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 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) คือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และ 

คาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายแผนโครงการ หรือ

กิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหากดำาเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้ 

เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดี 

ต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 HIA ในประเทศไทยเร่ิมขับเคลื่อนอย่างจริงจังในช่วงที่มีการปฏิรูประบบสุขภาพ เมื่อปี พ.ศ.2543 

จนกระทั่งได้มีการบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่มีการประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.

2550 การทำา HIA ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มิได้ต้องการให้เป็นเครื่องมือในการอนุมัติอนุญาต

โครงการเท่านั้น หากแต่หวังมุ่งให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ในการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด เพื่อสุขภาวะ 

ของสังคม หลัง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติประกาศใช้ไม่นาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ก็มีผลบังคับใช้ตามมา โดยได้บัญญัติเรื่อง HIA ไว้ในหมวดสิทธิชุมชน มาตรา 67 วรรคสอง ความว่า 

“การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน 

รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน

อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ดำาเนินการดังกล่าว” จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้มีการต้องทำา HIA เพื่อปกป้อง คุ้มครอง สุขภาพของ

ประชาชน จากผลกระทบทางลบ จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ จากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 โดยครอบคลุมการทำา HIA ใน 4 แบบ คือ (1) กรณี โครงการหรือ

กิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

ตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2552 (2) กรณีการกำาหนดนโยบายและการดำาเนิน

กิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา (3) กรณีที่บุคคลหรือคณะบุคคลร้องขอใช้สิทธิตาม มาตรา 11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่ง

ชาติให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ (4) กรณีการทำา HIA เพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 

 ผลกระทบที่สำาคัญจากการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

มีดังต่อไปนี้

 1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมโดยเฉพาะเกิดเครือข่ายการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

  โดยชุมชน (CHIA) มีพื้นที่ที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในหลายพื้นที่ เช่น กรณี 

  ท่าเรือน้ำาลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำาเภอจะนะ  

  จังหวัดสงขลา ชุมชนอำาเภอปราสาทและอำาเภอเมือง กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์ 



 2. เกิดเครือข่ายวิชาการ HIA โดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 

  ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากน้ียังมีนักวิชาการจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 3. เกิดชุดความรู้ในเชิงเทคนิค กระบวนการและเครื่องมือ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เช่น  

  การพัฒนารูปแบบการกำาหนดขอบเขตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระทบ 

  ทางด้านสุขภาพ รูปแบบการประยุกต์ใช้ HIA ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการประยุกต์ใช้ 

  กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการประเมินธรรมนูญสุขภาพ เป็นต้น

 4. เกิดการแก้ปัญหาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น กรณีศึกษา 

  การจัดการทรัพยากรเหมืองแร่ทองคำา เหมืองเหล็ก เหมืองทองแดง ในจังหวัดเลยและจังหวัดพิจิตร  

  การจัดการปัญหากรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นต้น

 5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน  

  แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งของ International Association for  

  Impact Assessment (IAIA) 

 6. เกิดการปรับเปลี่ยนและทบทวนกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

  กับสุขภาพ เช่น เกิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

  เกิดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำาหรับการประเมินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

  อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของสำานักงานนโยบาย 

  และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 ผลกระทบจากการมี HIA ดังกล่าวข้างต้น เป็นวิวัฒนาการของการเรียนรู้ท่ีจะนำาไปสู่การมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาของสังคม นำาไปสู่การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ 

และขณะเดียวกันเป็นกระบวนการที่จะนำาไปสู่การเรียนรู้คุณค่าของความเป็นคน คุณค่าของชุมชน การเคารพในสิทธิ

ของบุคคลและชุมชน

   สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

   สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
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คำ�กล่�วเปิดก�รประชุมวิช�ก�ร 
ก�รประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พ ประจำ�ปี พ.ศ.2557

เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ”
HIA Conference:The Impact of Health Impact Assessment

โดย นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

เรียน ภาคีเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
 กระผม ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commis-
sion) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และภาคีเครือข่ายร่วมพันธกิจงาน
เอชไอเอ (HIA Consortium) ผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ ที่ให้เกียรติกระผมมาทำาหน้าที่ประธานเปิดการประชุมวิชาการ
การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ (HIA Conference) ประจำาปี พ.ศ.2557 ในหัวข้อเรือ่ง “ผลกระทบของกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (The Impact of Health Impact Assessment) ในวันนี้
  โดยส่วนมากทกุทา่นจะคุ้นเคยกบัคำาวา่ “การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม หรอื อไีอเอ” ภายใต ้พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มากกว่า ด้วยเป็นกฎหมายท่ีมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 
และเริ่มคุ้นเคยกับคำาว่า “การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA” เมื่อรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับ พ.ศ.2550 ได้มีบัญญัติในมาตรา 67 วรรคสอง ที่ให้การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงใน 11 ประเภทต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
บางท่านอาจยังมีข้อสงสัยหรือยังไม่ทราบว่า “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA” คืออะไร มาจากไหน 
และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
 “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ เอชไอเอ” เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่สร้างโอกาสและกระบวนการ 
ให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมกันพิจารณาหาคำาตอบของการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งระดับกิจกรรม โครงการ 
และการกำาหนดนโยบายสาธารณะ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้ 
เพื่อช่วยกันกำาหนดทิศทางการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสุขภาวะมากกว่าทุกขภาวะ และทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
และมีความสุข”
 ประเทศที่พัฒนาในหลายประเทศ เช่น แคนาดา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ได้พบปัญหา
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ จึงได้มีการพัฒนา เอชไอเอ ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเพื่อหาทางป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด และหาวิธีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วให้เบาบางลง เพราะเขาเห็นคุณค่าของชีวิต
และสุขภาวะของคนและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในระดับโลกให้การสนับสนุนและ
ผลักดัน เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย เป็นต้น
 สำาหรบัประเทศไทย ได้พัฒนาองค์ความรู้เรือ่ง เอชไอเอ ตามแนวคดิการปฏริปูระบบสขุภาพแห่งชาติทีส่บืเน่ือง
มาจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 ที่มีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลัก ที่เชิญชวนหน่วยงาน



องค์กรต่างๆ ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนา ในรูปแบบของ (1) การจัดทำาโครงการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพในกรณีต่างๆ 
เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาคารสูงที่เชียงใหม่ สวนสาธารณะเมืองยะลา (2) การพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหิดล ขอนแก่น เชียงใหม่ มหาสารคาม นเรศวร 
(3) การปรบับทบาทหนา้ทีห่รือวางยทุธศาสตรก์ารดำาเนินงานของหน่วยงานตา่งๆ เชน่ กองสขุาภบิาลชมุชน กรมอนามยั 
ปรับเป็น กองสุขาภิบาลชุมชนและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันเป็นกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการจัดทำาข้อเสนอต่อรัฐบาลเมื่อปี 2548 ของสภาที่ปรึกษาฯ ให้มีการพัฒนา เอชไอเอ ทั้งระบบ 
 และที่สำาคัญ ได้มีการผลักดันให้ เอชไอเอ บรรจุไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ..... ตั้งแต่ปี 2544 
เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2550 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับ เอชไอเอ ไว้ใน 3 มาตรา ดังนี้
 มาตรา 5  บุคคลมีสิทธิในการดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
 มาตรา 10 เมือ่มกีรณทีีจ่ะมผีลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนเกดิขึน้ หนว่ยงานของรฐัทีม่ขีอ้มลูเกีย่วกับกรณ ี
     ดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้น และวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหา 
     ข้อมูลให้โดยเร็ว 
 มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมิน 
     ผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำาชี้แจง  
     และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี 
     ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือชุมชนและแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว 

 นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีการกำาหนดเรื่อง เอชไอเอ ไว้ โดยมีเจตนารมณ์ให้ เอชไอเอ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ดีที่สุด 
เพื่อสุขภาวะของสังคม มิได้ต้องการให้ เอชไอเอ เป็นเครื่องมือในการอนุมัติอนุญาตให้ดำาเนินกิจกรรมหรือโครงการ
เท่านั้น 
 ในขณะเดียวกัน เอชไอเอ ก็ถูกบรรจุเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 หมวดสิทธิชุมชน มาตรา 67 
วรรค 2 ที่ว่า “การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน 
ได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ 
ก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว” 
 กว่า 14 ปีของการมี เอชไอเอ ในประเทศไทย นับแต่เริ่มมีการพัฒนาองค์ความรู้และการขับเคลื่อนของ 
ภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ปี 2540 มาอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2550 ได้มีการบรรจุไว้ในกฎหมาย 2 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 25(5) ที่กำาหนดให้คณะกรรมการ
สขุภาพแหง่ชาตอิอกประกาศหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพทีเ่กดิจากนโยบายสาธารณะ ซึง่ประกาศ
ใช้ในปี 2552 และในปี 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ สผ. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค และ
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกันดำาเนินการเพื่อออกประกาศกำาหนดการจัดทำา เอชไอเอ 
ในอีไอเอ หรือที่เรียกว่า อีเอชไอเอ ใน 11 ประเภทโครงการที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรง 
 จากการสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนงานเอชไอเอ ของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน 
ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือปรากฏการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และส่งผลสะท้อนให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค
และในระดับนานาชาติ อีกด้วย ดังเช่น



• ในสังคมไทย
 1. เกดิกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของสงัคมโดยเฉพาะเกดิเครอืขา่ยการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพโดยชมุชน 
(Community Driven Health Impact Assessment: CHIA) มีพื้นที่ที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หรือในหลากหลายประเด็นนโยบาย เช่น นโยบายพลังงานชีวมวล นโยบายพลังงานถ่านหิน 
นโยบายท่าเทียบเรือ นโยบายเหมืองแร่ นโยบายการพัฒนาชายฝั่งทะเล เช่น กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน อำาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีท่าเรือน้ำาลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และอำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ชุมชนอำาเภอปราสาทและอำาเภอเมือง กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลการ
ดำาเนินงานได้ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและการปกครอง
 2. เกดิการแกป้ญัหาสทิธิชุมชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มในชมุชน เชน่ กรณีศกึษาการ
จดัการทรพัยากรเหมอืงแร่ทองคำา เหมอืงเหลก็ เหมอืงทองแดง ในจงัหวดัเลย และจงัหวดัพจิติร การจดัการปัญหากรณี
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นต้น 
 3. เกิดภาคีเครือข่ายร่วมพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) โดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนางาน
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ ประกอบดว้ย (1) สถาบนัวชิาการ เชน่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2) บุคลากรจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น 
กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ (3) แกนนำา 
ภาคประชาชนที่มีประสบการณ์ในการดำาเนินงานเอชไอเอในหลากหลายประเด็น/กรณี 
 4. เกิดชุดความรู้ในเชิงเทคนิค กระบวนการและเครื่องมือ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เช่น 
การพัฒนารูปแบบการกำาหนดขอบเขตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
รูปแบบการประยุกต์ใช้เอชไอเอในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในการประเมินธรรมนูญสุขภาพ เป็นต้น
 5. เกิดการปรับเปลี่ยนและทบทวนกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ เช่น เกิดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เกิดหลักเกณฑ์



และวิธปีฏบิตัสิำาหรบัการประเมนิโครงการหรอืกจิการท่ีอาจกอ่ให้เกดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง ท้ังทางด้านคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น

• ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
 6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
ซึ่งประเทศไทยในฐานะผู้นำาในเรื่องนี้ ได้รับมอบให้เป็นแกนประสานโดยมีการจัดตั้งเป็นคณะทำางาน ASEAN Focal 
Point on HIA ทีม่กีารประชุมมาอยา่งตอ่เนือ่งและรายงานตอ่การประชมุระดบัเจา้หนา้ทีอ่าวโุสดา้นการพฒันาสาธารณสขุ 
หรือ Senior Official Meeting on Health Development: SOMHD มีการดำาเนินงานภายใต้ความร่วมมือจาก
ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตลอดจนการร่วมเป็นสมาชิกของ International Association for Impact 
Assessment (IAIA) 
 ผลลัพธ์หรือปรากฏการณ์จากการมีและใช้ประโยชน์จาก เอชไอเอ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นวิวัฒนาการ
ของการเรียนรู้ที่จะนำาไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาของสังคม นำาไปสู่การพัฒนา
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ และขณะเดยีวกนัเป็นกระบวนการท่ีจะนำาไปสูก่ารเรยีนรูค้ณุคา่ของความเปน็
คน คุณค่าของชุมชน การเคารพในสิทธิของบุคคลและชุมชน
 แต่อย่างไรก็ตาม จากการดำาเนินงานที่ผ่านมายังพบข้อจำากัดในด้านวิชาการที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะความชำานาญในการปฏิบัติงาน และยังต้องการขยายการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายในประเด็นอื่นๆ อีกมากมายด้วย เอชไอเอมิได้เป็นเพียงเครื่องมือ 
ที่ประยุกต์ใช้ได้เฉพาะประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม หากยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ขณะนี้ 
สช. ได้ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการประยุกต์ใช้ เอชไอเอ 
ในกระบวนการเจรจาทางการค้า FTA-EU กรณียา ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ร่วม
กับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น โดยคาด
หวงัวา่ จะกอ่ใหเ้กดิการเผยแพร่ผลงานวจิยั การแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการศกึษาวจิยัการประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง เอชไอเอ ให้กับผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเพื่อสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้กับงานทั้งงานเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ ขยายเครือข่ายภาคีและกลไกคนทำางานเอชไอเอ เพื่อผลักดันทั้งเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติการ เกิดแนวร่วมในการพัฒนางาน เอชไอเอ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น 
ประชาสังคม และชุมชน และเกิดการต่อยอดงาน เอชไอเอ ในประเด็นพลังงาน ทรัพยากรสินแร่ และการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 
 และไม่เพียงแต่ การประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ในระยะเวลาอันใกล้ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA Commission) สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) เครือข่ายภาคีร่วมพันธกิจงานเอชไอเอ (HIA Consortium) และมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้
ร่วมกันจัดประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Impact Assessment and 
Mitigation: Towards Asean Engagement and Sustainable Development” ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 
2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ
และประสบการณก์ารดำาเนนิการและการวจิยัในดา้นการประเมนิผลกระทบของโครงการพฒันาของประเทศไทย ประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ และ (2) ก่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย และบทความวิชาการด้านการ
ประเมินผลกระทบของประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า 
เพื่อการเตรียมตัวเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้กันต่อไป
 บดันี ้ได้เวลาอนัเหมาะสมแลว้ กระผมใครข่อเปิดการประชมุประชมุวชิาการการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ 
ประจำาปี พ.ศ.2557 เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” The Impact of Health 
Impact Assessment ณ บัดนี้ครับ ขอบพระคุณครับ
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การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) เป็นเครื่องมือสร้างและทบทวน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการปกป้องสิทธิประชาชน สิทธิชุมชน และลดปัญหาความ
ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ โดยมแีนวทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพภายใตร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย และกฎหมาย 
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นต้น

ความหมายของ “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม ในการวิเคราะห์และคาดการณ์
ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจจะเกิดข้ึนจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำาเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ที่หลากหลาย และมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 องค์การอนามัยโลก (2000) ได้ให้ความหมาย HIA ว่าหมายถึง “การประมาณการหรือคาดการณ์ 
ไปข้างหน้าถึงผลกระทบของการดำาเนินกิจกรรม โครงการ แผน และนโยบายต่างๆ ท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 
กลุม่ใดกลุม่หนึง่ เพ่ือสง่เสริมใหม้กีารนำาปจัจยัทางสขุภาพของมนุษยเ์ข้าไปไวใ้นการกำาหนดนโยบาย และการออกแบบ
และตัดสินใจในการดำาเนินโครงการและแผนงานต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวพันกับโรคและภัยคุกคามแก่สุขภาพ
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม” 
 ซึ่งจะทำาให้เกิด “สุขภาวะ” คือ ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งทางกาย (Physical Health) ทางจิต 
(Mental Health) ทางสังคม (Social Health) และทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ (Spiritual Health) ที่เชื่อมโยง
เป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550)

คุณค่าหรือเป้าหมายของ HIA 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำาหนดคุณค่าหรือเป้าหมายของ HIA ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
 1) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายการพัฒนาและการ 
ดำาเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขา
 2) ส่งเสริมความเสมอภาค (Equity) การจัดทำาข้อเสนอโครงการหรือแผนงานจะต้องระบุถึงผลกระทบ 
ต่อประชากรโดยรวมทุกกลุ่มประชากร ไม่คำานึงว่าจะมีอายุ เพศ วัย เชื้อชาติ สถานะทางสังคม โดยให้ความสำาคัญ
กับกลุ่มคนที่มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม คนชายขอบ คนที่ฐานะด้อยทางเศรษฐกิจและสังคม
 3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ จะต้องคำานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เห็นอย่างชัดเจนหรือผลกระทบที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ
 4) สนบัสนนุการอา้งขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้มลูอยา่งมจีรยิธรรม คอืจะตอ้งใชข้อ้มลูหลกัฐานเชงิคณุภาพและขอ้มูล
เชิงปริมาณที่อ้างถึงได้ในการประเมิน ข้อมูลที่รวบรวมได้จะต้องมีความหลากหลายและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภารกิจของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 1) สร้างเครื่องมือและกระบวนการตัดสินใจในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
 2) สรา้งเครือ่งมอืและกระบวนการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนในการวางแผน เพือ่ปกป้องและสรา้งเสรมิสขุ
ภาพประชาชน และลดความขัดแย้งในการกำาหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
 3) สร้างกลไกในการขยายขดีความสามารถในการเรยีนรูร้ว่มกนั และสรา้งสำานึกของประชาชนในการคุม้ครอง
และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง

เหตุผลของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 1) ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม มีผลส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชน
 2) ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบาย จำาเป็นต้องได้รับการดูแลโดยสาธารณะ
 3) การป้องกันมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาฟื้นฟู ดังนั้นการศึกษาผลกระทบก่อนดำาเนินการตามนโยบาย
จึงสำาคัญกว่าการรักษาฟื้นฟูภายหลัง และหากเกิดขึ้นแล้วสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ หากมีกระบวนการศึกษาผลกระทบ
อย่างรอบด้านเสียก่อน
 4) ในทางสากลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเรื่องที่ให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก
 5) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สามารถดำาเนินการร่วมกับการประเมินผลกระทบทางด้านอื่นๆ ได้ 
เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นต้น
 6) ประเด็นทางสุขภาพ ควรเป็นประเด็นที่ต้องคำานึงถึงในทุกนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาล และ 
มีการประเมินโดยมีสุขภาพเป็นตัวตั้ง
 ที่ผ่านมา โครงการทุกโครงการมักมีการดำาเนินการอนุมัติก่อนที่จะมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทำาให้
เกิดผลกระทบขึ้นก่อนแล้วจึงตามแก้ไขภายหลัง เกิดการเจ็บป่วยแล้วตามชดเชยภายหลัง การแก้ไขปัญหานี้จำาเป็น
อยา่งยิง่ทีต่อ้งมกีารเปลีย่นวธิคีดิใหม ่โดยปอ้งกนัไว้กอ่นหรอืปลอดภยัไว้กอ่นเป็นหลกัสำาคญั ถา้โครงการใดจำาเปน็หรอื
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรมีมาตรการที่รัดกุมชัดเจน และมีการติดตามลดปัจจัยหรือผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด 
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยควรมีระบบป้องกันภัยเป็นแนวทางที่สำาคัญ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ

ความจำาเป็นในการพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในสังคมไทย
 1) นโยบายสาธารณะและโครงการพฒันาท่ีผา่นมา กอ่ให้เกดิผลกระทบทางสขุภาพเป็นบทเรยีนแกส่งัคมไทย
เป็นจำานวนมาก
 2) ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือฟื้นฟูให้ดีข้ึนโดยปรับเปลี่ยนนโยบาย 
แผนงาน และโครงการ ที่เน้นวิธีคิดด้านผลกระทบในทุกประเด็น
 3) กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ ควรมีความสอดคล้องกับนโยบาย “สร้าง 
นำาซ่อม” ที่รัฐบาลประกาศใช้
 4) สามารถลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน และระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ หากมี
กระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น ควรสอดคล้องกับสิ่งที่ได้กระทำา ในโครงการสำาคัญๆ 
โดยบุคคลที่ตัดสินใจอยู่ในระดับนโยบาย แต่ผู้ได้รับผลกระทบกลับเป็นประชาชนหรือประชาสังคม ข้อมูลทั้งหลาย 
ที่ได้ไปอาจไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ หรือไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะทำา ซ่ึงการลดผลกระทบไม่ใช่ความขัดแย้ง 
แต่เป็นการหาทางออกร่วมกัน ทางออกที่ดีที่สุดสำาหรับประชาชน คือ การเข้าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและหาแนวทาง
อย่างฉันท์มิตรและสมานฉันท์ และหาทางออกร่วมกันเพื่อสังคมโดยรวม



12
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ปัญหาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 1) การขาดข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพที่เป็นต้นทุนเดิมในระบบสาธารณสุข
 2) การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพใชเ้วลานาน เพราะผลกระทบอาจใชเ้วลานานกวา่จะเห็นสภาพทีแ่ทจ้รงิ 
แต่ก็สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้
 3) ทัศนคติของผู้วางแผนและผู้ตัดสินใจในโครงการพัฒนา ไม่ให้ความสำาคัญต่อเรื่องสุขภาพ
 4) ความเชื่อมั่นต่อการประเมินผลกระทบในหมู่ประชาชนมีน้อย เพราะเกิดจากกระบวนการท่ีไม่โปร่งใส 
ทั้งมาจากทีมประเมินที่ไม่เป็นกลาง ผู้ว่าจ้างทีมประเมินเป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ เป็นต้น
 5) ปฏิสัมพันธ์ของมลภาวะหรือสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ ยากแก่การประเมินหรือระบุได้ชัด
 6) ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของปัจจัยและผลตอบสนอง ที่อาจนำาไปสู่ 
ผลกระทบทางสุขภาพ

ข้อจำากัดและความท้าทายของการพัฒนาระบบ HIA ในประเทศไทย
 นางสาวสมพร เพ็งค่ำา ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำากัดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ดังนี้
 1. ประเทศไทยยังมีข้อจำากัดและช่องว่างในการจัดวางระบบที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินเชิงนโยบาย 
ทั้งการปฏิบัติตามกรอบสิทธิแห่งรัฐธรรมนูญ ธรรมาภิบาล และโครงสร้างอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. ด้วยปัญหาของระบบ EIA ทำาให้การดำาเนินโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ผ่านมา ส่งผล 
กระทบเชิงลบต่อชุมชนท้องถิ่น และหลายครั้งเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้ง ระหว่าง ชุมชน กับรัฐ และ 
ผู้ประกอบการ ดังนั้น ภาคประชาคมจึงต้องการที่จะใช้ HIA เป็นฐานการใช้อำานาจหรือเครื่องมือในการต่อสู้ปกป้อง
สิทธิ ต้องการให้มีการกำาหนดรูปแบบและกลไก HIA ในลักษณะของการบังคับใช้ตามกฎหมายมากกว่าการเป็น 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. ความหวาดระแวงของภาครัฐ และเอกชนว่า HIA จะก่อให้เกิดระบบและกลไกที่ซ้ำาซ้อนกับอำานาจและ
บทบาทขององค์กรที่มีอยู่แล้ว และจะก่อให้เกิดภาระงานที่ซับซ้อนและยืดเยื้อขึ้น
 4. ขาดแนวคิดและความเช่ือมัน่วา่ การเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งเป็นระบบโดยมรีะเบียบวธิแีละกระบวนการทีเ่อือ้
ให้ทุกฝ่ายเข้ามาแลกเปลี่ยนวิธีคิดร่วมกัน จะสามารถนำาไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะได้จริง 
 นอกจากนั้นนางสาวสมพร เพ็งค่ำา ยังได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความท้าทายของการพัฒนา HIA ในอนาคต 
ไว้ดังนี้
 1) การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการทำา HIA 
 2) การใช้ HIA ตามเจตนารมณ ์ในฐานะกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็นเครือ่งมอืทางสงัคม ไมใ่ชเ่ครือ่งมอืของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 3) การพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการทำา HIA ที่ครอบคลุมปัจจัยกำาหนดสุขภาพ
 4) การพัฒนาระเบียบวิธีการทำา HIA ทั้งการทำา public scoping และ public review การใช้เครื่องมือ 
ที่หลากหลาย การทำางานเป็นทีมร่วมกันของสหวิชาชีพ
 5) การผูกโยงกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อหนุนเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 

เป้าหมายการพัฒนาระบบและกลไก HIA 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบและกลไก HIA ดังนี้
 “HIA เป็นเครื่องมือหนุนเสริมการพัฒนาให้คนไทยและสังคมไทยมีสุขภาวะ”

ระบบ HIA ที่อยากเห็น
 1) เป็นพันธะสัญญามากกว่าการบังคับ
 2) กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย
 3) ทุกคนเปิดใจ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เข้าใจ เข้าถึง และเป็นเจ้าของ
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 4) เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการเรียนรู้
 5) มีการทำางานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ
 6) เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในสังคมไม่ใช่เป็นของคนภาคสาธารณสุขแต่เพียงฝ่ายเดียว
 7) มีการทำาเอชไอเอในหลากหลายระดับ ตั้งแต่ชุมชน โครงการ และระดับนโยบาย 

 นายแพทย์อำาพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
“HIA ไม่ไช่คำาตอบสุดท้ายของปัญหาทั้งหมด แต่จะเป็นเครื่องมือทางสังคมอีกเครื่องมือหนึ่งที่สร้างโอกาสและ
กระบวนการให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันพิจารณาหาคำาตอบของการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งระดับ
กิจกรรม โครงการ และการกำาหนดนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมี 
ส่วนร่วม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยกันกำาหนดทิศทางการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสุขภาวะมากกว่าทุกขภาวะ และทุกคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมีสุข...” 

HIA กับเครื่องมือสร้างและทบทวนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 นโยบายสาธารณะ หมายถึง “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่า ควรจะดำาเนินการไปใน
ทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำาหนดมาจากรัฐด้วย” 
 นโยบายสาธารณะ ที่ให้ความสำาคัญกับสุขภาพของประชาชนและสร้างทางเลือกที่นำาไปสู่การมีสุขภาพดี 
เรียกได้ว่าเป็น “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” นั่นเอง
 “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” (Healthy Public Policy-HPP) เป็นแนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
ผลักดันให้การตัดสินใจหรือการดำาเนินนโยบายหรือโครงการใดๆ ของภาครัฐ เอกชน หรือของชุมชนท้องถ่ิน 
แสดงความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี และมุ่งให้ประชาชนสามารถมีทางเลือกท่ีจะก่อให้เกิด 
สุขภาพที่ดีได้
 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จึงมิใช่การกำาหนดนโยบายทางด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น
ความพยายามในการนำาแนวคิดเรื่อง “สุขภาพ” เข้าไปไว้ในความตระหนักหรือความคิดคำานึงในการกำาหนดนโยบาย 
ในด้านต่างๆ ด้วย เช่น นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายด้านพลังงาน นโยบายการเกษตร นโยบายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากร นโยบายด้านการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้นโยบายเหล่านั้นเป็นประโยชน์ที่สุด (หรืออย่าง
น้อยก็มีผลเสียน้อยที่สุด) ต่อสุขภาพของประชาชน เอกชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือประชาชน สามารถ
เป็นผู้เสนอ หรือผลักดันให้มี “นโยบายสาธารณะ” ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทดลองหรือสาธิตที่จะดำาเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน
 จะเห็นได้ว่า “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” ไม่จำาเป็นต้องได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล 
แต่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเข้ามามีบทบาทได้ในทุกขั้นตอน เราจึงจะได้นโยบายสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และเป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลในทางบวกต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน

 ความสำาคญัของ “การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ” กบัการกำาหนด “นโยบายสาธารณะ
 HIA เปน็เคร่ืองมอืทีอ่อกแบบมา เพือ่ใชก้บันโยบายสาธารณะทกุประเภทและทกุระดบั เชน่ การออกกฎหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค การจัดทำาข้อตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ การพัฒนา
ผังเมือง การอนุมัติโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การสื่อสารและการขนส่ง และการกำาหนดนโยบายหรือโครงการ
พัฒนาในระดับท้องถิ่น
 เป้าหมายสูงสุดของ HIA คือ การมีนโยบายสาธารณะ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ใส่ใจสุขภาพของ
ประชาชน
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 ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เป็นการเน้นนโยบาย 
“สร้างนำาซ่อม” แต่ในปัจจุบันรัฐบาลใช้งบประมาณไปจำานวนมาก ในการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย โดยเฉพาะ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ถ้าต้องการเน้นการสร้างเสริมสุขภาพต้องหันมาพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านนโยบาย
สาธารณะดา้นสุขภาพ  เพือ่ลดปจัจยัเสีย่งของการเกดิโรคและสรา้งภมูคิุม้กนัทางสขุภาพ ยิง่มคีวามสำาคญัตอ่นโยบาย
สาธารณะ โดยเป็นนโยบายที่กระทบต่อคนส่วนใหญ่หรือโดยรวม 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 และมาตรา 56 ได้กำาหนดให้คนไทย
มีสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการจะต้องทราบว่านโยบายใด หรือโครงการใด มีผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือไม่ จำาเป็นต้องมีการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ จากคนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินนั้นด้วย เพื่อนำาไปสู่การสร้าง 
“สุขภาวะ” ของคนในสังคมที่แท้จริง

 กฎหมาย แผนและมติที่เกี่ยวข้องกับ HIA และนโยบายสาธารณะ
 1) พ.ร.บ.กำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2542 ให้อำานาจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข เพื่อให้มีนโยบายสาธารณะที่ดี
 2) กฎบัตรกรุงเทพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Bangkok Charter 2005) ประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุม
ส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ได้มีมติร่วมกันว่า การส่งเสริม 
สุขภาพเป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงานภาครัฐทุกฝ่าย การกำาหนดนโยบายสาธารณะ แผนงานใดๆ ต้องคำานึง 
ในเรื่องสุขภาพด้วย โดยใช้ HIA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำาเนินงานดังกล่าว
 3) แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 10 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและลด 
ผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ว่า สร้างกลไกและกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพควบคู่ไปกับการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อนโยบายและแผนงานอย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสำาคัญและโครงการ
ขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพต้องได้รับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 4) มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ตามข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สป.) รับทราบข้อเสนอแนะการพัฒนา HIA ทั้งในเชิงหลักการ กระบวนการ และเชิงองค์กรและ
กลไกการทำางาน และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข (กสธ.) ดำาเนินการต่อ

 งานวิจัย HIA เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 1) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการขนส่ง เช่น
  - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
  - การศึกษาเพือ่ประเมนิผลกระทบทางสขุภาพจากนโยบายการจดัการขยะมลูฝอย เทศบาลเมอืงขอนแก่น
  - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่
  - การให้ความรู้และผลักดันนโยบายสาธารณะเมืองเชียงใหม่
  - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากสวนสาธารณะ เทศบาลนครยะลา
  - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครอุดรธานี เป็นต้น
 2) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน เช่น
  - การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพจากโครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออก กรณศีกึษาการพฒันา 
   พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  - ผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ที่มีต่อสุขภาพของคนจน
  - กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
  - การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาการจัดการเกลืออีสาน วิถีชีวิตชุมชนสู่อุตสาหกรรม
  - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา เขื่อนปากมูล



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 15

  - การทบทวนสถานการณ์ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำาเหมืองแร่ถ่านหิน
  - การกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ จากโครงการพฒันาเหมอืงถา่นหนิ 
   เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  - ยุทธศาสตร์ภาคประชาชน: การเรียนรู้นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาคตะวันออก
  - พลังงานในภาคกลางและภาคตะวันตก: สถานการณ์ ปัญหา และนโยบาย
  - การศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของประชาชน อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง 
   เป็นต้น
 3) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านการเกษตรและอาหาร เช่น
  - การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในภาคการเกษตร: ประสบการณ์และบทเรียนการทำางาน 
   ของเครือข่ายนโยบายการเกษตรและชนบท
  - เกษตรกรรมยั่งยืน นโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ
  - พิษภัยของสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
  - กลไกทางกฎหมายและกลไกทางนโยบายเพื่อสนับสนุนการลดการใช้สารเคมีการเกษตร ในจังหวัด 
   เชียงใหม่และจังหวัดลำาพูน
  - ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย
  - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช กรณีเส้นทางเดินของสารเคมีเกษตร 
   ในพื้นที่ ตำาบลดอนหัน อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  - การปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในการเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
  - การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณีสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช เป็นต้น
 4) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านทรัพยากรน้ำาและสิ่งแวดล้อม เช่น
  - การศึกษาสภาพปัญหาแม่น้ำาปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชน
  - นโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการโขง ชี มูล
  - การเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูช้มุชนในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ: กรณศีกึษาแมน่้ำานครนายก
  - ฐานทรัพยากร..ทุนชีวิตของสังคมไทย
  - นโยบายน้ำา: การจัดการคนกับน้ำายุคปฏิรูป
  - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ศึกษากรณีโครงการชลประทาน ระบบส่งท่อน้ำาบ้านกุดแคน 
   อำาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  - ผลกระทบจากนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา
  - นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม เป็นต้น
 5) HIA กับการพัฒนานโยบายด้านอื่นๆ เช่น
  - ข้อตกลง TRIPs: สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ
  - ผลกระทบต่อการเข้าถึงยา จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
  - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการท่องเที่ยวในอำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย 1 ตำาบล 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

HIA: เครื่องมือเพื่อการปกป้องสิทธิประชาชนและสิทธิชุมชน
 นับเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติเรื่อง “การประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพ” (Health Impact Assessment-HIA) ไว้ในมาตรา 67 วรรคสอง ซึ่งรับรองสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วม
ในการริเริ่มดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน 
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 นอกจากนีย้งัตอ้งมกีารจดัตัง้องคก์ารอสิระด้านสิง่แวดลอ้ม เพือ่ให้ความเห็นประกอบกอ่นการดำาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมดังกล่าวด้วย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายจัดต้ังองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด กฎหมาย 
อีกฉบับที่บัญญัติเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้คือ มาตรา 11 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
ซึ่งระบุสิทธิของบุคคลที่จะร้องขอและมีส่วนร่วมในการประเมินทั้งนโยบายสาธารณะ (public policy) และโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ  
 ข่าวคราวการเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีที่มีการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต บางกรณีมีการต่อสู้เรียกร้องเป็นเวลานานนับสิบปี 
เช่น กรณีชาวบ้านในอำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปางที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหมือง
ถ่านหินลิกไนต์เพื่อผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จนเมื่อวันที่  4 มีนาคม พ.ศ.2552 
ศาลปกครองเชียงใหม่ตัดสินให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพได้รับค่าเสียหายจาก กฟผ. หรือกรณีจังหวัด
ระยองที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานปิโตรเคมีในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่ามีตัวเลข
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ และทำาให้พืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหายจากสารเคมี ฝุ่นละออง
 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ แม้ว่าโครงการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือการทำาเหมืองถ่านหินจะผ่านการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แล้วก็ตาม 
 อีกทั้งยังก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกของคนในชุมชน วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาสังคม 
อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากโครงการเหล่าน้ีขาดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม สังคม คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างรัดกุมและรอบด้าน ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจไม่
ไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้นจากเจา้ของโครงการ คนในชมุชนไมม่สีว่นรว่มในกระบวนการรบัฟงัความเห็นทีเ่ปิดกวา้ง 
เป็นกลาง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กับการแก้ไขปัญหา
 การบัญญัติเรื่อง HIA นี้ไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมถือเป็นเรื่องสำาคัญ อันเป็นผลจากการผลักดันของภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อีกทางหนึ่ง
 “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (HIA) ครอบคลุมการประเมินผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียของ
นโยบาย แผนงาน โครงการทุกแง่มุม การประเมินด้านเสียมีประโยชน์ในการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ส่วนการประเมินด้านดีก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
 อนึ่งคำาว่า “สุขภาพ” นี้มีความหมายกว้างคือ เป็นภาวะสมบูรณ์ทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ที่เชื่อม
โยงกันอย่างเป็นองค์รวม (คำานิยามตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ) จะเห็นได้ว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
จึงมิใช่การปฏิเสธการพัฒนาทางอุตสาหกรรมแต่อย่างใด หากเป็นการให้โอกาสให้มีกระบวนการพิจารณาผลกระทบ 
ต่อสุขภาพอย่างรอบด้าน เพ่ือให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของ 
หน่วยงานของรัฐ และการดำาเนินโครงการ กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชนที่อาจส่งผลกระทบถึงคนในพื้นที่ 
 ดังนั้นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ จึงน่าจะเป็นเครื่องมือ 
ที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือผู้มีอำานาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นหลักประกันสุขภาพประชาชน 
ในขณะเดยีวกนัจะช่วยลดผลเสยีตอ่สขุภาพใหน้อ้ยทีส่ดุ  การประเมนิน้ีมไิดแ้ยกขาดจากการประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ สังคมหรือความเสี่ยงอื่นๆ แต่อย่างใด   HIA จึงน่าจะช่วยแก้ไขจุดอ่อน ข้อบกพร่องของการประเมิน 
ที่ใช้อยู่ในประเทศไทย เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) ซึ่งหลายโครงการ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการจัดทำารายงาน การพิจารณาเห็นชอบ การอ้างข้อมูลหลักฐาน
ทางวิชาการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานอีไอเอของเจ้าของโครงการ
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 เราทกุคนคงอยากเหน็การพฒันาอตุสาหกรรมทีไ่มท่ำารา้ยสขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชน 
ไม่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เราอยากเห็นธุรกิจที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ไม่มุ่งหวังแต่ผลกำาไรมหาศาล หากจะต้องเคารพสิทธิชุมชน วิถีชีวิตของคน 
ในท้องถิ่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากมลพิษ ถ้าสามารถทำาได้ก็คงไม่มี 
การประท้วงเรียกร้องของชาวบ้าน ไม่จำาเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

HIA: สถานะทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 สำาหรับประเทศไทย ได้ตื่นตัวเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ และให้ความสำาคัญกับการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพ (HIA) โดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีเนื้อหาดังนี้
 รูปแบบการทำา HIA 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) มีการทำาได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
 1) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 2) กรณีการกำาหนดนโยบายสาธารณะและการดำาเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา
 3) กรณีบุคคลหรือคณะบุคคลขอใช้สิทธิ ตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
 4) กรณีในฐานะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ไว้ในมาตรา 67 ดังนี้
 “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครองสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหด้ำารงชพี
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต
ของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
 การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ 
ผูแ้ทนสถาบันอดุมศึกษาทีจ่ดัการศึกษาด้านสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว
 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น 
ของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
 จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีลักษณะเข้าข่ายและสอดคล้อง 
กับการกำาหนดประเภทและขนาดโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการ
ดำาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
 1) การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
 2) การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3) การให้ความเห็นขององค์การอิสระ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำาเนินการโครงการ
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มาตรา 46 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็น
ชุมชนท้องถิ่นดั้ ง เดิมย่อมมีสิทธิ 
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจา รีตประเพณี
ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น ศิ ลปะหรื อ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ 
ของชาต ิและมสีว่นรว่มในการจดัการ
การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด-
ล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน 
ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 
ย่อมมี สิทธิอนุ รักษ์หรือฟื้ นฟู จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลป-
วฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาติ
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุง 
รกัษา และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมท้ังความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
และยั่งยืน

เพิ่มหลักการให้ชุมชนและชุมชน 
ท้องถิ่ นมีสิทธิ รวมตัวกันในการ
อนรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณไีดไ้ม่
จำาเป็นต้องเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม
หรือเป็นท้องถิ่นที่รวมตัวกันมาเป็น
เวลานานจนถือว่าเป็นชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมเท่านั้น เพื่อให้ทุกชุมชน
สามารถอนรุกัษป์ระเพณขีองตนและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ ใน
ชุมชนนั้นได้ เพื่อกำาหนดขอบเขต 
ของสิทธิชุมชนในการจัดการระบบ
นิเวศของสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
ท้ังระบบ ตลอดจนเพ่ือให้สามารถ 
ใช้สิทธิได้ทันทีอีกด้วย

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะ 
มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ 
บำารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก 
หลายทางชวีภาพและในการคุม้ครอง 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวด-
ลอ้ม เพือ่ใหด้ำารงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ
และต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ตาม 
ที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมี 
สว่นรว่มกบัรฐัและชมุชนในการ อนรุกัษ ์
บำารุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ และ 
ต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม

ตัดคำาว่ า “ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมาย
บญัญตั”ิ ออก เพือ่ใหส้ามารถใชส้ทิธิ
ได้ทันที และเพื่อขยายสิทธิชุมชน

เพิ่มเติมประเด็น “สุขภาพ” โดยให้
การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ 
จะตอ้งจดัทำารายงาน EIA และ HIA 
รวมท้ังจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชนผูม้สีว่นได้
เสยีกอ่น รวมทัง้ไดเ้พิม่องคป์ระกอบ
ขององค์การอิสระ ในส่วนของ
สถาบนัอดุมศกึษาและองคก์รเอกชน
ด้านสุขภาพ 

การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบอย่าง 
รุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะ
กระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ 
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การ
อสิระ ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์าร
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทน 
สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาดา้น
สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าวทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะ 
กระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวด-
ล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้น
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือ ด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ 
ก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว
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สิท ธิของบุคคลที่ จะฟ้องหน่ วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐ- 
วิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์การอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองย่อม 
ได้รับความคุ้มครอง

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สว่นท้องถิน่หรอืองค์การอืน่ของรฐัท่ีเปน็
นิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง

รับรองสิทธิ ชุมชนในการฟ้องคดี 
ที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ 
ทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ทำาให้ประชาชนท่ีอาจจะได้รับผล 
กระทบจากการดำาเนินโครงการ/
กิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็น
เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองได้

2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ การให้ประชาชน 
ท้ังท่ีเป็นบุคคลและคณะบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
(HIA) นอกจากนี้ยังมีธรรมนูญสุขภาพ และประกาศสำานักงานสุขภาพแห่งชาติ โดยได้บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ ดังนี้
 2.1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ 
 มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ บุคคลมีหน้าที่ 
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำาเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง
 มาตรา 25(5) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่และอำานาจกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ
 มาตรา 10 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการ
อนุญาต หรือการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดง 
ความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว
 มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

 2.2 ประกาศคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ
 สำาหรับแนวทางการทำา HIA นั้น ใช้ตามประกาศคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 ซึ่งในประกาศดังกล่าว ได้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการ Public Scoping และ 
Public Review

 2.3 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
 หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ (ข้อ 38)
 ให้รัฐจัดให้มีกลไกทำาหน้าที่ในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 ให้รัฐส่งเสริม อปท. ให้มีศักยภาพในการใช้กระบวนการ HIA ในการกำาหนดนโยบาย จัดทำา หรืออนุญาต
ให้มีการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และติดตามให้ผู้ดำาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ดำาเนินการด้วยความรับผิดชอบ
 ให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวกันและมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนจากการดำาเนินนโยบายสาธารณะ โครงการ หรือกิจกรรมที่จะดำาเนินการในชุมชน และจัด
ให้มีกลไกการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

 2.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
   (HIA Commission)
   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA  
   โดยให้มีหน้าที่ดังนี้
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ องค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการทำา HIA 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำางานเครือข่าย HIA 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การสื่อสารสาธารณะ และ 
    ระบบข้อมูล HIA 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ HIA for HPP ผ่านสมัชชาสุขภาพ และช่องทางอื่นๆ 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 ในการดำาเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำาเป็นต้องมีการ 
จดัทำารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอื Environmental Impact Assessment (EIA) ตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่ต้อง
จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ซึ่งล่าสุดในปี พ.ศ.2555 ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำารายงาน EIA จำานวน 
35 ประเภทโครงการ 
 ตอ่มาภายหลงัจากทีร่ฐัธรรมนญูฯ พ.ศ.2550 ไดบ้ญัญติัใหม้กีารทำา HIA ดงันัน้ทางกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม จงึได้มกีารประกาศเกีย่วกบัการทำา HIA รวมกบั EIA ซ่ึงเรยีกวา่ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ (EHIA) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังนี้
 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ 
สำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 (ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553) มีจำานวนทั้งสิ้น 11 ประเภทโครงการ
 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ 
สำาหรบัโครงการหรือกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอยา่งรนุแรง ทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสขุภาพ ทีส่ว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืเอกชน จะต้องจดัทำารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553) 
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 3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ.2552) โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน (ก.-ง.) ดังนี้
  ก. แนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้ 
   เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
  ข. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
   ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
  ค. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน 
   คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
  ง. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงาน 
   อนุญาต

 สรุปเครื่องมือ HIA, EIA และ EHIA
 การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (Health Impact Assessment; HIA) น้ันเป็นเครือ่งมอืตาม พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และนำาไปสู่การวางแผนการพัฒนาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
และลดปัจจัยกำาหนดสุขภาพ 
 ส่วนเครื่องมือที่สนับสนุนการตัดสินใจระดับโครงการ คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environ-
mental Impact Assessment; EIA) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 สำาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 นั้นได้บัญญัติเครื่องมือทั้งสอง 
ข้างต้นคือ HIA และ EIA เข้าไว้ในรายงานฯ ฉบับเดียวกัน รวมเรียกว่า การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment; EHIA)

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการดำาเนินการทางด้านผลกระทบทางสุขภาพ
 1) การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมและมีสำานึกด้านสุขภาพ
 2) ภาครัฐยังขาดการให้ความสำาคัญของภาคประชาชนในการให้เข้ามามีส่วนร่วมต่อประเด็นผลกระทบทาง 
  สุขภาพ
 3) ขาดมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหา และกระบวนการทางสังคม เมื่อเกิดปัญหาข้ึน การแก้ไขปัญหา 
  มักแก้ที่ปลายเหตุหรือเมื่อเกิดปัญหาแล้ว
 4) การเสริมสร้างจิตสำานึกในภาคประชาชนในด้านสุขภาวะ จะต้องมีในทุกกระบวนการของการดำาเนินการ 
  ทางนโยบาย
 5) การพัฒนาหรือการดำาเนินการทางนโยบายใดๆ ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
 6) ปลูกฝังการรักษาสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมและดูแลปกป้องสุขภาวะ ก่อให้เกิดหน้าที่และสำานึก 
  ของพลเมืองทุกคน
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 7) การบิดเบือนข้อมูลและการให้ข้อมูลท่ีไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของบุคคลน้ัน ควรมีมาตรการในการลงโทษ 
  ทางกฎหมาย
 8) นโยบายของรัฐนำามาซึ่งความขัดแย้ง แตกแยกในหมู่ประชาชนและชุมชน ควรมีกระบวนการพิจารณา 
  ที่รอบคอบและรัดกุม
 9) กระบวนการศกึษาในดา้นผลกระทบใดๆ ท่ีผ่านมา มกัมคีวามอ่อนแอและไมม่กีารตรวจสอบอยา่งรอบคอบ 
  ก่อนการดำาเนินการ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 1) เชิงหลักการ
  1.1) ให้มีกฎหมายรองรับนโยบายสาธารณะ ด้านผลกระทบทางสุขภาพที่ชัดเจน และกระบวนการ 
    ในการร่างกฎหมายควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
  1.2) นโยบายสาธารณะปัจจุบัน  ควรเน้นผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก ไม่ควรเน้นเรื่อง 
    เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
  1.3) ควรกำาหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในทุกโครงการพัฒนาของนโยบายสาธารณะ
  1.4) เนน้กระบวนการการมสีว่นร่วมภาคประชาชน โดยให้มบีทบาทในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ 
    ในทุกโครงการ ที่เป็นนโยบายสาธารณะในทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น 
    นั้นๆ
  1.5) ควรแยกการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (HIA) ออกมาจากการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม  
    (EIA)
  1.6) การสร้างหลกัการ หลกัวชิาการ และแนวคดิการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ ต้องมาจากรากเหงา้ 
    ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา และชาติพันธุ์นั้นๆ เป็นสำาคัญ
 2) เชิงกระบวนการ
  2.1) สร้างกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการเข้ามาตรวจสอบการประเมิน 
    ผลกระทบทางสุขภาพ เสริมสร้างจิตสำานึกในภาคประชาชน ปลูกฝังการรักษาสิทธิด้านสุขภาพ
  2.2) สง่เสริมหรือเปดิโอกาสใหผู้ป้ระเมนิผลกระทบทางสขุภาพมาจากทกุกลุม่ในสงัคม และหลากหลาย 
    คณะประเมิน
  2.3) มีมาตรการในการปกป้องสิทธิของประชาชนในการได้รับค่าชดเชยจากผลกระทบทางสุขภาพที่เกิด 
    จากนโยบายสาธารณะ
  2.4) ควรกำาหนดหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น ที่มีเนื้อหาความรู้ด้านผลกระทบทางสุขภาพเพื่อให้เกิดการ 
    เรียนรู้ในเยาวชนทุกระดับ
 3) เชิงองค์กรและกลไกการทำางาน
  3.1) มสีถาบนัหรอืองคก์รกลาง เพือ่ดแูลรบัผดิชอบการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ ทีม่กีฎหมายบงัคบั 
    ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
  3.2) มีกองทุนกลาง และคณะกรรมการกองทุนอิสระ สำาหรับให้ภาควิชาการและคนในสังคมท่ีได้รับ 
    ผลกระทบนำาไปใช้ เพื่อการประเมินได้ ไม่ใช่เป็นงบประมาณของเจ้าของโครงการที่จัดจ้างทีม 
    ประเมินผลเอง
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การปฏริปูระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 
กับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 
 จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (ปี 2555) ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
แห่งชาติ (สช.) ได้มีมติรับรองวาระ 5.6 เรื่อง แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) โดยมีสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ ดังนี้
 สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
 1. ระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ของประเทศไทย
ได้พัฒนาและดำาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำาคัญในการพิจารณาเห็นชอบของหน่วยงานภาครัฐต่อการอนุมัติ
โครงการพฒันาทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและตอ่เน่ืองถงึสขุภาพของประชาชนซ่ึงโครงการจะต้องมกีาร
จัดทำารายงาน EIA ที่ประกอบด้วยการคาดการณ์และประเมินผลกระทบ รวมถึงการหามาตรการป้องกัน/จัดการ/ลด
และตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ผ่านมา ระบบและโครงสร้างของการจัดทำารายงาน 
EIA มปีญัหาในหลายดา้นจนสง่ผลใหเ้กดิความขัดแยง้ภายในสงัคมตามมามากมาย เน่ืองจากไมไ่ด้มกีารปรบัปรงุพัฒนา
ระบบและโครงสร้างให้มีความสอดคล้องและเท่าทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง ดังหลายๆ กรณีที่รายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจากภาครัฐไม่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจาก
ภาคประชาชน (โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ) ในขณะที่เจ้าของโครงการบางส่วนมีทัศนคติต่อรายงานในแง่
อุปสรรคต่อการขออนุมัติโครงการ จึงไม่เกิดการนำามาตรการและข้อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบจากโครงการที่อยู่
ในรายงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบกิจการและชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งรายงานในระยะแรกๆ ให้ความ
สำาคญัตอ่ผลกระทบทางสขุภาพของประชาชนน้อยมาก โดยมตีวัอยา่งกรณีความขดัแยง้ในอดตี เชน่ โรงไฟฟา้แมเ่มาะ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ จึงได้เกิดความพยายามในการปรับปรุงระบบ EIA เรื่อยมา 
 2. รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดบั้ญญตัแิละให้ความสำาคญัต่อการศกึษาและการ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการ
ดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงทั้งทางสภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสุขภาพ ทำาให้ในปี พ.ศ.2552 จึงได้มีการผนวกการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact 
Assessment: HIA) เข้ามารวมในรายงาน EIA เดิม ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จนเกิดเป็นรายงาน 
EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับปกติ) และ EHIA (Environmental & Health Impact Assessment: EHIA) 
(กรณีโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน) ปัจจุบันมีโครงการหรือกิจการที่ต้องทำารายงาน 
EIA รวม 35 ประเภท ในขณะที่โครงการหรือกิจการที่อาจทำาให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนที่ต้องจัดทำา EHIA 
รวม 11 ประเภท อย่างไรก็ตาม แม้ระบบ EIA/EHIA จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงพบปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นถึงรากของปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบที่ยังไม่
ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง จนทำาให้เกิดข้อจำากัดต่อการทำาหน้าท่ีเป็นเครื่องมือและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ต่อการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และปัญหาดังกล่าวได้อีกต่อไป
 3. ปญัหาเชิงโครงสร้างและระบบของการดำาเนินงาน EIA/EHIA แบ่งออกเป็นปัญหาเชงิหลกัการและระบบ 
ปญัหาการจดัทำารายงาน ปญัหาการพจิารณารายงานและปัญหาการติดตามตรวจสอบและประเมนิผล โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้
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 3.1 ปัญหาเชิงหลักการและระบบ ได้แก่ 
   3.1.1 EIA/EHIA เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบเฉพาะระดับโครงการเท่านั้น อีกทั้งยังขาดการศึกษา 
ในประเด็นขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ 
จงึเปน็ขอ้จำากดัทีท่ำาให ้EIA/EHIA เปน็เพยีงมาตรการเชงิรบัและไมม่ปีระสทิธภิาพสำาหรบัการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม
เท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิดผลกระทบและความขัดแย้งต่อชุมชนบริเวณรอบโครงการ/กิจการนั้นๆ เช่น กรณีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จากปัญหาปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียง จนเกิดกระแสการเรียกร้องของ 
ภาคประชาชนต่อการหาแนวทางแก้ไขและเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางแก้ไขจึงควรมีการยกระดับรายงาน 
EIA ให้ครอบคลุมการพัฒนาในระดับนโยบายหรือระดับพื้นที่ เพื่อเอื้อต่อการวางแผนนโยบายและพัฒนาพื้นที่ระดับ
ต่างๆ อย่างยั่งยืน อนึ่ง แม้ว่าในปัจจุบันได้มีมติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (เมื่อ 9 มิถุนายน 2552) 
กำาหนดให้มีการทำาการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แต่ยัง
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการทำา SEA กับ EIA/ EHIA
   3.1.2 การศึกษาความเหมาะสมและคุ้มประโยชน์ (Feasibility Study) ของโครงการ/กิจการ 
พบปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ 
      (1) การแยกส่วนการศึกษาจากรายงาน EIA/EHIA ทำาให้ EIA/EHIA ไม่สามารถมีบทบาท 
       ในการพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือยับยั้งโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดผล 
       กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนขาดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำาและคัดเลือก 
       พื้นที่โครงการรวมถึงปิดกั้นการแสวงหาทางเลือกอื่นที่มีความคุ้มค่ากว่า โดยเฉพาะอย่าง 
       ยิ่งในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
      (2) การไม่รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง อย่างต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนทางสังคม ทำาให้ผล 
       ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบิดเบือนและสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง
   3.1.3 แม้กระบวนการจัดทำา EIA/EHIA จะมีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น 
ภาคประชาชน (Public Hearing) มากขึ้น แต่ในการดำาเนินงานจริงยังขาดการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมี 
ความหมาย กลายเป็นรูปแบบพิธีกรรมที่จัดเพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้าน
ความโปร่งใสของการดำาเนินการ ความไว้ใจและเชื่อถือจากภาคประชาชน ตัวอย่างกรณีปัญหาในอดีต เช่น กรณี
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงไฟฟ้าหินกรูด-บ่อนอก) ที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านของชุมชน
ในพืน้ท่ีอยา่งเขม้ขน้ จนเกดิการปะทะระหวา่งกลุม่ชมุชนและเจา้หน้าทีข่องรฐัอยา่งรนุแรง โดยมสีาเหตุเริม่ตน้จากการ 
ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ดำาเนินโครงการ ขาดการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการ (ที่ถูกต้อง) ของโครงการ 
และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความคิดเห็นในระดับที่เพียงพอ
และมีความหมาย 
   3.1.4 ประเด็นทางด้านกฎหมาย พิจารณาได้เป็นเรื่อง 
      (1) ความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องของระบบ EIA/EHIA กับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
        ดำาเนินโครงการ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติการ 
        นคิม กฎหมายดา้นการกอ่สรา้งอาคาร กฎหมายท่ีรองรบัมาตรการลดผลกระทบทางสขุภาพ  
        เปน็ตน้ พบวา่บางกรณีในขณะท่ีรายงาน EIA/EHIA ยงัไมผ่า่นความเห็นชอบตามข้ันตอน 
        ของกฎหมาย แต่มีการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมตามข้ันตอนของกฎหมายอ่ืนๆ ไป 
        ลว่งหนา้ และกลายเปน็แรงกดดนัตอ่การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบตอ่รายงาน EIA/ EHIA 
      (2) ความล้าสมัยของเนื้อหา บทบัญญัติ การจับปรับและบทลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      (3) ยังไม่มีกฎหมายที่ให้อำานาจในการพิจารณายับยั้งหรือระงับโครงการแก่หน่วยงานท่ีรับ 
        ผิดชอบพิจารณาโครงการ เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) และคณะกรรมการ 
        ผู้ชำานาญการ (คชก.)
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 3.2 ปัญหาเชิงการจัดทำารายงาน ได้แก่
   3.2.1 ปัญหาแง่ความสัมพันธ์ของเจ้าของโครงการกับผู้จัดทำารายงาน /บริษัทที่ปรึกษาซึ่งอยู่ในความ
สมัพนัธแ์บบผูว้า่จา้งกบัผูรั้บจา้ง ซึง่อาจเกดิปัญหาในลกัษณะท่ีผูร้บัจา้ง (ผู้จดัทำารายงาน/บรษัิทท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัอนญุาต
จาก สผ.) จะทำารายงานเพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง (เจ้าของโครงการ) มุ่งเน้นทำาให้รายงาน EIA/EHIA 
ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งทำาให้ขาดความเป็นอิสระในการทำางานและคุณภาพของเน้ืองานโน้มเอียงไปและอาจไม่เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง
   3.2.2 อายขุองรายงาน EIA/EHIA เน่ืองจากในปัจจุบันไมไ่ด้มกีารกำาหนดอายขุองรายงานท่ีไดท้ำาการ
ศึกษาไว้แล้ว ทำาให้โครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงานหากไม่เริ่มดำาเนินการภายในช่วงระยะเวลาอันใกล้ อาจส่งผล
ให้สภาวะการณ์รอบข้างหรือผลกระทบต่างๆ ไม่ตรงกับผลการศึกษาที่ได้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคมและสุขภาพมากขึ้น จึงควรมีแนวทางในการกำาหนดอายุการใช้งาน EIA/EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
คชก.แล้ว
   3.2.3 ปัญหาเรื่องการกำาหนดประเภทโครงการโดยใช้ระบบบัญชีรายการ แม้ในปัจจุบันการกำาหนด
ประเภท ขนาดและพื้นที่โครงการที่ต้องมีการทำา EIA และ EHIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ 31 สิงหาคม 2553 ตามลำาดับแล้วก็ตาม พบว่าอาจไม่ครอบคลุม
ทุกประเภทโครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และมีช่องโหว่ให้เจ้าของโครงการสามารถหลีกเลี่ยงการทำารายงาน EIA/
EHIA ได้โดยการลดกำาลังผลิต ลดขนาดพื้นที่หรือโครงการให้ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องจัดทำารายงาน การเปลี่ยน-
แปลงประเภทโครงการให้เข้าข่ายไม่ต้องขออนุญาต ตัวอย่างเช่น การลดจำานวนห้องของโครงการที่พักอาศัย การลด
ขนาดกำาลังผลิตของโรงไฟฟ้า เป็นต้น 
   3.2.4 ปัญหาเรื่องความไม่สะท้อนการคาดการณ์ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพตามความเป็นจริง 
ของรายงาน EIA/EHIA ต่อกลุ่มเสี่ยงต่างๆ รวมถึงขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
กับผลกระทบด้านสุขภาพ ความไม่ชัดเจนของมาตรการลดผลกระทบทางสุขภาพและขาดผู้เชี่ยวชาญท่ีรับผิดชอบ
สำาหรับวิเคราะห์และติดตามประเด็นสุขภาพ 

 3.3 ปัญหาเชิงการพิจารณารายงาน ได้แก่
   3.3.1 ปัญหาในด้านการเข้าถึงเอกสารรายงาน EIA/EHIA ของภาคประชาชน ส่งผลต่อความ 
เชื่อถือ ความไว้วางใจต่อกระบวนการทำางานของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีสิทธิจัดทำารายงาน และในบางกรณีอาจทำาให้
รายงานขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากภาคประชาชนขาดโอกาสในการเพิ่มเติมข้อมูลสำาคัญในพื้นที่และการ
เสนอความคิดเห็น
   3.3.2 การสือ่สารผลการศกึษาและรายงานตอ่เวทกีารมสีว่นรว่มของภาคประชาชน ดว้ยรปูแบบรายงาน
เองทำาใหต้วัรายงานมเีนือ้หาทีค่่อนขา้งมาก และเป็นการศกึษาแบบแยกสว่นในแต่ละประเดน็ ทำาให้มองความเชือ่มโยง
ในแต่ละเรื่องได้ยาก การใช้ศัพท์เทคนิคค่อนข้างมาก เป็นต้น ซึ่งหากนำาผลการศึกษาสื่อสารสู่วงรับฟังความคิดเห็น
ของภาคประชาชนจะยิ่งเกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนต่อความเข้าใจของภาคประชาสังคมได้
   3.3.3 ไม่มีเงื่อนไขข้อกำาหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายงาน EIA/EHIA ภายหลัง
จากที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจาก คชก. (ในช่วงระยะเวลา 45 วัน) แล้ว ทำาให้หากใช้เวลาในการแก้ไขยาวนาน 
สถานการณ์หรือข้อมูลบางส่วนในพื้นที่โครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปมากและไม่เหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ 
ผลกระทบในรายงานอีกต่อไป
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   3.3.4 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ต่อการเสนอ
ความเหน็ตอ่รายงาน EIA/EHIA สำาหรบัโครงการของรฐัท่ีตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ีซ่ึงมอีงค์ประกอบ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (มาตรา 13-21) โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปน็ประธานและมรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงและหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังผูท้รงคุณวุฒด้ิานสิง่แวดลอ้มเป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกโดยรัฐมนตรี ทำาให้อาจขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งปัญหาเรื่องความขัดแย้งเชิงอำานาจหน้าที่
ต่อการพิจารณารายงาน EIA/EHIA เนื่องจากในหลายกรณีหน่วยงานภาครัฐเองก็มีสถานะเป็นเจ้าของโครงการ
   3.3.5 ปัญหา/อุปสรรคของคณะกรรมการชำานาญการ (คชก.) ต่อกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ
โครงการ แบ่งเป็น 
      (1) ด้านองค์ประกอบของคณะทำางาน โดยในปี 2554 มี คชก.ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน 
       คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตจิำานวน 10 คณะ ตามพระราชบัญญติัสง่เสรมิและรกัษา 
       คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งประกอบด้วยประธาน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจ 
       ตามกฎหมายหรือกิจการที่ต้องจัดทำารายงาน EIA ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 9 ท่าน แต่พบว่า 
       ยังขาดองค์ประกอบจากภาคส่วนประชาสังคม/ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
      (2) ดา้นกระบวนการทำางาน เชน่ การขาดผู้แทน/การสนับสนุนดา้นข้อมลูในระดับจากพืน้ท่ีเพือ่ 
       ประกอบการพิจารณาโครงการ การไม่สามารถเข้าไปพิจารณาสภาพพื้นที่โครงการเนื่องจาก 
       ข้อจำากัดด้านงบประมาณและเวลา เป็นต้น
   3.3.6 ปัญหาโครงสร้างของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อการดำาเนินงานพิจารณารายงาน EIA/EHIA พบว่า สผ.เป็นหน่วย
โครงสร้างหลักทำาหน้าที่ขับเคลื่อนระบบ EIA/EHIA ตั้งแต่กระบวนการพิจารณารายงาน กลั่นกรอง/ตรวจสอบ/เสนอ
ความเห็นต่อ คชก.ในแต่ละคณะ จนถึงพัฒนาเทคนิค/กระบวนการของระบบ EIA/EHIA โดยภาระงานที่ล้นมือ 
ทำาให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนนักวิชาการท่ีมีความชำานาญท่ีเพียงพอต่อจำานวนโครงการท่ีพิจารณา 
ในแต่ละปี การทำางานแบบรายโครงการ (Project-based) ทำาให้ขาดการมองภาพรวม หรือผลจากการอนุมัติโครงการ 
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามารถในการประเมินสถานการณ์ระดับพื้นที่

 3.4 ปัญหาเชิงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ได้แก่
   3.4.1 หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมที่กำาหนดไว้ในรายงาน EIA/EHIA และที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เฉพาะที่อยู่ในอำานาจ 
ตามกฎหมายของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตหรืออยู่ในขอบเขตพื้นที่โครงการเท่าน้ัน ทำาให้ขาดการประสานติดตาม 
ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
   3.4.2 ปัญหาการขาดการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ 
ในรายงาน EIA/EHIA ทำาให้โครงการจำานวนมากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้อย่างเคร่งครัด แม้ว่าทาง สผ.จะมีการ
จัดตั้งทีมติดตามภายใน แต่ก็ยังประสบปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากรต่อจำานวนโครงการ การไม่มีอำานาจและ 
บทลงโทษสำาหรับเจ้าของโครงการที่กระทำาความผิด แม้กระทั่งขาดการติดตามประสานงานในเชิงพื้นที่ว่าได้มีการ 
ฝ่าฝืนการดำาเนินโครงการถึงแม้ว่า EIA/EHIA มีปัญหาหรือไม่ก็ตาม
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 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (สำาหรบัโครงการ/กิจการ 
ที่กำาหนดไว้ตามประกาศกระทรวง) ในปัจจุบันอ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2535 และได้มีการเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพเข้ามาในปี พ.ศ.2552 อ้างอิงมาตรา 67 วรรค 2 
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 แต่ยังพบปัญหาระบบและโครงสร้างในการจัดทำารายงาน EIA/EHIA ดังสถานการณ์
ปัญหาข้างต้น แม้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงมีเน้ือหาในร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปรับปรุงเพื่อการปฎิรูปเชิงโครงสร้างและระบบ EIA/
EHIA ซึ่งขณะนี้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจแก้ไขร่างกฎหมายเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอน 
รอการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

การจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราว ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่จัดทำาร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 34-35 ดังนี้

 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 34 ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา 31 (2) แล้วเสนอต่อสภาปฏิรูป 
แห่งชาติเพื่อพิจารณา
 ในการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำาความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา 31 (2) ความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติ และความเห็นของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วย
 มาตรา 35 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต้องจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
 (2) การใหม้กีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุท่ีเหมาะสมกบัสภาพสงัคม
ของไทย
 (3) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกำากับและควบคุมให้การใช้อำานาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
และประชาชน
 (4) กลไกทีม่ปีระสทิธิภาพในการปอ้งกนัและตรวจสอบมใิหผู้เ้คยตอ้งคำาพพิากษาหรอืคำาสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย
ว่ากระทำาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทำาการอันทำาให้การเลือกต้ังไม่สุจริตหรือเท่ียงธรรม เข้าดำารง
ตำาแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด
 (5) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง 
สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบงำาหรือชี้นำาโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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 (6) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
 (7) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความ 
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
 (8) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการ 
ใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 (9) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการทำาลายหลักการสำาคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้
 (10) กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสำาคัญต่างๆ ให้สมบูรณ์ต่อไป
 ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจำาเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรท่ีก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอำานาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จำาเป็นต้องมี ให้พิจารณามาตรการที่จะให้การ 
ดำาเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย

 อำานาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
 ตามรัฐธรรมนูญฯ (ชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 31 สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ ตามมาตรา 27 เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 (2) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำา 
ร่างรัฐธรรมนูญ
 (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำาขึ้น 
 ในการดำาเนินการตาม (1) หากเห็นว่ากรณีใดจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทำาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาต่อไป ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัด
ทำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป
 ใหส้ภาปฏริปูแหง่ชาตเิสนอความเหน็หรอืข้อเสนอแนะตาม (2) ต่อคณะกรรมาธิการยกรา่งรฐัธรรมนูญภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก ให้นำาความในมาตรา 13 และมาตรา 18 มาใช้บังคับ 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม
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ตารางแสดงขั้นตอนการจัดทำารัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ (พ.ศ.2558)

ลำาดับที่ ขั้นตอนการจัดทำารัฐธรรมนูญ วันที่กำาหนดแล้วเสร็จ

1 ประชุม สปช. ครั้งแรก 21 ตุลาคม 2557

2 ประธาน สปช. ตั้งคณะ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ 4 พฤศจิกายน 2557

3 สปช. เสนอความเห็นต่อ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ 19 ธันวาคม 2557

4 คณะกรรมาธิการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ 17 เมษายน 2558

5 สปช. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็น 27 เมษายน 2558

6 สปช./ครม./คสช. เสนอคำาขอแก้ไขเพิ่มเติม 26 พฤษภาคม 2558

7 กมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 28 กรกฎาคม 2558

8 สปช. พิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 11 สิงหาคม 2558

9 ประธาน สปช. นำาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าถวาย 9 กันยายน 2558

ความเห็นต่อการปฏิรูประบบ HIA ในรัฐธรรมนูญฯ และการปฏิรูปประเทศ
 ในโอกาสที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ และการปฏิรูปประเทศไทย ได้มีหน่วยงานต่างๆ เสนอ 
ความเหน็และขอ้เสนอแนะ เกีย่วกบัการปฏริปูระบบการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (Health Impact Assessment; 
HIA) และ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ดังนี้
 1. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
 2. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
 3. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 
 4. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) 
 5. สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 6. คณะทำางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ กระทรวงกลาโหม 
 7. นักวิชาการด้านต่างๆ 
 8. การเสวนา “การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กับรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
 ความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวกับ HIA/EIA สรุปได้ดังนี้
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  1. ความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   สภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่

 คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่จะให้บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ (3 ธันวาคม 2557) สรุปได้ดังนี้
 • สิทธิของบุคคล “รัฐต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี” 
 • เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื การดำาเนนิการของรฐัในการจดัทำาแผนพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสังคม หรอืการจดั 
  ทำาโครงการพัฒนาใดๆ ในระดับชาติ จะต้องมีการศึกษาและจัดทำารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ 
  ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) เพื่อประกอบการพิจารณาความเป็นไป 
  ได้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมและวิศวกรรม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในพื้นที่อย่างแท้จริง 
 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เสนอกรอบการดำาเนินงานในการ
ปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (9 ธันวาคม 2557) 
 • องค์การอิสระ (คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)
 • การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA)
 • กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) /  
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกองทุนด้านการวิเคราะห์ 
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
 • การบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
 ที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการด้าน EIA (23 ธันวาคม 2557) ยังมีความเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนี้
 • ในกรณขีองโครงการทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่สิง่แวดลอ้ม ควรมกีารจดัทำารายงานการวเิคราะห ์
  ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) พร้อมกบัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (EHIA)  
  ไปในคราวเดียวกัน หรือรวมเป็นเล่มเดียวกันได้หรือไม่ ซึ่งจะนำาไปหารือในคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 
 • การพิจารณาเกี่ยวกับการดำาเนินงานขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในประเด็นที่มา 
  การจดัตัง้องค์การอสิระ กระบวนการดำาเนินงาน รวมถงึการรบัฟงัความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ 
  ดำาเนินงานขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 

  2. ความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ
   ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่

 ในการประชุมของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข (25 พฤศจิกายน 2557) ได้มีความเห็นและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 • สุขภาพของประชาชนต้องเป็นพื้นฐานสำาคัญที่รัฐมีหน้าที่สร้างเสริม พัฒนา ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล 
  ใหบุ้คคลสามารถอยูใ่นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่อ้ือต่อการมสีขุภาวะ โดยการกำาหนดนโยบาย เพือ่พฒันา 
  ประเทศในทกุด้าน ตอ้งมใิหเ้กดิผลกระทบดา้นสขุภาพตอ่ประชาชน โดยเน้นกลไกกระบวนการมสีว่นรว่ม
  ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมทุกระดับ
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 • ผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ปฏิรูปการสังเคราะห์และประเมิน 
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 
 • รัฐต้องส่งเสริมให้บุคคลมีหน้าที่ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพส่วนตนและบุคคลในครอบครัว โดยไม่ 
  ก่อเหตุอันตรายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น ชุมชน และสังคม รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ 
  ถูกต้องและทันสมัยแก่ประชาชน
 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้เสนอขอบเขตหัวเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (HIA) ที่จะนำามาพิจารณาศึกษา คือ 
 • ผลกระทบทางสุขภาพ (2 ธันวาคม 2557)
 • การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (9 ธันวาคม 2557)

  3. ความเห็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่

 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2555 ได้มีมติรับรอง (ร่าง) แนวทางการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) ดังนี้
 การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
 การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ได้พิจารณารายงานเรื่องการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EIA/EHIA)
 ตระหนัก ว่าระบบและโครงสร้างของระบบวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดำาเนินการอยู่ 
ในปัจจุบันมีปัญหาหลายด้าน และมีข้อจำากัดหลายประการต่อการใช้เป็นเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพต่อการ
จัดการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้ตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของระบบวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ห่วงใย ว่าหากยังคงไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะเพิ่มโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จนขยายสู่ความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนหรือ 
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการกับภาคประชาชน/ชุมชน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ
 รับทราบ ว่าได้มีความพยายามแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ 
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การแกไ้ขปรบัปรงุพระราชบัญญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้ผ่านการตรวจแก้ไขจาก
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ยังคงพบว่า
มีประเด็นเรื่องมาตรการควบคุม กฎหมาย/กฎระเบียบสำาหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ครอบคลุมรอบด้าน 
ต่อสถานการณ์ปัญหาที่พบในปัจจุบัน
 เหน็วา่ ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในภาครฐัและเอกชน (ในฐานะเจา้ของโครงการ) บรษิทัทีป่รกึษา/มหาวทิยาลยั 
(ในฐานะผู้จัดทำารายงาน) และภาคประชาชน (ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ) ควรมีส่วนร่วมแก้ไขและ 
ผลักดันแนวทางปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 จึงมีมติดังต่อไปนี้ 
 1) รับรอง (ร่าง) แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตามเอกสารภาคผนวก ทา้ยมตนิี ้เพ่ือเปน็กรอบแนวทางในการผลกัดนัใหเ้กดิการปฏริปูโครงสรา้งและระบบการวเิคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติข้อ 2 และข้อ 3
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 2) ขอใหค้ณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิเสนอตอ่ประธานรฐัสภา คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย คณะกรรมการ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้แนวทางในข้อ 1 เพื่อผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
 3) ขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
เชน่ สำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ สำานักงาน
คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิภาคองค์กรพัฒนาเอกชน เชน่ สมชัชาองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เช่น องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคประชาชน ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำาแนวทางการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในข้อ 1 ไปดำาเนินการแปลงสู่การปฏิบัติ 
 4) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำาแนวทางการปฏิรูปฯ ตามข้อ 1 ที่เกี่ยวข้องกับอำานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม
 5) ขอใหเ้ครือขา่ยภาคประชาสงัคม เครอืขา่ยสมชัชาสขุภาพ องคก์รชมุชน องคก์รพฒันาเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันผลักดันการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามแนวทางในข้อ 1 โดยอาจผ่านช่อง
ทางการดำาเนินงานของแต่ละเครือข่าย/องค์กร และขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน 
 6) ขอใหร้ฐับาลเรง่รดัผลกัดนัใหม้กีารตรากฎหมายองค์กรอิสระด้านสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (ตามมาตรา 67 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) อย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
 7) ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 

 เป้าหมาย
 การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่าง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน 
และในท้ายที่สุดนำาไปสู่การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 มีรายละเอียด ดังนี้
 1. ด้านหลักการและระบบ EIA/EHIA
  1.1 กำาหนดให้มีการจัดทำารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนด้านการพัฒนา 
และมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยเพิ่มเติมเรื่อง
การจัดทำารายงาน SEA และความเชื่อมโยงระหว่างการทำา SEA กับ EIA/EHIA 
  1.2 มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในรายงานต้องมี
การประเมินว่าหากมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเข้าไปในพื้นที่จะส่งผลต่อศักยภาพในการรองรับของพื้นที่อย่างไร 
  1.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ คณะกรรมการผู้ชำานาญการ ควรมีกระบวนการพิจารณา
โครงการท่ีเปน็ประเภทเดยีวกนัหรอือยูใ่นบรเิวณพืน้ท่ีใกลก้นัในลกัษณะการพจิารณาเชงิระบบ/พืน้ท่ี (ไมแ่ยกเป็นแต่ละ
โครงการ) โดยคำานึงถึงศักยภาพในการรองรับเชิงพื้นที่
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  1.4 ปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study: FS) 
ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การพิจารณา FS ที่เชื่อมโยงกับ EIA/EHIA และ 2) เพิ่มการศึกษาอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโครงการ จะต้องประเมินรวมต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจของชุมชน และสังคมด้วย
  1.5 หากผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านสุขภาพบ่งชี้ว่ามีความรุนแรงสูง และไม่อาจ
มีมาตรการลดผลกระทบได้อย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ให้สามารถใช้รายงาน EIA/ EHIA เป็นเหตุผล
ในการตัดสินใจระงับโครงการได้ ทั้งกรณีโครงการภาครัฐและโครงการภาคเอกชน
   1.6 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ควรใชร้ายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพเปน็ขอ้มลู
หลักสำาคัญในกระบวนการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจการที่ต้องจัด
ทำารายงาน EIA/EHIA
  1.7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    1.7.1 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
      • ในกรณีที่เป็นโครงการประเภทเดียวกันและอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้กัน ควรกำาหนด 
       หลักเกณฑ์สำาหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยวิธีการจัดร่วมกันหลายโครงการ  
       โดยมีกลไกการพิจารณากลั่นกรองและอนุญาตให้ดำาเนินการโดยให้ชุมชนในพื้นที่เป็น 
       ผู้ตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อลดภาระของภาคประชาชนที่ต้องเข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วม
      • ควรปรับปรุงกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
       เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 
       มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output) ของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ โดยไม่เป็นกฎเกณฑ์ที่แข็งตัว 
       เกินไป โดยยึดถือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 56 57 58 59 และ 
       มาตรา 66 และ 67 
      • ควรกำาหนดแยกสัญญาว่าจ้างการกำาหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางประเมินผล 
       กระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) กับสัญญาว่าจ้างการดำาเนินการประเมินผล 
       กระทบ (Assessment) ออกจากกัน เพื่อนำาผลจากการทำา Public Scoping มากำาหนด 
       เปน็สญัญาวา่จา้งการประเมนิผลกระทบทีเ่หมาะสมและมงีบประมาณดำาเนินการเพยีงพอ  
       โดยจะตอ้งใหม้กีลไกพจิารณาเหน็ชอบขอบเขตการศกึษาและแนวทางประเมนิผลกระทบ  
       โดยสาธารณะก่อนที่จะมีการดำาเนินการประเมินผลกระทบต่อไป 
    1.7.2 ด้านผู้มีสิทธิจัดทำารายงาน EIA/EHIA
      • ผูม้สีิทธจิดัทำารายงาน EIA/EHIA ตอ้งมีบคุลากรทีม่ีความเชีย่วชาญ มีทกัษะดา้นการจดั 
       กระบวนการรบัฟงัความเหน็แบบมสีว่นรว่ม รวมถงึมคีวามรูด้า้นสทิธชิมุชน โดยควรกำาหนด 
       ให้มีการออกใบรับรอง (Certificate) ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม
    1.7.3 ด้านชุมชน 
      • กำาหนดให้มีระบบการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชนซึ่งชุมชนเป็นผู้ให้ความ 
       เหน็ชอบ เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นการชว่ยเหลอืทางดา้นวชิาการแกช่มุชน ชว่ยอา่นวเิคราะหเ์อกสาร 
       รายงาน และเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการศึกษา 
       โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณดำาเนินการที่เพียงพอ ทั้งนี้ อาจใช้งบประมาณจาก  
       “กองทุนการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” (ข้อ 2.1) และให้ชุมชน 
       ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ 
       ช่วยเหลือด้านวิชาการ 
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  1.8 ควรเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน (Capacity Building) ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงข้อมูลของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำารายงานจนถึงขั้นพิจารณาเห็นชอบรายงาน
  1.9 ควรมกีารเปดิเผยขอ้มลู เอกสารท่ีเกีย่วข้องและรายงานการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ ทั้งในช่วงระหว่างการจัดทำารายงาน ช่วงระหว่างพิจารณา ช่วงการปรับปรุง และหลังการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบรายงาน สู่สาธารณะและองค์กรต่างๆ (เช่น คณะกรรมการองค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการ
สุขภาพแหง่ชาต ิฯลฯ) รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและทั่วถึง
 2. ด้านการจัดทำารายงาน
  2.1 ควรจัดตั้ง “กองทุนการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” โดยให้เจ้าของโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทำารายงาน EIA/EHIA เป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำาหนดขึ้น และให้มี
หน่วยงานเฉพาะที่มีการบริหารงานโดยอิสระเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ทำาหน้าที่คัดเลือกและจัดจ้างผู้จัดทำารายงาน 
EIA/EHIA ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ สนับสนุนกระบวนการทำางานของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ สร้างเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนกระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผล 
กระทบตามที่ระบุอยู่ในรายงาน EIA/ EHIA โดยระบุให้เจ้าของโครงการส่งเงินให้กองทุนฯ โดยให้รวมค่าใช้จ่าย 
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้วย หลังจากมีการดำาเนินโครงการ 
  2.2 ควรกำาหนดให้มีระยะเวลาที่สามารถนำารายงาน EIA/EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบไปใช้ประโยชน์ 
ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยควรมีระยะเวลา 2-3 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละประเภทโครงการ1 ในกรณี
ท่ีเจ้าของโครงการต้องการยกเลิกโครงการ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีผลเป็นการยกเลิกรายงาน EIA/EHIA ของโครงการนั้นด้วย 
  2.3 แนวทางการแกไ้ขปญัหาการหลกีเลีย่งไมจั่ดทำารายงาน EIA/EHIA ตามระบบบัญชรีายการโครงการ
หรือกิจการที่ต้องจัดทำารายงาน
    (1) มีระบบการร้องเรียนทั้งกรณีเจ้าของโครงการต้องการหลบเลี่ยง หรือมีโครงการประเภทใหม่ 
      ที่อาจมีผลกระทบสูงแต่ไม่อยู่ในบัญชีรายการท่ีประกาศไว้ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
      กำาหนดไว้ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสามารถสั่งให้ทำารายงาน EIA/EHIA 
      เพิ่มเติมได้
    (2) มีข้อกำาหนดเรื่องระยะเวลาการปรับปรุงบัญชีรายการโครงการท่ีแน่นอน เช่น การปรับปรุง 
      ทุก 4 ปี และเปิดช่องทางให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนส่งข้อเสนอในการ 
      ปรับปรุงด้วย1

    (3) ปรับปรุงเงื่อนไข (ขนาด พื้นที่ กำาลังการผลิต ฯลฯ) ที่กำาหนดไว้สำาหรับประเภทโครงการต่างๆ  
      ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการหลบเลี่ยง และเพื่อให้เหมาะสมหรือสอดคล้อง 
      กับความรุนแรงของผลกระทบ
    (4) ให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต เพิ่มเติมข้อกำาหนดในการดำาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางลด 
      ผลกระทบสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอยู่ในบัญชีรายการท่ีต้องทำา EIA/EHIA แต่มี 
      คุณลักษณะไม่ตรงตามที่ประกาศกำาหนดไว้ เช่น การจัดทำาการประเมินผลทางด้านความ 
      ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Safety Assessment) การจัดทำาการประเมินผล 
      กระทบด้านกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) การจัดทำาการประเมินผลกระทบ 
      ด้านความขัดแย้ง (Conflict Impact Assessment) ฯลฯ 
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 3. ด้านการพิจารณารายงาน
  3.1 ควรปรับปรุงกระบวนการทำางานของคณะกรรมการผูช้ำานาญการ (คชก.) ใหเ้ปดิเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ
และมีความโปร่งใสมากขึ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่เป็นเท็จ การเข้าไปศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ ทั้งที่มีความ 
ขัดแย้งและไม่มีความขัดแย้ง การจัดทำาระบบขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ คชก. ฯลฯ และ
ในขณะเดียวกันควรเปิดให้สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำางานของ คชก. มากยิ่งขึ้น เช่น การมีตัวแทน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนในพื้นที่โครงการ (ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย) เข้าร่วมเป็น คชก. การเข้า
รว่มรบัฟงัการประชมุ คชก. การนำาขอ้มลูทีจ่ดัทำาโดยชมุชนเข้าสูก่ระบวนการพจิารณา EIA/EHIA และแจ้งกำาหนดการ
ประชุมและผลการประชุมให้ชุมชนทราบทุกครั้ง
  3.2 ให้ปรับปรุงโครงสร้างของ คชก. โดยครอบคลุมภาคส่วนวิชาการ รัฐ เอกชน และชุมชน ที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยคำานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านสุขภาพ 
เพื่อเข้าไปเป็นองค์คณะในการอ่าน และพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพร่วมด้วย
  3.3 ขอให้นำาผังเมืองที่ประกาศใช้ และร่างผังเมืองที่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นตามกฎหมายและ
คณะกรรมการผงัเมอืงได้ใหค้วามเหน็ชอบแต่อยูร่ะหวา่งดำาเนินการรอการออกประกาศบังคบั มาพจิารณาประกอบการ
ให้ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในทุกขั้นตอน 
  3.4 ควรมีการกำาหนดกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงจัดทำารายงานฉบับแก้ไขสำาหรับรายงานที่คณะ
กรรมการผู้ชำานาญการได้มีความเห็นให้ปรับแก้ไข
 4. ด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
  4.1 ปรบัปรงุวธิกีารระบเุงือ่นไขท้ายใบอนุมติั/อนุญาต รวมท้ังระบบการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางต่างๆ ดังนี้
    • ปรับปรุงกฎหมายให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต มีอำานาจในการนำามาตรการป้องกันและแก้ไข 
     ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน EIA/ 
     EHIA ที่ผ่านความเห็นชอบไปกำาหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมของคำาสั่งอนุมัติ/อนุญาตโครงการได้  
     และหากไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้มีการ 
     ตักเตือน/ภาคทัณฑ์แล้ว ให้หน่วยงานอนุญาตใช้เป็นเหตุผลพิจารณาระงับการต่อใบอนุญาต 
     หรือยกเลิกการอนุญาตได้
    • ให้เจ้าของโครงการขนาดใหญ่ (เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน เขื่อน เหมืองแร่ ฯลฯ) 
     จดัเวทนีำาเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทกุ 6 เดอืน เชญิผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
     ทั้งจากภาคประชาชน หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการจาก 
     สถาบันการศึกษาทั่วไปและจากสถาบันในพื้นที่ ฯลฯ มาร่วมรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติ และ 
     ร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
    • ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความขัดแย้งสูงควรมีการต้ังคณะกรรมการพหุภาคีเพื่อ 
     ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    • การสร้างเครือขา่ยความรว่มมอืให้ภาคประชาชนและสถาบันการศกึษาในพืน้ทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการ 
     ตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     ในระยะเวลาระหว่างและหลังดำาเนินโครงการ 
  4.2 การกระจายอำานาจและหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบไปยังสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม โดยควรดำาเนินการไปพร้อมกับการกระจายอำานาจด้านการเก็บภาษีจากโครงการ 
ทีต่อ้งจดัทำารายงาน EIA/EHIA ไปใหก้บัองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ เพือ่ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่มงีบประมาณ
ดำาเนินการที่เพียงพอและเป็นมาตรการจูงใจต่อการดำาเนินงาน (เป็นการมอบหน้าท่ีพร้อมกับมอบทรัพยากรในการ 
ปฏิบัติงาน)
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 4. ความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่

 คปก. ได้จดัทำาบนัทกึความเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ดังนี้
 1) สิทธิในสิ่งแวดล้อม โดยให้รับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 2) สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน
 3) กำาหนดหลกัการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (EHIA) กอ่นดำาเนนิโครงการหรอืกจิกรรม 
และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
 4) การรับรองสิทธิบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 5) หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยแก้ไข
เพิ่มเติมให้รัฐต้องส่งเสริมและกระจายอำานาจสู่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ให้บำารุงรักษาและคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคุมและกำาจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6) หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 8 แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดล้อม โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐต้องกำาหนดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดให้มีการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของนโยบาย แผน และโครงการพัฒนาโดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารที่สำาคัญของประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

 5. ความเห็นที่รวบรวมโดย สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อรัฐธรรมนูญฯ
  ฉบับใหม่

 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้สำานักวิชาการและ 
สำานักกฎหมาย ร่วมกันจัดทำา “สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น 
โดยคน้คว้าและรวบรวมขอ้มลู สถติจิากหนงัสอื วทิยานิพนธ์รายงานการวิจัย บทความท่ีเกีย่วข้องกบัประเดน็การปฏิรปู 
และความเห็นของนักวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
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 สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 1. การปฏิรูปด้านสาธารณสุข
 มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูปด้านนโยบาย ดังนี้
 การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกทางเลือกที่
ดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพ มีส่วนช่วยสนับสนุนให้มีสุขภาพดี การกำาหนดนโยบายโดยภาค
รฐั ควรท่ีจะกำาหนดเรือ่งสขุภาพ ควบคูไ่ปกบัการกำาหนดนโยบายในด้านตา่งๆ ซ่ึงควรคำานึงถงึผลกระทบทางด้านสขุภาพ 
เทียบเท่ากับความสำาคัญที่ให้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
 1) สรา้งนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ การกำาหนดนโยบายของภาครฐั ควรคำานงึถงึผลกระทบทางดา้นสขุภาพ
เทยีบเทา่กบัความสำาคัญทีใ่หก้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิ ภาครฐัต้องวดัและรายงานผลกระทบทางสขุภาพของนโยบาย
ของตน ด้วยภาษาที่ทุกกลุ่มในสังคมจะเข้าใจได้ การดำาเนินการในชุมชนเป็นหัวใจสำาคัญของการส่งเสริมนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ภาครัฐควรสื่อสารทำาความเข้าใจกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย โดยคำานึงถึงปัจจัยด้าน
การศึกษาและความเข้าใจในภาษาเป็นสำาคัญ
 2) สร้างความเสมอภาคทางสุขภาพของประชาชน ภาครัฐต้องสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพให้กับ
ประชาชน กำาหนดนโยบายที่เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างเสริมสุขภาพ และให้
ความสำาคัญอย่างสูงต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง โดยคำานึงถึงวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม 
ชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อย และกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ควรที่จะพัฒนาศักยภาพของแต่ละภาคส่วนในการดูแลและ 
สร้างเสริมสุขภาพโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชนมากยิ่งขึ้น

 2. การปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม
 โดยภาพรวมการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ สรุปได้ดังนี้
 1) ควรแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 
และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมทั้งเร่งผลักดันประกาศใช้กฎหมายใหม่ อาทิ พ.ร.บ.ด้านสิทธิชุมชน 
กับการร่วมจัดการฐานทรัพยากร พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ร.บ.องค์การ
อิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ พ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นปัญหา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรพิจารณาปรับปรุง อาทิ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องสามารถนำาออกมาใช้ เพื่อป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จะต้องมาจากความต้องการในการปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในแต่ละ
จังหวัดอย่างแท้จริง
 2) ควรปฏิรูปโครงสร้างระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) 
ทั้งระบบ เช่น การให้ใบอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมผู้ที่ได้รับผล 
กระทบและผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดเสยีกอ่น ตามทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนด ประกอบกบัในการพฒันาพืน้ทีห่รอืพฒันานโยบาย
รายสาขา จะต้องจัดให้มีการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
 3) ควรเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนและภาคประชาสงัคม ผูม้สีว่นไดเ้สยีเข้ามามสีว่นรว่มปฏริปูการมสีว่นรว่ม
ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
 4) ควรวางโครงสร้างการกำาหนดการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ 
แบบพอเพียงอย่างแท้จริง 
 5) ควรจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ภายใตค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาติดำาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 6) การทีจ่ะตอ้งมรีะบบตรวจสอบ และประเมนิตดิตามผลการดำาเนินการตามมาตรการลดผลกระทบท่ีกำาหนด
จะต้องมีหน่วยงานอิสระในการติดตามตรวจสอบ และมีอำานาจในการลงโทษขั้นเด็ดขาดได้ด้วย
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  6. ความเห็นที่รวบรวมโดย คณะทำางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ
   กระทรวงกลาโหม ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่

 ได้ดำาเนินการจัดทำาข้อมูล “การปฏิรูป: ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา
และกรอบความคิดเห็นร่วมของประชาชน นำาเสนอเป็นทางเลือกให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการ
วางแผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน และ
อนาคต ดังนี้
 กรอบความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 
 สืบเนื่องจากกระแสการปฏิรูประบบ การขับเคลื่อนต่างๆ ของประเทศไทยกำาลังเป็นที่สนใจของประชาชน 
โดยเฉพาะการเรียกร้องจากภาคประชาสังคม ให้เร่งปฏิรูประบบการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA: Environmental Impact Assessment) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: 
Environmental & Health Impact Assessment) ให้ทันสมัย เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมจากโครงการพัฒนา
ต่างๆ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ทั้งนี้การพัฒนาโครงการที่ต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำานวน 35 ประเภท 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จำานวน 11 ประเภท จะมีหลายโครงการพัฒนา
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการ (คชก.)/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และได้
รับการอนมุตัใิหด้ำาเนินการก่อสร้างได้ แต่ขดัแยง้กบัความรู้สึกของภาคประชาสังคมหรอืชุมชนทอ้งถิน่ ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย จากการรวบรวมข้อมูล ได้กรอบความเห็นรวม ซึ่งเสนอเป็นแนวทาง
การแก้ไขดังนี้
 1) จัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นหน่วยงานอิสระ
 2) เพื่อทำาให้การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความเป็นอิสระ ตามหลักวิชาการ และเป็นเครื่องมือ 
ที่จะป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3) จัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) 
เพื่อให้ครอบคลุมในระดับนโยบายโดยเป็นการประเมินเพิ่มขึ้นจากการทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA: Environmental Impact Assessment) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: 
Environmental & Health Impact Assessment)
 4) พัฒนาระบบการตรวจติดตาม (Monitoring) เพื่อติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้ว ควรเร่งดำาเนินการ และหากว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน จะได้ยุติหรือชะลอการดำาเนิน
โครงการได้
 5) ควรเพิ่มรายละเอียดในประเด็น และมิติอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางสุขภาพ ที่ชัดเจนไว้ในกระบวนการ
ศึกษา และการประเมินรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
 6) หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตอ้งจดัทำารายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
ตอ้งกำาหนดใหม้กีารเรียนรู้ร่วมกบัภาคประชาสงัคม และใหข้อ้มลูขา่วสารทีค่รอบคลมุ เพือ่ใหก้ารศกึษามคีวามสอดคลอ้ง
กับเงื่อนไขผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือแนวทางการพัฒนาของประชาคมภายในพื้นที่ เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 
หรือการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
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 7) กระตุน้การพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA/EHIA) ของสำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) และกำาหนดเวลาที่ชัดเจน ให้มีขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้นไม่ล่าช้า โดยเฉพาะโครงการ 
ของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ รัฐร่วมกับเอกชน เช่น โครงการรถไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ สนามบิน เขื่อน และโรงไฟฟ้า เป็นต้น
 8) เร่งรัดมาตรการด้านกฎหมาย ที่กำาหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในโครงการ 
ขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ควบคู่กับการเร่งรัดมาตรการ เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคนจน และผู้ด้อยโอกาส
 9) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระบบ และยกฐานะให้เป็น 
“สำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เป็นหน่วยงานอิสระหรือองค์การมหาชน ท่ีมีกฎหมายรองรับ และต้อง 
กำาหนดให้ “หัวหน้าหน่วยงานสูงสุด” ต้องมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้สามารถดำาเนินภารกิจตามหลักวิชาการได้อย่าง
เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ หรืออิทธิพลใดๆ มาเกี่ยวข้อง เบี่ยงเบนการดำาเนินงาน
 10) กำาหนดและวางหลกัเกณฑ์ใหห้น่วยงานผูข้อรบัอนุญาตหรอืหน่วยงานเจา้ของโครงการจะตอ้งมกีารจดัทำา 
“รายงานการประเมนิสิง่แวดลอ้มทางยทุธศาสตร” (SEA) เพิม่ขึน้จากการทำารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เพื่อศึกษา และจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวว่า พื้นที่ใดสามารถพัฒนาได้หรือไม่ได้ตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
 11) ปรับปรุงประเด็นการศึกษา เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) ให้ครอบคลุมมี
รายละเอียดในประเด็น และมิติอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางสุขภาพให้ชัดเจนไว้ในกระบวนการศึกษา กำาหนดขนาด 
และประเภทโครงการที่ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้อง และ
ครอบคลุมระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
 12) ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำารายงานฯ โดยให้กลุ่มประชาสังคมเข้าร่วมอย่างแท้จริง 
โดยผา่นกระบวนการสร้าง และฝกึอบรม “กลุม่อาสาสมคัรนักวจิยัทอ้งถิน่” เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อการพฒันา
โครงการฯ อย่างแท้จริงและลดข้อขัดแย้งกันในพื้นท่ีโครงการ ระหว่างกลุ่มท่ีเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ 
กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งจะสร้างความแตกแยกในชุมชนท้องถิ่น
 13) กำาหนดคุณสมบัติ และคัดกรองผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อมาทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา
รายงานฯ (คชก.) กำากับ และตรวจสอบการทำางานของนิติบุคคลที่รับจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA/EHIA) ให้มีคุณภาพ โดยการจัดทำาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด สำาหรับความผิดในการลงโทษนิติบุคคลให้ชัดเจน 
เพื่อให้นิติบุคคลฯ ดังกล่าวรับทราบข้อกำาหนดตั้งแต่เบื้องต้น
 14) จัดตั้งกองทุนพัฒนา และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดให้โครงการที่ต้องจัดทำารายงานฯ ต้องนำา 
งบประมาณตามขนาดความรุนแรงของผลกระทบ ใส่ไว้ในกองทุน ดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ในการป้องกันแก้ไข และลด
ผลกระทบฯ หรือการเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
 15) กระจายอำานาจการติดตามตรวจสอบไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และมีการ 
เก็บภาษีจากโครงการพัฒนาที่ตนเองจัดทำา EIA และ EHIA ให้กับท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีงบประมาณดำาเนินงานที่เพียงพอ และจูงใจต่อการดำาเนินงาน
 16) พัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการศึกษา 
พัฒนาองค์ความรู้ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างด้านสิ่งแวดล้อม (Multilateral Environmental Agreements: 
MEAs) และเพื่อติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มของการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ ด้านการค้า และด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
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 17) การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบแรก เป็นการรวบรวมข้อมูล หรือที่เรียกว่า 
การทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม หรือการตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบสถานท่ีที่ใช้ในกรณีที่ฝ่ายบริหาร 
ต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ แบบที่สอง เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่
กำาหนดไว้ เช่น การตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำาหนด และการตรวจสอบแบบ due-diligence audits
 18) ปรับปรุงวิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม ได้แก่
   • วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง 
    จำากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   • วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกำาหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์จูงใจให้ปรับเปลี่ยน 
    พฤติกรรมการผลิต และการบริโภค
   • วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร การคิด 
    ค่าชดเชย และค่าเยียวยาความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
 19) รบัรอง (รา่ง) แนวทางการปฏริปูโครงสรา้งและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
 20) นำาแนวทางการปฏิรูปฯ ที่เกี่ยวข้องกับอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยอาจผ่านช่องทางการดำาเนินงานของแต่ละเครือข่าย/องค์กร
 21) พิจารณาจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพ” โดยมผีูแ้ทนจากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่หน่วยงานภาครฐั เชน่ สำานักงานนโยบายและแผนทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ สำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิภาคองคก์ร
พัฒนาเอกชน เช่น สมัชชาองค์กรเอกชน ภาคเอกชน เช่น องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาอุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และภาคประชาชน ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในข้างต้น ไปดำาเนินการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
 22) ขอใหรั้ฐบาลเร่งผลกัดันใหม้กีารตรากฎหมายองคก์ารอิสระดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (ตามมาตรา 67 
วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) อย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน

 7. ความเห็นของนักวิชาการด้านต่างๆ ต่อรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่

 ในการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีนักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นหลายท่าน ดังนี้
 1) ความเห็นของ ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
 ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล อาจารย์ประจำาภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย คณะกรรมการผู้ชำานาญการด้านอุตสาหกรรม 
กลั่นน้ำามัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่อการปฏิรูประบบ HIA ไว้ดังนี้ 
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 ภาครฐั ควรมกีารปรบัปรงุกระบวนการทำาการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (HIA) ด้วยการต้ังคณะกรรมการ
หรือคณะทำางานที่มีผู้นำาและตัวแทนชุมชนร่วมอยู่ด้วยพร้อมให้น้ำาหนักกับการศึกษาเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
ขณะเดียวกันการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพควรศึกษาในทุกหลังคาเรือนท่ีอยู่ใกล้กับพื้นที่ 
ที่จะมีโครงการหรือกิจกรรม ส่วนจะกระจายออกไปในรัศมีเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับการศึกษาการกระจายของสิ่งคุกคามชนิด
นั้นๆ เช่น กรณีของแก๊ส ควรเลือกจำานวนตัวอย่างตามสัดส่วนของการกระจายของแก๊สนั้น และหากมีรายละเอียด
ของข้อมูลจำานวนมากหรือยากต่อการทำาความเข้าใจ จะต้องสื่อสารหรืออธิบายให้ประชาชนทราบ
 นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมการจัดทำา HIA ให้กับบริษัทที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และควบคุมด้วยการสอบ 
ขึ้นทะเบียน นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการที่ทำา EIA HIA ได้ พร้อมกันนั้น ควรจัดตั้งเป็นกองทุน เก็บเงินจาก
สถานประกอบการที่ต้องการทำา EIA HIA แล้วกองทุนมาเปิดประมูลหาบริษัทที่ปรึกษาดำาเนินการทำา EIA HIA 
เพื่อบริษัทฯสามารถทำาตามหลักวิชาการได้อย่างเต็มที่
 สำาหรับผลงานวิจัยของ ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และคณะ ได้อภิปรายและสรุปผลการศึกษาไว้ ดังนี้
 ขั้นตอน initial step เพ่ือการเตรียมพื้นที่และข้อมูล การกำาหนดแผนการดำาเนินงาน รวมถึงการจัดตั้ง 
คณะทำางาน/คณะกรรมการโดยให้ผู้นำาหรือตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ข้ันตอนแรกน่าจะเป็นแนวความคิด 
ที่ถูกต้องเพราะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (M&E) เป็นขั้นตอนที่สำาคัญ แต่หากโครงการนั้นยังไม่เกิด บริษัท 
ที่ปรึกษาฯ ควรเสนอมาตรการลดผลกระทบทางลบและส่งเสริมผลด้านบวกท่ีคาดว่าน่าจะทำาได้จริงท่ีผ่านการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนแล้วให้ปรากฏอยู่ในรายงานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้และมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบ 
ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
 ในการ try out ผู้วิจัยพบว่าประชาชนทั่วไปแทบไม่รู้จัก HIA EIA หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะพิจารณา 
ทำาให้เรื่องนี้เข้าใจง่ายและสื่อถึงประชาชนในวงกว้าง เพราะความสำาเร็จของ EIA HIA น่าจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องของประชาชน
 แนวทางการทำา try out HIA สำาหรับกิจการสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป
 1) ควรมีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทำางาน โดยต้องมีผู้นำา/ตัวแทนชุมชนอยู่ในคณะกรรมการด้วย
 2) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ควรมีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้น้ำาหนักกับ
การศึกษาเชิงคุณภาพมากขึ้น เพราะจากการ try out ทั้ง 2 โครงการ พบว่าผลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพสามารถ
ตอบคำาถามหรืออธิบายในเชิงของข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อมาตรการต่างๆ ได้มากกว่าการศึกษาเชิงปริมาณ
 3) โครงการขนาดเล็กที่คาดว่าจะส่งผลกระทบไม่รุนแรง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนวคำาถาม
สำาหรับการประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ซึ่งควรเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลมากกว่าที่จะให้ผู้ตอบตอบเอง
 4) ข้อคำาถามในแบบสอบถามนั้น ควรได้มาจากขั้นตอนของการทำา screening และ scoping และควรแตก
ต่างกันในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 5) การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเพือ่ประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพน้ัน ควรศึกษาในทุกหลงัคาเรอืนท่ีอยูใ่กลก้บัพ้ืนที่
ท่ีจะมีโครงการ/กิจกรรม และกระจายออกไปในรัศมีเท่าไรนั้น ต้องศึกษาการกระจายของสิ่งคุกคามชนิดนั้นๆ ก่อน 
เช่น หากมีปัญหาเรื่องกลิ่นของแก๊สควรศึกษาว่าแก๊สน้ันสามารถแพร่กระจายในบรรยากาศได้ไกลกี่กิโลเมตรและมี
จุดสัมผัสที่กิโลเมตรใด จึงทำาการเลือกจำานวนตัวอย่างตามสัดส่วนของการกระจายของแก๊สนั้นๆ 
 6) การจัดประชุมกลุ่มย่อยควรจัดกลุ่มเล็ก หากจำานวนกลุ่มตัวอย่างมากให้จัดหลายๆ ครั้ง
 7) สถานที่และวันเวลาในการจัดประชุมควรให้ชุมชนเป็นผู้กำาหนด
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 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 1) ควรทำาแนวทางการทำา HIA ใน EIA เฉพาะประเภทโครงการ ดังเช่นที่ผู้วิจัยเสนอในตอนแรก และ 
ดังที่กลุ่มสำารวจและผลิตปิโตรเลียมได้ดำาเนินการแล้ว ทางที่จะเป็นไปได้เร็วที่สุด คือ กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัทที่
ปรึกษาฯ สผ. ฯลฯ รวมตัวกันทำาร่าง แล้วเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันพิจารณา
 2) ขั้นตอนและวิธีการที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำา HIA ของบริษัท consultant คือ 
initial step การเก็บข้อมูล/ความเห็น/ข้อห่วงกังวลของประชาชนด้วยวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีเหมาะสม 
ด้วยข้อคำาถามที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง (relevant) กับโครงการและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการก่อสร้างและดำาเนินการ
โครงการนั้น การติดตามและประเมินผลที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน, process monitoring, outcome 
monitoring ทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 3) หากมีรายละเอียดของข้อมูลที่มากหรือยาก ซึ่งจะต้องสื่อสาร/อธิบายให้ประชาชนทราบ อาจพิจารณาทำา 
technical hearing หาทางอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ซึ่งอาจต้องทำาหลายครั้ง
 4) ภาพจำาลองของโครงการที่จะเกิดขึ้น หากทำาเป็นภาพสามมิติที่หมุนดูจากมุมต่างๆ ได้อาจช่วยให้เข้าใจ 
ง่ายขึ้น
 5) หากสามารถกำาหนดได้ว่าตัวชี้วัดสุขภาพของโครงการหนึ่งๆ ควรมีอะไรบ้าง เก็บ/วัด/ประเมินผลอย่างไร 
ก็จะช่วยให้ทุกภาคส่วนทำางานได้ง่ายขึ้น
 6) Training HIA ให้บริษัทที่ปรึกษาฯ (consultant) สำาหรับบริษัทที่ปรึกษาฯที่ทำาได้ดีแล้ว อาจเป็นเพียง
การทำาความเข้าใจร่วมกันให้ตรงกัน แนวโน้มที่ดีคือในอนาคตสภาวิทยาศาสตร์ฯ จะมีการควบคุม/สอบ/ขึ้นทะเบียนฯ 
นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการที่ทำา EIA HIA ได้
 7) ควรจัดตั้งเป็นกองทุน ที่เก็บเงินจากสถานประกอบการที่ต้องการทำา EIA HIA แล้วเปิดประมูลหาบริษัท
ที่ปรึกษาดำาเนินการทำา EIA HIA เพื่อบริษัทฯ สามารถทำา EIA HIA ตามหลักวิชาการได้อย่างเต็มที่
 8) ควรสร้างความเข้มแข็งในการศึกษาเชิงคุณภาพให้มากขึ้นสำาหรับโครงการขนาดใหญ่ ในช่วงก่อสร้างและ 
ดำาเนินการ ต้องประเมินว่าจะมีคนงานและครอบครัวมาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นเท่าใด นานแค่ไหน ต้องการบริการ
สาธารณสุข และด้านสังคมมากน้อยเพียงใด (โรงเรียน รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่อยู่อาศัย) 
และโครงการควรจดับรกิารสิง่เหลา่นีใ้หโ้ดยตรงหรอืโดยออ้มอยา่งไร เพือ่จะไดไ้มเ่บยีดบงั/แยง่ชงิทรพัยากรกบัผูท้ีอ่าศยั
อยู่ก่อน การพิจารณาในภาพรวมในเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดหรือเล็กกว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำา ซึ่งไม่อยู่ในการจัดทำา EIA 
HIA รายโครงการ และพิจารณาในปัจจุบัน
 9) เพื่อแก้ไขการใช้ความรู้สึกในการให้ความเห็นของชาวบ้านและโรงงาน ควรแยกการเก็บข้อมูลทั้ง 4 มิติ
สุขภาพ (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) ออกเป็น 
  1) เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลสุขภาพทางกายและใจ โดยการประเมินผลกระทบทางกายควรใช้ Risk 
   Assessment 4 ขั้นตอนตามที่ สผ.กำาหนด ซึ่งอิงตาม NAS (National Academy of Science) 
   แต่ Hazard identification ควรให้ชุมชนคิดร่วมกับนักวิชาการ พิจารณาว่ามี Hazard (Physical,  
   Chemical, Biological) ใดบ้าง เพื่อประเมิน exposure assessment ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า 
   กิจกรรมมีอะไร และมีกระบวนการที่อันตรายอย่างไร ในส่วนของ Dose response หากยังไม่มีข้อมูล  
   ควรศึกษาจากกรณีที่เคยมีมาก่อน 
  2) เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสุขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณ ควรมีวิธีคิด/Concept ที่นำาไปปฏิบัติได้
 10) การที่ชาวบ้านได้ใช้ความรู้สึกของตนเองในการให้ความเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม อาจเป็นเพราะว่า 
ชาวบ้านมีความรู้ไม่เพียงพอ ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องระบาดวิทยาและสอนให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการทางระบาดวิทยา 
ในชุมชน เพื่อที่จะได้เข้าใจว่ามีเหตุปัจจัยมากมายที่ทำาให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งลงได้
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 11) ควรมีการ Try out ต่อในโครงการขนาดใหญ่กว่านี้
 12) โครงการ/กิจกรรม ควรให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลต้ังแต่เริ่มต้นว่า จะได้รับผลประโยชน์ หรือเสีย 
ผลประโยชน์อย่างไร หากได้รับผลกระทบทางลบแล้ว จะมีการเยียวยาและ/หรือ ชดเชยอย่างไร
 13) ควรให้ความสำาคัญ ให้ความรู้และความเข้าใจในการเฝ้าระวังและเก็บข้อมูล (participant, knowledge, 
benefits) กับกลุ่มที่สามารถสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านได้ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ และอาสาสมัคร (อสม.) เพราะ
เป็นกลุ่มที่เข้าถึงชุมชน และชุมชนให้ความสำาคัญ 
 14) การผลักดันแนวทางการทำา HIA อาจเน้นไปที่กลุ่มอนุรักษ์ NGOs หรือกลุ่มกรรมการนักธุรกิจเพื่อ 
สิ่งแวดล้อมไทย (TBCSCD) ให้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะจะช่วยในการผลักดันสู่องค์กรอื่นๆ ต่อไปได้

 2) ความเห็นของ รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
 รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ ววิรรธนะเดช อาจารยป์ระจำาภาควชิาเวชศาสตรช์มุชน คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากนี้โครงการนี้เป็น 1 ใน 11 ประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้องมีการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA เพราะมีท่าเรือที่ยื่นออกไปในทะเลยาวกว่า 300 เมตร คือยาวออกไป 
330 เมตร ต้องจัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อกำาหนดขอบเขตโดยสาธารณะหรือ Public Scoping ซึ่งในหลายโครงการ
ที่ทำาก็พบว่าเป็นเพียงพิธีกรรมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีอยากให้สาธารณะว่าร่วมกันกำาหนดประเด็น 
ข้อห่วงกังวลก่อนนำาไปศึกษาและประเมินผลกระทบ 
  1) โดยที่ผ่านมาชุมชนก็มีการทำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน หรือ CHIA เป็นการทำา 
   ตามกฎหมาย พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ซึ่งพบว่าโครงการท่าเรือนี้จะทำาให้ดอน ซึ่งเป็นระบบนิเวศ 
   ย่อยในทะเลซึ่งเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำาและแหล่งอาหารสูญเสียไปและยากท่ีจะเรียกคืนได้ นอกจากนี้ 
   ในกรอบขอ้ตกลงในการดำาเนินโครงการ (TOR: Term Of Reference) ควรระบุตวัชีวั้ดในการประเมนิ 
   ผลกระทบทางสุขภาพใน 4 มิติ คือ สุขภาพกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ 
  2) “มิติชี้วัดด้านจิตวิญญาณและปัญญาของกรณีนี้ คือ การสืบทอดอาชีพประมงและทะเลคือชีวิตของ 
   พวกเขา หากทะเลตาย จิตวิญญาณพวกเขาก็ตาย คนที่ไร้วิญญาณ ก็คือ ผีดิบ หายใจ มองเห็นแต่ 
   ไมม่คีวามรูส้กึ ถา้โครงการใดโครงการหนึง่กระทบจติวญิญาณมนัอาจเปน็จดุแตกหกัของชมุชนเลยก็ได”้ 

 3) ความเห็นของนายสนธิ คชวัฒน์
 นายสนธิ คชวฒัน ์เลขาธิการสมาคมอนามยัสิง่แวดลอ้มไทย อดตีเลขานุการและอนุกรรมาธกิารสิง่แวดลอ้ม
และภยัธรรมชาต ิวฒุสิภา ได้เสนอความเหน็ตอ่การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่ จะตอ้งมกีารปรบัปรงุระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สามารถสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อถือจากประชาชนอย่างแท้จริง  จะต้องไม่ทำาให้
เกิดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งการจัดทำารายงานฯ ควรแยกออกเป็น 2 ฉบับ คือ รายงานด้านเทคนิคของการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ และรายงานการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นการเสนอความคิดเห็นจากการ 
จัดรับฟังความเห็นของประชาชน โดยรายงานฯ สามารถเผยแพร่ได้เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว
 นอกจากนี้ หากเป็นไปได้เห็นควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในส่วนของ
มาตรา 67 วรรค 2 เป็น ดังนี้ “การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ทำาการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงสุขภาพของประชาชนในชุมชนด้วย โดยต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ชุมชนนั้น และเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการซึ่งประกอบด้วย หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากการคัดเลือก และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนในจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการอนุมัติหรืออนุญาตต่อไป” ทั้งนี้ จะทำาให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่จะได้
รับการพัฒนาหรือไม่ รูปแบบใดจะต้องมาจากการพิจารณาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง
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  8. สรุปผลการเสวนา “การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
   และสิ่งแวดล้อม กับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

 จากการจดัเสวนา เร่ือง “การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม (HIA/EHIA) กบัรฐัธรรมนูญฯ 
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวน 39 คน 
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 3 คน ภาคการศึกษา 13 คน หน่วยงานอิสระ 8 คน หน่วยงานเอกชน 3 คน 
ภาคประชาชน 12 คน 
 โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือ ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ 
ฉบบัใหม่ และแนวทางการปฏิรูปเคร่ืองมอื HIA ในกลไกการปฏริปูแหง่ชาต ิทัง้ในดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กระบวนการ
จัดทำาและพิจารณารายงาน HIA EIA และ EHIA โดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

 1. คุณค่าของเครื่องมือ HIA EIA และ EHIA
  1) เครื่องมือทุกเครื่องมือ เป็นการป้องกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  2) เพื่อป้องกันและลดความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกร่วมกัน 
  3) เพิ่มสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
  4) เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับให้มากขึ้น
  5) นำาไปสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินใจต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่
  6) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม
  7) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
  8) ตอบสนองการนำามาซึ่งความสุขอย่างเท่าเทียมกัน

 2. ข้อเสนอต่อการบัญญัติ HIA และ EIA ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
  1) ยืนยันเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ การได้รับความคุ้มครอง การปกป้อง การทำาให้ 
   ได้สิทธินั้นในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2) ควรกำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยไม่เกิด 
   ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
  3) หมวดสิทธิชุมชน ควรแก้ปัญหาการบังคับใช้และแนวปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก 
   ในอดีตที่ผ่านมาอย่างเข้มข้นมากขึ้น
  4) ควรกำาหนดให้การจัดทำารายงาน HIA EIA และ EHIA เป็นสิทธิเชิงกระบวนการ เพื่อให้ได้รับสิทธิ 
   เสรีภาพ โดยให้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิชุมชน ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการได้ 
   รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยรัฐบาลต้องมีการเคารพสิทธิของ 
   ประชาชนและชุมชน และให้การคุ้มครองสิทธิหากมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น
  5) ควรพจิารณายกระดบัการประเมนิใหเ้ปน็ “การประเมนิผลกระทบแบบบรูณาการ” (Integrated Impact  
   Assessment; IIA) เพื่อให้การศึกษาและการพิจารณาครอบคลุมผลกระทบในทุกมิติ ท้ังทางด้าน 
   สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ วัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการทำา IIA 
   ให้เกิดคุณภาพที่ดี ในเชิงกระบวนการ วิธีการ เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
  6) ควรกำาหนดใหก้ารประเมนิผลกระทบ บญัญตัอิยูใ่นรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัใหม ่รวมทัง้ไดน้ำามาสูก่ารปรบัปรงุ 
   แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีอำานาจมากกว่าเดิม เพื่อให้สามารถดำาเนินการใดๆ ได้อย่าง 
   กว้างขวางมากขึ้น
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  7) ควรกำาหนดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผน แผนงาน โครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการ 
   จัดทำาการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) 
   กอ่นทีจ่ะทำารายงาน EIA/EHIA ระดบัโครงการ รวมทัง้บญัญตัเิขา้ไปอยูใ่นหมวดแนวนโยบายพืน้ฐาน 
   แห่งรัฐ เพื่อให้รัฐทำาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำา SEA ที่มีคุณภาพ และควรสอดคล้อง 
   กับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่และชุมชนด้วย 
  8) การดำาเนนิการประเมนิผลกระทบรายโครงการ ควรทำาการประเมนิขีดความสามารถหรอืศักยภาพในการ 
   รองรับได้ของพ้ืนที่ (Carrying capacity) ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง 
   รายโครงการและระดับยุทธศาสตร์ SEA ด้วย
  9) ควรออกแบบให้การจัดทำาและพิจารณารายงาน HIA EIA และ EHIA ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี 
   ส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเพิ่มมากข้ึน และเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ 
   ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น
  10) ควรมีกองทุนในหลายรูปแบบ เช่น กองทุนศึกษาและจัดทำารายงาน HIA, EIA/EHIA กองทุน 
    ประกันความเสี่ยง กองทุนสุขภาพที่ครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังและการเยียวยา กองทุนสนับสนุน 
    กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
  11) สิทธิของบุคคล ควรเพิ่มเติมการฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหา และควรชี้ชัดถึงผู้รับผิดชอบของผู้ที่ 
    ก่อให้เกิดปัญหาความผิด และชี้ชัดถึงระยะเวลาและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาด้วย
  12) ควรแยกเนื้อหาของการประเมินผลกระทบออกไปเป็นการเฉพาะอีกหนึ่งหมวด โดยให้เป็นส่วนของ 
    แนวนโยบายในการประเมนิผลกระทบ เพือ่เป็นข้อมลูในการตัดสนิใจการวางแผนพฒันานโยบายและ 
    การตัดสินใจโครงการฯ 
  13) ควรมีองค์การอิสระที่ทำาหน้าที่เพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 โดยครอบคลุมการกำาหนด 
    ประเภทและขนาดโครงการทีเ่ข้าข่ายตอ้งศกึษาและจดัทำารายงาน EHIA การมสีว่นรว่มในการจดัจา้ง 
    ให้มีการทำารายงาน การร่วมพิจารณารายงาน การร่วมในกระบวนการกำากับ ดูแลตรวจสอบการจัด 
    กระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอน ค.1-ค.3 และ ง. เป็นต้น

 3. การปฏิรูปด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  1) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.สุขภาพ 
   แห่งชาติ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 
   2510 พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับกิจการพลังงานต่างๆ พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ. 
   ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาตโครงการ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  2) ให้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับใหม่ เช่น ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ..... 
   รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสิทธิและ 
   การมสีว่นรว่มในกระบวนการประเมนิผลกระทบในทกุระดบั ตัง้แตก่ารพจิารณาตดัสนิใจในระดบันโยบาย  
   จนถึงการมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติ โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในผลกระทบด้วย เป็นต้น
  3) ต้องกำาหนดทิศทางนโยบายหรือแผนทุกระดับในพื้นที่ โดยต้องกำาหนดร่วมกันตั้งแต่ต้น ต้องมีความ 
   เป็นธรรม ความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำา มีหลักประกัน นำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นความ 
   สมดุล และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยส่วนรวมมากที่สุด โดยเฉพาะคนรุ่นถัดไป
  4) ควรมีกฎหมายที่มีบทลงโทษบริษัทหรือเจ้าของโครงการฯ ที่ทำาผิดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
  5) ควรเพ่ิมบทบัญญัติโทษในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่รัฐ และบริษัทที่ปรึกษาหากมีการ 
   ทำาผิดกรณีการศึกษาและจัดทำารายงานฯ
  6) ควรมีกฎหมายที่กำาหนดมาตรการให้เกิดสุขภาพที่ดี และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำาลายไป 
   มากกว่าปัจจุบัน 
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  7) หน่วยงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ ในสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
   ควรแยกออกมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นหน่วยงานในการประเมิน 
   ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ และออกข้อกำาหนดการจัดทำาและพิจารณารายงานฯ 
  8) ขั้นตอนการนำากฎหมายไปบังคับใช้ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจัง 
  9) ควรสอดคล้องและเข้าถึงชุมชนให้เข้าใจโครงการอย่างชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป 
   เครื่องมือ HIA และ EIA ในกลไกการปฏิรูปแห่งชาติ

 4. กระบวนการจัดทำาและพิจารณารายงาน EIA/EHIA
  4.1 การจัดทำารายงาน EIA/EHIA
  1) ควรมีกองทุนในการประเมินผลกระทบ โดยให้บริษัทที่ปรึกษาทำาการประมูลเป็นผู้จัดทำารายงานฯ 
   แทนที่จะรับงานตรงกับเจ้าของโครงการแบบในปัจจุบัน 
  2) ควรมกีารบรูณาการในทกุมติ ิโดยตอ้งประเมนิผลกระทบทัง้ทางบวกและลบ โดยมองภาพรวมสอดคลอ้ง 
   กับบริบทของพื้นที่ เน้นการป้องกันที่สาเหตุ
  3) ในการศึกษาจัดทำารายงาน EIA/EHIA ในกระบวนการ ค.1 ค.2 และ ค.3 ควรกำาหนดเวลาให้มีการ 
   ศึกษาที่ระยะเวลาที่ครอบคลุมกับประเด็นเนื้อหาให้มีความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เพื่อให้เกิดความ 
   ครบถ้วน เช่น ควรกำาหนดไม่น้อยกว่า 8-12 เดือน โดยเพิ่มเวลาให้มากขึ้นอย่างเพียงพอ เพื่อให้ 
   บริษัทที่ปรึกษาสามารถศึกษาข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างละเอียดรอบด้าน
  4) การจัดทำารายงาน EHIA/EHIA จะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับรายงาน SEA ที่จัดทำาขึ้น 
   ก่อนหน้านั้น
  5) บริษัทที่ปรึกษาควรหาทีมทำาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครบถ้วนทุกด้าน 
   และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดทำารายงาน
  6) ควรเปิดเผยข้อมูลการทำารายงานสู่สาธารณะในเรื่องการรับผิด กรณีคณะกรรมการผู้ชำานาญการ  
   (คชก.) เปิดเผยความลับ ควรทำาให้ชัดเจนโดยเทียบกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
  7) ข้อมูลการประเมินผลกระทบ และการตรวจติดตามใน EIA/EHIA ควรมีความน่าเชื่อถือเพื่อการลด 
   ข้อขัดแย้ง
  8) ควรมีกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากข้ึน เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม 
   ที่เพิ่มขึ้น
  9) ควรมีหน่วยงานที่ศึกษาข้อมูลในการทำารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
   และควรเป็นหน่วยงานกลางที่ไม่มีผลประโยชน์จากเจ้าของโครงการ เพื่อการได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง 
   และโปร่งใส
  10) ชุมชนควรมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิ์ในการทำา EIA/EHIA ด้วยชุมชนเองด้วย ทั้งนี้จะต้องมีงบประมาณ  
    เครื่องมือหรือวิธีการในการดำาเนินการที่เพียงพอ
  11) ควรมีหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานกลางที่มาทำาหน้าที่จัดจ้างที่ปรึกษาให้เข้ามาศึกษาและจัดทำา 
    รายงานฯ เพื่อไม่ให้ถูกจำากัดจากเจ้าของโครงการอย่างเดียว
  12) ควรหาวิธีการจัดทำากระบวนการมีส่วนร่วมให้มีความจริงใจอย่างแท้จริง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
    หน่วยงานเอกชน และประชาชน
  13) ทุกโครงการควรทำาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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  4.2 การพิจารณารายงาน EIA/EHIA
  1) การพจิารณารายงานฯ ควรใหพ้ืน้ทีท่ีม่โีครงการจดัต้ังหน่วยงานขึน้มาเพือ่พจิารณาในพืน้ทีต่นเองในบาง 
   ประเภทโครงการ
  2) ควรจัดให้มีองค์กรอิสระที่เข้ามาทำาหน้าที่ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพในการประเมินผลกระทบ
  3) ผู้พิจารณารายงาน อาจพิจารณาอำานาจหน้าท่ีให้มีการกระจายไปในระดับท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานที่มี 
   ผูท้รงคุณวฒุใินด้านตา่งๆ ทีค่รอบคลมุผลกระทบเขา้รว่มดว้ย โดยไมค่วรมหีนว่ยงานผูพ้จิารณาโครงการ 
   ในพื้นที่เพียงหน่วยงานเดียว และจะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย

  4.3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตามมาตรการในรายงาน EIA/EHIA
  1) ควรมีหน่วยงานกลางมาดำาเนินการตรวจสอบติดตามผลกระทบ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
   เช่น มหาวทิยาลยัในพ้ืนที ่หรอืผู้เชีย่วชาญในจงัหวดั และมเีครือ่งมอืในการตรวจตดิตามทีไ่ดม้าตรฐาน 
  2) ควรให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้วย
  3) ควรเปิดเผยข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบแก่ประชาชน หน่วยงานและสาธารณะได้รับทราบอย่าง 
   ต่อเนื่อง

  4.4 การแก้ไขปัญหา การเยียวยาและการฟื้นฟู
  1) ให้มีองค์กรอิสระทำาหน้าที่ในการดูแล ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
  2) ควรมกีองทนุเร่ืองการแกไ้ขและฟืน้ฟสูิง่แวดลอ้ม และควรมกีารเรยีกเกบ็จากผูก้อ่มลพษิ การใชก้องทนุ 
   เยียวยา หรือกองทุนสิ่งแวดล้อมควรมีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เช่น การเบิกจ่ายให้อยู่ที่ 
   หน่วยงานระดับท้องถิ่นและเข้าถึงชุมชน เพื่อให้ทันกับการแก้ไขปัญหา
  3) ควรมีการทำาประกันความเสี่ยงของโครงการ เช่น การที่รัฐต้องจัดเก็บค่าภาคหลวงให้เหมาะสม
  4) ให้จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้หากรัฐไม่ได้ทำาหน้าที่
  5) ควรเน้นมาตรการลดผลกระทบด้านลบ และควรเพิ่มผลกระทบด้านบวก

 5. ข้อเสนอด้านอื่นๆ 
  1) ประชาชนในพื้นที่ ควรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนกลไกการตัดสินใจเรื่องผังเมือง
  2) ควรมีเครื่องมือที่ช่วยยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน
  3) ควรมีศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอื่นๆ ที่จำาเป็นในพื้นที่
  4) ควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ 
  5) ควรให้ความสำาคัญในการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าผลกระทบได้รับการแก้ไขเยียวยาตาม 
   มาตรการลดผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
  6) องค์กรอิสระ ควรทำาหน้าที่อย่างเป็นกลางและอิสระอย่างแท้จริง
  7) การใหป้ระชาชนมสีทิธิฟ้์องร้องผู้กระทำาความผดิ ไมว่่าจะเป็นหน่วยงานรฐั เอกชน หรอืบุคคลใดก็ตาม 
   ได้โดยตรง
  8) ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฯ หรือร่างกฎหมายนั้น ควรจะต้องหยุดหรือชะลอการ 
   ดำาเนินการโครงการชั่วคราว จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นใช้บังคับ
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  9. สรุปผลการเสวนา “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
   ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่”

 จากการเสวนาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีวิทยากรนำาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำาหรับการร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ คือ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จากการศึกษา รวบรวมและผลสรุปการจัดประชุม
กลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในการเสวนายังมีวิทยากรรับเชิญมาให้ข้อคิดเห็นอีก 2 ท่านคือ นายแพทย์วิพุธ 
พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) สำานักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และคุณไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) รวมทั้งมีข้อ 
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา โดยมีอาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร เป็นผู้ดำาเนินการเสวนาด้วย ซ่ึงสามารถสรุปผล 
การเสวนา ดังนี้

อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดทำาเอกสารรายงานเท่านั้น แต่ HIA 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในหลายมิติ โดยเน้นที่การเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการนำาเครื่องมือ 
ที่หลากหลายมาใช้ HIA มีเป้าหมายเพื่อ (1) การสร้างและทบทวนกระบวนการนโยบายสาธารณะ (2) การคุ้มครอง
และปกป้องสิทธิประชาชน (3) การป้องกันแก้ไขปัญหา และลดปัญหาความขัดแย้ง
 ปัจจุบันประเทศไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ HIA 2 ส่วนคือ (1) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
และ (2) พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หลายภาคส่วนมีการเคลื่อนไหวในเรื่อง
ของ HIA ไม่ว่าจะเป็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ได้มีมติรับรองเรื่อง แนวทาง 
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 นอกจากนี้ยังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนของ HIA เช่น คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สปช.ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย นักวิชาการ เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะในเรื่อง HIA ต่อรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
 1. ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการบัญญัติเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประชาชน
 2. ควรนำาเอา HIA เป็นเครื่องมือ กลไก ในการคุ้มครองสุขภาพ
 3. ควรให้ความสำาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ HIA ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย
 4. ควรมีการบูรณาการเครื่องมือการประเมินผลกระทบ หรืออาจจะเรียกว่า IIA (Integrated Impact  
Assessment) เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
 5. ควรมีการเร่งรัดผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ EIA/EHIA ตามมติสมัชชาสุขภาพ เมื่อปี 2555
 6. ควรมีการบรรจุการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เข้าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และควร 
มีการดำาเนินการก่อนที่จะมีการประเมินผลกระทบในกระดับโครงการ โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นต้องมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษา SEA ด้วย
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่าง)
 ในเบื้องต้นได้นำาเนื้อหาสาระสำาคัญในมาตรา 67 วรรค 1 และ วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 
มาคงไว้เหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนบางคำา และเพิ่มเติมบางข้อความ ซึ่งอาจจะทำาให้เนื้อหาหรือการตีความมีการ
เปลี่ยนแปลงไป
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นพ.วิพุธ พูลเจริญ (ประธานคณะกรรมการ HIA สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
 ที่ผ่านมามีบทเรียนในเรื่องของ HIA มากมายทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ประเทศแคนาดา ที่มีการระบุเรื่องของการศึกษา HIA ในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา เพื่อให้ทราบว่าใครเป็น 
ผู้ได้รับผลกระทบ ผลกระทบทางบวกและทางลบเป็นอย่างไร แนวทางการเยียวยาแก้ไขเป็นอย่างไร เป็นการทำางาน
วิชาการเสริม หากเมื่อดำาเนินการไปสักระยะ ก็พบปัญหาเนื่องจากหาผู้มาดำาเนินการประเมินผลกระทบไม่ได้ 
 นอกจากนี้ยังมีคำาถามในเรื่องระยะเวลาที่จะทำา SEA รัฐบาลหรือพรรคการเมืองจะยินยอมในการทำา SEA 
ก่อนที่จะออกนโยบายหรือไม่ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแนวทางปฏิบัติยังมีปัญหา
 หรือในร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีการระบุเรื่องของการให้ผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ประเมินผลกระทบ ในที่นี้
อาจทำาให้การปฏิบัติมีปัญหา ซึ่งควรจะเป็นลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน มีส่วนร่วม 
ในการตั้งประเด็นมากกว่า 
 สิ่งที่พบคือ ถ้านำาเอาบทเรียนในด้านลบมากำาหนดในกฎหมายสูงสุด ทำาให้การปฏิบัติอาจจะเป็นไปได้ยาก
 มาตรา 67 ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 อยู่ในหมวดที่เรียกว่าหมวดสิทธิชุมชน มีอยู่ 2 มาตรา คือ 
มาตรา 66 และ 67 แต่พบว่า ไม่มีโครงสร้างหรือฐานที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ถ้าหากจะวางในส่วนนี้เป็นสิทธิ
ชุมชน สิทธิประชาชนหรือสิทธิพลเมือง ก็จะต้องมีบท หรือมาตรา เพื่อขยายฐานของการใช้สิทธิที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่การพูด การสนทนา แต่ไม่สามารถที่จะระดมนักวิชาการมาช่วยพัฒนาประจักษ์พยาน ทำาให้ชุมชนเกิดการ 
เสียเปรียบ

อาจารย์ไพโรจน์ พลเพชร (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
 สิ่งที่สำาคัญคือ การดูที่หลักคิดพื้นฐาน ประการที่หนึ่งคือ ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ของรัฐ รัฐไม่ใช่
เจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียว ประการที่ 2 เมื่อเป็นสมบัติส่วนรวมแล้ว ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ดงันัน้หากจะมกีจิกรรม โครงการ แผนงานใดๆ เกดิข้ึน ตอ้งมกีารประเมนิตดิตามตรวจสอบท้ังสิน้ ไมใ่ชเ่ฉพาะโครงการ
รุนแรง เพราะไม่ว่าระดับใดก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกัน ประการที่ 3 แนวคิดในเรื่องของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากร และรักษาทรัพยากรไว้เพื่อคนรุ่นต่อไป เมื่อมีหลักคิดแบบนี้
ก็จะนำาไปสู่การคิดเรื่องของเครื่องมือ 
 หากในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2558 ก็ยังเขียนสิทธิในเชิงของกระบวนการ ซึ่งในความเป็นจริง ควรเริ่มจาก 
หลักการก่อน และตรงกับเจตนารมณ์ที่แท้จริง การเขียนแบบนี้จะทำาให้เกิดปัญหา

อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 เรานำาเอาผลมาย้อนหาเหตุ ทรัพยากรเป็นของใคร คนนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต 
และที่สำาคัญหากกฎหมายลูกที่เกิดตามมาไม่แก้ไขปรับปรุงด้วยก็จะไม่มีความหมายใด

อาจารย์ไพโรจน์ พลเพชร (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ เป็นความสับสนของผู้ร่าง เพราะถ้าตามนี้หมายถึงโครงการรุนแรงจะต้องทำาการ
ประเมินผลกระทบทั้ง 2 อย่าง (HIA และ SEA) และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการที่แยกเป็น 2 ระดับ 
คือ การทำา SEA ต้องเป็นการทำาประเมินในระดับนโยบายหรือแผนงาน เพื่อศึกษาศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ 
แล้วจึงจะมีโครงการ กิจกรรมที่ตามมาเป็นการประเมินผลกระทบระดับโครงการ (EIA/EHIA) ซึ่งตามหลักการควร
จะเป็นเช่นนั้น เพื่อให้เห็นทางเลือกว่ามีทางเลือกอย่างไรบ้าง 
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นพ.วิพุธ พูลเจริญ (ประธานคณะกรรมการ HIA สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
 ประเด็นเรื่องของกฎหมายลูกหลายฉบับท่ีเกิดก่อนกฎหมายแม่ ทำาให้เกิดความลักลั่น เวลามองเรื่อง
รัฐธรรมนูญ ต้องดูว่าประเด็นนี้เน้นเรื่องอะไร เช่นเรื่องสิทธิชุมชน อาจไม่ใช่ 2 มาตรา และมีการกำาหนดมาตรการ
หลักการให้มีความชัดเจน 

คุณภารนี สวัสดิรักษ์ (เครือข่ายนักผังเมืองฯ)
 จากร่างรัฐธรรมนูญฯ เบื้องต้น เหมือนนำาเอา SEA มาแก้ปัญหา EIA/EHIA ควรมอง SEA ให้มีประโยชน์
มากกว่านั้น ไม่ได้ผูกกับโครงการหรือกิจกรรม เป็นการมองหลายๆ ยุทธศาสตร์เพื่อหาทางเลือก การแยก SEA 
ออกมาทำาให้ชุมชนสามารถกำาหนดอนาคตตนเองได้มากขึ้น

อาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร (สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
 การยกร่างรัฐธรรมนูญในปี 2550 มีการเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพเข้าไปจากที่มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว 
สำาหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่พื้นฐานเป็นแบบเดิม แต่เติมข้อความเข้ามา ต้องดูว่าแปลความหมายอย่างไร 
ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบได้อย่างไร

คุณประเชิญ คนเทศ (ชมรมเรารักแม่น้ำาท่าจีน จังหวัดนครปฐม)
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) บางครั้งถูกจำากัดเป็นการประเมินด้านสาธารณสุข ประเด็นของ
ประชาชนคือ เราอยู่ตรงส่วนไหนในกระบวนการน้ี และจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ได้อย่างไร

คุณตี๋ (อำาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี)
 ในกระบวนการกำากับติดตาม จะทำาได้อย่างไรในเมื่อคนอนุญาตไม่ได้มีความรู้เรื่องสุขภาพ การขนส่งหรือ
อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่มีความรู้ในเรื่องการกำากับให้เป็นไปตามมาตรการ จะทำาอย่างไรให้มีหน่วยงานเข้าไปกำากับ เข้าไป
สั่งหยุด แก้ไข มาตรการที่ออกมาจำานวนมากไม่สามารถนำาไปใช้ได้
 นอกจากนี้ กฎหมายบางฉบับที่อยู่ใน พ.ร.บ. มีความล่าช้า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการกำาหนดระยะเวลา 
ในการออกกฎหมาย เพื่อลดข้อจำากัดในทางปฏิบัติ กฎหมายลูกต้องมีข้อยกเว้นบางประการที่ยอมรับได้ แต่มีเงื่อนไข 
และถ้ามีการดำาเนินโครงการไป ต้องมีเรื่องของการระงับโครงการ การหาเหตุเพื่อบรรเทา

อาจารย์ไพโรจน์ พลเพชร (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) กำาลังจัดทำาเป็นร่างกฎหมายท้ังฉบับ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ผู้ร่างเข้าใจปัญหา เวลาเขียนในรัฐธรรมนูญจึงให้มีคณะกรรมการจัดทำากฎหมายประกอบไปพร้อมกันด้วย การเปลี่ยน
กฎหมายลูก น่าจะมีความหมายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
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นพ.วิพุธ พูลเจริญ (ประธานคณะกรรมการ HIA สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
 เร่ืองของรัฐธรรมนูญ ควรกลับไปดูในหมวด “สิทธิชุมชน” เหมือนเดิม ต่อมาคือเรื่องของกลไกติดตาม 
ตรวจสอบได้ กรอบการทำางานของหนว่ยงานตา่งๆ ต้องปรบัให้สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญและทีส่ำาคญัถา้เรามหีนว่ยงาน
เฝ้าระวัง (watch dog) ที่คอยดูแลสอดส่อง จะทำาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เห็นว่าช่องว่างคืออะไร

อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 ในการเสวนาครั้งนี้ มีข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อการร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ สรุปได้ดังนี้
 ข้อห่วงกังวล
 ในประเด็นเรื่อง HIA ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เวทีเสวนาได้แสดงความคิดเห็นว่า ในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ มีการแก้ไขมาตรา 67 มีข้อห่วงกังวลดังนี้
 1. บทเรียนเรื่องของการนำาเอา HIA มาใช้ในทางนโยบาย หลายครั้งที่พบปัญหาในเชิงปฏิบัติ ทั้งในเรื่อง 
  วิธีการหรือกรอบเวลา 
 2. การตคีวามเนือ้หาพบวา่ ไมไ่ด้เปน็ไปตามเจตนารมณท์ีแ่ทจ้รงิในการเกดิขึน้ของ SEA ซึง่เปน็การทำาประเมนิ 
  ในระดับนโยบาย ให้เห็นทางเลือกต่างๆ
 3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร ในขั้นตอน 
  ใดบ้าง 
 4. การไม่มีโครงสร้างหรือฐานที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
 5. การเขียนรัฐธรรมนูญ เขียนสิทธิในเชิงกระบวนการ แต่ไม่ได้เขียนในเชิงหลักการ 
 6. กฎหมายลูกและกฎหมายแม่ มีความลักลั่นกันอยู่ 
 ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการกำาหนดบท มาตรา หรือโครงสร้างที่ชัดเจน ขยายฐานของการใช้สิทธิที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 2. การดูหลักคิดพื้นฐาน ในเรื่องของทรัพยากรเป็นของส่วนรวม ประชาชนทุกคนมีสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
  ทีดี่ การเกดิขึน้ของโครงการใดๆ จะตอ้งมกีารประเมนิตดิตามตรวจสอบ และตอ้งมกีารนำาเอาแนวคดิเรือ่ง 
  ความยั่งยืนมาใช้ 
 3. ควรมีการทำา SEA ซึ่งเป็นการประเมินในระดับนโยบาย เพื่อศึกษาศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่แล้ว 
  จึงมีการประเมินย่อยตามมา SEA จะเป็นส่วนสำาคัญในการกำาหนดอนาคตตนเองของชุมชน 
 4. ในการร่างรัฐธรรมนูญควรดูกฎหมายลูกควบคู่ไปด้วย หรือมีการกำาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการเกิดขึ้น 
  ของกฎหมายลูก การเปลี่ยนกฎหมายลูก เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก
 5. มีกระบวนการกำากับติดตามที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสั่งหยุด แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีกรอบ 
  ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ควรมี watch dog ที่คอยดูแลสอดส่อง ทำาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
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สรุปผลการเสวนา
ข้อเสนอแนะต่อการนำา HIA ไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ
 มขีอ้เสนอแนะตอ่การนำาการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (Health Impact Assessment; HIA) มาบัญญตัิ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ สรุปได้ดังนี้
 1) เห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
 2) ควรนำาแนวคิดและหลักการของ HIA ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) เพื่อเป็น 
  เคร่ืองมอืและกลไกคุ้มครองสขุภาพและลดผลกระทบทางสขุภาพ โดยกำาหนดใหม้กีารทำา HIA ในโครงการ 
  พัฒนาหรือนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 3) การทำา HIA ต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผล 
  กระทบ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
 4) การพิจารณาตัดสินใจโครงการหรือนโยบายสาธารณะ ควรเน้นความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ 
  สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยทำาการประเมินผลกระทบแบบบูรณาการ (Integrated Impact  
  Assessment; IIA) ทั้งนี้ต้องคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนรุ่นถัดไปด้วย
 5) ควรผลักดันให้มีการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 
  อย่างจริงจัง โดยดำาเนินการตามมติที่ประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 
 6) กำาหนดให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  (EHIA) ต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ข้อสังเกตต่อร่างรัฐธรรมนูญฯ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยยังคงนำาเนื้อหาในมาตรา 67 
วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาบัญญัติไว้ทั้งหมด รวมทั้งได้เพิ่มเติมข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้
เสีย และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” ต่อท้ายข้อความที่ระบุให้มีการทำาการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อสังเกต ดังนี้
 1) รัฐธรรมนูญฯ ควรมีเนื้อหาที่เป็นหลักคิด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการ ก่อนที่จะร่างเนื้อหาที่เป็น
เพียงแค่เครื่องมือมารองรับให้สอดคล้องกับหลักคิดดังกล่าว โดยควรมีหลักคิดที่สำาคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ
  1.1) ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม (ไม่ใช่ของรัฐ) 
  1.2) คนทกุคน ควรอยูใ่นสิง่แวดลอ้มท่ีด ี(โดยไมจ่ำาเป็นต้องจำากดัเฉพาะคนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีโครงการ รนุแรง  
    เพียงแค่ 11 ประเภทเท่านั้นที่จะมีสิทธิ)
  1.3) การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำาคัญกับหน้าที่ของเราทุกคนที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การคิดถึง 
    คนรุ่นถัดไปด้วย
 2) การเพิ่มข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้เสีย” นั้นอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจาก
  2.1) ไม่ควรนำาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากอาจจะปฏิบัติ 
    ได้ยาก เช่น กรณีปัญหาที่เจ้าของโครงการ เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้จัดทำารายงาน EHIA 
  2.2) เปน็การยากทีจ่ะหาบคุคลทีม่ไิดม้สีว่นไดเ้สยีกบัโครงการ เพราะอาจมผีลประโยชน์ทบัซ้อนไมท่างใด 
    ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
  2.3) หากจะพิจารณาในทางบวก ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียน้ัน ได้เข้าร่วมในกระบวนการทำา  
    EHIA ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการกำาหนดขอบเขตการศึกษาและการประเมิน 
    ผลกระทบ ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่า
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 3) การเพ่ิมขอ้ความ “การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร”์ (SEA) อาจมปีระเดน็ปญัหาตามมาเนือ่งจาก
  3.1) ในร่างรัฐธรรมนูญฯ นั้นเป็นการเพิ่มการทำา SEA ในเนื้อหาของการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม 
    จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดที่ว่า การทำา SEA เป็นการทำาระดับโครงการ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว 
    การทำา SEA เป็นการทำาระดับนโยบาย แผน แผนงาน หรือยุทธศาสตร์
  3.2) เห็นด้วยให้มีการบัญญัติมาตราที่มีเนื้อหาว่าด้วยการทำา SEA ไว้โดยเฉพาะ
  3.3) ควรมีการทำาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ก่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย (ต้นน้ำา)  
    เพื่อให้ได้ศักยภาพและทางเลือกท่ีเหมาะสมในภาพรวม ก่อนท่ีจะมีการทำา EIA หรือ EHIA 
    ซึ่งเป็นการศึกษาระดับโครงการ
 4) เพือ่ใหค้วามสำาคญักบัสทิธชิมุชน ดังน้ันรฐัธรรมนูญฯ ฉบับใหม ่จึงควรมหัีวข้อว่าด้วย “หมวดสทิธิชุมชน” 
(เหมือนรัฐธรรมนูญฯ 2550) โดยจะต้องมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในอีกหลายมาตรา เช่น การบัญญัติกลไกการใช้สิทธิ 
การจัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิ เป็นต้น
 5) ควรพิจารณาเนื้อหาในหมวดอื่นๆ ประกอบกันกับเนื้อหา HIA ด้วย เช่น เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นต้น
 6) หากรัฐธรรมนูญฯ ร่างเสร็จและถูกนำามาใช้แล้ว สิทธิด้านต่างๆ ที่บัญญัติไว้นั้นได้เกิดขึ้นแล้วโดยทันที 
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องออกกฎหมายลูก หรือต้องมีการกำาหนดเงื่อนไขของระยะเวลาที่จะมี
การแกไ้ขกฎหมาย หรือออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญฯ เพือ่ให้สามารถบังคบัใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 7) หากโครงการได้รับการอนุมัติให้ดำาเนินการแล้ว ต้องเน้นที่กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการดำาเนินโครงการ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) ในต่างประเทศ มีการนำา HIA ไปใช้ในหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย แผน โครงการ หรือแม้แต่การร่าง
กฎหมาย ก็มีการใช้ HIA ด้วย
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ทิศท�ง ยุทธศ�สตร์ก�รขับเคลื่อน HIA
ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.2550

โดย นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

 ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา มีประเด็นปัญหาสำาคัญท่ีควรทำาความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
หรอื HIA คอื คนจะเขา้ใจวา่เปน็เรือ่งของการประเมนิ และเห็นว่าเป็นวิธีการท่ีเรยีกว่า เทคนิควิชาการ ซ่ึงกระบวนการ
ประเมินผลกระทบ (Impact Assessment - IA) มีหลายรูปแบบ เริ่มจาก การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment-EIA) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment-SIA) 
และอืน่ๆ ซึง่ความจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกามกีารนำาเครือ่งมอื SIA มาใชก้อ่น EIA ตัง้แต่สมยัการตอ่สูใ้นสงคราม
ความยากจนของ ลินดอน บี จอห์นสัน ซึ่งพบปัญหาในการนำาเครื่องมือมาใช้มาก จากนั้นก็เป็นเรื่องของ SEA, HIA 
แล้วรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Biodiversity Impact Assessment และที่สำาคัญที่สุดที่เอามาใช้แล้วเกี่ยวข้อง 
กับสุขภาพมาก คือ เรื่องของเทคโนโลยี Life Cycle Impact Assessment ก็คือ การมองวงจรชีวิตของเทคโนโลยี 
ที่ใช้กันอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม และในเชิงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เพราะมักจะพบว่ามีข้อกล่าว
อา้งกนัอยูเ่สมอวา่ บางคร้ังประชาชนไมรู้่วา่เทคโนโลยใีหมท่ีม่าจะดกีวา่เกา่อยา่งไร อยา่งไรกแ็ลว้แตเ่รามองในประเดน็
นี้เป็นประเด็นหลัก กับอีกเร่ืองหนึ่งคือเร่ืองประเด็นการตัดสินใจ และประเด็นการติดตามประเมินผล เพราะว่า 
เมื่อมีการทำาไปแล้วไม่มีการติดตามประเมินผลที่จริงจังทั้ง EIA และ HIA แต่กรอบนี้เป็นกรอบที่เรามองว่า ไม่ได้
พิจารณาทั้งกระบวนการ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การคัดกรอง ขั้นตอนการกำาหนดขอบเขต ซึ่งใน HIA เราใส่คำาเข้าไปอีก
ว่า ร่วมกำาหนดขอบเขตกับสาธารณชน คือ Public Scoping เพราะฉะนั้นในกรอบการกำาหนดขอบเขต หลักคิดของ
คนที่ทำา IA ในเรื่อง EIA ดั้งเดิม ตอนที่เราพัฒนา พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมาตั้งแต่

ปี 2535 จึงมีความแตกต่างจาก 
HIA เพราะว่า Scoping ดั้งเดิม
บอกว่าทีมวิชาการจะทบทวนจาก
ประเด็นปัญหาที่ เคยเกิด ข้ึนกับ
โครงการกิจกรรมประเภทนี้ เพราะ
ฉะน้ันจะมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องทาง
เทคนิควิชาการ แต่ในกรณีของ IA 
ทั่วไปที่เราจับมาใช้กับ HIA ใน
ประเทศไทย จะเป็นเรื่องของการที่
เราตอ้งฟงัขอ้หว่งกงัวล เพราะฉะน้ัน
ผลลัพธ์ท่ีเราต้องการได้เป็นเรื่อง 
ของการท่ีดึงเอา ข้อตระหนัก ข้อ
ตระหนก จากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขึ้นมานำาเสนอ และเรียบเรียงเอาไว้ 
ตรงนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างออกไป 
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 อีกประเด็นหนึ่งที่แตกต่างตั้งแต่ต้น คือ การคัดกรอง ใน HIA การคัดกรองอาจจะต้องมาดูนโยบาย 
แผนงาน โครงการทีเ่ปน็ไปตามเงือ่นไขรัฐธรรมนูญ หรอืพระราชบัญญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิถา้จะพจิารณาในกรอบทีก่วา้ง
ขึ้นมา พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชน สามารถเสนอข้อปัญหาที่มีกับโครงการ 
แผนงาน หรอืนโยบาย ผมจำาไดว้า่ตอนทีท่ำางานในเรือ่งการประเมนิผลกระทบของโครงการมาบตาพดุ การเสนอโครงการ
เข้ามาพูดกันถึงแค่นิคมอุตสาหกรรม แต่กรอบที่เราวางไว้ในการทำา HIA จะกว้างลงไปถึงแผนงาน นโยบาย 
ซึ่งครอบคลุมหลายเรื่อง ไม่ใช่ครอบคลุมเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่า นิคมอุตสาหกรรมเดี่ยวๆ เท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึง
เรื่องแผน Eastern Seaboard แผนปิโตรเคมิคัล หรือแผนของชุมชนซึ่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปสนับสนุนให้คนในพ้ืนที่ทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตัวเองขึ้นมา ตรงนั้นจะทำาให้เห็นว่าตัวผลลัพธ์ที่เรา 
มุง่หวังหรอืหลกัใหญใ่จความทีเ่ราตอ้งการเวลาทำาคดักรองแตกต่างกนั ตรงน้ีกเ็ป็นกรอบใหญ ่จากน้ันเมือ่เราทำาขัน้ตอน
ที่สองก็เหมือนกัน เราจะพิจารณาว่า ชุมชน ชาวบ้านตระหนักหรือตระหนกประเด็นอะไรบ้าง บางครั้งเรื่องที่ชาวบ้าน
ตระหนักไม่ใช่เรื่องนักเทคนิค นักวิชาการตระหนัก ผมจำาได้ว่าเมื่อปี 2520 ผมจบมาใหม่ๆ เป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่
อุบลราชธานี ได้ไป Observe การทำา EIA ซึ่งมีเรื่องสุขภาพอยู่ด้วย ในสมัยนั้นเป็นช่วงก่อนมี พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2535 แต่ว่าต้องทำา EIA เหตุที่ต้องทำาเพราะว่า EIA ในประเทศไทยหรือว่า EIA 
ในเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่เติบโตขึ้นมาจากเงื่อนไขบังคับของ World Bank ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้เงินกู้ว่าต้องมีการ
ทำา EIA และใน EIA นั้นก็มี HIA อยู่ด้วย ซึ่งตอนนั้นในปี 2520 เป็นช่วงก่อน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ปี 2535 ด้วยซ้ำาไป 
 ในกรณีเรื่องการทำาเขื่อนปากมูลซึ่งกังวลมากในเรื่องของหอย หนอนพยาธิท่ีทำาให้เกิดพยาธิใบไม้ในเลือด 
แล้วตาบอด ซึ่งเป็นบทเรียนที่นักเทคโนโลยีเรียนรู้มาจากกรณีการสร้างเขื่อนอัสวานในอียิปต์ ซึ่งเกิดการระบาดของ
พยาธิ และทำาให้คนตาบอดมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่นักวิชาการทำา HIA ในเรื่องนี้จะพิจารณาแต่เรื่องหอย เมื่อเวลา
ผ่านไปกว่า 20 ปี ผมเติบโตขึ้นมาเป็นผู้อำานวยการกองระบาดวิทยา และต้องไปตรวจสอบเรื่องปัญหาการแพร่ระบาด
ของอหิวาตกโรคที่อำาเภอพิบูลมังสาหาร ปรากฎว่าเหตุผลใหญ่คือคนพิบูลมังสาต้องซ้ือปลาจากลาว แล้วทำาไมเขา 
ต้องซื้อปลา เพราะพันธุ์ปลาหายไปหมดหลังจากการสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมา ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้ถูกตระหนักโดยนักวิชาการ
ทางด้านเทคนิค แต่คนในพื้นที่ตระหนักมาโดยตลอดว่าแล้วอาชีพเขาจะเป็นอย่างไร การจับปลาจะทำาที่ไหน ตรงนี้เป็น
ประเด็นใหญ่ที่เราบอกว่า บางทีข้อตระหนักของนักวิชาการที่บอกว่าให้เข้ามาพูดเรื่องนี้ แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคน 
ในพื้นท่ีและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเลย ก็เป็นข้อจำากัดในเรื่องการกำาหนดขอบเขตการประเมิน เพราะฉะน้ันการทำา 
Public Scoping แท้จริงแล้วเป็นการตั้งโจทย์สำาหรับการประเมินผลกระทบ เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งโจทย์ไม่ครอบคลุม 
ผลก็คือก็มีการไปประเมินเรื่องที่จำากัด เวลาที่บริษัทที่ลงทุน หรือ แม้แต่ กฟผ. ไปจ้างบริษัทมาประเมิน จ้างอาจารย์
มหาวิทยาลัยมาประเมิน เขากำาหนดหัวข้อประเมินไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ง้ันเขาจะวางงบประมาณได้อย่าง่ไร ดังนั้น 
เวลาเราทำา HIA เราเจอปัญหามากในเรื่องการทำา Public Scoping ส่วนหลังจากประเมินแล้ว Public ก็จะร่วม 
กลับมาทบทวน คนที่เคยเสนอข้อตระหนัก ข้อตระหนกของตัวเองกลับมาช่วยทบทวน แล้วสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ก็คือการสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จะมีการเยียวยาแก้ไขจริง อันนี้คือประเด็น
ใหญ่ เพราะฉะนั้นต้องดูมาตรการจากการที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบนั่นเอง 
 ดังนั้นในกระบวนการประเมิน สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น คือ ผลการประเมินอย่างมีส่วนร่วม คือทุกฝ่าย 
เข้ามามีส่วนร่วมได้ในการประเมิน ที่ผ่านมา เราเคยพบว่าหลายแห่งที่ผู้ประเมินต้องปิดข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ 
จนกว่าจะเสนอให้ผ่านการพิจารณาของ คชก. หรือกรรมการของ EIA แล้วถึงจะเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อตีพิมพ์ 
ออกมา ซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีการคัดค้านหรือไม่สามารถเอามาทำา Public Review ได้ เพราะฉะนั้นความโปร่งใส ความ 
มีส่วนร่วม แล้วตอบข้อคำาถามที่เป็น Public Scoping ได้อย่างครอบคลุมเป็นประเด็นใหญ่ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
เวลาที่เราพิจารณาขั้นตอนเหล่านี้ เราต้องคำานึงถึงแต่ละข้ันตอนว่าใครจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร เมื่อพูดถึง
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รัฐธรรมนูญ จะพบการใช้คำาใหญ่ๆ คำาเดียว คือ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบยุทธศาสตร์ 
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แต่รายละเอียดขั้นตอนนั้น ถ้าเรื่องเทคนิคไม่มีพอก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ และประเด็นใหญ่
ก็คือการตัดสินใจในทางนโยบาย ในอดีตเวลาเรากล่าวถึงการตัดสินใจทางนโยบายจะเป็นผู้รับผิดชอบทางผู้บริหาร 
รัฐกิจ กระทรวงที่มีอำานาจตาม พ.ร.บ.ต่างๆ เป็นคนตัดสินใจ แต่วันนี้มีศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอาญา 
ซึ่งมาเกี่ยวข้องหลายคดี กรณีมาบตาพุดก็เหมือนกัน หลังจากเราทำา HIA ไปแล้ว เป็นประเด็นที่ทางประชาชน 
เอาข้อมูลทาง HIA ไปฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะฉะนั้นตัวการตัดสินใจเปลี่ยนไป คำาถามใหญ่ก็คือตอนที่เขาทำา 
Assessment มา และ Review จะสามารถแสดงทางเลือกในการตัดสินใจ และผลกระทบทั้งทางบวกทางลบ 
ตลอดจนบ่งชี้ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการเยียวยาแก้ไขได้ครอบคลุมหรือไม่ อันน้ีคือประเด็น ถ้าคนตัดสินใจไม่มีสิ่ง 
เหล่านี้ครบถ้วน จริงจัง และไม่สามารถตัดสินใจ ระบุสิ่งเหล่านี้ได้ ตรงนั้นก็กลายเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกัน 
 อันสุดท้ายคือการติดตามประเมินผล ซึ่งเราจะต้องมองในเรื่องของการจัดระบบ การจัดการและทรัพยากร 
ส่วนท่ีเรายังไม่ได้ใส่ในนี้คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็น
เยอรมัน ฝรั่งเศส หรือแม้แต่ออสเตรเลียซึ่งทำาเหมืองแร่เยอะมาก กระบวนการประเมินผลของเขามีคณะกรรมการ
ประกอบดว้ยชมุชน นกัวชิาการ ทีเ่ปน็กลางซึง่มาชว่ยในการประเมนิผล ติดตาม และดำาเนินการตามน้ีไป เพราะฉะนัน้
สิ่งที่เราพบว่าเมื่อนำา HIA มาใช้ในประเทศไทยมันเข้ากับระบบยาก 
 จากบทเรียนที่ผ่านมา 10 ปี ทำาให้เห็นว่าเราจะมอง HIA, SIA, SEA หรืออื่นๆ ในขั้นตอนสุดท้ายอย่าง
เดยีวไมไ่ด ้แตเ่ราตอ้งมองเง่ือนไขของกระบวนการ เพราะเป็นกระบวนการในแตล่ะข้ันตอน และตอ้งมองว่าถา้จะทำาให้
เกิดผลลัพธ์ตามมุ่งหวัง ใครที่เป็นคนต้องร่วมรับผิดชอบบ้าง ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราคัดกรอง องค์กรของรัฐ ธุรกิจ 
ชุมชน และเอกชน ต้องแสวงความร่วมมือซึ่งกันและกัน เราคิดว่าเอกชนทำาอย่างเดียวไม่ได้ รัฐทำาอย่างเดียวก็ไม่ได้ 
แต่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทำาด้วยกันได้อย่างไรในการคัดกรอง เวลาที่เรากำาหนดขอบเขต กับทำา Public Review ตรงนี้
ผมคิดว่ากลไกกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายแผนงานโครงการเหล่าน้ันเกี่ยวข้องกัน เขาต้องเข้ามาเป็นคน 
ที่ช่วยจัดให้เกิด แต่จะมาจากไหน จะมาจากท้องถิ่น หรือจะมาจากส่วนกลาง หรือจะมาจากหน่วยงานองค์กรซึ่ง 
รับผิดชอบต่อการทำางาน หรือการขับเคลื่อนนโยบายอันนั้นได้หรือไม่ ตรงนี้ต้องเป็นกลไกกลางซึ่งมีหลายฝ่ายเข้ามา
ร่วมกัน ซึ่งจะต้องครอบคลุมนโยบายในหลายด้านท่ีเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น เรามีงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทำางาน 
กบัโรงไฟฟา้ถา่นหิน เราเหน็วา่ประเด็นนีไ้มใ่ช่เปน็ประเดน็เรือ่งของ กฟผ.ประเดน็เดยีว แต่กระทรวงพลงังาน นโยบาย
พลังงาน ส่วนท้องถิ่นอาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวขัองด้วย แต่เราจะวางขอบเขตร่วมกันเป็นกรอบหลักๆ ได้หรือไม่ แล้วใช้
กรอบหลักอันนี้สำาหรับการทำางานกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการยอมรับ 
 ในเรื่องของการประเมิน ปัญหาใหญ่ที่เจอ คือ คนที่มาทำาเรื่องนี้มีความชำานาญเฉพาะเรื่องนี้จริงหรือเปล่า 
ผมเองเปน็โจทกฟ้์อง สผ. ในประเด็นเร่ืองของ คชก.รูเ้รือ่งน้ีจรงิหรอืเปลา่เวลาให้อนุมติั อยา่งเรือ่งตึกสงู มคีนทีเ่ข้าใจ
เรื่องนี้แล้วตอบคำาถามเรื่องกฎหมายตึกสูงได้จริงหรือไม่ ตอนน้ีก็ให้ศาลปกครองตัดสิน เพราะฉะน้ันประเด็นใหญ่ 
ของคนที่ประเมิน ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นคนลงไปทำางาน แต่บริษัทเอกชนหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยมี 
ความรู้ความเข้าใจครอบคลุมทุกประเด็นที่ประชาชน สาธารณชนยกขึ้นมาว่าเป็นประเด็นที่ขอให้ประเมินจริงหรือเปล่า 
สิ่งนี้คือประเด็นใหญ่ การจ้างวานแบบนี้เกิดขึ้นก่อนทำา Public Scoping เพราะฉะนั้นประเด็นที่ถูกกังวลหรือถูก
ตระหนักโดยชุมชน หรือภาคส่วนต่างๆ อาจไม่ใช่เป็นประเด็นที่ถูกเตรียมประเมินมาของบริษัทของหน่วยงานที่จ้าง 
เข้ามาทำา ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมาก เพราะฉะนั้นกลไกที่ทำาให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ ก็ต้องมาแยกเป็นส่วนๆ 
เป็นท่อนๆ เรื่องการประเมินต้องมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทำา Public Scoping แล้ว แล้วพอเราทำา Public 
Scoping แล้ว กลไกกลางดังกล่าวที่ทำา Public Scoping กลับมาจัด Forum หรือเวทีสำาหรับการทำา Public Review 
อกีครัง้หนึง่ ตวันีเ้ปน็ประเดน็ใหญ ่หลงัจากนัน้ถา้การตัดสนิใจทางบรหิารจัดการของรฐั ไมถ่กูใจใคร กไ็ปใชก้ระบวนการ
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ยุติธรรมตัดสิน อันนั้นเป็นทางออกในการตัดสินใจซึ่งครอบคลุมอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องตระหนักว่าเป็นแบบนี้จริงๆ 
เพราะฉะนั้นเจ้าของนโยบาย เจ้าของโครงการ ก็จะได้เข้าใจกรอบ เงื่อนไข ความเสี่ยงที่เขามีจากกระบวนการทำางาน 
เหล่านี้ได้ รวมทั้งจะต้องเข้าใจด้วยว่าความรับผิดชอบต่อการติดตาม กำากับ และประเมินผล ซึ่งต้องใช้กลไกร่วมของ
ภาคชุมชน ของผู้รับผิดชอบภาครัฐ ท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้ลงทุนเข้ามาเป็นกลไกร่วมกัน แต่ใครจะเป็นคนต้อง 
Invest หรือใช้จ่ายเงินของตัวเอง อันนี้ต้องกำาหนดให้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง แต่ละกรณี เพราะในหลายกรณีกลาย 
เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เช่นภูมิภาค แต่หน่วยงานในท้องถิ่นต้องเป็นคนรับผิดชอบ ต้องดำาเนินการเรื่องนั้น 
ท้ังๆ ท่ีไม่ได้มีทรัพยากรเพียงพอ หรือไม่ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้เลย ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ 
เพราะฉะนั้น ควรวางกรอบที่จะพัฒนาเพิ่มความสามารถ ในเรื่องของการปรับใช้ HIA หลักการและวิธีการที่จะ 
ปรับใช้ HIA ในบ้านเราต่อไป

 จากตัวกรอบที่เราวางไว้ในลักษณะแบบนี้ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ที่เราวางในอนาคต มุ่งหวังให้เกิดข้ึนคือ 
ภาพแบบนี้ เราอาจต้องกลับมาถามว่า หน่วยงานต่างๆ จะทำาอย่างไร

ภาพประกอบการบรรยาย เรื่อง ทิศทาง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน HIA
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดย นพ.วิพุธ พูลเจริญ



เอกส�รวิช�ก�ร
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กับก�รปฏิรูปนโยบ�ยพลังง�นของประเทศไทย

นายศุภกิจ นันทะวรการ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

 เอกสารวิชาการนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อนำาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิชาการ “การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.2557” ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 เอกสารฉบบันี ้มเีนือ้หาทีส่ำาคัญเกีย่วกบั กระบวนการประเมนิผลกระทบทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายและโครงการ
พลังงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ และประกอบด้วยประเด็นหลัก 2 เรื่องคือ 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) กับการวางแผนพลังงาน และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 
กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

1. กรอบการวิเคราะห์
 แนวทางการวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ ในเอกสารฉบับนี้ ประยุกต์มา
จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกโดย Dr.Ben Harris-Roxas เรื่อง The Impact and Effectiveness of Equity 
Focused Health Impact Assessment in Health Service Planning เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 University 
of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 โดย Ben Harris-Roxas ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินผล ผลกระทบและประสิทธิผลของการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยเน้นบริบท กระบวนการ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1

รปูที ่1 กรอบแนวคดิสำาหรบัการประเมนิผล ผลกระทบและประสทิธผิลของการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ

ที่มา: Ben Harris-Roxas, 2014, The impact and effectiveness of equity focused health impact assessment  
 in health service planning, unpublished Ph.D. thesis, School of Public Health and Community  
 Medicine, University of New South Wales, หน้า 30
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 ถึงแม้ว่า กรอบแนวคิดดังกล่าว จะกำาหนดประเด็นรายละเอียดท่ีสำาคัญต่างๆ ในการประเมินผลของผล 
กระทบจากการทำา HIA อย่างครอบคลุมและครบถ้วน แต่มุ่งเน้นการใช้เพื่อประเมินผล HIA หนึ่งชิ้นหรือหนึ่ง 
การศึกษา
 แต่ในเอกสารฉบับนี้ มุ่งเน้นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก HIA ในเชิงประเด็น ได้แก่ การวางแผน
พลังงาน และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในแต่ละประเด็น มีการทำา HIA หลายชิ้น หลายการศึกษา ดังนั้น 
ในเอกสารฉบับนี้ จึงประยุกต์กรอบแนวคิดดังกล่าว โดยกำาหนดเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความสำาคัญของเรื่อง บริบท
ของ HIA กระบวนการ HIA ความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ และข้อเสนอแนะต่อไปเกี่ยวกับแนวทางการใช้ HIA 
เพื่อการปฏิรูปนโยบายสาธารณะด้านพลังงาน

2. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับการวางแผนพลังงาน
 การวางแผนพลังงานของประเทศไทย มีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จากในอดีตที่มีแต่การ
วางแผนแบบรวมศนูยใ์นดา้นไฟฟา้เปน็หลกั มาสูก่ารวางแผนพลงังานท่ีกระจายมากข้ึนไปสูพ่ลงังานต่างๆ เชน่ พลงังาน
หมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน การจัดหาเชื้อเพลิง เป็นต้น และกระจายไปในระดับต่างๆ เช่น แผนพลังงาน 
ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน เป็นต้น
 โดยเอกสารนี้ จะมุ่งเน้นการวางแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน Power Development 
Plan (PDP) เป็นหลัก เนื่องจากมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาแล้วหลายครั้ง ส่วน HIA กับการวางแผน
พลังงานอื่นๆ ได้เสนอไว้ในหัวข้อสุดท้ายเรื่อง แนวทางในอนาคต
 2.1 ความสำาคัญของแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
 แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan หรือ PDP) เป็นแผนแม่บทของระบบไฟฟ้า 
ของประเทศโดยมีกรอบระยะเวลา 20 ปี แผน PDP จะกำาหนดจำานวนและประเภทของโรงไฟฟ้าท่ีจะก่อสร้าง 
เชน่ โรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาตเิทา่ไร ถา่นหนิหรือเขือ่นเทา่ไร พลงังานหมนุเวยีนเทา่ไร หรอืจะดำาเนินการอนุรกัษ์พลงังาน
เท่าไร ฯลฯ จึงเชื่อมโยงไปถึงการจัดหาเชื้อเพลิง เช่น การทำาเหมืองแร่หรือการนำาเข้าถ่านหิน การวางระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ว่าแต่ละประเภทจะมีมากน้อยเพียงใด รวมทั้งแผน PDP จะกำาหนดการลงทุนขยาย
ระบบสายส่งไฟฟ้าด้วย

ภาพที่ 2 และ 3 ตัวอย่างของแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

ที่มา: กระทรวงพลังงาน, เอกสารการนำาเสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า PDP2010 
 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2555 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
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 แผน PDP จึงมีความสำาคัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกและทางลบได้อย่างมากทั้งในด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจด้วย ตัวอย่างเช่น แผน PDP 2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2555-2573 กำาหนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ท้ังหมด 59 โรง รวมเป็นเงินลงทุน 
ในโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งมากกว่า 4 ล้านล้านบาทใน 20 ปี
 จากมมุมองของการประเมนิผลกระทบ หากแผน PDP กำาหนดทศิทางการพฒันาระบบไฟฟา้ทีเ่หมาะสมและ
ยั่งยืน การลงทุนถึง 4 ล้านล้านบาทก็สามารถสร้างผลกระทบทางบวกได้อย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้าม หากทิศทาง
ของแผน PDP ถูกกำาหนดอย่างไม่ยั่งยืน ก็จะสร้างผลกระทบทางลบได้อย่างมากเช่นกัน
 2.2 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า
 แผน PDP มกีารจดัทำามาหลายสบิปตีัง้แตใ่นชว่งทศวรรษ 2520 แลว้ โดยการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ต่อมาภายหลังจึงมีกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมและ 
รับผิดชอบมากขึ้น
 แต่เดิมแผน PDP จัดทำาโดยผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กๆ และตัดสินใจอนุมัติโดยรัฐบาล ในขณะที่สังคมและ
ประชาชนไม่เคยรับรู้ถึงแผน PDP เลย จนกรณีการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง
ทศวรรษ 2540 สังคมจึงเริ่มรับรู้ถึงแผน PDP ว่าเป็นแผนแม่บทที่กำาหนดการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ
 ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ จึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานต่างๆ การศึกษาวิจัย การสร้างการเรียนรู้ 
ในกลุ่มต่างๆ และเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่สูงเกินจริงอย่างต่อเนื่อง 
การสร้างโรงไฟฟ้าจนมีกำาลังผลิตสำารองล้นเกินมาตรฐานเป็นจำานวนมาก การผลักภาระต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรมมาอยู่
ในค่าไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่กับรายย่อย การประเมินธรรมาภิบาลกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย 
เป็นต้น
 2.3 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า
 HIA ถูกนำามาใช้ประเมินผลกระทบของแผน PDP เพื่อแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมเห็นว่า แผน PDP 
สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งทางเลือก และเราสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลดี ผลเสียของแผน PDP แต่ละ 
ทางเลือกได้ สังคมจึงสามารถซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถกแถลงเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ของ
แผน PDP ได้ แทนที่จะมีแต่การถกเถียงในระดับโครงการว่า จำาเป็นต้องสร้าง หรือคัดค้านไม่ให้สร้างโครงการเท่านั้น
 ในปี 2542 มีการศึกษาในระดับโครงการ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบที่แตกต่างกันของทางเลือก
พลังงานยั่งยืนต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนกระทั่งในปี 2548 จึงมีการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเปรียบเทียบระหว่างแผน PDP ของรัฐบาลกับแผน PDP ทางเลือก โดยมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ปัญหา
และทางออกของระบบไฟฟ้าไทยโดยองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ หลังจากนั้นจึงมีการประเมินผลกระทบของแผน 
PDP ทางเลือกอีกหลายครั้ง เช่น ในปี 2549, 2550, 2554, และ 25551 เป็นต้น
 การวิเคราะห์ผลกระทบในการศึกษาแผน PDP ทางเลือกต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อหลักดังนี้
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การปล่อยมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะ SO

2
 NO

x
 ฝุ่นละออง และสารปรอท

 • ค่าลงทุน, ค่าดำาเนินการและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้าของผู้บริโภค
 • ภาระการนำาเข้า และการสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • ผลต่อค่าไฟฟ้า
 • การสร้างงาน
 • การเจ็บป่วย การตาย และ DALYs



62
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ภาพที่ 4 ตัวอย่างของแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลและแผนทางเลือกต่างๆ

ที่มา: ศุภกิจ นันทะวรการ และคณะ, 2554, การวิเคราะห์ทางเลือกของแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซ 
 เรือนกระจกจากสาขาพลังงานไฟฟ้า, นำาเสนอในเวทีวันที่ 9 มิถุนายน 2554, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ภาพที่ 5 และ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบเปรียบเทียบแผน PDP ของรัฐบาลกับแผนทางเลือก

ที่มา: ศุภกิจ นันทะวรการ และคณะ, 2554, การวิเคราะห์ทางเลือกของแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซ 
 เรือนกระจกจากสาขาพลังงานไฟฟ้า, นำาเสนอในเวทีวันที่ 9 มิถุนายน 2554, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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 โดยภาพรวมแล้ว การประเมินผลกระทบของแผน PDP ทางเลือกที่จัดทำาขึ้นหลายครั้ง ได้นำาเสนอต่อกลุ่ม
ต่างๆ อย่างหลากหลายในโอกาสต่างๆ ซึ่งรวมถึงชุมชนต่างๆ ที่คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า กลุ่มพลังงานชุมชน 
การสัมมนาหรือการประชุมที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างๆ การประชุมวิชาการนานาชาติของ International Association for Impact Assessment (IAIA) สื่อมวลชน
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพลังงาน
 2.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อการวางแผน PDP ทั้งในด้านกระบวนการวางแผน และเนื้อหาที่สำาคัญของ
แผน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 สรุปการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการวางแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า

กระบวนการวางแผน ก่อนปี 2547 ช่วงปี 2555-2557

1. การกำาหนดเป้าหมาย
 ของแผน PDP

กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้า
เป็นผู้กำาหนด โดยยึดตาม
เป้าหมายเดิมของแผน PDP
ที่ผ่านๆ มา ก่อนที่จะเสนอให้ 
คกก.นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
และคณะรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการจัดทำาแผน PDP ซึ่งมีกรรมการบางส่วน
ที่มาจากภาควิชาการ และประชาสังคม เป็นผู้กำาหนด 
ก่อนที่จะเสนอให้ คกก.นโยบายพลังงานแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรี

2. การพยากรณ์
 ความต้องการไฟฟ้า
 ในอนาคต

จัดทำาโดยคณะอนุกรรมการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
โดยขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม

จัดทำาโดยคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทำา
แผน PDP

3. การพิจารณาและ
 กำาหนดทางเลือก
 โรงไฟฟ้าประเภท
 ต่างๆ และการ
 เลือกใช้สมมติฐาน
 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำาหนดโดยกระทรวงพลังงาน
และการไฟฟ้าฯ โดยขาดการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสังคม

กำาหนดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำาแผน PDP และ
เคยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นเชิงเทคนิคต่อสมมติฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำาแผน PDP เมื่อประมาณ
ปี 2552 (แต่ยังคงจัดรับฟังแบบกระชั้นชิดและอยู่
ในวงแคบ)

4. การจัดทำาร่าง
 แผน PDP

กำาหนดโดยกระทรวงพลังงาน
และการไฟฟ้าฯ โดยขาด
การมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม

กำาหนดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำาแผน PDP และมีการ
จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (แต่ยังคงจัดรับฟังแบบ
กระชั้นชิดและจัดในกรุงเทพฯ เพียงครั้งเดียว)

5. การตัดสินใจ
 อนุมัติแผน PDP

อนุมัติโดยคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรี ซึ่งประชาชน
ไม่ได้ติดตามและไม่ได้รับรู้

กระบวนการอนุมัติยังคงเหมือนเดิม แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีการติดตามและมีการสื่อสารสาธารณะต่อประชาชน
มากขึ้น

6. การตัดสินใจที่จะ
 ปรับปรุงแผน PDP
 หรือจัดทำาแผน
 ฉบับใหม่

ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของกระทรวงพลังงาน
โดยไม่มีข้อกำาหนด
ที่ชัดเจนใดๆ

ยังคงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงพลังงาน แต่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม สามารถติดตาม
ตรวจสอบตัวชี้วัดสำาคัญต่างๆ เกี่ยวกับแผน PDP
ได้มากขึ้น เช่น ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง,
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ, ราคาเชื้อเพลิง,
นโยบายหรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน PDP เป็นต้น

ที่มา: โดยผู้เขียน
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ตารางที่ 2 สรุปการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสำาคัญของแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า

เนื้อหาสำาคัญของแผน ก่อนปี 2547 ช่วงปี 2555-2557

1. เป้าหมาย
 ของแผน PDP

1) ความมั่นคงในการจัดหาไฟฟ้า
2) ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า
 ที่เหมาะสม
3) การลดผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม
 ในระดับโครงการ

นอกจากเป้าหมาย 3 ข้อที่กำาหนดมาแตเ่ดมิแล้ว 
ในทางเอกสารและทางปฏิบัติ ยังเพิ่มเป้าหมาย
ดังนี้
-ส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
-การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-ความยอมรับของสังคมต่อแผน PDP

2. การพยากรณ์
 ความต้องการไฟฟ้า

การพยากรณ์ที่สูงเกินจริง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ในช่วงปี 2538

การพยากรณ์ยังคงสูงเกินจริง แต่มีการเปิดเผย
สมมติฐานในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
รวมทั้งกรณีการลดค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในปี 2573 ลง 4,207 เมกะวัตต์ 
หลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เมื่อปี 2553

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
 ในการใช้พลังงาน (EE) 
 และการจัดการด้าน
 ความต้องการใช้ (DSM)

ไม่นำามาพิจารณา
ในกระบวนการวางแผน PDP

มีการจัดทำาแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี
ของประเทศ และนำาไปใช้ในการวางแผน PDP 
แต่กระทรวงพลังงาน ไม่นำาเป้าหมายทั้งหมด
แต่เลือกนำาเป้าหมายเพียงบางส่วน ไปกำาหนดไว้
ในแผน PDP

4. พลังงานหมุนเวียน ถึงแม้มีการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนหลายร้อยเมกะวัตต์
แต่ส่วนใหญ่ถูกพิจารณาว่า
กำาลังผลิตพึ่งได้ (Dependable 
Capacity) เป็นศูนย์ จึงไม่นำามา
พิจารณาในแผน PDP

มีการจัดทำาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
ของประเทศ และเลือกนำาเป้าหมายบางส่วน
ไปกำาหนดในแผน PDP รวมทั้งมีการวิเคราะห์
กำาลังผลิตพึ่งได้ของพลังงานหมุนเวียน
แต่ละประเภท

5. ระบบการผลิตร่วม
 ไฟฟ้าและความร้อน
 (Combined Heat
 and Power หรือ
 Co-generation)

ปัญหาการไม่เปิดรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการ CHP
หรือ Co-generation

พิจารณา CHP หรือ Co-generation
เป็นทางเลือกหนึ่งในแผน PDP
โดยมีการเปิดรับซื้อเพิ่มขึ้น

6. โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้แก่ 
 ถ่านหิน, ก๊าซ, เขื่อน
 และนิวเคลียร์

เป็นทางเลือกหลักในแผน PDP 
โดยมีการเลือกใช้ตัวเลขสมมติฐาน
ต่างๆ ที่เอื้อให้กับโรงไฟฟ้า
ประเภทเหล่านี้

เป็นทางเลือกที่รองลงมาจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (EE)
และพลังงานหมุนเวียน แต่ยังมีการเลือกใช้
ตัวเลขสมมติฐานต่างๆ ที่เอื้อให้กับโรงไฟฟ้า
ประเภทเหล่านี้

ที่มา: โดยผู้เขียน
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 2.5 แนวทางในอนาคตสำาหรับการประเมินผลกระทบและการวางแผนพลังงาน
  1) สำาหรบัแผน PDP ควรวเิคราะหแ์ละสือ่สารสรา้งการเรยีนรูใ้นประเดน็สำาคญัตา่งๆ เชน่ ปรบัเปลีย่น
จากการพยากรณ์ (Forecast) ความต้องการไฟฟ้า ไปสู่การมองภาพอนาคต (Foresight) หรือการส่งเสริมและจูงใจ
เพื่อเพิ่มกำาลังผลิตพึ่งได้ และ Plant Factor ของพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเสริม
สร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม
  2) ควรส่งเสริมธรรมาภิบาลในการวางแผน PDP โดยสร้างกลไกในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อน (Conflict of Interests) และกลไกความพร้อมรับผิด (Accountability) สำาหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
  3) ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลกระทบกับการวางแผนพลังงานอื่นๆ นอกเหนือจากแผน PDP 
โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนจัดหาเชื้อเพลิงพลังงาน
  4) ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลกระทบ เพื่อสนับสนุนการกระจายการวางแผนพลังงานจากระดับ
ชาตเิพยีงอย่างเดียว ไปสูร่ะดับยอ่ยๆ ลงไป โดยเฉพาะการวางแผนพลงังานในระดบัจงัหวดั โดยมุง่เน้นการมสีว่นรว่ม
ของทุกภาคส่วน

3. HIA กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
 3.1 ความสำาคัญของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
 นับตั้งแต่ในช่วงปี 2537 ที่มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producers 
หรือ SPP) ก็ทำาให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อขายเข้าระบบไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนกระทั่งประเทศไทยมีกำาลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนรวม 3,789 เมกะวัตต์เมื่อปี 2556 สำาหรับในช่วงปี 
2552-2556 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกประเภท โดยเฉพาะชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ 
และลม ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 7 และ 8 กำาลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนปี 2537-2556
และกำาลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนรายประเภทปี 2552-2556

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานของประเทศไทย และรายงานพลังงานทดแทนของ 
 ประเทศไทยปี 2556
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 หากพิจารณากำาลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีกำาลังผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1,575 เมกะวัตต์ รองมาคือ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกำาลังผลิตน้อยที่สุดเท่ากับ 22 เมกะวัตต์

ภาพที่ 9 กำาลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาค

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556, หน้า 40-41

 การพฒันาพลงังานหมนุเวยีนเหลา่นี ้นอกจากจะผลติไฟฟา้ให้กบัประชาชนและภาคเศรษฐกจิตา่งๆ ไดใ้ชแ้ลว้ 
ยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายด้านได้แก่
 • การเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียหรือเศษวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดรายได้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การจา้งงานเปน็จำานวนมาก เมือ่เปรียบเทยีบโดยสดัสว่นกบัโครงการโรงไฟฟา้ขนาดใหญ ่และตำาแหน่งงาน 
  เหล่านี้ ยังกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 • การเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น จังหวัด และของประเทศ จากการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า และการ 
  ดำาเนินการผลิตไฟฟ้า
 • ลดภาระการนำาเขา้เช้ือเพลงิ และลดผลกระทบจากแนวโน้มของราคาเชือ้เพลงิฟอสซิลท่ีสงูข้ึนในระยะยาว  
  เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด เป็นทรัพยากรภายในประเทศ
 • ช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปล่อยก๊าซ 
  เรือนกระจกน้อยมาก เมื่อวิเคราะห์ทั้งวงจรชีวิตแล้ว (Life-cycle Assessment) โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพ  
  จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
 • สร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย พัฒนาสาขาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 
  หมุนเวียน และพัฒนาตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ฟางข้าว หรือเปลือกเมล็ดกาแฟ  
  เป็นต้น
 ท้ังนีข้อ้มลูเกีย่วกบัประโยชนต์า่งๆ ของพลงังานหมนุเวียน ท่ีกระทรวงพลงังาน จัดเกบ็และเผยแพรส่าธารณะ 
ได้แก่ มูลค่าการลงทุนของพลังงานหมุนเวียน กับภาพรวมของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน
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ภาพที่ 10 มูลค่าการลงทุนพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าปี 2552-2556

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556, หน้า 17

ภาพที่ 11 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานปี 2544-2554

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2548, 2553, และ 2554
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 นอกจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยภาคเอกชนแล้ว ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในหลากหลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ ก็มีการเรียนรู้และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ ชีวมวลจากเศษวัสดุการเกษตร ไบโอดีเซลจากน้ำามันพืชใช้แล้ว กังหันลมและกังหันน้ำาขนาดเล็ก รวมทั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน
 หลายชมุชนมกีารพัฒนาจนเช่ียวชาญและดำาเนินการเป็นกจิการทีข่ายและให้บรกิารในดา้นเทคโนโลยพีลงังาน
หมุนเวียนขนาดเล็กเหล่านี้ รวมทั้งอีกหลายชุมชนที่องค์การบริหารส่วนตำาบลหรือเทศบาลเข้ามาร่วมพัฒนาและ 
ดำาเนินการด้านพลังงานหมุนเวียน
 ถึงแม้ประเทศไทย จะมกีารพฒันาพลังงานหมุนเวียนมานานหลายปีแลว้ แตย่ังมีศักยภาพพลังงานหมุนเวยีน
ได้อีกมากในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีศักยภาพสูงถึง 45,740 เมกะวัตต์ 
ภาคเหนือ 33,128 เมกะวัตต์ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 30,751 เมกะวัตต์ ภาคใต้ 17,956 เมกะวัตต์ 
ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็มีศักยภาพอีก 6,677 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ยังไม่รวมศักยภาพพลังงานลมและพลังน้ำา 
ขนาดเล็ก

ภาพที่ 12 ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาค

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2556, หน้า 26-37
หมายเหตุ: 1. ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเพียงบางส่วนของพื้นที่ทั้งหมด
 2. ยังไม่รวมศักยภาพพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น พลังงานลม พลังน้ำาขนาดเล็ก เป็นต้น

 สำาหรับภาครัฐเอง ได้จัดทำาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2555-2564 ที่กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน 13,927 เมกะวัตต์ภายในปี 2564 รวมทั้งเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตความร้อนและผลิตน้ำามัน
ชีวภาพด้วย
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ตารางที่ 3, 4 และ 5 เป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2555-2564 ของกระทรวงพลังงาน

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, แผนพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2555-2564

 3.2 ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
 แม้การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน แต่การ
พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้ก่อให้เกิดผล 
กระทบด้านลบต่อชุมชน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นผลกระทบที่สำาคัญได้ดังนี้
 • ปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งวัตถุดิบ การเก็บกองเชื้อเพลิง การเผาไหม้เชื้อเพลิง 
  เพื่อผลิตไฟฟ้า และการจัดการกองขี้เถ้า
 • ปัญหาน้ำาท่วมและการระบายน้ำา เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโครงการ
 • ปัญหาการแย่งชิงน้ำาไปใช้ในโรงไฟฟ้า
 • ปัญหาการปล่อยน้ำาที่มีอุณหภูมิสูงลงสู่แหล่งน้ำา
 • ปัญหาเสียงดังรบกวนจากโรงไฟฟ้า
 • ปัญหากลิ่นเหม็น จากกองวัตถุดิบ กองขี้เถ้า หรือกระบวนการผลิต
 • ปัญหาอุบัติเหตุจากการขนส่ง
 • ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
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 ปัญหาผลกระทบต่อชุมชนเหล่านี้ มีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากช่องว่างทางกฎหมายที่หลายโครงการหลบเลี่ยง
การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ขาดการรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในกระบวนการตัดสินใจโครงการ การเลือกที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับชุมชน การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่ำาเพื่อ 
ลดต้นทุน ตลอดจนไม่คำานึงถึงผลกระทบสะสมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงอื่นที่ตั้งอยู่ใกล้กัน

 3.3 HIA กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ของโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย มีการดำาเนินการ
กับโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นหลัก โดยมีการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีโครงการ
โรงไฟฟ้าแกลบที่ จ.สิงห์บุรี และ จ.นครสวรรค์ เมื่อปี 2546 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง Public Scoping และ 
Public Review เพื่อให้ชุมชนที่กำาลังมีปัญหาความขัดแย้งเนื่องจากโครงการ บริษัทเจ้าของโครงการ และหน่วยงาน
รัฐที่รับผิดชอบตัดสินใจ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ร่วมรับรู้ข้อห่วงกังวลและประเด็นผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนโยบายพลังงานหมุนเวียน
 ในช่วงปี 2553-2555 มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ในโครงการโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลหลายกรณี ได้แก่
 • กรณีโครงการโรงไฟฟ้าแกลบที่ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
 • กรณีโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแกลบที่ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 • กรณีโครงการโรงไฟฟ้าแกลบที่ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชานอ้อยที่ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 โดย CHIA เหล่านี้ มุ่งเน้นการจัดทำาและนำาเสนอข้อมูลหลักฐานของชุมชนเกี่ยวกับคุณค่าและมูลค่าของ
ฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ภาพรวมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละจังหวัด รวมทั้งทางเลือกและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อโครงการ และต่อ
หน่วยงานภาครัฐ
 นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดกำาลังการผลิตต่ำากว่า 10 เมกกะวัตต์ โดย ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร เสนอต่อ กรมอนามัยในปี 2553  
หรือ การศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบที่ดี กรณีศึกษาและทางเลือกทางเทคโนโลยี โดย ดร.ชัชวาล จันทรวิจิตร และ 
ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร เสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในปี 2555 เป็นต้น

 3.4 กระบวนการต่อเนื่อง ผลสืบเนื่อง และความเปลี่ยนแปลง
 นอกจากการดำาเนนิการ HIA ตา่งๆ แลว้ ยงัมกีารดำาเนนิการอืน่ๆ ควบคูก่นัในการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานชีวมวล รวมทั้งการนำาผลการศึกษา HIA ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง กระบวนการสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตแิละมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบั การป้องกนัและลดผลกระทบทางสขุภาพ
จากโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้งการกำาหนดและบังคับใช้คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติสำาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดต่ำากว่า 
10 เมกะวัตต์
 3.4.1 การฟ้องคดีและคำาพิพากษา
 หลายพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลอาญาและศาล
แพ่งด้วย โดยเนื้อหาในส่วนนี้ จะสรุปประเด็นที่สำาคัญจากคำาพิพากษาของศาลปกครองใน 2 กรณี ได้แก่
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 1) กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท พลังงานสะอาดดี 2 ที่ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า และศาลปกครองได้มีคำาพิพากษาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน.2556 ให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ 
โดยสามารถสรุปประเด็นและข้อเรียนรู้ที่สำาคัญจากคำาพิพากษา ดังนี้
 • คำาพิพากษาอ้างอิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 26 มาตรา 57 มาตรา 66  
  และมาตรา 67 และที่สำาคัญ อ้างถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโรงไฟฟ้าชีวมวลของทีมนักวิจัย 
  ชุมชน จ.สุรินทร์ และการสำารวจผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนในบริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  
  จ.ร้อยเอ็ด
 • การทำาประชาคมโดยบริษทัเจา้ของโครงการ แมจ้ะรว่มกบัสถาบันอดุมศกึษา แตย่งัไมเ่พยีงพอในการรบัฟงั 
  ความคิดเห็นของประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนตำาบลในพื้นที่ ต้องให้ข้อมูลคำาชี้แจงต่อประชาชนด้วย
 • สำาหรับการรับฟังความคิดเห็นของอุตสาหกรรมจังหวัดก่อนการอนุญาต ต้องแจ้งผลกระทบของโครงการ 
  และมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างครบถ้วน และประชาชนต้องเข้าใจได้โดยง่าย
 • การออกใบอนุญาตให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่ ต.เวียงเหนือ ยังพิจารณาไม่ครบถ้วนในเรื่อง การระบายน้ำา 
  ของโครงการออกสู่แหล่งน้ำาสาธารณะ การแย่งชิงน้ำาในพื้นที่ การได้รับฝุ่นละอองทั้งจากโรงไฟฟ้าและการ 
  ขนส่งเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถสะสมในร่างกายอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
 • ทั้งนี้ ศาลฯ ได้ให้ความสำาคัญกับหลักการป้องกันไว้ก่อน เนื่องจากความเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ต่อสุขภาพ ไม่อาจแก้ไขโดยง่าย รวมทั้งไม่สามารถคำานวณเป็นมูลค่าได้ สมควรต้องระมัดระวัง ป้องกัน 
  ไว้ก่อน

 2) กรณโีครงการโรงไฟฟา้ชีวมวลของบรษิทั บวัสมหมายไบโอแมส ที ่ต.ทา่ชา้ง อ.สวา่งวรีะวงศ ์จ.อบุลราชธานี
 ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า และให้ปรับสภาพดินบริเวณสระน้ำาที่ทำาขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และศาลปกครองได้มี 
คำาพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ให้เพิกถอนใบอนุญาตฯ แต่คำาขออื่นให้ยก โดยสามารถสรุปประเด็นและ
ข้อเรียนรู้ที่สำาคัญจากคำาพิพากษา ดังนี้
 • คำาพิพากษาอ้างอิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 26 มาตรา 57 มาตรา 66  
  และมาตรา 67
 • การทำาประชาคมเพือ่รับฟงัความคดิเห็นของประชาชน เพยีงหมูเ่ดยีวของทีต่ัง้โรงไฟฟา้ ยอ่มไมค่รอบคลมุ 
  ประชาชนที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
 • กอ่นการอนญุาตของหนว่ยงานรฐั ต้องให้ประชาชนรบัทราบข้อมลู คำาชีแ้จง ข้อด ีข้อเสยี ผลกระทบตา่งๆ  
  การป้องกันผลกระทบ และมีสิทธิแสดงความเห็น เพื่อนำาไปประกอบการพิจารณาอนุญาต
 • การจัดรับฟังความคิดเห็น ควรประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อย 15 วันก่อนรับฟังความคิดเห็น
 • การรับฟงัความคิดเหน็ของอตุสาหกรรมจงัหวดักอ่นการอนุญาต ยงัไมค่รอบคลมุผลกระทบและมาตรการ 
  ป้องกันแก้ไขผลกระทบอย่างครบถ้วน
 • การขุดสระน้ำาของโรงงานก่อนได้รับอนุญาต เป็นการกระทำาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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 3.4.2 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การป้องกันและลดผลกระทบ 
  ด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2555 ได้มีมติในเรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีว
มวล โดยมีเนื้อหาสำาคัญ 7 ข้อได้แก่
 • การศึกษาศักยภาพในการรองรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด และการจัดทำาแผนพลังงานของ 
  จังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและอนุญาตโครงการในแต่ละพื้นที่
 • การปรับปรุงมาตรฐานและหลกัเกณฑใ์นผงัเมอืง เพือ่เป็นกรอบในการเลอืกพืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟา้ชวีมวล
 • การแบง่กจิการโรงไฟฟา้ออกเปน็ประเภทยอ่ย เพือ่ความชดัเจนในการกำาหนดมาตรการควบคมุและป้องกัน 
  ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
 • การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อให้ 
  อนุญาตและสนับสนุนเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดี
 • สนับสนุนกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งก่อนการ 
  อนุญาต การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวัง
 • ใช้ช่องทาง “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  เพื่อเพิ่มหน้าที่และอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามความ 
  เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น
 • กำาหนดมาตรการเฝา้ระวงั สนบัสนนุอปุกรณ ์รวมถงึสนบัสนนุการจดัทำาแผนเฝา้ระวงัและตรวจสอบคณุภาพ 
  สิ่งแวดล้อม
 หลังจากนั้นมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมติดังกล่าวหลายครั้ง จนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2556 เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการตามมติฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 โดยในมตเิร่ือง การหา้มใช้ถา่นหนิเปน็เชือ้เพลงิในโรงไฟฟา้ชวีมวล ให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง กำาหนดมาตรการ
ในการลดและเลิกการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ชัดเจน และในมติเรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ให้ปรับปรุงการจัดทำาประมวลหลักการปฏิบัติ และให้ศึกษาความเหมาะสมในการออกประกาศต่อไป
 3.4.3 คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติสำาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลต่ำากว่า 10 เมกะวัตต์
 คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน ได้จัดทำาและบังคับใช้ คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติสำาหรับโรงไฟฟ้า 
ที่มีกำาลังผลิตติดตั้งต่ำากว่า 10 เมกะวัตต์ กรณีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งเจ้าของ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องเสนอรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ที่ครอบคลุม
ประเด็นเนื้อหาและกระบวนการหลายด้าน เพ่ือการขออนุมัติโครงการ โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ 
คิดเห็น และต้องนำามากำาหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต
โครงการ
 
 3.5 ข้อเสนอแนวทางต่อไปในอนาคต
 การประเมินผลกระทบ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน
 • การต่อเช่ือมไปสู่ชุมชนที่สนใจ ให้สามารถเข้าใจและใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
  ได้โดยง่าย เป็นระบบ และต้นทุนต่ำา
 • การติดตามประเมินผล การใช้คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติฯ ของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน 
  ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
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 • การเร่งบังคับให้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล สองโครงการหรือมากกว่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน ต้องกำาหนด 
  มาตรการป้องกันและลดผลกระทบท่ีครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการติดตามเฝ้าระวังและการ 
  ชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 • การประเมินผลกระทบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในอนาคตการประเมิน 
  ผลกระทบที่เน้นผลกระทบเชิงบวก เพื่อผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนของชุมชน โดยชุมชน และ 
  เพื่อชุมชน
 • การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนในการประเมินผลกระทบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทาง 
  การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ
 • การจัดทำาเอกสารประมวลข้อมูลโรงไฟฟ้าทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน 
  หมุนเวียนร่วมกันของหลายภาคส่วนในแต่ละจังหวัด
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สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2555, สรุปแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2555-2573 (ฉบับปรับปรุง 
 ครั้งที่ 3), กระทรวงพลังงาน
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HIA ในกระบวนก�รปฏิรูปก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

 เอกสารฉบับนี้ เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำาหรับแนวทางการใช้ HIA 
ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย ผลการศึกษามีรายละเอียด 
พอสังเขปดังนี้

ข้อเท็จจริง
 1. การทำาเหมืองแร่ทุกประเภทต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดำาเนินโครงการได้ และมีบาง 
  ประเภทที่จะต้องทำาการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามที่กำาหนดในมาตรา 67 วรรค 2  
  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 
 2. กิจกรรมการทำาเหมืองหลายโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนทั้ง 4 มิติ (กาย จิต สังคม  
  และจิตวิญญาณ) และสิ่งแวดล้อม
 3. กระบวนการจดัเวทสีาธารณะรับฟังความคดิเห็นของประชาชนยงัเป็นเพยีง “พธิกีรรม” เพือ่ให้ถกูข้ันตอน 
  ตามกฎหมาย แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
 4. ข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดจากการทำาเหมือง ยังไม่ได้รับการ 
  ตอบสนองหรือแก้ไขเท่าที่ควร จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและชุมชน รวมทั้ง 
  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่กำากับดูแล ติดตามและเยียวยาผลกระทบที่ดี ทำาให้เกิดความล่าช้าและ 
  แก้ปัญหาผลกระทบที่ยังขาดประสิทธิภาพ
 5. แนวคดิทีแ่ตกตา่งกนัของผูป้ระกอบการ หน่วยงานกำากบัดูแลด้านการประเมนิผลกระทบ หน่วยงานอนุมตั/ิ 
  อนุญาตที่ต้องการนำาทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ประสบปัญหาผล 
  กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
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ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
 • ให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ จากเงินค่าภาคหลวง เช่น กองทุนชดเชยความเสียหาย กองทุนฟื้นฟู ที่ครอบคลุม 
  พื้นที่นอกประทานบัตร กองทุนสุขภาพใช้เพื่อการเยียวยาและป้องกัน กองทุนสำาหรับการทำา EHIA  
  (Environmental Health Impact Assessment) ที่เป็นอิสระจากบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีขึ้นก่อนการ 
  อนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 • ให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับค่าภาคหลวง 
  ในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหายโดยคำานึงถึงความ 
  คุ้มค่าของการนำาทรัพยากรขึ้นมาใช้ ทั้งต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกระบวนการทำาเหมือง 
  ความยั่งยืนของการพัฒนา และการมีทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ในรุ่นต่อๆ ไป
 • ควรแก้กฎหมายให้ประชาชนมีอำานาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
 • พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สามารถตัดสินคดีความที่ชัดเจนข้ึน โดยให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม 
  และสุขภาพ
 • ให้มีกฎหมายเพื่อการรับรองการทำา CHIA (Community Health Impact Assessment) โดยชุมชน  
  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบในภาคประชาชนเอง และสนับสนุนให้ชุมชนมีการ 
  จดัทำานโยบายและแผนเพือ่การกำาหนดทิศทางการพฒันาชมุชนโดยพจิารณาและคำานึงถงึศักยภาพของพ้ืนที่
 • การสนบัสนนุและสร้างกระบวนการยอมรบัของการเกบ็หลกัฐานเชงิประจกัษข์องผลกระทบทีพ่บในชมุชน  
  เช่น พืช สัตว์ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น
 • มอีงค์กรกลางในการใหข้อ้มลูโครงการแกป่ระชาชนในระหวา่งกระบวนการ EHIA (Environmental Health  
  Impact Assessment) อย่างรอบด้าน การตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลฐาน (Baseline  
  data) ของพื้นที่ก่อนดำาเนินโครงการ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านโดยเปิดโอกาส 
  ให้ชุมชนมีเวลาในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
 • มีการจัดทำาแผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำา HIA แผนดังกล่าวด้วย
 • การบังคับใช้กฎหมายต้องดำาเนินไปอย่างเข้มงวด เช่น การชะลอหรือหยุดโครงการทันทีเมื่อพบว่าสิทธิ 
  ชุมชนถกูละเมดิจากเจา้ของโครงการ และมบีทลงโทษกรณลีะเมดิขัน้ตอนการทำาและเงือ่นไขจากขอ้กำาหนด 
  ในรายงาน EHIA และการพัฒนาให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐให้สามารถตอบสนองการ 
  แก้ปัญหาผลกระทบให้รวดเร็วขึ้น
 • ควรกำาหนดใหก้ารทำาเหมอืงทกุประเภทตอ้งมกีารศกึษา EHIA และพืน้ทีลุ่ม่น้ำาควรหา้มทำาเหมอืงทกุกรณี
  เพื่อความโปร่งใสควรจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำานาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 • ต้องจัดให้มีแผนและกลไกการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ปนเป้ือนให้รอบคอบและรัดกุม 
  มากขึ้น และมีแผนการฟื้นฟูและป้องกันทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวงที่ได้จาก 
  การสัมปทานเหมือง
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 • กำาหนดมาตรการใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ (monitoring and evaluation) 
 • มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การเรียนรู้ การวิจัย 
  โดยชุมชนกอ่นอนมุตัโิครงการ เพือ่ใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการจดัทำาระบบเฝา้ระวงัสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ
 • สนับสนุนให้มีการจัดทำาข้อมูลเชิงวิชาการในการระบุสาเหตุของผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่าง 
  ชัดเจน โดยคณะนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับร่วมกันของภาคเอกชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความ 
  ถูกต้องและการยอมรับในข้อมูล
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนควรทำาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (engagement)
 • การสื่อข้อมูลกับชุมชนควรเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 • มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านให้มากขึ้น และให้เวลาชุมชนในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
 • กำาหนดให้มีการหาจุดร่วมของหน่วยงานอนุมัติอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำาทรัพยากรแร่มาใช้กับผู้ที่ได้รับ 
  ผลกระทบให้เกิดจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันได้ การนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
 • การดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่ต้องคำานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน 
 • รัฐต้องแก้ปัญหาผลกระทบในพ้ืนที่เดิมท่ีมีปัญหาให้เป็นรูปธรรมก่อน จึงจะสามารถอนุมัติโครงการ 
  เหมืองแร่ที่เป็นโครงการใหม่ต่อไปได้
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1. บทนำา
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนจากเอกสารและจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
(Health Impact Assessment-HIA) ในกระบวนการปฏริปูการจดัการทรพัยากรสนิแร ่และเหมอืงแรข่องประเทศไทย 
เพื่อใช้ประกอบการประชุมวิชาการ เร่ือง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ.2557” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
26-27 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และภายหลังการจัดการประชุมดังกล่าวได้ทำาเอกสาร
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
 1. สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
 2. กระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ 
 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ 
 4. แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย

3. สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่
 และเหมืองแร่ของประเทศไทย
 
ความหมายของแร่
 พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544 ให้ความหมายของแร่ว่า “ธาตุหรือสาร 
ประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ในวงจำากัด” 
 หนงัสอืแรก่รมทรพัยากรธรณ ีใหค้วามหมายของแรว่า่ “เปน็สารประกอบอนนิทรยีห์รอืธาตทุีเ่กดิโดยธรรมชาติ 
รวมท้ังสารประกอบอนิทรยีบ์างอยา่ง เชน่ ถา่นหินและน้ำามนัด้วย ถา้จะให้ละเอียดยิง่ข้ึนกก็ลา่วได้ว่า แรม่สีว่นประกอบ
ทางเคมีซึ่งเขียนสูตรเคมีแทนได้และมีคุณสมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์และทางแสงเฉพาะตัว จะเปลี่ยนแปลงบ้างก็อยู่
ในขอบเขตจำากัด ลักษณะของแร่นั้น จะเห็นว่าเป็นสารที่มีเนื้อเดียวกัน (homogeneous substance) แต่ที่กล่าวว่า 
มีส่วนประกอบทางเคมีและเขียนสูตรเคมีแทนได้นั้น อธิบายได้ง่ายๆ เช่น ที่เราเรียกตะกั่วกาลีนานั้น ประกอบด้วย 
2 ธาตุ คือ ธาตุตะกั่ว ใช้สัญลักษณ์ทางเคมี Pb กับธาตุกำามะถัน สัญลักษณ์ทางเคมี S เมื่ออยู่ในสภาพตะกั่วกาลีนา
มีสูตรเป็น PbS ซึ่งต้องนำามาถลุงไล่กำามะถันออกไปจึงจะได้โลหะตะกั่วดังนี้เป็นต้น แร่อื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน อาจจะ
ประกอบด้วยธาตุเพียงธาตุเดียว เช่น แร่ทอง (Au) เพชร (C) ฯลฯ หรือแร่อาจจะประกอบด้วยธาตุ 3 ธาตุก็มี 
ที่ประกอบด้วยธาตุมากกว่านี้ก็มี สำาหรับคุณสมบัติทางเคมีนั้นหมายถึง การที่แร่มีปฏิกิริยากับสารละลายเคมี เช่น 
แคลไซต์ ที่มีปฏิกิริยาเป็นฟองกับกรดเกลือ เป็นต้น นอกจากนั้น แร่ยังให้สีของเปลวไฟเมื่อถูกกับเปลวไฟ แต่จะเป็น
สีอะไรนั้น แล้วแต่ว่าแร่นั้นจะมีธาตุอะไรประกอบอยู่ เช่น ถ้ามีแคลเซียมจะให้เปลวสีอิฐ เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติทาง
ฟิสิกส์ หมายถึงลักษณะต่างๆ ของแร่ เช่น รูปร่าง สี รอยแตก ความแข็ง ความเหนียว น้ำาหนัก ความวาว และ
อื่นๆ คุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์มาก”
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534) 
ใหค้วามหมายของแรว่า่ “ทรพัยากรธรณทีีเ่ปน็อนินทรยีวัตถ ุมสีว่นประกอบทางเคมกีบัลกัษณะทางฟสิกิสแ์น่นอนหรอื
เปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำามัน 
หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหะกรรม น้ำาเกลือใต้ดิน หิน ซึ่งกฎกระทรวงกำาหนดเป็นหินประดับหรือหิน
อุตสาหกรรม และดินหรือทราย ซึ่งกฎกระทรวงกำาหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
น้ำาเกลือสินเธาว์ ลูกรัง หิน ดิน หรือทราย”
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 แร่ธาตุจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหรือหมดไป เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
แต่บางชนิดเมื่อใช้แล้วสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น แร่โลหะต่างๆ แร่ธาตุต่างๆ จะปรากฏอยู่ภายใต้พื้นผิวของ
เปลอืกโลก แตส่ว่นใหญไ่มไ่ดก้ระจายอยูท่ัว่ไปเหมอืนทรพัยากรธรรมชาติอ่ืนๆ แต่จะปรากฏเฉพาะบรเิวณเท่าน้ัน ทำาให้
แต่ละพื้นท่ีแต่ละประเทศมีแร่ธาตุไม่เหมือนกัน เช่น ประเทศไทยมีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ประเทศแถบ
ตะวันออกกลางจะมีน้ำามันอยู่เป็นจำานวนมาก เป็นต้น แร่สามารถจำาแนกออกได้เป็น 
 1. แร่โลหะพื้นฐาน 
 2. แร่หนักและแร่หายาก 
 3. แร่โลหะมีค่า 
 4. แร่กัมมันตรังสี 
 5. แร่รัตนชาติ 

การทำาเหมืองแร่ 

รูปที่ 1 แสดงการทำาเหมืองเปิด
(ที่มา: http: //maxephotos.net/galleries/East_Goldfields/Picasa-Gwalia_Mine_1.jpg)

 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534) ให้ความ
หมายของ “ทำาเหมือง” ว่า “การกระทำาแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำาเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่ไม่รวมถึงการขุดเจาะน้ำาเกลือใต้ดินตามหมวด 5 ทวิและการขุดหาแร่รายย่อยหรือการ 
ร่อนแร่ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง”
 การทำาเหมืองแร่ คือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือ วัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัว 
แหล่งแร่หรือสายแร่ที่อยู่ใต้ดิน วัสดุทั่วไปที่สกัดได้ ได้แก่ บอกไซต์ (สำาหรับหลอมเป็นอะลูมิเนียม) ถ่านหิน ทองแดง 
เพชร เหล็ก ทองคำา ตะกั่ว แมงกานีส แมกนิเซียม นิเกิล ฟอสเฟต แพลตินัม เกลือหิน เงิน ดีบุก ไททาเนียม 
ยูเรเนียม และสังกะสี วัสดุมีค่าอื่นๆ ที่มีการทำาเหมืองเช่นกัน ได้แก่ ดินเหนียว ดินขาว ทราย กรวด หินแกรนิต 
หินปูนและหินอ่อน การทำาเหมืองในความหมายที่กว้าง รวมถึงการขุดเจาะน้ำามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่
น้ำาด้วย 
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 การทำาเหมืองแร่ โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ การทำาเหมืองแบบเหมืองเปิด (Surface 
mining) และการทำาเหมืองแบบเหมืองใต้ดิน (Underground mining) การพิจารณาเลือกการทำาเหมืองในแต่ละแบบ
นั้นมีข้อจำากัด ข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันออกไป โดยยึดถือลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ และความคุ้มค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักในการพิจารณา 
 การทำาเหมืองแร่แบบเหมืองเปิด เป็นการทำาเหมืองจากผิวดินลึกลงไปหาชั้นแร่แล้วทำาการขุดแร่นั้นขึ้นมาใช้ 
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ
 • Open pit mining
 • Open cast mining หรือ Strip mining
 • Auger mining

 ขั้นตอนการทำาเหมืองเปิด
 ก่อนการทำาเหมืองจะต้องทำาการสำารวจทางด้านธรณีวิทยาจนได้ข้อมูลของแหล่งแร่ ทั้งทางด้านโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาและปริมาณแร่ที่มีอยู่ เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ขั้นตอนในการทำาเหมืองเปิดแบ่งออกเป็น 
ขั้นตอนต่างๆ ได้ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นที่
 พื้นที่การทำาเหมืองจะประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
 • พื้นที่แหล่งแร่ ซึ่งต้องขอประทานบัตรทำาเหมือง
 • พื้นที่ใช้เป็นที่ทิ้งดิน (Waste dump) และที่กอง Top soil
 • พื้นที่ก่อสร้างโรงแต่งแร่ และ Stock pile
 • พื้นที่ก่อสร้าง Surface facilities เช่น สำานักงานสนามโรงซ่อมเครื่องจักรกล ถนนทางวิ่ง คลองผันน้ำา  
  ผนังกั้นน้ำา ฯลฯ เป็นต้น
 โดยทั่วไปการเลือกและการเตรียมพื้นที่ดังกล่าว จะใช้บริเวณที่อยู่ใกล้กับพื้นที่บ่อเหมืองมากที่สุดเพื่อลดค่า
ใช้จ่ายในการขนส่งทั้งดินและแร่
 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกเครื่องจักรกล
 เครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำาเหมืองเปิดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
 (1) เครื่องจักรกลหลัก (Main equipment) เป็นเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ของเหมืองโดยตรง 
ได้แก่ เครื่องจักรกลที่นำามาใช้ในการขุดดิน-แร่ เช่น รถขุด Shovel, Backhoe, Dragline, Front end loader, 
Bucketwheel excavator เป็นต้น และเครื่องจักรกลที่นำามาใช้ ในการขนดิน-แร่ ออกจากบ่อเหมือง เช่น Truck, 
Belt conveyor system และรถไฟ เป็นต้น
 (2) เครื่องจักรกลช่วยและสนับสนุน ได้แก่ เครื่องจักรกลอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องจักรกลหลักที่ใช้ในการ
ขุดและขน เครื่องจักรกลประเภทนี้จะเป็นเครื่องจักรกลท่ีช่วยสนับสนุนให้การทำางานของเครื่องจักรกลหลักเป็นไป 
ด้วยดี เช่น Tractor, Motor grader, รถเจาะระเบิด เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทำาเหมือง
 การวางแผนการทำาเหมืองในขั้นนี้ เป็นการวางแผนในขั้นรายละเอียดเพื่อนำาไปใช้ในการทำางานจริง โดยจะมี
การจัดทำาแบบแปลนเหมืองทั้งระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้น แบบก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของเหมือง เช่น 
ถนน สะพาน ผนังกั้นน้ำา คลองผันน้ำา สำานักงาน ฯลฯ ตลอดจนแผนในการฟื้นฟูสภาพเหมือง เป็นต้น
 ขั้นตอนที่ 4 การดำาเนินการทำาเหมือง
 เป็นขั้นตอนที่นำาแผนและแบบต่างๆ ที่จัดทำาไว้มาดำาเนินการทำาเหมืองจริงๆ ต่อไป การดำาเนินงานในขั้นตอน
นี้อาจพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างทางธรณีวิทยา การใช้เครื่องจักรกล ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ซึ่งมี
ผลทำาใหก้ารดำาเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามแบบแปลนและเป้าหมายท่ีวางไว้ จึงต้องมกีารแกไ้ขแบบแปลนต่างๆ ให้สอดคลอ้ง
กับสภาพจริงในการทำางาน
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 เหมืองแร่แบบเปิด มักก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุนทรียภาพ ดังนั้นในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย
จึงมีกฎหมายบังคับให้ผู้รับสัมปทานต้องทำาการฟื้นฟูสภาพ (Reclamation) ซึ่งปกติมีงานภูมิสถาปัตยกรรมเป็นส่วน
สำาคัญ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำาเหมืองแร่ 
 โดยทั่วไปการทำาเหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่ (Indigenous effects) ปกติแล้วแร่ธาตุต่างๆ ที่นำามาใช้ประโยชน์จะอยู่ 
ภายใต้เปลือกโลกในรูปของสารประกอบ เมื่อมีการทำาเหมืองแร่เพื่อนำาแร่ธาตุต่างๆ มาใช้ ในสายแร่บางชนิด เช่น 
ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม ขณะที่ทำาการขุดแร่เหล่านี้อาจปะปนลงในแหล่งน้ำาในแหล่งดิน พืชบางชนิด 
อาจมีการสะสมแร่ธาตุดังกล่าว และหากมีมนุษย์หรือสัตว์กินพืชชนิดนั้นก็จะได้รับแร่ธาตุเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย หรือ 
ถ่ายทอดต่อๆ กันไปเข้าไปในห่วงโซ่อาหารในที่สุด 
 2. ผลกระทบที่เกิดจากการดำาเนินการ (Operation effects) เหมืองแร่ทุกชนิดทุกประเภทจะก่อให้ 
เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอนัมสีาเหตมุาจากการดำาเนินการ เชน่ การเปิดหน้าดนิกอ่ใหเ้กดิการชะลา้งและพงัทลาย 
น้ำาขุ่นข้นในทะเลที่เกิดจากการขุดแร่ในทะเล เป็นต้น การทำาเหมืองแร่จึงเป็นอุปสรรคสำาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร
อื่น เนื่องจากมีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อไปนี้ 
 ทรัพยากรดิน การทำาเหมืองแร่จำาเป็นต้องมีการขุด ระเบิด หรือฉีดน้ำา เพื่อนำาแร่ซ่ึงมักอยู่ใต้ดินออกมา 
ดนิทีเ่กดิจากการทำาเหมอืงแร่จะไหลลงไปพร้อมกบัน้ำาลงสูแ่มน้่ำาลำาคลอง ทำาใหด้นิสญูเสยีความอดุมสมบูรณ์ นอกจาก
นี้พื้นที่ที่ผ่านการทำาเหมืองแล้วจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ 
 ทรัพยากรน้ำาและสัตว์น้ำา เนื่องจากน้ำาขุ่นข้นจากการฉีดน้ำาแยกแร่ออกจากดินหรือโคลน มีการไหลลงไป 
ปนเปือ้นแหลง่น้ำาผวิดินและอาจเปน็พษิตอ่สิง่มชีีวติหรอืสตัวน้์ำา หากเป็นพืน้ทีใ่นทะเลตะกอนขุน่ขน้จะกระจายไปตาม
อิทธิพลของกระแสน้ำา คลื่น และลม ซึ่งยากแก่การควบคุม ทำาให้คุณภาพของน้ำาทะเลเสียหาย นอกจากนี้ยังทำาให้ 
น้ำาธรรมชาติเกิดการตื้นเขินมีผลต่อสัตว์น้ำา คือ ทำาลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย 
 ทรัพยากรป่าไม้ กระบวนการทำาเหมืองแร่ ตั้งแต่การสำารวจจนกระทั่งขุดเจาะ และขนส่งไปยังผู้รับซื้อ ป่าไม้
มักจะถูกถากถางเพื่อการสำารวจ หรือทำาเหมืองแร่ ในที่สุดป่าจะถูกทำาลายอย่างถาวร 
 ทรพัยากรอากาศ การทำาเหมอืงแร่โดยเฉพาะเหมอืงบนบกจะตอ้งมกีารระเบิด ทบุ บด ป่นหนิ และการขนสง่
ลำาเลียงแร่จากเหมืองแร่ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำาให้เกิดฝุ่นละอองจำานวนมาก ฝุ่นเหล่านี้กระจายและถูกพัดพาไปในอากาศ 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชที่อยู่ใกล้เคียงได้ 
 
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากการทำาเหมืองแร่และผลกระทบต่อสุขภาพ
 ในกระบวนการทำาเหมืองแร่อาจก่อให้เกิดสิ่งคุกคามต่อสุขภาพได้หลายชนิด ดังต่อไปนี้
 1. สิ่งคุกคามด้านกายภาพ 
  • การบาดเจ็บ ในการทำาเหมืองอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งมักมี 
   สาเหตุจากหินกระเด็นใส่ ไฟไหม้ ระเบิด 
  • เสยีง ในกระบวนการทำาเหมอืงมกักอ่ให้เกดิปัญหาเรือ่งเสยีงดังเสมอ ซ่ึงเกดิจากการขุดเจาะ การระเบดิ 
   หิน การบด รวมทั้งเสียงจากเครื่องจักร โดยทั่วไปการควบคุมเสียงทำาได้ลำาบากจึงก่อให้เกิดผลกระทบ 
   ต่อการได้ยินของทั้งคนงานและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
  • ความสั่นสะเทือน การใช้เครื่องจักรในการทำาเหมือง การขนย้ายหินหรือวัสดุ และถนนที่ขรุขระขณะรถ 
   บรรทกุวิง่ผา่น มกักอ่ใหเ้กดิการสัน่สะเทือนแบบท้ังตัว ในผู้ท่ีอาศัยอยูใ่กลก้บัเหมอืงซ่ึงอาจเป็นอันตราย 
   ต่อกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาของหลังอยู่ก่อนแล้ว
  • สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า พบในขัน้ตอนการทำาเหมอืงท่ีมกีารหลอมโลหะ ซ่ึงในปรมิาณความเข้มท่ีสงูอาจกอ่ 
   ให้เกิดมะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้
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 2. สิ่งคุกคามด้านสารเคมี 
  • ซิลิกา ฝุ่นซิลิกามักพบได้เสมอในการทำาเหมืองแร่ ทำาให้เกิดโรคปอดจากฝุ่นหินเรียกว่า Silicosis 
   ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคอื่นๆ ตามมาได้ เช่น วัณโรคปอด (โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะ 
   ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ถุงลมโป่งพอง รูห์มาติซึม ไตวายเรื้อรัง และมะเร็งปอด
  • ฝุ่นถ่านหิน พบได้จากการทำาเหมืองถ่านหินทำาให้เกิดโรคปอดเรียกว่า coal workers’ pneumoco- 
   niosis หรือ black lung disease และถุงลมโป่งพอง 
  • ฝุน่จากน้ำามนัดีเซล พบได้ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งจกัรทีใ่ชน้้ำามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ เชน่ เครือ่งขดุเจาะ  
   และพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง International Agency for Research on Cancer จัดให้ฝุ่นจากน้ำามัน 
   ดีเซลอยู่ในกลุ่ม 2A หมายถึงเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ การศึกษาทางระบาดวิทยา 
   แสดงให้เห็นว่าสารนี้มีความสัมพันธ์กับมะเร็งปอด
  • สารหนู พบเป็นสารปนเปื้อนในการทำาเหมืองแร่โลหะ เช่น ดีบุก ทองแดง และเป็นสารก่อมะเร็งได้ 
   หลายระบบ เช่น มะเร็งปอด
  • นิเกิล การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่านิเกิลที่เกิดจากการทำาเหมืองแร่นิเกิลมีความสัมพันธ์กับมะเร็ง 
   ปอดและมะเร็งในโพรงจมูก
  • ปรอท สารปรอทยังนิยมใช้ในการทำาเหมืองแร่ทองคำา โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา พิษอาจ 
   เกดิขึน้จากการหายใจไอของปรอทในระหว่างการสกดัทอง พษิของปรอททำาให้มคีวามผิดปกตขิองเหงอืก 
   และฟัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอารมณ์และจิตใจ คือ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ซึมเศร้า และ 
   ระบบประสาท ได้แก่ ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวและการทรงตัว
  • สารระเหยจากน้ำามนัดนิ พบได้ในกระบวนการทำาเหมอืงอะลมูเินียมซ่ึงสามารถกอ่ให้เกดิมะเรง็ของปอด 
   และกระเพาะปัสสาวะ
  • ไซยาไนด์ สารชนิดนี้นำามาใช้ในการละลายโลหะ เช่น ทองแดงและทองคำา ในกระบวนการถลุงแร่ 
   ด้วยน้ำา ไซยาไนด์จัดเป็นสารพิษที่มีอันตราย ในปริมาณความเข้มข้นสูงเป็นอันตรายต่อสมองและหัวใจ 
   และทำาใหเ้สยีชวีติไดใ้นเวลาอนัสัน้ ไอของกา๊ซไฮโดรเจนไซยาไนดจ์ะทำาลายเรตนิาและประสาทตา ทำาให ้
   ตาบอด การได้รับแบบเรื้อรัง ส่งผลต่อระบบการหายใจ หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ อาเจียน  
   ต่อมไทรอยด์โต และยังมีผลต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ สมอง และการมองเห็น
  • แซนเธท (Xanthates) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการถลุงแร่โลหะ เช่น ทองคำา เมื่อถูกเผาไหม้หรือ 
   ผสมกับน้ำาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (Carbon disulfide) และอาจก่อให้เกิดพิษแบบ 
   เฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทได้ เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
 3. สิ่งคุกคามด้านสารชีวภาพ 
  • ลีเจียนเนลล่า (Legionella) มักพบในบริเวณเหมืองที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยหอหล่อเย็น 
   (Cooling tower) โดยสามารถพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในน้ำาร้อน ในช่วงอุณหภูมิที่เจริญเติบโตได้ดีคือ  
   35-46 องศาเซลเซียส เชื้อนี้ก่อให้เกิดโรค Legionellosis หรือ Legionnaires’ disease
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ประเภทของเหมืองแร่
 ประเภทเหมืองแร่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ได้แก่

ลำาดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด
หลักเกณฑ์์ 

วิธีการระเบียบ
ปฏิบัติ

2 การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ดังต่อไปนี้

2.1 เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้้โครงสร้างมีการ
ยุบตัวภายหลังการทำาเหมืองโดยไม่มีค้ำายันและไม่มีการใส่
คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้น 
ขอประทานบัตร

2.2 เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะ
อื่นที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอทหรือตะกั่วไนเตรต ในกระบวน-
การผลิตหรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนที่มีอาร์เซโนไพไรต์ (arse-
nopyrite) เป็นแร่ประกอบ (associated mineral)

ทุกขนาด ให้เสนอในขั้น
ขอประทานบัตร

2.3 เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการลำาเลียงแร่ถ่านหิน
ออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์์

ขนาดตั้งแต่ 200,000 
ตัน/เดือน หรือตั้งแต่ 
2,400,000 ตัน/ปี

ขึ้นไป

ให้เสนอในขั้น
ขอประทานบัตร

2.4 เหมืองแร่ในทะเล ทุกขนาด ให้เสนอในขั้น
ขอประทานบัตร

 สำาหรับประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2535 เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และหลักเกณฑ์ วิธกีาร ระเบียบปฏิบัตแิละแนวทางการจดัทำารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ได้แก่
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ลำาดับ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด
หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

1 การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

1.1 โครงการเหมืองแร่ดังต่อไปนี้

1.1.1 เหมืองแร่ถ่านหิน ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.1.2 เหมืองแร่โพแทช ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.1.3 เหมืองแร่เกลือหิน ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.1.4 เหมืองแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.1.5 เหมืองแร่โลหะทุกชนิด ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.2 โครงการเหมืองแร่ใต้ดิน ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.3 โครงการเหมืองแร่ทุกชนิดท่ีต้ังอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปน้ี

1.3.1 พ้ืนทีช่ัน้คณุภาพลุ่มน้ำาชัน้ 1 ตามมตคิณะรฐัมนตรี ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.3.2 ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.3.3 พ้ืนที่ชุ ่มน้ำาที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศ ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.3.4 พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี 
แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหล่ง
มรดกโลกที่ ขึ้ นบัญชีแหล่ งมรดกโลกตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง 2 
กิโลเมตร

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.4 โครงการเหมืองแร่ท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

1.5 โครงการเหมืองแร่ชนิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
ยกเว้นตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4

ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออาชญาบัตรและประทานบัตร
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (มาตรา 4) ให้ความหมายของคำาต่างๆ ดังนี้
 “อาชญาบัตรสำารวจแร่” หมายความวา่ “หนังสอืสำาคญัทีอ่อกให้เพือ่สำารวจแรภ่ายในทอ้งทีซ่ึ่งระบุในหนงัสอื
สำาคัญนั้น”
 “อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่” หมายความว่า “หนังสือสำาคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำารวจแร่ภายในเขต 
ที่กำาหนดในหนังสือสำาคัญนั้น”
 “อาชญาบัตรพิเศษ” หมายความว่า “หนังสือสำาคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำารวจแร่เป็นกรณีพิเศษภายในเขต
ที่กำาหนดในหนังสือสำาคัญนั้น”
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 “ประทานบัตรชั่วคราว” หมายความว่า “หนังสือสำาคัญที่ออกให้เพื่อทำาเหมืองก่อนได้รับประทานบัตร 
ภายในเขตที่กำาหนดในหนังสือสำาคัญนั้น” 
 “ประทานบัตร” หมายความว่า “หนังสือสำาคัญที่ออกให้เพื่อทำาเหมืองภายในเขตที่กำาหนดในหนังสือ 
สำาคัญนั้น” 
 สำาหรับหลักเกณฑ์ในการขออาชญาบัตรสำารวจแร่ กำาหนดไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่อง การสำารวจแร่และ 
การผูกขาดสำารวจแร่ มาตรา 28 โดยให้อำานาจเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่เป็นผู้ออกอาชญาบัตร และ
มีอายุ 1 ปี

มาตรา 28 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) ผู้ใดประสงค์
จะขออาชญาบัตรสำารวจแร่ ให้ยื่นคำาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่
  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่เป็นผู้ออกอาชญาบัตรสำารวจแร่อาชญา
บัตรสำารวจแร่ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก

 มาตรา 29 ให้อำานาจรัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ ไม่เกิน 2,500 ไร่ และมีอายุ 1 ปี

มาตรา 29 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) ผู้ใดประสงค์
จะขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ให้ยื่นคำาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่
   คำาขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่แต่ละคำาขอจะขอได้ไม่เกินสองพันห้าร้อยไร่ 
เว้นแต่คำาขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ในทะเล รัฐมนตรีหรือผู้ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นผู้ออกอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันออก

 และมาตรา 33 ให้อำานาจรัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ ไม่เกิน 10,000 ไร่ และมีอายุ 5 ปี

มาตรา 33 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545) ผู้ใดประสงค์
จะขออาชญาบัตรพิเศษ ให้ยื่นคำาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่
  ผูย้ืน่คำาขออาชญาบตัรพิเศษตอ้งกำาหนดขอ้ผกูพนัสำาหรบัการสำารวจโดยระบจุำานวน
เงนิท่ีจะใช้จา่ยเพือ่การสำารวจสำาหรับแตล่ะปตีลอดอายขุองอาชญาบตัรพเิศษ และตอ้งเสนอ
ให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำาหนด และให้ผล
ประโยชนพิ์เศษดังกลา่วมผีลผกูพันผูถ้อือาชญาบัตรพเิศษต่อไปเมือ่ผู้ถอือาชญาบัตรพเิศษ
นั้นได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตรสำาหรับการทำาเหมืองในเขตพื้นที่ที่ตนได้รับ
อาชญาบัตรพิเศษนั้น
  คำาขออาชญาบตัรพิเศษแตล่ะคำาขอใหข้อไดไ้มเ่กนิเนือ้ทีท่ีส่ามารถดำาเนนิการสำารวจ
จนแล้วเสร็จครบถ้วนได้ภายในห้าปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด ทั้งนี้ ให้ขอได้
ไม่เกินคำาขอละหนึ่งหมื่นไร่
  รัฐมนตรีเป็นผู้ออกอาชญาบัตรพิเศษ
  อาชญาบัตรพิเศษมีอายุห้าปีนับแต่วันออก
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 สำาหรับหลักเกณฑ์ในการขอประทานบัตร กำาหนดไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยเรื่อง การทำาเหมือง มาตรา 44 และ
มาตรา 54 โดยให้อำานาจรัฐมนตรีเป็นผู้ออกประทานบัตร ไม่เกิน 300 ไร่ และมีอายุ 25 ปี

มาตรา 44 ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตร ให้ยื่นคำาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจำาท้องที่พร้อมด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิดการ 
ทำาเหมืองอยู่ในเขตคำาขอนั้น และผู้ยื่นคำาขอจะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษ เพื่อประโยชน์
แกร่ฐัในกรณทีีไ่ดร้บัประทานบตัรตามหลกัเกณฑท่ี์รฐัมนตรกีำาหนดด้วยกไ็ด้การขอประทาน
บัตรจะขอได้เขตหนึ่งไม่เกินคำาขอละสามร้อยไร่ เว้นแต่การขอประทานบัตรทำาเหมือง 
ในทะเลและการขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ดิน

มาตรา 54 (วรรคสองและวรรคสาม แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญติัแร ่(ฉบับที ่2) พ.ศ.
2516) รัฐมนตรีเป็นผู้ออกประทานบัตร
 ประทานบัตรให้มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันออก และในกรณีที่ผู้ขอประทาน
บัตรได้รับประทานบัตรช่ัวคราวอยู่ก่อนแล้ว ให้นับอายุประทานบัตรเริ่มต้นแต่วันออก
ประทานบัตรชั่วคราวฉบับแรก
 ในกรณีที่อายุของประทานบัตรชั่วคราวรายใดที่ได้ออกให้แล้วรวมกันมากกว่า
กำาหนดอายุของประทานบัตรที่จะออกให้ก็ให้งดการออกประทานบัตรรายนั้น
 ประทานบตัรใดไดก้ำาหนดอายไุว้ต่ำากว่ายีส่บิห้าปีเมือ่ผู้ถอืประทานบัตรยืน่คำาขอต่อ
อายุก่อนครบกำาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา
ทอ้งที ่รฐัมนตรจีะตอ่อายปุระทานบัตรให้อีกกไ็ดแ้ต่เมือ่รวมกำาหนดเวลาท้ังหมดต้องไมเ่กนิ
ยี่สิบห้าปี
 เมือ่ผูถ้อืประทานบตัรไดย้ืน่คำาขอตอ่อายตุามความในวรรคสีแ่ลว้ แมป้ระทานบัตร
จะสิ้นอายุแล้ว ก็ให้ผู้นั้นทำาเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ถือประทานบัตร ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประทานบัตรสิ้นอายุ แต่ถ้าเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา 
ท้องที่ได้มีหนังสือแจ้งการปฏิเสธของรัฐมนตรีไม่ต่ออายุประทานบัตรให้ในระหว่างเวลานั้น 
ก็ให้ถือว่าสิทธิในการทำาเหมืองของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันรับแจ้งนั้น

 เมื่อขอประทานบัตรแล้ว จะต้องมีการกำาหนดเขตพื้นที่ประทานบัตร ตามมาตรา 47

มาตรา 47 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) เมื่อได้รับคำาขอ
ประทานบัตรแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้กำาหนดเขตพื้นที่ประทานบัตร การกำาหนดเขต
พื้นที่ดังกล่าวจะกระทำาโดยการรังวัดหรือวิธีอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนด 
ในกฎกระทรวง

 เมื่อได้กำาหนดเขตแล้ว จะต้องมีการปิดประกาศการขอประทานบัตรนั้นตามมาตรา 49 เพื่อเปิดโอกาสให้มี
การโต้แย้งเขต แต่มีข้อสังเกตว่า กฎหมายไม่ได้ระบุว่าหากมีการโต้แย้ง จะดำาเนินการอย่างไรต่อไป
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มาตรา 49 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) เมื่อได้กำาหนด
เขตแลว้ ใหเ้จา้พนกังานอตุสาหกรรมแร่ประจำาทอ้งทีป่ระกาศการขอประทานบัตรของผู้ยืน่
คำาขอ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำานักงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา 
ท้องที่ ที่ว่าการอำาเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำาเภอ และที่ทำาการกำานันแห่งท้องที่ซึ่งขอประทาน
บัตรแห่งละหนึ่งฉบับ เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศ เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่จะได้ดำาเนินการสำาหรับคำาขอนั้นต่อไป

 การขอประทานบัตรชั่วคราวทำาได้ตามมาตรา 51 โดยรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำานาจในการออก และมีอายุ 1 ปี

มาตรา 51 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516) เมื่อได้กำาหนด
เขตแล้ว ถ้าผู้ยื่นคำาขอประทานบัตรประสงค์จะลงมือทำาเหมืองก่อนได้รับประทานบัตร 
ให้ยื่นคำาขอรับประทานบัตรชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกประทานบัตรชั่วคราว
ประทานบัตรชั่วคราวให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก

4. กระบวนการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ
 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 และกำาหนดหลักเกณฑ์ ในหมวด 3 ว่าด้วยกระบวนการและขั้นตอนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณี “โครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550” พอสังเขปดังนี้
 • ใหด้ำาเนนิการตามแนวทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  ของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่) เมษายน 2556 ที่จัดทำาโดยสำานักงานนโยบายและแผน 
  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืท่ีจะมกีารปรบัปรงุ 
  เพิ่มเติมขึ้นในอนาคต
 • จัดให้มีเวทีกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (Public 
  scoping) เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการนำาเสนอประเด็นห่วง 
  กังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และเพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
  เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้านให้มากที่สุด
 • ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (Health 
  determinants) 9 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต ขนส่ง จัดเก็บวัตถุ 
  อันตราย การกำาเนิดและปลดปล่อยสิ่งคุกคาม การรับสัมผัสสิ่งคุกคาม ผลกระทบต่ออาชีพ ผลกระทบ 
  ต่อความสัมพันธ์ในชุมชน ผลกระทบต่อมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อกลุ่มประชากร 
  ที่มีความเปราะบาง และทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข
 • จัดเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (Public review)
 • การรับฟังความเห็นขององค์การอิสระตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 2550
  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในภาคผนวก ก. ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ: กรณีเหมืองแร่)
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ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการ 
ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ 

ที่มา: นันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ, 2557
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หลักการทั่วไปของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 โดยได้กำาหนด หลักการไว้ในข้อ 2 คือ
 เพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 หมวดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
 (1) หลกัประชาธปิไตย การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพตอ้งรบัรองและสง่เสรมิสทิธขิองประชาชนในการ 
  มีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของตน
 (2) หลักความเป็นธรรม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องพยายามลดความเหลื่อมล้ำาและความ 
  ไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน 
  และประชากรแต่ละกลุ่ม
 (3) หลักการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องระบุและใช้ข้อมูล 
  หลักฐานที่เป็นจริงอย่างดีที่สุด โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเชิงประจักษ์จากสาขาวิชา และวิธีการที่ 
  หลากหลาย ทั้งข้อมูลหลักฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 (4) หลกัความเหมาะสมในทางปฏบิตั ิการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพตอ้งออกแบบให้เหมาะสมกบัเวลา 
  และทรัพยากรที่มีอยู่ และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรมุ่งให้เกิดการระดม 
  ทรัพยากรและความร่วมมือทางสังคม ภายใต้บริบทที่เหมาะสมและเป็นไปได้
 (5) หลักความร่วมมอื การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพต้องสง่เสรมิให้เกดิความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน 
  และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 (6) หลักการสขุภาวะองคร์วม การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพต้องมองภาพรวมของปัจจยัทางสงัคมและ 
  สิ่งแวดล้อมที่กำาหนดสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและของประชาชนแบบเชื่อมโยง 
  เป็นองค์รวม
 (7) หลักความยั่งยืน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจ 
  สำาคัญของสังคมที่มีสุขภาวะ และหลักการป้องกันไว้ก่อน เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ต่อสุขภาพของประชาชน

 ทัง้นีก้ารประเมนิในแตล่ะขัน้ตอน สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ไดก้ำาหนด
หลักการเฉพาะไว้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนและหลักการเฉพาะของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ขั้นตอน หลักการเฉพาะ

1. การกลั่นกรองโครงการ การระบุสิ่งคุกคามสุขภาพพื้นที่และประชากรที่อ่อนไหว (เสี่ยง)

2. การกำาหนดขอบเขตของ
การศึกษา

การมีดุลยภาพระหว่างหลักฐานทางวิชาการของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับความกังวลของ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ใหเ้หน็ประเดน็ชดัเจนขึน้วา่ควรประเมนิอะไร รวมทัง้กลไกการตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดดุลยภาพ

3. การประเมินผลกระทบ - ต้องครอบคลุมสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยใช้หลักฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้ง
ควรมีการคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การประเมินผลกระทบทางกาย
และจิตใจควรให้น้ำาหนักกับหลักฐานเชิงปริมาณ ขณะที่การประเมินผลกระทบทางสังคม
และปัญญาควรให้น้ำาหนักกับหลักฐานเชิงคุณภาพ

- ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลและองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยในประเทศควรใช้ข้อมูล
 และองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ

4. การพิจารณารายงาน
 และการตัดสินใจ

การพจิารณาใหค้รอบคลุมประเด็นต่างๆ และการมสีว่นรว่มของภาคสว่นให้ครบ ท้ังนีก้ารเขา้
มามีส่วนร่วมควรมีการเตรียมการมาก่อน เช่น การได้รับความรู้พื้นฐานและการเข้าถึงข้อมูล
พื้นฐาน

5. การติดตามตรวจสอบ
 และประเมินผล

- การติดตามตรวจสอบว่ามาตรการเงื่อนไขเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ
 ได้ถูกนำาไปปฏิบัติ
- การคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการเพื่อการลดและป้องกันที่จัดเตรียม
 ไว้นั้นมีความถูกต้องและเหมาะสม
- ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นไปตามการคาดหมาย

5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการเหมืองแร่ในอดีตถึงปัจจุบัน
 ผลกระทบของโครงการเหมืองแร่ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
 • ระยะที ่1 ระยะกอ่นการมกีฎหมาย EIA ไดแ้ก ่กอ่นพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  
  พ.ศ.2518

โครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ

เหมืองแร่ดีบุกและแทนทาลัม 
จงัหวดัภเูกต็ ตัง้แตส่มยัสมเดจ็
พระเอกาทศรถ แห่งกรุง
ศรีอยุธยา-2529

มีการทำาเหมืองในทะเล ส่งผล 
กระทบตอ่ประมงชายฝัง่ กระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
การชะล้ างพั งทลายของดิน 
สูญ เสี ยคว ามอุ ดมสมบู รณ์ 
ของดิน



90
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

เหมืองแร่ดีบุก อำาเภอร่อน-
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5-พ.ศ.
2529

ผลกระทบต่อแหล่งน้ำา การปน
เปื้อนของสารหนูในดิน น้ำา และ
ระบบนิเวศเป็นบริเวณกว้าง

โรคพิษสารหนูเรื้อรัง (Chronic Arsenic 
Poisoning) ได้แก่ มะเร็งผิวหนัง ผื่นดำาตาม
ร่างกาย ฯลฯ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจพืชผล 
ขายไม่ได้ ผลกระทบเชิงสังคมจากการถูกรังเกียจ

เหมืองสังกะสี ตำาบลแม่ตาว 
อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ตั้งแต่ พ.ศ.2512-ปัจจุบัน

การปนเปือ้นของแคดเมยีมในดนิ 
น้ำา และระบบนิเวศเป็นบริเวณ
กว้าง

ผลกระทบตอ่สขุภาพกายจากพษิแคดเมยีม ไดแ้ก ่
โรคไต ปวดกระดูก สุขภาพจิตวิญญาณจากการ
ย้ายพระธาตุผาแดง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจข้าว
ขายไม่ได้ ชาวบ้านต้องเปลี่ยนอาชีพ

เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และ
หินปูน อำาเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำาปาง ตั้งแต่ พ.ศ.2497-
ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และ
อุบัติเหตุ ผลกระทบต่อสังคมต้องมีการอพยพ 
ย้ายถิ่น และเปลี่ยนอาชีพ

เหมืองแร่ตะกั่ว ตำาบลชะแล 
อำ า เภอทองผาภูมิ  จั งหวัด
กาญจนบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2510-
2541

ผลกระทบต่อแหล่งน้ำา, การปน
เปื้อนของตะกั่วในดิน น้ำา และ
ระบบนิเวศเป็นบริเวณกว้าง

โรคตะกั่วเป็นพิษ (Lead poisoning)

 • ระยะที ่2 ระยะหลงัการมกีฎหมาย EIA ไดแ้ก ่หลงัพระราชบัญญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  
  พ.ศ.2518 แต่ก่อนการมีกฎหมาย HIA ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ 
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

โครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ

เหมืองหินปูนเขาคูหา อำาเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2542-
2553

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ข้าวและพืชผลทางการเกษตร

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง 
และอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในคนงานเหมือง 
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำายุคก่อน
ประวัติศาสตร์

เหมืองหินปูนตำาบลหน้าพระลาน 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี พ.ศ.2535-ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ข้าวและพืชผลทางการเกษตร

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น (ซึ่งมีระดับ
เกนิคา่มาตรฐานหลายเทา่) เสยีง และอบุตัเิหต ุ
โดยเฉพาะในคนงานเหมือง

เหมืองทองคำา บริเวณรอยต่อ
จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และ
พิษณุโลก พ.ศ.2543-ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แหล่งน้ำาอุปโภคบริโภค

ผลกระทบตอ่สขุภาพกาย จากฝุน่ เสยีง ความ
สั่นสะเทือน ผื่นคันตามร่างกายและอุบัติเหตุ
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำายุคก่อน
ประวัติศาสตร์

เหมืองทองคำา ตำาบลเขาหลวง 
อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พ.ศ.
2543-ปัจจุบัน

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แหล่งน้ำาอุปโภคบริโภค

ผลกระทบตอ่สขุภาพกาย จากฝุน่ เสยีง ความ
สัน่สะเทือน ระดับโลหะหนกัหลายชนดิ ได้แก ่
ตะกั่ว ปรอท และระดับไซยาไนด์ในเลือดเกิน
มาตรฐาน ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ 
ถ้ำายุคก่อนประวัติศาสตร์



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 91

 • ระยะที่ 3 ระยะหลังการมีกฎหมาย HIA ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และ 
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

โครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ

เหมอืงแรเ่หลก็ ตำาบล
แม่ถอด อำาเภอเถิน 
จังหวัดลำาปาง (อยู่ใน
ระหว่างขอสัมปทาน)

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า 
พันธุ์พืชและพืชผลทางการเกษตร 
การท่องเที่ยว

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และอุบัติเหตุ 
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำาและภาพเขียน 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์

เหมืองหินสุวรรณ-
คูหา ตำาบลดงมะไฟ 
อำาเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลำาภู 
(อยู่ในระหว่างขอ
สัมปทาน)

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า 
พันธุ์พืชและพืชผลทางการเกษตร 
การท่องเที่ยว

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และอุบัติเหตุ 
ผลกระทบต่อโบราณสถาน ได้แก่ ถ้ำาและภาพเขียนยุค
ก่อนประวัติศาสตร์

เหมืองแร่โปแตซ 
จังหวัดอุดรธานี
(อยู่ในระหว่าง
ขอสัมปทาน)

ทำาให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน 
ดินเค็ม น้ำาเสีย ถนนเสีย มลพิษ
ทางอากาศ ผลกระทบต่อการ
ก่อสร้าง เช่น ทำาให้เหล็กหรือ
สังกะสีหลังคาบ้านผุเร็ว ผลกระ-
ทบต่อการใช้น้ำา คำาถามคือ จะเกิด
การแย่งชิงน้ำาจากภาคเกษตรหรือ
ไม่ จะใช้น้ำาจากแหล่งใด รวมถึง
โอกาสการใช้น้ำาในอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องด้วย

• ด้านร่างกาย (Physical Health) การแพร่กระจายของ
ฝุ่นเกลือ และมลภาวะทางอากาศที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการแต่งแร่ทำาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบผวิหนงั การปนเปือ้นของเกลอืลงในแหลง่น้ำา
ด่ืมทำาให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง เกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำางานสารเคมทีีใ่ชท้ำาเหมอืงอาจปนเปือ้นในอากาศและ
แหล่งน้ำาเมื่อสะสมมากพออาจทำาให้เกิดโรคระบบทาง
เดินอาหาร และโรคมะเร็ง ประชาชนเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น 
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

• ด้านจิตใจ (Mental Health) ทำาให้เกิดความเครียด 
วติกกงัวล เกีย่วกบั แผน่ดนิทรดุ น้ำาเสยี ดนิเคม็ เดอืด
ร้อนเรื่องท่ีอยู่อาศัย สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม มาตรการ
รองรับเมื่อเกิดปัญหา กลัวการเจ็บป่วยจากการสะสม
สารพิษในกล้ามเนื้อ ซึ่งจะทำาให้เป็นโรคมะเร็ง มีความ
หวาดระแวงจากความขัดแย้งด้านความคิด

• ด้านสังคม (Social Health) การที่ประชาชนไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ชุมชนถูกลิดรอนสิทธิ์ โดยเฉพาะ
สิทธิในที่ดิน ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป จากสังคม
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ทำาให้ชุมชนแตกแยก 
เกิดการแบ่งแยก แตกความสามัคคี ทุนทางสังคม 
ลดลง มกีารเคลือ่นยา้ยแรงงานเขา้มาจากทีอ่ืน่ คนงาน 
ต่างถิ่น ต่างด้าว เกิดปัญหาโรคระบาด เช่น โรคเอดส์ 
วิถีชีวิต อารยธรรม วัฒนธรรมสูญสลาย ชาวบ้าน 
ไมส่ามารถประกอบอาชพีเกษตรกรรมแบบเดมิไดเ้พราะ
น้ำาเค็ม ดินเค็ม โรงงานแย่งน้ำา และสูญเสียพื้นที่ด้าน
การเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง

• ด้านจิตวิญญาณ/ปัญญา (Spiritual Health) ทำาให้
ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมสูญสลาย ภูมิปัญญา
หายไป เพราะถูกครอบงำาด้วยความคิดและค่านิยม 
ที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง
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โครงการ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ

เหมืองแร่ถ่านหิน
ลิกไนต์ ตำาบลแม่ศึก 
อำาเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่
(อยู่ในระหว่างขอ
สัมปทาน)

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ: ดิน
สไลด์ ถล่มพังทลาย ทำาให้การ
เพาะปลูกพืชไร่เสียหาย ดินเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อการ
ทำาการเกษตร ปัญหาคุณภาพน้ำา 
ในห้วย ปัญหาตะกอนดินทับถม 
ในลำาห้วย แหล่งอาหารธรรมชาติ
ลดลงและหายากมากขึ้น

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย จากฝุ่น เสียง และอุบัติเหตุ 
ผลกระทบต่อสังคมต้องมีการอพยพย้ายถิ่น และเปลี่ยน
อาชพี ปญัหายาเสพตดิ และอาชญากรรม ชมุชนแตกแยก

ผลกระทบของ HIA ในโครงการเหมืองแร่ของประเทศไทย
 จากการศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (ซึง่ในการศกึษานีม้หีลายโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการเหมอืงแร)่ ได้แก ่1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพจิารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 3) เจ้าหน้าที่
จากสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) บริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผู้จัดทำารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 5) คณะกรรมการในสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งข้อดีและข้อ
จำากัด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ข้อดี ข้อจำากัด

กระบวนการ
และขั้นตอน
ของการดำาเนิน
การตามมาตรา 
67 วรรคสอง

คณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการ

มคีวามโปรง่ใสและมกีารนำาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ 

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชา-
ชนและผู้มีส่วนได้เสียมักไม่ราบร่ืนเท่าที่
ควร ยังคงมีการประท้วงคัดค้านโครงการ
หรือกิจการ

คณะกรรมการ
องค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

มีการตรวจสอบและพิจารณา
โครงการอย่างละเอียด ทำาให้
ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
เกดิการมสีว่นรว่มของประชาชน
และผู้ มีส่ วนได้ เสียในพื้ นที่
โครงการ

เจา้ของโครงการหรอืกจิการไมม่กีารดำาเนนิ
การอย่างเข้มข้น

เจ้าหน้าที่จาก
สำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงข้อห่วงกังวลและข้อคิด
เห็นต่างๆ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม 
ต่อต้านโดยการไม่เข้าร่วมในเวทีรับฟัง
ความคดิเหน็ ทำาใหก้ารรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียใน
ปัจจุบันยังไม่ท่ัวถึง และกระบวนการ
ดำาเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ข้อดี ข้อจำากัด

บริษัทที่ปรึกษา
ซึง่เปน็ผูจ้ดัทำารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และ กระบวนการและขั้นตอน
การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพมีความชัดเจน

ขัน้ตอนการดำาเนนิงานมขีอ้จำากดัทีม่ากเกิน
ไป สง่ผลใหส้ิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร

คณะกรรมการ
ในสำานักงาน
คณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาติ

กระบวนการดำาเนินการตามมาตรา 67 
วรรคสอง ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ
เทา่ทีค่วร เนือ่งจากประชาชนและผูมี้สว่น
ได้เสียยังไม่เข้าใจโครงการมากเพียงพอ

ผลของการ
จัดเวที
สาธารณะ
รับฟัง
ความคิดเห็น 
 

คณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการ

การประเมินผลกระทบทาง
สขุภาพ สามารถลดความขดัแยง้
ในพ้ืนท่ีได้ในระดับหนึ่ง และ
สามารถสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น/หน่วยงาน
รัฐให้เกิดขึ้นได้

คณะกรรมการ
องค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

สามารถลดความขัดแย้งในพื้นที่
ได้ แต่ไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่
และไม่สมบูรณ์เนื่องจากบาง
พื้นที่ยังมีปัญหาความขัดแย้ง

การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มี 
ส่วนได้เสียในขั้นตอนต่างๆ บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 67 วรรคสอง 
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนท่ีต่อต้าน
หรือคัดค้านโครงการ

เจ้าหน้าที่
จากสำานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในรายงาน EHIA 
สามารถสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วย
งานรัฐให้เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง 
ทำาให้เกิดความเข้าใจกันและมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียยังไม่บรรลุเจตนารมณ์ของการ 
มีส่วนร่วมครบทั้ง 5 ขั้นตอนของแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวด-
ล้อม และยังไม่สามารถลดความขัดแย้ง
รุนแรงในพื้นที่ได้ เนื่องจากมีประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
กับโครงการหรือกิจการและพยายาม
คัดค้านซึ่งนำาไปสู่การฟ้องร้องในชั้นศาล

บริษัทที่ปรึกษา
ซึง่เปน็ผูจ้ดัทำารายงาน
การวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในรายงาน EHIA 
สามารถลดความขัดแย้งในพื้นที่
และสร้างความร่วมมือกับหน่วย
งานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐ
ใหเ้กดิขึน้ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ประเด็นด้านสุขภาพ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน

การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วน
ไดเ้สยีบรรลตุามเจตนารมณข์องมาตรา 67 
วรรคสอง ในระดับหนึ่งเท่านั้น
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ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ข้อดี ข้อจำากัด

คณะกรรมการ
ในสำานักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

การดำาเนินงานของบริษัทท่ีปรึกษายังไม่มี
ประสิทธิภาพท่ีชัดเจนนัก โดยท่ีผ่านมา
บริษัทท่ีปรึกษามีการดำาเนินงานเพียงเพ่ือ
ให้ผ่านกระบวนการพิจารณาเห็นชอบ
เทา่นัน้ และยงัไมส่ามารถลดความขดัแยง้
ในพื้นที่ได้ เนื่องจากยังมีข้อบกพร่องอยู่
หลายประการ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทำาให้เกิดช่องว่าง 
ที่เป็นปัญหาขึ้น

การตอบสนอง
ของเจ้าของ
โครงการ

คณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการ

มีการตอบสนองต่อข้อห่วงใย/
ข้อกังวลของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยนำาไปปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรการ

คณะกรรมการ
องค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

ไม่ได้มีการตอบสนองต่อข้อห่วงใย/ข้อ
กังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่อย่างใด

บริษัทที่ปรึกษา
ซึง่เปน็ผูจ้ดัทำารายงาน
การวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

ชาวบา้นสนใจเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตวัเอง
โดยตรง แต่ยังให้ความสนใจกับราย
ละเอียดโครงการน้อย เพราะชาวบ้านไม่
ได้มีพ้ืนฐานในด้านเทคนิค และเจ้าของ
โครงการยังไม่สามารถตอบสนองต่อข้อ
หว่งใย/ขอ้กงัวลของประชาชนและผูม้สีว่น
ได้เสียได้ทั้งหมดทุกข้อเนื่องจากในบาง
ประเด็นไม่ได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
แต่เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน
ราชการ

คณะกรรมการ
ในสำานักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

มีการนำาข้อห่วงใย/ข้อกังวลของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียจากเวทีรับฟังความคิด
เหน็ไปปรบัปรงุแกไ้ขในมาตรการ แตย่งัไม่
ครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียได้เสนอไป

ผลกระทบของ HIA ในโครงการเหมืองแร่ของประเทศไทยที่มีต่อชุมชน
 การศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (ซึง่ในการศกึษาน้ีมหีลายโครงการท่ีเกีย่วข้องกบักจิการเหมอืงแร)่ ได้ผลตามประเดน็
ต่างๆ ดังนี้
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 1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการ
 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลของโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ร้อยละ 
81.2, ร้อยละ 71.5 ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีการนำาเสนอประเด็น 
ข้อห่วงใย และร้อยละ 65.5 ตอบว่า หลังจากที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เจ้าของโครงการหรือกิจการ ได้เปิด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.2 บอกว่าภายหลังจากการเข้าร่วมเวทีรับฟัง
ความคดิเห็น มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการและการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพมากข้ึน แต่รอ้ยละ 38 
ขาดความเข้าใจหลังจากที่ได้อ่านเอกสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการ 
 2. การเรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
 การเรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ถือเป็นหัวใจสำาคัญที่จะบรรลุเจตนารมณ์ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตน 
จากการศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการใช้วิธีการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ 
เชิงลึกได้ผลตามประเด็นที่สำาคัญ คือ (1) ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และบทบาทของตนเองในกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น และ (2) ความห่วงใยต่อการดำาเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  2.1 ความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และบทบาทของตนเองในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
  ผู้ให้ข้อมูลจากเหมืองทองคำา จังหวัดพิจิตร มีความคิดเห็นว่า หากทำาให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ก็จะทำาให้ประชาชนได้รับประโยชน์มาก เพราะเป็น 
ช่องทางให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาการ 
ดำาเนินงานโครงการ
  2.2 ความห่วงใยต่อการดำาเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
   2.2.1 รูปแบบกระบวนการรับฟัง
   ผลการศึกษา พบว่า ในแต่ละเวทีรับฟังความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในเวที 
รับฟังความคิดเห็นไม่เต็มที่ เนื่องจากข้อจำากัดของเวลาในช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น เช่น 
ให้เวลาในการพูดคนละเพียง 5 นาที นอกจากนี้วิธีการคัดเลือกหรือเกณฑ์ประชาชนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
ตามกฎหมายได้ระบุวิธีการเผยแพร่วันและเวลาของการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้า
รว่มไดท้กุคน แตใ่นความเปน็จริง พบวา่ มกีารเปิดโอกาสใหก้บัผูเ้ขา้รว่มเวทรีบัฟงัความคดิเห็นมปัีญหาอปุสรรคหลาย
ประการ คือ (1) มีการจำากัดจำานวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น (2) จำานวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นมี
สัดส่วนที่มาจากคนที่ทำางานในภาคอุตสาหกรรม แต่มาในนามประชาชน ทำาให้มีการให้ความคิดเห็นที่เข้าข้างโครงการ 
และ (3) การสร้างอุปสรรคในการเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็น เช่น นำากำาลังตำารวจ/ทหารคุมสถานการณ์ 
ปิดทางเข้าออก เป็นต้น
   อยา่งไรกต็าม ชุมชนบางสว่นยงัเหน็ผลดขีองการจดักระบวนการรบัฟงั คอื การรบัรูส้ทิธติามกฎหมาย
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเกิดความรับผิดชอบในการใช้สิทธินี้ การได้แสดงความคิดเห็นและความห่วงใย 
ในหลายๆ ด้าน รวมทั้งนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินงานของโครงการ และ
เกิดการทำางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ และที่สำาคัญเกิดการสร้างเครือข่ายกันเองภายในกลุ่มประชาชนระหว่าง
พื้นที่ต่างๆ และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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   2.2.2 ความโปร่งใสของกระบวนการ
   ผู้ให้ข้อมูลเห็นไปในทางเดียวกันว่า 1) จำานวนตัวแทนประชาชนที่เป็นพนักงานของบริษัทเจ้าของ
โครงการมีมากกว่าประชาชนทั่วไป และมีการลงทะเบียนในนามของประชาชนทั่วไป ซึ่งนำาไปสู่การแสดงข้อคิดเห็น 
ไปในแนวทางเดยีวกนัเปน็สว่นมาก 2) กระบวนการเวทีรบัฟงั รวมท้ังกระบวนการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพเป็นการ
ดำาเนนิการตามพิธกีรรม ปราศจากการใหค้วามสนใจในการทีจ่ะตอบสนองตอ่ข้อคดิเห็นของประชาชน 3) ความคดิเหน็
ของประชาชนไม่มีน้ำาหนักในการตัดสินในเรื่องของการออกใบอนุญาตของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต
 3. ประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนส่วนมากมีความห่วงใยและเสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็น
 การศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2557) ด้วยการใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ 
เชิงลึกชุมชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความห่วงใยที่เสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อห่วงใย
หรือข้อกังวลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 ประเด็นสุขภาพ ได้แก่ ภาวะสารตกค้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การกำาจัดสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น 
ผื่นคันตามร่างกาย โรคผิวหนังต่างๆ ผลการตรวจเลือดพบปริมาณแคดเมียมเกินกว่ามาตรฐาน (เวทีจังหวัดตาก) 
ฟันผุ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ การต้องรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ (เวทีจังหวัดพิจิตร) เป็นต้น
 ประเด็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษ สารเคมีตกค้างและถูกปล่อยลงแหล่งน้ำา ฝุ่นละอองที่ปลิวในอากาศ 
ติดตามที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า และของใช้ (เวทีจังหวัดพิจิตร และตาก) เป็นต้น
 ประเด็นด้านความเป็นอยู่ น้ำาดื่มน้ำาใช้ไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น ต้องซื้อ
น้ำาดื่มน้ำาใช้ และยังพบว่าโครงการมีการแย่งน้ำากับภาคการเกษตร
 ประเด็นการประกอบอาชีพ ได้แก่ พื้นที่การเกษตรไม่สามารถปลูกข้าวได้ (เวทีจังหวัดตาก) ผลผลิตน้อยลง 
(เวทีจังหวัดพิจิตร) เป็นต้น

อุปสรรคและขอ้จำากดัของการแกไ้ขปญัหาการพัฒนาทรพัยากรแรข่องประเทศไทยทีผ่า่นมา
 จากการศึกษาของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอุปสรรคและข้อ
จำากัดของการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรแร่ของประเทศไทยที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้
 1. ขาดการศกึษาวางแผนการจดัการพืน้ทีศ่กัยภาพแร่ และพืน้ทีท่ีเ่กดิการปนเปือ้นตลอดจน
ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  (1) ไม่มีการกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นท่ีตามศักยภาพของพื้นท่ี เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีมีคุณสมบัติ 
ทางธรณวีทิยาแตกตา่งกนั เช่น บางพ้ืนทีม่คีวามอดุมสมบรูณไ์ปดว้ยทรพัยากรแร ่แตไ่มม่กีารกำาหนดเขตการใชป้ระโยชน์
พื้นที่ให้ชัดเจน แต่นำาไปใช้ในด้านอื่นๆ เช่น การทำาเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีสารตะกั่ว การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เป็น 
เหมืองแร่ดีบุกเดิม เป็นต้น หรือบางพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่เพื่อการทำาเหมืองแร่ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ 
ซึ่งควรห้ามการทำาเหมืองแร่ เป็นต้น
  (2) ไม่สามารถระบุแหล่งกำาเนิดมลพิษกรณีที่เกิดการปนเปื้อนได้อย่างชัดเจน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น ไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหา หรือที่มาของแหล่งกำาเนิดมลพิษได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีการสำารวจและ
จัดเก็บข้อมูล ขาดการยอมรับร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและชุมชน โดยมากมักสรุปว่า เกิดจาก
หลายสาเหตรุว่มกนัทัง้จากธรรมชาตเิองและจากกจิกรรมการทำาเหมอืงแร ่ทำาใหก้ารแกไ้ขและฟืน้ฟพูืน้ทีไ่มไ่ดแ้กท้ีส่าเหตุ
ท่ีแท้จริง ในบางกรณีอาจจะมีการศึกษาถึงแหล่งที่มาของมลพิษบ้าง แต่กระบวนการศึกษาหรือผลที่ได้จากการศึกษา 
มักถูกนำามาใช้จำากัดเฉพาะภายในองค์กรที่ทำาการศึกษาเท่านั้น มิได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ทัศนะหรือระดมความคิดเห็นจากนักวิจัยอื่นๆ 
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  (3) ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง จากข้อมูลบทเรียนกรณีศึกษาของประเทศไทย
พบว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่บ้าง แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในวงจำากัด และ
ไมส่ามารถนำามาใช้เพ่ือใหค้ำาตอบกบัการศึกษาวิจยัในเชงินโยบายได ้นอกจากน้ี ในการดำาเนินงานท่ีผา่นมา การรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ขาดความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล 
สูส่าธารณะอยา่งโปร่งใส รวมทัง้ไมค่รอบคลมุในทกุมติิ ทัง้ข้อมลูดา้นพฤตกิรรมทางสงัคมของประชาชน ดา้นเศรษฐกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะมีการเข้าไปศึกษาในพื้นท่ีจำานวนมากทั้งในลักษณะงานวิจัย หรืองาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แต่ผลการศึกษาเหล่านั้นจะอยู่กระจัดกระจายตามแหล่งต่างๆ โดยมิได้มีการเก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบ และมิได้มีการนำามาใช้ประกอบร่วมกันเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงสหวิทยาการ

 2. ข้อจำากัดด้านเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการ
  (1) การดำาเนนิงานของหนว่ยงานต่างๆ ขาดการวางแผนและเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการอยา่งบรูณาการ 
จากการศึกษา พบว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำาเนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดบทบาท
และภารกิจของตนเองเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจำากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น 
เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตรเท่านั้น โดยไม่ได้คำานึงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม นอกจากน้ัน งบประมาณ 
ทีจ่ดัสรรเพือ่ใชใ้นการเยยีวยาปญัหาโดยมากเป็นงบประมาณเฉพาะกจิของแตล่ะหน่วยงาน ท่ีจะนำามาใชเ้ฉพาะการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนเท่านั้น ทั้งๆ ที่ในบางกรณีการแก้ไขปัญหาต้องใช้ระยะเวลานานและต่อเนื่องในหลายๆ กิจกรรม เช่น 
กรณีปัญหาการปนเปื้อนของสารตะกั่วในแหล่งน้ำาบริเวณอำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลให้ประชาชน 
ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสสูงที่จะได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย และจะนำาไปสู่ปัญหาต่อสุขภาพ
  (2) ขาดกลไกทางการคลังที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดกลไกทางการคลัง 
ที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การมีกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงสาธารณะ โดยกองทุน 
ดังกล่าวควรมีบทบาทในการจัดการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในกรณีที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำาเนิดมลพิษหรือผู้กระทำา
ผดิได ้หรอืในกรณทีีก่จิกรรมเหมอืงแรป่ดิกจิการมาเป็นเวลานานแลว้ นอกจากน้ัน กองทุนดังกลา่วควรทำาหน้าท่ีบรรเทา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การสูญเสียรายได้ และการฟ้องร้อง
คดีความ โดยภายหลังจากที่คดีความถึงที่สุดแล้ว ควรมีการนำาเงินค่าชดเชยท่ีได้จากการฟ้องร้องคดีความกลับคืน 
เข้ากองทุน เพื่อให้กองทุนมีความยั่งยืนในระยะยาว
  (3) โครงสร้างการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ที่ไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้จากการ
ประกอบกิจกรรมทำาเหมืองแร่ ถูกกำาหนดให้มีการจัดสรรดังนี้ ส่วนที่ 1 ร้อยละ 40 ให้หักส่งเป็นรายได้ของรัฐ 
ส่วนที่ 2 ร้อยละ 20 จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำาบล หรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตร 
ส่วนที่ 3 ร้อยละ 20 จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตร ส่วนที่ 4 ร้อยละ 
10 จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำาบล และเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตร 
และสว่นที ่5 รอ้ยละ 10 จดัสรรใหก้บัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล และเทศบาลในจังหวัดอ่ืน แตพ่บว่าปัญหาสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ ไม่เพียงส่งผลกระทบเฉพาะในพื้นที่ประทานบัตรเท่านั้น แต่ได้กระจาย
ผลกระทบครอบคลุมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นท่ีท้ายน้ำาท่ีอยู่ห่างออกไปด้วย ทำาให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ ต้องมีภาระในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี การกำาหนดค่าภาค 
หลวงแร่ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสของการใช้ทรัพยากรแร่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ 
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 3. การติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความเป็นเอกภาพ
  (1) ขาดการตดิตาม ตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่ง
เคร่งครัด การดำาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การติดตามตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
  (2) ขาดความเปน็เอกภาพและความต่อเน่ืองของนโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหา ท่ีผา่นมา เมือ่เกดิ
อุบัติภัยขึ้น การดำาเนินการในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐไม่มีเอกภาพ แต่ละหน่วยงานจะดำาเนินการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น ขาดการประสานกับหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุขจะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดิน 
จะเน้นเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดิน หรือหน่วยงานด้านการเกษตรจะเน้นเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น 
นอกจากนี้ การดำาเนินการแก้ไขปัญหายังขาดความต่อเนื่อง กล่าวคือ จะมีการระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยขาดการสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเน่ือง จนทำาให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง การขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐ ได้ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีความรู้สึกเชิงลบในระยะยาวต่อการ 
ดำาเนินงานของภาครัฐโดยรวม
  (3) ปญัหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และการมสีว่นรว่มของประชาชนในการแกไ้ข
ปัญหา จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหามากขึ้น 
โดยกฎหมายไดใ้หอ้ำานาจหนา้ทีใ่นการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำาเนินกจิกรรมของเหมอืงแร ่แต่เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน ยังขาดความรู้ ความชำานาญในการติดตามตรวจสอบการ 
ดำาเนินการของเหมืองแร่ 

6. แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่
 และเหมืองแร่ของประเทศไทย
 ในเวทีกลุ่มปฏิรูปทรัพยากรเหมืองแร่ ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำาเหมืองแร่ 
ใน 2 พื้นที่ คือ ตำาบลแม่ตาว จังหวัดตาก และอำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และภาควิชาการ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ /เทคนิคการแพทย์ /วิทยาศาสตร์ IT การทำาฐานข้อมูล) จำานวน 25-30 คน เมื่อวันอังคาร
ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอเร่งด่วน
 • การเปิดเผยข้อมูลของรัฐ และการเข้าถึง “ข้อมูลข่าวสาร” 
 • มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบเฉพาะหน้า เช่น ความเป็นอยู่ อาหารการกิน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับ 
  วิถีชีวิต) ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการชดเชย
 • มาตรการฟื้นฟูเร่งด่วน และกลไกรัฐที่ชัดเจน ในการจัดการปัญหาและผลกระทบ
 • มีการประเมินผลกระทบแบบใหม่ ในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดเหมือง 
 • การทำาผังเมืองรวมจังหวัดโดยที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (พิษณุโลก)
 • ยกเลกิสมัปทานเหมอืงในพ้ืนทีท่ีย่งัไมม่ ีโดยเฉพาะเนินมะปราง (ไมใ่ชเ่ฉพาะเวทรีบัฟงัผลกระทบ แต่ตอ้ง 
  เป็นเวทีความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน) ฟังเสียงประชาชนถ้าไม่เอา 
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ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
 • ปฏิรูป EIA / EHIA โดยเพิ่มเติม SEA ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้าน 
  สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
 • กลไกของรัฐ ในการบังคับ “กฎหมาย”
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และเอกชน ที่ส่งผลกระทบ
 • การลงมือปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม เช่น การปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของเนินมะปราง 
 • มกีองทนุฟืน้ฟกูลางของรฐัซึง่ใชไ้ด้ในทุกข้ันตอน โดยไมต่อ้งรอการพสิจูน์ความผิด มพีระราชบัญญตัริองรบั 
  ชัดเจน โดยที่มาของเงินอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าภาคหลวง
 • มีกลไกที่เป็นกลางในการจัดการเรื่องการปนเป้ือน ต้ังแต่การเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ ทราบปัญหาการ 
  ปนเปื้อน
 • มีกองทุนประกันความเสี่ยง
 • มีกลไกของรัฐและระบบการเฝ้าระวังผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการตรวจสอบฟ้องร้อง 
  อัตโนมัติ
 • มี Accountability รับผิดชอบ รวมถึงมีบทลงโทษ ของบริษัทที่ปรึกษา ในกรณีที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
  หรือละเมิดบทบัญญัติท้ายสัญญา
 • เร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม หลายฉบับภาคประชาชน

ดังรายละเอียดและกลไกที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดและกลไกที่เป็นรูปธรรมของประเด็นต่างๆ เพื่อการปฏิรูป กรณีเหมืองแร่

ข้อเสนอ รายละเอียด กลไกที่เป็นรูปธรรม

ให้ประชาชนมีส่วน
รว่มในการตดัสนิใจ
อย่างแท้จริง

• มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
 ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
• รัฐต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้
 และการจัดการความรู้ร่วมกับ
 ภาคประชาชน เพื่อให้เกิดชุด
 ข้อมูลสำาหรับการนำาไปใช้ เพื่อการ
 ตัดสินใจร่วมกันอย่างแท้จริง

• ให้ชุมชนได้ร่วมทำางานวิจัย
• ให้เวลากับประชาชนอย่างน้อย 2-3 ปี

การปฏิรูป
กระบวนการ
EIA/EHIA

• ควรตั้งหน่วยงานกลางที่มีตัวแทน
 ของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน
 ในสัดส่วนที่เหมาะสม
• ให้การสนับสนุนภาคประชาชนได้
 ดำาเนินการศึกษาผลกระทบ
 EIA/EHIA (CHIA)

• ประชาชนสามารถเสนอชื่อผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ
 ในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 เพื่อจัดกระบวนเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม
• หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตตั้งแต่ต้นน้ำาไปถึงปลายน้ำา
 เช่น อปท. กรมโรงงาน กพร. ต้องนำาข้อมูล
 ที่ภาคประชาชนศึกษาเข้าไปใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย

การฟื้นฟู
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
อย่างเร่งด่วน

• ควรออกกฎระเบียบที่กำาหนดให้มี
 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
 จัดการปัญหาเพื่อฟื้นฟูด้าน
 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
 เร่งด่วนและต่อเนื่องในกรณี
 ที่ปัญหาสุขภาพซึ่งรวมถึงจะต้อง
 กำาหนดเรื่องของบประมาณ
 ที่มาจากกองทุนหรือส่วนกลาง

• รัฐควรแต่งตั้งหน่วยงานหลักที่เป็นหน่วยงานใหม่
 ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและ
 บูรณาการและดำาเนินการอย่างรวดเร็ว
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ข้อเสนอ รายละเอียด กลไกที่เป็นรูปธรรม

การชะลอ
หรือยกเลิก
สัมปทาน

• การชะลอหรือยกเลิกสัมปทาน
 ที่มีการละเมิดสิทธิชุมชน

• เจ้าของโครงการจะต้องใส่ใจปัญหาและมีแนวทาง
 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน
• หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ให้หยุดดำาเนินการ
 ชั่วคราวจนกว่าจะแก้ปัญหาได้
• หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลา
 ที่กำาหนดก็ให้ยุติโครงการ

การบังคับใช้
กฎหมายอย่าง
เข้มงวด

กำาหนดรายละเอียดขั้นตอน
การออกอาชญาบัตรเพิ่มเติม

พรบ. แร่

• ต้องให้ อบต.ทำาประชามติทั้งหมดก่อนโดยถาม
 ประชาชนในพื้นที่ก่อนถึงจะสำารวจได้ถึงจะให้
 อาชญาบัตร
• ไม่ให้อำานาจเบ็ดเสร็จกับ อบต. เหมือนที่ผ่านมา
 จะต้องถามประชาชนในพื้นที่ก่อน
• ถ้าไม่มีมติของประชาชนจะไม่สามารถอนุมัติได้

• ยกเลิก (ร่าง) พรบ.แร่ พ.ศ.2557* ที่ไม่ชอบด้วย
 หลักนิติธรรมและสิทธิชุมชน รวมถึงสิทธิการ
 มีส่วนร่วมของประชาชน
• ควรกำาหนดบทลงโทษผู้กระทำาผิดให้รุนแรงมากขึ้น
 และต้องมีการรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
• ต้องแก้นิยาม แร่จากที่เป็นของรัฐเป็นให้ทรัพยากรแร่
 เป็นของปวงชนคนไทยทุกคน

การดำาเนนิงานของกระบวนการยตุธิรรม • ต้องมีทีมวิชาการอิสระที่แต่งตั้งโดยหน่วยงาน
 ยุติธรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล กลั่นกรองข้อมูลทาง
 วิชาการอย่างครบถ้วนและรอบด้าน
• กำาหนดคุณสมบัติของหน่วยงานยุติธรรมที่มีความ
 หลากหลายและทุกมิติ
• กำาหนดกฎเกณฑ์ที่สำาคัญในการพิจารณาคดี

การจัดตั้งกองทุน ให้มีกองทุนฯ จากเงินค่าภาคหลวง
โดยไม่ผ่าน อปท. แต่จะให้ประชาชน
ในพื้นที่บริหารจัดการด้วยตนเอง

• มีกระบวนการให้ความรู้ข้อเท็จจริงทั้งผลกระทบ
 ทั้งทางบวกและลบให้ชุมชนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 ก่อน โดยได้รับความรู้จากหน่วยงานกลางหลาย
 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
 ประเด็น หน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ควรเป็น
 หน่วยงานที่ประชาชนเชื่อถือได้
• นำาเงินที่ได้จากค่าภาคหลวงมาจัดตั้งเป็นกองทุน
 มีการบริหารโดยชุมชน ตรวจสอบโดยชุมชน
 มีการตรวจสอบภายในและภายนอก 
• การดำาเนินการประชามติ จัดทำาโดยคณะกรรมการ
 ชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากชุมชน
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*สาระสำาคัญ: แร่จะกลายเป็นสิทธิของรัฐร่วมกับบริษัทของเอกชนโดยผ่านวิธีประมูล และมีประเด็นสำาคัญ เช่น 
ประเดน็การลดขัน้ตอนการพจิารณาอนมุตั/ิอนญุาตใหส้ัน้ลง ทำาใหอ้นมุตัทิำาเหมอืงไดเ้รว็ขึน้ เชน่ ขัน้ตอนการขอประทาน
บัตรจนได้รับประทานบัตร จาก 310 วัน เหลือเพียง 100-150 วัน ประเด็นลดอำานาจฝ่ายการเมือง เพิ่มอำานาจ
ข้าราชการในการอนุมัติ/อนุญาต ประเด็นอนุญาตการทำาเหมืองแร่ในพื้นที่ป่า พื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่พิเศษที่เคยติด 
ข้อกำาหนด จำากัด ห้ามทำาเหมือง โดยให้ประกาศเป็น “เขตแหล่งแร่” เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนมาสำารวจ และทำา
เหมืองแร่ในบริเวณนั้น และเอกชนที่ชนะการประมูล จะไม่ต้องขออนุญาตสำารวจและทำาเหมืองตามกฎหมายพระราช-
บัญญัติแร่ ซึ่งรวมถึงอาจไม่ต้องทำา EIA และ EHIA โดยปริยาย ประเด็นนำาพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ (ที่มีความอ่อน
ไหวสูง) มาใช้ประโยชน์เพื่อการขอสัมปทาน สำารวจ และทำาเหมืองแร่ได้

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืนของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำา “กรอบนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร่” เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยได้เสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่าง
ยั่งยืน ดังนี้
 1. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กจิกรรมการพัฒนาทรัพยากรแร่ เปน็กจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาติท่ีมข้ัีนตอนท่ียุง่ยากกวา่
การใช้ทรัพยากรประเภทอื่น ดังนั้น การกำากับ ควบคุมการทำาเหมืองแร่ต้องอาศัยหลักการของแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) หรือการปฏิบัติตามข้อกำาหนด (Code of conduct) เป็นส่วนใหญ่ และแม้ว่าจะมีการควบคุมการ
ดำาเนินการตามหลักวิชาการแล้ว แต่ในหลายกรณี การดำาเนินกิจกรรมเหมืองแร่มีความเป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ดังเช่น ผลกระทบจากการทำาเหมืองแร่สังกะสีในพื้นที่อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำาให้
เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียมในดินและตะกอนดินบริเวณลุ่มน้ำาแม่ตาว แม้กระนั้นก็ตามก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุ
ที่แท้จริงของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้น แหล่งที่มาของมลพิษและบริเวณพื้นที่ที่ปนเปื้อนที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
มาตรการตา่งๆ ทีใ่ช้เพ่ือแกไ้ขปญัหากย็งัไมส่ามารถดำาเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สว่นหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการไมรู่้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม การขาดความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุของปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการดำาเนินกิจการเหมืองแร่ ไม่ได้มีเพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
ประเทศญี่ปุ่นก็ประสบกับปัญหาโรคอิไตอิไตจากสารแคดเมียม ดังนั้น จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยต้องเร่งรัดจัดทำา
กระบวนการการเรียนรู้เชิงระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการเกิดปัญหา การพิสูจน์หาสาเหตุของปัญหา 
การศึกษาเชิงสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยที่เป็นกลาง การศึกษาเชิงวิชาการควบคู่กับ
งานวิจัยของทีป่รกึษา การเผยแพรข่อ้มลูและผลการศึกษาสูส่าธารณะ เพือ่ให้สามารถนำาความรูท่ี้ได้รบัมาปรบัใชส้ำาหรบั
การกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการ และมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
 ในการป้องกันปัญหาจากกิจการเหมืองแร่เพื่อลดระดับของปัญหา หรือการเยียวยาปัญหาภายหลังจากเกิด
ปัญหาขึ้นแล้ว จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกที่สามารถสื่อให้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการคือ การใช้
เครื่องมือสำาหรับการบริหารจัดการเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
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  (1) เครือ่งมอืดา้นการกำากบัควบคมุ หมายถงึ การกำาหนดให้ผูป้ระกอบการปฏบัิติตามแนวทางการปฏิบตัิ
ที่ดี (Best practice) หรือการปฏิบัติตามข้อกำาหนด (Code of conduct) หรือเงื่อนไขของรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำาหนดเขตศักยภาพแร่ หรือเขตเศรษฐกิจแร่ และการกำาหนดข้อบังคับต่างๆ 
ซึ่งจำาเป็นต่อการดำาเนินกิจกรรมเหมืองแร่เพราะเป็นวิธีการท่ีจะนำาไปสู่การประกอบกิจการท่ีมีต้นทุนต่อสังคมต่ำา 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกาศเขตศักยภาพแร่ หรือเขตเศรษฐกิจแร่จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ สำาหรับให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้ประกอบการพิจารณาก่อนที่จะกำาหนดให้มีการดำาเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม อาทิเช่น หน่วยงานด้านการศึกษาควรหลีกเลี่ยงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตศักยภาพแร่ เพื่อป้องกันมิให้
นักเรียนต้องเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารอันตราย หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวไม่ควรส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ/
การท่องเที่ยวในเขตศักยภาพแร่ หรือเขตเศรษฐกิจแร่ หรือหน่วยงานด้านการเกษตรสามารถส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ให้กับประชาชนได้
  (2) เครื่องมอืด้านการคลงัสาธารณะ เชน่ การเรียกเก็บเงนิมัดจำาความเสี่ยง การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
สำาหรบัคา่รกัษาพยาบาล หรอืคา่ฟืน้ฟสูภาพเหมอืง การเกบ็ภาษเีพือ่นำามาเปน็รายไดเ้ขา้กองทนุสำาหรบัการจา่ยคา่ชดเชย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบ หรือการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ต้องมีการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ เป็นต้น โดยใน
การกำาหนดมาตรการดังกล่าวมีปัจจัยสำาคัญสองประการ คือ 1) กลไกด้านการคลังควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การเรียกเก็บเงินต้องสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำาเงิน
ไปใช้ เช่น ค่าธรรมเนียมสำาหรับค่ารักษาพยาบาลควรนำาไปใช้เพื่อการรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ควรนำาไปใช้เพื่อการอื่น 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำาหนด
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
 การตดิตาม ตรวจสอบ และเฝา้ระวงัผลกระทบจากการดำาเนินกจิการเหมอืงแรเ่ป็นสิง่ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ 
เพราะแม้ว่าโครงการพัฒนาแหล่งแร่ได้มีการเตรียมการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ การศึกษา
วิธกีารดำาเนนิกจิการของเหมอืงแร่ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืการกำาหนดแผนงานดา้นการเฝา้ระวงัปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
ตามเงื่อนไขของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่หากในการดำาเนินกิจการขาดการเฝ้าระวัง 
ที่ดี จะทำาให้แผนงานต่างๆ ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งที่ผ่านมา ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำาเนนิกจิการเหมืองแร่สว่นหนึง่เกดิเนือ่งจากการขาดประสทิธภิาพในการเฝา้ระวังการดำาเนินกจิการ ตวัอยา่งเชน่ กรณี
ของการเฝ้าระวังปัญหาการขนส่งหินปูน บริเวณตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ละเลย
การปฏิบัติตามข้อกำาหนด ทำาให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐาน หรือในกรณีการขาดการติดตาม 
ตรวจสอบคณุภาพดนิและน้ำาบรเิวณโดยรอบเหมอืง ทำาให้เกดิปัญหาการปนเป้ือนต่อสิง่แวดลอ้ม การเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการติดตาม ตรวจสอบเป็นมาตรการที่ต้องดำาเนินการจากหลายภาคส่วน โดยในส่วนของผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนด (Code of conduct) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และ
ที่สำาคัญคือ การให้ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
ปัญหามากขึ้น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่โดยรอบเหมืองจะได้รับผลกระทบจากการดำาเนินการของเหมืองโดยตรง 
นอกจากนี้ มีปัจจัยที่สำาคัญสองประการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหาการปน
เปื้อนจากการดำาเนินกิจการเหมืองแร่ คือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการตรวจสอบการดำาเนินกิจการของเหมืองแร่ 2) การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการเก็บตัวอย่างดินและน้ำา 
เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อน เช่น การเก็บตัวอย่างดินและน้ำาบริเวณโดยรอบเหมืองควรดำาเนินการโดยภาคี 4 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชน และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดำาเนินการโปร่งใสและเชื่อถือได้
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ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุมวิชาการกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทาง 
การใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
 เวทีเสวนาซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ นักวิชาการ องค์กรเอกชน และชุมชนที่ได้รับผล 
กระทบจากเหมือง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย 
ดังนี้
 • ให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ จากเงินค่าภาคหลวง เช่น กองทุนชดเชยความเสียหาย กองทุนฟื้นฟู ที่ครอบคลุม 
  พืน้ทีน่อกประทานบตัร กองทนุสุขภาพใชเ้พือ่การเยยีวยาและปอ้งกนั กองทนุสำาหรบัการทำา EHIA ทีเ่ปน็ 
  อิสระจากบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีขึ้นก่อนการอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 • ให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับค่าภาคหลวง 
  ในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
  และสุขภาพจากกระบวนการทำาเหมือง
 • ควรแก้กฎหมายให้ประชาชนมีอำานาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
 • ให้มีศาลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • ให้มีกฎหมาย CHIA โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบเอง และมีงบประมาณจากกองทุน 
  สำาหรับการทำา EHIA
 • มีองค์กรกลางในการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในระหว่างกระบวนการ HIA รวมทั้งการตรวจสุขภาพ 
  และสิ่งแวดล้อม
 • มีการจัดทำาแผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำา HIA แผนดังกล่าวด้วย
 • การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ชะลอโครงการทันทีเมื่อสิทธิชุมชนถูกละเมิดจากเจ้าของโครงการ  
  และมีบทลงโทษกรณีละเมิดขั้นตอนการทำา EHIA
 • ควรกำาหนดให้การทำาเหมืองทุกประเภทต้องมีการศึกษา EHIA และพื้นที่ลุ่มน้ำาควรห้ามทำาเหมืองทุกกรณี
 • มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำานาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 • มแีผนและกลไกการเฝา้ระวงัพืน้ทีป่นเปือ้นใหช้ดัเจนขึน้ และมแีผนฟืน้ฟ/ูปอ้งกนัทัง้สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ  
  โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวง
 • กำาหนดมาตรการใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ (monitoring and evaluation) 
 • มรีะบบพฒันาขอ้มลูพืน้ฐานในระดบัชมุชน เพือ่ใหเ้กดิศนูยข์อ้มลู เรยีนรู ้วจิยัโดยชมุชนกอ่นอนมุตัโิครงการ 
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนควรทำาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (engagement)
 • การสื่อข้อมูลกับชุมชนควรเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 • มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านให้มากขึ้น และให้เวลาชุมชนในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
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ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
พ.ศ.2557” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
 การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ.2557” ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 
2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ในห้องย่อย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่
ของประเทศไทย ดังนี้

สรุปการนำาเสนอและให้ข้อคิดเห็นจากผู้อภิปรายบนเวที
 • เหมืองแร่มีผลกระทบทั้งบวกและลบ
 • EIA มีการศึกษาผลกระทบได้ครอบคลุมอยู่แล้ว
 • ขาดความรู้ทางวิชาการ ทำาให้มีการคิดไปเองเกี่ยวกับผลกระทบ
 • สิ่งคุกคามอาจส่งผลกระทบเฉพาะภายในโรงงาน
 • ควรมีการจัดทำารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการยกเลิกสัมปทานให้ชัดเจน
 • เวทีปฏิรูปควรประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย
 • EHIA ควรจะเป็นรูปแบบที่เป็นอิสระจากเจ้าของโครงการให้มากกว่านี้
 • ควรกำาหนดระยะเวลาทีแ่นน่อนทีช่มุชนจะใชใ้นการพจิารณารายงานการศึกษาผลกระทบ มฉิะน้ันจะกระทบ 
  ต่อการลงทุน
 • ควรมีการประเมินว่าการศึกษา HIA ที่ผ่านมามีความถูกต้องทางวิชาการหรือไม่ และนำาผลการประเมินมา 
  สื่อต่อสาธารณะ
 • เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการถลุงแร่ มีความแตกต่างกัน จึงควรแจกแจงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจาก 
  ส่วนใด
 • ตามเงื่อนไข EIA เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีกองทุนฟื้นฟูสุขภาพ และ/หรือประกันความเสี่ยงอยู่แล้ว  
  ซึ่งไม่ได้มาจากเงินค่าภาคหลวงแร่
 • ก่อนการให้สัมปทานเหมืองทองคำาที่จังหวัดเลย มีการพบไซยาไนด์ สารหนู และแมงกานีสในพื้นที่ 
  ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหมือง นอกจากนี้ยังมีการถางป่าเพื่อทำาสวนยางพาราอยู่แล้ว
 • การเจ็บป่วยของชาวบ้านบางรายพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เกิดจากการทำาเหมือง
 • เหมืองโปแตซอาจต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้ เช่น รายได้จากการทำาปุ๋ย มากกว่าจะกลัวเหมืองถล่ม  
  ฯลฯ
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สรุปประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม
 • การควบคุมและกำาจัดไซยาไนด์ในเหมืองแร่ทองคำายังไม่ถูกหลักทางวิชาการ ทำาให้ยังมีสารไซยาไนด์ 
  ปลดปล่อยจากแหล่งกำาจัดน้ำาเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐกจิพอเพียง และการเกษตรทำาให้คนไทยผ่านวกิฤติมาได ้การทำาเหมอืงจงึไมใ่ชท่างรอดของประเทศ
 • การได้รับไซยาไนด์เพียงเล็กน้อยไม่อาจตรวจพบในเลือดได้
 • รมต.กระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลชุดปัจจุบัน เป็นอดีตกรรมการบริหารเหมืองแร่ทองคำา
 • เงินกองทุนของเหมืองที่จัดตั้งขึ้นยังไม่สามารถนำามาใช้ในการตรวจสุขภาพหรือฟื้นฟูได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  เนื่องจากมีเงื่อนไขการใช้ที่เคร่งครัดมาก
 • เหมืองโปแตซที่เยอรมันมีการตรวจสอบที่เข้มงวดกว่าประเทศไทยมาก จึงไม่อาจเปรียบเทียบแต่ข้อดีของ 
  เหมืองกันได้โดยตรง
 • การทำาเหมืองทองคำา ระยะสองที่อำาเภอเนินมะปรางอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรที่มีมาอย่างยาวนาน 
  ในพื้นที่
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐยังมีความอ่อนแอในด้านการตรวจสอบให้เจ้าของโครงการปฏิบัติ 
  ตามกฎหมายหรือมาตรการในการลดผลกระทบท่ีกำาหนดใน EHIA ภายหลงัการให้สมัปทานเหมอืงไปแลว้
 • รัฐต้องรับผิดชอบในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแทนชาวบ้านเมื่อมีมูลว่าอาจเกิดผลกระทบ มิใช่ให้ 
  ชาวบ้านเป็นผู้ดำาเนินการเองดังเช่นปัจจุบัน
 • การจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดเลยควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดด้วย
 • ให้เจ้าของโครงการมีกองทุนในการเฝ้าระวังและประกันความเสี่ยงก่อนการทำาเหมืองในทุกกรณี
 • ควรให้มีการจ่ายค่าชดเชยที่ดินแก่ชาวบ้านก่อนการทำาเหมืองในมูลค่าที่มากกว่าราคาเดิม
 • การพบไซยาไนด์ที่เลยก่อนทำาเหมือง ชาวบ้านยืนยันว่าเกิดจากเจ้าของโครงการมีการทดลองแยกแร่และ 
  ทำาให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจนตรวจพบดังกล่าว
 • การฟื้นฟูหมายถึงการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

7. บทสรุป
 จากการศึกษาโดยใช้รูปแบบการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดข้อเสนอสำาหรับแนวทางการใช้ HIA 
ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมการ
ทำาเหมืองหลายโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนทั้ง 4 มิติ (กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ) และ
สิ่งแวดล้อม 2) กระบวนการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังเป็นเพียง “พิธีกรรม” เพื่อให้ถูก 
ขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
3) ข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดจากการทำาเหมือง ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือ
แก้ไขเท่าที่ควร จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและชุมชน รวมทั้งการขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่กำากับดูแล ติดตามและเยียวยาผลกระทบที่ดี ทำาให้เกิดความล่าช้าและการแก้ปัญหาผลกระทบที่ยังขาด
ประสิทธิภาพ และ 4) ยังคงมีแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานกำากับดูแลด้านการประเมินผล 
กระทบ หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตที่ต้องการนำาทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งจาก 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมทั้งความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
 การศึกษานี้จึงได้นำาเสนอข้อเสนอต่างๆ เพื่อการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของ
ประเทศไทย ดังนี้
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 • ให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ จากเงินค่าภาคหลวง เช่น กองทุนชดเชยความเสียหาย กองทุนฟื้นฟู ที่ครอบคลุม 
  พื้นที่นอกประทานบัตร กองทุนสุขภาพใช้เพื่อการเยียวยาและป้องกัน กองทุนสำาหรับการทำา EHIA 
  (Environmental & Health Impact Assessment) ที่เป็นอิสระจากบริษัทที่ปรึกษา โดยให้มีขึ้นก่อนการ 
  อนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 • ให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับค่าภาคหลวง 
  ในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหายโดยคำานึงถึงความ 
  คุ้มค่าของการนำาทรัพยากรขึ้นมาใช้ ทั้งต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากกระบวนการทำาเหมือง 
  ความยั่งยืนของการพัฒนา และการมีทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ในรุ่นต่อๆ ไป
 • ควรแก้กฎหมายให้ประชาชนมีอำานาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
 • พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สามารถตัดสินคดีความที่ชัดเจนขึ้น โดยให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม 
  และสุขภาพ
 • ให้มีกฎหมายเพื่อการรับรองการทำา CHIA (Community Health Impact Assessment) โดยชุมชน  
  เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในการประเมนิผลกระทบในภาคประชาชนเอง และสนับสนุนให้ชมุชนมกีารจดัทำา 
  นโยบายและแผนเพื่อการกำาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนโดยพิจารณาและคำานึงถึงศักยภาพของพื้นที่
 • การสนับสนุนให้ภาคประชาชนและสร้างกระบวนการยอมรับของการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ของ 
  ผลกระทบที่พบในชุมชน เช่น พืช สัตว์ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น
 • มีองค์กรกลางในการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในระหว่างกระบวนการ EHIA (Environmental &  
  Health Impact Assessment) อย่างรอบด้าน การตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลฐาน  
  (Baseline data) ของพื้นที่ก่อนดำาเนินโครงการ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านโดย 
  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีเวลาในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
 • มีการจัดทำาแผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำา HIA แผนดังกล่าวด้วย
 • การบังคับใช้กฎหมายต้องดำาเนินไปอย่างเข้มงวด เช่น การชะลอหรือหยุดโครงการทันทีเมื่อพบว่าสิทธิ 
  ชมุชนถกูละเมดิจากเจา้ของโครงการ และมบีทลงโทษกรณีละเมดิข้ันตอนการทำาและเง่ือนไขจากข้อกำาหนด 
  ในรายงาน EHIA และการพัฒนาให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐให้สามารถตอบสนองการ 
  แก้ปัญหาผลกระทบให้รวดเร็วขึ้น
 • ควรกำาหนดให้การทำาเหมืองทุกประเภทต้องมีการศึกษา EHIA และพื้นที่ลุ่มน้ำาควรห้ามทำาเหมืองทุกกรณี
 • เพื่อความโปร่งใสควรจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำานาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 • ต้องจัดให้มีแผนและกลไกการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่ปนเป้ือนให้รอบคอบและรัดกุม 
  มากขึ้น และมีแผนการฟื้นฟูและป้องกันทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวงที่ได้จาก 
  การสัมปทานเหมือง
 • กำาหนดมาตรการใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ (monitoring and evaluation) 
 • มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การเรียนรู้ การวิจัยโดย 
  ชุมชนก่อนอนุมัติโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมของการจัดทำาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • สนับสนุนให้มีการจัดทำาข้อมูลเชิงวิชาการในการระบุสาเหตุของผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่าง 
  ชัดเจน โดยคณะนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับร่วมกันของภาคเอกชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความ 
  ถูกต้องและการยอมรับในข้อมูล
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนควรทำาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (engagement)
 • การสื่อข้อมูลกับชุมชนควรเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
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 • มีการเปิดเผยข้อมูลถึงชาวบ้านให้มากขึ้น และให้เวลาชุมชนในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
 • กำาหนดให้เกิดการหาจุดร่วมของหน่วยงานอนุมัติอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำาทรัพยากรแร่มาใช้กับผู้ที่ได้ 
  รับผลกระทบให้เกิดจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันได้ โดยการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
 • การดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่ต้องคำานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน 
 • รัฐต้องแก้ปัญหาผลกระทบในพื้นที่เดิมที่มีปัญหาให้เป็นรูปธรรมก่อน จึงจะสามารถอนุมัติโครงการ 
  เหมืองแร่ที่เป็นโครงการใหม่ต่อไปได้
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ภาคผนวก

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ: กรณีเหมืองแร่
 กรมอนามัย ได้จัดทำาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่ โดยมีขั้นตอนดังแสดง 
ในแผนภูมิ และรายละเอียด ดังนี้

1. การกลั่นกรองโครงการ (Screening)
 ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ เป็นขั้นตอนการพิจารณาเบื้องต้นว่ากิจกรรมโครงการเหมืองแร่นั้น ก่อให้เกิด
สิ่งคุกคามสุขภาพ ที่อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำาหนดสุขภาพของประชากรในพื้นท่ีเสี่ยงหรือไม่ ท้ังนี้ 
ผู้ประเมินจำาเป็นต้องทำาการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น รายละเอียดโครงการ ประเภทโครงการ ที่ตั้ง 
ขอ้มลูพืน้ทีโ่ครงการ กระบวนการผลติ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจดัการของเสยีและสิง่ปฏกิลู ระบบ
ความปลอดภยั แผนรับมอืในภาวะฉุกเฉินรวมถงึอคัคภียั ผลกระทบท่ีอาจไดร้บัในเบ้ืองต้น โดยพจิารณาจากสิง่คกุคาม
สุขภาพ ข้อมูลทางพิษวิทยาและระบาดวิทยา และปัจจัยกำาหนดสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการ
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2. การกำาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
 การกำาหนดขอบเขตการศึกษา เป็นข้ันตอนเพื่อกำาหนดความชัดเจนและเน้นประเด็นท่ีจะต้องทำาการศึกษา 
ผลกระทบตอ่สขุภาพทีส่ำาคญัทีอ่าจเกดิขึน้จากการมโีครงการเหมอืงแร ่ทัง้นีป้จัจยักำาหนดสขุภาพทีค่วรใชใ้นการพจิารณา
ในการกำาหนดขอบเขตการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (สิ่งคุกคามกายภาพ ชีวภาพและเคมี) เส้นทางการ
สัมผัส (Exposure pathway) ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และความเป็นอยู่ที่ดี 
ซึ่งในแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดลักษณะในการพิจารณาดังนี้
 1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งคุกคามทางกายภาพ (เช่น เสียง ความสั่นสะเทือน รังสี การบาดเจ็บ) 
สิ่งคุกคามทางเคมี (เช่น ซิลิกา ฝุ่นถ่านหิน โลหะหนัก เช่น สารหนู นิเกิล ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ไซยาไนด์ 
แซนเธท เป็นต้น) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ (แมลงพาหะนำาโรค)
 2) ปัจจัยต่อการรับสัมผัส เช่น เส้นทางการสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย (โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัส
ทางผิวหนัง) ปริมาณและระยะเวลาที่ได้เข้าสู่ร่างกาย กลุ่มคนที่รับสัมผัส เช่น คนงาน ประชาชนที่อยู่ใกล้ชุมชน 
รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ (กลุ่มไวรับ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์)
 3) ลกัษณะผลกระทบตอ่สขุภาพ เชน่ สถานะสขุภาพ อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วยท่ีสมัพนัธ์กบัโครงการ
เหมืองแร่ ผลกระทบเรื้อรัง ผลกระทบเฉียบพลัน การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไป ผลกระทบต่อ
กลุม่ผูมี้ความเสีย่งสงู การกระตุน้หรือสง่เสรมิใหเ้กดิความรนุแรงของโรคมากขึน้จากทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุน เชน่ หอบหดื 
รวมถึงผลกระทบสะสม
 4) บริการทางการแพทย์ เช่น ความจำาเป็นทางดา้นบรกิารทางการแพทยท่ี์เพิม่ข้ึนหรอืมคีวามต้องการทีพ่เิศษ 
การเปลี่ยนแปลงศักยภาพและความสามารถของสถานบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิม
 5) ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ผลกระทบต่อรายได้ การจ้างงาน สภาพเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบต่อรายได้ 
ชุมชน หรือธุรกิจในท้องถิ่น การอพยพ ย้ายถิ่น การตั้งถิ่นฐานใหม่ ผลกระทบต่อการศึกษา เครือข่ายสนับสนุนสังคม 
ผลกระทบต่ออนามยัสิง่แวดลอ้ม ผลประโยชน์ทางดา้นสขุภาพ ทัง้น้ี การกำาหนดขอบเขตการศกึษาทีด่จีะทำาให้ผลของ
การประเมินมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีประเด็นสำาคัญที่ควรคำานึงถึง ดังนี้
  (1) ตัดสินถึงปัจจัยที่ควรศึกษา ทางเลือกของโครงการ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
  (2) จัดลำาดับความสำาคัญของเนื้อหาที่จะนำามาศึกษา หากผลกระทบบางอย่างน้อยก็ควรตัดทิ้ง
  (3) จดัขอบเขตการศึกษาทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากพืน้ทีท่ีอ่าจเกดิผลกระทบกลุม่ประชากรเสีย่ง ไดแ้ก่  
   ศึกษาพื้นที่ใด ครอบคลุมพื้นที่เท่าใด ระยะเวลา หรือกลุ่มประชากรใด
  (4) ตัดสินระดับการศึกษาผลกระทบนั้นๆ อย่างเหมาะสม ผลกระทบใดจะศึกษาในเชิงกว้างหรือศึกษา 
   เชิงลึก พร้อมทั้งกำาหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และกำาหนดระยะโครงการที่จะทำาการศึกษา ในการกำาหนด 
   ขอบเขตเชิงพ้ืนทีค่วรแบง่เป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีคาดว่าจะไดร้บัผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากโครงการ (ท้ังนีร้ศัม ี
   ขอบเขตการศึกษาจะขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของมลพิษ) และจากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  
   (การขนส่งแร่เข้าสู่กระบวนการผลิต) โดยควรมีแผนที่ประกอบ ขณะเดียวกันในการกำาหนดระยะ 
   โครงการควรแบง่เปน็ ระยะกอ่สรา้ง ระยะดำาเนินโครงการ และระยะหลงัดำาเนินการ ทัง้น้ี ผู้ประเมนิ 
   จะต้องนำาข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพโครงการเหมืองแร่ 
   ที่มีอยู่ มาพิจารณาความเป็นไปได้หรือความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ระยะเวลา และงบประมาณ 
   ด้วย
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 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกำาหนดขอบเขตการศึกษา (Public Scoping)
 การกำาหนดขอบเขตการศึกษา นอกจากจะกำาหนดโดยผูเ้ชีย่วชาญทีต้่องทำาการประเมนิแลว้ ผู้ประเมนิจะต้อง
จัดเวทีให้กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดประเด็นและ
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการ เพื่อให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน
รอบด้านให้มากที่สุด ทั้งนี้ การได้มาซึ่งข้อห่วงกังวลของประชาชนต่อโครงการเหมืองแร่ ควรเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัด
ทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (เมษายน 2556) คือ
 1) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำาหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการนำาเสนอประเด็นห่วงกังวล และแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อ
ให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน
 2) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  2.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงานคณะ 
   กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสาธารณชนทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้สาธารณชนทราบ 
   ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อให้หน่วยงานและสาธารณชน 
   ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง
  2.2 ต้องเปิดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเป็นมา ความจำาเป็น แหล่งเงินทุน กระบวนการ และ 
   แนวทางในการดำาเนินโครงการ รวมถึงนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
   สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและร่างข้อเสนอการกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ 
   ทางสุขภาพ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการ 
   จัดเวทีผ่านทางช่องทางการสื่อสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
  2.3 จดัระบบการลงทะเบยีนเพ่ือใหป้ระชาชน ผูม้สีว่นไดเ้สยี และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มคีวามประสงค ์
   ที่จะให้ความเห็นในการกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
   สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก
  2.4 การจดักระบวนการรับฟงัความคดิเห็นของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี ตอ้งจดัชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
   เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้นำาเสนอประเด็นห่วงกังวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำา 
   เสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และไม่น้อย 
   กว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
  2.5 ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
   ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยต้องมีช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง
 3) ใหห้นว่ยงานเจา้ของโครงการหรือกจิการ หรอืผูข้ออนมุตัอินญุาตใหด้ำาเนนิโครงการหรอืกจิการจดัทำารายงาน
สรปุความคดิเหน็ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและสาธารณชน พรอ้มทัง้คำาชีแ้จง และนำาเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือการดำาเนินการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยส่งให้
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และส่งให้สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเพื่อทราบและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป
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3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Appraisal)
 เป็นขั้นตอนที่ผู้ประเมินจะต้องคาดการณ์/ระบุผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจาก
โครงการเหมืองแร่ และประเมินลำาดับความสำาคัญของผลกระทบ รวมถึงกำาหนดมาตรการในการลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่ทำาการประเมินควรจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชา เช่น สังคมวิทยา 
การสาธารณสขุ ระบาดวทิยา การสขุาภิบาล พษิวทิยา จติวทิยา วศิวกรรมศาสตร ์การแพทย ์วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น
 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ตามประเด็นที่ผู้ทำาการศึกษาได้กำาหนดขอบเขตการประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ (scoping) ไว้แล้ว ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะอยู่ในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อใช้คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีโครงการ
 2) การประเมินความสำาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึน ผู้ประเมินต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการได้มา 
ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดลำาดับความสำาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ โดยคณะผู้ประเมินต้องประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชา มาพิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจะต้องพิจารณาความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและระดับความรุนแรง
ผลกระทบตอ่สขุภาพ โดยสามารถใชต้ารางเมตรกิซ์เป็นเครือ่งมอืท่ีชว่ยในการจัดลำาดบัสำาคญัของผลกระทบต่อสขุภาพ
ที่เกิดจากโครงการเหมืองแร่จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้มาสรุปในตารางผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4. การจัดทำาข้อเสนอแนะและการจัดทำารายงาน (Recommendation and Report)
 เมื่อได้ทำาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดลำาดับความสำาคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
เหมืองแร่ หากเป็นประเด็นผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อสุขภาพ จะต้องมีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบหรือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
 4.1 การเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ เป็นการกำาหนดมาตรการในการควบคุมไม่ให้เกิดผลเสียจากการดำาเนินงาน รวมทั้งลดปริมาณและโอกาสของ
การได้รับสัมผัส ซึ่งสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ แหล่งกำาเนิด (source) ช่องทางการได้รับสัมผัส (pathway) และผู้ได้
รับผลกระทบ (receivers) ซึ่งต้องครอบคลุมทุกระยะของการดำาเนินงาน และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยง 
ต่อการได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่ ดังนี้
   • แหล่งกำาเนิด (Source) การป้องกันและลดผลกระทบจากแหล่งกำาเนิดถือเป็นหลักสำาคัญในการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม แหล่งกำาเนิดมลพิษหรือ 
สิ่งคุกคามสุขภาพที่สำาคัญจากการทำาเหมืองแร่มักเกิดจากกิจกรรมการระเบิดหิน การขุดเจาะ การประกอบโลหะกรรม 
การแต่งแร่ สถานที่พักแร่ สถานที่เก็บแร่ การขนส่งแร่ซึ่งหากมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักของการ
ดัดแปลง (modify) การออกแบบใหม่ (redesign) การย้ายที่ตั้ง (relocate) เช่น การหลีกเลี่ยงการตั้งใกล้พื้นที่ชุมชน 
การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสีย การกำาหนดระยะเวลาการขนส่ง การปิดปกคลุม
เครื่องจักรที่มิดชิด เพื่อป้องกันมลพิษหรือสิ่งคุกคามสุขภาพสู่สิ่งแวดล้อม ก็จะสามารถป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ได้ นอกจากนี้ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพหรือมลพิษที่เกิดจากโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • ช่องทางการได้รับสัมผัส (Pathway) ควรพิจารณาช่องทางการได้รับสัมผัสของประชาชนหรือกลุ่ม
เสี่ยงโดยรอบกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีสิ่งคุกคามสุขภาพทั้งทางดิน ทางอากาศ น้ำาผิวดิน น้ำาใต้ดิน ประปาหมู่บ้าน 
รวมทั้งแหล่งน้ำาดื่มน้ำาใช้ หรือห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ควรพิจารณาคุณสมบัติการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
ปฏิกิริยาในสิ่งแวดล้อมแล้วเปลี่ยนเป็นสารพิษหรือสิ่งคุกคามชนิดใหม่เกิดขึ้น ความสามารถในการตกค้างของสารพิษ
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หรือส่ิงคุกคาม ระยะเวลา รูปแบบการตกค้าง วิถีการตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างกันตามคุณสมบัติของสาร 
เชน่ สารบางชนดิปนเปือ้นในแหลง่น้ำาได้มากกวา่ในบรรยากาศ สารบางชนิดปนเป้ือนในตะกอนดนิแตไ่มล่ะลายน้ำา เชน่ 
แคดเมียม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถกำาหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดทำา
ระบบบำาบัดน้ำาเสีย จัดทำารั้วเพื่อกำาหนดแนวเขตก่อสร้าง การปลูกต้นไม้เพื่อกำาหนดแนวกันชน การฉีดสเปรย์น้ำา 
เพื่อป้องกันฝุ่นจากการขนส่ง การเฝ้าระวังสิ่งคุกคามสุขภาพหรือมลพิษในสิ่งแวดล้อม การจัดทำาแผนการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
   • ผูไ้ดรั้บผลกระทบ (Receivers) มาตรการในการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สขุภาพควรพจิารณาใหม้คีวาม
เหมาะสมตามการได้รับผลกระทบ เช่น ผ่านทางการกิน ทางการหายใจ ทางผิวหนัง เยื่อบุต่างๆ หรือทางการได้ยิน 
และเน้นให้ความสำาคัญกับกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงาน คนงาน ประชาชนโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะเด็ก คนชรา สตรี
มีครรภ์ คนที่ร่างกายอ่อนแอหรือมีโรคประจำาตัว (ภูมิแพ้ หอบหืด)
   ทั้งนี้ มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพควรยึดแนวปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน หรือเป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำาหนดไว้ เช่น พรบ.แร่ พ.ศ.2510 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เป็นต้น ในบางกรณี 
แม้ไม่มีกฎหมายกำาหนด แต่เป็นประเด็นที่ผลกระทบท่ีมีนัยสำาคัญต่อสุขภาพ ควรจัดมาตรการป้องกันและลด 
ผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้งมาตรการส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปด้วย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ 
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ข้อมูล
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
สนับสนุนการจัดทำาระบบเฝ้าระวังโรค อาการหรืออาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งคุกคามที่เกิดจากโครงการเหมือง  
ในการเสนอมาตรการต่างๆ เหล่านี้ควรนำาประเด็นการยอมรับของชุมชน มาตรการที่ได้รับการเสนอแนะจาก 
ทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การครอบคลุมถึงประชากรกลุ่มเสี่ยง การติดตามตรวจสอบ 
ในระยะยาว แผน งบประมาณ รองรับกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดกรณีพบความผิดปกติของสุขภาพของประชาชน 
ไปพิจารณาร่วมด้วย 
 4.2 การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำาเสนอข้อมูลผลการศึกษา ความเชื่อมโยงระหว่างรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
ท่ีส่งผลตอ่การเปลีย่นแปลงปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม และนำาไปสูก่ารจดัระดบันัยสำาคญัของการเกดิผลกระทบต่อสขุภาพ
ทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการเหมอืงแร ่รวมทัง้การนำาเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบและมาตรการตดิตามตรวจ
สอบผลกระทบต่อสุขภาพ ในขั้นตอนนี้หลังจากมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ ประกอบด้วย การกำาหนดขอบเขตการศึกษา 
(scoping) และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (appraisal) ซึ่งสามารถนำาข้อมูลพื้นฐานสุขภาพ ข้อมูลผลกระทบ
ต่อสุขภาพด้านต่างๆ ที่ได้ทำาการศึกษามาจัดลำาดับความสำาคัญของผลกระทบต่อสุขภาพและประเด็นผลกระทบ 
ต่อสุขภาพได้ทำาการศึกษาอย่างชัดเจนแล้ว มาจัดทำามาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ (mitigation measures) และ
นำาเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ (monitoring and evaluation) ผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดทำารายงาน 
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีที่เป็นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ควรมี 
รายละเอียดที่เพิ่มเติมจากที่กำาหนดไว้ในปัจจุบัน ได้แก่
 บทที่ 3 สภาพแวดล้อมปัจจบัุน ควรเพิม่ข้อมลูพืน้ฐานดา้นสาธารณสขุอ่ืนๆ เชน่ ข้อมลูพืน้ฐานดา้นสขุภาพ 
ผู้จัดทำารายงานต้องนำาเสนอข้อมูลพื้นฐานปัจจัยกำาหนดสุขภาพ และสถานะสุขภาพปัจจุบันของประชาชนกลุ่มที่อาจได้
รับผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งควรเป็นข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี นำาเสนอข้อมูลในขอบเขตเชิงพื้นที่ คือ แผนที่
แสดงท่ีตั้งชุมชนโดยรอบโครงการและพื้นที่เสี่ยงในรัศมี ขอบเขตการศึกษาขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของมลพิษ เช่น 
ชุมชน วัด โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น ควรนำาเสนอข้อมูล
ระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการ
พัฒนาในลักษณะเดียวกัน
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 บทที่ 4 ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการ ควรเพิม่เตมิสว่นของการคาดการณ์

ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการโดยใส่ในหัวข้อ 4.2 ผลกระทบต่อสุขภาพหรืออยู่ในหัวข้อคุณค่าต่อ

คุณภาพชีวิต และมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

   • ข้อมูลแสดงการประเมินผลกระทบและจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา โดยอธิบายถึงวิธีการศึกษา 

    ขั้นตอนการศึกษา ระยะเวลา จำานวนกลุ่มตัวอย่าง และระบุสิ่งคุกคามสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ 

    ระยะโครงการ ข้อมูลปัจจัยกำาหนดสุขภาพที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง

   • แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงที่ได้อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง 

    โครงการ และระยะการดำาเนินโครงการ

   • ระบุจำานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงและประเด็นสิ่งคุกคามที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

   • การประเมินศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ความ 

    เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ และสถานพยาบาล ความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ 

    ในองค์ความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคหรอือาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำาเหมอืงแร ่ความสามารถในการรองรบั 

    กรณีฉุกเฉิน

   • การประเมนิศกัยภาพการให้บรกิารดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานในพืน้ท่ี เชน่ ความสามารถ 

    ในการรองรับขยะของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ความสามารถในการให้บริการด้านอุปโภคและ 

    สาธารณูปโภคต่างๆ และการรองรับกรณีฉุกเฉิน

 บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ

ผลกระทบตอ่สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ในระยะกอ่สรา้งและระยะดำาเนินการ และระบุระยะเวลาและผูร้บัผิดชอบทีช่ดัเจน

 บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการกำาหนดตัวชี้วัด ความถี่หรือระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

 หลังจากได้จัดทำามาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ และจัดทำาร่างรายงานการศึกษาผลกระทบ

ต่อสุขภาพแล้ว จะต้องนำาร่างรายงานดังกล่าวเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ร่วมกันพิจารณาว่า 

ในประเดน็ทีใ่หค้วามสำาคญั หรอืมขีอ้หว่งกงัวลนัน้ไดถ้กูนำาไปกำาหนดไวใ้นมาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบตอ่สุขภาพ

หรือไม่อย่างไร โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วยงานอนุมัติอนุญาต ต้องจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการศึกษา

ผลกระทบต่อสุขภาพ (public review) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสำาคัญมาก เพราะเป็นข้ันตอนท่ีผู้ได้รับผล 

กระทบและสาธารณชนจะได้ร่วมกลั่นกรองความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลและข้อสรุปในรายงานการ

ประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ ทัง้นีค้วรเปน็ไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง กำาหนด

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สำาหรบัโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ (เมษายน 2556) ในเอกสารท้ายประกาศ ค. 3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วน

ได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
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 1) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง 

และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงนำาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง 

และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว

 2) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะต้อง 

ดำาเนินการตามขั้นตอน

  2.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงาน 

    คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิและสาธารณชนทราบไมน่อ้ยกวา่ 1 เดอืน โดยในสว่นของสาธารณชน 

    ให้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

  2.2 ตอ้งเปดิเผยรา่งรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ให้ผู้มสีว่นเกีย่วข้อง 

    และสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการจัดเวทีผ่านทางช่องทางการสื่อสาร 

    สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

  2.3 การจดัเวทกีารทบทวนร่างรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ ต้องจดัชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 

    ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้สะดวก รวมท้ังต้องจัดให้นำาเสนอ 

    ประเด็นหว่งกงัวล ขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ และขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิต่อรา่งรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 

    สิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด

  2.4 ภายหลงัการจดัเวทกีารทบทวนรา่งรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ จะต้องเปิดชอ่งทาง 

    ในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ช่องทาง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน

 3) ใหห้นว่ยงานเจา้ของโครงการหรือกจิการ จดัทำารายงานสรปุความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

พรอ้มทัง้ความเหน็และคำาชีแ้จงของหนว่ยงานเจา้ของโครงการ หน่วยงานอนุมติั หน่วยงานอนุญาต หรอืหน่วยงานอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และส่งให้สำานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบและเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

5. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
 วัตถุประสงค์
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำาของการประเมินผลกระทบที่ศึกษาไว้

 • เพื่อประเมินว่ามาตรการลดผลกระทบที่เขียนไว้ในรายงานได้ถูกนำาไปปฏิบัติหรือไม่

 • เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของมาตรการติดตามตรวจสอบ
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 แนวทางการติดตามตรวจสอบ
 1) การตดิตามตรวจสอบผลกระทบต่อสขุภาพ การพจิารณาเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบควรครอบคลมุ

ประเด็นดังนี้

 • กลุ่มประชากรที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย 

  ด้วยโรคประจำาตัวที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากโครงการเหมืองแร่

 • ครอบคลุมทุกระยะในการดำาเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบทางสุขภาพ 

  ของคนงานก่อสร้างและผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในระยะดำาเนินการ

 • ครอบคลมุในพืน้ทีเ่สีย่ง หรอืพืน้ท่ีท่ีโครงการสง่ผลกระทบไปถงึ ซ่ึงพืน้ท่ีเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สภุาพ 

  ที่สำาคัญ ได้แก่ พื้นที่บริเวณที่พักอาศัยคนงานก่อสร้าง พื้นที่บริเวณก่อสร้างโครงการ พื้นที่การคมนาคม 

  ขนส่งหรือทางเข้าออกโครงการ พื้นที่รอบๆ โครงการ หรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม 

  อันเกิดจากการดำาเนินโครงการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

  ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน อุบัติเหตุ เป็นต้น

 ในการตรวจติดตามผลกระทบต่อสุขภาพควรพิจารณาแนวโน้ม (trend) ผลกระทบต่อสุขภาพนั้นว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหา ในกรณีพบว่า

มีแนวโน้มที่มีค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

 2) การติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ควรมีการจัดทำาแผนการ

ดำาเนินงานและจัดทำารายงานติดตามผลกระทบต่อสุขภาพและปัจจัยที่กำาหนดสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน 

หรือ 1 ปี ตลอดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยประกอบด้วย

  • แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้าง

  • แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบในระยะการดำาเนินโครงการ

  • แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบระยะปิดการดำาเนินโครงการ

 ทัง้นี ้ควรมมีาตรการตดิตามตรวจสอบทีเ่ชือ่มโยงกบัมาตรการลดผลกระทบตอ่สขุภาพ เพือ่ประเมนิวา่มาตรการ

ลดผลกระทบทีเ่ขียนไวใ้นรายงานไดถู้กนำาไปปฏิบตัหิรอืไม ่และเพื่อติดตามการดำาเนนิงานตามมาตรการลดผลกระทบ

ต่อสุขภาพ รวมทั้งทราบถึงสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

 3) ตัวแปร (Parameters) ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพนั้นประเภทตัวแปรหรือตัวชี้วัด 

ที่สำาคัญคือ

  3.1 ปัจจัยกำาหนดสุขภาพหรือสิ่งคุกคามสุขภาพ

  3.2 สถานะสุขภาพหรือประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ

  โดยในการกำาหนดตัวแปรหรือตัวชี้วัดในการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพ ควรเชื่อมโยงกับ

ประเด็นปัจจัยกำาหนดสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งคุกคามทางสุขภาพ ท่ีได้ระบุไว้ในข้ันตอนของการกำาหนดขอบเขตการศึกษา 

และขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพที่ได้ระบุ

ไว้ในรายงาน นอกจากนี้ยังมีกรณีตัวอย่างประเด็นในการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพของประชาชนระยะยาวจากโรคที่อาจ

เกิดขึ้นจากโครงการเหมืองแร่
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เอกสารวิชาการ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ประเด็น กระบวนก�รเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขมวไล ธีรสุวรรณจักร
รัตนา เอิบกิ่ง

บทนำา

 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” เพื่อทบทวน สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง โดยการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ แบ่งปัน และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่มคน กลุ่มเครือข่าย สถาบันการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและเกิดการสร้าง 
เครือข่าย กลไกคนทำางาน HIA อันจะนำาไปสู่การสร้างแนวทางและทิศทางการทำางานร่วมกันในการพัฒนางานการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพ ประเด็น กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งประเด็นวิชาการในการจัดประชุมวิชาการ 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมเอกสารวิชาการ ประเด็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ 
 วิธีการศึกษา โดยการทบทวนเอกสารงานวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัด
ประชุมวิชาการกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบาย
สุขภาพ (คจคส.) และนักวิชาการที่ติดตามเรื่องกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการรับฟังความเห็น
เพิ่มเติมจากการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที่ 1/2558 

 โครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย 
 บทที่ 1 สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 บทที่ 2 กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
 บทที่ 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ 
 บทที่ 4 แนวทางการใช้ HIA ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

 ประเทศไทยได้มีการเปิดการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศ ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อ
ตกลงเขตการคา้เสร ีมคีวามมุง่หมายทีจ่ะขบัเคลือ่นในด้านเศรษฐกจิ เปิดเสรดีา้นการค้าและการลงทุนกบัประเทศตา่งๆ 
โดยมีเนื้อหาสาระ และเป้าหมายการเจรจาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับประเทศที่ได้ดำาเนินการเจรจาด้วย
 การเจรจาการค้ากับประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบที่ไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังส่งผล 
กระทบต่อด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซ่ึงในหลายครั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงกลับไม่ได้รับทราบข้อมูล 
อันเป็นสาระสำาคัญของการเจรจาการค้าดังกล่าว เพื่อร่วมออกแบบ แนวทางการเจรจา
 ประเทศไทยไดม้กีารกำาหนดกฎหมายเพือ่สรา้งให้เกดิกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในกระบวนการเจรจา
การค้า และมีการดำาเนินการที่โปร่งใสมากยิ่งข้ึน เช่น การเกิดข้ึนของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หรือการกำาหนดเรื่องของการประเมินผลกระทบในระดับนโยบายในพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 รวมทั้งการเกิดขึ้นขององค์กรและคณะกรรมการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการเจรจา 
ทั้งในขั้นตอนการร่างข้อตกลงไปจนถึงขั้นตอนในการตรวจสอบดูแล
 หากการเกิดขึ้นของกฎหมาย รวมถึงองค์กรต่างๆ นั้น ยังมีข้อจำากัดในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
การเจรจาการค้า โดยเฉพาะในด้านการประเมินผลกระทบในกระบวนการเจรจาการค้า เห็นได้ชัดเจนใน 2 ด้านคือ 
หนึ่ง ข้อมูลการประเมินผลกระทบสำาหรับการเจรจาการค้าเสรีที่ผ่านมาขาดการบูรณาการ ในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สอง กระบวนการประเมินผลกระทบ การรับฟังความคิดเห็น แยกส่วนจากกระบวนการ
เจรจาการค้า รวมทั้งขาดเจ้าภาพหลักในการติดตามผลกระทบอย่างรอบด้าน ส่งผลให้การนำาข้อมูลผลกระทบไปใช้
ประโยชน์ประกอบการเจรจาการค้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 ตวัอยา่งการออกแบบกลไกการประเมนิผลกระทบในระดบันโยบายของสหภาพยโุรป ซึง่ตัง้อยูบ่นหลกัพืน้ฐาน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำานึงถึงความสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
ผนวกการมีส่วนร่วมของสาธารณะเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนโยบาย นับว่าเป็นตัวอย่างท่ีน่าเรียนรู้อย่างยิ่ง 
สำาหรับการปฎิรูประบบการประเมินผลกระทบในกระบวนการเจรจาการค้าของประเทศไทย
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บทที่ 1
สถานการณ์ผลกระทบจากกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  ในบทนี้จะกล่าวถึง กระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งของประเทศไทยและกรณีต่างประเทศ 
โดยจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
 - กระบวนการจัดทำาความตกลง FTA
 - ขั้นตอนการจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี
 - การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
 - กรณีศึกษาเปรียบเทียบกรอบและกระบวนการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
 - ผลกระทบของการจัดทำา FTA ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย

1.1 กระบวนการจัดทำาความตกลง FTA
 1.1.1 ความสำาคัญของการจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) 
 เขตการค้าเสรี1 (Free Trade Area: FTA) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษี
ศลุกากรระหวา่งกนัภายในกลุม่ลงใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ หรอืเป็น 0% และใชอั้ตราภาษีปกตทิีส่งูกวา่กบัประเทศนอกกลุ่ม 
การทำาเขตการคา้เสรใีนอดตีมุง่ในดา้นการเปดิเสรดีา้นสนิคา้ (goods) โดยการลดภาษีและอุปสรรคท่ีไมใ่ชภ่าษีเป็นหลัก 
แต่เขตการค้าเสรีในระยะหลังๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ (services) และการลงทุนด้วย เขตการค้าเสรี
ที่สำาคัญในปัจจุบัน คือ AFTA และ NAFTA ซ่ึงขณะน้ีสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการเจรจาทำาเขตการค้าเสรี 
ในภูมิภาคอเมริกา (Free Trade Area of the Americas: FTAA) 
 การเจรจาจัดทำา FTA เป็นเครื่องมือการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน ประเทศต่างๆ หันมาพิจารณา 
จัดทำาเขตการค้าเสรีมากขึ้นเพื่อให้มีผลในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วกว่าการ 
เปิดเสรีภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก การจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรีเป็นการให้แต้มต่อ หรือสิทธิพิเศษ
ทางการคา้และการลงทนุแกป่ระเทศทีเ่ขา้รว่ม ซึง่สิทธิพเิศษดังกลา่วได้สง่ผลให้มกีารขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศทีร่ว่มทำาเขตการคา้เสร ีนอกจากนีป้ระเทศตา่งๆ ยงัใชก้ารจดัทำาเขตการคา้เสรเีปน็เครือ่งมอืในการสรา้งพนัธมติร
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้งเป็นการสร้างฐานในการขยายการค้า และการลงทุนกับประเทศหรือกลุ่ม
ประเทศที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย2 
 สำาหรบัประเทศไทย นอกจากจะเปดิเสรีทางการคา้ระดบัพหภุาคภีายใตก้รอบองคก์ารการคา้โลก (World Trade 
Organization: WTO) แล้ว ยังได้จัดทำาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ในระดับภูมิภาค
ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ 
 1.1.2 หลักการในการจัดทำาเขตการค้าเสรีของไทย3 
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำาหนดหลักการในการจัดทำาเขตการค้าเสรีของไทย 
ดังนี้ 

1 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย์. เขตการค้าเสร.ี สบืค้นจาก http://www.thaifta.com/thaifta/AboutFTA 
 /tabid/66/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2558.
2 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความ 
 ตกลงการคา้เสรขีองไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เสนอสำานกังานปลดักระทรวง 
 พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. หลักการในการจัดทำาเขตการค้าเสรีของประเทศไทย. สืบค้นจาก http:// 
 www.thaifta.com/thaifta/AboutFTA/tabid/66/Default.aspx . สืบค้นเมื่อ มกราคม 2557.
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 1) การจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี ควรทำาในกรอบกว้าง (Comprehensive) ครอบคลุมการเปิดเสรี 
  ทั้งการค้าสินค้าและบริการ และการลงทุน รวมทั้งการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
  ควรมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของประเทศคู่เจรจาเพื่อให้ได้รับ 
  ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 2) การจดัทำาความตกลงเขตการค้าเสรคีวรใหส้อดคลอ้งกบักฎของ WTO ซึง่มเีงือ่นไขใหก้ารเปดิเสรคีรอบคลมุ 
  การค้าสินค้า/บริการอย่างมากพอ (Substantial) สร้างความโปร่งใส และเปิดให้สมาชิกอื่นตรวจสอบความ 
  ตกลง 
 3) การจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี ควรยึดหลักการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Reciprocate) และเกื้อกูล 
  ซึ่งกันและกัน โดยคำานึงถึงสถานะของไทยที่เป็นประเทศกำาลังพัฒนาในกรณีที่คู่เจรจาเป็นประเทศที่พัฒนา 
  แล้ว ไทยควรเรียกร้องความยืดหยุ่นเพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวนานกว่า หรือทำาข้อผูกพันในระดับต่ำากว่า 
 4) การจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี ควรให้ครอบคลุมเรื่องมาตรการสุขอนามัย และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
  อื่นๆ (NTM) ด้วย 
 5) ความตกลงเขตการค้าเสรี ควรมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
  ภายในและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพันธกรณี เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) มาตรการตอบโต้ 
  การอุดหนุน (CVD) การใช้มาตรการคุ้มกัน (Safeguards) การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร ซึ่งทำาให้ 
  การดำาเนนิการตามพนัธกรณไีมม่ผีลในการเปิดตลาด รวมทัง้กำาหนดกลไกการยติุปัญหาหรอืขอ้พพิาทอย่าง 
  เป็นธรรม 
 6) ในการจดัทำาเขตการค้าเสรีควรใหม้ผีลในทางปฏบัิตโิดยเรว็ ทัง้น้ี อาจมกีารเจรจา ตกลงในเรือ่งทีจ่ะเปน็การ 
  เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ระหว่างกันก่อน (Early Harvest) 
 1.1.3 โครงสร้างองค์กรในการดำาเนินการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี4

 ศิริพร สัจจานันท์ (2554) ได้สรุปโครงสร้างองค์กรในการดำาเนินการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีของไทย 
โดยเริ่มจากคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
นโยบายการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี ตั้งขึ้นตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำาหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2546 เรียกช่ือยอ่วา่ ก.น.ศ. มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ และรฐัมนตรกีระทรวงตา่งๆ 
เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - พิจารณากำาหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
 - พิจารณากำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ท่าทีในการเจรจาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาพื้นที่เชื่อม 
  โยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน แนวทางในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี การพัฒนาการส่งออก การค้า 
  ต่างตอบแทน รวมทั้งการค้าชายแดนและผ่านแดน
 - พจิารณากำาหนดนโยบายการสง่เสรมิการสง่ออก และนโยบายการจดัวางและการปรบัเปลีย่นเพิม่ลดบคุลากร  
  รวมทัง้หนว่ยงานในการเจาะขยายตลาดในต่างประเทศเพือ่ให้เกดิความคลอ่งตวัสามารถเจาะรกุขยายตลาด 
  ได้ทันที
 - เป็นศูนย์กลางประสานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับคณะกรรมการหรือคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง 
  กับเศรษฐกิจหรือการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางาน เพื่อดำาเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ กนศ. มอบหมายและ 
  มอบหมายใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็สำานกังานเลขานกุารของคณะอนกุรรมการหรอืคณะทำางาน

4 ศิริพร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง 
 ประเทศ. สนับสนุนโดยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
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 - เชิญบุคคลจากส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนมาชี้แจงให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำาเนินการ 
  ตามระเบียบนี้
 - ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ภายใต้ ก.น.ศ. มีคณะกรรมการและคณะเจรจาดังนี้
  1. คณะเจรจาของแต่ละความตกลงเป็นรายประเทศ
  2. คณะกรรมการกำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการเจรจาจัดทำาเขตการค้าเสรี
  3. คณะอนุกรรมการประเมินผลและกำาหนดแนวทางขยายผลการเจรจาเขตการค้าเสรี 
 ต่อมาได้มีการรวมทั้ง 3 คณะ ให้อยู่ในกรอบของคณะอนุกรรมการกำากับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อกำากับการดำาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำาความตกลงทางการค้าเสรีในภาพรวม (แผนภาพที่ 1) 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างกระบวนการเจรจาทำาความตกลงการค้าเสรี5

5 คัดลอกจาก ศิริพร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจา 
 การค้าเสรีระหว่างประเทศ”. สนับสนุนโดยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
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1.2 ขั้นตอนการจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี
 กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์เป็นหน่วยงานทีนั่บไดว้า่เป็นศนูยก์ลางรเิริม่การเจรจาและ
เลือกคู่เจรจา โดยมีแนวทางคัดเลือกคู่เจรจาในกรอบทวิภาคี6 เป็นหลักในการดำาเนินการคัดเลือก และกรมเจรจา 
การค้าระหว่างประเทศ ในฐานะที่มีอำานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
ได้จัดทำาขั้นตอนและกระบวนการเจรจาความตกลงหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มีผลบังคับใช้ โดยแบ่งออกเป็น 
5 ขั้นตอนหลัก7 ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 กอ่นการเจรจา จะมกีารศกึษารวบรวมข้อมลูความเป็นไปไดใ้นการจดัทำาความตกลง การรวบรวม
ข้อมูลจากทุกภาคส่วน เพ่ือจัดทำากรอบการเจรจาเพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่ออนุมัติกรอบการเจรจา 
ต่อไป โดยกรอบการเจรจาจะต้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ตามที่ได้กำาหนดไว้ ในขั้นตอน
นี้ควรจะมีการสร้างโจทย์การเจรจาว่าต้องการแก้ปัญหาในด้านใด และมีการศึกษาวิจัยผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานกลาง และมีการเผยแพร่ออกสู่ภาพส่วนต่างๆ 

 ข้ันตอนที ่2 ระหวา่งการเจรจา มกีารรบัฟงัความคดิเหน็จากทกุภาคสว่น เพือ่จดัทำาทา่ทขีองไทยในเรือ่งตา่งๆ 
และรายงานความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมาธิการฯ /สภาที่ปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 3 การเจรจาเสร็จสิ้น มีการสรุปผลการเจรจา นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีการศึกษาเพื่อดูว่า 
ผลจากการเจรจานัน้จะกระทบตอ่ภาคสว่นใดของประเทศในประเดน็ใดทางบวกหรอืลบ รวมท้ังการเตรยีมการมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเตรียมการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเจรจา รวมทั้งการเผยแพร่ผลการเจรจาและ
ลงนามในเบื้องต้น

 ขั้นตอนท่ี 4 ก่อนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน นำาเสนอมาตรการเยียวยา มาตรการใช้สิทธิประโยชน์ 
รายละเอียดในหนังสือสัญญา เพ่ือเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบ หลังจากนั้น หากรัฐสภาเห็นชอบ ก็จะมีการปรับปรุง
กฎหมายภายในเพื่อรองรับ และรัฐบาลจะดำาเนินการให้สัตยาบันความตกลงนั้นๆ ต่อไป

 ขั้นตอนที่ 5 หลังความตกลงมีผลใช้บังคับ ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามพันธกรณีตามความ 
ตกลงนั้นๆ พร้อมไปกับการดำาเนินมาตรการเยียวยา และการติดตามประเมินผลของการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยจะ
มีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้เป็นระยะๆ 

  ตัวอย่างกระบวนการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศภายใต้มาตรา 190 ที่เห็นชัดเจนคือ การเจรจาเขต 
การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในลำาดับถัดไป 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาความตกลงระหว่าง
ประเทศภายใต้มาตรา 190 นั้นถูกยกเลิกไป 

6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2552. แนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย ปี พ.ศ.2552- 
 2556. สืบค้นจาก www.http://www.thaifta.com/trade/nego_52-56.pdf.
7 คัดลอกจาก ศิริพร สัจจานันท์. “การศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ” วารสาร 
 การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2555.
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1.3 การเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
 1.3.1 สถานการณ์การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป 
 ก่อน FTA ไทย-สหภาพยุโรป: รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป ประกาศเจรจาความตกลงการ
ค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมจัดทำาความตกลงการค้าเสรี 
อาเซียน-สหภาพยุโรป (Joint Committee for ASEAN-EU FTA) ทำาหน้าที่ควบคุมการเจรจาในภาพรวม 
ซึ่งคณะกรรมการร่วมฯ ได้มีการหารือแล้วรวม 7 ครั้ง โดยความตกลงดังกล่าว มีสาระสำาคัญครอบคลุมการเปิด 
ตลาดสินค้า การค้าภาคบริการ และการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นแตกต่างกันมาก ได้แก่ การเปิดตลาดสินค้าและบริการ และในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 7 
เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศหยุดพัก (Pause) การเจรจา เนื่องจาก
ฝ่ายสหภาพยุโรป มีปัญหาด้านนโยบายระหว่างประเทศที่ไม่ยอมรับให้พม่าเข้าร่วมในการเจรจาและไม่สามารถลงนาม 
ในสัญญาใดๆ ร่วมกับพม่าได้ ประกอบกับสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาทำาให้มีปัญหาในด้านการ
เปิดตลาดภูมิภาค8

 ต่อมาสหภาพยุโรป ได้เสนอเปลี่ยนแนวทางการเจรจา FTA แบบภูมิภาคเป็นแบบทวิภาคี และเมื่อวันที่ 15 
ธนัวาคม 2552 ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป ไดเ้หน็ชอบอยา่งเป็นทางการให้เปลีย่นแนวทางการเจรจาเป็นแบบทวิภาคี
กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนโดยเร่ิมการเจรจาเปน็แบบทวภิาคกีบัประเทศทีม่ศีกัยภาพ 3 ประเทศ คอื สงิคโปร ์เวยีดนาม 
และไทย9 ขณะน้ีสหภาพยโุรปได้ลงนามในความตกลงการคา้เสรกีบัประเทศสงิคโปรแ์ลว้เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2556 
โดยสิงคโปร์ได้ผลักดันให้มีการให้สัตยาบันในความตกลงดังกล่าวเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ภายในปี 255810 
 FTA ไทย-สหภาพยุโรป: การเจรจาเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 
วันที่ 6 มีนาคม 2556 สืบเนื่องจากการเดินทางเยือน EU อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (นายมานูเอล บาโรสโซ) และนายกฯ ได้มี
แถลงการณ์เริ่มการเจรจาเจรจาเขตการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป11 โดยฝ่ายไทย มี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธาน
ผู้แทนการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฯ12 
 คณะเจรจาฯ ได้กำาหนดแนวทางเจรจาแบบ comprehensive คือ รวมเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ 
การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไว้ในความตกลงฉบับเดียว และมีการแบ่งกลุ่มเจรจา 14 กลุ่ม ได้แก่ 
1) การค้าสินค้า 2) กฎว่าด้วยถิ่นกำาเนิดสินค้า 3) การศุลกากรและการอำานวยความสะดวกทางการค้า 4) มาตรการ

8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. กระทรวงพาณิชย์. ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีของ ไทย กับ Thai-EU. สืบค้น 
 จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/NegoLastestStatus/tabid/117/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม  
 2557.
9 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. กระทรวงพาณิชย์. ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีของ ไทย กับ Thai-EU. สืบค้น 
 จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/NegoLastestStatus/tabid/117/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม  
 2557.
10 สติานนัท ์พนูผลทรพัย.์ เกาะตดิ FTA ไทย-อยี.ู คณะอนกุรรมการศกึษานโยบายดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาฯ สภาเภสชักรรม.  
 สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น 
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557. 
11 สติานนัท ์พนูผลทรพัย.์ เกาะตดิ FTA ไทย-อยี.ู คณะอนกุรรมการศกึษานโยบายดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาฯ สภาเภสชักรรม.  
 สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น 
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557.
12 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. กระทรวงพาณิชย์. ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีของ ไทย กับ Thai-EU. สืบค้น 
 จาก http://www.thaifta.com/thaifta/Home/NegoLastestStatus/tabid/117/Default.aspx. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม  
 2557.
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เยียวยาทางการค้า 5) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 6) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7) การค้าบริการ 
8) การลงทุน 9) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 10) ทรัพย์สินทางปัญญา 11) การแข่งขัน 12) การค้าและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 13) การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 14) ข้อบททั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและการบริการจัดการความ
ตกลง13 
 การเจรจาได้ดำาเนินการไปแล้ว 4 รอบ โดยเริ่มเจรจารอบที่ 1 เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 รอบที่ 2 
วันที่ 16-20 กันยายน 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อหาในการเจรจาทั้ง 2 รอบ ส่วนใหญ่เป็นการอภิปราย 
เพื่อทำาความเข้าใจในร่างข้อบทที่ทางสหภาพยุโรปเสนอ สำาหรับการเจรจาในรอบที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 
ธันวาคม 2556 และรอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557 ที่บรัสเซลส์ นั้น รัฐบาลไทยได้ประกาศยุบสภา 
ทำาให้การเจรจาทั้ง 2 รอบนี้ เป็นการอภิปรายกันระหว่าง 2 ฝ่ายเพื่อทำาความเข้าใจร่วมกันในเชิงเทคนิค โดยไม่เจรจา
ในเรื่องที่ผูกพันในเชิงนโยบาย14

 1.3.2 สรุป กระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป
 กระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป นับได้ว่าเป็นกระบวนการเจรจา FTA ชุดแรกที่กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ไดร้เิริม่ ออกแบบกระบวนการเจรจาเพือ่ให้เป็นไปตาม มาตรา 190 ของรฐัธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ทัง้ที ่ยงัไม่ได้มกีารจัดทำากฏหมายว่าด้วยการกำาหนดข้ันตอนและวิธีการจัดทำาหนงัสอื
สัญญา
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกแบบกระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป 
โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังกล่าวข้างต้น และสามารถสรุปได้ตามแผนภาพที่ 215 
 จากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 
ที่ผ่านมา ในขั้นตอนการเจรจาความตกลงการค้านั้น ปัจจุบัน กรมเจรจาการค้าฯ ยังคงใช้แนวทางกระบวนการเจรจา
ภายใต้กรอบมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ โดยที่ผ่านมาการออกแบบขั้นตอนการเจรจากรณีไทย-สหภาพยุโรปเป็น 
กระบวนการที่กรมเจรจาการค้าฯ เห็นว่ามีความสมบูรณ์มากกว่าการเจรจา FTA อื่น สำาหรับประเด็นที่ควรจะพัฒนา
ต่อไป เช่น ในขั้นตอนรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ควรจะมีการเผยแพร่และส่งข้อมูลให้เร็วขึ้นเพ่ือให้ 
ภาคส่วนต่างๆ จะได้มีเวลาในการอ่าน ทำาความเข้าใจ เพิ่มขึ้น 
 จะเห็นว่า กระบวนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดโอกาสให้ 
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นกว้างขวางขึ้น ดังเช่นในกระบวนการประชุมหารือรัฐ/เอกชน 
จะมี 2 ส่วนได้แก่ 1) กระบวนการ Brief and Debrief ซึ่งในแต่ละรอบก่อนการเจรจาจะมีการสรุปสาระสำาคัญ 
เกีย่วกบัประเด็นและขอ้หว่งใย และหลงัจากการเจรจามกีารสรปุสาระสำาคญัอกีครัง้หนึง่เกีย่วกบัขอ้เสนอของทางสหภาพ
ยุโรปและข้อห่วงใยที่เกิดขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาก็จะต้องมีการรักษาความลับพอสมควร และ 2) คณะ-
กรรมการร่วมรัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมต่อไปให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่ใหข้อ้ตกลงจากการเจรจาเขตการเสรขีองไทยกอ่ให้เกดินโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสขุภาวะ
คนไทยอย่างแท้จริง

13 สติานนัท ์พนูผลทรพัย.์ เกาะตดิ FTA ไทย-อยี.ู คณะอนกุรรมการศกึษานโยบายดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาฯ สภาเภสชักรรม.  
 สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น 
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557. 
14 สติานนัท ์พนูผลทรพัย.์ เกาะตดิ FTA ไทย-อยี.ู คณะอนกุรรมการศกึษานโยบายดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาฯ สภาเภสชักรรม.  
 สืบค้นจาก http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=442. สืบค้น 
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557.
15 ปรับจากศิริพร สัจจานันท์. 2554. กระบวนการเจรจาความตกลงท่ีเร่ิมเจรจาภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ม.190 
 มีผลบังคับใช้. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ  
 สนับสนุนโดย สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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1.4 กรณีศึกษาเปรียบเทียบกรอบและกระบวนการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกรอบและกระบวนการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนากระบวนการเจรจาการค้ามาเป็นเวลานาน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีความสำาคัญเชิงเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศกำาลังพัฒนา 
ในระบบประชาธิปไตยในทวีปเอเชียเช่นเดียวกับประเทศไทย ใน 6 ประเด็นของกระบวนการเจรจา ประกอบไปด้วย 
การริเริ่มการเจรจา การพัฒนากรอบเนื้อหาของการเจรจา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจรจา บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย ความ
โปร่งใสธรรมาภิบาลของกระบวนการเจรจา และการติดตามผลการเจรจา สามารถสรุปลักษณะสำาคัญได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเจรจาการค้าของประเทศต่างๆ และประเทศไทย16

กระบวน
การเจรจา

สหรัฐ
อเมริกา

ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ไทย

การริเริ่ม
การเจรจา

USTR โดยการ
คัดเลือกคู่เจรจา
มิได้มาจาก
เหตุผล
ในทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก โดยจะ
เชื่อมโยงการค้า
กับนโยบาย
ต่างประเทศ

METI และ MOFA 
โดยการคัดเลือกคู่
เจรจาจะเน้นการ
สร้างเครือข่าย
การผลิตที่ส่งเสริม
การขยายตัวของ
ธุรกิจข้ามชาติ
ของญี่ปุ่นมากกว่า
เหตุผลเชิงมูลค่า
การค้าเพียงอย่าง
เดียว

คณะกรรมาธิการ
ยุโรป โดยการขอ 
negotiating 
directives จาก
คณะมนตรียุโรป 
โดยการคัดเลือก
คู่เจรจาจะดำาเนิน
ตามนโยบาย 
Global Europe

ที่ประชุมรัฐมนตรี
ว่าด้วยกิจการ
เศรษฐกิจภายนอก 
เป็นผู้ตัดสินใจ
การริเริ่มเจรจา
โดยมีคณะ-
กรรมการความ
ตกลงการค้าเสรี
เป็นผู้เสนอ

กระทรวงพาณิชย์ 
(กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ)
และกระทรวงการ
ต่างประเทศแนวทาง
การคัดเลือกคู่เจรจา
ในอดีต (ก่อนปี 
2550) ไม่ชัดเจนนัก 
ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร 
แต่หลังจากปี 2550 
ได้กำาหนดแนวทาง
ว่าจะคัดเลือกเจรจา
กับประเทศที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการ
เจรจาของไทยได้

การพัฒนา
กรอบ
เนื้อหา
การเจรจา

ครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ อย่างกว้าง
ขวางทั้งการค้า
สินค้าบริการ
การลงทุน 
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานแรงงาน 
มีลักษณะเป็น 
WTO Plus

ไม่ครอบคลุมเนื้อหา
มากเท่ากับ
สหรัฐอเมริกา
แต่มีการจัดทำาความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ
ด้านต่างๆ เช่น การ
ให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคและ
พยายามกันสินค้า
เกษตรหลักออกจาก
การเจรจา

ครอบคลุมเนื้อหา
ในเรื่องต่างๆ
อย่างกว้างขวาง
มีลักษณะเป็น 
WTO-plus

ครอบคลุมเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับสินค้า
อุตสาหกรรมและ
ภาคบรกิารทีเ่กาหลี
มีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ
และไม่เน้นการ
เจรจาด้านสินค้า
เกษตร

ไม่มีความชัดเจนว่า
จะเปิดเสรีหรือไม่เปิด
เสรีภาคเศรษฐกิจใด
แต่ได้กำาหนด
เป้าหมายในการเจรจา
ไว้ อาทิ เพิ่มการ
ส่งออก หาแหล่ง
วัตถุดิบ หาแหล่งทุน
และแหล่งไปลงทุน 
เป็นต้น

16 คดัลอกเนือ้หาจาก ศริพิร สจัจานนัท.์ “การศกึษาแนวทางและขัน้ตอนกระบวนการเจรจาการคา้เสรรีะหวา่งประเทศ” วารสาร 
 การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2555.
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กระบวน
การเจรจา

สหรัฐ
อเมริกา

ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ไทย

ปัจจัย
ส่งผล
การเจรจา

โครงสร้างระบบ
การเมืองภายใน
ทีม่กีารคานอำานาจ
ระหว่างฝ่าย
บริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงสร้างระบบ
ราชการที่มีอำานาจ
ในการกำาหนด
นโยบายการค้า 
มากกว่าภาค
การเมือง
และรัฐสภา

คณะกรรมการ
ด้านนโยบายการค้า
ของสหภาพยุโรป
ที่เป็นผู้ศึกษา
จัดทำาประชา
พิจารณ์ต่างๆ
เพื่อให้ข้อเสนอ
แนะต่อคณะ-
กรรมาธิการยุโรป 
จะมีบทบาทในการ
กำาหนดประเด็น
เจรจาค่อนข้างมาก

บทบาทของฝ่าย
บริหารมีสูงมาก 
สามารถดำาเนินการ
เจรจาไปได้โดยไม่
จำาเปน็ตอ้งขอความ
เห็นชอบกรอบการ
เจรจาจากรัฐสภา
ก่อน

บทบาทของฝ่าย
บริหารมีสูงมาก
ก่อนปี 2550
แตห่ลงัจากนัน้บทบาท
ของภาคส่วนต่างๆ
ทั้งรัฐสภาและภาค
ประชาสังคมมีมากขึ้น

บทบาท
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

• บทบาทของ
ฝ่ายรัฐสภามีอยู่
ทุกขั้นตอนของ
การเจรจา
• บทบาทของ
กลุ่มผลประโยชน์
และภาคประชา-
สังคมมีอยู่กว้าง-
ขวาง ทั้งในช่วงที่
อยู่ระหว่างการ
ดำาเนินการของ
ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ

• บทบาทของฝ่าย
รัฐสภามีน้อยเป็น
เพียงรับรองความ
ตกลงตามขั้นตอน
เท่านั้น
• บทบาทกลุ่มผล
ประโยชน์ที่ผลักดัน
การเจรจามีมากทั้ง
สหพันธธุรกิจญี่ปุ่น 
(Nippon Keidan-
ren) ในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและ
สหภาพกลางของ
สหกรณ์การเกษตร
ญี่ปุ่น (Ja Zenchu) 
ทีม่อีทิธพิลตอ่การนำา
สินค้าเกษตรออก
จากการเจรจา

• บทบาทของคณะ
กรรมาธิการยุโรป
ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
ของสหภาพยุโรป
มีบทบาทสูงในการ
เสนอร่างความ
ตกลงตา่งๆ บทบาท
ของฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือฝ่ายการเมือง
คือคณะมนตรีและ
สภายุโรป จะมี
ไม่มากนัก

• กลุ่มผล
ประโยชน์ที่เป็น
ตัวแทนของภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่
หรือ Chaebol
มีมาก ในการ
กำาหนดทิศทางการ
เจรจาโดยฝ่าย
บริหารจะปรึกษา
หารือกับกลุ่มนี้
เป็นหลักส่วนกลุ่ม
เกษตรกรมีบทบาท
น้อย

• ก่อนปี 2550 
บทบาทของรัฐสภา
จำากดั ภาคเอกชนเนน้
สมาคมธุรกิจขนาด
ใหญ่ 3 สมาคม
ภายหลังปี 2550 
บทบาทของรัฐสภา
มีมากขึ้นตาม
มาตรา 190



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 127

กระบวน
การเจรจา

สหรัฐ
อเมริกา

ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ไทย

• ภาคประชาสงัคม 
สามารถเข้าไปร่วม
กระบวนการ
กำาหนดนโยบาย
ในทีป่ระชมุ Stake-
holder Consulta-
tion รวมทั้งเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะ-
กรรมการสงัคมและ
เศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรป และ
ร่วมในการจัดทำา 
Impact Assess-
ment ของสหภาพ
ยุโรป

• ภาคประชาสงัคม
ยังมีบทบาทน้อย 
แม้ว่าจะสามารถ
เข้าร่วมการทำา
ประชาพิจารณ์ก่อน
การเจรจาได้
แต่โอกาสในการ
เข้าร่วมกำาหนด
นโยบายในขั้นตอน
การเจรจา
มีน้อยมาก

• บทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์และ
ภาคประชาสังคม
มีกว้างขวางมากขึ้น

ธรรมา-
ภิบาลของ
กระบวน-
การเจรจา

มีความโปร่งใส
มีกระบวนการ
เจรจาที่ชัดเจน 
ตั้งแต่ฝ่าย
นิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหาร
การเข้าร่วมของ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
ในการกำาหนด
นโยบาย มีทั้ง
ขั้นตอนมีการ
จัดตั้ง Open 
Government 
Initiatives
ในปี 2510 เพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส
และการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วน

ขาดบทบาทของภาค
ประชาสงัคม บทบาท
การตรวจสอบถ่วง
ดุลจากฝ่าย
นิติบัญญัติมีน้อย

มีการกำาหนด
ขั้นตอนและวิธีการ
ที่ชัดเจน รวมทั้ง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ แต่ก็ได้
รับการวิพากษ์
วิจารณ์จากองค์กร
พัฒนาเอกชน
ถึงโอกาสอันจำากัด
ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกำาหนด
ท่าทีและการ
ตรวจสอบ

มีโครงสร้าง
กระบวนการและ
ขั้นตอนในการ
เจรจาชัดเจน
แต่ขาดบทบาทภาค
ประชาสังคมและ
การตรวจสอบถ่วง
ดุลจากฝ่าย
นิติบัญญัติ

ก่อนปี 2550 ความ
โปร่งใส และหลัก
เกณฑ์แนวทางต่างๆ 
ในกระบวนการเจรจา
ไม่ชัดเจน
หลังปี 2550 มีความ
ชัดเจนตามมาตรา 
190 ที่ใช้เป็นกรอบ
ในการกำาหนด
กระบวนการเจรจา



128
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

1.5 ผลกระทบของการจัดทำา FTA ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดทำา FTA ของไทยกับประเทศคู่เจรจาท่ีเกิดข้ึนแล้วในทางปฏิบัติ ได้แก่ 
ประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย จีน นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น โดยดำาเนินการวิเคราะห์สถานะการแข่งขันในเศรษฐกิจ 
รายสาขา เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดทำา FTA ของไทย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก FTA รายประเทศ 
สรุปดังนี้

ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการจัดทำา FTA ของไทยกับประเทศคู่เจรจา
ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย อาเซียน-จีน นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น 

กรณี FTA ผลกระทบเชิงบวกต่อไทย ผลกระทบเชิงลบต่อไทย

FTA ไทย-อินเดีย17 
(India-Thailand Free 
Trade Area: ITFTA) 

ลงนามเมื่อ
9 ต.ค. 2546

• เริ่มลดภาษี Early 
 Harvest Scheme
 (82 รายการ)
 1 ก.ย. 2547
• ลดภาษีเป็น 0

 วันที่ 1 ก.ย. 2549

• ไทยส่งออกสินค้าไปอินเดียรวมมูลค่า 1,228.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 63.2 จากปีก่อนหน้า และนำาเข้า
สนิคา้จากอนิเดยีมลูคา่ 1,075.9 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้
ร้อยละ 9.1 ทำาให้ไทยเกินดุลการค้าอินเดีย 152.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

• ผล FTA ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2548 ทำาให้ไทยเกิน
ดลุการคา้จากอนิเดยีในกลุม่ 82 รายการ 206.8 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นมากจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไทยเกิน
ดุลอินเดียในสินค้ากลุ่มนี้เพียง 56.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

• การค้าในช่วง ม.ค.-ส.ค.254218 มูลค่าการค้ารวม 5,539.05 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออก 3,541.60 ล้านเหรียญสหรัฐ 
การนำาเข้า 1,997.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำาให้ไทยเกินดุล 
การค้า 1,544.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

FTA ไทย-ออสเตรเลีย 
(ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย 

(Thailand-Australia 
Free Trade Agree-
ment: TAFTA) 

ลงนามเมื่อ
5 ก.ค. 2547
มีผลบังคับใช้
1 ม.ค. 2548 

• ในภาพรวมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่มีความได้
เปรียบ กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากความตกลงมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผักและผลไม้ อุตสาห-
กรรมปลาสวยงาม อุตสาหกรรมอาหารทะเล สัตว์น้ำา และ
ผลติภณัฑแ์ปรรปูกุง้ กลุม่สดุทา้ยคอื กลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร

• ปี 2548-255219 หลังการตกลง การค้ารวมระหว่างไทย-
ออสเตรเลีย มีมูลค่าเฉลี่ย 9,887.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 6,004.66 ล้านเหรียญ-
สหรัฐฯ ในขณะที่การนำาเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 3,883.19 ล้าน-
เหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย 2,121.46 ล้าน-
เหรียญสหรัฐฯ สรุป หลังจากมีความตกลง TAFTA การค้า
ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผล
   กระทบทางลบไดแ้ก ่ภาคเกษตร-
กรรมทั้งประเด็นการนำาเข้าและ
สง่ออก ไดแ้ก ่กลุม่อตุสาหกรรม
โคนม ที่มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ
เทา่ตวั ทำาใหไ้มส่ามารถสูใ้นเรือ่ง
ต้นทุนการผลิตกับผลผลิตจาก
ออสเตรเลียได้ 

17 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การทำา FTA ของไทย 
 เสนอสำานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
18 สำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย- 
 อินเดีย. สืบค้นจาก http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/asia/countryprofile_India_0212.pdf. 
 สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2558.
19 สำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย- 
 ออสเตรเลยี. สบืคน้จาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/au_trademar54.pdf สบืค้นเมือ่วนัท่ี 20 มกราคม  
 2558.
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กรณี FTA ผลกระทบเชิงบวกต่อไทย ผลกระทบเชิงลบต่อไทย

FTA อาเซียน-จีน 
(ASEAN-China Free 
Trade Agreement)
FTA ไทยกับจีนทำา
ในกรอบของอาเซียน
กับจีน โดยเริ่มจาก
หมวดสินค้า 01-08

ลงนามเมื่อ
4 พ.ย. 2545
มีผลบังคับใช้
1 ต.ค. 2546 

ส่วนกรอบสินค้ารวม
ลงนามเมื่อ

29 พ.ย. 2547
เริ่มมีผลบังคับใช้
20 ก.ค. 2548

ผลกระทบในช่วง 10 เดือนแรกของปี 254820

• สัดส่วนการค้าไทย-จีนเท่ากับร้อยละ 8.7 ของการค้าไทย
ทั้งหมดกับต่างประเทศ

• มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 ใกล้
เคียงกับค่าเฉลี่ยการค้าระหว่างกันก่อนหน้าการทำา FTA ใน
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 ทั้งนี้ ภาพการเพิ่ม
ขึ้นของการค้าระหว่างประเทศหลังทำา FTA ยังไม่ชัดเจนนัก 
อาจเนื่องมาจากการเปิดเสรีในภาพใหญ่ เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคมของปี 2548

• ในส่วนของสินค้าเกษตร21 พบว่า ข้าว ลำาไย ไทยมีความ
สามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการส่งออกไปจีน

ผลกระทบในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 254818

• ไทยสง่ออกสนิคา้ไปจนีมลูคา่รวม 
7,412.9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ 29.0 แต่นำาเข้า
สินค้าจากจีน 9,167.3 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
38.8 ทำาใหไ้ทยขาดดลุการคา้กบั
จนี 1,754.3 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ

• ในสว่นของสนิคา้เกษตรของไทย
 ที่ไม่สามารถแข่งขันกับนำาเข้าจาก 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากจีนได้คือกระเทียม

• ปี 2550-255422 การค้ารวม
 มีมูลค่าเฉลี่ย 40,852.32 ล้าน
เหรยีญสหรฐั การสง่ออกมมีลูคา่
เฉลี่ย 19,206.46 ล้านเหรียญ
สหรัฐ การนำาเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 
21,645.85 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.30 ต่อ
ป ีดลุการคา้ ไทยเปน็ฝา่ยขาดดลุ

 การค้ากับจีนมาโดยตลอด แม้ว่า 
 ในปี 2553 ไทยขาดดุลการค้าแก่
จีนลดลงเหลือ 2,764.31 ล้าน-
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 
203.77 จากป ี2552 ซึง่มมีลูคา่
การขาดดุลถึง 910.0 ล้าน
เหรยีญสหรฐั แตใ่นป ี2554 ไทย
ขาดดุลการค้าแก่จีนเพิ่มขึ้นเป็น 
3,178.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

20 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. 2548. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การทำา FTA ของไทย 
 เสนอสำานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.
21 ศนูยว์จิยัเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 2551. รายงานฉบบัสมบรูณ ์โครงการศกึษา 
 โอกาสและผลกระทบจากการทำา FTA ของไทยท่ีมีต่อสาขาการเกษตร ระยะท่ีสอง เสนอสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
22 สำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กุมภาพันธ์ 2555. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย- 
 จีน. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/trade/china/cn_trade.pdf สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2558.
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กรณี FTA ผลกระทบเชิงบวกต่อไทย ผลกระทบเชิงลบต่อไทย

FTA ไทย-นิวซีแลนด์ 
ความตกลงหุ้นส่วน

เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ไทย-นิวซีแลนด์
(Thailand-New 
Zealand Closer 

Economic Partner-
ship: TNZCEP) 

ลงนามเมื่อ
19 เม.ย. 2548
มีผลบังคับใช้
1 ก.ค. 2548

• ในภาพรวมกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่มีความได้
เปรียบ กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากความตกลงมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผักและผลไม้ อุตสาห-
กรรมปลาสวยงาม อุตสาหกรรมอาหารทะเล สัตว์น้ำา และ
ผลติภณัฑแ์ปรรปูกุง้ กลุม่สดุทา้ยคอื กลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร

• ปี 2548-255323 การค้ารวมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่า
เฉลี่ย 1,038.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออก ของไทย 
มีมูลค่าเฉลี่ย 628.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำา
เข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 409.90 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่าย
เกินดุลเฉลี่ย 218.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสรุป หลังจาก
มคีวามตกลง TNZCEP การคา้ระหวา่งไทย-นวิซแีลนด ์ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น มากถึงร้อยละ 135.06

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผล-
   กระทบทางลบไดแ้ก ่ภาคเกษตร-
กรรมทั้งประเด็นการนำาเข้าและ
สง่ออก ไดแ้ก ่กลุม่อตุสาหกรรม
โคนม ที่มีต้นทุนสูงกว่าประมาณ
เทา่ตวั ทำาใหไ้มส่ามารถสูใ้นเรือ่ง
ต้นทุนการผลิตกับผลผลิตจาก
ออสเตรเลียได้ ซึ่งสินค้านมและ
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ไทยได้รับ
ผลกระทบ

ความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand 

Economic
Partnership
Agreement: 
JTEPA)28

ลงนามเมื่อ
3 เม.ย. 2550
มีผลใช้บังคับ
1 พ.ย. 2550

1) ดา้นการคา้สนิคา้ JTEPA ชว่ยใหไ้ทยกบัญีปุ่น่ไดร้บัประโยชน์
จากการลด/ยกเว้นภาษีระหว่างกันทำาให้ต้นทุนการค้าระหว่าง
กันลดลงและมีมูลค่าการค้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2

2) สินค้าส่งออกไทยที่ได้รับประโยชน์จาก JTEPA 
• สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมโดยสินค้าเกษตร ได้แก่ 

สินค้าประมง ผักและผลไม้ ไก่ อาหารสัตว์ กากน้ำาตาล 
เนื้อหมู 

• สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยได้ประโยชน์ เช่น สิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก สารเคมี
และเคมีภัณฑ์ และอัญมณีและเครื่องประดับ 

1) ปี 2550-2553 มีมูลค่าการค้า
รวมเฉลีย่ 49.8 พนัลา้น-เหรยีญ
สหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่น
มี มู ล ค่ า เ ฉ ลี่ ย  1 8 . 6 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำา
เข้าเฉลี่ย 31.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

2) สินค้าของไทยที่จะได้รับผล-
กระทบ ได้แก่ เหล็กและผลิต-
ภัณฑ์เหล็ก (แผ่นเหล็กรีดเย็น 
แผน่เหลก็ชบุดบีกุ แผน่เหลก็ชบุ
โครเมยีม และทอ่เหลก็) ชิน้สว่น
ยานยนต์ที่นำ ามาใช้ประกอบ
รถยนต์ (กระปุกเกียร์ ห้ามล้อ 
และระบบขับเคลื่อน)

 1.5.1 ผลกระทบของการจัดทำา FTA ระหว่างไทย-อินเดีย
 จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-อินเดีย24 ของสำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า 
อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
(2550-2554) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 6,099.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 20.93 ต่อปี คิด
เป็นสัดส่วนการค้าเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 1.71 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย สถิติการค้าระหว่างไทย-อินเดีย 
ในช่วงปี 2546-2547 ไทยนั้นพบว่า ในปี พ.ศ.2546 และปี 2547 นั้นไทยขาดดุลการค้า และในปี 2548-2554 
ไทยได้ดุลการค้า ดังรายละเอียด

23 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์. สืบค้นจาก 
 http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/nz_trademar54.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558.
24 สำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย- 
 อินเดีย. สืบค้นจาก http://www.dtn.go.th/filesupload/files/country/asia/countryprofile_India_0212.pdf สืบค้น 
 เมื่อ 20 ม.ค. 58
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สถิติการค้า 
(มูลค่า: ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ)

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

การค้ารวม 1,508.4 2,048.9 2,805.9 3,427.9 4,729.0 5,974.8 4,951.4 6,646.3 8,194.03

ส่งออก 638.5 913.2 1,529.7 1,810.0 2,662.9 3,345.1 3,223.8 4,393.5 5,181.44

นำาเข้า 869.9 1,135.7 1,276.2 1,617.9 2,066.1 2,629.7 1,727.6 2,252.7 3,012.59

ดุลการค้า -231.3 -222.5 253.4 192.1 596.8 715.3 1,496.1 2,140.8 2,168.84

 จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั25 เกีย่วกบัผลกระทบทางเศรษฐกจิในภาพรวม
จากการจดัทำา AIFTA หลงัมผีลบงัคับใช้แลว้ต้ังแตว่นัที ่1 มกราคม 2553 ในสถานการณ์ทีม่กีารเปิดเสรกีารคา้สนิคา้
อย่างเต็มที่แล้ว การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนจะส่งผลกระทบทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยการเปิด
เสรีในระดับที่สูงขึ้นจะทำาให้มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สถิติการค้าระหว่างไทยกับอินเดียหลังความตกลง 
AIFTA มีผลบังคับใช้ การค้าในช่วง ม.ค.-ส.ค.2554 มูลค่าการค้ารวม 5,539.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออก 
3,541.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ การนำาเขา้ 1,997.45 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทำาให้ไทยเกนิดลุการคา้ 1,544.15 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐ
 1.5.2 ผลกระทบของการจัดทำา FTA ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
 จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย26 ของสำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่า ก่อนและหลังมีความตกลง TAFTA ระยะ 5 ปี ก่อนมีความตกลงฯ ในปี 2543-2547 การค้ารวมระหว่าง
ไทย-ออสเตรเลีย มีมูลค่าเฉลี่ย 3,406.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 1,853.46 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำาเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 1,553.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย 
300.01 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ระยะ 5 ป ีหลงัความตกลงฯ บังคบัใช ้2548-2552 การคา้รวมระหวา่งไทย-ออสเตรเลยี 
มีมูลค่าเฉลี่ย 9,887.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 6,004.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในขณะที่การนำาเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 3,883.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย 2,121.46 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ สรุป หลังจากมีความตกลง TAFTA การค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าตัว
 จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย27 พบว่าผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย นั้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับน่าจะเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผักและผลไม้ 
อุตสาหกรรมปลาสวยงาม อุตสาหกรรมอาหารทะเล สัตว์น้ำา และผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งคาดว่าน่าจะได้รับผลประโยชน์
มากขึ้น ในส่วนภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนทั้งประเด็นการนำาเข้าและการส่งออก ในส่วนของ
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารนั้นไทยเผชิญการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีอย่างรุนแรงจนไม่สามารถส่งออก
สินค้าบางชนิดได้ 

25 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์ 
 จากความตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย” 
 เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
26 สำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย-  
 ออสเตรเลยี. สบืคน้จาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/au_trademar54.pdf สบืค้นเมือ่วนัท่ี 20 มกราคม  
 2558
27 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์ 
 จากความตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย” 
 เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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 สำาหรับด้านการนำาเข้านั้น สินค้าจากประเทศออสเตรเลีย นับเป็นภาวะคุกคามที่สำาคัญต่อการผลิตโคเนื้อและ
โคนมของไทย ประเทศไทยไม่สามารถสู้ในเรื่องต้นทุนการผลิตกับผลผลิตจากออสเตรเลียได้เลย โดยมีต้นทุนสูงกว่า
ประมาณเท่าตัว ดังนั้นจึงต้องการให้มีการปกป้องต่อไปด้วยเหตุผลของความมั่นคงทางด้านอาหาร (food security) 
โดยตอ้งการใหน้ำาสนิคา้ออกจากการผกูพนั และเหน็ว่าไทยควรคงการกำาหนดโควต้าในปัจจุบันประกอบกบัให้มมีาตรการ
ป้องกันการสวมสิทธิ์นมนำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและทบทวนข้อกำาหนดเรื่องโรคปากเท้าเปื่อยเช่นเดียวกับโคเนื้อ 
 ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอาหารทะเลและไก่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ส่งออกไป
ออสเตรเลียติดกฎกติกาเรื่องสุขอนามัยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการตรวจสอบเชื้อโรค ทั้งๆ ที่สินค้าบางชนิดทาง
ออสเตรเลียไม่สามารถผลิตได้ แต่มีข้ออ้างเรื่องเชื้อโรคที่อาจจะเข้าไประบาดภายในประเทศ ทั้งนี้ในกรณีสินค้าที่เป็น
อาหาร มีความเป็นไปได้สูงว่าออสเตรเลียพยายามที่จะกีดกันสินค้าจากไทย (และประเทศอื่นๆ) เนื่องจากประเทศ
ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าเกษตรในระดับสูงจึงอาจมีประเด็นในเรื่องของผลผลิตในประเทศ และ 
Food Security มาเกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งในส่วนของผลไม้ ผลไม้ไทยเข้าไปทำาตลาดได้น้อยมาก ซึ่งปัญหาหลักไม่ได้
มาจากข้อตกลงแต่เป็นการกำาหนดมาตรฐาน SPS สุขอนามัยของร้านค้ารายใหญ่ของประเทศ (Supermarket) 
ที่กำาหนดมาตรฐานไว้สูงจนสินค้าไทยไม่สามารถเข้าไปขายในร้านดังกล่าวได้ 
 นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาของจารึก สิงหปรีชาและคณะ (2551) ประเทศไทยมีการนำาเข้า นมและ
ผลิตภัณฑ์นมจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกามากที่สุด การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบรายอุตสาหกรรม
ในส่วนของอุตสาหกรรมโคนม ที่ได้สรุปจากงานศึกษาต่างๆ ว่า สินค้าโคนมเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต 
ต่ำากว่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทำาให้ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ในสินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์ แม้ว่าเมื่อมีการ
ลดภาษนีมผงจะเปน็ผลดีกบัอตุสาหกรรมแปรรูป แตอ่าจเปน็ผลเสยีตอ่ผูผ้ลติน้ำานมดบิภายในประเทศ เนือ่งจากสามารถ
ใช้แทนกันได้ ปัญหาที่สำาคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมคือปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนค่า
อาหารสัตว์ทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบซึ่งมีราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการจัดการ
ฟาร์มที่ไม่ดีคือ ผลผลิตต่ำาต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำานมดิบที่เกษตรกรได้รับ ดังนั้นถึงแม้ว่าราคา
น้ำานมดิบในช่วงการศึกษาจะปรับตัวสูงขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
จึงทำาให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมแข่งขันได้ยาก 
 1.5.3 ผลกระทบของการจัดทำา FTA ระหว่างไทย-จีน
 จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-จีน28 ของสำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า 
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2550-2554) การค้ารวม การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 40,852.32 ล้าน เหรียญสหรัฐ 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.10 ต่อปี โดยในปี 2554 การค้ารวมมีมูลค่า 57,983.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2553 ร้อยละ 26.85 และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทย การส่งออก การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 19,206.46 
ล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.20 ต่อปี โดยในปี 2554 การส่งออกมีมูลค่า 27,402.40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 27.61 การนำาเข้า การนำาเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 21,645.85 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.30 ต่อปี โดยในปี 2554 การนำาเข้ามีมูลค่า 30,581.15 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2553 ร้อยละ 26.17 ดุลการค้า ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอด แม้ว่า ในปี 2553 ไทยขาดดุล 
การค้าแก่จีนลดลงเหลือ 2,764.31 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 203.77 จากปี 2552 ซึ่งมีมูลค่าการขาดดุลถึง 
910.0 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2554 ไทยขาดดุลการค้าแก่จีนเพิ่มขึ้นเป็น 3,178.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

28 สำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กุมภาพันธ์ 2555. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย- 
 จีน. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/trade/china/cn_trade.pdf สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2558.
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 1.5.4 ผลกระทบของการจัดทำา FTA ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ 
 จากข้อมูลการค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์29 ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ก่อนและหลังมีความ
ตกลง TNZCEP ระยะ 5 ปี ก่อนมีความตกลงฯ (2543-2547) การค้ารวมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่าเฉลี่ย 
441.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 233.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำาเข้า 
มีมูลค่าเฉลี่ย 208 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงไทยเป็นฝ่ายเกินดุลเฉลี่ย 25.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระยะ 6 ปี 
หลังความตกลงฯ บังคับใช้ (2548-2553) การค้ารวมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่าเฉลี่ย 1,038.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ การส่งออกของไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 628.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การนำาเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 409.90 
ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ไทยเปน็ฝา่ยเกนิดุลเฉลีย่ 218.57 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยสรปุ หลงัจากมคีวามตกลง TNZCEP 
การค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น มากถึงร้อยละ 135.06 (ประมาณ 2.3 เท่าตัว) 
 จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย30 พบว่าผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี
ไทย-นิวซีแลนด์ นั้นภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนทั้งประเด็นการนำาเข้าและการส่งออก ในส่วน
ของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารน้ันไทยเผชิญการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีอย่างรุนแรงจนไม่สามารถ 
ส่งออกสินค้าบางชนิดได้ เนื่องจากนิวซีแลนด์ใช้เกณฑ์การปกป้องสินค้าเกษตรเช่นเดียวกับออสเตรเลีย และมักมี
แนวทางการเจรจาเช่นเดียวกับออสเตรเลีย สำาหรับด้านการนำาเข้าน้ันนิวซีแลนด์มีความได้เปรียบในสินค้านมและ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าไทยเป็นอย่างมาก สินค้าในกลุ่มอาหารบางประเภทถูกมาตรการการกีดกันที่มิใช่ภาษีที่รุนแรง เช่น 
ในกรณี ไก่ และกุ้ง ผู้ประกอบการต้องการเห็นกลยุทธ์ในการเจรจา เพื่อผ่อนปรนมาตรการเหล่านี้ ซึ่งนิวซีแลนด์ 
ใช้เกณฑ์กำาหนดเช่นเดียวกับออสเตรเลีย โดยที่ทั้งสองประเทศใช้เหตุผลทางด้านมาตรฐานเป็นข้อแย้งเพื่อประโยชน์
ทางความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ สำาหรับโคนม ประเทศไทยเสียเปรียบในการผลิต ทั้งจากภูมิอากาศ พื้นที่เพาะ
เลี้ยงและอาหารสัตว์ จึงทำาให้เสียเปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิตกับนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการพบว่า 
ไทยมตีน้ทนุสงูกวา่ประมาณเทา่ตวั ดังนัน้ ผูป้ระกอบการไทยจงึต้องการให้มกีารปกป้องอุตสาหกรรมตอ่ไปดว้ยเหตผุล
ของความมั่นคงทางด้านอาหาร (food security) โดยต้องการให้นำาสินค้าออกจากการผูกพัน และเห็นว่าไทยควรคง
การกำาหนดโควตาในปัจจุบัน ประกอบกับให้มีมาตรการป้องกันการสวมสิทธิ์นมนำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
 1.5.5 ผลกระทบของการจัดทำา FTA ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
 จากการศกึษาของศนูยบ์รกิารวชิาการ สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์31 ทำาการวิเคราะห์ผลกระทบ JTEPA 
ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2550 และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่ JTEPA มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา พบว่า ผลกระทบการเปิดตลาดการค้าสินค้า ในด้านการค้าสินค้า JTEPA 
ช่วยให้ไทยกับญี่ปุ่นได้รับประโยชน์จากการลด/ยกเว้นภาษีระหว่างกันทำาให้ต้นทุนการค้าระหว่างกันลดลงและมีมูลค่า
การค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2 เมื่อเทียบกับก่อนทำา JTEPA 

29 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. มีนาคม 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย-นิวซีแลนด์. สืบค้นจาก http:  
 //www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/nz_trademar54.pdf. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558.
30 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จาก 
 ความตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต-ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย- 
 นิวซีแลนด์” เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
31 ศนูยบ์รกิารวชิาการ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ (2554) . รายงานฉบบัสมบรูณโ์ครงการศกึษาผลกระทบและแนวทาง 
 การเจรจาทบทวนความตกลงในพนัธกรณตีา่งๆ และการใชป้ระโยชนจ์ากความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิไทย-ญีปุ่น่ เสนอตอ่กรม 
 เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
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กล่าวคือ ในช่วง 4 ปีก่อน JTEPA มีผลใช้บังคับ (2546-2549) ไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่าการค้ารวมเฉลี่ย 37.1 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่าเฉลี่ย 14.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำาเข้าเฉลี่ย 23.0 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4 ปีหลัง JTEPA มีผลใช้บังคับ (2550-2553) ไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า
การค้ารวมเฉลี่ย 49.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่าเฉลี่ย 18.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และนำาเข้าเฉลี่ย 31.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกไทยที่ได้รับประโยชน์จาก JTEPA ครอบคลุมทั้งสินค้า
เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมโดยสินค้าเกษตร ได้แก่ สินค้าประมง ผักและผลไม้ ไก่ อาหารสัตว์ กากน้ำาตาล 
เนื้อหมู โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ JTEPA เฉลี่ย 3 ปี (2551-2553) คิดเป็นร้อยละ 68.1 
ของมูลค่าการส่งออกรวมของสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์ สินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยได้ประโยชน์ เช่น สิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก สารเคมีและเคมีภัณฑ์ และอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าของ
ไทยที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดดังกล่าว ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (แผ่นเหล็กรีดเย็น แผ่นเหล็ก
ชุบดีบุก แผ่นเหล็กชุบโครเมียม และท่อเหล็ก) ชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำามาใช้ประกอบรถยนต์ (กระปุกเกียร์ ห้ามล้อ 
และระบบขับเคลื่อน) โดยไทยมีมูลค่าการนำาเข้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ JTEPA เฉลี่ย 3 ปี (2551-2553) คิดเป็น 
ร้อยละ 8.4 ของมูลค่าการนำาเข้าสินค้าทุกรายการ
 ข้อมูลการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น32 ของสำานักเอเชียแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า การค้า
รวมในช่วง 3 ปี พ.ศ.2550-2552 มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 46,961.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2553 
(ม.ค.-ธ.ค.) การค้ารวมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 58,271.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงขึ้นจากปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.) 
ที่มีมูลค่า 40,747.11 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 43.01 การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 
17,981.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 20,415.71 ล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.) ที่มีมูลค่า 15,723.68 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.84 สินค้า 
สง่ออกสำาคญัของไทยไปญีปุ่น่ ไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ รถยนต ์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ 
ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องสำาอาง สบู่ และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เป็นต้น 
การนำาเข้า: ในปี 2552 ญี่ปุ่นเป็นแหล่งนำาเข้าอันดับที่ 1 ของไทย การนำาเข้าของไทยจากญี่ปุ่นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
(2550-2552) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 28,979.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยนำาเข้าจากญี่ปุ่น
มูลค่า 34,573.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.) ที่มีมูลค่า 25,023.42 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 51.28 สินค้านำาเข้าสำาคัญของไทยจากญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เหลก็ เหลก็กลา้และผลติภณัฑ ์สว่นประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครือ่งจักรไฟฟา้และสว่นประกอบ แผงวงจรไฟฟา้ 
เคมภีณัฑส์นิแรโ่ลหะ เศษโลหะอืน่ๆ เคร่ืองมอืทางวิทยาศาสตร ์การแพทย ์ผลติภณัฑท์ำาจากพลาสตกิ และผลติภณัฑ์
โลหะ เป็นต้น ดุลการค้า ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามาโดยตลอด โดยในช่วงปี 2550-2552 ไทยขาดดุลการค้า 
กับญี่ปุ่นเฉลี่ยปีละ 10,998.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่า 
17,440.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำาหรับปี 2552 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่า 9,299.74 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

32 สำานักเอเชียและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กุมภาพันธ์ 2554. ข้อมูลการค้าระหว่างไทย- 
 ญี่ปุ่น. สืบค้นจาก http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/jp_trademar54.pdf. สืบค้นเมื่อวันท่ี 20 มกราคม  
 2558.
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 ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลของ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และคณะ33 ที่กล่าวถึง การลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น หรือ Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) ว่าความตกลงฯ ดังกล่าวมีเจตนา
ที่ต้องการจะเปิดให้มีการค้าขายของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายอย่างเสรี จากข้อตกลง JTEPA จะช่วยลดอัตรา
ภาษีนำาเข้าที่เคยมีในอดีตไว้จนเหลืออัตราร้อยละ 0 ในระยะเวลา 10 ปี นับจากปีที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้น
ไป ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวจึงตีความได้ว่าข้อตกลงนี้จะเอื้อให้การนำาเข้าของเสียอันตรายต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น ในฐานะ
ที่เป็น “สินค้า” จากการสำารวจเบื้องต้นถึงสถิติการนำาเข้าของเสียอันตรายกลุ่มเคมีระหว่างปี พ.ศ.2550-2554 
พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีการนำาเข้าของเสียกลุ่มเคมีปีละหลายพันตัน และเป็นการนำาเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่นสูงที่สุด ประกอบกับการแก้ปัญหาเรื่องขยะโดยมีการศึกษาวิจัยถึงแนวโน้ม ข้อดี-ข้อเสียของการลงทุนทำาธุรกิจ
รีไซเคิลของเสียในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการของเสียระหว่างประเทศที่เรียกว่า 
“การสร้างเครือข่ายรีไซเคิลระหว่างประเทศในเอเชีย” (Networking International Recycling Zones in Asia) 
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับการปรับปรุงนโยบายและการแก้ไขกฎหมายของญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมนโยบาย 3R คือ 
การลด (reduce) การนำากลับมาใช้ใหม่ (re-use) และการรีไซเคิล (recycle) และนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการ
สร้างตลาดในภูมิภาคเอเชียสำาหรับขยะรีไซเคิลรวมทั้งของเสียอันตรายการจัดตั้งตลาดรีไซเคิลในเอเชียจะทำาให้ญี่ปุ่น
หลุดพ้นจากความเสี่ยงด้านภาระต่างๆ และปัญหาในการกำาจัดขยะโดยเฉพาะขยะอันตรายในประเทศของตน ในขณะ
เดยีวกนั ญีปุ่น่กส็ามารถขายเทคโนโลยไีปยงัประเทศกำาลงัพฒันาเพือ่ใชก้ำาจัดขยะท่ีมาจากประเทศของตนได้อีกตอ่หนึง่

 เสียงสะท้อนจากภาคประชาชน
 ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำาปี 2557 ได้พิจารณาทบทวนระเบียบวาระการป้องกัน
ผลกระทบตอ่สขุภาวะและสงัคมจากการค้าเสรรีะหวา่งประเทศ ซ่ึงในทีป่ระชมุน้ีไดม้ตัีวแทนสมชัชาสขุภาพไดใ้หข้อ้มลู
เพิ่มเติม เช่น ตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทย-จีน 
หรือการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นนี้  ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง เช่น กรณีการทำาเอฟทีเอกับญี่ปุ่นก็เกิด
ปญัหาเรือ่งการนำาขยะมาทิง้ทีป่ระเทศไทย ทีป่ญัหากย็งัไมส่ามารถแกไ้ขได ้กรณีการทำาเอฟทเีอกบัจนี เกษตรกรผูป้ลกู
หอม กระเทียม ก็ได้รับผลกระทบ ผลไม้จากจีนก็ส่งเข้ามาเยอะและไม่มีการตรวจสารเคมีท่ีปนเป้ือนในผักผลไม้ 
เหล่านั้น จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทำาให้ภาคประชาชนเป็นห่วงต่อการเจรจาครั้งต่อไปกับประเทศต่างๆ ตัวแทนสมัชชา
สุขภาพจังหวัดพัทลุง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเกษตรกรรม เกษตรผู้เลี้ยงโคนมได้รับผล 
กระทบมาก 
 และในการประชุม HIA conference ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 มีเสียงสะท้อนจากภาค
เกษตรเรื่องผลกระทบจากกระบวนการเจรจาการค้า โดยเฉพาะน้ำาตาล ที่ถึงแม้ว่าในภาพรวมตัวเลขทางเศรษฐกิจจะ 
ดูดี แต่มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบบางคนต้องออกจากอาชีพดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาจำาเป็นที่ต้อง 
มีการเตรียมพร้อม เพื่อสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มอ่อนไหวที่จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการปรับปรุง
คุณภาพ และการดำาเนินงานที่เป็นนโยบายระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศวาระเรื่องเกษตรอินทรีย์ การลดการ 
ใช้สารเคมีการเกษตร เป็นต้น

33 เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, วลัยพร มุขสุวรรณ และจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์. ศูนย์จัดการขยะครบวงจร รูปแบบใหม่ของขยะข้าม 
 พรมแดน. 28 พฤษภาคม 2555. สืบค้นจาก http : / / thaiecoaler t .org/ th/userf i les/Documents/ 
 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY_YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.pdf. สบืคน้เมือ่ 20 มกราคม  
 2558.
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 สรปุประเด็น การประเมนิผลกระทบนัน้ควรคำานงึถงึความสมดลุทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ และในการติดตามผลกระทบควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการ
เจรจาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการเจรจาเพื่อนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการผลกระทบต่อไปในอนาคต กระบวนการ
ติดตามผลกระทบในปัจจุบันจะเป็นหน่วยงาน องค์กรรัฐ นักวิชาการ เป็นคนทำาการศึกษาและติดตามผลกระทบ 
ซึ่งจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้นแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนก็สามารถเป็นผู้ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้ กระบวนการติดตามตรวจสอบโดยสาธารณะ (public monitoring) เป็นสิ่งที่สำาคัญเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง 
รอบด้าน และควรมีการศึกษาติดตามมาตรการการเยียวยาที่กำาหนดไว้ว่าสามารถบรรเทาและเยียวยาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นได้หรือไม่ 
 ข้อเสนอแนะ
 • ควรมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม และจัดโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ 
  ให้มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยคณะ- 
  กรรมการที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจจะต้องมีทั้งคณะใหญ่ และอนุกรรมการในเรื่องต่างๆ ที่มีความเข้าใจในแต่ละ 
  ประเด็น มีการกำาหนดพันธกิจ (mission) กรอบการทำางานที่ชัดเจน และที่สำาคัญคือต้องเป็นส่วนหนึ่งของ 
  กระบวนการเจรจา โดยในที่นี้อาจกำาหนดให้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำานักงาน 
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขาในคณะกรรมการชุดดังกล่าว
 • ควรมกีารกำาหนดยทุธศาสตร์การเจรจาการคา้ เน่ืองจากเป็นประเดน็ทีส่ำาคญั และเพือ่เป็นการเตรยีมขอ้มลู 
  นำาไปสู่การเจรจาเชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น 
 • เป้าหมายของการนำาการประเมินผลกระทบมาใช้ในกระบวนการเจรจาการค้า ต้องเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 • ควรมีการคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ทั้งสามัญ และวิสามัญ เพื่อการพิจารณากรอบการเจรจาการค้า และ 
  มีอำานาจในการเรียกข้อมูล รายงานประกอบต่างๆ ได้
 • ผูท้ีจ่ะมาดำารงตำาแหนง่ประธานคณะกรรมการตดิตามผลกระทบ ควรเปน็บคุคลทีม่คีณุวฒุ ิวยัวฒุ ิสถานภาพ 
  ที่เหมาะสม เนื่องจากจะต้องทำางานประสานกับหลายภาคส่วน และต้องมีการสั่งการท่ีรวดเร็ว รวมทั้ง 
  คณะกรรมการควรเป็นบุคคลที่ทำางานในลักษณะ change champion ท่ีจะคอยติดตามการดำาเนินงาน 
  ให้เป็นไปตามที่ได้วางไว้ 
 • ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาการค้า เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
  กบัรายงานศึกษาความเปน็ไปได้กอ่นการเจรจาการคา้ โดยดหูลายมติปิระกอบกนัไมเ่พยีงแตม่ติดิา้นเศรษฐกิจ  
  เช่น มิติผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อันจะนำาไปสู่การแก้ไขเนื้อหาและกำาหนดการเจรจาในครั้งอื่นๆ  
  ต่อไป
 • ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเจรจาการค้าภายหลังจากที่ได้ 
  เซ็นสัญญาไปแล้ว ว่าได้มีการเยียวยาตามข้อเสนอที่ได้นำาเสนอไว้หรือไม่ และผลจากการเยียวยาเป็น 
  เช่นไร กองทุนที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการเจรจาต่อไป
 • ควรมีการวางกลไกถาวรในการติดตามตรวจสอบการเจรจาการค้า (monitoring) โดยเฉพาะการทำา Public  
  monitoring และมีการกำาหนดบทบาทหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในกระบวนการติดตามตรวจสอบ เช่น 
  คณะกรรมการอสิระเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค โดยกลไกดงักลา่วจะตอ้งออกแบบใหม้กีารฝงัตวัอยูใ่นกระบวนการ 
  เจรจา 
 • การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องท่ีมีความสำาคัญ ควรมีการออกแบบกลไกให้ผู้ท่ีได้รับ 
  ผลกระทบหรือกลุ่มอ่อนไหวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีคุณภาพ



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 137

บทที่ 2
กระบวนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

 ในบทนี้จะกล่าวถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบโดยจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 • ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบของประเทศไทย
 • ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบของต่างประเทศ 
  กรณีสหภาพยุโรป 

2.1 ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบของไทย
 2.1.1 มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศภายใต้มาตรา 190 
นั้นถูกยกเลิกไป 
 กระบวนการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศของไทย ไดเ้ริม่มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2542 ภายใตร้ฐัธรรมนูญฉบับป ีพ.ศ.
2540 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการเจรจา หากยังไม่ได้มีการดำาเนินการใดๆ 
จนกระทั่งช่วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ.2544-2549) ได้เริ่มมีการดำาเนินการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี
กับประเทศต่างๆ การดำาเนินการเจรจาการค้าเสรีในยุคนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเลือกประเทศเจรจา การจัดทำา
กรอบการเจรจา การดำาเนินการสรุปผลการเจรจา อันเนื่องมาจากบทบาทของฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง และไม่ต้องมีการ
ขอความเห็นชอบในการจดัทำาความตกลงจากรฐัสภา ตามทีร่ฐับาลใชด้ลุยพนิิจในการตคีวามมาตรา 224 วา่ความตกลง 
FTA ไม่เขา้ขา่ยตอ้งใหร้ฐัสภาเหน็ชอบ กอ่ใหเ้กดิการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเดน็ไมว่่าจะเป็นเรือ่งของความโปรง่ใส 
การขาดการตรวจสอบ และถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย34 
 จากจดุออ่นและขอ้วพิากษท์ีเ่กดิขึ้น นำาไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมในการจดัทำาการตกลง
ทางการค้า และการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 มาตรา 190 ที่ได้
ปรับปรุงเพิ่มเติมจากมาตรา 224 โดยได้เพิ่มประเภทของสัญญาที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาจากสองประเภทเป็น
ห้าประเภท และได้กำาหนดกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำาสนธิสัญญาที่มีภาคประชาชนและฝ่ายนิติบัญญัติเข้า
มาร่วมด้วย ตามที่ปรากฏในมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ดังต่อไปนี้35 

  “หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมสีทิธิ อธปิไตย 
หรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็น
ไปตามสัญญา หรือมี ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ 
รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว”

34 ศริพิร สจัจานนัท.์ 2554. รายงานฉบบัสมบรูณ ์โครงการการ “ศกึษาแนวทางและขัน้ตอนกระบวนการเจรจาการคา้เสรรีะหวา่ง 
 ประเทศ”. สนับสนุนโดยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
35 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, พรชัย ฬิลหาเวสส, ณัฏฐณิชา อเนกสมบูรณ์ผล “ผลกระทบของมาตรา  
 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ว่าด้วยการจัดทำาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต่อการค้าและการ 
 ลงทุนของประเทศไทย” สิงหาคม 2554.
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 นอกจากนี้ ในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตราดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า
 “ก่อนการดำาเนินการเพื่อทำาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง 
คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือ
สัญญานั้น ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
 เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนท่ีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้
เกดิผลกระทบตอ่ประชาชนหรือผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม คณะรฐัมนตรตีอ้งดำาเนนิการแกไ้ขหรอืเยยีวยา
ผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม”
 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้นในการจัดทำาหนังสือสัญญาที่ต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี จะต้องดำาเนินการดังต่อไปนี้36

 1) ให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
 2) เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อความเห็นชอบ 
 3) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของหนังสือสัญญาหลังจากที่มีการลงนามแล้ว
 4) มีมาตรการในการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
  ขนาดย่อม 
 แนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศของไทย จะมีความชัดเจนได้นั้น ต้องมีการ
กำาหนดกฎหมายเฉพาะมารองรับ ตามที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ หากก็ยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นมา ทำาให้
กระบวนการในการทำาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไม่มีความชัดเจน ที่ผ่านมาได้มีความพยายามจากฝ่ายรัฐบาล 
และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะมารองรับการเจรจาจัดทำาหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ จำานวน 3 ฉบับ จาก 3 องค์กร ประกอบไปด้วย
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 • กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน 
 หากรา่งพระราชบญัญตัดัิงกลา่ว ยงัไมส่ามารถหาขอ้สรปุในเนือ้หาสาระของทีเ่ปน็ทีย่อมรบัของทกุฝา่ยได ้เนือ้หา
สาระโดยหลักการสำาคัญๆ ของแต่ละร่างที่นำาเสนอไม่แตกต่างกัน แต่ร่างของกระทรวงการต่างประเทศมีรายละเอียด
คอ่นขา้งนอ้ย เม่ือเทยีบกบัร่าง ของฝา่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกลุม่ศกึษาข้อตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน 
โดยร่างของกระทรวงการต่างประเทศเป็นการให้อำานาจแก่ฝ่ายบริหารในการใช้ดุลพินิจค่อนข้างมาก
 มาตรา 190 ระบุขอบเขตเงื่อนไขของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอขอความเห็น
ชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อนไปแสดงเจตนาผูกพัน เพิ่มการมีส่วนร่วมของรัฐสภาและภาคประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่ม
ต้นการเจรจา รวมทั้งกำาหนดให้มีการจัดทำากฎหมายเฉพาะด้านการเจรจาจัดทำาหนังสือสัญญาและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบัญญัติมาตรา 190 ที่ต้องการขจัดการใช้อำานาจอย่างไม่เป็นธรรม สร้าง
ดุลยภาพของอำานาจทางการเมืองมากขึ้นและเสริมอำานาจทางการเมืองให้กับประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการทำาหนังสือ
สัญญา หากกระบวนการจัดทำาหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ซับซ้อนและไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความยุ่งยากในทาง
ปฏิบัติดังนี้

36 ศริพิร สจัจานนัท.์ 2554. รายงานฉบบัสมบรูณ ์โครงการการ “ศกึษาแนวทางและขัน้ตอนกระบวนการเจรจาการคา้เสรรีะหวา่ง 
 ประเทศ”. สนับสนุนโดยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 139

 • การลำาดับขั้นตอนก่อนหลังของกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทำาหนังสือสัญญาไม่ชัดเจน คำาว่า  
  “การดำาเนินการ” ในมาตรา 190 วรรค 3 ไม่มีความชัดเจนว่า การดำาเนินการหมายถึงขั้นตอนใด ซึ่งหาก
  ตีความว่าเป็นการดำาเนินการ ก็จะต้องมีกรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และการรับฟัง 
  ความคิดเหน็ของประชาชน ความไมช่ดัเจนน้ีทำาให้เจา้หน้าท่ีรฐัมคีวามเสีย่งในการถกูฟอ้งว่าไมไ่ดด้ำาเนนิการ 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 • การรับฟังความคิดเห็นประชาชน ตามมาตรา 190 วรรค 2 หนังสือสัญญาหลายฉบับมีเนื้อหาสาระ 
  ทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่ประชาชนทัว่ไปไมม่คีวามรู ้จะมกีารจดัให้มกีารรบัฟงัความคดิเห็นท่ีเหมาะสม และในทาง 
  ปฏิบตัยิงัไมม่มีาตรฐานกลางเกีย่วกบักระบวนการและข้ันตอนในการรบัฟงัความคดิเห็นทำาให้การดำาเนนิการ 
  เป็นไปตามอัธยาศัยของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 • กลไกและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มในกระบวนการเจรจายังไมม่คีวามชดัเจน โดยเฉพาะ 
  ในส่วนของภาคประชาชน
 • การจัดทำากรอบการเจรจา มาตรา 190 ไม่ได้มีการกำาหนดการใช้อำานาจของรัฐสภาไว้ อาจทำาให้เกิดความ 
  ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
 • การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุน FTA ขึ้นมาภายใต้กระทรวงพาณิชย์ 
  เพือ่ดำาเนนิการในการเยยีวยา หากการเยยีวยาภายใต้กองทุนอาจชว่ยได้เพยีงเลก็น้อย การแกไ้ขปัญหาจรงิๆ  
  ต้องเป็นการดำาเนินการในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง 
 2.1.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเงื่อนไขหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 
67 วรรคสอง กำาหนดให้ “การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวด ล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน” ประกอบกับในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
ไดร้บัรองสิทธแิละหนา้ทีด่า้นสขุภาพ ตามมาตรา 5 ว่า ”บุคคลมสีทิธิในการดำารงชวิีตในสิง่แวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมทั้งมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำาเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมนั้น” 
และมาตรา 11 ว่า”บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ รวมท้ังมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ 
ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดง
ความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว”
 ในประกาศคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพท่ีเกดิจาก
นโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 กล่าวถึงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นภาคส่วน
ต่างๆ ของสังคมจึงสามารถนำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง สำาหรับนโยบาย 
ในหลายระดับ โดยเฉพาะการกำาหนดนโยบายการค้าเสรี ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนในประเทศ และมี
ผลกระทบในหลายมิติ จึงมีความสมควรที่จะต้องนำาเอาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดทำาความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย โดยสามารถนำามาบูรณาการในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1) การกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ (public scoping) 
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ได้เข้าร่วมโดยเสมอภาค นำาเสนอประเด็น (issues) 
ที่จะเป็นโจทย์ของการศึกษาประเมินผลกระทบ (research questions) พิจารณาว่ากรอบการเจรจาฯ ประกอบด้วย
เรื่องใดบ้าง และแต่ละประเด็นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร มีการจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น โดยให้ 
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คณะกรรมการกำากบัทศิทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ37 เป็นผู้ดำาเนินการ นอกจากน้ี ยงัควรมคีณะอนุกรรมการ
และคณะทำางานต่างๆ ที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบในแต่ละประเด็นย่อยๆ เพื่อศึกษาผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
เป็นลำาดับไป อีกทั้งควรมีผู้แทนของคณะกรรมการกำากับทิศฯ เป็นตัวแทนในคณะอนุกรรมการกำากับดูแลการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่กำากับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมีอธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นเลขานุการ
 2) การประเมินผลกระทบ (assessing) โดยต้องมีโจทย์ของการศึกษาประเมินผลกระทบว่าจะประเมิน 
ในประเด็นใด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 1) โดยในการศึกษาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จะมีหลาย
มิติประกอบกันเป็นรูปแบบของสหวิทยาการ (transdisciplinary) จำาเป็นต้องมีวิธีวิทยา (methodology) ที่เป็น 
ที่ยอมรับ มีความน่าเช่ือถือ โดยในการศึกษาจะมีคณะศึกษาด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เชื่อมโยง 
กบัประเดน็การเจรจาการค้าเสรี โดยคณะผูศึ้กษานีจ้ะอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการกำากบัทศิทางการประเมนิผลกระทบดา้น
สุขภาพ
 3) การทบทวนรา่งรายงานการศกึษาและการวิเคราะห์ผลกระทบทางสขุภาพโดยสาธารณะ (public reviewing) 
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นำาร่างรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพท่ีได้จากข้ันตอนท่ี 2) มาให้ผู้ได้รับผลกระทบและ
สาธารณชนร่วมกันกลั่นกรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะ
กรรมการกำากับทิศทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะร่วมกันดำาเนินการ
 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพท่ีเกดิจากนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ.2552 โดยเน้นให้มีความยืดหยุ่นในการดำาเนินงานมากขึ้น 
 2.1.3 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 มติ 9 “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้า
เสรีระหว่างประเทศ” ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบถึงความกังวลของหลายภาคส่วนถึงผลกระทบจาก
การทำาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่อาจมีผลต่อสุขภาวะและสังคมของประชาชนทุกมิติ ได้แก่ ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม งบประมาณรัฐบาล รายจ่ายครัวเรือน รวมถึงศีลธรรมและวัฒนธรรม 
แม้จะมีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่38

 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 190 ซ่ึงให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถงึการดำาเนนิการแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศ 
แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว 
 (2) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 8 มาตรการข้อ 75 กำาหนดให้การจัดทำาหนังสือ
สญัญาระหวา่งประเทศและกฎหมายทีเ่กีย่วพนัมาจากหนังสอืสญัญาระหว่างประเทศ ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยนั้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาผลกระทบต่อผู้บริโภคด้านสุขภาพและสุขภาวะอย่างรอบคอบและ
ถี่ถ้วน สร้างหลักประกันเพื่อปกป้องผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ปรับปรุงกลไกรองรับผลกระทบ รวมถึงพิจารณาผล 
กระทบตอ่ผูบ้รโิภคด้านสขุภาพเพือ่หาแนวทาง กลไกชดเชยความเสยีหาย ตลอดจนพจิารณาเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ
ข้อตกลง 

37 คณะกรรมการกำารับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หมายความว่า “คณะกรรมการท่ีหน่วยงานเจ้าของนโยบาย 
 สาธารณะ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตหรือสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำาหน้าที่ 
 ในการกำากับให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552”
38 http://nha2010.samatcha.org/sites/nha2010.samatcha.org/files/NHA3 res9 FTA 22Dec10.pdf สืบค้นเมื่อ 
 5 มกราคม 2558
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 (3) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 มติที่ 1.2 เรื่อง “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากร
ไทย” มติที่ 1.4 เรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำาหนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี” และมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 มติท่ี 2.5 “ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ” และมติที่ 2.5 
“แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสบูแหง่ชาต ิพ.ศ.2553-2557” มมีติท่ีเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการดำาเนนิงาน
โดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่สขุภาพและสงัคม จากการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ และมติท้ังหมดน้ีผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนและรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้สัตยาบันที่มีผลผูกพันกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไปแล้ว
หลายฉบับ และปัจจุบันก็กำาลังมีการเจรจากับหลายประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตระหนักถึง 
ขอ้จำากดัของกลไกและกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศดา้นสนิคา้ทีม่ผีลตอ่สขุภาวะ สงัคม 
และด้านบริการที่เกี่ยวเนื่อง การดำาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรี รวมถึงการดำาเนิน
การอย่างบูรณาการ การมีส่วนร่วม การนำามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการใช้ความรู้ทางวิชาการ จึงได้มีมติเรื่อง 
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้ความ
สำาคัญกับผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม ไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
กับกลไกการค้าระหว่างประเทศ
 การดำาเนนิงานภายหลงัจากมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2553 สำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตไิด้
ประสานงานผ่านกลไกนโยบายที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้ง 2 ชุด คือคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ใช้เป็นช่องทางหลักในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูแบบเปน็ทางการ และคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ พัฒนา
แนวทางการใช้เครื่องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้สนับสนุนกระบวนการศึกษาเพื่อ
ออกแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้ มูลนิธิ
ธรรมรฐัเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ศึกษาแนวทางและข้ันตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรรีะหว่างประเทศ39 
โดยการดำาเนนิงานได้แลว้เสร็จ และได้เสนอแนวทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในกระบวนการเจรจาการคา้เสร ี
ดังแผนภาพที่ 3
 นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำา
โครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการ 
เข้าถึงยา เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางในการเจรจาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับประเทศ และเป็นการทดลองกระบวนการเรียนรู้ในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ เนื่องด้วย อย. เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องระบบยาของประเทศ และเป็นหน่วยงานที่ให้
ความเหน็ประกอบการเจรจาการคา้เสรใีนประเดน็การเขา้ถงึยาของประชาชน ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการเตรยีมการทบทวน
รายงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ 
 

39 ศริพิร สจัจานนัท.์ “การศกึษาแนวทางและขัน้ตอนกระบวนการเจรจาการคา้เสรรีะหวา่งประเทศ” วารสารการจดัการสมยัใหม ่ 
 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2555.
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
กรณีศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการเข้าถึงยา

2.2. ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าเสรี และการประเมินผลกระทบ
 ในต่างประเทศ กรณี สหภาพยุโรป
 ในกระบวนการตัดสินใจประเด็นต่างๆ หรือการกำาหนดนโยบายในระดับสหภาพอันจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน 
จะใชก้ระบวนการพจิารณาตามวถิทีางแหง่ประชาธปิไตย โดยในกระบวนการกำาหนดนโยบายของสหภาพยโุรป นอกจาก 
3 สถาบันหลักอันประกอบไปด้วย คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) คณะมนตรียุโรป (Council 
of EU) และ สภายุโรป (European Parliament) ยังมีคณะทำางานพิเศษ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้
ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และมีกลุ่มภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน กลุ่มศาสนา 
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นักกฎหมาย กลุ่มนักคิดและกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรม ทำางานคู่ขนานไปกับหน่วยงานของสหภาพยุโรป โดยเข้ามา 
มีส่วนร่วมใน Stakeholder consultation40

 สหภาพยุโรป เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินนโยบาย รวมท้ังการมีส่วนร่วม 
ในการจัดทำาการประเมินผลกระทบ (impact assessment) ซึ่งเป็นกระบวนการหาผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของแนวทางนโยบายและกฎระเบียบนั้นๆ ก่อนการดำาเนินนโยบายใดๆ ระบบการประเมินผลกระทบ 
(impact assessment system) เป็นเครื่องมือสำาคัญในการกำาหนดนโยบายต่างๆ ของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพ
ยุโรปมีการนำาเอาการประเมินผลกระทบมาใช้ในหลายด้านด้วยกัน41 การประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืน (sustain-
ability impact assessment: SIAs) เป็นนโยบายที่สำาคัญที่ต้องจัดทำาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ด้านการ
พัฒนาจากนโยบายการค้า และนโยบายระหว่างประเทศต่างๆ 
 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลกระทบ มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน จากการประชุมที่โกเธน- 
เบอร์ก เมื่อเดือนมิถุนายน 2544 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป42 มีมติว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรถือเป็น
วัตถปุระสงค์หลกัของทกุการดำาเนนิการ และนโยบายการประเมนิผลกระทบต่างๆ ของนโยบายทัง้หลาย ตอ้งพจิารณา
ถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม ทัง้ภายในและภายนอกสหภาพยโุรปดว้ย” มกีารสรา้งกระบวนการ
เพื่อประกันว่าข้อเสนอให้มีกฎหมายแต่ละเรื่องนั้น ผ่านการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ต่อมาในปี 2545 
ในคำาประกาศของคณะกรรมาธกิารยโุรปวา่ดว้ยการตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย ยนืยนัว่าคณะกรรมาธกิาร
ยุโรปจะตรวจสอบผลกระทบของข้อเสนอให้มีกฎหมายทุกเรื่อง “เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความสอดคล้องของ
กระบวนการพัฒนานโยบาย” และ “เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของปัจจัยแวดล้อมในการออกกฎหมาย 
อันจะนำาไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหภาพยุโรป” ในเดือนมิถุนายน 2548 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแนวปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมายฉบับใหม่ และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 แนวปฏิบัติใหม่น้ีใช้กับการดำาเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมาธิการยุโรปทุกเรื่อง 
โดยครอบคลุมถึงข้อเสนอให้มีกฎหมาย การทำารายงานการศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แผนงบ
ประมาณ และการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
 การประเมนิผลกระทบเปน็เครือ่งมอืหน่ึงท่ีทางสหภาพยโุรปนำามาใชใ้นชว่งเริม่ต้นของกระบวนการนโยบายเมือ่
มีการพัฒนาร่างนโยบายต่างๆ43 เพื่อให้มั่นใจว่าในการเริ่มต้นนโยบายนั้นเป็นไปโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และนำาไป
สูส่ภาพแวดลอ้มของการกำากบัดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล44 โดยจะนำาประเดน็ทัง้ในดา้นของเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา กระบวนการประเมินผลกระทบจะเป็นหลักฐานที่ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ให้เห็น

40 ศิริพร สัจจานันท์. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการ “การศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรี 
 ระหว่างประเทศ”. ตุลาคม 2554
41 สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. รายงานฉบบัสมบรูณ.์ โครงการศึกษาประเภทและขนาดของ 
 โครงการหรือกิจการเพื่อกำาหนดเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ 
 สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ. มีนาคม 2556.
42 ปกรณ์ นิลประพันธ์. การตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย (regulatory impact assessment). มิถุนายน 2555.  
 สืบค้นจาก http://lawdrafter.blogspot.com/2012/06/regulatory-impact-assessment.html.
43 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/index_en.htm
44 European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
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ประโยชน์ ข้อเสียของแต่ละทางเลือกนโยบาย เพื่อให้กระบวนการสร้างนโยบายมีคุณภาพ โปร่งใส รอบด้านและมี
ความเท่าเทียมในประเด็นที่ได้รับการระบุ Commission’s Impact Assessment System ได้เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.2545 
ครอบคลุมร่างนโยบายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ จากนั้นได้มีการตั้ง Impact Assessment Board (IAB) หรือ
คณะกรรมการประเมนิผลกระทบ ขึน้ในป ี254945 เพือ่ท่ีจะเป็นผูต้รวจสอบควบคมุคณุภาพอิสระ สนับสนุนการทำางาน
ของระบบการประเมินผลกระทบของกรรมาธิการยุโรป โดยมีกรรมการประกอบไปด้วยคณะกรรมาธิการอาวุโสที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรปตามความเชี่ยวชาญ มีวาระ 2 ปี กรรมการมีทั้งสิ้น 5 คน และได้มีการ
เพิม่จำานวนเปน็ 9 ในป ี255446 บอร์ดจะช่วยใหข้อ้คดิเห็นตามความเชีย่วชาญและความเห็นสว่นตัวในรา่งการประเมิน
ผลกระทบเพื่อช่วยให้การปรับปรุงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะนำาเข้าสู่การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรป และได้มี
การออกไกด์ไลน์ในปี 2552 โดยมีการแบ่งประเภทของผลกระทบ ยกตัวอย่างเช่น การแข่ง สิทธิพื้นฐาน สังคม และ
ดนิแดน โดยไกดไ์ลนด์งักลา่วไดม้กีารนำาไปใชอ้ยา่งกว้างขวาง หลงัจากท่ีได้มกีารออกไกด์ไลน์ดังกลา่ว คณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขไกด์ไลน์จากประสบการณ์ในการนำาไปใช้งานจริง และจะได้มีการหารือกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จากนั้นจะวิเคราะห์สิ่งที่ได้กลับมาจากการหารือกับสาธารณะ แล้วจึงนำามาปรับปรุงแก้ไขไกด์ไลน์และให้ 
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการดำาเนินงานนี้จะทำาในช่วง พ.ศ.2557 
 2.2.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบในกระบวนการนโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรป47

     1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโครงร่าง (proposal) ของคณะกรรมาธิการยุโรป โดย
       • สนับสนุนให้การออกแบบนโยบายมีความเป็นระบบ เชื่อมโยง วิเคราะห์ เปิดเผย และใช้ 
        ข้อมูลหลักฐาน
       • ทำาให้เกิดความสมดุล และครอบคลุมในการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
        สิ่งแวดล้อม และสังคม 
     2. เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย
       • นำาเสนอข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและครอบคลุมไปยังผู้ทำาหน้าที่ตัดสินใจนโยบายเพื่อให้ 
        เห็นถึงเหตุผลของข้อเสนอต่างๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
       • ช่วยให้ผู้ทำาหน้าที่ตัดสินใจนโยบายเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
        การตัดสินใจ
     3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีคุณค่า โดย
       • ทำาใหเ้กดิการสือ่สารภายใน และสนับสนุนให้เกดิการประสานการทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
        ตั้งแต่ต้น
       • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารภายนอกโดยทำาให้กระบวนการพัฒนานโยบายโปร่งใสและ 
        เปิดกว้างต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

45 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/iag_pc_questionnaire_en.pdf 2014 Revision of the Euro- 
 pean Commission Impact Assessment Guideline, Public Consultation document.
46 European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
47 The Evaluation Partnership Limited, Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System, Final  
 Report-Executive Summary, April 2007
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 2.2.2 วิธีวิทยาในการประเมินผลกระทบ
     คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีการวางการประเมินผลกระทบไว้ใน 2 ช่วง48 คือ 
     1. การประเมินผลกระทบเบื้องต้น (preliminary assessment) เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาหลัก 
      ในโครงร่าง วัตถุประสงค์ ผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
     2. การประเมินผลกระทบส่วนขยาย (extended impact assessment) ในส่วนนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก 
      ที่คณะกรรมาธิการยุโรปมีมติเห็นชอบกับโครงร่าง และมีความต้องการผลจากการประเมินผล 
      กระทบในด้านต่างๆ อย่างมีนัยสำาคัญ 
 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา การประเมินผลกระทบเบื้องต้น ได้ถูกแทนที่ด้วย Roadmap ที่มีลักษณะเหมือน
กบัการประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้49 สว่นการประเมนิผลกระทบสว่นขยายน้ัน จะเรยีกว่า การประเมนิผลกระทบ (IA) 
เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำาคัญของการวิเคราะห์ที่เหมาะสม และความจริงที่ว่าการประเมินผลกระทบยังคงมีข้อจำากัด
อยู่ในขั้นตอนที่ 250 
     การประเมินผลกระทบ สามารถนำามาใช้ได้กับ51

     1. โครงร่างทางนิติบัญญัติ (legislative proposals)
     2. ความเร่ิมต้นที่ไม่ใช่ทางกฎหมาย (non-legislative initiatives) เช่น เอกสารทางราชการ 
      แผนปฏิบัติงาน โครงการด้านการเงิน แนวทางในการเจรจาสำาหรับข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมี 
      ส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายในอนาคต
     3. มาตรการในการปฏิบัติงาน และพรบ.ที่ออกตามอำานาจที่รับมอบหมาย (implementing measures 
      and delegated acts)

2.3 กระบวนการของระบบการประเมินผลกระทบและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบ
 2.3.1 กระบวนการของระบบการประเมินผลกระทบ 
     ระบบการประเมนิผลกระทบของสหภาพยโุรป ท่ีได้มกีารกำาหนดกระบวนการไว้ในแนวทางการประเมนิ
     ผลกระทบ52 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
     1. การออกแบบการประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาถึง Roadmap การรวมเข้าไปใน SPP 
      (Strategic Planning and Programming Cycle) และกรอบเวลา
     2. การทำางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยสนับสนุนการประเมินผลกระทบตลอดข้ันตอนการประเมิน 
      ผลกระทบ
     3. การตั้ง Impact Assessment Steering Group (IASG) และเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการ 
      ประเมินผลกระทบ โดย IASG จะมีการตั้งขึ้นในทุกๆ การประเมินผลกระทบ โดยสมาชิกของ 
      หน่วยสนับสนุนการประเมินผลกระทบจะต้องมามีส่วนร่วมใน IASG

48 The Evaluation Partnership Limited, Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System, Final  
 Report-Executive Summary, April 2007
49 ตัวอย่าง roadmap ประเด็นการส่งออก http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/planned_ia/docs,/2014_ 
 trade_014_dual_use_en.pdf
50 EU Impact Assessment system (EU-IA) 
51 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
52 European Commission. “Impact Assessment Guidelines” 15 January 2009.
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     4. การปรึกษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
     5. ดำาเนินการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบ
     6. นำาเสนอข้อค้นพบในรายงานการประเมินผลกระทบ
     7. นำาเสนอรา่งรายงานการประเมนิผลกระทบ พรอ้มด้วยบทสรปุผูบ้รหิารไปยงัคณะกรรมการประเมิน 
      ผลกระทบ (IAB) และให้เผื่อระยะเวลาสำาหรับการส่งร่างที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
     8. ปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการ
     9. รายงานการประเมินผลกระทบ และความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยโครงร่าง ถูกส่ง 
      ไปยัง Inter-Service Consultation
     11. ส่งรายงานการประเมินผลกระทบ บทสรุปผู้บริหาร ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และ 
      โครงร่างไปยัง College of Commissioners
     11. ส่งต่อรายงานการประเมินผลกระทบและบทสรุปผู้บริหารพร้อมด้วยโครงร่างไปยังสถาบันอื่นๆ
     12. เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบฉบับสุดท้าย และความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ 
      ในเวปไซต์โดย SG
     13. กรณีที่มีข้อมูลใหม่ หรือมีการร้องขอจากทางคณะมนตรียุโรป (Council of EU) หรือสภายุโรป 
      (European Parliament) ทางคณะกรรมาธิการยุโรปสามารถตัดสินใจให้มีการปรับปรุงรายงาน 
      การประเมินผลกระทบให้ทันสมัยขึ้น
     ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการประเมินผลกระทบ จะต้องสามารถตอบคำาถามเหล่านี้ได้53 คือ
     1. ผลกระทบที่มีนัยสำาคัญเป็นอย่างไร
     2. ความสำาคัญในด้านการเมืองในการริเริ่มของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นอย่างไร
     3. การริเริ่มนี้อยู่ในส่วนใดของกระบวนการพัฒนานโยบาย
 2.3.2 กรอบระยะเวลาในกระบวนการประเมินผลกระทบ

แผนภาพที่ 6 แสดงกรอบระยะเวลาในกระบวนการประเมินผลกระทบ54

53 European Commission. “Impact Assessment Guidelines” 15 January 2009.
54 อ้างแล้ว
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 2.3.3 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
 การประเมินผลกระทบจะต้องแสดงให้เห็นทั้งด้านดี และด้านเสียของแต่ละทางเลือกนโยบาย โดยผู้มีส่วนได้
เสียจะมีส่วนในการวิเคราะห์ผลกระทบ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้55

 1. การระบุถึงผลกระทบที่สำาคัญของแต่ละทางเลือก และตรงกับวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ทำาการประเมิน  
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละทางเลือกก่อให้เกิดผลกระทบที่เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ในแง่มุมครบถ้วน โดยจะ
ต้องมีการพิจารณาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในแง่บวก และในแง่ลบ โดยสามารถนำาเกณฑ์เหล่านี้มาใช้ใน
การระบุผลกระทบ
  • ประเด็นความเกี่ยวข้อง เช่นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ความสัมพันธ์กับความคิดริเริ่มพื้นฐาน เป้าหมาย 
  • ลกัษณะเฉพาะ เช่น การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ความสอดคลอ้ง 
    กับความต้องการของการออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น 
  • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ภาคธุรกิจ ประชาชน คนทำางาน ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือประเทศอื่นๆ  
    เป็นต้น
  • ความถี่และความเที่ยงตรง ความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 2. การเลอืกผลกระทบทีม่นียัสำาคญั โดยดูถงึภาพรวม ความเกีย่วพนักบัผู้มสีว่นได้เสยีเฉพาะด้าน และมคีวาม
สำาคัญกับวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรปมากน้อยเพียงใด 
 3. การประเมินผลกระทบ โดยจะมีการประเมินได้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่นำามา 
ใช้ในการประเมินจะไม่ได้มีการกำาหนดแน่นอน ตายตัว แต่จะเลือกให้เหมาะสมสำาหรับประเด็นหรือสถานการณ์ และ
จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลพื้นฐาน (baseline) 
 หรือสามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนย่อย56 57ประกอบไปด้วย
 1. การระบุปัญหา (identify the problem) 
  • อธิบายถึงธรรมชาติ และขอบเขตของปัญหา
  • ระบุถึงผู้เล่นหลัก ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
  • แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อน และเน้นถึงสาเหตุ
  • พัฒนาสถานการณ์พื้นฐานให้ชัดเจน รวมถึงส่วนใดที่มีความจำาเป็น การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และการ 
    ประเมินความเสี่ยง
 2. การกำาหนดวัตถุประสงค์ (define the objecttives)
  • กำาหนดวัตถุประสงค์ให้สัมพันธ์กับปัญหาและที่มาของปัญหา
  • กำาหนดวัตถุประสงค์เป็นไปตามระดับ จากระดับทั่วไปจนถึงระดับเฉพาะ หรือระดับปฏิบัติการ
  • ควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป 
 3. พัฒนาทางเลือกหลักของนโยบาย (develop main policy option)
  • กำาหนดทางเลือกนโยบายที่เหมาะสม ระหว่างทางเลือกสำาหรับเนื้อหา และทางเลือกสำาหรับกลไกการ 
    ขับเคลื่อน
  • ตรวจสอบหลักการพื้นฐาน
  • จำากัดขอบเขตโดยการ screening เทคนิคและองค์ประกอบอ่ืนๆ และตรวจสอบเง่ือนไขในด้าน 
    ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสอดคล้อง
  • คัดเลือกทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อการวิเคราะห์ต่อไป

55 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/iag_pc_questionnaire_en.pdf 2014 Revision of the 
 European Commission Impact Assessment Guideline, Public Consultation document.
56 EU Impact Assessment system (EU-IA)
57 European Commission. “Impact Assessment Guidelines” 15 January 2009.
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 4. วิเคราะห์ผลกระทบ (analyse the impact of the options)
  • ระบุผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสาเหตุของการเกิด 
    ผลกระทบเหล่านั้น
  • ระบุผู้ได้รับผลกระทบทั้งในและนอกสหภาพยุโรป และได้รับผลกระทบอย่างไร
  • ประเมนิผลกระทบเทยีบกบัขอ้มลูพืน้ฐาน (baseline) ท้ังในเชงิปรมิาณ คณุภาพ รวมถงึดา้นงบประมาณ 
  • ระบุและประเมินภาระในด้านการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
  • พิจารณาถึงความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของตัวเลือกนโยบาย รวมถึงอุปสรรคในการสับเปลี่ยน 
    หรือปฏิบัติตาม
 5. เปรียบเทียบผลกระทบ (compare the options)
  • ให้นำาหนักระหว่างผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบสำาหรับแต่ละทางเลือกโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
  • ในส่วนที่เป็นไปได้ให้แสดงผลที่เกิดขึ้นทั้งโดยรวม และโดยจำาแนก
  • นำาเสนอผลการเปรียบเทียบแต่ละทางเลือกโดยแบ่งตามประเภทของผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบ
  • ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้และมีความเหมาะสม หรือทางเลือกที่ควรจะเป็น
 6. ระบุเรื่องการติดตาม และประเมินผลนโยบาย (outline policy monitoring and evaluation)
  • ระบุตัวชี้วัดความก้าวหน้าหลัก สำาหรับวัตถุประสงค์การดำาเนินการที่เป็นไปได้
  • นำาเสนอแนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินที่เป็นไปได้
 โดยผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะเข้าร่วมให้คำาปรึกษาได้ในทุกขั้นตอน ตลอดกระบวนการ
ประเมินผลกระทบ
 โดยในการประเมินผลกระทบ จะยึดถือหลักการดังต่อไปนี้58

  • ความครอบคลุมด้านต่างๆ (comprehensive) 
  • ความเหมาะสม (proportionate) 
  • อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริง (based on evidence) 
  • เปิดรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (open to stakeholders views)
  • ปราศจากอคติ (unbias)
  • มีการดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (conducted in cooperation with other services) ในที่นี้ 
    จะมี Impact assessment steering group (IASG) ที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน เพื่อให้ 
    แน่ใจว่ามีการประสานงานกับทาง commission และหน่วยงานอื่นๆ 
  • ฝังตัวอยู่ในกระบวนการนโยบาย (embedded in the policy cycle) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออกแบบ 
    นโยบายที่ดี ไปจนถึงขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล
  • มีความโปร่งใส (transparent) 

2.4 ผลจากการนำาการประเมินผลกระทบมาใช้
 2.4.1 การดำาเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลกระทบ
 จากรายงานของคณะกรรมการประเมินผลกระทบ (IAB) ในปี 2556 แสดงให้ให้เห็นตัวเลขของร่างรายงาน
ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบตั้งแต่ปี 2550-255659 ดังนี้

58 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/docs/iag_pc_questionnaire_en.pdf 2014 Revision of the 
 European Commission Impact Assessment Guideline, Public Consultation document.
59 European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
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2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

จำานวนการประเมินผลกระทบ 102 135 79 66 104 97 97

จำานวนการประชุม 22 26 21 23 25 20 19

จำานวนความคิดเห็น 112 182 106 83 138 144 142

จำานวนความคิดเห็น
ที่ให้มีการนำาส่งร่างงานอีกครั้งหนึ่ง

9 44 28 27 37 46 40

อัตราการส่งร่างใหม่
(resubmission rate)

9% 33% 37% 42% 36% 47% 41%

 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่มีต่อร่างการประเมินผลกระทบในปี 2556 ที่ผ่านมาจะเน้นไปที่ 3 ประเด็น
คือ ประเด็นที่หนึ่ง ความต้องการให้ปรับปรุงส่วนของการระบุปัญหาให้มีการอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าปัญหาที่แท้
จริงคืออะไรและมีที่มาอย่างไร ประเด็นที่สอง มีข้อเสนอให้มีการนำาเสนอภาพที่ครบถ้วนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
(แผนภาพที่ 5) และสุดท้ายคือให้มีการปรับปรุงส่วนของทางเลือกข้อเสนอให้มีความชัดเจน นอกเหนือจากนั้น 
คณะกรรมการก็ได้มีความคิดเห็นในเรื่องของการประเมิน การติดตามตรวจสอบ การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ดังแสดงให้เห็นในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 แสดงประเด็นความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินผลกระทบ60

60 European Commission. Impact Assessment Board Report for 2013.
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 สำาหรับหัวข้อของผลกระทบที่คณะกรรมการได้มีความคิดเห็นให้ทำาการศึกษาอย่างครบถ้วน มีหลายด้าน 
ด้วยกัน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านงบประมาณการบริหารจัดการ ด้านผู้ประกอบการขนาดเล็กและ 
ขนาดย่อม ด้านงบประมาณของสหภาพยุโรป และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เปอร์เซ็นต์ความคิดเห็นในแต่ละด้านจาก
คณะกรรมการที่มีต่อร่างรายงาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 

แผนภาพที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นต์ความคิดเห็นในแต่ละด้านของคณะกรรมการที่มีต่อร่างรายงาน

 หากแยกตามประเด็นของการประเมินผลกระทบที่ได้มีการระบุไว้ใน Roadmap ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
ตั้งแต่ปี 2553-2557 พบว่ามีประเด็นใน Roadmap ดังต่อไปนี้61

ตารางที่ 3 แสดงจำานวนประเด็นที่ระบุใน Roadmap แยกรายปี พ.ศ.

2553 2554 2555 2556 2557 รวม

ด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบท 5 6 4 6 3 24

ด้านงบประมาณ - - - - - -

ด้านการดำาเนินการด้านสภาวะอากาศ 4 4 6 4 1 19

ด้านเครือข่ายการสื่อสาร เนื้อหาและเทคโนโลยี - 5 14 5 1 25

ด้านการแข่งขัน 3 7 10 7 7 34

61 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm
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2553 2554 2555 2556 2557 รวม

ด้านการพัฒนา 8 - - - 8

ด้านการพัฒนา EuropeAid และความร่วมมือ - 1 4 1 1 7

ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 2 - 1 - - 3

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 15 2 6 2 1 26

ด้านการจ้างงาน สวัสดิการสังคม
และความเท่าเทียม

8 5 15 5 4 37

ด้านพลังงาน 19 6 10 6 4 45

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 22 7 15 7 1 52

ด้านการขยายตัว (enlargement) - - 1 - - 1

ด้านสิ่งแวดล้อม 5 6 9 6 3 29

European Anti-Fraud Office - 3 5 3 2 13

Eurostat 9 4 9 5 27

ด้านการบริการภายนอกของสหภาพยุโรป 1 - - - - 1

ด้านสุขภาพและผู้บริโภค 25 10 18 10 6 69

ด้านบ้านและที่อยู่อาศัย - 4 13 4 2 23

ด้านมนุษยธรรมและการปกป้องพลเมือง 3 - 1 - 1 5

ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อ 6 - - - - 6

ด้านการตลาดภายในและการบริการ 27 23 29 23 14 116

ด้านความยุติธรรม
สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัย

22 5 29 5 3 64

ด้านการประมงและทางทะเล 10 14 9 14 5 52

ด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง 11 11 8 11 7 48

ด้านนโยบายภูมิภาค 4 - 2 - 1 7

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3 7 6 7 1 24

ด้านองค์กรและทั่วไป 1 - 1 - - 2

ด้านภาษี 3 4 6 4 1 18

ด้านการค้า 13 3 4 3 1 24
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 จะเห็นได้ว่าประเด็นที่มีการนำามาศึกษาในส่วนของ Roadmap จะเน้นหนักไปที่ด้านการตลาดภายในและ 
การบริการ โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีเรื่องดังกล่าวถึง 116 เรื่อง รองลงมาคือด้านสุขภาพและผู้บริโภค มีจำานวน 
69 เรื่อง และด้านความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ และความปลอดภัย มีจำานวน 64 เรื่อง
 สำาหรับเร่ืองการค้านั้น มีการศึกษาทั้งสิ้นจำานวน 24 เรื่อง โดยจะมีทั้งในส่วนของการส่งออก การเจรจา 
การค้า การสื่อสารในการค้าและการพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเจรจาการค้าเสรีที่ดำาเนินการอยู่ 
รวมไปถึงด้านการลงทุน และการเจรจาการค้าเสรี เช่น การเจรจาการค้าเสรีกับประเทศอินเดีย การเจรจาการค้าเสรี
กับประเทศสิงคโปร์ การเจรจาการค้าเสรีกับประเทศยูเครน เป็นต้น 
 การประเมินผลกระทบในช่วงที่ 2 ภายหลังจากการทำา Roadmap ได้มีการนำาเสนอรายงานการประเมินผล 
กระทบพร้อมด้วยความคิดเห็นของ IAB ซึ่งผ่านการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป มีข้อมูลที่ปรากฏในเวปไซต์62 

ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 แสดงจำานวนรายงานการประเมินผลกระทบตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2557

2553 2554 2555 2556 2557 รวม

ด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบท 3 1 - 3 3 10

ด้านการดำาเนินการด้านสภาวะอากาศ 2 3 5 3 6 19

ด้านการสื่อสาร - 1 - - - 1

ด้านเครือข่ายการสื่อสาร เนื้อหาและเทคโนโลยี - 5 4 5 1 15

ด้านการแข่งขัน 8 - 2 4 7 21

ด้านการพัฒนาและความร่วมมือ - 8 1 - - 9

ดา้นการพฒันาและความรว่มมอื/ดา้นการตา่งประเทศ
และความปลอดภัย

- 2 - - - 2

ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 1 - 1 - 2

ด้านการศึกษา วัฒนธรรม 2 6 1 2 - 11

ดา้นการจา้งงาน สวสัดกิารสงัคม และความเทา่เทยีม - 2 5 3 3 13

ด้านพลังงาน 9 9 9 10 5 42

ด้านพลังงาน/สภาวะอากาศ - - 1 - - 1

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 5 10 5 3 8 31

ด้านการขยายตัว (enlargement) - 1 - - - 1

62 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2014_en.htm
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2553 2554 2555 2556 2557 รวม

ด้านสิ่งแวดล้อม 1 4 7 5 2 19

ด้านการต่อสู้กับ Fraud - 2 - 2 - 4

Eurostat 1 - - - 1

ด้านสุขภาพและนโยบายผู้บริโภค - 7 5 1 5 18

ด้านนโยบายสุขภาพและผู้บริโภค/
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

- - - 3 - 3

ด้านบ้านและที่อยู่อาศัย 4 8 1 5 1 19

ด้านมนุษยธรรมและการปกป้องพลเมือง 1 1 - - - 2

ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อ 3 4 - - - 7

ด้านการตลาดภายในและการบริการ 11 23 9 9 8 60

ด้านการตลาดภายในและการบริการ/การค้า - - 1 - - 1

ด้านการตลาดภายในและการบริการ/การแข่งขัน - - - 1 - 1

ด้านการตลาดภายในและการบริการ/
นโยบายสุขภาพและผู้บริโภค

- - - 1 - 1

ด้านความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ
และการเป็นพลเมือง

4 10 5 9 2 30

ด้านการประมงและทางทะเล 1 6 2 1 5 15

ด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง 3 7 3 10 1 24

ด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง/
ข้อมูลข่าวสารและสื่อ

- 1 - - - 1

ด้านนโยบายภูมิภาค 1 1 - - - 2

ด้านนโยบายภูมิภาค/การจ้างงาน สวัสดิการสังคม - 1 - - - 1

ด้านการวิจัย นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ - 5 1 8 - 14

ด้านภาษี - 7 3 3 - 13

ด้านการค้า - 1 1 3 2 7

 โดยหวัประเดน็ทีไ่ดม้กีารทำารายงานการประเมนิผลกระทบมากท่ีสดุการตลาดภายในและการบรกิาร สอดคลอ้ง
กบัจำานวนของ Roadmap โดยได้มกีารแบง่ประเภทยอ่ยออกเป็นดา้นการคา้ ดา้นการแข่งขัน ดา้นนโยบายสขุภาพและ
ผู้บริโภค รองลงมาได้แก่ประเด็นด้านพลังงาน และด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
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 ประเดน็ด้านการค้าทีไ่ด้มกีารดำาเนนิการประเมนิผลกระทบ จะครอบคลมุในหลายประเดน็ทัง้โครงรา่งกฎระเบยีบ 
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ข้อตกลงการลงทุน ข้อกำาหนดในเรื่องการนำาเข้าส่งออก การเจรจาการค้า เป็นต้น
 ภายหลงัจากทีไ่ด้มกีารนำาเอาการประเมนิผลกระทบมาใช ้ปรากฏว่าผลจากการใชม้ท้ัีงในแงบ่วก และแงล่บ ยก
ตัวอย่างเช่น
 - การประเมินผลกระทบได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศสมาชิกต่างๆ
 - มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของการประเมินผลกระทบ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น 
    • การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นมักเป็นการศึกษาจากเอกสารของเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่า Commission  
     ได้มีการกำาหนดไกด์ไลน์แต่ก็ไม่มีกลไกที่จะมาควบคุมการทำางาน ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ 
     ในการกำาหนดว่าจะศึกษาผลกระทบเรื่องอะไร และจะนำาเอาวิธีวิทยาแบบใดมาใช้
    • ในกระบวนการเลือกโครงร่างเพื่อนำาไปสู่การประเมินผลกระทบของ Commission ยังไม่เป็นระบบ  
     และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ ซึ่งในส่วนนี้ควรจะมีการกำาหนดใช้ชัดเจน 
    • ความเหมาะสมของแต่ละประเด็นในการเลือกวิธีวิทยาของการศึกษา ว่าจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
     หรือเชิงปริมาณ หลายส่วนขาดความเหมาะสม ไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุม 
 - บางประเด็นที่จะต้องทำาการประเมินผลกระทบ มีความซับซ้อน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการพัฒนาอย่าง 
  ยัง่ยนืทีย่ากตอ่การทำาความเขา้ใจและนำาไปสูก่ารปฏิบัติได้จรงิในการประเมนิผลกระทบ และบางการประเมิน 
  กไ็มไ่ดใ้หค้วามสนใจในประเดน็นี ้สว่นใหญใ่ห้ความสำาคญักบัประเด็นเศรษฐกจิมากกว่าประเด็นสิง่แวดลอ้ม  
  หรือสังคม 
 - ไม่มีการกำาหนดโครงสร้างที่ชัดเจนของการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกในการประเมินผลกระทบของ  
  Commission
 - ในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง หรือทางนโยบาย อาจมีบางขั้นตอนที่ไม่โปร่งใส หรือชัดเจนต่อคน 
  ภายนอก กระบวนการประเมนิผลกระทบจะเป็นเครือ่งมอืหน่ึงท่ีเข้ามาชว่ยในการตัดสนิใจ และทำาให้มคีวาม 
  โปร่งใส ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.5 การประเมินผลกระทบในการเจรจาการค้า
 สหภาพยุโรปได้มีการนำาเอา SIA (Sustainability Impact Assessment) มาใช้ในการเจรจาการค้าหรือ 
Trade SIA มาตั้งแต่ปี 254263 โดยยึดตามกรอบวิธีการที่ได้กำาหนดไว้ สหภาพยุโรปได้มีการนำาเสนอ Trade SIA 
สำาหรับทุกการเจรจาการค้า เช่น WTO สหภาพยุโรป-ชิลี สหภาพยุโรป-GCC สหภาพยุโรป-ยูเครน สหภาพยุโรป-
เกาหล ีเปน็ตน้ Trade SIA จะทำาการประเมนิผลกระทบสำาคญัทีเ่ป็นหลกัในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพือ่ชว่ยสนับสนนุ
กระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย ไม่เพียงแต่การประเมินทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น 
แต่ยังประเมินผลกระทบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา โดย Trade SIA นี้
จะปรากฏอยู่ตลอดในขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้า วัตถุประสงค์หลักของ Trade SIA64 ได้แก่
 • เพือ่บรูณาการแนวคิดเร่ืองความยัง่ยนืไปในนโยบายดา้นการคา้ โดยการแจง้ให้ผู้เจรจาไดท้ราบถงึผลกระทบ 
  ที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจจากการตกลงการค้า
 • เพื่อให้ข้อมูลผลกระทบที่สำาคัญสำาหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้สนับสนุน 
  ความช่วยเหลือ รัฐสภา หรือภาคธุรกิจ เป็นต้น 

63 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/april/tradoc_138544.pdf
64 Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs///2006/march/ 
 tradoc_127974.pdf)
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 Trade SIA อยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่จะช่วยระบุความเชื่อมโยงของ 
เหตุและผลกระทบที่สำาคัญ ระหว่างความเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางการค้า และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคม 
(รวมถงึดา้นเพศ และความยากจน) สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิ โดยในการวิเคราะห์จะมท้ัีงเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 
และนำาเอาตัวช้ีวัดความยั่งยืนมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสรุปหลักพื้นฐานสำาคัญของการจัดทำา 
Trade SIA65 ได้ดังต่อไปนี้ 
 • Trade SIA ควรจะมีการดำาเนินการในทุกการเจรจาการค้า ไม่ว่าจะเป็นทวิภาคี หรือพหุภาคี
 • จะต้องครอบคลุม 3 เสาหลักของความยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • Trade SIA จะต้องดำาเนินการร่วมกับพันธมิตรจากประเทศที่สาม
 • Trade SIA จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส และมีการปรึกษาหารือกับภายนอก ผู้มีส่วนได้ 
  ส่วนเสียทุกฝ่ายจะต้องมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นและผลกระทบ
 • ผลจากการทำา Trade SIA ต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • Trade SIA จะตอ้งมกีารดำาเนนิการโดยท่ีปรกึษาภายนอกท่ีถกูเลอืกโดยกระบวนการท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะ  
  ที่ปรึกษาจะต้องมีความเป็นอิสระ
 • คณะกรรมาธิการยโุรปจะตอ้งมกีารจดัตัง้กระบวนการปรกึษาภายในเพือ่ชว่ยแนะนำาท่ีปรกึษา คณะกรรมการ 
  ที่ปรึกษาจะต้องมาจากฝ่ายต่างๆ ที่แตกต่างกันของคณะกรรมาธิการยุโรป และผู้เจรจาของสหภาพยุโรป 
  จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Trade SIA
 • การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสมาชิกของรัฐสภายุโรปเป็นส่วนหนึ่ง 
  ของ Trade SIA
 เบื้องต้น การวิเคราะห์จะเน้นไปที่ตัวชี้วัดหลัก 9 ด้านที่ได้มีการระบุไว้ในวิธีวิทยาของ Trade SIA ประกอบ
ไปด้วย66 ด้านเศรษฐกิจ (1) รายได้ที่แท้จริง (2) การสะสมทุนถาวรสุทธิ (3) การจ้างงาน รวมถึงการจ้างงานอย่าง
เป็นทางการและการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง (4) ผลกระทบต่อผู้บริโภค ด้านสังคม (5) ความยากจน (6) สุขภาพ
และการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม (7) คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำา คุณภาพดิน (8) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศ และสัตว์ใกล้สูญพันธ์ (9) ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ Trade SIA 
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการหารือระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรป กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรการค้า 
 Trade SIA มีองค์ประกอบที่สำาคัญ 2 ส่วนด้วยกัน67 ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้มีความสำาคัญโดยเท่าเทียมกัน ประกอบ
ไปด้วย
 1. การประเมินด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น การนำาเครื่องมือการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์  
  Rational Causal Chain จะต้องมีการนำามาใช้อย่างมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และตรง 
  ตามวัตถุประสงค์
 2. กระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งจะเป็นการปรึกษาหารือกับทั้งพันธมิตรการค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน 
  สหภาพยุโรป และของพันธมิตรการค้า 

65 Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs///2006/march/ 
 tradoc_127974.pdf)
66 Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs///2006/march/ 
 tradoc_127974.pdf)
67 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/april/tradoc_138544.pdf



156
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ขั้นตอนของ Trade SIA
 ถึงแม้ว่าจะไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถใช้ได้กับทุก Trade SIA แต่สามารถที่จะสรุปหลักการพื้นฐานของ 
Trade SIA โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
  • Screening หรือการกลัน่กรอง เพ่ือทีจ่ะพจิารณาวา่มาตรการใดทีน่ำาเสนอในข้อตกลงการคา้ควรจะถกูตดั 
    ออกจากการประเมินเนื่องจากไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ
  • Scoping หรือการจำากัดขอบเขต เพื่อพิจารณาถึงข้อตกลง (Terms of reference) องค์ประกอบใด 
    ที่ควรจะมีการประเมิน วิธีการและกระบวนการปรึกษาหารือแบบใดที่ควรจะนำามาใช้ 
  • Assessment หรือการประเมนิ เพือ่พจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการ และขอ้ตกลงทัง้หมด  
    ผลกระทบที่มีนัยสำาคัญคืออะไร
  • Flanking measures หรือการวิเคราะห์การลดและเสริมสร้างผลกระทบ เพื่อพิจารณาถึงชนิดของ  
    มาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบจากการเจรจาการค้า และเสริมสร้างผลกระทบในเชิงบวกในด้าน 
    การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสหภาพยุโรป และข้อเสนอสำาหรับประเทศไทย คือ 
 1) ขั้นตอน โครงสร้างที่ระบุอย่างชัดเจน มีการตั้งเป็นองค์กรเฉพาะ ที่ทำาเฉพาะการประเมินนโยบายที่สำาคัญ
ของสหภาพยุโรป กล่าวได้ว่านโยบายสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในประเทศไทย เช่น FTA ควรมีองค์กร 
ที่ทำาหน้าที่เฉพาะ เพื่อศึกษา พัฒนาแนวทาง วิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นระบบ รอบด้าน ประกอบการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมธิการวิสามัญ รัฐสภา โดยมีคณะเลขานุการที่มาจากกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำาหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านการ
ประเมินผลกระทบ และการติดตามผลกระทบจากการเจรจาการค้า แก่รัฐสภา 
 2) สหภาพยุโรปให้ความสำาคัญกับการจัดทำาการประเมินผลกระทบเน้น SIA ซึ่งจะสอดคล้องและคล้ายคลึง
กับเจตนารมณ์ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่กำาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลกระทบดา้นสุขภาพทีเ่กดิจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 ท่ีมองสขุภาพอยา่งกว้าง เป็นองคร์วม ครอบคลมุปัจจยั
กำาหนดสุขภาพทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐในประเทศไทย
หลายแห่งมีการใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบระดับนโยบายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น 
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดพ้ฒันาวธีิการประเมนิผลกระทบในการออกกฎระเบียบ (Regulatory Impact 
Assessment: RIA) และใช้ในการออกกฎหมายข้อบังคับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่ช่วยในการตัดสินใจ 
เชิงระบบ ที่เกี่ยวข้องในการทำานโยบาย แผน และโปรแกรม
 3) ภาคส่วนต่างๆของสหภาพยุโรป เห็นด้วยว่าควรมีการทำาการประเมินผลกระทบในขั้นตอนของการกำาหนด
นโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำาปี 2557 ที่ได้พิจารณา
ทบทวนระเบียบวาระการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ และทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาสังคม และ ประชาชน เห็นตรงกันว่าในการเจรจาการค้าเสรีควรมีการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
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บทที่ 3
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประเมินผลกระทบ

 ข้อมูลในส่วนนี้ สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผู้แทน
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่เปน็หนว่ยงานหลกัทีร่บัรู ้และมสีว่นรว่มในการประเมนิผลกระทบตามโครงการ
ประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ กรณศึีกษาผลกระทบจากข้อตกลงการคา้เสรไีทย-สหภาพยโุรปต่อการเข้าถงึยา ทีก่ำาลงั
ดำาเนินการโดยเป็นการทดลองกระบวนการเรียนรู้ในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ 

3.1 ผลกระทบจากการศึกษาผลกระทบ หรือ การศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนการเจรจา
 โดยทั่วไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจา 
เปน็การศกึษาผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการเจรจาท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนหากมกีารเจรจา ซ่ึงจะทำาตัง้แต่กอ่นการเจรจา 
เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลประกอบการเสนอกรอบ เหตุผล ความจำาเป็นของการเจรจา ต่อรัฐสภา นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ผลกระทบหลังการเจรจา และในการเจรจาที่ใช้เวลายาวนาน มีการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาด้วย 
เช่น กรณี ไทย-สหภาพยุโรป เนื่องจากข้อมูลเดิมอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยน ต้องปรับข้อมูลให้ทัน
สถานการณ์

3.2 ผลกระทบจาก ม.190 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงกรณีการปฏิบัติตาม ม.190 ว่าการ 
ดำาเนินงานที่ผ่านมาการดำาเนินการเจรจา กรณี ไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU) เป็นการออกแบบการดำาเนินงานตาม 
ม.190 ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการที่สมบูรณ์ที่สุด 
 การดำาเนินงานในช่วงต้น เมื่อ ม.190 มีผลบังคับใช้นั้น แม้ว่าจะไม่ได้กำาหนดว่าจะต้องทำาหนังสือสอบถาม 
ไปยังกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ แต่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
และหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่ปน็หนว่ยงานหลกัจะทำาหนังสอืสอบถามไปยงักรมสนธสิญัญาและกฎหมายเพือ่พจิารณาวา่การ
เจรจาที่จะดำาเนินการนั้นเข้าข่ายต้องทำาตาม ม.190 หรือไม่ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่เกิดผลกระทบ กรณี
การขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเจรจา ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำาคัญจะต้องดำาเนินการใหม่ทั้งหมด 
 ปัจจุบันแม้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ถูกยกเลิกไป ทำาให้ ม.190 ที่มีบทบัญญัติสำาคัญ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาถูกยกเลิกเช่นกัน แต่ทางกรมเจรจาการค้ายังคงยึดแนวทางการดำาเนินงานตาม ม.190 
สำาหรับกรณีที่มีการเจรจาการค้าซึ่งถือเป็นพันธะ
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3.3 ผลกระทบจากโครงการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบจากข้อตกลง 
 การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการเข้าถึงยา
 ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการดำาเนินการประเมิน สำานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา ได้นำาไปใช้ในขั้นตอนจัดเตรียมท่าทีในการเข้าถึงยา ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้านยา รวมทั้งการจัดทำาทางเลือกประกอบการพิจารณาระดับนโยบาย และคาดการณ์ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ 
ในฉากทัศน์ของทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆ ประกอบกับการนำาข้อมูลไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย 
เช่น ประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยา 
 นอกจากนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ แสดงข้อห่วงกังวลต่อการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เนื่องจาก
ในหลักเกณฑ์ฉบับที่ 1 นั้น มีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด บางขั้นตอนมีการกำาหนดกรอบเวลาการทำางาน ไม่ยืดหยุ่น 
ทำาให้ยากในการปฏิบัติ และคาดว่าจะใช้เวลาในทำาการประเมินยาวนาน 

3.4 ข้อเสนอแนะ
 เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนในการดำาเนินการประเมินผลกระทบท่ีทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เน่ืองจาก 
กรมเจรจาฯ มีการดำาเนินการประเมินผลกระทบโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียม
ข้อมูลประกอบการเจรจาการค้า แต่เป็นการดำาเนินการที่แยกจากกัน
 กระบวนการประเมินผลกระทบจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ผนวกวิธีการดำาเนินการรับฟังความเห็นตาม ม.190 เข้ากับการประเมินผลกระทบ โดยใช้การรับฟังความเห็น
จากภาคส่วนต่างๆร่วมกับ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 ขั้นตอน คือ 
 1) การกำาหนดขอบเขตการประเมิน 
 2) การทบทวนรายงานการประเมิน และ 
 3) การติดตามผลกระทบ โดยกระบวนการทั้งสามขั้นตอนนี้จะทำาให้การสร้างทางเลือกเชิงนโยบาย และการ
ประเมินผลกระทบในแต่ละทางเลือกมีข้อมูลที่สมดุลในทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่อยู่บนฐานข้อมูลที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย
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บทที่ 4
ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการใช้ HIA ในกระบวนการเจรจาการค้า

 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย มีข้อเสนอ
กระบวนการเจรจาการค้า และการนำาการประเมินผลกระทบมาใช้ สามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้
 
4.1 ข้อเสนอต่อการกำาหนดประเด็นการเจรจาการค้า
 การเจรจาการค้าเสรี ควรเริ่มจากการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นภาพรวม
ของนโยบาย และมีตัวช้ีวัดในระดับมหภาคที่สะท้อนทั้งขนาดและการกระจายผลกระทบ สะท้อนให้เห็นกลุ่มที่ 
อ่อนไหว มีตัวชี้วัดทั้งในภาพรวม และเฉพาะด้าน มีเป้าหมายที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ประกอบการประเมิน 
ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ดังแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 ข้อเสนอแนวทางการใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

68 สำานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. มกราคม 2549. คู่มือการจัดทำาตัวชี้วัด 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยระยะที่สอง.
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4.2 ข้อเสนอต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้า
 จำาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเจรจา ดังตัวอย่าง ม.190 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวข้อง 
กับขั้นตอนการเจรจา และขั้นตอนที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝ่ายบริหาร กระบวนการรับฟังความเห็นจาก
ภาคส่วน ควรอยู่ในขั้นตอนใดของการเจรจา และควรอยู่ในขั้นตอนใดของการประเมินผลกระทบ จะทำาให้ลดปัญหา
ความไม่สมมาตรของข้อมูล เพิ่มการรับรู้ของทุกภาคส่วน และเพิ่มการยอมรับในข้อตกลงการค้าที่จะเกิดขึ้น 

4.3 ข้อเสนอต่อการนำากระบวนการประเมินผลกระทบมาใช้ในการเจรจาการค้า
 1. การประเมินผลกระทบในระดับนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SEA (Strategic Environment Assessment) 
RIA (Regulartory Impact Assessment) หรือ HIA (Health Impact Assessment) ควรมีการปรับให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือการทำางานที่สอดคล้องและลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนจากความแตกต่างของการประเมิน 
ในระดับนโยบาย
 2. การนำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าไปไว้ในกระบวนการเจรจาการค้าเสรีน้ัน ควรจะเริ่มจากการ
พิจารณากรอบการเจรจาการค้าเสรีว่าประกอบด้วยประเด็นใดบ้าง เพื่อนำามาประกอบการกำาหนดขอบเขตการประเมิน 
ว่าประเด็นใดควรดำาเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยอาจต้องจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นต่างๆ 
เพื่อกำาหนดท่าทีในลักษณะเชิงรุกที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดของประเทศ โดยที่การประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพเป็นเรื่องที่ครอบคลุมหลายมิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ) แต่ละมิติมีวิธีวิทยาแตกต่าง 
กันไป 

4.4 ข้อเสนอต่อโครงสร้างการดำาเนินงานของการประเมินผลกระทบในการเจรจาการค้า
 1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกลั่นกรองความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้อหาการประเมิน ควรมีผู้แทน
จากคณะกรรมการกำากับทิศทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าเป็นอนุกรรมการ หนึ่งในองค์ประกอบของ 
คณะอนุกรรมการกำากับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ
และบูรณาการการนำาเอาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาการค้าเสรีได้อย่าง
สมบูรณ์
 2. ควรมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม และจัดโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ให้มี
ความเหมาะสม มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยคณะกรรมการที่จะเกิด
ขึ้นนั้น อาจจะต้องมีทั้งคณะใหญ่ และอนุกรรมการในเรื่องต่างๆ ที่มีความเข้าใจในแต่ละประเด็น มีการกำาหนดพันธกิจ 
(mission) กรอบการทำางานที่ชัดเจน และที่สำาคัญคือต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจา โดยในที่นี้อาจกำาหนด
ให้ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นเลขาในคณะกรรมการชุด 
ดังกล่าว 
 3. ผู้ท่ีจะมาดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ ควรจะต้องมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และมีสถานภาพที่เหมาะสม 
เนื่องจากต้องมีการเชื่อมการทำางานของหลายหน่วยงาน ตกผลึกความคิดร่วมกัน
 4. ควรมีการคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ทั้งสามัญ และวิสามัญ เพื่อการพิจารณากรอบการเจรจาการค้า และมี
อำานาจในการเรียกข้อมูล รายงานประกอบต่างๆ ได้ 
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4.5 ข้อเสนอกระบวนการติดตามการเจรจาการค้า
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาการค้า เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
กับรายงานศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการเจรจาการค้า โดยดูหลายมิติประกอบกันไม่เพียงแต่มิติด้านเศรษฐกิจ เช่น 
มิติผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม อันจะนำาไปสู่การแก้ไขเนื้อหาและกำาหนดการเจรจาในครั้งอื่นๆ ต่อไป
 2. ควรมกีารศึกษาเพิม่เตมิในเร่ืองของการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการเจรจาการคา้ภายหลงัจากทีไ่ดเ้ซน็
สัญญาไปแล้ว ว่าได้มีการเยียวยาตามข้อเสนอที่ได้นำาเสนอไว้หรือไม่ และผลจากการเยียวยาเป็นเช่นไร กองทุนที่เกิด
ขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการเจรจาต่อไป
 3. ควรมีการวางกลไกถาวรในการติดตามตรวจสอบการเจรจาการค้า (monitoring) โดยเฉพาะการทำา Public 
monitoring และมีการกำาหนดบทบาทหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในกระบวนการติดตามตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการ
อิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยกลไกดังกล่าวจะต้องออกแบบให้มีการฝังตัวอยู่ในกระบวนการเจรจา
 แนวคิดและขอ้เสนอแนะในการทำาวจิยัชิน้น้ี ควรมกีารเชือ่มโยงกบัสภาปฏริปูฯ เพือ่ท่ีจะสามารถนำาข้อมลูตา่งๆ 
ไปใช้ประโยชน์ ประกอบการร่างรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลูก การเชื่อมโยงในที่นี้อาจให้ทางสำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าว
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ภาคผนวก 1

 สำานกังานพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิรว่มกบัสถาบันสิง่แวดลอ้มไทย. ไดจ้ดัคูม่อืการจดัทำาตวัชีว้ดั
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยมีตัวชี้วัดกับกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย โดยมีองค์ประกอบ 
3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของดัชนีรวมการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุดที่สอง

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพและ
การปรับตัวบนสังคมฐานความรู้

การสงวนรักษา

1. ประสิทธิภาพ
   การผลิตโดยรวม

1. จำานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับ
   การศึกษาของประชาชน

1. สัดส่วนพื้นที่ป่า
   ต่อพื้นที่ประเทศ

2. การใช้พลังงานต่อ GDP 2. ผลคะแนนการทดสอบ
   3 วิชาหลัก

2. สัดส่วนพื้นที่
   ป่าชายเลน

3. การใช้พลังงานหมุนเวียน 3. การลงทุนด้านการวิจัย
   และพัฒนาต่อ GDP

3. ปริมาณสัตว์น้ำา
   เศรษฐกิจที่จับได้ต่อชั่วโมง

4. อัตรา Recycle
   ขยะชุมชนทั่วประเทศ

4. ปริมาณน้ำาใต้ดินที่ใช้
   ต่อปริมาณที่สามารถใช้งานได้

การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงในการดำารงชีวิต

การมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

5. อัตราการว่างงาน 4. อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 4. สัดส่วนแหล่งน้ำาที่มีคุณภาพ
   อย่างต่ำาอยู่ในเกณฑ์พอใช้
   ต่อแหล่งน้ำาทั้งหมด

6. สัดส่วนหนี้
   สาธารณะต่อ GDP

5. สุขภาพของประชาชน 5. คุณภาพอากาศในเมืองหลัก
   ที่เกินค่ามาตรฐาน

7. ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP 6. สัดส่วนคดีอาชญากรรม
   และคดียาเสพติดต่อประชากร

6. ปริมาณของเสียที่ได้รับการ
   บำาบัดอย่างถูกต้อง

การกระจายความมั่งคั่ง การสร้างความเสมอภาค
และการมีส่วนร่วม

ปริมาณการใช้สารเคมี
 ทางการเกษตร

8. สัมประสิทธิ์
   การกระจายรายได้

7. ดัชนีการรับรู้เรื่องคอร์รัปชั่น

9. สัดส่วนคนยากจนด้านรายได้
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ภาคผนวก 2

มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีเนื้อหาดังนี้
 มาตรา 190 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจในการทำาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และ
สัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
 หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรอืเขตพืน้ที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็น
ไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 
 ก่อนการดำาเนินการเพ่ือทำาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสองคณะ
รฐัมนตรตีอ้งใหข้้อมลูและจดัใหม้กีารรับฟังความคดิเห็นของประชาชน และต้องชีแ้จงตอ่รฐัสภาเกีย่วกบัหนังสอืสญัญา
นั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
 เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในการที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้
เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดำาเนินการแก้ไขหรือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม...”
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำาหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ รวมทั้ง
การแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคำานึงถึงความเป็นธรรมระหว่าง 
ผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือนั้นและประชาชนทั่วไป
 ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้นำาบทบัญญัติตาม
มาตรา 154(1) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม
 นอกจากนี้แล้ว ในบทเฉพาะกาล ได้กำาหนดเพิ่มเติมว่า 
 “กฎหมายตามมาตรา 190 วรรค 5 โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอน และวิธีการ 
ดำาเนินการจัดทำาหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลระหว่าง คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเป็นอิสระ
ซึ่งดำาเนินการก่อนการเจรจาทำาหนังสือสัญญา โดยไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษา
วิจัย ไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบังคับใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 
176”
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รูปแบบก�รประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พในประเทศไทย
ดร.เดชรัต สุขกำาเนิด
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

บทสรุปผู้บริหาร

 รปูแบบการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในประเทศไทย มกีารพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง จนถงึการเขา้ไปบรรจุ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ.2550 และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ หลายลักษณะ 
ตั้งแต่การอนุมัติโครงการ การพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
 แต่การทำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (หรือ HIA) ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้นำามา
สูก่ารใช ้HIA เพ่ือการอนมุตั/ิอนญุาตโครงการเป็นหลกั โดยเน้นเพยีงการสรา้งความชอบธรรมในการอนุญาตโครงการ 
โดยไม่พิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย และไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม 
จนนำาไปสู่ความขัดแย้งตามมา 
 ดังนั้น ในส่วนของนโยบายสาธารณะระดับชาติ เราจึงสามารถนำา HIA มาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนของ 
การออกแบบพัฒนาเมืองและระบบโลจิสติกส์ การจัดระบบสวัสดิการ การจัดการขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรม 
การจัดการน้ำา การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน ฯลฯ แต่การทำาHIA ในระดับนโยบายสาธารณะจำาเป็นจะต้องก้าวข้าม
ข้อจำากัดสำาคัญใน 4 ประการด้วยคือ
 1. ก้าวข้ามจากกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตในระดับโครงการทีละโครงการ มาสู่ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ในสังคมในการแสวงหาทางเลือกในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมร่วมกัน
 2. ก้าวข้ามจากการนำานโยบาย/ทิศทางของรัฐส่วนกลางเป็นตัวตั้ง มาสู่ การเคารพในทิศทางและแนวทางการ 
  พัฒนาที่ชุมชนและผู้คนในพื้นที่กำาหนดเอง
 3. กา้วขา้มจากการใชค้วามรูเ้พยีงดา้นเทคนคิเพยีงดา้นเดยีว และใชโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารกำากบัควบคมุของเจา้ของ 
  โครงการ มาสู่การใช้ความรู้และหลักฐานท้ังทางวิทยาศาสตร์และความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชนประกอบ 
  ร่วมกัน อย่างสมดุลและเท่าเทียม และปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าของโครงการ/นโยบาย
 4. ก้าวข้ามจากภาวะไร้ความรับผิดในการติดตามตรวจสอบ จนนำามาสู่ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพมากมาย 
  เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม มาสู่ การติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  อย่างจริงจังและใกล้ชิด
 ขณะเดียวกัน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความเป็นไปได้
มาก เพราะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้าน ทั้งในแง่การวางแผนพัฒนาพื้นที่ การจัดการขยะ การจัดการตลาดสด 
และอืน่ๆ รวมถงึความเปน็ไปได้ทีจ่ะนำา HIA เขา้เป็นกระบวนการหน่ึงใน พ.ร.บ. การสาธารณสขุทีก่ำาลงัแกไ้ขปรบัปรงุ 
แต่การจะนำา HIA ไปประยุกต์ใช้จำาเป็นต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานและชุมชน ทั้งในด้าน HIA เอง
และในด้านการบังคับใช้กฎหมายของ อปท.
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 แม้ว่า HIA จะมิได้เป็นกระบวนการตัดสินใจโดยตรง แต่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังมีความสำาคัญในการ 
ผลักดันนโยบายสาธารณะ และการทำา HIA ร่วมกันไม่ว่าจะในระดับใด มีความเป็นไปได้สูงมาก แต่ต้องเป็น 
กระบวนการท่ีไปด้วยกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีอาจยังขาดความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการ 
การทำาไปด้วยกัน มีได้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซ่ึงแต่ละแบบมีท้ังจุดเด่น/จุดด้อย จุดสำาคัญ 
เราจะใช้ร่วมกันอย่างไร
 ฉะนั้น ควรต้องมีกระบวนการเสริมหนุนพลังเพื่อให้แต่ละภาคส่วนสามารถเข้าร่วมในกระบวนการ HIA 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยพัฒนารูปแบบการทำา HIA สามารถทำาได้ในเชิงวิชาการ คู่มือ ขยายอำานาจการดำาเนินการ 
ระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทำาแบบประเมินแบบง่าย มี Check list การเรียนรู้กับเครือข่าย และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ชุมชนด้วย สร้างพื้นที่ในการพูดคุย โดยอาจไม่ต้องใช้คำาว่า HIA โดยตรงก็ได้
 การพัฒนา HIA จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกัน ขยายวงไม่ใช่ของตนเองเท่านั้น ทำากับเครือข่ายภายใน และ
ภายนอกด้วย ชวนคิดสร้างเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนทั่วทั้งประเทศ
 ในส่วนของเนื้อหาของร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเพิ่มประเด็นสำาคัญใน HIA 
ไดแ้ก ่การเพิม่หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส การพัฒนากรอบแนวคดิภาพรวมให้เป็นรปูธรรมมากข้ึน ปัจจยักำาหนดสขุภาพ 
การนำาข้อเสนอของ HIA ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 1
บทนำา

 ตามมาตรา 25(5) แหง่พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2550 กำาหนดใหค้ณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ
(คสช.) มีหน้าที่และอำานาจในการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ต่อมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2552
 ภายหลังจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวมาระยะหนึ่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้จัดให้มีการทบทวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ซึ่งพบว่า แม้หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 1 จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในหลายลักษณะเช่น 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน แต่หลักเกณฑ์ฯ ท่ีประกาศใช้ไปน้ันยังไม่เอ้ือให้เกิดการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพในบางรูปแบบหรือบางลักษณะ ประกอบกับในบางกรณี มีการนำาหลักเกณฑ์ไปใช้ โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ตามลายลักษณ์อักษร มากกว่าเป็นการดำาเนินการโดยเข้าใจถึงเจตนารมณ์และหลักการ
อันแท้จริงของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 ต่อมา คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงได้มีการกำาหนดกรอบการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะในทิศทางที่มุ่งสู่การสร้าง
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของสงัคม โดยเนน้หลกัการเรยีนรูแ้ละทำางานรว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของ
การข้อมูลหลักฐานที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถปรับใช้กับกระบวนการนโยบายสาธารณะที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละกรณีได้อย่างยืดหยุ่น
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 วัตถปุระสงค์ของการยกร่างหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลกระทบทางสขุภาพทีเ่กดิจากนโยบายสาธารณะ
ฉบับนี้จึงมิได้เป็นไปเพื่อการสร้างกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติที่ตายตัวตามที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ปราศจากความ
เข้าใจในที่มา เจตนารมณ์ หรือหลักการพื้นฐานอันเป็นที่มาของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม การยกร่าง 
หลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้ มุ่งหวังจะให้เกิดการนำาไปปรับใช้ในรูปแบบ/กระบวนการที่อาจมีความแตกต่างกันตามกระบวน
นโยบายสาธารณะหรือกระบวนการตัดสินใจนั้น ภายใต้หลักการพื้นฐานที่นำาเสนอไว้อย่างชัดเจนในหลักเกณฑ์ฉบับนี้
 นัน่หมายความวา่ เมือ่การยกร่างหลักเกณฑฯ์ ฉบับน้ีแลว้เสรจ็สมบูรณ์ลง หน่วยงาน/องคก์ร/ชมุชนท่ีตอ้งการ
นำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปใช้ในการกำาหนดหรือพัฒนานโยบายสาธารณะ สามารถนำาหลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้
ไปปรบัใชใ้นรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนั ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจน้ันๆ โดยสามารถกำาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ/
กระบวนการตัดสินใจของตนได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานทั้ง 4 ข้อของร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้
 ท้ังนี้ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทางสำานักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มอบหมายให้มูลนิธินโยบายสุขภาวะ(มนส.) เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ 
โดยในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2557-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้ดำาเนินการพัฒนาและยกร่างหลักเกณฑ์และแนวทาง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพฉบับที่ 2 ดังนี้
 • วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557: จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบระบบ กระบวนการ 
  และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เพื่อการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ 
  ใหม”่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นสก์รงุเทพฯ เพือ่นำาข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพฒันาและปรบัปรงุ 
  หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพฉบับที่ 2
 • วันที่ 26 กันยายนพ.ศ.2557: จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 
  ผลกระทบสุขภาพ ฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 1) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ
 • วันที่ 1 ธันวาคมพ.ศ.2557: จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 
  ผลกระทบสุขภาพ ฉบับที่ 2 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯ
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2557 พ.ศ.2557: จัดส่งร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  รวมถึงนักวิชาการและแกนภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อขอรับความคิดเห็น โดยกำาหนดสิ้นสุด 
  ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558
 และได้นำาขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะตา่งๆ มาปรบัปรงุจนกลายมาเปน็รา่งหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมนิ
ผลกระทบสุขภาพ ฉบับที่ 2 ดังเนื้อหาที่ได้นำาเสนอในเอกสารฉบับนี้ 

ส่วนที่ 2
ความหมายและหลักการ

 
 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หมายความว่า “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และ
คาดการณผ์ลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบตอ่สขุภาพของประชาชนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากนโยบาย โครงการ หรอืกจิกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำาเนินการในช่วงเวลาและพื้นท่ีเดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ 
หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจท่ีจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ 
ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”
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 นโยบายสาธารณะ หมายความวา่ “ทศิทางหรอืแนวทางทีส่งัคมโดยรวมเห็นวา่หรอืเชือ่วา่ ควรจะดำาเนินการ
ไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำาหนดมาจากรัฐด้วย”
 และเพื่อให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 หมวดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
 (1) หลกัประชาธปิไตย การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพตอ้งรบัรองและสง่เสรมิสทิธิของประชาชนในการ 
มีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของตน
 (2) หลักความเป็นธรรม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องพยายามสร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ำาทางสุขภาพของประชาชน โดยศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและ
ประชากรแต่ละกลุ่ม
 (3) หลักการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องระบุและใช้ข้อมูล 
หลักฐานที่เป็นจริงอย่างดีที่สุด โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเชิงประจักษ์จากสาขาวิชา และวิธีการที่หลากหลาย ทั้งข้อมูล
หลักฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 (4) หลักความเหมาะสมในทางปฏิบัติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องออกแบบให้เหมาะสม 
กบัเวลาและทรพัยากรทีม่อียู ่และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพควรมุง่ให้เกดิการระดมทรพัยากร
และความร่วมมือทางสังคม ภายใต้บริบทที่เหมาะสมและเป็นไปได้
 (5) หลกัความรว่มมอื การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพตอ้งสง่เสรมิให้เกดิความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 (6) หลักการสุขภาวะองค์รวม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมองภาพรวมของปัจจัยทางสังคม 
และสิง่แวดลอ้มทีก่ำาหนดสขุภาพ หรือมผีลกระทบต่อสขุภาพของชมุชน และของประชาชนแบบเชือ่มโยงเป็นองคร์วม
 (7) หลักความยั่งยืน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของสังคมสุขภาวะ เน้นหลักการป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน

ส่วนที่ 3
การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 เนือ่งจากการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพเป็นกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของสงัคม เพือ่สนับสนุนให้เกดิการ
ตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นภาคส่วนต่างๆ ของสังคมสามารถ
นำาหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลกระทบทางสขุภาพฉบบันีไ้ปประยกุต์ใชไ้ด้อยา่งกวา้งขวางท้ังสำาหรบันโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบทางลบ 
ต่อสุขภาพ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศ
 การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 1) ระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ เช่น การจัดทำาแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้า การจัดทำาแผน 
โครงขา่ยการขนสง่คมนาคม การจดัทำาแผน/ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสนิแร/่เหมอืงแร ่การกำาหนดนโยบายการคา้เสรหีรอื
การจัดทำาข้อตกลงระหว่างประเทศ การจัดทำาและปรับปรุงผังเมืองที่อาจนำามาสู่โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต การวางแผนเพื่อดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ 
เช่น พื้นที่ต้นน้ำาลำาธาร พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น 1 พื้นที่ที่มีความเปราะบางทางด้านระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญระดับ
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ชาติและระดับนานาชาติการจัดทำาแผนภูมิภาค (เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การกำาหนดนโยบายและ/หรือ
การวางแผนการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำาหนด
นโยบายและ/หรือการวางแผนทำาการเกษตรขนาดใหญ่ 
 2) ระดับโครงการ/กิจกรรม
  2.1) มกีฎหมายกำาหนดใหด้ำาเนินการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพกอ่นดำาเนนิการ เชน่ โครงการหรอื 
   กิจกรรมที่มีประเภทและขนาดตามประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง 
   รนุแรง ทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ตามมาตรา 67 รฐัธรรมนญู 
   แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
  2.2) ไม่มีกฎหมายกำาหนดให้ดำาเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพก่อนดำาเนินการ เช่น โรงไฟฟ้า 
   ขนาดต่ำากว่า 10 เมกะวัตต์ สถานประกอบการผสมซีเมนต์ปูนสำาเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิต 
   ผสมปุ๋ย การเพาะปลูก/ทำาเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ โครงการจัดการน้ำา เป็นต้น

ส่วนที่ 4
หลักการของหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 เพื่อให้เกิดการดำาเนินนโยบายสาธารณะที่ส่งผลดีต่อสุขภาวะของคนในสังคม บนพื้นฐานของการสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ระดบัตา่งๆ ควรดำาเนนิการโดยยดึถอืหลกัการของหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลกระทบทางสขุภาพฉบบันีเ้ปน็แนวทาง
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ข้อ ดังนี้
  (1) ทำาเชิงรุก
  (2) ทำาได้ทุกขั้นตอน
  (3) ทำาไปด้วยกัน
  (4) ทำายั่งยืน

(1) ทำาเชิงรุก
 ทีผ่า่นมา การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพมกัเปน็ไปในลกัษณะของสว่นหนึง่ของกระบวนการอนมุตั/ิอนญุาต 
หรอืไดร้บัการรอ้งขอใหม้กีารประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ เพือ่ยบัยัง้หรอืชะลอโครงการทีก่ำาลงัจะไดร้บัอนมุตั/ิอนญุาต 
ซึ่งเป็นการดำาเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในช่วงเวลาที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของโครงการได้ทำาการตัดสินใจ
เบื้องต้นไปแล้ว การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้ในขอบเขตท่ีจำากัด 
ทั้งๆ ที่การดำาเนินนโยบายหรือโครงการเหล่านั้น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพ 
 ดังนั้น กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรปรับทิศทางเป็นการทำางานเชิงรุก (หรือ proactive) 
มากยิง่ขึน้ดว้ยการสง่เสริมสนบัสนนุใหเ้กดิกระบวนการกลัน่กรอง และเสนอประเดน็นโยบาย/แผนงาน/โครงการทีค่วร
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยผ่านกิจกรรม และพื้นที่พูดคุย ซึ่งอาจจัดขึ้นเป็นประจำาทุกเดือนและ/หรือจัดตาม
กลุ่มประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการนำาเสนอประเด็นต่างๆ 
เพือ่มาแลกเปลีย่นและคน้ควา้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วข้องรว่มกนั กอ่นท่ีจะจัดการประชมุเพือ่กอ่ขบวนโดยเชญิชวนหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อนำาไปสู่การออกแบบและการประเมินผลกระทบร่วมกันต่อไป
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 โดยหลักการที่สำาคัญของการจัดประชุมเพื่อก่อขบวนมีดังนี้
 ก) มีองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมพูดคุย โดยเฉพาะองค์กรที่กำาหนดหรือพัฒนานโยบาย/แผนงาน/ 
  โครงการ และผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
 ข) มุ่งแสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย มิใช่จำากัดอยู่เพียงข้อเสนอนโยบายแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 ค) มุ่งแสวงหาแนวทางและข้อตกลงในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
 มิใช่ใช้อำานาจ หรือเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
 นอกจากนั้น การออกแบบและการวางแผนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรเป็นไปในลักษณะท่ีมอง
การณล์ว่งหนา้ และวางกำาหนดเวลาใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการตัดสนิใจเชงินโยบายของเรือ่งน้ันๆ เพือ่มใิห้เกดิความ
ล่าช้าและสับสนในการดำาเนินการตามนโยบาย ในขณะเดียวกัน ข้อเสนอแนะท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน 
ก็จะสามารถถูกผนวกเข้าไปในการกำาหนดนโยบายหรือการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ 

การทำา HIA เชิงรุก(Proactive)
 

 
 

(2) ทำาได้ทุกขั้นตอน
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องถูกออกแบบให้ชัดเจนว่า จะสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการ 
ตัดสินใจได้อย่างไร และจะมีความหมายต่อการตัดสินใจในลักษณะใด ทั้งนี้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสามารถ
นำามาใช้ในกระบวนการกำาหนดนโยบาย/โครงการได้ท้ังในช่วงก่อนท่ีจะมีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ในช่วงระหว่าง 
การดำาเนินการ และในช่วงหลังการดำาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสาธารณะที่จะมีขึ้นจะเป็นนโยบายสาธารณะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนมากที่สุด เนื่องจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในช่วงระหว่างการ 
ดำาเนินการและหลังการดำาเนินการสามารถช่วยให้การดำาเนินนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
มากขึ้นในอนาคต รวมถึงสามารถได้ข้อมูลหลักฐานท่ีชัดเจนในการลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพท่ีมิได้คาดหมาย 
ไว้จากการดำาเนินนโยบายดังกล่าวได้อีกด้วย



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 171

ออกแบบให้การทำา HIA สามารถเชื่อมเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
 

 ท้ังนี้ การนำาเอาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปใช้ในกระบวนการกำาหนดนโยบายสามารถนำาไปใช้ได้ 
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การพฒันาและเสนอทางเลอืกเชงินโยบาย การเปรยีบเทยีบผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในระหวา่ง
ทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 โดยผลลัพธ์หรือข้อเสนอที่ได้จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอาจนำาเสนอได้โดยผ่านการนำาเสนอ 
ในหน่วยงาน/คณะกรรมการของรัฐ และ/หรือโดยผ่านเวทีการหารือร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ และ/หรือโดยผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ ดังนั้น 
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีดีจึงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการเกิดข้ึนของกระบวนการนโยบาย 
สาธารณะนั้นๆ 

(3) ทำาไปด้วยกัน
 เปน็ทีป่ระจกัษชั์ดวา่ กระบวนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพจะได้รบัการยอมรบัจากหนว่ยงาน ชมุชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก็ต่อเมื่อมีการดำาเนินการตามแนวทางที่ออกแบบและเป็นที่ยอมรับร่วมกันการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพโดยดำาเนินตามกฎระเบียบแบบเน้นลายลักษณ์อักษร แต่มิได้ให้ความสนใจต่อกระบวนการที่จะนำา
เนื้อหาสาระที่แท้จริงอันเป็นข้อแตกต่างและข้อถกเถียงกันอยู่ มาสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ย่อมไม่อาจนำาพาทุกฝ่าย(โดยเฉพาะคู่ขัดแย้ง) ไปสู่ข้อตัดสินใจที่ยอมรับร่วมกันได้ ดังนั้น ทุกฝ่าย
จึงควรมีบทบาทในการประเมินผลกระทบร่วมกัน ใน 3 ขั้นตอนสำาคัญ ได้แก่
 (ก) การกำากับทิศทางการประเมิน ซึ่งหมายถึง ตั้งแต่การกำาหนดขอบเขตและประเด็นที่จะประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพ การพิจารณาทางเลือกในการดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ การจัดรับฟังความคิดเห็นของ
สาธารณะ การคดัเลอืกผูป้ระเมนิผลกระทบทางสขุภาพท้ังในภาพรวมและในประเด็นยอ่ยแตล่ะประเด็น การตรวจสอบ
ทบทวนร่างรายงานผลกระทบทางสุขภาพ กรอบระยะเวลาและงบประมาณในการประเมิน และอื่นๆ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ควรได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการกำากับทิศทางการประเมินอย่างเท่าเทียมกันและร่วมกันทำางาน 
เพือ่ใหผ้ลการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพออกมาอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถนำาไปสูก่ารยอมรบัและ
การปฏิบัติได้จริงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 (ข) การประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งอาจมาจากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งในส่วน
ของนักวิชาการจากสถาบันและองค์กรต่างๆ และนักวิชาการหรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ฉนัทามตจิากคณะกรรมการกำากบัทศิทางการประเมนิ โดยการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพควรมกีารใชเ้ครือ่งมือการ
วิเคราะห์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้แง่มุมของผลกระทบทางสุขภาพให้ครบถ้วนรอบด้านท่ีสุด ท้ังน้ี การประเมินผล 
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กระทบทางสุขภาพควรมีการใช้เครื่องมือทั้งในทางวิชาการ (หรือในทางวิทยาศาสตร์) และเครื่องมือการเก็บรวบรวม
และวเิคราะหข์อ้มลูของชุมชน ซึง่รายละเอยีดจะเสนอไว้ในสว่นของเครือ่งมอืและข้อมลูท่ีใชใ้นการประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพ
 (ค) การตรวจสอบและทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบทางสขุภาพควรผา่นการพจิารณา ตรวจสอบ และทบทวนจากสาธารณะ ซ่ึงหมายรวมถงึหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
อาทิ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบ 
จากโครงการ โดยคณะกรรมการทิศทางการประเมินจะพิจารณาหารูปแบบและกระบวนการการพิจารณา ตรวจสอบ 
และทบทวนร่างรายงานที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่จะนำามาสู่การทบทวนกระบวนการประเมิน 
ผลกระทบฯ การยุติการระเมินผลกระทบฯหรือการปรับปรุงร่างรายงานก่อนเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าทำาตามลายลักษณ์อักษร
  

 ทั้งนี้ หน่วยงานหรือภาคส่วนที่ควรเข้ามาร่วมในกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อาทิ
  (ก) ผู้กำาหนดนโยบายและ/หรือเจ้าของโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  (ข) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และกำากับติดตาม ได้แก่
   • หน่วยงานพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
    สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) คณะกรรมการผู้ชำานาญการ  
    (คชก.) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
   • หน่วยงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการดำาเนินโครงการ หรือประกอบกิจการเช่น คณะกรรมการ 
    กำากับกิจการพลังงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฯลฯ
   • หน่วยงานพิจารณาอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างโครงการ
  (ค) หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เช่นสำานักงานคณะกรรมการ 
   สุขภาพแห่งชาติ (สช.) กรมอนามัย
  (ง) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
  (จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
   • หน่วยงานส่วนกลางเช่น กรมควบคุมโรคกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   • หน่วยงานส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่นเช่นสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล(รพ.สต.) สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  (ฉ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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  (ช) นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/นักกฎหมาย
  (ซ) องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการองค์การอิสระ
   ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  (ฌ) ภาคประชาสังคม

(4) ทำายั่งยืน
 เพื่อให้นโยบายสาธารณะที่จะเกิดข้ึนเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนในระยะยาว 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องให้ความสำาคัญทั้งผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับปัจจัยกำาหนดสุขภาพของ
ประชาชนในแต่ละปัจจัย ทั้งในทางบวกและในทางลบ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องให้ความสำาคัญ
ทัง้ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้แบบเฉยีบพลนั และผลกระทบทีจ่ะสะสมในระยะยาวด้วยเชน่กนั ท้ังน้ีผลกระทบทีจ่ะเกิด
ขึ้นกับปัจจัยที่กำาหนดสุขภาพ ในลักษณะที่เป็นผลกระทบที่ไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้จะต้องได้รับความสำาคัญเป็นลำาดับ
แรก และควรหลีกเลี่ยงการดำาเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะดังกล่าว เพราะยากต่อการจะฟื้นฟู 
ให้กลับมาดีดังเดิมได้
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องให้ความสำาคัญกับการพิจารณาทางเลือกในการดำาเนินนโยบาย/
แผนงาน/โครงการที่หลากหลายตั้งแต่ในระดับยุทธศาสตร์ ในระดับเทคโนโลยี ในระดับขนาด และพ้ืนที่โครงการ 
และในระดับเทคนิคหรือข้อปฏิบัติในการดำาเนินงาน โดยคณะกรรมการกำากับทิศทางต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ไดม้สีว่นรว่มเสนอทางเลอืกในการดำาเนนินโยบาย/แผนงาน/โครงการ ตัง้แตก่อ่นหรอืในข้ันตอนของการกำาหนดขอบเขต
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพราะการประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรท่ีจะพิจารณาและเปรียบเทียบผล 
กระทบทางสุขภาพที่แตกต่างกันของทางเลือกเหล่านั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า ข้อตัดสินใจที่ได้ร่วมกันจะเป็นทาง
เลือกที่ดีส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
 นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องให้ความสำาคัญกับบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
ปัจจัยกำาหนดสุขภาพของประชาชนแต่ละกลุ่มในพื้นที่ รวมถึงต้องทำาความเข้าใจและเคารพต่อความมุ่งหวังและ
ทศิทางการพัฒนาท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีกำาหนดขึน้ โดยควรแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
วา่ขอ้เสนอใดหรือทางเลอืกใดจะสง่ผลกระทบทางบวกหรอืทางลบอยา่งไร ต่อทศิทางการพฒันาทีป่ระชาชนกำาหนดขึน้
ก่อนหน้าในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็นและการตัดสินใจของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ
อย่างครอบคลุมเพียงพอ
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ส่วนที่ 5
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

5.1 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ควรดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นที่ 1 ศึกษาขอ้มลูขดีความสามารถและศกัยภาพการรองรบัของพืน้ที/่ชมุชน โดยพจิารณาจากปจัจยักำาหนด
สุขภาพที่มีผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่/ชุมชน ได้แก่
 1) ทรัพยากรธรรมชาติ: ดิน น้ำา อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรประมง  
  ฯลฯ
 2) สังคม/วัฒนธรรม: วิถีชีวิตของชุมชน ระบบนิเวศ วัฒนธรรม กลุ่มประชากร ความสัมพันธ์ของชุมชน 
  ฯลฯ
 3) เศรษฐกิจ: รายได้ การประกอบอาชีพ การจ้างงาน ฯลฯ
 4) กฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมของพื้นที่/ชุมชน: ธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสิ่งแวดล้อมชุมชน
 5) ทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่: แผนชุมชน แผนงานนโยบายตำาบล
 6) ระบบการจัดการสุขภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพ: ความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ปัญหา 
  สุขภาพและการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่

  ขั้นที่ 1 ศึกษาปัจจัยกำาหนดสุขภาพ
               ของพื้นที่/ชุมชน
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 ขั้นที่ 2 ศึกษาลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมของนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และอาจ
สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ โดยพิจารณาใหค้รอบคลมุตลอดวงจรชวิีตของนโยบาย/แผนงาน/ยทุธศาสตร ์ท้ังในระยะก่อน 
ระหว่าง และหลังดำาเนินการ ดังนี้
 1) ทรัพยากรที่ใช้ในการดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์หรือ
  เป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ เช่น งบประมาณ บุคลากร กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2) กระบวนการบริหารจัดการ/ดำาเนินงาน การดำาเนินงาน หรือกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเป็น 
  ผลลัพธ์หรือเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจรวมถึง การบริหารจัดการ 
  หน่วยงาน/องค์กร/บุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
 3) ผลลัพธ์จากการดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น
  3.1) ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ผลลัพธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำาเนิน 
   นโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
  3.2) ผลลัพธ์ที่เป็นผลพลอยได้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ 
   ซึ่งอยู่นอกเหนือจากเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยผลลัพธ์ที่ได้ส่วนนี้ อาจเป็นได้ทั้งผลลัพธ์ในเชิงบวก  
   และผลลัพธ์ในเชิงลบ
 4) ขดีความสามารถของหนว่ยงานหรอืบคุลากรในการดำาเนนิตามนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร ์ศักยภาพ  
  ความสามารถของหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ของ 
  นโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
 

ขั้นที่ 2 ศึกษาลักษณะหรือรูปแบบกิจกรรมของนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์
(ระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำาเนินการ)
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 ขั้นที่ 3 พจิารณาผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิข้ึนต่อสขุภาพ โดยนำาข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 และ 
2 มาพจิารณารว่มกนัวา่กจิกรรมตา่งๆ ของนโยบาย/แผนงาน/ยทุธศาสตร ์จะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตอ่ปจัจยักำาหนด
สขุภาพ และ/หรอืสขุภาพของพ้ืนที/่ชุมชนอยา่งไรบา้ง ทัง้ในทางบวกและลบ รวมถงึผลกระทบในกรณฉีกุเฉนิ/เฉยีบพลนั 
และผลกระทบในระยะยาว

ขั้นที่ 3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

5.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับโครงการ/กิจกรรม
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับโครงการ/กิจกรรมควรดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นที่ 1 ศึกษาขอ้มลูขดีความสามารถและศกัยภาพการรองรบัของพืน้ที/่ชมุชน โดยพจิารณาจากปจัจยักำาหนด
สุขภาพที่มีผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่/ชุมชน ได้แก่
 1) ทรัพยากรธรรมชาติ: ดิน น้ำา อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรประมง  
  ฯลฯ
 2) สังคม/วัฒนธรรม: วิถีชีวิตของชุมชน ระบบนิเวศ วัฒนธรรม กลุ่มประชากร ความสัมพันธ์ของชุมชน 
  ฯลฯ
 3) เศรษฐกิจ: รายได้ การประกอบอาชีพ การจ้างงาน ฯลฯ
 4) กฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมของพื้นที่/ชุมชน: ธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสิ่งแวดล้อมชุมชน
 5) ทิศทางการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่: แผนชุมชน แผนงานนโยบายตำาบล
 6) ระบบการจัดการสุขภาพและสถานการณ์ด้านสุขภาพ: ความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ปัญหา 
  สุขภาพและการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่
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ขั้นที่ 1 ศึกษาปัจจัย
กำาหนดสุขภาพของพื้นที่/ชุมชน

 ขั้นที่ 2 ศึกษารายละเอียดโครงการที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพิจารณา 
ให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำาเนินการ ได้แก่
 1) ทรัพยากรที่ใช้ เช่น วัตถุดิบ งบประมาณ หรือบุคลากร ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ/กิจกรรม 
  เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายเอาไว้
 2) กระบวนการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือผลลัพธ์ที่เป็น 
  เป้าหมายของการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม 
 3) ผลผลิตที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น
  3.1) ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ที่เป็นเป้าหมายของการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม
  3.2) ของเสียจากกระบวนการผลิต/ดำาเนินกิจกรรม เช่น กากของเสีย มลพิษทางน้ำา มลพิษทางอากาศ
 4) ระบบการขนส่ง การขนสง่วตัถทุัง้ทีเ่ปน็วตัถดุบิ ผลติภณัฑ ์รวมถงึของเสยีทีเ่กดิขึน้จากการดำาเนนิโครงการ/ 
  กิจกรรม ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำาเนินการ
 5) ระบบบริหารจดัการและขดีความสามารถของหนว่ยงานหรอืบคุลากรในการดำาเนนิโครงการ กระบวนการ 
  บรหิารจดัการเพือ่ใหโ้ครงการ/กจิกรรมดำาเนนิไป รวมถงึศกัยภาพ ความสามารถของหนว่ยงานหรอืบคุลากร 
  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ของโครงการ
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ขั้นที่ 2 ศึกษากิจกรรมของโครงการ
(ระยะก่อน ระหว่าง และหลังดำาเนินการ)

 ขั้นที่ 3 พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสุขภาพ โดยนำาข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 
และ 2 มาพิจารณาร่วมกันว่ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยกำาหนดสุขภาพ และ/
หรือสุขภาพของชุมชนอย่างไรบ้าง ทั้งในทางบวกและลบ รวมถึงผลกระทบในกรณีฉุกเฉิน/เฉียบพลัน และผลกระทบ
ในระยะยาว

ขั้นที่ 3 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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5.3 เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 เครื่องมือและชุดข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน ที่ควรนำามาใช้ในการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบที่มีต่อปัจจัยกำาหนดสุขภาพ มีดังนี้

5.4 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีความ 
อ่อนไหว/เปราะบาง และขีดความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบไม่เท่ากัน โดยกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 
ประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 1. กลุ่มคนทั่วไป หมายถึง คนโดยส่วนใหญ่ท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซ่ึงการกำาหนดค่ามาตรฐานทาง 
  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพมักจะใช้คนกลุ่มนี้เป็นเกณฑ์
 2. กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสมลพิษ หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะไวต่อการรับสัมผัสมลพิษ หรือ 
  ร่างกายสามารถตอบสนองต่อมลพิษได้เร็วกว่าคนทั่วไป เช่น ทารก เด็ก ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
 3. กลุ่มที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบ หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบ 
  น้อยกว่าคนทั่วไป หรือเมื่อได้รับผลกระทบแล้วไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยากลับมาได้ดังเดิม
  3.1) เชิงกายภาพ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
  3.2) เชิงสังคม/วัฒนธรรม เช่น เด็กและเยาวชน กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มชาติพันธุ์
  3.3) เชิงเศรษฐกิจเช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ประกอบอาชีพต่างๆ
  3.4) เชิงจิตวิญญาณ ซึ่งไม่ได้หมายถึงกลุ่มบุคคลโดยตรง แต่หมายถึงสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือ 
   ทางจิตวิญญาณ เช่น ศาสนสถาน เทวรูป 
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กลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพ

5.5 กระบวนการแลกเปลีย่นขอ้มลู และองคค์วามรูใ้นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพือ่สรา้ง 
 การยอมรับร่วมกันในสังคม
 ด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมที่นำาไปสู่
การหาทางออกร่วมกันในการดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ทำาให้มีหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมในบทบาทที่แตกต่างกัน อาทิเจ้าของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการผู้ทำาการประเมินผลกระทบหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และผู้ได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและลบ 
ซึง่แตล่ะภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งอาจมชุีดความรู้และประสบการณท์ีแ่ตกตา่งกนัออกไป หลายครัง้จงึเกดิขอ้ขดัแยง้ระหวา่ง
ชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ/หรือดำาเนินการโดย 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น(Technical knowledge) กบั ชดุขอ้มลูและองคค์วามรูท้ีย่ดึโยงสมัพนัธก์บับรบิทหรอืเงือ่นไข
ของชุมชน(Situated knowledge) ซึ่งอาจดำาเนินการโดยชุมชน และ/หรือนักวิชาการ นักปฏิบัติการ
 เพื่อให้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นกระบวนการที่นำาไปสู่การหาทางออกร่วมกันของคนใน
สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น ในการศึกษาและประเมินกระทบทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบาย/แผนงาน และ/
หรือโครงการ/กิจกรรม ควรใช้เครื่องมือและชุดข้อมูลทั้งจากนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญและชุมชน ในการหาคำา
ตอบรว่มกนั วา่การดำาเนนินโยบาย/แผนงาน/โครงการอาจกอ่ให้เกดิผลกระทบตอ่สขุภาพ และ/หรอืปจัจัยกำาหนด
สขุภาพของชมุชนอยา่งไรบา้ง อกีทัง้ควรสนบัสนนุและเปิดพืน้ท่ีให้ชดุข้อมลูและองค์ความรูท้ั้งจากผูเ้ชีย่วชาญและ
ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกัน
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 กระบวนการแลกเปลีย่นขอ้มลู และองคค์วามรูร้ะหวา่งนักวทิยาศาสตร/์ผูเ้ชีย่วชาญและชมุชน สามารถทำาได ้
2 รูปแบบคือ
 รูปแบบที่ 1: ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิทยาศาสตร์ และชุมชนทำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพร่วมกันตั้งแต่ 
เริม่ตน้กระบวนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ ท้ังน้ีควรสง่เสรมิและสนับสนุนให้การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ
ในระดับนโยบาย/แผนงาน/ยุทธศาสตร์ ดำาเนินการตามรูปแบบนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งภายหลังเมื่อมีการ
ดำาเนินการในระดับโครงการ
 รูปแบบที่ 2: แต่ละฝ่ายดำาเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบภายใต้เครื่องมือ ข้อมูล และองค์ความรู้ 
ที่ตนเองมีอยู่ แล้วนำาข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ไปหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้ันตอนต่างๆ ของการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพ เช่น
 1) ขั้นตอนกำาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
 2) ขั้นตอนระหว่างการสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 3) ขั้นตอนการทบทวนร่างรายงานฯ (Public review)
 4) ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring)
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การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญและชุมชน

ส่วนที่ 6
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

  
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังจากได้ดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการไปแล้ว จำาเป็นต้องทำาอย่าง 
ตอ่เนือ่งเปน็ระยะเวลายาวนานหลายปหีรือหลายสบิปี และมภีาคสว่นตา่งๆ ท่ีตอ้งเข้ามาเกีย่วข้อง ท้ังเจา้ของนโยบาย/
โครงการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานราชการต่างๆ
 ปัจจุบัน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ มักจะลุกขึ้นมาเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็มีข้อจำากัดทั้ง 
ในดา้นขอ้มลูและองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการตดิตามผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ในดา้นศกัยภาพทีจ่ะตดิตามการแกไ้ขปญัหา
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในขณะทีห่นว่ยงานหรอืบรษัิทเจา้ของนโยบาย/โครงการ กใ็ห้ความสำาคญัและมกีารจดัสรร
งบประมาณเพื่อการติดตามตรวจสอบแตกต่างกันไป ซึ่งรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ กับการติดตามตรวจ
สอบนโยบาย/แผนงาน ก็มีการให้ความสำาคัญแตกต่างกันด้วย
 สำาหรับหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ ก็มีข้อจำากัดเกี่ยวกับศักยภาพและกำาลังคนกับภาระงานเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ
นโยบาย/โครงการต่างๆ รวมทั้งข้อจำากัดในด้านข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีสามารถใช้ในการสรุปและตัดสินใจเกี่ยวกับ 
ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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 ดังนั้น แนวทางในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล จึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 6.1) นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่มีข้อกำาหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการติดตามตรวจสอบ
 6.2) โครงการที่ต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ 
   รุนแรงฯ ซึ่งมีข้อกำาหนดให้ส่งรายงานการติดตามตรวจสอบทุก 6 เดือนให้กับสำานักงานนโยบายและ 
   แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
 โดยแนวทางการดำาเนนิการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลของนโยบาย/แผนงาน/โครงการแตล่ะประเภทมี
รายละเอียดดังนี้

6.1 แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี 
 นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่มีข้อกำาหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการติดตาม 
 ตรวจสอบ
 6.1.1 ประเด็นก่อนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
    1) คณะทำางานในการติดตามตรวจสอบ: ต้องกำาหนดแนวทางให้ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้ง 
     หนว่ยงานเชิงนโยบาย หนว่ยงานเจา้ของโครงการ ภาควิชาการ ชมุชน และภาคสว่นอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง
    2) การกำาหนดขอบเขตพื้นที่และประเด็นในการติดตามตรวจสอบ: ต้องกำาหนดแนวทางให้ชัดเจน 
     โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งขอบเขตพื้นที่และประเด็นต่างๆ สำาหรับ 
     การติดตามตรวจสอบ
    3) การดำาเนินการตามนโยบาย/แผนงานที่กำาหนดไว้: ต้องวางแผนดำาเนินการติดตามตรวจสอบตั้งแต่ 
     ระดับนโยบายและแผนว่ามีหน่วยงานใด ได้ดำาเนินการอะไรแล้วบ้าง ไปจนถึงการดำาเนินการจริงของ 
     แต่ละโครงการว่า เป็นไปตามที่กำาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
    4) การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของพืน้ท่ีโดยรอบหรอืพืน้ท่ีอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง: ตอ้งวางแผนดำาเนนิการ 
     ติดตามตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีโดยรอบของโครงการ หรือพื้นท่ีซ่ึงกำาหนดไว้ตาม 
     นโยบาย/แผนงาน รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลกระทบและความเสี่ยงจากนโยบาย/ 
     แผนงาน/โครงการ
    5) ระบบจัดการ และสั่งการตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ: ต้องวางแผนดำาเนินการติดตาม 
     ตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบจัดการ และสั่งการว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่  
     อย่างไรทั้งการจัดการ และสั่งการในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ
    6) การเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ หนว่ยงาน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตดิตาม 
     ตรวจสอบ: 
     • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาควิชาการ ต้องวางแผนดำาเนินการเสริมสร้าง 
      ศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการติดตามตรวจสอบ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
      จากนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เช่น การเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ การอ่านรายงานติดตาม 
      ตรวจสอบ การรับผิดชอบแก้ไข เยียวยา ชดเชย และฟื้นฟู หรือทางเลือกอื่นๆ ในเชิงนโยบาย  
      เป็นต้น
     • ดำาเนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ได้แก่ ตำารวจสิ่งแวดล้อม  
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สภาที่ปรึกษาจังหวัด  
      สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น
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     • ตอ้งปรับปรุงกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลูและการจดัระบบขอ้มลู ใหช้มุชนและภาคสว่นตา่งๆ สามารถ 
      เข้าถึงข้อมูลและนำาไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนในการติดตาม 
      ตรวจสอบ โดยเฉพาะการป้องกันและจัดการปัญหาผลกระทบในระยะยาว
 6.1.2 ประเด็นในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
    1) ข้อมูลที่ต้องใช้ รวมทั้งเครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล: 
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้สอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนจากนโยบายแผนงาน และ 
      โครงการ
     • ต้องให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับประชาชนกลุ่มอ่อนไหว ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ 
      ผู้สูงอายุ และผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้ว โดยเฉพาะโรคเรื้อรังท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของนโยบาย 
      แผนงาน และโครงการ
     • ตอ้งดำาเนนิการโดยใชช้ดุขอ้มลูและองค์ความรู ้ท้ังจากการศึกษาวิจัยโดยเครือ่งมอืทางวิทยาศาสตร ์
      โดยผู้เช่ียวชาญ และชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน  
      ตามที่ระบุไว้ในส่วนแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
    2) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหาผลกระทบ: ดำาเนินการโดยใช้ทั้งเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย  
     หรือจากแหล่งต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงได้ และเกณฑ์อื่นๆ ในการชี้วัดและประเมินถึงปัญหาผลกระทบ 
     ที่เกิดขึ้น
    3) ปญัหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้สาเหต ุและแนวทางการแกไ้ขและปอ้งกนั: ตอ้งกำาหนดแนวทาง 
     การวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบในระยะสั้น ระยะ 
     ปานกลาง และระยะยาว รวมทัง้การวิเคราะห์ถงึสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขและป้องกนั ไมใ่ชเ่พยีง 
     การรายงานผลและการสรุปผลการตรวจวัดเท่านั้น
    4) การทบทวนสมมติฐานในการคดิ ออกแบบ และเลอืกแนวทางของนโยบาย/แผนงาน: ตอ้งดำาเนนิ 
     การตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับสมมติฐานเดิมในการเลือกแนวทางและการออกแบบ 
     นโยบายแผนงาน และโครงการ
 6.1.3 ประเด็นภายหลังจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
    1) การเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบ: 
     • ต้องกำาหนดแนวทางการเปิดเผยร่างรายงานการติดตามตรวจสอบผลการดำาเนินการตามนโยบาย/ 
      แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบ เพิ่มเติม และแสดงความ 
      คิดเห็นก่อนจัดทำารายงานการติดตามตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
     • ต้องกำาหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบฯ ต่อสาธารณะ และเอื้อให้ชุมชน 
      และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถเข้าถึงรายงานได้โดยง่าย
    2) การแก้ไขเยียวยาชดเชยและฟื้นฟูปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น: 
     • ตอ้งกำาหนดแนวทางการจดัตัง้ระบบ กลไก และกองทุนท่ีสามารถรบัผดิชอบแกไ้ข เยยีวยา ชดเชย  
      และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้นโยบาย/แผนงาน/โครงการ วางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ Perfor- 
      mance bond หรือการซื้อประกันภัย เป็นต้น เมื่อเกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน สามารถนำาเงิน 
      จำานวนนี้ ไปใช้แก้ไข เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบมากขึ้น  
      ทางเจ้าของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
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    3) มาตรการความรับผิดและบทลงโทษ: 
     • ต้องเพิ่มมาตรการความรับผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน สำาหรับบริษัทหรือหน่วยงาน 
      ที่ศึกษาและจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือรายงานการติดตามตรวจสอบ  
      ในกรณีที่รายงานฯ เป็นเท็จ
     • ตอ้งกำาหนดแนวทางการจัดต้ังระบบ กลไก และกองทุนท่ีสามารถรบัผดิชอบแกไ้ข เยยีวยา ชดเชย  
      และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้นโยบาย/แผนงาน/โครงการ วางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ 
      Performance bond หรือการซื้อประกันภัย เป็นต้น เมื่อเกิดปัญหาผลกระทบต่อชุมชน สามารถ 
      นำาเงินจำานวนนี้ ไปใช้แก้ไข เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบ 
      มากขึ้น ทางเจ้าของโครงการ แผนงาน นโยบายก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
     • ต้องวางแผนดำาเนินการกำาหนดบทลงโทษสำาหรับเจ้าของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ในกรณีที่ไม่ 
      ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
    4) บทสรุปของการติดตามตรวจสอบและประเมินผล: 
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้มีข้อสรุปจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ที่นำาไปสู่การปรับปรุง 
      หรือปรับเปลี่ยนการดำาเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง 
      การดำาเนินการ หรือการปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ หรือการตัดสินใจ 
      ทบทวนหรือยกเลิกนโยบาย/แผนงาน/โครงการดังกล่าว
     • ขอ้สรปุของการตดิตามตรวจสอบ ตอ้งนำาไปสูก่ารปรบัปรงุหรอืพฒันาข้ันตอนตา่งๆ ในการประเมนิ 
      ผลกระทบทางสุขภาพ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบทางลบ 
      การเพิ่มผลกระทบทางบวก และการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

6.2 แนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี 
 โครงการที่ต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงการที่อาจส่งผล 
 กระทบรุนแรง
 6.2.1 ประเด็นก่อนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
    1) คณะทำางานในการติดตามตรวจสอบ: 
     • ตอ้งกำาหนดแนวทางใหเ้จา้ของโครงการ ว่าจ้างหน่วยงาน Third Party ในการจัดทำารายงานตดิตาม 
      ตรวจสอบ
     • ชุมชนสถาบันการศึกษาและภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันพิจารณาดำาเนินการล่วงหน้า 
      โดยไม่ต้องรอกรอบเวลา 6 เดือนในการจัดทำารายงานติดตามตรวจสอบแต่ละครั้ง
    2) การกำาหนดขอบเขตพืน้ทีแ่ละประเด็นในการติดตามตรวจสอบ: กำาหนดขอบเขตพืน้ท่ีโครงการและ 
     ประเด็นในการติดตามตรวจสอบ ตามที่กำาหนดไว้ในรายงาน EIA/EHIA
    3) การดำาเนินการตามนโยบาย/แผนงานที่กำาหนดไว้: ต้องวางแผนดำาเนินการติดตามตรวจสอบ 
     ให้ชัดเจนถึงการดำาเนินงานจริงว่าเป็นไปตามแผนของโครงการที่กำาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการ 
     ดำาเนินงานจริงของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทุกมาตรการ
    4) การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: ต้องวางแผน 
     ดำาเนินการติดตามตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีโดยรอบของโครงการ รวมท้ังพื้นที่อื่นๆ 
     ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลกระทบและความเสี่ยงจากโครงการ
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    5) ระบบจดัการและสัง่การตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ: ตอ้งวางแผนดำาเนินการติดตามตรวจสอบ 
     ถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบจัดการและสั่งการว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร 
     ทั้งการจัดการและสั่งการในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการ
    6) การเพิม่ศกัยภาพของชมุชนทีอ่าจได้รบัผลกระทบ หนว่ยงานและผูม้สีว่นเกีย่วข้องกบัการติดตาม 
     ตรวจสอบ: 
     • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาควิชาการต้องวางแผนดำาเนินการเสริมสร้าง 
      ศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการติดตามตรวจสอบ ให้กับชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น การเก็บ 
      ขอ้มลูตามหลกัวชิาการโดยชมุชน การอ่านรายงานติดตามตรวจสอบ การรบัผดิชอบแกไ้ข เยยีวยา  
      ชดเชย และฟื้นฟู เป็นต้น
     • ดำาเนนิการเช่ือมโยงและสนบัสนุนหน่วยงานท่ีมอีำานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ให้สามารถอ่านรายงาน 
      ติดตามตรวจสอบ และตัดสินใจดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์ปัญหา 
      ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว
     • ดำาเนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน ได้แก่ ตำารวจสิ่งแวดล้อม  
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด สภาที่ปรึกษาจังหวัด  
      สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น
     • ต้องวางแผนดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการจัดระบบข้อมูล ให้ชุมชนและ 
      ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำาไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของ 
      ทุกภาคส่วนในการติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะการป้องกันและจัดการปัญหาผลกระทบใน 
      ระยะยาว
 6.2.2 ประเด็นในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
    1) ข้อมูลที่ต้องใช้ รวมทั้งเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล: 
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้สอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
     • ต้องให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับประชาชนกลุ่มอ่อนไหว ได้แก่ เด็กสตรีมีครรภ์ผู้พิการผู้สูงอายุ 
      และผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการ
     • ต้องดำาเนินการโดยใช้ชุดข้อมูลและองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
      โดยผู้เช่ียวชาญ และชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน  
      ตามที่ระบุไว้ในส่วนแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
    2) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหาผลกระทบ: ดำาเนินการโดยใช้ทั้งเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย  
     หรือจากแหล่งต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงได้ และเกณฑ์อื่นๆ ในการชี้วัดและประเมินถึงปัญหาผลกระทบ
     ที่เกิดขึ้น
    3) ปัญหาผลกระทบท่ีเกดิขึน้ รวมทัง้สาเหตแุละแนวทางการแกไ้ขและปอ้งกนั: ต้องกำาหนดแนวทาง 
     การวิเคราะห์ให้ชัดเจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านบวกและลบ ผลกระทบในระยะสั้น ระยะ 
     ปานกลาง และระยะยาว รวมทัง้การวิเคราะห์ถงึสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขและป้องกนั ไมใ่ชเ่พยีง 
     การรายงานผลและการสรุปผลการตรวจวัดเท่านั้น
    4) การทบทวนสมมตฐิานในการคดิออกแบบ และเลือกแนวทางของนโยบาย/แผนงาน: ตอ้งวางแผน 
     ดำาเนินการตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับสมมติฐานเดิมในการเลือกแนวทางและการ 
     ออกแบบโครงการ
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 6.2.3 ประเด็นภายหลังจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
    1) การเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบ: 
     • ปัจจุบัน มีปัญหาการไม่เปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบต่อชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก 
      โครงการ
     • ต้องกำาหนดแนวทางการเปิดเผยร่างรายงานการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ชุมชนและผู้มีส่วน 
      เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นก่อนจัดทำารายงานการติดตามตรวจสอบ 
      ฉบับสมบูรณ์
     • ต้องกำาหนดแนวทางการเปิดเผยรายงานการติดตามตรวจสอบต่อสาธารณะ และเอ้ือให้ชุมชน 
      ที่อาจได้รับผลกระทบ สามารถเข้าถึงรายงานได้โดยง่าย 
    2) การแก้ไขเยียวยา ชดเชย และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น: 
     • ตอ้งกำาหนดแนวทางการจัดตัง้ระบบ กลไก และกองทุนท่ีสามารถรบัผิดชอบแกไ้ข เยยีวยา ชดเชย  
      และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้โครงการวางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ Performance bond หรือ 
      การซือ้ประกนัภัย เปน็ต้น เมือ่เกดิปัญหาผลกระทบตอ่ชมุชน สามารถนำาเงนิจำานวนน้ี ไปใชแ้ก้ไข  
      เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบมากขึ้น ทางเจ้าของโครงการ 
      ก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
    3) มาตรการความรับผิดและบทลงโทษ: 
     • วางแผนดำาเนินการเพิ่มมาตรการความรับผิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน สำาหรับบริษัท 
      หรือหน่วยงานที่ศึกษาและจัดทำารายงาน EIA/EHIA หรือรายงานการติดตามตรวจสอบ ในกรณี 
      ที่รายงานฯ เป็นเท็จ
     • ตอ้งกำาหนดแนวทางการจัดต้ังระบบ กลไก และกองทุนท่ีสามารถรบัผดิชอบแกไ้ข เยยีวยา ชดเชย  
      และฟื้นฟูปัญหาผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้โครงการวางเงินประกัน เช่น ในลักษณะของ Performance bond หรือ 
      การซือ้ประกนัภัย เปน็ต้น เมือ่เกดิปัญหาผลกระทบตอ่ชมุชน สามารถนำาเงนิจำานวนน้ี ไปใชแ้กไ้ข  
      เยียวยา ชดเชย ฟื้นฟูในเบื้องต้นได้ทันที แต่หากภาระรับผิดชอบมากขึ้น ทางเจ้าของโครงการ 
      ก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมจนครบถ้วนด้วย
     • ต้องวางแผนดำาเนินการกำาหนดบทลงโทษสำาหรับเจ้าของโครงการในกรณีท่ีไม่ดำาเนินการตาม 
      มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
    4) บทสรุปของการติดตามตรวจสอบและประเมินผล: 
     • ต้องกำาหนดแนวทางให้มีข้อสรุปจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ที่นำาไปสู่การปรับปรุง 
      หรือปรับเปลี่ยนการดำาเนินโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำาเนินการ หรือ 
      การปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบ หรือการตัดสินใจทบทวนหรือยกเลิก 
      โครงการดังกล่าว
     • ขอ้สรปุของการตดิตามตรวจสอบ ตอ้งนำาไปสูก่ารปรบัปรงุหรอืพฒันาข้ันตอนตา่งๆ ในการประเมนิ 
      ผลกระทบทางสุขภาพ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการป้องกันผลกระทบทางลบ 
      การเพิ่มผลกระทบทางบวก และการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 7
สรุปขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 ขั้นตอนการดำาเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและหลักการของร่าง 
หลักเกณฑ์ฯ ฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ

แนวทางการดำาเนินการ หมายเหตุ

ขั้นที่ 1:
การกลั่นกรองนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ
(Screening)

ดำาเนินการเชิงรุกโดยจัดพื้นที่หรือกิจกรรม
เพือ่ใหเ้กดิการหารอืพดูคยุใหภ้าคสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้มีโอกาสนำาเสนอประเด็นและข้อมูล เพื่อพิจารณา
รว่มกนัวา่นโยบาย/แผนงาน/โครงการใดทีค่วรดำาเนนิการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จนนำาไปสู่เวทีก่อขบวน
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพและจัดตั้งคณะกรรมการกำากับทิศทางการ
ประเมิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (1)
การทำาเชิงรุก

ขั้นที่ 2:
การกำาหนดขอบเขต
การศึกษา (Scoping)

คณะกรรมการกำากับทิศทางการประเมินและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในประเด็นต่างๆ อาทิ
• ขอบเขต/ประเด็นที่จะทำาการศึกษา
 และประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
• พิจารณาทางเลือก
• การจัดรับฟังความคิดเห็น
• คัดเลือกผู้ประเมิน
• ตรวจสอบ/ทบทวนร่างรายงาน
• ระยะเวลา/งบประมาณ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ
และชุมชน เพื่อนำาไปใช้พิจารณาและออกแบบ
การประเมินผลกระทบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (3)
ทำาไปด้วยกัน และ
สว่นท่ี 5 หัวขอ้ 5.5 กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
องค์ความรู้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน
ในสังคม

ขั้นที่ 3:
การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ (Appraisal)

ดำาเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล และประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ โดยต้องดำาเนินการศึกษาปัจจัย
กำาหนดสุขภาพของชุมชน/พื้นที่ และศึกษาลักษณะ/
รูปแบบของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ โดยใช้
เครื่องมือและชุดข้อมูลของทั้งนักวิทยาศาสตร์/
ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน และ/หรือเปิดโอกาส
ให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้
จากทั้ง 2 ส่วน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 5
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ขั้นตอนการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ

แนวทางการดำาเนินการ หมายเหตุ

ขั้นที่ 4:
การทบทวนร่าง
รายงานฯ
(Public review)

นำาเสนอร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ต่อสาธารณะ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น 
ข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งจากนักวิทยาศาสตร์/
ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (3)
ทำาไปด้วยกัน และ
สว่นท่ี 5 หัวขอ้ 5.5 กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
องค์ความรู้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน
ในสังคม

ขั้นที่ 5:
การนำาเสนอผลการ
ประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจ
(Decision making)

ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ได้
สามารถนำาเสนอเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ 
• นำาเสนอต่อหน่วยงาน/คณะกรรมการของรัฐ 
• นำาเสนอผ่านเวทีการหารือร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ 
• นำาเสนอผ่านการสื่อสารสาธารณะ
 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 4 หัวข้อ (2)
ทำาได้ทุกขั้นตอน

ขั้นที่ 6:
การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
(Monitoring)

ดำาเนินการติดตามตรวจสอบตามแนวทาง
ที่ได้ตกลงร่วมกันในขั้นตอนการกำาหนดขอบเขต
การศึกษาและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญ
และชุมชน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่ 6 และ
สว่นท่ี 5 หัวขอ้ 5.5 กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
องค์ความรู้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน
ในสังคม

ส่วนที่ 8
กลไกเสริมหนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

  การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในแตล่ะกรณจีะมโีอกาสประสบความสำาเรจ็ไดม้ากขึน้ หากมกีระบวนการ
สนบัสนนุทีเ่อือ้อำานวยใหเ้กดิการพฒันาองค์ความรูแ้ละศกัยภาพของบคุลากรในภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ การประเมนิ
ผลกระทบทางสุขภาพจึงควรมีกลไกเสริมหนุนอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่
 1. การจัดระบบฐานข้อมูลรายชื่อของผู้ที่ทำางานด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (หรือคลังคน 
HIA) เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการเชิญชวนให้เกดิการรว่มคดิรว่มคยุ และนำาเสนอนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ทีค่วร
ทำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นอกจากนั้น คลังคน HIA ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถคัดเลือกคณะกรรมการ
กำากับทิศทางที่หลากหลายและเหมาะสม หรือช่วยให้คณะกรรมการกำากับทิศทางได้เชิญให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้อง 
ทัง้ในภาควชิาการและภาคทอ้งถิน่มาร่วมในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ และในการพจิารณาตรวจสอบและทบทวน 
รา่งรายงานการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ เพือ่ความครบถว้นและความสมบรูณใ์นการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
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 2. การจัดฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในสาขานโยบาย
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำา เพราะการจัดฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นการทำางานเชิงรุกที่นอกจากจะช่วยให้บุคลากร
ฝ่ายต่างๆ เข้าใจในแนวคิดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยแนะนำาและแลกเปลี่ยน
แนวคดิเกีย่วกบัทางเลอืกเชงินโยบาย ทางเลอืกเชงิเทคโนโลย ีและทางเลอืกในระดบัปฏบิตักิารทีจ่ะเปน็ผลดตีอ่สขุภาพ 
ซึ่งการได้แลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันเช่นนี้จะยิ่งช่วยให้ทางเลือกที่เป็นผลดีต่อสุขภาพได้ถูกนำาไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ยังมิได้ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเสียอีก
 3. การจดัทำาคูม่อืการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพทีจ่ำาเพาะเจาะจงกบัเรือ่งแตล่ะประเดน็มากยิง่ขึน้ 
เชน่ คูม่อืการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการคมนาคมขนสง่ตา่งๆ หรอืคูม่อืการประเมนิ
ผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการพลังงานรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และพลังงาน
หมนุเวยีน หรอืคู่มอืการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการดา้นการเกษตรและอาหาร คูม่อื
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบาย/แผนงาน/โครงการด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น
 4. การทบทวนและเสนอค่ามาตรฐานในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยทำาเป็นกระบวนการ 
systematic review เพื่อพิจารณาปรับ หรือเพิ่ม หรือลดมาตรฐานผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ 
โดยอาจจะเสนอและคัดเลือกมาทำาทีละ 2-3 ประเด็น และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำาเป็นต้องผูกกับการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นรายโครงการ ซึ่งการนำาเสนอค่ามาตรฐานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละกรณีได้อีกทางหนึ่งด้วย แม้ว่าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในแต่ละกรณีจะต้อง
พิจารณาความแตกต่างหลากหลายของบริบทในแต่ละกรณีด้วย
 5. กลไกการเสริมหนุนผู้ได้รับผลกระทบที่ยังขาดความพร้อมในการดำาเนินการ ในสภาพความเป็นจริง
หลักการ “ทำาด้วยกัน” ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อาจประสบปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากความพร้อม 
ในการดำาเนินการของภาคส่วนต่างๆ นั้นแตกต่างกัน ทั้งในด้านบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และงบประมาณ ดังนั้น 
จึงควรจัดให้มีกระบวนการเสริมหนุนผู้ที่ขาดความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของกลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในกระบวนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
 6. งบประมาณสนับสนุนเพื่อเอื้อให้เกิดกลไกการหนุนเสริมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้กลไกการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรตามท่ีกล่าวมาท้ัง 5 ข้อ 
ข้างต้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดตั้งกองทุน หรืองบประมาณสนับสนุน 
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนการหนุนเสริมผู้ได้รับผลกระทบท่ียังขาดความพร้อมในการ 
ดำาเนินการ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านบุคลากร และองค์ความรู้ ควรมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย
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กระบวนการสนับสนุนที่เอื้ออำานวยให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ส่วนที่ 9
บทบาทหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

 บทบาทหนา้ทีต่อ่กระบวนการสนบัสนุนกลไกการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพประกอบไปดว้ย 4 สว่น ดงันี ้
 1) เชิญชวน ให้เกิดเวทีการหารือและเวทีก่อขบวนในประเด็นนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่น่าสนใจในการ
สร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
 2) ประสาน ใหเ้กดิการดำาเนนิการของหน่วยงานและภาคสว่นท่ีเกีย่วข้องเป็นไปตามหลกัการของการประเมนิ
ผลกระทบทางสุขภาพและเกิดกลไกการเสริมหนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามแนวทางที่ได้เสนอไว้
 3) เสริมหนุน ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคส่วนที่มีขีดจำากัดในการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และทัดเทียมซึ่งกันและกัน
 4) ดำาเนินการ เมื่อได้รับการร้องขอและการขอใช้สิทธิตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
โดยจะ
  (4.1) ให้ข้อแนะนำาเบื้องต้นและการปรึกษาหารือเบื้องต้นกับผู้ร้องเรียนภายในเวลา 45 วัน 
  (4.2) เมื่อปรึกษาหารือแล้ว หากเห็นสมควร สช. ควรจัดให้มีเวทีการหารือ และเวทีก่อขบวนเพื่อหารือ 
   ถึงความเหมาะสมและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายในเวลา 90 วัน
  (4.3) เมื่อจัดเวทีก่อขบวนแล้ว หากเห็นสมควร สช.ควรเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการ 
   กำากับทิศทางฯ โดยในกรณีที่เป็นการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 11 สช. จะต้องส่งผู้แทนร่วมเป็น 
   คณะกรรมการกำากับทิศทางด้วย



บทคว�มวิช�ก�ร
(Oral Presentation)
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยครั้งนี้ ทำาการศึกษาโดยนำาหลักการระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation 
Spectrum) มาทำาการดัดแปลงเพื่อบ่งชี้ถึงสถานภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอ้ม งานวจิยัเร่ิมตน้จากดำาเนนิการศึกษาจากขอ้มลูทติุยภมูจิากรายงานผลการปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มบางปะกง 
ชุดที่ 5 ระยะดำาเนินการ ทำาการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
รอบโครงการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อตัวแทนของชุมชนที่ทำาการศึกษา
 ผลการศึกษาพบว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดท่ี 5 ได้ดำาเนินมาตรการป้องกัน 
แกไ้ขปญัหาผลกระทบสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 10 มาตรการ และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 
6 มาตรการ การดำาเนินมาตรการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไข พัฒนา และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ทั้งหมด 10 มาตรการซึ่งเป็นไปตามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ที ่1-4 การประเมนิสถานภาพ สถานภาพการมสีว่นรว่มของประชาชนโดยเกบ็ข้อมลูภาคสนาม การสอบถามประชาชน 
พบว่าจากความคิดเห็นของประชาชน โครงการฯ ดำาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในระดับที่ 1 มีค่าร้อยละ 52.76 การดำาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ ในระดับที่ 3 มีค่าร้อยละ 54.29 
และโครงการฯ ดำาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับที่ 1 มีค่า
ร้อยละ 48.67 การดำาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ ในระดับที่ 2 มีค่าร้อยละ 48.67 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ต่อตัวแทนประชาชนในชุมชน พบว่า ตัวแทนฯ มีความคิดเห็นต่อการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด และการดำาเนินการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนฯ ต่อโครงการฯ ยังเป็นไปอย่างเปิดเผย ชัดเจน และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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อย่างไรก็ตาม ตัวแทนฯ ยังมีความเห็นว่า โครงการฯ ยังเน้นงานมวลชนสัมพันธ์เป็นหลัก และทำาการจ่ายค่าชดเชย
ต่อผลกระทบที่สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบที่แท้จริงมากกว่าการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำาหรับ 
ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ควรดำาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากโครงการให้ 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั่วถึง แทนการเน้นกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ นอกจากนี้ 
โครงการฯ ยังจำาเป็นต้องดำาเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี พลังงาน วิธีการ 
เวลา และสถานที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม, โครงการพัฒนา

Abstract
 This Research is implemented by applying public participation spectrum for identifying 
status of People Participatory in Environmental Impact Monitoring for Developing Projects. Research 
began by reviewing secondary data of environmental quality monitoring and environmental impact 
preventing measurement implementation report of Bangpakong Combined Cycle Power Plant number 
5 in operating period. Collecting primary data of peoples living in communities around 5 kilometers 
from Combined Cycle Power Plant and depth interviewing with sample of communities being 
researched
 The result is found that Bangpakong Combined Cycle Power Plant number 5 operates 
for 10 environmental impact preventing measurements and 6 environmental impact monitoring 
measurements. People participatory status in environmental impact preventing and monitoring 
measurements are 10 measurements those are operated in level 1-4 of public participation spectrum. 
Evaluating People participatory status by collecting data from questionnaire for sample peoples, 
the result found that project operated People participatory for environmental impact preventing 
measurement within level 1 by 52.76%, operating activities of people participatory is in level 3 by 
54.29%. Project operates people participatory in environmental monitoring measurement within 
level 1 by 48.67%, operating activities of people participatory is in level 2 by 48.67%. In depth 
interviewing with representatives of 2 communities, they showed opinion that measurements for 
preventing solving and monitoring environmental impact of project are operated efficiently without 
any damage impact and people participatory measurement of project is operated frankly and 
clear by good collaborating of peoples. However, samples also show opinion that project would 
rather focus on public relation that is not real responsibility than prevent possible impact. For the 
suggestion to project, there should be people participation for impact monitoring implementing 
transparently and developing to be more forceful instead of focusing on public relation 
activity. Besides, project must run impact problems solving by technology energy how when and 
where for more effectiveness. 

Keywords: People participation, Environmental impact monitoring, Developing Project
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1. บทนำา
 รายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ในปัจจุบัน นอกจากจะมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการป้องกัน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากโครงการพัฒนาแล้ว 
ยังต้องมีข้อเสนอแนะในติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Monitoring) 
ที่ต้องดำาเนินการภายหลังจากที่โครงการพัฒนาได้ดำาเนิน
การไปแล้ว ซึ่งได้กำาหนดบทบาทให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยว 
ข้อง คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ
พัฒนา และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
จดัทำารายงานผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวด-
ล้อมจากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีภาคประชาชน
ของชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการพัฒนาโดย 
มีส่วนรว่มในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
จากโครงการพัฒนา ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 ได้กำาหนดให้ชมุชน
มีสิทธิในการปกป้องรักษา และฟื้นฟูซึ่งสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ในท้องถิ่น รวมทั้งยังได้ให้สิทธิแก่บุคคล และองค์กร
อิสระในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการให้ความ
เห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาอันอาจก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
จงึนบัไดว้า่เปน็การรับรองสทิธแิละหนา้ทีใ่นการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรัฐธรรมนูญ 
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา 
ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นมาตรการเฝ้าระวังผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนในพื้นท่ีท่ี
โครงการพฒันาซึง่ไดด้ำาเนนิการอยา่งรดักมุ อยา่งไรกต็าม 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
อาจมีปัญหา อุปสรรคบางประการที่เกี่ยวกับความไม่
สอดคล้องกันของบทบาทในภาคประชาชนด้วยกันกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าของโครงการ
พัฒนา 
 จากประเด็นความสำาคัญของบทบาทภาคประชาชน
ต่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนา และปัญหาที่ เกิดขึ้นจากรูปแบบ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีด่ำาเนนิการอยูใ่นปจัจุบันซ่ึงกลาย
เป็นความขัดแย้งในงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนาในปัจจุบัน ได้นำามาสู่การดำาเนินการวิจัย
เพื่อการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ
พัฒนาที่ในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาถึงสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค และ 
เสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา

3. ขอบเขตของการวิจัย
 3.1 ขอบเขตดา้นพืน้ที ่โดยคดัเลอืกโครงการพัฒนา
ทีก่ำาลงัดำาเนินการและมกีารติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
บางปะกง ชุดที่ 5 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในระยะ
ดำาเนินการ
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชนผู้อยู่ 
อาศัยในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำาเนิน
โครงการพัฒนา โดยกำาหนดให้เป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในชมุชนภายในรศัม ี5 กโิลเมตร ประกอบด้วย เทศบาล
ตำาบลท่าข้าม เทศบาลตำาบลบางปะกง เทศบาลบางผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางนาง จงัหวดัชลบุร ีตามการ
สุม่ตวัอยา่งในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วมบางปะกง ชุดท่ี 5 ในระยะดำาเนินการ 
เป็นจำานวน 210 ครัวเรือน
 3.3 ขอบเขตด้านวิชาการ ใช้หลักการระดับการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation 
Spectrum) ตามที ่กรมควบคมุมลพษิ (2554) ไดอ้ธบิาย
ถงึหลกัการสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยอา้งถึง
หลักการของ International Association for Public 
Participation ซ่ึงได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วน
รว่มของประชาชนเปน็ 5 ระดบั คอื การใหข้อ้มลูขา่วสาร 
(information) ระดับรับฟังความคิดเห็น (Consult) 
ระดับประชุม/เวทีสาธารณะ (Involve) ระดับความ 
ร่วมมือ (Collaborate) และระดับการให้อำานาจแก่
ประชาชน (Empower)  
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4. วิธีการวิจัย
 4.1 ทำาการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิของโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ระยะ
ดำาเนินการ จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2553)
 4.2 ทำาการสอบถามต่อประชากรกลุ่มตัวอย่างถึง
ความคดิเหน็ตอ่ระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวด-
ล้อมจากโครงการฯ โดยสุ่มตัวอย่างครัวเรือนประชากร 
ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการฯ เป็น
จำานวน 210 ราย
 4.3 ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อตัวแทนของ
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการพัฒนา 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการพัฒนาเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปัญหา อุปสรรคในการดำาเนินการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน
 4.4 ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย
โปรแกรมสถิติ SPSS version 17 เพื่อหาค่าสถิติ 
เชิงพรรณนาจากข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับการ 
มสีว่นรว่มในการดำาเนนิการปอ้งกนั แกไ้ข และการดำาเนนิ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจาก 
โครงการฯ
 4.5 ทำาการพิจารณาจัดสถานภาพในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
จากโครงการพัฒนา 
 4.6 ประมวลผลและอธิบายข้อเสนอแนะในการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาผล 
กระทบสิง่แวดลอ้ม และการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจากโครงการฯ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics)
 

5. ผลการวิจัย
 5.1 รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  5.1.1 ที่ตั้ง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ. ฉะเชิง-
เทรา มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ ดำาเนินการโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 
763.3 เมกกะวัตต์
  5.1.2 การใช้เชื้อเพลิง มีการใช้เชื้อเพลิง 3 
ประเภท ไดแ้ก ่กา๊ซธรรมชาติ น้ำามนัเตาและน้ำามนัดเีซล 
  5.1.3 กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เป็นระบบ
การทำางานร่วมกันของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas 
Turbine) และกังหันไอน้ำา (Steam Turbine)
  5.1.4 การใช้น้ำา โครงการฯ ใช้น้ำาแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ น้ำาใช้ในกระบวนการผลิตและการอุปโภค
บรโิภคจากอา่งเกบ็น้ำาบางบอ่และอา่งเกบ็น้ำาบางพระ และ
น้ำาใช้สำาหรับการหล่อเย็นจากแม่น้ำาบางปะกง 
  5.1.5 ระบบระบายน้ำา โครงการฯ มีระบบ
ระบายน้ำาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น้ำาฝนและน้ำาทิ้งจากการ
อุปโภคบรโิภค และน้ำาท้ิงจากกระบวนการผลติและน้ำาทิง้
จากกระบวนการผลติท่ีเป็นน้ำาหลอ่เยน็ ซ่ึงไดถ้กูรวบรวม
ไปบำาบัดน้ำาเสียกลาง ก่อนนำาไปใช้รดน้ำาต้นไม้และสนาม
หญ้า
  5.1.6 กากของเสยีและการกำาจดักากของเสยี
ของโครงการฯ แยกจัดการตามประเภทของกากของเสีย
ต่างๆ 
 5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากการทบทวนรายละเอียดในรายงานผลการปฏบัิตติาม
มาตรการฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2553 
ดังต่อไปนี้
  5.2.1 การดำาเนินการมสีว่นรว่มของประชาชน
ในมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดและสถานภาพการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไข และ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากโครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง

ระดับ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน 
แก้ไข และติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.การให้
ข้อมูล
ข่าวสาร 

แผนการประชาสัมพันธ์
- จัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดทำาแผ่นพับ ใบปลิว
- จัดให้ชุมชนเข้าศึกษาดูงาน

2.ระดับ
รับฟังความ
คิดเห็น

เศรษฐกิจ สังคม
- จัดให้มีช่องทางที่เปิดรับ
 เรื่องร้องเรียน 
- ดำาเนินการสำารวจทัศนคติ
 และความคิดเห็นชุมชน 
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับชุมชน 

3.การ
ประชุม/เวที
สาธารณะ

แผนการประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับชุมชน
- จัดเสวนาชุมชน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยง
 ปลากะพงในกระชังกับชุมชน

4.ความ
ร่วมมือ

แผนการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
- ดำาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
 ไตรภาคี และประชุม ปี ละ 2 ครั้ง
- กำาหนด อำานาจ หน้าที่คณะกรรมการ
- จัดทำาแผนการติดตามร่วมกับ
 คณะกรรมการ 
- สนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียน
 ด้านอาสาสมัครติดตามสิ่งแวดล้อม
- ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 เช่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาร่วมกับ
 ศูนย์วิจัย

5. เสริม
อำานาจแก่
ประชาชน

ไม่มีการการใดๆ ในการตัดสินใจเพื่อ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบฯ 
ของประชาชนโดยตรง

 5.3 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 
ตอ่โรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วมบางปะกงชุดที ่5 จากการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยแบบสอบถาม 
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังต่อไปนี้

  5.3.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน-
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.38 และเป็น 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.62 ช่วงอายุ 41-50 ปีมี
จำานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.52 และช่วงอายุ
น้อยกว่า 20 ปีมีจำานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.48, 
ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัวเป็นจำานวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.62 และเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษามีจำานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.38, 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีจำานวนมากที่สุด 
คดิเปน็รอ้ยละ 54.76, จบการศกึษาระดบัสงูกวา่ปรญิญา
ตรีมีจำานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.48, มีรายได้
ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือนมีจำานวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.67 และที่มีรายได้มากกว่า 20,00 
บาทต่อเดือนขึ้นไปเป็นจำานวนน้อยที่สุด, คิดเป็นร้อยละ 
4.92 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นมากกว่า 30 ปี
ขึน้ไปมจีำานวนมากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 57.14 และระยะ
เวลาท่ีอยู่อาศัยในท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 11-15 ปี 
มีจำานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.90 
  5.3.2 ผลการประเมนิสถานภาพการมส่ีวนรว่ม
ของประชาชนฯ ผลการสอบถามถงึความคดิเหน็ตอ่ระดบั
การมสีว่นรว่ม และกจิกรรมการมสีว่นรว่มในการปอ้งกนั 
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 
ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นตอ่สถานภาพการมีสว่นรว่ม
ของประชาชนในการปอ้งกนั แกไ้ข และตดิตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5

สถานภาพ
การมีส่วนร่วมฯ
ในการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

สถานภาพ
การมีส่วนร่วมฯ
ในการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ระดับ
การมี

ส่วนร่วม

คะแนน
(คิดเป็น
ร้อยละ)

ระดับ
การมี

ส่วนร่วม

คะแนน
(คิดเป็น
ร้อยละ)

1 52.76 1 48.67

2 51.24 2 46.95

3 49.25 3 45.52

4 46.86 4 44.57

5 44.10 5 43.14
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 ทัง้นี ้สามารถสรุปได้วา่ ประชากรกลุม่ตวัอยา่งไดใ้ห้

ความคิดเห็นว่าสถานภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการดำาเนินการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวด-

ล้อมอยู่ในระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารโดยมีคะแนน

สูงสุดที่ร้อยละ 52.76 เช่นเดียวกันกับที่ประชาชนกลุ่ม

ตัวอย่างได้ให้ความคิดเห็นว่าสถานภาพการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวด-

ล้อมอยู่ในระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารโดยมีคะแนน

สูงสุดที่ร้อยละ 48.67 อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนความ

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอ่การมสีว่นร่วมในการปอ้งกนั 

แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก

โครงการฯ ในระดับต่างๆ ยังนับว่า มีความแตกต่าง 

ไม่มากนัก ท้ังน้ี จากข้อมูลในการสอบถามบ่งบอกว่า 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจต่อความหมาย 

หลักการและกระบวนการในการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 

และยงัมีความคดิเหน็วา่ โครงการฯ ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิปญัหา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรและคุณภาพชีวิต 

แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

สว่นใหญย่งัไดใ้หค้วามคิดเหน็วา่ โครงการฯ ไมไ่ด้ดำาเนนิ-

การป้องกัน แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 5.4 ปญัหา อปุสรรค ในการมสีว่นรว่มของประชาชน

ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อตัวแทนของประชาชนใน

ชมุชนทีท่ำาการเก็บขอ้มลูจากชุมชน 2 แหง่ คือ เทศบาล

ตำาบลท่าข้าม และเทศบาลตำาบลบางปะกง สามารถสรุป

ไดถ้งึทศันคตทิีม่ตีอ่ปญัหา อปุสรรคในการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง 

ชุดที่ 5 ได้ดังนี้

  5.4.1 งานมวลชนสัมพันธ์ โครงการฯ ได้

ดำาเนินการสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านต่างๆ อย่าง

เต็มท่ี โดยผ่านการดำาเนินงานของกองทุนของโรงไฟฟ้า

ตามความตอ้งการของชุมชน แตไ่ด้มคีวามคิดเหน็วา่งาน

มวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ เป็นการสร้างภาพลักษณ์

และความสัมพันธ์เพื่อระงับการต่อต้านของประชาชน 

ในชุมชนไม่ใช่การดำาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างแท้จริง

  5.4.2 การแสดงความรับผิดชอบปัญหาสิ่ง-

แวดล้อมที่เกิดผลกระทบกับชุมชน โครงการฯ ได้

พยายามแสดงความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการฯ อย่างจริงจัง และ

รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของปัญหา แต่ยังมีข้อสังเกต

วา่ โครงการฯ เนน้การชดเชยแกค่วามเสยีหาย และความ

เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นหลัก

มากกว่าการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ 

  5.4.3 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ

กิจการด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในชุมชนกับโครงการฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ชุมชน 

ขอเสนอให้ทางโครงการฯ เป็นเจ้าภาพในเรื่องของ

กจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั

ระบบบำาบัดน้ำ าเสีย และเปิดให้ประชาชนเข้าไป

สังเกตการณ์กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในด้านต่างๆ 

ตลอดจนการประชุมร่วมกับผู้นำาชุมชนเพื่อหาแนวทาง 

ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประชาพิจารณ์ในการ 

ดำาเนินการร่วมกันพัฒนา และแก้ไขปัญหาผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น แต่ยังมีความคิดเห็นว่า การให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ัน

เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อปกปิดซ่อนเร้นหรือหลีกเลี่ยง

ประเด็นปัญหาบางอย่างที่อาจไม่ได้ผล และไม่เป็นการ

แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 

  5.4.4 ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น

กับชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

น่าจะมสีาเหตุมาจากโรงงานอตุสาหกรรมอืน่ทีอ่ยูใ่กลกั้น

มากกว่าโครงการฯ แต่ยังมีความคิดเห็นว่า ปัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ นั้นมาจากการปล่อยน้ำา

หล่อเย็นของโครงการฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
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เพาะเลี้ยงปลาในกระชังริมฝั่งแม่น้ำาของประชาชน และ

ยังส่งผลต่อสัตว์น้ำาตามธรรมชาติในแม่น้ำา มีการต้ังข้อ

สังเกตว่า อากาศในชุมชนร้อนขึ้นกว่าแต่ก่อน หรือร้อน

มากขึ้นหลังจากโครงการฯ ได้เปิดดำาเนินการ นอกจากนี้

การที่โครงการฯ ได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเพิ่มเติมได้ 

ก่อให้เกิดปัญหาการบดบังภูมิทัศน์ของแม่น้ำา และ 

ผลกระทบต่อสัตว์น้ำามากขึ้นอีกด้วย 

  5.4.5 ขอ้เสนอแนะตอ่การจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีข้อเสนอแนะว่า

ประชาชน ต้องการทราบผลกระทบที่มีต่อชุมชนให้มาก

และลึกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงการฯ ต้องดำาเนิน

การแก้ไขที่ต้นเหตุโดยยึดหลักความรับผิด (Accounta-

bility) ของโครงการแทนการประชาสมัพันธ ์และตอ้งการ

ให้มีการป้องกันและเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่มีผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แทนการแก้ไข บรรเทา และ

ชดเชยเมื่อเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องการให้ 

โครงการฯ เปดิโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนรอบโครงการฯ 

ทำางานตามความสามารถมากที่สุด 

 5.5 ข้อเสนอแนะ 
  5.5.1 ควรมกีารดำาเนนิกจิกรรมการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในด้านการปอ้งกนั แกไ้ข และตดิตามตรวจ

สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้โดยทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนการให้ความรู้ 

ท่ีถูกต้องในการเข้าร่วมติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมมากกว่ากิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ 

  5.5.2 การปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหาผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มตอ้งพิจารณาทีส่าเหต ุคือ ตวัโครงการฯ เป็น

หลัก โดยการใช้เทคโนโลยี (technology) พลังงาน 

(energy) วิธีการ (how) ช่วงเวลา (when) สถานที่หรือ

ตำาแหน่ง (where) ที่เหมาะสมและเปิดเผยเพื่อลด 

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ซึง่จะช่วยให้เกดิความ

ไว้วางใจและความเต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน

มากยิ่งขึ้น

  5.5.3 การพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของผลกระทบ และความ 

เดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบภายในช่วง

เวลาท่ีกำาหนด และยงัตอ้งพฒันาระบบการติดตามขอ้มลู

ข่าวสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

  5.5.4 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชา-

ชนในการป้องกัน แก้ไข และตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมให้มีบทบาทไม่ใช่เฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม

ท่ีถกูกำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวด-

ล้อมเท่านั้น แต่อาจกำาหนดมาตรการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนฯ เกี่ยวกับผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

เพิ่มเติม เช่น การรับฟังปัญหามลพิษทางทัศนียภาพ 

ทีเ่กดิจากโครงการฯ การรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากประชาชน

เพื่อการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

  5.5.5 สร้างเสริมและพัฒนากลุ่มประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

โครงการฯ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงของ

กระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนารูปแบบการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ร่วมบางปะกง ชุดที่ 5

  5.5.6 ควรต้องขยายขอบเขตของการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยรอบโครงการฯ 

ทั้งในการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ ให้กว้างขวางมากกว่า 

5 กิโลเมตร เพราะขอบเขตของผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากโครงการฯ สามารถขยายไปได้ไกลกว่า



200
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

6. กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะความร่วม

มือและความช่วยเหลือของบุคคลในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังรายนามต่อไปนี้

 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลบางปะกง คุณ

ประเสริฐ คงคาลัย และปลัดเทศบาล คุณทวีศักด์ิ 

สุขศรี 

 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลท่าข้าม คุณสมจิตร์ 

พันธุ์สุวรรณ และปลัดเทศบาล คุณสุรินทร์ จันทบรูณ์ 

 นายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลบางผึ้ง และปลัด

เทศบาล คุณแสวง สวัสดี 

 นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเขาดนิ คณุมโน นยิม 

และปลัด องค์การบริหารส่วนตำาบล พันจ่าเอก ณรงค์

นาอิ่ม

 นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางนาง คณุธรีะพงศ์ 

คงสมธนเสฎฐ์ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล 

พนัจา่ตรสีมชาย รตันภาสกร ตลอดจนผูป้ระสานงานภาค

สนามของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล ประชาชน

ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในชุมชน

ต่างๆ ซึ่งได้ช่วยให้การเก็บข้อมูลภาคสนามดำาเนิน 

ไปได้ด้วยดี และสุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนี้
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Community Participation in the Initiation of Environmental
Health Surveillance System
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บทคัดย่อ
 ชุมชนอำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
รวมถึงแหล่งแร่ทรัพยากรธรรมชาติ ทำาให้พื้นที่ของชุมชนมีความเสี่ยงอาจจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ชุมชนจึงมีความ
กังวลว่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะถูกทำาลาย หรือทำาให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมส่งผล 
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของชุมชน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสำารวจรูปแบบความต้องการของ
ระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นความต้องการอย่างแท้จริง เป็นแนวทางเริ่มต้นในการ
จัดทำาฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลจากการวิจัยพบว่าข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ชุมชนต้องการมี 6 ด้าน คือ ข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร ข้อมูลความหลากหลายชีวภาพ ข้อมูลสมุนไพร
ข้อมูลแหล่งต้นนำ้า ข้อมูลโบราณสถานและวัฒนธรรม และข้อมูลสุขภาพของชุมชน ดังนั้นในการออกแบบ
ระบบการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องดำาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลท้ัง 6 ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของคนในชุมชนในการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วม, ชุมชน, ระบบเฝ้าระวัง, อนามัยสิ่งแวดล้อม

Abstract
 Neunmaprang District Community in Phitsanulok Province has a rich of natural resources 
including mineral resources and might be changing to be an industrial area. The community concerns 
that the natural resources would be destroyed or polluted by toxic chemicals resulting to 
environmental health and social impacts. Therefore, this study interested in community participate 
to the needs of environmental health surveillance system. The qualitative study using focus groups 
in order to make the community expressed their opinions and requirements and provide the enough 
information for setting an environmental health surveillance database. Results from the study showed 
that the community requirements six elements of natural resources which consisted of food security, 
biological diversity, herbs, sources of rivers, information on history and culture, and information 
on the community health. The environmental health surveillance system should be designed with 
comprising the link of six elements and used to respond the community requirement on the 
environmental health surveillance.

Keywords: Participation, Community, Surveillance System, Environmental Health
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1. บทนำา
 พื้นที่อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งกำาเนิดต้นน้ำาลำาธาร พืชพรรณ
ธรรมชาติ สัตว์ป่าต่างๆ โดยเฉพาะภูมิลักษณะธรรมชาติ
มีเขาหนิเนนิมะปราง ซึง่มลีกัษณะเปน็ภูเขาหนิปนู มยีอด
เขาหลายยอดติดกัน ลักษณะของธรรมชาติท่ีแสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น [1] รวมทั้งมีความ
หลากหลายของชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัยทั้งสัตว์และพืช 
โดยสัตว์ประเภทต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชน เช่น 
ตุก๊กา่ย จระเขน้้ำาจดืพนัธุไ์ทยแท ้ปลาตาบอด รวมทัง้พชื
เรืองแสง ดอกไม้ศิลาวารี ซึ่งเป็นพืชหายาก และส่วน
ใหญ่พบเห็นได้เฉพาะในแหล่งชุมชนอำาเภอเนินมะปราง
เทา่นัน้ และยงัพบวา่มพีชืสมนุไพรทีห่ายากต่างๆ เกดิข้ึน
ตามธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน [2] อีกทั้งยังมีการ
สำ า รวจพบแหล่ งแร่ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้ นที่
เนินมะปราง ดังนั้นบริเวณพ้ืนที่ของชุมชนเนินมะปราง 
จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทำาให้เกิดเป็น
แหลง่อตุสาหรรมเหมอืงแร ่ซึง่การประกอบอตุสาหกรรม
ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชน เพราะ
การนำาทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชนมาใช้เปน็ตน้ทนุในการ
ดำาเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติลด 
น้อยลง และเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำามาสู่ปัญหาความขัดแย้ง
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเจ้าของกิจการกับชุมชนในท้อง
ถิ่น [3] ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นและระดมสมองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นหลักการ
แนวคิดที่สำาคัญทำาให้เกิดความคาดหวังว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด-
ล้อม กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ [4]
 การมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน
เพราะสามารถสร้างกลุม่เครือขา่ยหรือองค์กร เพือ่ดำาเนนิ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยการที่คนในชุมชน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นย่อมก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเกิดการยอมรับของคนในชุมชน อีกทั้งได้

ระดมความคิดเห็นของคนในชุมชนนำาไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป และท่ีสำาคัญผู้ท่ีมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นจะมีความรู้สึกเกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนเป็นแกนนำาของชุมชนที่ดีที่สุด และการศึกษา
ปญัหาประเดน็ขดัแยง้ตา่งๆ โดยมกีารใหช้มุชนมสีว่นรว่ม
นับว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่ง [5] โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ได้
รบัผลกระทบจากสารพษิ หรอืมลพษิการทำาอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมโรงโม่หิน ในบริเวณพื้นที่ของ
ชุมชนที่ส่งผลให้เกิดสารพิษ และมลพิษตกค้างในสิ่ง
แวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำา มลพิษทางดิน และ
มลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ชุมชนที่บริโภค อุปโภคและ
ใช้ชีวิตประจำาวันได้รับสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีการ 
ปนเปื้อน เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ 
 ปัญหาสุขภาพซึ่งได้รับผลกระทบจากสารพิษ และ
มลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน มีแนวโน้มสูงขึ้นและ
เป็นปัญหาสำาคัญที่ทั้งภาครัฐ และคนในชุมชนต้องดูแล
อย่างใกล้ชิด เพราะสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสร้างเสริม 
สุขภาพในชุมชน [6] อีกทั้งสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นชุมชนควรมีความรู้
การเฝ้าระวังสุขภาพสาเหตุเกิดจากสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ป้องกนัอนัตรายและโรคภยัไขเ้จบ็ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้[7, 8, 
9] การเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ต้องดำาเนินการทั้งด้านการติดตามสิ่งคุกคาม (environ-
mental hazard surveillance) การเฝา้ระวงัการรบัสมัผัส 
(exposure surveillance) และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (health effect surveillance) ไปด้วยกัน 
จะทำาการเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น [10, 11] 
 ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถช่วยส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังสุขภาพกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อช่วยใน
การจัดการความรู้ วิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจหา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการดูแลรักษาสุขภาพและเฝ้าระวัง
สารพิษ หรือมลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยียังสามารถช่วยในการจัดการข้อมูลความรู้ 
ทางด้านสุขภาพที่กระจัดกระจายให้มีการจัดเก็บข้อมูล
อยา่งเป็นระบบมกีารแบ่งเป็นหมวดหมูท่ี่ง่ายตอ่การเขา้ใจ
ของคนทั่วไป ซ่ึงมีงานวิจัยหลากหลายรูปแบบที่จัดทำา 
ฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังสุขภาพเป็นแหล่งองค์ความรู้
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เกบ็ความรูท้างดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อจัดเก็บแหล่งข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และข้อมูลสาธารณสุขของชุมชน (Geographic-based 
community information system) ซี่งสามารถจัดเก็บ
ขอ้มลูดา้นสาธารณสขุของชุมชนนำาไปสูก่ารตดัสนิใจดา้น
สุขภาพของชุมชนเชิงพื้นที่ได้ [12] การศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยความเสี่ยงสำาหรับการจัดทำาการ
ประเมนิความเส่ียง Environmental Risk Assessment 
โดยเกิดจากการกระทำาของมนุษย์และภัยธรรมชาติที่ส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน (ERA Decision 
Making Process) [13] การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทยจงัหวดัเชยีงใหม ่ทีม่กีารรายงานขอ้มลูโรค
แบบตามเวลาจริง (Real time) เพื่อช่วยให้ชุมชนมีการ
เฝ้าระวังโรคแบบทันเวลาและเหตุการณ์ (E-Health 
Services System) [14] การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบ
เฝา้ระวงัผลกระทบสาเหตเุกดิจากสิง่แวดลอ้มโดยสาเหตุ
เกิดจากส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่สามารถส่งผล 
กระทบตอ่สขุภาพของชุมชน (Ontology EIA System) 
[15] การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีเว็บ
เชิงความหมาย การสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้ออนโท 
โลยีเพื่อเป็นฐานความรู้ช่วยเพิ่มความชาญฉลาดให้กับ
ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาโรคเรื้อรัง (Ontology based Chronic Disease 
healthcare System) [16]
 สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ 
โดยสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนสารพิษ สามารถทำาให้
เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนได้ 
[17] ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึสนใจศกึษารปูแบบความตอ้งการเริม่
ตน้การจดัทำาฐานขอ้มลูระบบเฝา้ระวงัอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
ในชุมชนอำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น
ชมุชนทีม่พีืน้ทีใ่กลเ้คียงกบัการทำาอตุสาหกรรมเหมืองแร ่
และมีพื้นท่ีของชุมชนที่ดำาเนินกิจการอุตสาหกรรมโรงโม่
หิน ทำาให้ชุมชนเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทาง
สขุภาพทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป การศกึษา
ครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์รูปแบบความต้องการระบบเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วน

รว่มในการแสดงความคดิเหน็อยา่งแทจ้รงิ โดยการจดัการ
สนทนากลุ่มคนในชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการ 
จัดทำาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำาระบบเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอำาเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก

2. วิธีดำาเนินการวิจัย
 2.1 วิธีการศึกษา
  1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร และงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขอ้มลูพืน้ฐานอำาเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณุโลก เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความ
เป็นอยู่ของชุมชน และสภาพปัญหาของชุมชน
  2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community Participation) เพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิด
เห็นในที่ประชุม หรือเวทีสัมมนา
  3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ
งานวิจัยเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
อนามยัสิง่แวดลอ้มของชมุชน (Environmental Health 
Surveillance System)
  4) การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล โดยร่วมรับฟัง
การประชมุกลุม่ และเวทีสมันาของชมุชนเกีย่วกบัการจดั
ทำาแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน
  5) การวเิคราะหร์ปูแบบความตอ้งการระบบเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องมือวงจรการพัฒนา
ระบบงาน (System Development Life Cycle หรือ 
SDLC) ประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
Planning, Analysis, Design, Implementation, 
Maintenance and support โดยการดำาเนินวิจัยอยู่ใน
ขั้นตอนการวางแผน (Planning) และการวิเคราะห์ 
(Analysis) เพือ่วิเคราะห์รปูแบบความต้องการระบบเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมความต้องการ
ชมุชน ซ่ึงการใช ้SDLC สามารถชว่ยวเิคราะห์การเชือ่ม
โยงระหว่างสขุภาพกบัสิง่แวดลอ้มได้ [18, 19] ดังแสดง
ในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบความต้องการระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle)

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนดำาเนินการวิจัย

 จากรูปที่ 1 แสดงถึงการใช้วงจรการพัฒนาระบบ 
SDLC เพือ่วเิคราะหค์วามตอ้งการของชมุชนเพือ่เริม่ต้น
ในการจัดทำาระบบเฝ้าระวังอนามัยในสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนอำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชน
 2.2 ขั้นตอนดำาเนินการวิจัย
  ขั้นตอนดำาเนินการวิจัยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
โดยการใชก้ารสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

[20] เพือ่ชว่ยในการวเิคราะหร์ปูแบบความตอ้งการระบบ
เฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 
Surveillance System) ท่ีเหมาะสมและตรงความ
ต้องการของชุมชน โดยขั้นตอนการดำาเนินการเป็นส่วน
หน่ึงของการวางแผน (Planning) และการวิเคราะห์ 
(Analysis) ในวงจรการพัฒนาระบบงาน (System 
Development Life Cycle) ซึ่งมีขั้นตอนการดำาเนิน 
การวิจัยดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 3 การสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางป้องกัน
สารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของชุมชนเนินมะปราง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
วัดชมพู ตำาบลชมพู
อำาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 มิถุนายน 2557
ห้อง MD 133 อาคารเรียน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ที่ว่าการอำาเภอเนินมะปราง
อำาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ตึกเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

 จากรูปท่ี 2 แสดงถึงขั้นตอนดำาเนินการทำาวิจัย 
โดยการวิเคราะห์รูปแบบความตอ้งการของระบบเฝา้ระวงั
อนามัยส่ิงแวดลอ้ม จากการผา่นกระบวนการสนทนากลุม่ 
(Focus Group Dicussion) ของคนในชุมชนและนำา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดทำาระบบต่อไป

4. ผลการศึกษา
 4.1 ผลการดำาเนินการสนทนากลุ่ม
  (Focus Group Dicussion)
 ในการดำาเนินการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางจัดทำาระบบการเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ชุมชนอำาเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก
  1) การสนทนากลุ่ม ประเด็นการเฝ้าระวังสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพของชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม 
2557 สถานที่วัดชมพู ตำาบลชมพู อำาเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก 
  2) การสนทนากลุ่ม ประเด็นการติดตามงาน 
จัดทำาข้อมูลและบูรณาการทำางานร่วมกันในพื้นท่ีอำาเภอ
เนนิมะปราง เพือ่จดัทำาระบบเฝา้ระวงัสขุภาพในพืน้ทีร่อบ
เหมอืงแรท่องคำา จงัหวดัพจิติร พษิณโุลก และเพชรบรูณ ์
วันท่ี 27 มถินุายน 2557 สถานท่ีห้อง MD 133 อาคาร
เรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก
  3) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิจัย
สภาพนิเวศวิทยาและวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ว่าการอำาเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  4) การสนทนากลุ่ม ประเด็นการเฝ้าระวัง
สุขภาพของชุมชนจากเหมืองแร่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2557 สถานท่ีตึกเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก
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รูปที่ 4 ความต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเนินมะปราง
ที่มา: ภาพถ่ายคุณบุญสืบ เผือกอ่อน

 จากรูปที่ 3 แสดงถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Disscusion) ในประเด็นการเฝ้า
ระวังสุขภาพกบัสิง่แวดลอ้มของชุมชนอำาเภอเนนิมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก
 4.2 ผลการวิเคราะหร์ปูแบบความตอ้งการระบบ
  เฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ผลจากการสนทนากลุ่มของชุมชน ได้ข้อสรุป
วา่หากตอ้งมกีารจดัทำาระบบเฝา้ระวงัอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ในชุมชนจำาเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยว
ขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มประกอบด้วย 
6 ด้าน ดังแสดงในรูปที่ 4
  1) ขอ้มลูความมัน่คงทางอาหาร คือการจดัเกบ็
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มะม่วง
น้ำาดอกไม้ ลำาใย หน่อไม้ ซึ่งเป็นพืชที่ทำารายได้หลัก 
ให้แก่ชุมชนเนินมะปราง
  2) ขอ้มลูดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ คือ
การจัดเก็บข้อมูลพืช เช่น พืชเรืองแสง ดอกไม้ศิลาวารี 
และสัตว์ที่หายากต่างๆ เช่น จระเข้พันธุ์ไทยแท้ ตุ๊กก่าย 
ปลาตาบอด และสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในอำาเภอเนิน-
มะปราง

  3) ข้อมูลด้านสมุนไพร คือการเก็บข้อมูลพืช
สมนุไพรทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ ทีเ่กดิขึน้เฉพาะทีอ่ำาเภอ
เนินมะปราง เช่น สมอไทย สมอพิเภก กำาลังวัดเถลิง  
ต้นสีฟันนางแอ ต้นคนทา กำาลังเสือโคร่ง จันทร์ผา 
เปล้า ตีนนก ฝาง เป็นต้น
  4) ข้อมูลด้านแหล่งต้นน้ำา คือการเก็บข้อมูล
แหล่งต้นน้ำาที่สำาคัญของชุมชน ตั้งแต่แหล่งต้นน้ำาจนถึง
ปลายน้ำา เช่น คลองชมพู คลองบ้านมุง คลองห้วยผึ้ง 
คลองทับไซ คลองไทรน้อย คลองวังยาง แหล่งน้ำาซับ
เขาเขียว เป็นต้น
  5) ข้อมูลด้านโบราณสถานและวัฒนธรรม คือ
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำาคัญของชุมชน 
รวมถึงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์
แสดงความเป็นชุมชนท้องถิ่นท่ีควรอนุรักษ์เก็บรักษาไว้ 
เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ำาผาท่าพลที่มีภาพเขียนสีบนเนื้อ
หิน เครื่องมือหินกระเทาะ รอยแกะสลักหินอักษรญี่ปุ่น 
และแหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำาชมพู 
  6) ข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน คือ การเก็บ
ขอ้มลูสขุภาพของชมุชน เพือ่เฝา้ระวงัสารพษิ และมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 
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รูปที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 จากรูปที่ 4 แสดงถึงความต้องการที่ชุมชน
เนินมะปรางต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับด้านความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายชีวภาพ 
สมุนไพร แหล่งต้นน้ำา โบราณสถานและวัฒนธรรม และ 
สุขภาพของชุมชนอำาเภอเนินมะปราง 
 จากการเก็บข้อมูลความต้องของชุมชน แสดงให้ 
เห็นว่าชุมชนเนินมะปรางได้มีความเป็นห่วงเป็นใย 

และกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสุขภาพที่เกิดจาก 
สิ่งแวดล้อมดังน้ันในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดทำา
ระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้คำานึงถึง 
การเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานความต้องการของชุมชน 
เข้าด้วยกัน โดยสามารถออกแบบระบบข้อมูลเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่ งแวดล้อมชองชุมชนเนินมะปรางได้ดั ง 
รูปที่ 5

 จากรูปที่ 5 แสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูล 6 ด้าน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชนเนินมะปราง โดยการออกแบบฐานข้อมูลอยู่
ในขั้นตอนการออกแบบ (Design) ของวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle) หรือ 
SDLC ซึง่มกีารเชือ่มโยงกบัขอ้มลูความมัน่คงทางอาหาร 
ข้อมูลโบราณสถานและวัฒนธรรม ข้อมูลความหลาก
หลายทางชีวภาพ ข้อมูลแหล่งต้นน้ำา ข้อมูลสมุนไพร 
และข้อมูลสุขภาพของชุมชน

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 5.1 สรุปผล
  การวิเคราะห์รูปแบบความต้องการระบบเฝ้า
ระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการให้ชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นความต้องการ 
อย่างแท้จริงของคนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้น 
ในการจดัทำาฐานข้อมลูระบบเฝา้ระวังอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
โดยการศึกษาพบว่าชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
มีความต้องการพัฒนาระบบท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
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คุณภาพชีวิตของชุมชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจาก 
สารพิษ หรือมลพิษในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากชุมชนมี 
พื้นท่ีใกล้เคียงกับการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นที่
ในชุมชนก็มีการทำาอุตสาหกรรมทำาโรงโม่หิน ซ่ึงส่งผล 
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ และจากการ
วิจัยพบว่า
 ความต้องการของคนในชุมชนเนินมะปรางต้องการ
เก็บข้อมูล 6 ด้าน คือ ด้านข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 
ด้านข้อมูลความหลากหลายชีวภาพ ด้านข้อมูลสมุนไพร 
ด้านข้อมูลแหล่งต้นน้ำา ด้านข้อมูลโบราณสถานและ
วัฒนธรรม และด้านข้อมูลสุขภาพของชุมชน ดังนั้น 
ในการออกแบบระบบการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ต้องดำาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 6 ด้านเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของคนในชมุชนเนนิมะปรางไดอ้ยา่งแทจ้รงิ
 5.2 ข้อเสนอแนะ
  1) จากผลการวิจัยนี้สามารถนำาผลท่ีได้ไป 
ใช้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและโมบายแอพพลิเคชั่น 
เพื่อจัดทำาระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมของคน 
ในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสารปนเป้ือนในสิ่ง
แวดล้อมได้
  2) การจัดการความรู้ด้านการเฝ้าระวังอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม ในอนาคตสามารถเพิม่ขอบเขตข้อมลูในการ
จัดการด้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น การเฝ้า
ระวังโรคระบาดวิทยาที่มีสาเหตุเกิดจากสิ่งแวดล้อม 
เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคทีเ่กดิจากน้ำาทว่ม และโรคอ่ืนๆ 
ที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

6. กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะความร่วมมือ
ของผูน้ำาชมุชนอำาเภอเนนิมะปราง และกลุม่ของชาวบ้าน
ในชุมชนอำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำาเนิน
จัดการประชุม สัมมนา ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างยิ่ง
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เปรียบเทียบผลกระทบเชิงลบจ�กก�รออกแบบ
วิธีก�รกำ�จัดส�รไซย�ไนด์และก�รจัดก�ร

กากตะกอนโลหะหนักในระบบเหมืองแร่ทองคำ�แบบดั้งเดิม
และแบบที่อ�ศัยหลักก�รท�งเคมี: 

กรณีศึกษ� บริษัทสกัดทองคำ� จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

ดาลิน สิริสุวรรณกิจ1*
1 ประชาชนทั่วไป อดีตพนักงานเคมี แผนกสกัดทองคำา กำาจัดไซยาไนด์ บริษัท Gold Field Refinery, สมุทรปราการ

อีเมล์: dalinple@gmail.com

บทคัดย่อ 
 การเกิดขึ้นของแร่ตามกระบวนการทางธรณีวิทยาจะใช้เวลายาวนาน และแร่จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เมื่อผลิตขึ้นมาใช้แล้วจะหมดไปจากแหล่งกำาเนิด (nonrenewable resources) ทำาให้การสำารวจและการทำาเหมือง 
มีความสลับซับซ้อนด้วยการขยายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุน อันเป็นเหตุให้เกิด 
ผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน อันเน่ืองมาจากสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีปนอยู่ในก้อนแร่ รวมถึงกาก 
หางแร่ที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและแต่งแร่ เช่น พิษจากสินแร่ประเภทตะกั่วและปรอทที่สามารถ
กระจายไปยังพื้นที่อื่นโดยทางลมและน้ำาได้ง่าย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่มิได้ถูกจำากัด
เฉพาะพื้นที่การทำาเหมืองเท่านั้นหากแต่สามารถส่งผลกระทบในพื้นที่ที่ห่างไกลได้เป็นพันไมล์ การศึกษาครั้งนี้มี 
เป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบการออกแบบวิธีการกำาจัดสารไซยาไนด์และการจัดการกากตะกอนโลหะหนักในระบบ 
เหมืองแร่ทองคำาแบบด้ังเดิมและวิธีที่อาศัยหลักการทางเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและลดผล 
กระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียง จากการศึกษาพบว่า การออกแบบกำาจัดไซยาไนด์แบบดั้งเดิมจะทำาในระบบเปิด 
ทำาลายฤทธิ์ไซยาไนด์ด้วยแสงแดดด้วยการตากแดดนาน 3 วัน และปรับ pH ให้เป็นกลาง ทำาให้ไซยาไนด์เปลี่ยน
สถานะเปน็กา๊ซ เกดิการฟุง้กระจายสูช้ั่นบรรยากาศรวมทัง้มกีารปลอ่ยของเสยีสูส่ิง่แวดลอ้มโดยไมม่กีารดกักรองตะกอน
โลหะหนักที่มีระยะยาวนานกว่า 10-20 ปี กว่าจะสลายตัว ทำาให้มีโอกาสสะสมในห่วงโซ่อาหารได้ ในขณะที่หลักการ
ทางเคมจีะทำาการกำาจดัสารไซยาไนด์ในระบบปดิ ให้ทำาปฏกิริยิาสารเคม ีเชน่ SCN, H

2
O

2
 และ O

3
 และทำาการควบคมุ 

pH ให้อยู่ระหว่าง 12-14 อันเป็นการกำาจัดไซยาไนด์ท่ีสภาวะด่าง ท่ีความเข้มข้นไซยาไนด์ 0-5 ppm 
ส่วนตะกอนโลหะหนักรูปไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในรูปของแข็งขนาดอนุภาค จะถูกดักจับด้วยเครื่องดักตะกอนโลหะหนัก
และกรองออกด้วยเครื่องกรองแบบผ้าให้เสร็จก่อนปล่อยสู่บ่อเปิด สรุป ในการกำาจัดสารไซยาไนด์และการจัดการกาก
ตะกอนโลหะหนักด้วยวิธีที่อาศัยหลักการทางเคมีจะเป็นวิธีการจัดการท่ีปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าวิธีการจัดการเหมืองแร่แบบดั้งเดิม

คำาสำาคัญ: การกำาจัดสารไซยาไนด์ กากตะกอนโลหะหนัก ระบบเหมืองแร่ทองคำา
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1. บทนำา
 พื้นท่ีประเทศไทย สำารวจพบแหล่งแร่ทองคำา
แล้ว ดังภาพที่ 1  ซึ่งระบุจังหวัดอย่างคร่าวๆ 

รูปที่ 1 สายแร่ทองคำาในประเทศไทย 

 ธรณีวิทยา1 จำาแนกชนิดของสายแร่น้ำาร้อนโดย
อาศัยลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่เป็นหลักออกได้
ดังนี้ 
 1) แหลง่แรท่องแดง-ตะกัว่-สงักะส-ีทองคำา-เงนิ 
เกดิเปน็สายแรท่ีม่กีำาเนดิเกีย่วขอ้งกบัหนิอคันแีทรกซ้อน 
ในแหล่งแร่นี้อาจมีแร่พลวง บิสมัท สารหนู แกลเลียม 
เจอร์เมเนียม และอินเดียม เกิดร่วมด้วย
 2) แหล่งแร่ทังสเตน-ดีบุก เป็นแหล่งแร่ท่ี
ประกอบด้วยสายแร่ที่มีลักษณะเป็นแผ่น (sheeted 
veins) หรือเป็นสายแร่เล็กๆ ที่ตัดกันไปมาถี่ยิบ 
(stockworks) และมีกำาเนิดเกี่ยวข้องกับหินจำาพวก
แกรนิต
 3) แหล่งแร่ซับซ้อน เป็นสายแร่ที่มีแร่หลาย
ชนิดเกิดซับซ้อนและเกี่ยวพันกับหินจำาพวกแกรนิต 
แร่ที่จะพบได้ ได้แก่ แร่ตระกูลโบรอน เหล็ก ฟลูออไรต์ 
สารหนู ทองแดง และทังสเตน
 4) แหล่งแร่ทองคำา สายแร่เกี่ยวพันกับหิน
ภเูขาไฟจำาพวกเมฟกิและอลัตราเมฟกิและแหลง่แรเ่หลก็
แบบชัน้ นอกจากนีอ้าจพบแรต่ระกลูสารหน ูพลวง ปรอท 
เทลลูเรียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และทังสเตน

 5) แหล่งแร่ยูเรเนียม สายแร่เกี่ยวข้องกับหิน
จำาพวกแกรนิต หินไนส์ และหินชีสต์ อาจพบแร่ตระกูล
โคบอลต์ นิกเกิล บิสมัท เงิน และสารหนู เกิดร่วม 
อยู่ด้วย
 6) แหล่งแร่โคบอลต์-เงิน-นิกเกิล อาจมีแร่
เหล็ก สารหนู ทองแดง ตะกั่ว และบิสมัท เกิดร่วมด้วย
 แสดงให้เห็นว่า พบสายแร่ทองคำาที่ใด จะพบ
สายแร่โลหะหนักควบคู่จากการทำาเหมืองแร่ทองคำา เช่น 
อาร์เซนิก (สารหนู) ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น

สภาพธรณีวิทยาภูมิภาค พื้นที่ของแผ่นเปลือกโลก

รูปที่ 2 อธิบายเหตุผลสายแร่ทองคำาตามแนว 
เกิดขึ้นเพราะเปลือกโลกมาชนกัน2

2. เนื้อหา
 คุณสมบัติพื้นฐานของไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
ข้อสำาคัญมีจุดเดือด4 26 องศาเท่านั้น ดังนั้น สาร
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ทั้งในรูปของแข็ง สารละลายในน้ำา 
สามารถระเหยกลายเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ได้ง่ายมาก 
เพราะประเทศไทยอุณหภูมิร้อนชื้น

รูปที่ 3 แสดงค่าจุดเดือดไซยาไนด์ 26 องศา เปลี่ยน
จากสถานะของเหลวหรือของแข็งกลายเป็นสถานะ
ก๊าซไซยาไนด์4
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 สถานะของสารไซยาไนด์ กับความอันตราย 
แบ่งเป็น 
 1) สถานะของแขง็ จะปลอดภยัใชง้านในโรงงาน 
แต่อันตรายเมื่อดื่มกินเข้าไปในร่างกาย สารไซยาไนด์
สามารถซึมเข้าระบบทางเดินอาหาร หรือ ซึมเข้าทาง
ผิวหนัง10 
 ล่าสุดพบชาวบ้าน อดีตพนักงานบริษัทเหมือง
แร่ทองคำา หน้าที่แบกสารไซยาไนด์บรรจุในกล่อง 
ในสถานะของแข็ง ระยะเวลา 13 ปี ปรากฎว่าป่วย 
อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยต่างประเทศ 
แต่จากรายงานบางฉบับ ของแข็งไซยาไนด์ KCN และ 
NaCN ส่งผลเกดิการระคายเคอืงทีผ่วิหนงั และสามารถ
ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้10 สันนิษฐานได้อีกว่า เกิดจากสาร
ของแข็งไซยาไนด์ สัมผัสกับไอน้ำาในบรรยากาศที่มี 
ก๊าซออกซิเจน ส่งผลให้เกิดสภาพความเป็นกรดบริเวณ
ผิวหน้าของแข็งสารไซยาไนด์เกิดสภาวะกลายเป็นเหลว
หนืดๆ ไหลเยิ้มๆ ลื่นๆ จนเกิดการระเหยกลายเป็น 
ก๊าซพิษไซยาไนด์ เพราะจุดเดือดของสารไซยาไนด์ 
เพียง 26 องศา4

 2) สถานะของเหลว จะปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
สภาวะเป็นเบส pH>11 มีปริมาณเล็กน้อยปล่อย 
ออกมาในรูปก๊าซไซยาไนด์ ในขบวนการอุตสาหกรรม 
คือ pH> 10.5 ปล่อยก๊าซไซยาไนด์ 5% สู่บรรยากาศ 

รปูที ่4 การเปลีย่นสถานะสารไซยาไนดใ์นสารละลาย 
กลายเป็นสถานะก๊าซพิษไซยาไนด์11 ตามค่า pH 

สารละลายไซยาไนด์ในน้ำา ตามรูปที่ 8
แกน x คือ ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย
แกน y คือ เปอร์เซนต์การปล่อยเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ 

pH > 11,12,13 จะไม่เกิดก๊าซพิษไซยาไนด์ 
pH > 11 มีปริมาณเล็กน้อยปล่อยออกมาในรูปไซยาไนด์ 
pH > 10.5 ยังปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 5% สู่บรรยากาศ 
pH > 10 ปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 15% สู่บรรยากาศ
pH < 9 ปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 70% สู่บรรยากาศ
pH < 8 ปล่อยก๊าซพิษไซยาไนด์ 95% สู่บรรยากาศ
pH < 7 หรือสภาพความเป็นกลาง ปล่อยก๊าซพิษ
  ไซยาไนด์ 100% สู่บรรยากาศ

 ดังนั้น น้ำาฝน มีค่าความเป็นกลาง เมื่อสัมผัส
สารละลายไซยาไนดใ์นระบบเปดิ จะเกดิกา๊ซพษิไซยาไนด์
ระเหยจากผิวหน้าสารละลายไซยาไนด์ การออกแบบใช้
งานระบบไซยาไนด์จำาเป็นต้องอยู่ภายในถังระบบปิด 
ทุกครั้ง
 ทั้งนี้ในอากาศมีก๊าซออกซิเจน หากสัมผัสที่ 
ผิวหน้าของสารละลายไซยาไนด์ ก็จะทำาให้มีสภาพเป็น 
กรดอ่อนที่ผิวหน้าสารละลาย ก็สามารถทำาให้เกิดการ
ระเหยของก๊าซพิษไซยาไนด์ได้เช่นกัน ในระบบโรงงาน
จำาเปน็ตอ้งมรีะบบดกัจบักา๊ซพษิไซยาไนด ์scrubber เพ่ือ
เป็นการควบคุมความดันภายในถัง และป้องกันการรั่ว
ไหลของก๊าซพิษไซยาไนด์สู่สิ่งแวดล้อม 
 3) สถานะก๊าซ อันตรายท่ีสุด พร้อมทำาลาย 
สิง่แวดลอ้ม และสิง่มชีวิีตท่ีสดูดม หรอืสามารถแทรกซมึ
เข้าสู่ผิวหนัง10 และถ้าเร็วคือการดูดซึมผ่านระบบหายใจ 
กระจายเข้าร่างกายอย่างรวดเร็ว ตรวจพบ คือ ตับ ปอด 
เลือด และสมอง ส่งผลเกิดโรคเรื้อรังได้ 
 ดังน้ัน ต้องทำาให้ไม่เกิดก๊าซพิษไซยาไนด์แพร่ 
สู่บรรยากาศ ต้องกำาจัดความเป็นพิษของก๊าซไซยาไนด์ 
0 ppm ในระบบปิดให้เรียบร้อยก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ 
หรือระบบเปิด 
 กรณีศึกษาในคน สูดดมก๊าซไซยาไนด์ ดังนี้ 
 1) กา๊ซไซยาไนด ์17 mg/m3 สมัผสั 24 ชัว่โมง
แค่ 1 วัน ส่งผลเกิดอาการ แสบตา กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
มึนหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก 
หายใจลำาบาก การเต้นหัวใจไม่สม่ำาเสมอ 
 2) ก๊าซไซยาไนด์ 0.01-3.6 mg/m3 ส่งผล 
ต่อคนงานที่ทำางานต่อเนื่องหลายปี เม็ดเลือดแดงและ
เม็ดเลือดขาวปริมาณผิดปกติ ยังไม่พบความผิดปกติ 
ของต่อมไทรอยด์
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 3) กา๊ซไซยาไนด ์4.2-12.4 ppm (4.63-13.69 
mg/m3) เฉลี่ย 6.4-10.4 ppm (7.0.7-11.45 mg/m3) 
ใน 3 โรงงาน คนงานอายุงาน 5-10 ปี ทั้ง 36 คน 
ไม่มีภาวะการสูบบหุร่ี สง่ผลใหม้อีาการปวดหวั ออ่นแรง 
การรับสัมผัสทั้งกลิ่นและรสลดลง เคืองตา น้ำาตาไหล 
เสียดท้อง ปวดหัวใจ จุกช่วงท้อง น้ำ าลายไหล 
การตัดสินใจลดต่ำาลง ใน 20 คนจาก 36 คนใน 
อียิปต์ มีภาวะเป็นไทรอยด์สูงขึ้น 
 สรุป ปริมาณการสูดดมก๊าซไซยาไนด์ ดังนี้ 
 - ไซยาไนด์ 20-40 mg/m3 ค่อยๆ ส่งผล
 - ไซยาไนด์ 120-150 mg/m3 0.5-1 ชั่วโมง  
  อาจทำาให้เสียชีวิตลงได้ 
 - ไซยาไนด์ 150 mg/m3 30 นาที อาจทำาให้ 
  เสียชีวิต
 - ไซยาไนด์ 200 mg/m3 10 นาที อาจทำาให้ 
  เสียชีวิต
 - ไซยาไนด์ 300 mg/m3 อาจทำาให้เสียชีวิต 
  ในทันที

รูปที่ 5 เอกสารสิ่งแวดล้อมของอเมริกา 

 จากรปูที ่5 สารไซยาไนด ์HCN สามารถละลาย
ในไขมัน ดงันัน้ร่างกายสามารถดูดซบัสารไซยาไนดอ์ยา่ง
รวดเร็วหลังจากสูดเข้าร่างกาย และสามารถซึมผ่านเข้า
ทางผิวหนัง เมื่อได้สัมผัสกับสารไซยาไนด์ของแข็งในรูป 
KCN และ NaCN ส่งผลเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง 
และซึมเข้าสู่ผิวหนังได้1

 ผลเสียหรือผลกระทบขบวนการกำาจัดสาร
ไซยาไนด์เหมืองแร่ทองคำา
 ขบวนการผลิตเหมืองแร่ทองคำาในประเทศ 
ไทย มีการใช้สารไซยาไนด์ในการสกัดทองคำา ปริมาณ
ไซยาไนด์3 1,500 ตัน/ปี ใช้ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ 

ดว้ยขบวนการเคม ีดว้ยเทคนิค SO
2
/Air และการบำาบดั

กากโลหะหนักไซยาไนด์ด้วยแสงแดด หรือตากแดดใน
ระบบบ่อเปิด 
 ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชอง
ไซยาไนด์ ส่งผลให้ 
 1) สารไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ
 2) สารไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่ในน้ำา หรือสาร 
  ละลาย
 3) สารไซยาไนด์ปนเปื้อนในตะกอนของแข็ง 

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต/บำาบัดน้ำาเสีย

รูปที่ 6 ปริมาณไซยาไนด์3 1,500 ตัน/ปี หรือ 
1,500,000 กิโลกรัม/ปี หรือ 1,500,000,000 
กรัม/ปี

รูปที่ 7 บ่อกักเก็บกากโลหกรรม หรือกักเก็บกากแร่
โลหะไซยาไนด์ 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นระบบเปิด 

 การออกแบบบ่อกักเก็บกากแร่โลหะไซยาไนด์ 
ตั้งแต่เริ่มแรก โดยอ้างว่า ใช้ระบบแสงแดดเป็นขั้นตอน
บำาบดักา๊ซพษิไซยาไนด ์ซึง่สามารถกำาจดักา๊ซพษิไซยาไนด์
ได้ใน 3 วัน คำากล่าวอ้าง นักวิชาการ วิศวกรเหมืองแร่ 
มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านพญาไท ถือว่าเป็นความเชื่อที่ผิด 
และสง่ผลอันตรายตอ่ชาวบ้านและสิง่แวดลอ้มอยา่งรา้ย
แรงในวงกว้าง
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รูปที่ 8 เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของไซยาไนด์

 จากรูปที่ 8 ก๊าซพิษไซยาไนด์สามารถอยู่ใน
บรรยากาศได้ถึง 1-3 ปี ยิ่งกว่านั้น สารละลายที่มี
ไซยาไนด์อยู่ในปริมาณสูง สามารถเกิดก๊าซไซยาไนด์
ระเหยได้จากผิวหน้าของสารละลายได้ สารไซยาไนด์ 
ในกระแสเลอืดมนษุย ์เพียง 0.05 ppm กส็ง่ผลอนัตราย
ต่อมนุษย์16

 งานวิจัยในต่างประเทศนำาเสนอว่า ก๊าซพิษ
ไซยาไนด์อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ 1-3 ปี ถือได้ว่าการ
ออกแบบบ่อกากแร่ของเหมืองแร่ทองคำาในประเทศไทย 
การกำาจัดก๊าซไซยาไนด์ด้วยแสงแดด เป็นหายนะครั้ง 
ยิ่งใหญ่ ในงานวิจัยยังเสนอว่า สารละลายที่มีไซยาไนด์
อยูใ่นปรมิาณสงู สามารถเกดิกา๊ซไซยาไนด์ระเหยไดจ้าก
ผิวหน้าของสารละลายได้ ดังนั้นบ่อเปิดของเหมืองแร่ที่
มกีากไซยาไนด ์ยอ่มเตม็ไปดว้ยกา๊ซพษิไซยาไนดก์ระจาย
อยู่ทั่วบริเวณ 
 สารไซยาไนด์ในกระแสเลือดมนุษย์ เพียง 
0.05 ppm ก็ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์16 ที่ผ่านมาพบ 
ชาวบ้านเหมืองแร่ทองคำา รับจ้างปลูกต้นไม้ รอบบ่อเก็บ
กากแร่ไซยาไนด์ เพียงไม่กี่เดือน ป่วยด้วยอาการกล้าม
เนื้ออ่อนแรง 

รปูที ่9 แสดงถงึเหมอืงแรท่องคำาไทย บำาบดัไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ด้วยเทคนิค UV ในแสงแดด12

 ท้ังน้ีในต่างประเทศ ถ้าเลือกขบวนการบำาบัด
ด้วย UV13 จะต้องดำาเนินการในห้องปิด ด้วยลำาแสง 
UV 200-280-350 nanometer (nm) 

รูปที่ 10 เครื่องบำาบัดไซยาไนด์ ด้วยลำาแสง UV 
ภายใต้ระบบปิด14

รูปที่ 11 การทำาเหมืองแร่ทองคำา ณ ประเทศอินโด-
นิเซียใช้การบำาบัดไซยาไนด์ด้วย = ธรรมชาติ = 
แสงแดด15

 การกำาจัดสารประกอบไซยาไนด์ในระบบเปิด 
ถือเป็นความผิดพลาด ควรกำาจัดสารไซยาไนด์ในระบบ
ปิด ภายในถังให้เรียบร้อย ความเข้มข้นไซยาไนด์ต้อง 
0 ppm ก่อนปล่อยออกสู่ระบบเปิด 
 การออกแบบอาคารจัดเก็บสารไซยาไนด์ โดย
สภาวิศวกรถือว่าไม่เหมาะสม และปล่อยให้เกิดก๊าซ
ไซยาไนด์รั่วไหลต่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านบริเวณนั้น 
ไม่มีการกำาหนดให้สารไซยาไนด์ต้องเก็บภายใต้ระบบปิด 
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• อาคารจัดเก็บไซยาไนด์จะต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี
โดยอาจใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น

มีช่องระบายอากาศระหว่างหลังคาแบบ 2 ชั้นที่ซ้อนกันอยู่
ดังรูปที่ 5.1 หรือการระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

และตอ้งตดิตัง้ระบบดักจบัทำาลายกา๊ซพษิไซยาไนด ์หรอื 
scrubber ตามหลักทางเคมี แม้ในเอกสารจะระบุว่า
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ถือว่าเป็นความผิดพลาด
ใหญ่หลวงอย่างยิ่ง 

รูปท่ี 12 เอกสารสภาวิศวกรเกี่ยวกับการออกแบบ
อาคารจัดเก็บไซยาไนด์7

 จากรูปที่ 12 การออกแบบอาคารจัดเก็บ
ไซยาไนด์ที่ ไม่ ถูกต้องตามหลักการจัดการก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ ภายใต้ระบบเปิด อากาศไหลถ่ายเทก๊าซพิษ
ไซยาไนดสู่์บรรยากาศโดยตรง โดยไมม่รีะบบทำาลายกา๊ซ
พิษไซยาไนด์ 
 ต่างประเทศมีการลงทุนรับผิดชอบต่อสังคม 
ตดิตัง้เครือ่งดกัจบักา๊ซพษิไซยาไนด ์หรอื scrubber และ
ทำาลายความเปน็พิษไซยาไนด์ด้วยสารเคมโีซเดียมไฮโปร
คลอไรด์ (NaClO) ซึ่งสามารถทำาลายความเป็นพิษของ
ก๊าซพิษไซยาไนด์ เพ่ือทำาลายก๊าซพิษไซยาไนด์อย่าง
สมบูรณ์ ถึง 0.01 ppm ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

รปูที ่13 เครือ่งดักจบักา๊ซพิษไซยาไนด์8 หรอื scrub-
ber และกำาจดักา๊ซพษิไซยาไนดด์ว้ยสารเคมโีซเดยีม-
ไฮโปรคลอไรด ์(NaClO) ภายใตร้ะบบปดิ กอ่นปลอ่ย
สู่บรรยากาศ เหลือก๊าซพิษไซยาไนด์ 0.01 ppm 

 ถอดบทเรียนสารไซยาไนด์ในต่างประเทศ 
สารไซยาไนด์ ถือได้ว่าอันตรายเป็นอันดับ 1 ใน 10 
หรือ 1 ใน 3 ของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะได้รับปริมาณ
เพยีงนิดเดยีว สามารถทำาให้มนุษยถ์งึข้ันเสยีชวิีตได้ทันท ี
เช่น เหตุการณ์รั่วไหลของสารเมทิลไอโซไซยาเนต 
(methyl isocyanate) ของบริษัท Union Carbide 
ณ เมือง Bhopal ประเทศอินเดีย9 เกิดการระเบิดของ
ถังเก็บสารเมทิลไอโซไซยาเนต ประมาณ 40-45 ตัน 
ส่งผลให้ก๊าซพิษแพร่กระจายรัศมีประมาณ 8 กิโลเมตร 
และกลายเป็นรัศมี 40 ตารางกิโลเมตรในเวลาต่อมา 
 ชาวอินเดียเสยีชวิีตทันทีในคืนเดียว 3,700 คน 
ถัดมาใน 2 สัปดาห์ เสียชิวิตอีกประมาณ 8,000 คน 
ประเมินมีผู้เสียชีวิตใน 20 ปี ถึงกว่า 25,000 คน 
รฐับาลอินเดยีไดป้ระเมนิโดยรวมพบผู้ไดร้บับาดเจบ็และ 
ผลกระทบ ถึง 558,000 คน และอีก 120,000 คน 
สุขภาพไม่ค่อยดี แม้บริษัท Union Carbide ถูกฟ้อง
ร้องจนล้มละลาย แต่กว่าจะจ่ายเงินค่าชดใช้ ทั้งเต็ม 
ไปด้วยการปฎิเสธคดีความ การไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย 
ซึ่งชาวอินเดียต้องฟ้องร้องคดีความถึงหลายสิบปี ถึงจะ
ไดร้บัคา่ชดเชยบางสว่นทีเ่รยีกรอ้ง แสดงให้เหน็ถงึธรุกจิ
ต่างชาติที่ไม่คำานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของ
ประเทศ 
 บทเรียนนี้ ทำาให้ชาวอินเดียตื่นตัวขับไล่ บริษัท
ผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ของเอเชีย ท่ีพยายามก่อสร้าง
โรงงานในอินเดียในเมืองหนึ่ง จนย้ายไปสร้าง ณ เมือง
แหง่ใหม ่แตก่ย็งัถกูขบัไลจ่ากชาวอนิเดยี ทัง้ทีม่กีารกลา่ว
ถึงการติดสินบนเจ้าหน้าที่อินเดีย ชาวอินเดียก็ยังขับไล่
จนเป็นผลสำาเร็จในการผลักดันออกนอกประเทศอินเดีย 
หลงัจากน้ัน บรษัิทอินเดียมากอ่สรา้งโรงงานผลติสารเคมี
ในประเทศไทย 
 ความรู้เพิ่มเติม หากเกิดการรั่วไหลของสาร
ไซยาไนด์ผ่านระบบ scrubber โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(Sodium Hydroxide NaOH) เป็นเพียงแค่ระบบการ 
นำาสารไซยาไนด์กลับคืน โดยให้ก๊าซไซยาไนด์คงสภาพ 
ในสถานะของเหลวมากที่สุด แต่ไม่สามารถกำาจัดความ
เป็นพษิของกา๊ซไซยาไนด์ การรัว่ไหลจึงยงัคงสภาพความ
เป็นพิษไซยาไนด์อย่างเดิม 
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ปฎิกิริยาเคมีขบวนการใช้สารไซยาไนด์
ในการสกัดแร่ทองคำา 

รปูที ่14 ปฎกิริยิาเคมขีบวนการใชส้ารไซยาไนดใ์นการ

สกัดทองคำา6

 แบง่สถานะการเกดิปฎริยิาเคมอีอกเป็น 3 สว่น 
ดังนี้
 4.1 ส่วนบน คือ สถานะก๊าซ 
 4.2 ส่วนตรงกลาง คือ สถานะของเหลว 
 4.3 ส่วนด้านล่าง คือ สถานะของแข็ง หรือ 
  ตะกอนเศษดิน หรือ ตะกอนสารโลหะ  
  หรือตะกอนโลหะไซยาไนด์ 
 ขอ้ดขีองไซยาไนดใ์นการนำามาสกดัแรท่องคำา คอื
 1) สารไซยาไนด์ราคาถกูมาก เมือ่เทียบกบัสาร
เคมีละลายทองคำาตัวอื่น 
 2) สารไซยาไนดม์คีวามเลอืกจำาเพาะสงู ในการ
สกัดแร่ทองคำา แร่เงิน แร่แพลทินัม 
 3) สารไซยาไนด์มีความคงตัวสูง ไม่สูญสลาย
โดยง่าย คงตัวได้ดี ไม่เสียสภาพความเป็นไซยาไนด์ 
สามารถนำามาใช้กลับคืนในระบบ 
 4) การบำาบัดไซยาไนด์ถือว่ามีงานวิจัย ทำาการ
บำาบัดไซยาไนด์ให้ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0-5 ppm 
ได้แล้ว

 ข้อเสีย คือ
 1) สารไซยาไนด ์สามารถระเหยกลายเปน็ก๊าซ
พษิไซยาไนดไ์ดง้า่ยมาก เพราะมจีดุเดอืดเพยีง 26 องศา4 
เท่านั้น เนื่องจากเมืองไทยเป็นประเทศเขตร้อนชื้น 
ดังน้ันจะต้องออกแบบให้รัดกุมภายใต้ระบบปิดให้
สมบูรณ์ และกำาจัดพิษไซยาไนด์ให้เหลือ 0 ppm ก่อน
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์
ด้วยขบวนการเคมีแบบอ็อกซิไดซ์ 

รูปที่ 15 สรุปภาพรวมขบวนการบำาบัดไซยาไนด์ 

 จากรปูท่ี 15 ขบวนการบำาบัดไซยาไนด ์มีหลาย
วิธี แต่จะกล่าวถึงเพียงบางวิธี เพื่อเรียนรู้และแนะนำาวิธี
ที่เหมาะสมในการบำาบัดไซยาไนด์6 และเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
 1) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ด้วยสารเคม ีคอื 
สารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ NaClO (ClO-) ปฎิกิริยา
ราคาถูก เกิดปฎิกิริยาอย่างรวดเร็ว แต่เป็นพิษต่อ 
สิ่งแวดล้อมในภายหลัง ได้สารคลอรีนในปริมาณสูง 
ยิ่งกว่านั้น ในระหว่างการบำาบัดก็ยังได้ก๊าซพิษไซยาไนด์
ด้วย ดังนั้นระบบนี้ก็ยังต้องมีอุปกรณ์ scrubber ดักจับ
ก๊าซไซยาไนด์ระหว่างบำาบัด ด้วยสารโซเดียมไฮโปร- 
คลอไรด์ (NaClO) เพื่อไม่ให้ก๊าซพิษไซยาไนด์ปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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รปูที ่16 ปฎกิริยิาเคมกีำาจดัไซยาไนด ์ดว้ยสารโซเดยีม 

ไฮโปรคลอไรด์ NaClO (ClO-)15 

 เรียนรู้ขั้นตอน
 1.1) ควบคุมสารละลายไซยาไนด์ให้ pH>11 
ขึ้นไป
 1.2) สารของแขง็ผงสขีาว โซเดียมไฮโปรคลอไรด์
  1.2.1 ถา้ไมม่ไีซยาไนด์ ผงโซเดียมไฮโปร 
   คลอไรด์แทบไม่ละลาย 
  1.2.2 ถ้ามีไซยาไนด์ ผงโซเดียมไฮโปร 
   คลอไรด์จะละลายและเกิดควัน  
   ความร้อน ในระหว่างปฎิกิริยา 
   ควันไอน้ำาที่ เกิดขึ้นจะมีก๊าซพิษ 
   ไซยาไนด์ ให้ติดตั้งระบบดักจับ 
   ก๊าซพิษ scrubber สารละลาย 
   โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (NaClO)  
   อีกช้ันหนึ่งเพ่ือป้องกันการรั่วไหล 
   ก๊าซพิษไซยาไนด์
 1.3) ปฏิกิริยาสิ้นสุด 15 นาทีในขั้นตอนแรก 
สังเกตจะเกิดตะกอนสีขาว Sodium cyanate ถ้าให้ง่าย 
ทิ้งปฎิกิริยาไว้ 2 ชั่วโมง จะเห็นสารละลายเริ่มสีเขียว 
มีปริมาณคลอรีนมากพอ ถือสิ้นสุดปฏิกิริยา 
 1.4) ส่งตรวจไซยาไนด์ในสารละลาย pH>11 
ผลคือไม่พบสารไซยาไนด์ตกค้าง ได้ค่า 0 ppm 

 2) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ 
เคมี เหมืองแร่ทองคำาไทย ด้วยเทคนิค SO

2
/Air 

 เหมืองแร่ทองคำาประเทศไทย เลือกขบวนการ
กำาจัดด้วยเทคนิค SO

2
/Air ปฎิกิริยาราคาถูก ง่าย 

 ความไมเ่หมาะสมคอื การบำาบัดจะตอ้งควบคมุ 
pH ให้อยู่ประมาณ 8 ถึง 9 ซึ่ง pH ค่าช่วงนี้จะส่งผล
ให้สารละลายไซยาไนด์ กลายเป็นก๊าซไซยาไนด์ 70-
90% ปล่อยสู่บรรยากาศได้อยู่แล้ว ทำาให้ตรวจพบ
ปริมาณไซยาไนด์ในสารละลายได้น้อยลง ยกเว้นกรณี 
ทีม่หีน่วยดกัจบั scrubber กา๊ซพษิไซยาไนด ์เพือ่นำากา๊ซ
พิษไซยาไนด์ไปกำาจัดต่อไป 

รูปที่ 17 การกำาจัดไซยาไนด์ของเหมืองแร่ทองคำาใน
ประเทศไทย

 จากรูปที่ 17 การกำาจัดไซยาไนด์ของเหมืองแร่
ทองคำาในไทยใช้ขบวนการ SO

2
/Air จากเอกสารระบุว่า 

“กระบวนการบำาบัดต้องควบคุม pH ให้อยู่ประมาณ 8 
ถึง 9” แต่ในอีกบรรทัด ระบุว่า “เพื่อรักษาค่าความเป็น
ด่างให้มีค่ามากกว่า 10.5 ในระหว่างการผสม เพ่ือ
ป้องกันการเกิดแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ในระหว่าง 
การผสม”16

 แสดงให้เห็นว่า มีความต้ังใจในการปรับ pH 
ให้อยู่ในช่วง 8-9 ทั้งที่ในเอกสารเขียนอย่างชัดเจนว่า 
เพื่อป้องกันการเกิดแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ ต้องให้ pH 
มากกว่า 10.5 
 สาเหตุการควบคุม pH ประมาณ 10.5 
เนื่องจากเป็น pH ที่เหมาะสมที่สุดในการละลายทองคำา 

รูปที่ 18 เอกสารภาคเหมืองแร่ต่างประเทศ 

 จากรูปที่ 18 ระบบ SO
2
/Air ช่วงค่า pH 

ที่เหมาะสมทำาลายไซยาไนด์คือ pH 8-9 เพราะ 
ธรรมชาติไซยาไนด์ถูกทำาลายได้ดีในกรด17
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 แสดงวา่เอกสารนี ้มปีญัหาความไมรู่ก้ฎทางเคม ี
เม่ือปรับให้เป็นกรด สารไซยาไนด์จะเปลี่ยนไปกลาย 
เป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ แล้วตรวจหาสารไซยาไนด์ในสาร 
ละลายไม่พบ ไมเ่รียกวา่ทำาลายสารไซยาไนด ์แตเ่รยีกวา่ 
แค่เปลี่ยนสถานะไซยาไนด์ จากของเหลวกลายเป็น 
ก๊าซพิษไซยาไนด์ เท่านั้น 

รูปที่ 19 แสดงปฏิกิริยาการกำาจัดไซยาไนด์ด้วย SO
2
/Air

 จากรูปที่ 19 การกำาจัดไซยาไนด์ ด้วย SO
2
/

Air จะไปทำาลายสารไซยาไนด์ และสามารถทำาลายการ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะกับไซยาไนด์ได้18 

แต่ผู้เขียนจะอธิบายว่า เขียนสมการเคมีไม่ครบถ้วน 
เพราะของจริงได้ก๊าซพิษไซยาไนด์ในขบวนการสู่ 
สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นการเขียนสมการแค่เริ่มต้น แล้ว
เขียนตอนจบโดยไม่เขียนปฏิกิริยาระหว่างกลางของการ
เกดิกา๊ซพษิไซยาไนด์ จนเปน็เหตอุาจทำาใหเ้ขา้ใจผิดไดว่้า
ขบวนการไม่มีก๊าซพิษไซยาไนด์เกิดขึ้น
 ทั้งนี้ไม่สามารถกำาจัดโลหะไซยาไนด์ได้สมบูรณ์ 
แต่ก็ไม่ควรปล่อยโลหะไซยาไนด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม 
เสนอแนะให้ทำาการกรองตะกอน แล้วเข้าบำาบัดด้วย
เทคนคิอืน่ เช่น เขา้เผาในเตาหลอมอณุหภูมสิงู เผากา๊ซ
ไซยาไนด์ ได้ก้อนโลหะ พร้อมด้วยระบบ scrubber 
ท่อจมใต้น้ำาระบบ เพ่ือดักจับไอโลหะหนัก เช่น สาร 
ตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น 
 หรือ ปรับค่า pH>1213 โลหะหนักอยู่ในรูป
ตะกอนของแข็งคล้ายวุ้น โลหะไฮดรอกไซด์ แล้วทำาการ
กรองตะกอน เพือ่นำาไปฝงักลบตอ่ไป (หมายเหต ุตะกอน
เป็นลักษณะวุ้น กรองยากกว่าตะกอนลักษณะแข็ง)
 หรือ ใช้หลักการอิเล็กไทรไลท์ปรับช่วงโวลต์
ต่างๆ จะได้โลหะมาเกาะที่แท่งขั้ว เป็นต้น
 ท้ังนี้ การเขียนสมการในเอกสาร รูปที่ 17 
สำาหรับสารพิษไซยาไนด์อันตราย 1 ใน 3 ของโลก 
ควรจะทำาความเข้าใจสภาพ pH ให้มากกว่านี้ เพราะอาจ
เกิดอันตรายร้ายแรง 

รูปที่ 20 ลำาดับการพัฒนาการกำาจัดไซยาไนด์ของ
โรงงานในประเทศแคนาดา

 จากรูปที่ 20 การกำาจัดไซยาไนด์ของประเทศ
แคนาดาเริม่เปลีย่นระบบจากเดมิ Alk.Chlor ในปี 1981 
มาเป็นระบบ SO

2
/Air ในปี 1981-1986 และพัฒนา

เปลี่ยนมาเป็นการกำาจัดไซยาไนด์ด้วยระบบ H
2
O

2
 ในปี 

1987 แสดงใหเ้หน็วา่มกีารพฒันาขบวนการบำาบดั19 หรอื
ระบบบำาบัดเดิม SO

2
/Air มีปัญหา 

 3) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ 
สารเคมี ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ H

2
O

2
 ราคาสูงมาก 

เกิดปฎิกิริยาช้ามาก ใช้เวลาหลายวัน 5-7 วัน15 แต่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องใช้สาร H

2
O

2
 ในปริมาณ 

ที่สูงมาก ทางทฤษฎีกล่าวว่า H
2
O

2
 kg 1.5: 1 CN- kg 

แต่ในความเป็นจริง H
2
O

2
 kg 3: 1 kg CN- แสดงว่า

จะต้องออกแบบ ระบบผลิต Plant ผลิต H
2
O

2
 

ขึ้นเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดไซยาไนด์
 ตัวอย่างการลงทุนในต่างประเทศ เช่น เมือง 
Portovelo ประเทศเอกวาดอร์ โดยใช้ขบวนการ H

2
O

2
 

ในการบำาบัด slurry ถึง 5-7 วัน (รูปที่ 21)

รูปที่ 21 ขบวนการกำาจัดสารไซยาไนด์15 ในสถานะ
ของเหลว ด้วยสาร H

2
O

2
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รูปท่ี 22 ขบวนการกำาจัดสารไซยาไนด์ ในสถานะ
ของเหลว ด้วยสาร H

2
O

2
 ณ สถานที่ต่างๆ เช่น 

Homestake mine, Ok Tedi papue new guinea15

รูปที่ 23 แสดงปฏิกิริยาเคมี การกำาจัดสารซายาไนด์
ด้วยสาร H

2
O

2

 จากรปูท่ี 23 การกำาจดัสารไซยาไนด์15 ด้วยสาร 
H

2
O

2
 สามารถกำาจัดโลหะไซยาไนด์ M(CN)42- ให้อยู่

ในรปู โลหะไฮดรอกไซด์ M(OH)
2
 ได้ด้วยลดการปลอ่ย

สารโลหะไซยาไนด์ออกสู่บ่อเปิดได้อีกด้วย

รูปที่ 24 ตารางแสดงขบวนการกำาจัดสารไซยาไนด์ 
ด้วยสาร H

2
O

2
 ณ OK Tedi mine เปรียบเทียบค่า

ก่อนเข้าบำาบัด และหลังบำาบัด20

 4) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมีโอโซน O

3

 ระยะหลงัเปน็ทีน่ยิม มเีครือ่งสำาเรจ็รปูผลติ O
3
 ขาย

รูปที่ 25 ปฎิกิริยาเคมี กำาจัดสารไซยาไนด์ ด้วยสาร
โอโซน21 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ 26 รายงานการกำาจัดเหล็กไซยาไนด์21 ในกาก
ตะกอน

 จากรปูท่ี 26 จะเห็นว่าการกำาจดัเหลก็ไซยาไนด์
ในกากตะกอนมีประสิทธิภาพในการกำาจัดถึง 99% 
โดยใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง 15 นาทถีอืวา่เป็นระยะเวลา
ไม่นานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รปูที ่27 แสดงประสทิธภิาพในการกำาจดัสารไซยาไนด ์
เมื่อเทียบกับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซน21
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รูปที่ 28 การนำาขบวนการเคมีโอโซนมาใช้งานจริงใน
เหมืองแร่ต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหากากตะกอน
ไซยาไนด์ และบำาบัดไซยาไนด์22

รูปที่ 29 แสดงประสิทธิภาพในการกำาจัด WAD 
ไซยาไนด์ ของโอโซนที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน

 จากรูปที่ 29 WAD ไซยาไนด์ สามารถลดลง
ได้ถึง 98.7% โดยใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง22 ซึ่งเครื่อง
ผลิตโอโซน สามารถเพิ่มหรือลดความเข้มข้นโอโซนได้ 
เพือ่ลดตน้ทนุคา่ไฟฟา้ เมือ่ใชพ้ลงังานผลติโอโซนท่ีคุ้มค่า 
60% power consumption จะได้ก๊าซโอโซน 59 g/m3

 5) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี โอโซน + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ O

3
/H

2
O

2  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ 30 แสดงประสิทธิภาพในการกำาจัดเหล็ก
ไซยาไนด์ด้วยขบวนการเคมีโอโซน+ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์

 จากรูปที่ 30 พบว่าประสิทธิภาพในการกำาจัด
เหลก็ไซยาไนด์21 ซ่ึงขบวนการกา๊ซ O

3
 + H

2
O

2
 สามารถ

ช่วยลดระยะเวลาให้เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาที
ประสิทธิภาพการกำาจัด 99.99% และเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 6) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี ลำาแสงยูวี (UV) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รปูที ่31 แสดงเครือ่งผลิตลำาแสง UV กำาจัดไซยาไนด์
ในระบบปิดภายในเหมือง14

รูปที่ 32 แสดงปฎิกิริยาการกำาจัดเหล็กไซยาไนด์21 
ด้วยลำาแสง UV

 จากรูปที่ 32 การกำาจัดเหล็กไซยาไนด์ด้วย
ลำาแสง UV ซ่ึงสามารถกำาจัดเหล็กไซยาไนด์ได้เพียง 
35% ในเวลา 3 ชั่วโมง ดังนั้นถือว่ายังไม่เหมาะสม 
เมื่อเทียบกับวิธีการอื่น

 7) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี ลำาแสงยูวี + โอโซน + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
UV/O

3
/H

2
O

2
 เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และให้ประสทิธ-ิ

ภาพดี ระยะเวลาสั้น เมื่อนำา 3 วิธีการมาผสมกัน 
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รูปที่ 33 แสดงปฎิกิริยาเคมี การนำาเทคนิค 3 ชนิด
มาร่วมใช้ในการกำาจัดไซยาไนด์21

รูปที่ 34 หน่วย UV และ โอโซน O
3
 

รูปที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง 3 เทคนิค21 

คือ โอโซน O
3
 อย่างเดียว กับ เทคนิคโอโซน O

3
 + 

H
2
O

2
 และเทคนิคโอโซน O

3
 + H

2
O

2
 + แสง UV 

 จากรูปที่ 33 และ 35 พบว่า เมื่อทำาเทคนิค
วิธีการทั้ง 3 แบบ คือ O

3 
อย่างเดียว O

3
+H

2
O

2 
และ 

O
3
+H

2
O

2 
+แสง UV มาใช้ร่วมกนัสามารถลดระยะเวลา

ในการกำาจัดไซยาไนด์ได้

รูปที่ 36 ความสมบูรณ์ของปฏิกิริยา UV/O
3
/H

2
O

2
 

ในการกำาจัดไซยาไนด์

 จากรูปที่ 36 การกำาจัดไซยาไนด์ด้วย UV/O
3
/

H
2
O

2
  ภายใน 25 นาที จะเกิดสารไซยาเนต เมื่อบำาบัด

ต่อไปสามารถกำาจัดสารไซยาเนตในเวลาต่อมา 2 ชั่วโมง
ครึ่ง21

 สารไซยาเนตเป็นตะกอนของแข็ง มีฤทธ์ิเป็น 
ยาฆ่าแมลง อันตรายกรณีที่สัตว์กินเข้าไป ดังนั้นเพื่อลด 
บริมาณที่นำาไปฝังกลบ ปฏิกิริยา UV/O

3
/H

2
O

2
 กำาจัด

ไซยาไนด์ก็เป็นการกำาจัดสารไซยาเนตอีกทางหนึ่ง 
 ปฎิกิริยา UV/O

3
/H

2
O

2
 ทำาภายใต้ pH>11 

ได้โดยไม่มีผลต่อปฎิกิริยา UV/O
3
/H

2
O

2
 ทำาให้ช่วย

ป้องกันการกลายเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ในระหว่างการ 
ทำาปฎิกิริยาได้ ซึ่งไม่เหมือน SO

2
/Air ที่ต้องทำาภายใต้ 

pH ช่วง 8-9 จะทำาให้เกิดก๊าซพิษไซยาไนด์ขณะบำาบัด

รูปที่ 37 แสดงประสิทธิภาพของปฎิกิริยา เมื่อบำาบัด
กากตะกอนเหล็กไซยาไนด์ โดยใช้เทคนิค แสง UV+ 
โอโซน+H

2
O

2



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 223

รูปที่ 38 แสดงประสิทธิภาพของปฎิกิริยา เมื่อบำาบัด
กากตะกอนเหล็กไซยาไนด์

 จากรูปที่ 37 และ 38 การบำาบัดกากตะกอน
เหลก็ไซยาไนด์ ด้วยเทคนคิแสง UV+O

3
+H

2
O

2 
สามารถ

กำาจัดเหล็กไซยาไนด์ได้ถึง 95% ในระยะเวลา 25 นาที 
และสามารถเพิ่มปฏิกิริยาได้21

 8) ขบวนการกำาจัดไซยาไนด์ ด้วยขบวนการ
เคมี sulfides ใหก้ลายเปน็สาร SCN- สามารถลดความ
เป็นพิษได้ถึง 7 เท่าของสารไซยาไนด์ แต่สารประกอบ
ซัลเฟอร์ ถือว่าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้เทคนิค
แผ่นเยื่อสามารถบำาบัดไซยาไนด์ให้เหลือเพียง 5 ppm 
(รูปที่ 39)

รูปที่ 39 การใช้เทคนิคแผ่นเยื่อ23 บำาบัดไซยาไนด์

รูปที่ 40 แสดงปฎิกิริยาในการบำาบัดสารไซยาไนด์24 
ด้วยสารกลุ่ม sulfides ได้สารไทโอไซยาเนต SCN- 

 จากรูปที่ 41 แสดงให้เห็นว่า หลังขบวนการ
บำาบัดด้วยสารกลุ่ม sulfides ได้สาร SCN- ไทโอไซ- 
ยาเนตมีความเป็นพิษลดลง แต่เมื่อผ่านระบบบำาบัดอื่น 
เช่น คลอรีน, H

2
O

2
, น้ำา, สภาวะกรด สามารถ

เปลี่ยนแปลงกลับเป็นสารไซยาไนด์ได้เหมือนเดิม24

 ดังนั้น เทคนิค sulfide ถือว่าไม่เหมาะสม 
ในการนำามาบำาบัดสารไซยาไนด์ เพราะไทโอไซยาเนต 
SCN- สามารถเปลีย่นแปลงกลบัเปน็สารไซยาไนดไ์ดแ้ละ
เป็นอันตรายเหมือนเดิม24 เมื่อผ่านระบบบำาบัดอื่น เช่น 
คลอรีน, H

2
O

2
, น้ำา, สภาวะกรด เป็นต้น

 กากตะกอนโลหะไซยาไนด์
 การบำาบดัสารละลายไซยาไนด ์ถอืวา่มคีวามงา่ย
มากกว่าการบำาบัดก๊าซพิษไซยาไนด์ และการบำาบัดกาก
ตะกอนดิน หิน ทราย โลหะไซยาไนด์ ปะปนจากการ
สกัดทองคำาก็มีความยากของปฎิกิริยาที่ต้องการให้
ไซยาไนด์ถูกทำาลายอย่างสมบูรณ์ 0 ppm ไม่มีสารโลหะ
ไซยาไนด์ตกค้างในกากตะกอน จากงานวิจัย เทคนิค 
UV/O

3
/H

2
O

2
 ถือว่าได้ผลบำาบัดเป็นที่น่าพอใจ 

 ตะกอนดิน หิน โลหะไซยาไนด์ บำาบัดโดยลด
การปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพราะกากตะกอน
โลหะไซยาไนด์ จะกลับกลายมาเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขอให้นำากากตะกอน
โลหะไซยาไนด์กลับมาบำาบัดก่อนให้เป็น 0 ppm ไม่ใช่
คิดว่ากากตะกอนโลหะไซยาไนด์เป็นเพียงบ่อขยะ ที่จะ
ฝังกลบง่าย แล้วท้ิงก๊าซพิษไซยาไนด์ให้ชาวบ้านรับผล 
กระทบในอนาคต 

รูปที่ 42 เอกสารสภาวิศวกร7 กล่าวว่า ตะกอน
ไซยาไนด์ในกลุ่มสารประกอบไซยาไนด์ สามารถแตก
ตัวได้ปานกลางถึงง่าย เมื่ออยู่ในสภาวะกรดอ่อน 

 เอกสารสภาวิศวกร แสดงให้เห็นว่า การแตก
ตัวของกากโลหะไซยาไนด์สามารถกลายเป็นก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ การปล่อยกากโลหะไซยาไนด์สู่สิ่งแวดล้อม 
ถอืวา่เปน็อนัตรายและภยัเงยีบ หากมกีารเปลีย่นเปน็ก๊าซ
ไซยาไนด์ เมื่อเวลาผ่านไป ความเป็นพิษและอันตราย 
ยังคงเหมือนเดิม
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รูปที่ 43 แสดงสมการการแตกตัวของคอปเปอร์
ไซยาไนด์ กลายเป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ เม่ือเจอก๊าซ 
อ๊อกซิเจน สภาวะกรดอ่อน25

รูปที่ 44 แสดงบ่อเก็บไซยาไนด์

 จากรูปที่ 44 ในบ่อเก็บ อาจจะมีก๊าซไซยาไนด์
เกิดขึ้น หากไม่มีการติดตามเฝ้าระวัง ไม่มีการติดตาม
ตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ อาจจะมีไซยาไนด์รั่วไหลลงสู่
ดา้นลา่งในชัน้ดนิ ปนเปือ้นสูน่้ำาใตดิ้น ทัง้ในช่วงปกต ิหรอื
หลังการกลบปิดบ่อ หรืออาจมีการรั่วไหลของบ่อกักเก็บ
กากโลหะไซยาไนด์22

รูปที่ 45 คุณสมบัติสารประกอบโลหะไซยาไนด์

 จากรูปที่ 45 สารประกอบโลหะไซยาไนด์มี 
รูปแบบโครงสร้างทางเคมีถึง 72 รูปแบบ จากธาตุโลหะ 
28 ชนิด เช่น โลหะหนัก เหล็ก ทองแดง นิเกิล ตะกั่ว 
สังกะสี แคดเมียม อาร์เซนิก (สารหนู) สามารถเกิด
การกลายเป็นก๊าซไซยาไนด์ได้อย่างรวดเร็ว หรือถ้า 
ไม่ได้สัมผัสกับกรดอ่อน หรือแสงแดด สารโลหะ
ไซยาไนด์ ก็จะสามารถอยู่ได้นานถึง 100 ปี28

 งานวิจัยยังตรวจพบสารโลหะไซยาไนด์ได้ถึง 
25 ปี26 แสดงว่าเมื่อผ่านไป 25 ปี ยังสามารถตรวจพบ
การสลายตัว และเกิดก๊าซพิษไซยาไนด์ในสิ่งแวดล้อม 
แค่เหนี่ยวนำาเวลารอหลายๆ ปี แล้วแตกสลายตัวกลาย
เป็นก๊าซพิษไซยาไนด์ 

รูปที่ 46 แสดงปฎิกิริยาเหล็กไซยาไนด์ ถูกแสง หรือ
พลังงานความร้อน สามารถแตกตัวกลายเป็นก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ได้27

 การปล่อยกากตะกอนโลหะไซยาไนด์สู่ระบบ 
บ่อเปิด ไม่ได้กำาจัดกากโลหะไซยาไนด์ในถังระบบปิด 
ให้เรียบร้อย เนื่องจากได้รับพลังงานความร้อน ทั้งจาก
แสงแดด หรอืการสมัผสักา๊ซออ๊กซเิจนในอากาศ ยิง่ทำาให้
ก๊าซพิษไซยาไนด์ กระจายสู่สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง 
มากขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

รูปที่ 47 ความแข็งแรงของพันธะโลหะกับไซยาไนด์

 จากรูปที่ 47 สารโลหะไซยาไนด์ที่แตกตัวยาก
ที่สุดอยู่ด้านบนคือ โคบอลต์ (CO) ถัดมาคือ ธาตุเหล็ก 
(Fe)28 

 การแสดงเทคนิคบำาบัดโลหะไซยาไนด์ ด้วย
เทคนคิ UV/O

3
/H

2
O

2
 การใช ้จะใชธ้าตเุหลก็เปน็ตวัแทน

ในงานวิจัย สามารถแสดงประสิทธิภาพการบำาบัด ถ้าได้
ถึง > 99% ถือว่าเป็นเทคนิค UV/O

3
/H

2
O

2
 สามารถ

กำาจัดสารโลหะหนักไซยาไนด์ตัวอื่นได้เข้าใกล้ 0 ppm 
ภายใต้สภาวะด่าง เพื่อลดปริมาณก๊าซพิษไซยาไนด์ใน
ระหว่างการบำาบัด และลดก๊าซไซยาไนด์ที่เกิดจากการ
สลายของกากโลหะไซยาไนด์ในอนาคต
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รูปที่ 48 เอกสารแสดงให้เห็นว่าโลหะไซยาไนด์ 
ในสภาวะ pH = 9.3 สามารถกลายเป็นก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ได้29

 ในความเปน็จริง มกีารปรับความเป็นกรดให้อยู่
ในช่วง pH ประมาณ 8-916 นั้นแสดงให้เห็นว่ามีก๊าซพิษ
ไซยาไนด์ระเหยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งในระบบเหมืองแร่
ทองคำาของไทย เลือกที่จะใช้การปรับค่าความเป็นด่าง 
ซึง่ถอืว่าไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ เพราะไมไ่ด้กำาจดัไซยาไนด ์
แตก่ลบัปลอ่ยกา๊ซพษิไซยาไนดส์ูส่ิง่แวดลอ้ม (รปูที ่48)

3. เอกสารเพิ่มเติม
 สายแร่ทองคำาทีพ่บจะมาคู่กบัสายแรโ่ลหะหนัก
เสมอ ดังน้ันขอให้ทุกฝ่ายยอมรับความเป็นจริง และ
แก้ไขปรับปรุงคุณภาพระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
และแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน เช่น การรับผิดชอบนำาน้ำา 
ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาดื่มกินได้ มาแจกจ่ายเป็น 
น้ำาอาบ น้ำารดต้นไม้ น้ำาดื่ม แจกจ่ายให้ทุกบ้าน ไม่แบ่ง
แยกวา่เหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย แจกจา่ยดนิมาปลกูแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ ดินลอยฟ้า เพื่อแก้ปัญหาการปนเป้ือน
โลหะหนัก สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู (อาร์เซนิก) 
ในดิน ในพืช ในน้ำา เป็นต้น 
 ที่สำาคัญ สารไซยาไนด์สามารถกำาจัดในระบบ 
ปิดได้ด้วยขบวนการที่เหมาะสม สามารถทำาให้เป็น 
0 ppm โดยไม่ต้องปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ต้องอาศัย
แสงแดดธรรมชาติในการกำาจัดสารไซยาไนด์ ซ่ึงอยู่ใน
อากาศได้นานถึง 3 ปี เป็นต้น 
 จากเอกสารบางฉบับ มีการกล่าวว่า การพบ
สารหนูในเลือดของชาวบ้านรอบบริเวณเหมืองทองคำา 
เปน็ผลมาจากการรบัประทานยารกัษาโรคทีม่สีารหน ูหรอื
อาร์เซนิกปะปนอยู่ ดังในรูปที่ 49

รูปที่ 49 เอกสารที่อ้างว่า ชาวบ้านที่ตรวจพบสารหนู 
ในเลือด เกดิจากการกนิยาทีม่สีารโลหะหนักอาร์เซนกิ 
หรือสารหนูในยาของกระทรวงสาธารณสุข30

4. สรุป 
 1) การจัดการสารไซยาไนด์ จะต้องคำานึงค่า
ความเป็นกรด-ด่าง11 pH >11 ทุกครั้ง เพื่อลดการเกิด
ก๊าซพิษไซยาไนด์ ไม่ใช่เทคนิคที่ปรับ pH ช่วง 8-916 
ซึ่งทำาให้เกิดการปล่อยก๊าซพิษ ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มบำาบัด 
 2) อาคารจดัการไซยาไนด ์ต้องทำาภายใตร้ะบบ
ปิดทุกขั้นตอน โดยมีระบบเครื่องดักจับก๊าซ scrubber 
ทั้งแบบนำาสารไซยาไนด์กลับคืนโดยใช้สารโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์8 และระบบดักจับเพื่อทำาลายสารไซยาไนด์ 
โดยใช้สารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ ภายใต้ระบบปิด 
ไม่ใช่ปล่อยอาคารเปิดโล่งให้อากาศไหลผ่าน ออกสู่ 
สิ่งแวดล้อม 
 3) การใช้ลำาแสงบำาบัดสารไซยาไนด์ จะต้อง 
ทำาภายใต้ระบบปิด ด้วยเครื่องผลิตแสง UV ไม่ใช่การ 
นำาไปตากแสงแดดธรรมชาติ 
 4) กากแร่ที่ ได้ รั บการสัม ผัสสารละลาย
ไซยาไนด์จะต้องบำาบัดไซยาไนด์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่า 99% ภายใต้ระบบปิด ควบคุมค่า pH ไม่ใช่
การนำาไปตากแดด เพราะโลหะไซยาไนด ์ยงัสามารถแตก
ตัวกลับคืนได้ก๊าซพิษไซยาไนด์ ในอนาคตได้อีกด้วย
 5) เทคนิคการบำาบัดไซยาไนด์ที่เหมาะสม เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ UV + O

3
 + H

2
O

2
 ภายใต้

ระบบปิด สามารถบำาบัดสารละลายไซยาไนด์ เป็น 0 
ppm และบำาบัดโลหะธาตุเหล็กไซยาไนด์ได้ถึง 99% 
ในระยะเวลา 25 นาที21
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บทคัดย่อ
 แคดเมยีมเปน็โลหะทีเ่ปน็พษิและสามารถสะสมในรา่งกายสว่นใหญเ่กดิจากการบรโิภคอาหารท่ีมกีารปนเป้ือน 
เม่ือรา่งกายสะสมแคดเมยีมในระยะเวลานานกส็ง่ผลกระทบต่อสขุภาพ และกระบวนการประมาณการสมัผสัแคดเมยีม
ในร่างกายต้องอาศัยความรู้ความชำานาญจากผู้เชี่ยวชาญ เวลาและค่าใช้จ่ายท่ีสูง จึงทำาให้ชุมชนไม่สามารถทำาการ
ประมาณการสมัผัสแคดเมยีมด้วยตวัเองได้ การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาตวัแปรสำาหรบัการประมาณการสมัผัส
แคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร โดยขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง จากน้ันนำาแบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรสำาหรับการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่าน
การบริโภคอาหาร ประกอบด้วย 8 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ประเภทวัตถุดิบอาหาร ปริมาณอาหารที่บริโภค แหล่งวัตถุดิบ
ของอาหาร ปริมาณแคดเมียมที่สะสมในร่างกาย การคำานวณปริมาณสารพิษที่รับได้ต่อวัน การคำานวณค่าความ 
ไม่แน่นอน ค่าประมาณการสัมผัสที่ได้รับ และค่าประมาณการสัมผัสสะสม ซึ่งตัวแปรจากการศึกษานี้ผู้วิจัยจะนำามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นระบบประมวลเพื่อประมาณการการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารต่อไป

คำาสำาคัญ: แคดเมียม การประมาณการสัมผัส ระบบประมวลผล

Abstract
 Cadmium is a toxic metal and can be accumulated in the body after exposure from 
consumption of cadmium contamination food stuff and causes adverse health effects. The limitation 
of dietary exposure assessment, required technical expertise, time frame and budget, the assessment 
could not be processed by the community. This research was aimed to study the variables for the 
estimation of dietary exposure to cadmium. The process started from reviewing and collecting 
information from related research studies. The questionnaire was used for interviewing toxicologists 
and related field experts. Results indicated that estimation of dietary exposure to cadmium comprised 
of eight main variables, type and quantity of food consumptions, sources of food stuff, amount 
of cadmium contamination in food, cadmium dairy intake calculation, uncertainty, estimation of 
dietary exposure, and body burden of cadmium. Outcomes of the results could be used to develop 
an estimation of dietary exposure to cadmium for a calculation system.

Keywords: Cadmium, Estimation of dietary exposure, Calculation System
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1. บทนำา
 แคดเมียมเป็นธาตุหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
แคดเมียมบริสุทธ์ิเป็นโลหะหนักมีสีขาว ฟ้า วาว 
มีลักษณะเนื้ออ่อน มักพบร่วมกับธาตุสังกะสี ฉะนั้น 
ในการทำาเหมืองสังกะสีจะได้แคดเมียมเป็นผลพลอยได้ 
ในอุตสาหกรรมได้มีการนำาโลหะแคดเมียมมาใช้ในวัสดุ
แผน่ไฟฟา้เปน็สว่นผสมของอลัลอยด์ ใช้ในการทำานิเกลิ
แคดเมียมแบตเตอรี่ เป็นสารคงตัวในโพลีไวนิลคลอไรด์ 
ใช้ทำาสีในพลาสติกและแก้ว การนำาเอาแคดเมียมมาใช้
ทำาให้มีการปนเปื้อนของแคดเมียมในสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
อากาศ น้ำา ดิน รวมทั้งในอาหารด้วย เมื่อมีมากๆ 
จะเกิดการสะสม โดยเฉพาะมนุษย์หรือสัตว์ ถ้ามีการ
สะสมของแคดเมียมในร่างกายมากอาจก่อให้เกิดพิษได้
 อุตสาหกรรมเหมืองสังกะสี อ.แม่สอด จ.ตาก 
เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
ชุมชน เพราะการทำาอุตสาหกรรมเหมืองสังกะสีจะ 
ปลดปล่อยแคดเมียมออกมา เมื่อแคดเมียมถูกปลด
ปล่อยออกมาในธรรมชาติแคดเมียมจะรวมตัวกับแร่ธาตุ
และสารอื่นที่ละลายน้ำาได้ พืชสามารถดูดซับแร่ธาตุ 
ที่ละลายน้ำานี้ไปสะสมอยู่ตามใบและผล ทำาให้พืชที่ขึ้น
บริเวณใกล้แหล่งแร่มีแคดเมียมปนเปื้อนในปริมาณที่สูง 
เช่น ข้าว พืช และหญ้าหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์มีการ 
ปนเปื้อนในระดับสูง [3] เมื่อมนุษย์บริโภคพืชหรือสัตว์
ท่ีมีการปนเปื้อนนั้น ก็อาจพบการตกค้างของแคดเมียม
ในร่างกายปริมาณที่สูงได้ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ในระยะยาว [4] แคดเมียมถ้าสะสมในปริมาณน้อยๆ 
ในระยะยาว จะเกิดความเป็นพิษแบบเรื้อรัง ส่งผล 
กระทบต่อปอดหายใจขัด เกิดความเป็นพิษที่ไต ความ
เป็นพิษต่อกระดูก ซึ่งอาการที่เด่นชัดทำาให้เกิดโรค 
อิไตอิไต และความเป็นพิษต่อตับเป็นต้น [1] ในปี พ.ศ.
2552 โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับสถานีอนามัย 
ได้สำารวจภาวะสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่
มแีคดเมยีมปนเปือ้นในสิง่แวดลอ้ม ในตำาบลแมก่ ุตำาบล
พระธาตผุาแดง และตำาบลแมต่าว อำาเภอแมส่อด จงัหวดั
ตาก ผลการประเมินระดับแคดเมียมในปัสสาวะของ
ประชาชน ตำาบลแม่ตาว จำานวน 2,900 ราย พบผู้ที่มี
ระดับแคดเมียมสูงกว่าปกติ 579 ราย คิดเป็นร้อยละ 
19.96 [5]

จากปัญหาประชาชนในพื้นที่มีระดับแคดเมียมสะสม 
ในร่างกายสูง และการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีปนเปื้อน
แคดเมยีมทำาให้หลกีเลีย่งการบรโิภคอาหารท่ีมแีคดเมยีม
ตกค้างได้ยาก โดยประชาชนไม่ทราบเลยว่าในอาหาร
แต่ละชนิดที่บริโภคในแต่ละวัน จะมีปริมาณแคดเมียม
มากน้อยเท่าไร เกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร และ
วิธีการตรวจสอบปริมาณแคดเมียมในอาหารด้วยตัวเอง
ทำาไมไ่ด ้ทำาใหป้ระชาชนไมท่ราบถงึความเสีย่งสขุภาพของ
ตนเอง จึงเป็นเหตุความวิตกในการใช้ชีวิตประจำาวันของ
ประชาชนในพืน้ที ่และดว้ยความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งรูป
แบบการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
รปูแบบการใชง้านงา่ยและมคีวามหลากหลายกว่าในอดตี 
อีกท้ังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยีต่างๆ ด้านสุขภาพและสาธารณสุขก็เช่นกัน 
ผู้วิจัยจึงทำาการศึกษาตัวแปรในการประมาณการสัมผัส
แคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร เพื่อนำาผลที่ได้ไป 
พัฒนาระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียม
ผ่านการบริโภคอาหารต่อไป
 

2. วิธีการวิจัย
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอนดังนี้ 
 2.1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัง้ทางเวบ็ไซต์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบของแคดเมียมในมนุษย์ การ
ประมาณการสัมผัสแคดเมียม และรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนบัสนนุงานวจิยั เพือ่เปน็แนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ จากนั้นนำาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านแบบสอบถาม 
ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
 2.2 ขัน้ตอนการวจิยัเชงิคณุภาพ ได้จากการ
เก็บข้อมูลตัวแปรในพื้นที่ตำาบลแม่กุ ตำาบลพระธาตุ 
ผาแดง และตำาบลแม่ตาว ในอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 4 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
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ด้านพิษวิทยา ประกอบด้วย แพทย์ นักวิชาการทางพิษ
วิทยา เพื่อการศึกษาตัวแปรที่สำาคัญในการประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร ในรูปแบบการ
สัมภาษณ์
 1) การเก็บข้อมูลกลุ่ม ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากแคดเมียม ในอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยเข้าร่วมจาก “เวที
สัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการโดยใช้หลักการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือกำาหนดขอบเขต 
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบการเฝ้าระวังทาง 
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพแบบมสีว่นร่วม” จดัขึน้โดยสถาน
ความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม
และอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยันเรศวร ร่วมกบัสำานกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิ(สช.) และศูนยว์จิยัและ
ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ 1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 2) การสำารวจและเกบ็ขอ้มลูตวัแปรทีม่ผีลกระ
ทบต่อการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารของ
ประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 เพื่อ
สอบถามตัวแปรประเภทวัตถุดิบอาหารที่นิยมบริโภค

รูปที่ 2 ลงพื้นที่สำารวจตัวแปร
ที่มีผลกระทบสุขภาพ

 2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวแปร วิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำาผลการสัมภาษณ์ที่ได้ไป
วเิคราะหต์วัแปรสำาหรบัการประมาณการสมัผสัแคดเมยีม
ผา่นการบรโิภคอาหาร เพือ่ใหก้ารวเิคราะหต์วัแปรมคีวาม
เหมาะสมและเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวทางการ
ออกแบบการจัดความรู้เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการประมาณการสุขภาพจากผลกระ
ทบของแคดเมียม แสดงดังในรูปที่ 3 
 แสดงถึงขั้นตอนการศึกษาตัวแปรสำาหรับการ
ประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร 
ในรูปแบบการประยุกต์การออกแบบการจัดความรู้ 
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งประชาชนในพื้นที่และ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Know-
ledge) ซ่ึงเป็นความรู้ที่ได้จากตัวบุคคลของประชาชน 
ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากแคดเมียม เพื่อนำาไป
วิเคราะห์ตัวแปรสำาหรับการพัฒนาประมาณการสุขภาพ
จากผลกระทบของแคดเมียมต่อไป
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รูปที่ 3 กระบวนการศึกษาตัวแปรสำาหรับ
การประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภค

อาหารในรูปแบบการประยุกต์การออกแบบ
การจัดความรู้

3. ผลการวิจัย
 ผลจากการวิจัยเพ่ือการศึกษาตัวแปรสำาหรับ 
การประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร 
พบว่าตัวแปรสำาหรับการประมาณการสัมผัสแคดเมียม
ผา่นการบรโิภคอาหารทีใ่ชส้ำาหรบัการประมาณการสขุภาพ
จากผลกระทบของแคดเมียมต่อการประมาณ มีดังนี้
 1) ประเภทวัตถุดิบอาหาร คือ ตัวแปรท่ี
สำาคัญที่ใช้สำาหรับประมาณการวัตถุดิบอาหารในแต่ละ
ชนดิ ซึง่เปน็วตัถดิุบอาหารทีป่ระชาชนในพืน้ทีบ่รโิภคเปน็
ประจำา เช่น ประเภทข้าว ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวเหนียว 
ประเภทผกั ได้แก ่ผกักาด ผกับุง้ ประเภทสตัว์น้ำา ไดแ้ก ่
ปลาช่อน ปลาดุก
 2) ปรมิาณอาหารทีบ่รโิภค คือ การประมาณ
น้ำาหนักของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดที่รับประทาน
 3) แหล่งวัตถุดิบของอาหาร คือ บริเวณ 
ท่ีวัตถุดิบอาศัยอยู่ ซึ่งในแต่ละแหล่งของอาหารมีผล 
ต่อการปนเปื้อนของแคดเมียมที่สะสมในวัตถุดิบอาหาร
แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน

 4) การคำานวณปรมิาณสารพษิท่ีรบัไดต้อ่วนั 
คือ การหาปริมาณแคดเมียมที่ยอมให้มนุษย์ได้รับสูงสุด
โดยไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ หรือ Tolerable Daily 
Intake (TDI) กำาหนดโดย European Authorities 
ที่ 0.8 มิลลิกรัมต่อน้ำาหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน 
เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในแต่ละบุคคลสามารถที่รับได้
อย่างปลอดภัย
 5) การคำานวณค่าความไม่แน่นอน คือ 
สำาหรบัคา่ทีไ่ดจ้ากการประมาณการสมัผสัแคดเมยีมผา่น
การบริโภคอาหารที่ได้เป็นค่าประมาณ ดังนั้นเพื่อให้มี
ความน่าเชือ่ถอืและครอบคลมุ จงึจำาเป็นต้องนำาคา่ความ
ไม่แน่นอน (uncertainty) ของปริมาณอาหารที่บริโภค
ต่อวันมาคำานวณด้วย ซึ่งค่าความไม่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับ
ผู้เชี่ยวชาญให้น้ำาหนัก
 7) ค่าประมาณการสัมผัสที่ได้รับ เพื่อให้
สามารถแสดงระดบัความอนัตรายของการไดร้บัแคดเมยีม 
ได ้จำาเป็นต้องใช ้“คา่มาตรฐานในแต่ละบุคคลทีส่ามารถ
รับได้อย่างปลอดภัย” เทียบกับ “ปริมาณแคดเมียมจาก
อาหารที่บริโภคต่อวัน”
 8) ค่าประมาณการสัมผัสสะสม คือ การหา
ค่าประมาณการสัมผัสที่ได้รับต่อวันโดยคิดค่าเฉลี่ย 
แบบสะสม ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี เพื่อให้เห็นการ 
เปลื่ยนแปลงของการได้รับแคดเมียมในร่างกาย

4. อภิปรายและสรุปผล
 การวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรสำาหรับการประมาณ
การสมัผัสแคดเมยีมผ่านการบรโิภคอาหาร ซ่ึงได้จากการ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพิษวิทยา โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำานวน 4 คน 
เกีย่วกบัการประมาณการสมัผสัแคดเมยีมผา่นการบรโิภค
อาหาร ผลการวิจัยพบว่า ตวัแปรสำาหรบัการประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร ประกอบด้วย 
8 ตัวแปร ได้แก่ ประเภทวัตถุดิบอาหาร ปริมาณอาหาร
ที่บริโภค แหล่งวัตถุดิบของอาหาร ปริมาณแคดเมียม 
ที่สะสมในร่างกาย การคำานวณปริมาณสารพิษที่รับได้ 
ต่อวัน การคำานวณค่าความไม่แน่นอน ค่าประมาณการ
สมัผัสท่ีได้รบั และค่าประมาณการสมัผสัสะสม ซ่ึงผูว้จิยั
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จะนำาตวัแปรทีไ่ด้ไปพัฒนาเปน็ระบบสำาหรับการประมาณ
การสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารต่อไป
 จากตัวแปรที่ได้จากการศึกษาทั้ง 8 ตัวแปร 
สามารถนำามาสรุปเป็นที่ใช้ในการประมาณการสัมผัส
แคดเมียมผ่านการบริโภคอาหารได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 สรุปผลตัวแปรที่ใช้ในการประมาณการ
สัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร
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บทคัดย่อ
 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซียเริ่มดำาเนินการผลิตในปี 2549 และมีการเพิ่มเติมทางเลือกของ
การขนส่งคอนเดนเสทหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ตั้งแต่ปี 2553 ต่อมาในปี 2555 บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย 
จำากดั มีการจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (HIA) โดยใชแ้นวทางของสำานกันโยบายและแผนทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องจากเป็นข้อกำาหนดในรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ผลจากการทบทวนรายงานการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ พบวา่ การกำาหนดขอบเขตในการประเมนิผลกระทบทาง
สุขภาพ ถูกกำาหนดโดยผู้เช่ียวชาญของบริษัทที่ปรึกษาตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ สผ. มีการระบุปัจจัยกำาหนดสุขภาพ 6 ปัจจัย คือ สิ่งคุกคามทางสุขภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพ และผลกระทบตอ่สงัคมและชีวติความเป็นอยู ่จากน้ันนำารา่งการกำาหนดขอบเขตการศกึษาไปสมัภาษณเ์ชงิลกึ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำาชุมชน เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานอนุญาตและกำากับดูแล
การดำาเนินกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย เพื่อปรับปรุงขอบเขตในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ทัง้นีร้ปูแบบการกำาหนดขอบเขตยงัคงเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปของการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
(EHIA) ของ สผ. ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำาหรับโครงการที่กำาลังดำาเนินการ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการกำาหนดขอบเขตโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประเภทขณะดำาเนินโครงการ 
(Concurrent HIA) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การกำาหนดขอบเขตโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขณะดำาเนินโครงการ ควรมี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาและทบทวน
รายงานการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (EIA) กอ่นเริม่ดำาเนินการ และรายงานเพิม่เติมเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
การดำาเนินการ เพื่อศึกษาขอบเขตผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 2) การศึกษาและทบทวนผลกระทบจากรายงานการ
ตดิตามและการประเมนิผลการดำาเนนิงาน (M&E) เพือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิข้ึนจรงิและความสอดคลอ้งกบัขอบเขต
ผลกระทบทีค่าดไวใ้นรายงาน EIA หรือนอกเหนือจากที ่EIA กำาหนด 3) การศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิจากขอ้มลู
ของชุมชน ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏในรายงาน M&E 4) นำาข้อมูลท้ังสามข้ันตอน มาประกอบและประมวล 
เป็นขอบเขตการประเมินผลกระทบร่างที่ 1 5) นำาขอบเขตร่างท่ี 1 ไประดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



234
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

โดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีตัวแทนในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา (EIA Inspector) กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และองค์กรสาธารณประโยชน์ 6) นำาข้อมูลมาปรับปรุงเป็นขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบร่างที่ 2 7) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตที่ 2 โดยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 8) นำาข้อมูลมา
ปรบัปรงุเพือ่เปน็ขอบเขตการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพต่อไป โดยสรปุรปูแบบการกำาหนดขอบเขตโดยชมุชนมสีว่น
รว่มในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพแบบขณะดำาเนินโครงการ ควรให้ความสำาคญักบัข้อมลูผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจรงิ
ตั้งแต่เริ่มดำาเนินโครงการ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

คำาสำาคญั: การกำาหนดขอบเขตโดยชุมชนมสีว่นร่วม, การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพขณะดำาเนินโครงการ, โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

Abstract
 The Thai-Malaysia Gas Separation Plant started operations in 2006 and added more choice 
of transport condensate or natural gasoline (NGL) from the year 2010. Later in 2012 Trans Thai-
Malaysia (Thailand) Ltd. had prepared a Health Impact Assessment (HIA) report by using the 
guidelines of The Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning (ONEP). This 
is the requirement for the Environment Impact Assessment (EIA). Furthermore, the review of the 
HIA report found that the public scoping process, which was determined by a specialist from 
a consulting firmbased upon the approach of Environment Impact Assessment (EIA) of ONEP, 
had identified 6 Determinants of Health Impact: Threatening of Health; Natural Resources and 
Environment; Exposing Factors; Characteristics of Health Impact; Impact on Health Care System; 
and Impact on society and lives. Then, the draft of the study was taken into action by an insight 
interview from stakeholders such as community leaders, Public Health officers, and representatives 
from authorized agencies and supervisors of The Thai-Malaysia Gas Separation Plant in order to 
improve the Health Impact Assessment (HIA). However, the public scoping model is in accordance 
with the Environmental and Health Impact Assessment (EHIA) of ONEP. Which is not applied 
specifically for the concurrent project. This study aims to develop a model of public scoping in 
Concurrent Health Impacts Assessment of the project (Concurrent HIA) by using a participatory 
action research. The results showed that the extent of community involvement in public scoping 
should have 8 steps. 1) the study and review of the Environmental Impact Assessment report (EIA) 
must be done before the operation of the project. Also any changes of the operation must be 
reported in order to further study the extent impacts that might occur. 2) study and review the 
impacts from the Monitoring and Evaluation operations (M&E) report to study the actual impacts 
in accordance with the scope of the expected impacts in the EIA or set apart from the EIA. 3) 
study the actual effects from the community which may not appear in the M&E report. 4) gather 
all information from the first 3 steps to evaluate and constitute the scope of Impact Assessment as 
the 1st Draft. 5) take the 1st draft to brainstorm from stakeholders such as representatives form 
Thai-Malaysia Gas Separation plant, EIA Inspector, people in the community, Public agencies, 
Academics, and NGOs. 6) Collect the data to set the Scope of Impact Assessment as the 2nd draft. 
7) prepare the Public Hearing to receive comments of the 2nd draft by the community and 
the people involved. 8) collect the data to set for new Scope of Health Impact Assessment. 
In conclusion, the model must be defined by the community involved in Health Impact Assessment 
of the project. It should focus on the actual impacts from the starting of the project. Also all 
informations must be provided from both the operators and the affected people.
 
Keywords: Public scoping, Health Impact Assessment in concurrent projects, Gas Separation Plant



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 235

บทนำา
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
ระบไุว้ว่า บคุคลมสีทิธริอ้งขอใหม้กีารประเมนิและมสีทิธิ
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ และได้รับรู้ข้อมูล คำาชี้แจง เหตุผล
จากหนว่ยงานของรัฐกอ่นอนญุาตหรือการดำาเนนิโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะ[1] โดยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
จำาแนกตามเวลาของการดำาเนินการ แบ่งออกเป็น 
3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ศึกษาแบบมอง ไปข้างหน้า 
(Prospective HIA) เปน็การศึกษากอ่นมกีารเริม่ดำาเนิน
โครงการ 2.ศึกษาแบบมองย้อนหลัง (Retrospective 
HIA) เปน็การศึกษาภายหลงัโครงการได้ดำาเนนิการเสรจ็
สิ้นแล้ว 3.ศึกษาแบบขณะดำาเนินการ (Concurrent 
HIA) เปน็การศึกษาไปพร้อมๆ กบันโยบายหรอืโครงการ
ดำาเนินการไป[2] ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบมีความแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะขัน้ตอนการกำาหนดขอบเขตทางสขุภาพซึง่เปน็
ขั้นตอนที่มีความสำาคัญในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ที่ผ่านมาการกำาหนดขอบเขต จะใช้การกำาหนด
ขอบเขตแบบมองไปขา้งหนา้เปน็รปูแบบหลกั ในประเทศ 
ไทยการกำาหนดขอบเขตในโครงการต่างๆ มักจะใช้หลัก
เกณฑ์ทั่วไปของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ของสำานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซ่ึงพบว่า
เหมาะกับการศึกษาแบบมองไปข้างหน้า หากต้องการ
ประยกุตใ์ชก้บัการศกึษาแบบขณะดำาเนนิโครงการ จำาเปน็
ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสมมากขึ้น การศึกษา
นี้ใช้โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของ
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย จำากัด เป็นกรณีศึกษา 
ซึ่งมีการทำารายงาน EIA ตั้งแต่ปี 2543 และเริ่มดำาเนิน
การผลติในป ี2549 ตอ่มาในป ี2553 มกีารเพิม่เติมทาง
เลอืกของการขนสง่คอนเดนเสทหรอืกา๊ซโซลนีธรรมชาต ิ
(NGL) คือการขนส่งทางท่อและทางรถบรรทุก ทำาให้ 
ในปี 2555 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย มีการจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 
เนือ่งจากเปน็ขอ้กำาหนดในรายงานการประเมนิผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม (EIA)[3] จากการทบทวนรายงานการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พบว่า การกำาหนด
ขอบเขตในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ ถกูกำาหนด
โดยผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัทีป่รกึษา ซึง่ใชเ้กณฑต์ามสำานกั
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ที่มีการระบุปัจจัยกำาหนดสุขภาพ 6 ปัจจัย คือ 
สิ่งคุกคามทางสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ปัจจัยต่อการสัมผัส ลักษณะผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ และผล 
กระทบต่อสงัคมและชวิีตความเป็นอยู ่จากน้ันนำาร่างการ
กำาหนดขอบเขตการศึกษาไปสมัภาษณ์เชงิลกึขอความคดิ
เห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้นำาชุมชน เจ้าหน้าที่
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานอนุญาตและ
กำากับดูแลการดำาเนินกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-
มาเลเซีย เพื่อมาปรับปรุงขอบเขตเพื่อการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพ[4] ท้ังน้ีรูปแบบการกำาหนดขอบเขต 
ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปของการประเมินผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของ สผ. 
ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงสำาหรับโครงการที่กำาลัง 
ดำาเนินการ การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้ได้รูปแบบการกำาหนดขอบเขตโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพขณะดำาเนนิโครงการ 
โดยใช้โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย 
เป็นกรณีศึกษา

วิธีการศึกษา
 รูปแบบการวิจัย
 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัด 
เวทีรับฟังความคิดเห็น
 สถานที่ศึกษา
 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาในพื้นที่ตำาบลตลิ่งชัน 
ตำาบลสะกอม อำาเภอจะนะ และตำาบลสะกอม อำาเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยมีการเลือกพื้นที่ในการ
ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ง
เป็นพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย 
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 



236
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
 ผูม้สีว่นร่วมทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี ้เปน็ผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสียจากโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-
มาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
 1. กลุ่มเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (EIA 
Inspector) ของโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-
มาเลเซีย
 2. กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-
มาเลเซีย ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ
 3. กลุม่ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนพืน้ทีร่อบๆ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จำาแนกเป็น
  3.1 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เช่น  
   ได้รับผลกระทบเรื่องเสียง กลิ่น น้ำา 
   อุปโภคบริโภค อาชีพ เป็นต้น
  3.2 กลุ่มผู้นำาชุมชนและผู้นำาศาสนา
  3.3 กลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น  
   เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
  3.4 กลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ 
   ประมง เลี้ยงนกเขาชวา เป็นต้น 
  3.5 เครือข่ายประชาชนที่สนใจเร่ืองผล 
   กระทบ
  4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล 
(รพ.สต.) และองค์การบริหารส่วนตำาบลหรือเทศบาล
 5. นักวิชาการ 
 6. องค์กรสาธารณประโยชน์
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัในคร้ังนี ้ประกอบดว้ย
แบบสมัภาษณแ์บบกึง่โครงสร้าง ประเด็นการสนทนากลุม่ 
และประเด็นการประชุมระดมความเห็น โดยประยุกต์
แนวคำาถามจากกรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยกำาหนดสุขภาพ
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ[5] 

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาพบว่า การกำาหนดขอบเขตโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ขณะดำาเนนิโครงการโรงแยกกา๊ซธรรมชาตไิทย-มาเลเซีย 
ควรมี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การศึกษาและทบทวนรายงานการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนเริ่มดำาเนินการ 
และรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดำาเนิน
การ เพื่อศึกษาขอบเขตผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
ได้ขอบเขตดังนี้
  1.1 คุณภาพอากาศทั่วไป 
   1.2 เสียงและการสั่นสะเทือน 
   1.3 อุทกวิทยาและคุณภาพนำ้าผิวดิน 
   1.4 ขยะและของเสียอันตราย 
   1.5 ดินและแหล่งนำ้าใต้ดิน 
   1.6 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
   1.7 การใช้นำ้า 
   1.8 ระบบนิเวศทางบก 
   1.9 การใช้ที่ดิน
   - การสูญเสียดินทางการเกษตร 
   - ความต้องการที่อยู่อาศัย 
   - การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ 
    จากพื้นที่เกษตรเป็นโรงแยกก๊าซฯ 
  1.10 การคมนาคมขนส่งและการจราจร
   - ผลกระทบกบัเสน้ทางคมนาคมทางบก 
    ทางถนน
   - ผลกระทบกบัเสน้ทางคมนาคมทางบก 
    ทางรถไฟ 
   - ผลกระทบกบัเสน้ทางคมนาคมทางนำา้ 
    ในแผ่นดิน 
   - ผลกระทบกบัเสน้ทางคมนาคมทางนำา้ 
    ในน่านนำ้า
  1.11 การประเมินความเสี่ยง
  1.12 คุณภาพชีวิต
   - ผลกระทบตอ่สภาพสงัคม วัฒนธรรม 
    และความเป็นอยู่-ระยะก่อสร้าง
   - ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-ระยะ 
    ก่อสร้าง
   - ผลกระทบด้านโบราณคดีและคุณค่า 
    ทางประวัติศาสตร์-ระยะก่อสร้าง
   - ผลกระทบด้านทัศนียภาพและการ 
    ท่องเที่ยว- ระยะก่อสร้าง
   - ผลกระทบตอ่สภาพสงัคม วฒันธรรม 
    และความเป็นอยู่-ระยะดำาเนินการ
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   - ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-ระยะ 
    ดำาเนินการ
   - ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย-ระยะ 
    ก่อสร้างและระยะดำาเนินการ
  1.13 ความปลอดภัยของสาธารณชน
 2. การศกึษาและทบทวนผลกระทบจากรายงาน
การติดตามและการประเมินผลการดำาเนินงาน (M&E) 
เพือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จริงและความสอดคลอ้งกบั
ขอบเขตผลกระทบที่คาดไว้ในรายงาน EIA หรือนอก
เหนือจาก EIA ที่กำาหนด ได้ขอบเขตดังนี้
  2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
  2.2 การติดตามตรวจสอบเสียงและการ 
   สั่นสะเทือน
  2.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำาผิวดิน
  2.4 การติดตามตรวจสอบขยะและของเสีย 
   อันตราย
  2.5 การติดตามตรวจสอบนิเวศทางบก
  2.6 การตดิตามตรวจสอบการคมนาคมขนสง่ 
   และการจราจร
  2.7 การตดิตามตรวจสอบอาชีวอนามยัและ 
   ความปลอดภัย
  2.8 การติดตามตรวจสอบด้านสังคม- 
   เศรษฐกจิ และการมสีว่นรว่มของชมุชน
 3. การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูล
ของชมุชน ซึง่อาจจะไมป่รากฏในรายงานการตดิตามและ
การประเมินผลการดำาเนินงาน ได้ขอบเขตดังนี้
  3.1 คุณภาพอากาศ ได้แก่ กลิ่นเหม็นและ 
   ฝุ่นละออง 
  3.2 แสงสว่างจากเปลวไฟและอุณหภูมิ 
   ความร้อน 
  3.3 เสยีงและการสัน่สะเทอืนจากการทำางาน 
   ของเครื่องจักร
  3.4 อทุกวทิยาและคุณภาพนำา้ผวิดนิของน้ำา 
   จากแหล่งธรรมชาติและน้ำาทะเล 
  3.5 ดินและแหล่งนำ้าใต้ดินซึ่งส่งผลต่อการ 
   เกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 
  3.6 ขยะและของเสียอันตราย โดยเฉพาะ 
   การปล่อยน้ำาเสียลงสู่แม่น้ำาลำาคลอง  
   ทะเล

  3.7 การใช้นำ้า ได้แก่ น้ำาจากแหล่งธรรมชาติ  
   น้ำาบาดาล น้ำาฝน ไม่สามารถใช้ในการ 
   อุปโภคบริโภคได้ 
  3.8 เศรษฐกิจ อาชีพ ได้แก่ การจ้างงานคน 
   ในพืน้ทีม่ปีรมิาณนอ้ยมาก อาชพีประมง 
   ลดลง อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ลดลง ผลผลิต 
   น้ำายางลดลง ความวิตกกังวลต่อการ 
   เลีย้งนกเขา นอกจากนีพ้บวา่ สตัวเ์ลีย้ง 
   ที่กินน้ำาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น วัว  
   แพะ แกะ มีการคลอดลูกก่อนกำาหนด 
   และพบความพิการ
  3.9 ผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีความ 
   รุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากร ได้แก่  
   เด็กเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากขึน้  
   ภูมิแพ้มากข้ึน โรคผิวหนังมากขึ้น  
   เป็นต้น 
  3.10 การคมนาคมขนส่งและการจราจร  
    ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
    รถบรรทุกก๊าซ
  3.11 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน พบว่า  
    มีความแตกแยก มีการแบ่งกลุ่มใน 
    ชุมชน เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน 
    มากขึ้น เป็นต้น
  3.12 ความปลอดภยัของสาธารณชน ไดแ้ก่  
    เกิดความวิตกกังวล หวาดระแวง  
    ความไม่ปลอดภัยในชีวิต จากผล 
    กระทบต่างๆ เช่น เหตุท่อก๊าซรั่ว 
    หลายครัง้ และบางครัง้มเีสยีงและแรง 
    สะเทือนจากแนวท่อส่งก๊าซใต้ดิน
 4. นำาข้อมูลท้ังสามข้ันตอนมาประกอบและ
ประมวลเป็นขอบเขตการประเมินผลกระทบร่างที่ 1 
 5. นำาขอบเขตร่างที่ 1 ไประดมความคิดเห็น 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีตัวแทน
ในกลุ่มเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (EIA Inspector) 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กลุ่มประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ไทย-มาเลเซีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และ
องค์กรสาธารณประโยชน์ 
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 6. นำาขอ้มลูมาปรบัปรงุเปน็ขอบเขตการประเมนิ
ผลกระทบร่างที่ 2 
 7. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขต 
ที่ 2 โดยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 8. นำาข้อมูลมาปรับปรุงเพ่ือเป็นขอบเขตการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ได้ตารางต่อไปนี้

ตารางที ่1 ขอบเขตการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ
กรณี โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย

ปัจจัยหลัก ประเด็น

1. ทรพัยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 ทรัพยากรที่ดิน คุณภาพและความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

การเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.2 ทรัพยากรน้ำา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
และปริมาณของ
- น้ำาบาดาล
- น้ำาในห้วย,หนอง,คลอง,บึง
- น้ำาทะเล
- น้ำาฝน

1.3 ทรัพยากรป่าไม้ ชนิด ปริมาณและความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้

1.4 ทรัพยากรประมง ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำา

1.5 ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ

2. การผลิต ขนส่ง 
 และการจัดเก็บ
 วัตถุอันตราย

การผลิต การใช้ การขนส่ง 
การเกบ็รกัษา และการจดัเกบ็
วัตถุอันตราย
ทุกชนิดได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

3. การกำาเนดิและการ
 ปล่อยของเสีย

การจัดการของเสียต่อไปนี้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การจัดการขยะติดเชื้อ
- กากของเสีย, กากของเสีย
 อันตราย
- การกำาจัดน้ำาเสีย

4. สิ่งคุกคามสุขภาพ การจัดการสิ่งคุกคามสุขภาพ
ต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
- ความร้อน
- มลพิษทางอากาศ
- ฝุ่นละออง เขม่า / ควัน 
- แสง
- เสียง
- กลิ่น 
- การสั่นสะเทือน
- กัมมันตภาพรังสี
- การรั่วไหล และปนเปื้อน
 วัตถุดิบสารเคมี เช่น 
 เบนซิน ปรอท
 ตะกั่ว เป็นต้น

อุบัติเหตุจากอัคคีภัย
และการระเบิดของสารไวไฟ

อุบัติเหตุและความหนาแน่น
ของปริมาณจราจรจากการ
ขนส่ง

5. การรับสัมผัส
 ต่อมลพิษ

- สัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
 ทางการหายใจ

- สัมผัสเข้าสู่ทาง
 การรับประทานอาหาร

- สัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
 ทางผิวหนัง

6. เศรษฐกิจของ
 ชุมชน

- ความเปลีย่นแปลงตอ่อาชพี

- การจ้างงาน

- แรงงานต่างถิ่น

- สภาพการทำางานในชุมชน

- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุ
 จากการทำางาน
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7. การเปลี่ยนแปลง
 ผลกระทบต่อ
 ความสัมพันธ์
 ของประชาชน
 และชุมชน

- ความสัมพันธ์ของ
 ประชาชนในชุมชน

- การอพยพของ
 ประชาชนและแรงงาน

- การเพิ่ม/ลดพื้นที่สาธารณะ
 ของชุมชน

8. การเปลี่ยนแปลง
 ในพื้นที่ที่มีความ
 สำาคัญและมรดก
 ทางศิลปวัฒนธรรม

- การเปลี่ยนแปลง
 ศาสนสถานหรือสถานที่
 ประกอบพิธีกรรมของชุมชน

- การเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่
 สำาคัญ มรดกทางศิลป
 วัฒนธรรม

9. ผลกระทบทีเ่ฉพาะ
 เจาะจงหรือมีความ
 รุนแรงเป็นพิเศษ
 ต่อประชากร
 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ส่งผลกระทบต่อ
- เด็ก
- ผู้พิการ
- หญิงตั้งครรภ์
- ผู้สูงอายุ
- ผู้ที่มีโรคประจำาตัว
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
 จากโครงการ เช่น เรื่อง 
 เสียง กลิ่น น้ำา เป็นต้น
- กลุ่มประกอบอาชีพประมง
- กลุ่มประกอบอาชีพ
 ยางพารา
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่
- กลุ่มพนักงาน
 ในโรงแยกก๊าซฯ

10. ทรัพยากรและ
 ความพร้อมของ
 ภาคสาธารณสุข

- ความพรอ้มของโรงพยาบาล
 ส่งเสริมสุขภาพตำาบล
 (รพ.สต.) ในพื้นที่

- ความพรอ้มของโรงพยาบาล
 ชุมชนในพื้นที่

- ความเพยีงพอและศกัยภาพ
 ของบุคลากรทางสาธารณสุข

11. สาธารณูปโภค เกิดการเปลี่ยนแปลง
และส่งผลบริการสาธารณะ 
ได้แก่
- น้ำาดื่ม, น้ำาใช้ในครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้าน
- ถนน
- สถานศึกษาในชุมชน
- ไฟฟ้า
- การกำาจัดขยะ
- การระบายน้ำา
 และป้องกันน้ำาท่วม
- แหล่งอาหารท้องถิ่น

12. ธรณีวิทยา
 และแผ่นดินไหว

- การเกิดแผ่นดินไหว

13. ความปลอดภัย
 ของสาธารณชน

- การรั่วและระเบิดของก๊าซ

- อาชญากรรม

- การลักขโมย

- ยาเสพติด

14. การชดเชยและ
 การเวนคืน

- การเรียกร้องค่าชดเชย

สรุปและข้อเสนอแนะ
 การกำาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพของโครงการขณะดำาเนินการ โดยชุมชนมี 
ส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ควรมี 
8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาและทบทวนรายงานการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนเริ่ม
ดำาเนินการ และรายงานเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การดำาเนินการ เพื่อศึกษาขอบเขตผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 2) การศึกษาและทบทวนผลกระทบจากรายงาน
การติดตามและการประเมินผลการดำาเนินงาน (M&E) 
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เพือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จริงและความสอดคลอ้งกบั
ขอบเขตผลกระทบที่คาดไว้ในรายงาน EIA หรือนอก
เหนือจาก EIA ที่กำาหนด 3) การศึกษาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นจริงจากข้อมูลของชุมชน ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏใน
รายงาน M&E 4) นำาข้อมูลทัง้สามขัน้ตอน มาประกอบ
และประมวลเปน็ขอบเขตการประเมนิผลกระทบรา่งที ่1 
5) นำาขอบเขตร่างที่ 1 ไประดมความคิดเห็น จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสนทนากลุ่มซึ่งมีตัวแทนในกลุ่ม 
เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (EIA Inspector) โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติไทย-มาเลเซีย กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และองค์กรสาธารณ-
ประโยชน์ 6) นำาข้อมูลมาปรับปรุงเป็นขอบเขตการ
ประเมนิผลกระทบร่างที ่2 7) จดัเวทรัีบฟังความคดิเห็น
ต่อร่างขอบเขตที่ 2 โดยชุมชนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
8) นำาข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อเป็นขอบเขตการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพ ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำาขอบเขต
ครั้งนี้ควรให้ความสำาคัญกับข้อมูลผลกระทบที่เกิด 
ขึ้นจริงตั้งแต่เริ่มดำาเนินโครงการ โดยเป็นข้อมูลทั้งจาก 
ผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 
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บทคัดย่อ 
 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สำาหรับ 
การพัฒนานโยบายสาธารณะไว้ 4 กรณี คือ 1) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2550 
มาตรา 67 วรรค 2 2) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 มาตรา 11 3) การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยเจ้าของนโยบายมีความประสงค์จะทำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยตนเอง 
4) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน วัตถุประสงค์ของบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบทบาทของ
การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในระดับทอ้งถิน่ของประเทศไทย โดยการทบทวนเอกสาร งานวจิยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในระดับท้องถิน่ไทย คือ หน่วยงานองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการกำาหนดนโยบายด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การขาดทรัพยากรในการดำาเนิน
งานประเมินผลกระทบ เช่น บุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ เป็นต้น สำาหรับปัจจัยสนับสนุนในการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพ เช่น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้ถูกกำาหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ การมีเครือข่ายใน
ชุมชนที่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมามากกว่า 10 ปี การรับรู้
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่อง HIA ยังมีข้อจำากัดมาก ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ในการสนับสนุนการดำาเนินงาน HIA สนับสนุนการดำาเนินงานและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับกรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในการกำาหนดนโยบายด้าน HIA และสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

คำาสำาคัญ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

Abstract
 The National Health Commission Office (NHCO) of Thailand has regulated the procedures of health 
impact assessment (HIA) for healthy public policy in four cases. Firstly, HIA under 
the Constitution the year 2007, Section 67; 2 (EHIA). Secondly, HIA which people request by the Na-
tional Health Act the year 2007, section 10,11. Thirdly, HIA, which carried out by policy 
owners who willing to conduct HIA by their self. Finally, HIA for learning in the community; community 
health impact assessment (CHIA). The objective of this article was in order to explore the role of health 
impact assessment in the local level in Thailand. Data were collected through literature review. The results 
revealed that the barriers for HIA implementation in the local level of Thailand as follow; the local admin-
istration not set HIA policy, lack of importance resource; human, tools, and financial. The enablers factors 
were at the national level the legal instruments has been amended regularly. For many local administrations, 
there are strengths in the community network. Although Thailand has been developing health impact assess-
ment more than a decade, the perception of stakeholders at local level or community level about HIA is 
still very limited. The recommendations for NHCO of Thailand to encourage HIA at the local level are as 
follows; a.) encourage the development of the potential of the local level continuously, b.) coordinate with 
the Department of Local Government, Ministry of Interior of Thailand provide a system to empower local 
authorities; c.) support the development of learning to work together.

Keywords: Health Impact Assessment, HIA, Local government, Local administrative organization



242
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

1. บทนำา
 การมีสขุภาพดีเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานทีท่กุคนพงึได้
รบัการดแูล เอาใจใสแ่ละได้รับการคุ้มครองจากภัยคกุคาม
สุขภาพอยา่งเปน็ธรรม ตัง้แตเ่กดิจนตายโดยไมม่กีารแบ่ง
แยกชนชัน้และวรรณะ (อำาพล จนิดาวฒันะ, 2553) การ
จะมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีขึ้นอยู่การปัจจัยกำาหนด
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาประเทศภายใต้
นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ย่อมมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำาหนดสุขภาพ และส่งผล 
กระทบทางสุขภาพในทีส่ดุ ปจัจบุนัมเีครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
ประเมินผลกระทบมากกว่าหนึ่งร้อยชนิด และการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็เป็นเครื่องมือชนิดหน่ึง 
ที่มีการนำามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ หมายถึง “การประมาณการณ์
ผลกระทบของการกระทำาการใดการกระทำาหนึ่งที่มีต่อ
สุขภาพประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” (Scott-Samu-
el,1998) เปน็ “กระบวนการตดัสนิคณุคา่ของนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ โดยพิจารณาที่ผลกระทบและ
การกระจายของผลกระทบนัน้ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสขุภาพ
ของประชาชน โดยใช้วิธีการ กระบวนการและเครื่อง
มือในการประเมินหลายชนิดร่วมกัน”(WHO, 1999)
 สำาหรับประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความหมาย การประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพ หมายถึง “กระบวนการเรียนรู้ร่วม
กันในสังคม ในการวเิคราะหแ์ละคาดการณผ์ลกระทบ
ท้ังทางบวก และทางลบตอ่สขุภาพของประชาชนทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใด
อยา่งหนึง่ หรอืหลายอย่าง หากดำาเนนิการในช่วงเวลา
และพื้นท่ีเดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ 
ท่ีหลากหลาย และกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง 
เหมาะสมในการสนบัสนนุใหเ้กดิการตัดสนิใจทีจ่ะเปน็
ผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว” (สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 
2550) 
 หากพิจารณาความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ 
ของความหมายของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
จะเห็นว่าประเทศไทย มุ่งหวังให้การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ ที่เน้นการมี 

สว่นรว่ม ดำาเนินการท้ังระดบันโยบาย แผนงาน โครงการ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 ในปัจจุบันมีการนำาการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพมาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น การประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพเป็นท้ังเครื่องมือในการปกป้อง
คุ้มครอง และส่งเสริมสุขภาพ (Harris et al, 2007) 
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Hoshiko, 
Hara and Ishitake, 2009, Ahmad, Chappel, Pless-
Mulloli and White, 2008) เปน็เครือ่งมอืในการพฒันา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Kearney, 2004, 
Simpsom, et al 2005) มีจุดมุ่งหมายในการลดความ
ไมเ่ท่าเทียมหรอืความเหลือ่มล้ำาทางสขุภาพ (Simpsom, 
et al 2005) โดยให้ความสนใจในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทาง
สังคม และกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกันว่า กลุ่มคน
เหล่าน้ันไม่ควรได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการดำาเนิน
โครงการที่จะเกิดขึ้น และควรได้รับผลดีทางสุขภาพจาก
การดำาเนินโครงการที่ได้รับการปรับปรุงภายหลังการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพมากกว่ากลุ่มอื่น (เดชรัต สุข
กำาเนิด และคณะ, 2545)
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็น 
เครื่องมือที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แนวทางเพื่อสร้างเสริมสุขภาพโดยสาธารณะ เป็น 
กระบวนการท่ีใชเ้พือ่ประกอบการตดัสนิใจ ถงึผลกระทบ
ทางสขุภาพท่ีอาจเกดิจากการดำาเนินกจิกรรมตามนโยบาย 
แผนงาน และโครงการต่างๆ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง 
ที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ปกป้อง คุ้มครอง
สุขภาพและการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ 
มีสุขภาพดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทและภารกิจสำาคัญในการพัฒนา บำารุงรักษา 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย 
การมีสุขภาพดีของประชาชนในท้องถิ่น (Menzies, 
2007) ดังน้ันหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เน่ืองจากการนำา
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประยุกต์ใช้ 
ในระดบัทอ้งถิน่เพือ่ประเมนินโยบาย แผนงาน โครงการ 
ต่างๆ ที่จะดำาเนินการในท้องถิ่นนั้นๆ จะทำาให้หน่วยงาน



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 243

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในชุมชน
อย่างไร ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นมีปัจจัยกำาหนด
สุขภาพอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป และจะมีแนวทางใด
ในการกำาหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบทางลบและเพิม่
มาตรการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชนได้อย่างไร?

2. ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 ในระดับท้องถิ่นของประเทศไทย
 ที่ผ่านมาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ของประเทศไทย ถูกดำาเนินการในฐานะที่เป็นเพียงส่วน
หนึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) ที่ต้องดำาเนิน
การเพื่อให้โครงการได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตเท่าน้ัน 
แตห่ลงัจากทีพ่ระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 
ได้มีการบังคับใช้ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้
กำาหนดแนวทางหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะขึ้น และประกาศ
ใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 เจตนารมณ์ของหลัก
เกณฑ์ดังกล่าว มีความมุ่งหวังที่จะทำาให้บทบาทของการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ใช่
เพียงเพื่อการประเมินในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุมัติโครงการ
เทา่นัน้ แตย่งัมเีจตนารมณใ์หก้ารประเมนิผลกระทบทาง
สขุภาพ มกีารดำาเนนิงานในระดับนโยบาย แผนงาน และ
การดำาเนินงานในระดับชุมชน ท้องถิ่นด้วย เป็นการ
ดำาเนนิงานทีมุ่ง่สร้างการเรียนรู้ร่วมกนัและมุง่สูเ่ป้าหมาย
การสร้างเสริมสุขภาวะของคนในพื้นที่ การพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพ่ือพัฒนานโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ 
การปฏิรูประบบสุขภาพ โดยระยะเริ่มแรกประมาณ 
ป ีพ.ศ.2543 กระแสการปฏริปูระบบสขุภาพไดม้ขีอ้เสนอ
ให้มีการใช้ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อ
การประเมนิและแกไ้ขผลกระทบดา้นสขุภาพจากนโยบาย
สาธารณะ มติจากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ.
2544 ได้กำาหนดให้มีการนำาเอาการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพมาเป็นเคร่ืองมือในการผลักดันนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพในสังคมไทย หลังจากนั้นสถาบัน 
วิจัยระบบสาธารณสุขได้จัดตั้งแผนงานวิจัยและพัฒนา
ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขึ้นในปีเดียวกัน 
โดยกำาหนดกรอบดำาเนินงานภายใต้แผนงาน HPP-HIA 
โดยดำาเนินการภายใต้ประเด็นหลักสำาคัญ 4 ประเด็น 
คือ (1)การพัฒนากรอบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม 
(Analytical framework) คือการกำาหนดกระบวนการ
และแนวทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ และการ
พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ของสังคมไทย (2)การออกแบบกรอบโครงสร้างทาง
สถาบัน (Institutional framework) เพือ่การพฒันาและ
ขยายผลการดำาเนินงาน ขยายผลแนวคิดเรื่องนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ และการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพไปสู่ กฎ กติกา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง 
ในสงัคมไทย (3) การสรา้งบุคลากรท่ีมศัีกยภาพเพียงพอ 
(Critical mass) ในการขับเคลื่อน ผลักดันกระบวนการ
นโยบายสาธารณะและระบบการประเมินผลกระทบทาง
สขุภาพ (4) การสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การดำาเนนิการ 
(Enabling Environment) เป็นการสรา้งบรบิทแวดลอ้ม
ที่เหมาะสม เอื้ออำานวย ในการขับเคลื่อนและผลักดัน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและระบบการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการรับรู้และเพ่ิม
ความตระหนกัใหส้งัคมในวงกวา้ง (นศุราพร เกษสมบรูณ์
และคณะ, มปพ.) ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ.2545-2547 
แนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเริ่มเป็นท่ีรู้จักของหน่วย
งานต่างๆ มากข้ึน แต่ระหว่างปี พ.ศ.2548-2549 
การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพหยดุชะงกัไประยะหนึง่ 
ต่อมาในปี พ.ศ.2550 มกีารวิเคราะห์องค์ความรูด้า้นการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนาจาก
ประสบการณ์ของต่างประเทศ และจากการทบทวน
งานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระยะแรก 
ทีส่ถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุดำาเนินการ พบวา่ในระยะ
แรกมุ่งใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อพัฒนา
นโยบายสาธารณะในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม 
การเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำา เป็นต้น
 หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
หน่วยงานสำาคัญที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น 



244
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท อำานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร กำาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติ
กำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อำานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข ดังนั้นหากมีแผนงาน 
โครงการ หรอืกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ
ทางสุขภาพของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนำากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
มาเป็นเครื่องมือในการกำาหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ ในการดำาเนินงานเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบ 
และเพิ่มผลกระทบในเชิงบวกให้มากขึ้น (กรมอนามัย, 
ม.ป.พ.) เพือ่ปกปอ้ง คุม้ครองและสรา้งเสรมิสขุภาพของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหลักๆ 
ที่สำาคัญ 2 ประการคือสิ่งเร้าจากภายนอก เช่น แผน
พัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล สภาพปัญหาระดับ
ประเทศ ปัญหาระดับโลก ระบบการเมือง ระบบ 
การศึกษา ระบบสวัสดิการของรัฐ ระบบสาธารณสุข 
เป็นต้น และส่ิงเร้าจากภายใน เช่น แผนพัฒนาของ 
หนว่ยงานส่วนท้องถิน่เอง สภาพปญัหาและความตอ้งการ
ของประชาชน สภาพเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เรา้ทัง้ 2 ประเภทดังกลา่ว จะมผีลตอ่การกำาหนดทศิทาง
การพัฒนาของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึง่ผลของการพฒันาในดา้นตา่งๆ จะมผีลตอ่การเปลีย่น-
แปลงปจัจยักำาหนดสขุภาพ และในทีส่ดุสง่ผลกระทบทาง
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
 ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ดำาเนินการเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในสังคม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
สาธารณะระดับท้องถิ่น เนื่องจากนโยบายสาธารณะ 
ที่พัฒนา ปรับปรุงมาจากท้องถิ่น จะเป็นนโยบายที่ตรง
กับความต้องการของคนในสังคมนั้นมากกว่า เนื่องจาก
สมาชิกของสังคมในท้องถิ่นนั้นๆ จะทราบปัญหาและข้อ
จำากัดต่างๆ ดี การผสมผสานองค์ความรู้และการเลือก 

ทีจ่ะแกปั้ญหาโดยการพฒันา ปรบัปรงุนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพดี จะส่งผลให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนมี 
ส่วนร่วมและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจะยั่งยืนมากขึ้น 
ดังน้ันเป้าหมายสำาคัญในการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในระดับท้องถิ่นคือ ไม่ได้ดำาเนินการเพื่ออนุมัติ 
หรืออนุญาตโครงการ แต่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เน้น
กระบวนการมสีว่นรว่ม เป็นทางออกหรอืวธิกีารให้คนมา
เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย แล้วกำาหนด
ทางเลือกที่ดีที่สุด นำาไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งกระบวนการตัดสินใจจากการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพ เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของการ
ใช้ข้อมูลหลักฐานที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม 
 จากการทบทวนเอกสารพบว่าในระดับท้องถิ่น
ของประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพในหลายกรณี เช่น การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพกรณีการท่องเที่ยว อำาเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินผลกระทบทางต่อสุขภาพ 
กรณีการกำาจัดสิ่งปฏิกูล จังหวัดอุดรธานี การประเมิน
ผลกระทบตอ่สขุภาพ กรณีสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
นครยะลา การประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพ จากอาคาร
สูงเมืองเชียงใหม่ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน 
การจัดการสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในชุมชน รายละเอียด
ดงันี ้การประเมนิผลกระทบทางตอ่สขุภาพกรณกีารกำาจดั
สิ่งปฏิกูล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขั้นตอนการประเมิน
ประกอบด้วยการจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์โดย 
ใช้แบบสอบถาม ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รับผล 
กระทบต่อสุขภาพจากกระบวนการเก็บขน การขนถ่าย 
และการกำาจัดสิ่งปฏิกูล ร่วมกับการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมผสมผสานการกำาหนดขอบเขต
และวิธีการ แล้วดำาเนินการประเมินผลกระทบทาง 
สุขภาพที่ครอบคลุม 4 มิติ คือทางกาย ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางจิต และทางสังคม กรณีการประเมินผลกระทบ 
ตอ่สขุภาพ ตอ่การสรา้งสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
ยะลา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำารวจข้อมูลผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากโครงการสร้างสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลนครยะลา และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
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จากการสร้างสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครยะลา 
ขั้นตอนการประเมินประกอบด้วย การศึกษาข้อมูล 
เบื้องต้น การประเมินด้านสถานการณ์ด้านสุขภาพของ
ประชากรในพื้นที่ การระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่รว่มกำาหนดตวัชีว้ดัทางสขุภาพ
และกำาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสรุปผล การ
ทบทวนขอ้สรุปผลจากการศึกษาเสนอทางเลอืกเพือ่แกไ้ข 
หรือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และร่วมกำาหนด
มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และนำาเสนอ
และเผยแพร่ผลการศึกษา กระบวนการดังกล่าวทำาให้ได้
ข้อเสนอแนะในการจัดทำาโครงการคือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และควรมี
การสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ สำาหรับ 
ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากอาคารสูง
ในเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพแบบเร่งด่วนนั้น พบว่าข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพส่วนใหญ่ได้มาจาก ความรู้และ 
การรบัรูข้องผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และผูป้ระเมนิ และข้อมลู
หลักฐานท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ การ
ทบทวนงานวิจัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสูง 
เป็นต้น วิธีการประเมินใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
รวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับอาคารสูง ที่มีมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน การประชุมระดมความคิดเห็นจาก 
นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ เช่น 
ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประธาน
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พระ ครู องค์กรเอกชน 
ผู้นำาชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากการสำารวจ 
กรณีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการสาร
เคมีกำาจัดศัตรูพืชในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบล 
บ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี ขั้นตอนการประเมินประกอบ
ด้วย (1)การสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การทำา
เกษตรและผลกระทบจากการใช้สารเคมใีนนาขา้ว นำาขอ้
สรุปท่ีเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสื่อสารให้
สาธารณะชนรับรู้และสร้างความตระหนกัของปัญหา (2)
การสร้างเครือข่ายการทำางานร่วมกันในอนาคต โดย
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (3)สร้าง
กระบวนการเรยีนรูแ้กเ่ครอืขา่ยเกษตรกรตำาบลบ่อเงนิท้ัง

ทางด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและความ
เสี่ยงจากสารเคมี ตลอดจนการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่
เพื่อสร้างความตระหนัก 
 ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้กระบวนการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นของต่างประเทศ 
เช่น กรณีแรกการจัดทำากลยุทธ์ด้านสวัสดิการประชาชน 
ในระดับท้องถิ่น ของเมืองคาจานี (Kajaani) ประเทศ
ฟินแลนด์ (Kuappinen et al., 2006) ใช้การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพเป็นเครื่องมือในการดำาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทาง
เลือกใหม่ๆ ท่ีเป็นไปได้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ในการ 
ให้บริการสวัสดิการ กรณีที่สองการประเมินผลกระทบ
ต่อสขุภาพในการรณรงคก์ารป้องกนัโรคเรือ้รงั ของรฐันวิ
เซาทเ์วลล ์ประเทศออสเตรเลยี กรณทีีส่าม การประเมนิ
ผลกระทบต่อสุขภาพในกรณีของการปรับปรุงโรงโม่หิน 
Houldwort เมือง Stockport ประเทศอังกฤษ 
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการปรับปรุงโรงโม่หิน Houldwort และ
ประเมนิความเป็นไปได้ของการใชก้ารประเมนิผลกระทบ
ต่อสขุภาพในกระบวนการวางแผนของหน่วยงานทอ้งถิน่ 
และกรณีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการ
พัฒนาเมืองสู่เป้าหมายเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพของ 
หน่วยงาน องค์การอนามัยโลก ภาคพื้นยุโรป
 จากกรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นจุดเหมือน
และจุดต่างในหลายประเด็น เชน่ การประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพในระดับท้องถิ่นสามารถดำาเนินการได้ทั้ง 
ก่อน ระหว่าง และหลังการดำาเนินงานตามโครงการ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานตามโครงการ 
รวมทั้งใช้ประเมินนโยบายในการจัดรัฐสวัสดิการต่างๆ 
ของหน่วยงานระดับท้องถิ่น สามารถประเมินได้ทั้งผล 
กระทบเชิงบวกและเชิงลบ กระบวนการและเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมินมีทั้งใช้กระบวนการและเครื่องมือ 
ทางสังคม และใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการหา
ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ และเกือบทุกกรณี 
มีการใช้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพบว่า 
หน่วยงานสำาคัญที่ช่วยดำาเนินงานในการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพในระดับทอ้งถิน่ คือสถาบนัการศกึษา
ในพื้นที่ที่มีการเรียน การสอน หรือมีหน่วยวิจัยในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากกรณีศึกษาของต่าง
ประเทศจะเห็นว่ามีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ทั้งระดับนโยบาย ระดับแผนงาน และระดับโครงการ 
ในกรณีของประเทศไทยส่วนมากจะเป็นการดำาเนินงาน
ระดับโครงการ ซึ่งหลายกรณีเป็นโครงการที่มีผลกระทบ
เกดิขึน้แลว้กบัประชาชนในพ้ืนที ่เปน็การประเมนิระหวา่ง
และหลังดำาเนินงานตามโครงการแล้ว ไม่ค่อยมีในกรณี 
ท่ีดำาเนินการก่อนการดำาเนินโครงการ ซึ่งช่วงระยะการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่เหมาะสมควรเป็นการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพก่อนที่จะมีการดำาเนิน
โครงการมากกว่าระยะอื่นๆ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นเครื่อง
มือทางสังคมอย่างหนึ่งที่สามารถนำามาใช้เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพของคนในชุมชนได้จริง กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เปน็ปจัจยัสำาคญั
ที่จะทำาให้กระบวนการดังกล่าวสำาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (กรมอนามยั, 
2552) ได้สรุปบทบาทอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ไว้ 3 ประการดังนี้
 1) บทบาทของส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำาหรับ
ประเภท/ขนาดโครงการที่กฎหมายกำาหนดให้มีการจัดทำา
รายงาน EHIA หรือ EIA หากโครงการดังกล่าวอยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องในฐานะ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีจ่งึมบีทบาทหนา้ทีเ่ขา้รว่มใน 
กรณีที่เจ้าของโครงการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและ
ร่างรายงาน EIA นอกจากนี้เมื่อโครงการนั้นผ่านการ

พิจารณารายงาน EIA และได้รับอนุญาตให้ดำาเนิน
โครงการแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาท 
ในการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังผล 
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากโครงการนั้น
 2) บทบาทอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานอนุญาตโครงการบาง
ประเภทซึ่งต้องจัดทำารายงาน EIA ก่อนการขออนุญาต
โครงการ เช่น โครงการด้านที่พักอาศัย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาทในฐานะหน่วยงานอนุญาต ดังนั้น
ก่อนการอนุญาตจะต้องตรวจสอบก่อนว่าโครงการน้ันๆ 
ได้จัดทำารายงาน EIA หรือไม่และรายงาน EIA ผ่าน
การพิจารณาหรือไม่หลังจากโครงการผ่านการอนุญาต 
และดำาเนินการแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงาน
ของเจ้าของโครงการว่าได้ดำาเนินการตามมาตรการต่างๆ 
ที่ได้กำาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
 3) บทบาทอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของโครงการที่ต้องจัดทำารายงาน 
EIA

3. ปจัจยัสนบัสนนุ อปุสรรค และปญัหาในการ 
 ประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ 
 จากผลการศึกษาเรือ่งศักยภาพและความพรอ้ม
ของหน่วยงานในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ของหนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดย พงคเ์ทพ 
สุธีรวุฒิ และคณะ (2555) พบว่า ปัจจัยสำาคัญที่มีผล
ต่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ความตระหนักและภาวะผู้นำา
ของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ในพื้นที่ ประสบการณ์ของชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนานวัตกรรม ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
ภายนอกพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ สำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้มีปัจจัย 
ที่จะช่วยหนุนเสริมให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำาเร็จมากขึ้นคือ ปัจจัย
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ด้านทุนทางสังคมในพื้นที่ วิธีการสื่อสารระหว่างหน่วย
งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ความ
พรอ้มของระบบฐานขอ้มลูด้านสขุภาพของหนว่ยงานสว่น
ท้องถิ่น รวมถึงภาวะคุกคามทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในพื้นที่ เป็นต้น สำาหรับปัจจัยด้านบริบทของ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ พบว่า ขนาด และ
ประเภทของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความหลากหลาย เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำาบล องค์การ
บริหารส่วนตำาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
ลักษณะพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งรูปแบบของ
หนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีแ่ตกตา่งกนัจะสง่
ผลต่อการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การมีต้นทุนและ
ทรัพยากรการดำาเนินงาน ตลอดจนภารกิจที่แตกต่างกัน 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ เช่น ในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีม่ขีนาดใหญ ่หรอืขนาดกลาง จะมทีรพัยากรทัง้บคุลากร 
งบประมาณ เคร่ืองมอืตา่งๆ มากกวา่ ในหนว่ยงานองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ขีนาดเลก็ ด้านความพรอ้มในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พบว่าหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ยังไม่มีการกำาหนดเรื่อง
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้เป็นนโยบายของ
หน่วยงาน มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แหง่ทีบ่คุลากรของหนว่ยงานเคยผา่นการอบรมหลกัสตูร
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข แห่งละ 1-2 คน แต่หากพิจารณา
ในภาพรวมแลว้พบวา่หนว่ยงานองค์กรปกครองสว่นท้อง
ถิ่นส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ (มีความรู้และ
สามารถดำาเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพได้) 
และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพ และในหนว่ยงานองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นขนาดเล็กหลายแห่งมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
บุคลากรมีภาระงานประจำามาก และหากจะต้องประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ บุคลากรดังกล่าวควรได้รับการ
อบรมเรื่องเทคนิค แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่และภาคีเครือ
ขา่ยท่ีเกีย่วขอ้งตอ้งสนบัสนนุด้านองค์ความรูแ้ละพฒันา
ศักยภาพบุคลากรดังกล่าวในการประเมินผลกระทบ 

ทางสุขภาพ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขนาดเล็กหลายแห่งมีงบประมาณน้อย แต่ถ้าจำาเป็น 
ต้องดำาเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพก็สามารถ
สนับสนุนงบประมาณได้ ซึ่งต้องใช้จ่ายงบประมาณ 
ดังกล่าวตามข้ันตอนการจัดทำางบประมาณของเทศบาล
และต้องอยู่ในข้อบัญญัติท้องถิ่น สำาหรับเครื่องมือ 
ในการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพนัน้พบวา่ ในปัจจบุนั
ยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพระดับท้องถิ่น 

4. ความท้าทายในการประเมินผลกระทบ
 ทางสุขภาพระดับท้องถิ่นไทย 
 1) กลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประยุกต์ใช้
กระบวนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพน้ัน การเขยีน
กำาหนดเป็นนโยบายหรือกำาหนดไว้ในกฏหมายที่เก่ียว 
ข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำาให้หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำาการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Davenport et al. (2006) สรุปปัจจัยสนับสนุนในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการตัดสินใจ 
คือ ข้อตกลงขององค์กรหรอืหน่วยงานในการประเมนิผล 
กระทบทางสขุภาพ การสนับสนุนทรพัยากรเชน่บุคลากร 
การทำางานร่วมกัน กรอบบทบัญญัติด้านกฏหมายในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าหากกำาหนด
ให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพถูกบัญญัติไว้ 
ในกฏหมาย หรือกำาหนดเป็นนโยบายให้ท้องถ่ินต้อง 
ดำาเนินการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการประเมินผล 
กระทบทางสขุภาพโดยฝา่ยการเมอืง เป็นปัจจัยสนบัสนนุ
การดำาเนินงานและช่วยให้การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพประสบความสำาเร็จมากข้ึน Wismar et al., 
(2007) เห็นว่าการสนับสนุนท่ีเข้มแข็งจากรัฐบาลเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการกำาหนดกรอบโครงสร้างทางสถาบัน 
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เน่ืองจากในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะต้องมีกรอบการดำาเนิน
งานที่ชัดเจน ผลการศึกษาของ Blau & Mahoney, 
(2005) ระบุว่าการมีพระราชบัญญัติสุขภาพของรัฐ
วิคตอเรียและมีการกำาหนดเรื่อง HIA ไว้ในกฎหมายจะ
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มีผลการดำาเนินงาน HIA ในระดับท้องถิ่น Ahmad 
et al., (2008) เสนอว่าที่พบว่าการบูรณาการกระบวน-
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเข้าสู่โครงสร้างหรือ
งานประจำาของหน่วยงาน จะช่วยให้การประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพประสบความสำาเร็จมากขึ้น เช่นเดียว
กับ Kemm (2001) ที่สรุปว่ากระบวนการประเมินผล 
กระทบทางสขุภาพสามารถบรูณาการรว่มกบักระบวนการ
พัฒนานโยบายได้ ดังนั้น หากจะใช้การประเมินผล 
กระทบทางสขุภาพเพ่ือการกำาหนดนโยบายระดับทอ้งถิน่ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำาเป็นเข้าใจ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นด้วย 
ซึ่งกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอาจจะถูก
นำามาบรูณาการในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนการ
พฒันานโยบายสาธารณะ เช่น ในกระบวนการจดัทำาแผน
พฒันาของเทศบาล ทีต่อ้งมกีารจดัทำาประชาคม เทศบาล
อาจนำากระบวนการกำาหนดขอบเขตการประเมินมาร่วม
กับกระบวนการประชาคม เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการพัฒนากลไกการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ อาจต้องประสานงานกับกรม 
สง่เสรมิปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย ในการ
กำาหนดเปน็นโยบายใหช้ดัเจน ซึง่จะทำาใหง้า่ยตอ่การผลกั
ดันการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น
 2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และทีม
ประเมินในหน่วยงานระดับท้องถิ่น ที่ผ่านมากรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการประเมิน
ผลกระทบทางสขุภาพสำาหรับบคุลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งหลักสูตรสำาหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ 
แต่ผลการศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านบุคลากร 
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ยังขาดบุคลากร 
ท่ีสามารถประเมินผลกระทบทางสขุภาพได้ แตบ่ริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีจุดแข็งที่มีภาคี 
เครอืขา่ยท่ีเขม้แขง็ มเีจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตำาบลในระดบัพืน้ทีท่ีส่ว่นมากมคีวามใกล้
ชิดและทำางานร่วมกับเทศบาลอยู่เสมอ ดังนั้นในการ 
พัฒนาศักภาพทีมประเมินในระดับท้องถิ่น ควรพิจารณา
ทีมแกนนำาในพื้นที่ที่มีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมด้วย 
นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ระบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพแล้วบังคับเป็นการส่งเสริมการทำางานร่วมกัน

อีกด้วย Metcalfe & Higgins, (2013) ได้ระบุว่าการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพควรเน้นและให้ความ
สำาคัญกับปัจจัยสำาคัญคือ การพัฒนาศักยภาพ รวมถึง
การเพิ่มความตระหนัก การฝึกอบรม และการสร้าง 
เครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
การสร้างความร่วมมือด้านการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น 
 3) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น เจตนารมณ์
ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงข้ันตอนการตัดสินใจ 
ถือว่าเป็นความท้าทายสำาคัญของการใช้การประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ 
นั้น คือในการพัฒนาของประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ
จากส่วนกลาง มักเป็นผู้กำาหนดนโยบายต่างๆ ดังนั้น
กระบวนการตดัสนิใจของประเทศไทยสว่นมากผูม้อีำานาจ
ตัดสินใจในการกำาหนดนโยบายมักเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นรปูแบบการตดัสนิใจจากสว่นกลางมากกว่าการตดัสิน
ใจในระดับท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐในระดับส่วนกลาง
เป็นผู้มอีำานาจการตดัสนิใจท้ังหมด เป็นการตัดสนิใจแบบ
รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งมักเป็นแบบที่ตัดสินใจไปใน
ทิศทางท่ีภาครฐัตอ้งการมากกว่าจะคำานึงถงึความตอ้งการ
ของชุมชนท้องถิ่น แม้หลายโครงการจะมีเสียงคัดค้าน
จากพื้นที่แต่หน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้ตัดสินใจก็มิได้ 
ให้ความสำาคัญกับเสียงคัดค้านเหล่าน้ัน ทำาให้หลาย
โครงการมักเกิดความขัดแย้งกับท้องถิ่นและชุมชน
 ดังน้ันการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหากมีช่องทางให้มีการนำาผลการประเมินไปสู่การ
ตัดสินใจ หรือมีการมอบบทบาทหน้าท่ีการตัดสินให้ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วเช่ือว่าจะทำาให้
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนใจและมีการนำา
เคร่ืองมือน้ีมาใช้มากข้ึน และการตัดสินใจในระดับต่างๆ 
ก็ยังมีความแตกต่างกัน เช่น ในระดับนโยบาย ระดับแผน
งาน ระดับโครงการ ผู้มีหน้าท่ีตัดสินใจและกระบวนการ
ตัดสินใจไม่เหมือนกัน เช่น ในระบบการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดล้อม เทศบาลหรือหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีช่องทางในการการตัดสินใจ
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา มี 2 แนวทางคือแนวทางแรก 
การประเมินผลกระทบที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่ดำาเนินการภายใต้พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
อนุมัติ หรืออนุญาตโครงการ และแนวทางที่สองการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยความสมัครใจ 
ที่ดำาเนินการแบบแยกออกมาต่างหากเพื่อการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ ซึ่งรูปแบบการประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพที่เหมาะกับบริบทและปัจจัยเงื่อนไขของ 
หนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทย นา่จะเป็นการ
ประเมนิผลกระทบทางสขุภาพตามแนวทางทีส่องมากกวา่
แนวทางแรก เนือ่งจากทีผ่า่นมาในการประเมนิผลกระทบ
ตามแนวทางแรก หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในบางขั้นตอนของการประเมิน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ นัน่คอืขัน้ตอนการประเมนิ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนหลักๆ คือการกลั่น
กรอง การกำาหนดของเขตการประเมินผลกระทบ การ
ประเมินผลกระทบ การทบทวนร่างรายงาน และการ
ติดตามประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมิน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มคือบริษทัทีป่รึกษาเปน็ผูด้ำาเนนิการ 
ซึ่งประชาชนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในกระบวนการน้อยมาก หรือในบางกรณี 
แทบไม่มีส่วนร่วมเลย ระบบการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมักถูกมองว่าเป็นเพียง 
ขัน้ตอนหนึง่ทีเ่จา้ของโครงการตอ้งดำาเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็
ตามที่กฏหมายเท่านั้น หลายกรณีไม่ได้รับฟังความเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและความต้องการ 
ของพื้นที่เลย มีหลายกรณีที่การประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมมีปัญหาและข้อขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ 
 ในความเป็นจริง คงไม่มีพิมพ์เขียวหรือแบบ
สำาเร็จรูปที่จะสรุปว่ารูปแบบการประเมินผลกระทบทาง
สขุภาพแบบไหนดทีีส่ดุ แตจ่ะขึน้กบัโครงสรา้งเชงิสถาบนั
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วัตถุประสงค์ของ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ รูปแบบการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพของประเทศนั้นๆ รวมท้ังบริบท 

ของพื้นที่ ที่ผ่านมาอาจมีการประเมินผลกระทบในพื้นที่
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ้างเช่นการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการทีด่ำาเนนิการ
ในพื้นที่ ทำาให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนมีการรับรู้เรื่อง
การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่
ของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แตพ่บว่าบทบาท
และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกระบวนดังกล่าวยังน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังไม่รู้จักว่าการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพคืออะไร และสามารถนำามาใช้ได้
อย่างไรในพื้นท่ี ดังน้ันในระยะแรกหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจนำากระบวนการประเมินผล 
กระทบทางสุขภาพมาใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั ในการสรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีและเพื่อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่ นำาไปสู่การกำาหนดอนาคตและการ
จัดการตนเองของพื้นที่ต้องดำาเนินงานภายใต้ปรัชญา
แนวคิดพื้นฐานที่ว่า กระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพนั้นต้องการการมีส่วนร่วมและความเห็นชอบ 
ของทุกฝ่าย เป็นกระบวนการที่ให้ความสำาคัญกับการ 
มสีว่นรว่มของประชาชนในพืน้ท่ี เป็นเครือ่งมอืท่ีสามารถ
สร้างสุขภาวะของคนในชุมชนได้  
 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ HIA
ในระดับท้องถิ่น
 1) การดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
สำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิตลอดจนหนว่ย
งานภาครฐัท่ีมบีทบาทหน้าท่ีในการสง่เสรมิ สนับสนนุการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับท้องถิ่น เช่น กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษา 
ท่ีเกี่ยวข้อง ควรจัดทำาแผนและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของเทศบาลให้ชัดเจน อย่างต่อเน่ืองตามขีด



250
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ความสามารถ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ตามบริบท สภาพ
ปัญหา และการพัฒนาของพื้นที่ โดยในระยะแรก 
อาจสนบัสนนุใหท้อ้งถิน่ดำาเนนิการประเมนิผลกระทบทาง
สุขภาพในประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจ
และมีความพร้อมที่จะนำากระบวนการดังกล่าวมาใช้ใน
พื้นที่ก่อน เช่น ประเด็นที่อาจนำาไปสู่ข้อขัดแย้งในชุมชน 
ประเด็นการจัดการขยะ หรือประเด็นที่เป็นภาวะคุกคาม
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอื่นๆ ในพื้นที่ เป็นต้น
 2) คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและมหาวิทยาลัยท่ีมี 
การเรียนการสอนเรื่องการปะเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ควรสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพร่วมกัน ในวงกว้าง ทั้งนี้ควรคำานึง
ถงึเงือ่นไข ปจัจยัด้านการรับรู้ขอ้มลู ความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคคล รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วม 
ท่ีแตกต่างกันตามบริบทของหน่วยงานและพื้นที่และ 
ส่งเสริมให้มีการถอดบทเรียน สนับสนุนการทำาวิจัยใน
พืน้ท่ีและจดัใหม้เีวทใีนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพือ่พฒันา
และต่อยอดงานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพระดับท้องถิ่น
 3) ควรมีการถอดบทเรียนปัจจัยสำาเร็จ ปัญหา 
อุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการนำา
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมาประยุกต์ 
ใช ้และจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุน 
แนวทางการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพทีแ่ตกตา่งและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทของพื้นที่นั้นๆ 
 4) ควรคิดมาตรการการสื่อสาร หรือกลวิธีใน
การสร้างกระแส สำาหรับคนในชุมชนท้องถิ่น ประชาชน
ทัว่ไป มีความรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพเป็นเร่ืองสำาคัญ เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าว 
จะมีส่วนในการกระตุ้นให้หน่วยงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบมาก 

7. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอน วิธีการดำาเนินงานการประยุกต์ใช้
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำาเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำาเนินงานแก้ไขและจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระ
ราช-บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ 
เจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมทำางานจาก อปท. 4 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลตำาบลเนินปอ จังหวัดพิจิตร 2) เทศบาลตำาบลวังกรด 
จังหวัดพิจิตร 3) องค์การบริหารส่วนตำาบลดงเสือเหลือง จังหวัดพิจิตร และ 4) เทศบาลตำาบลสลกบาตร จังหวัด
กำาแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการ 
ดำาเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางาน พร้อมทั้ง
ประสานหน่วยงานวิชาการเพื่อจัดหาข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 2) ระยะดำาเนินการตามข้ันตอน HIA 
โดยสำารวจข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่เพ่ือระบุประเด็นปัญหาที่จะทำา จากนั้นมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วน 
ได้เสียอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อกำาหนดเป้าหมายของการทำา HIA การรับฟังปัญหาผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของทุกภาคส่วน รวมทั้งการกำาหนดขอบเขตการศึกษาร่วมกัน ก่อนจะเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบ 
และนำาไปสูข่อ้เสนอมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบทีร่ว่มกนั และ 3) ระยะการนำาข้อเสนอไปใช ้โดยข้อมลูและ
ข้อเสนอจากกระบวนการ HIA ไปใช้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) นำาข้อเสนอมาตรการฯ ไปใช้ในการกำาหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่ และ 2) เป็นข้อมูลประกอบในการยกร่างข้อกำาหนดท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีกลไกสนับสนุนการดำาเนินงานคือ กลไกการทำางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสำารวจข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของ
การดำาเนนิงาน ได้แก ่นโยบายของผูบ้ริหารหนว่ยงานทีใ่ห้ความสำาคญัตอ่การคุม้ครองสขุภาพและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
ของประชาชนในพ้ืนที่ การมีทีมทำางานที่เข้มแข็งและใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขทั้งใน 
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่ให้คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า อปท. ยังมีข้อจำากัดด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การประมวลผลในทางสถิติ และการเขียนเอกสารวิชาการหรือการเขียนรายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ต่อไป 

คำาสำาคัญ: การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ, รูปแบบการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
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Abstract
 This qualitative study aims to explore method and steps of Health Impact Assessment (HIA) 
that Local Administrative Organization had applied to control environmental health issues in 
accordance with the Public Health Act B.E.2535 (1992), and to study factors affecting the HIA 
operation of Local Administrative Organizations (LAOs). Sample consisted of public health and 
environment teams from 4 LAOs included 1) Neunpor Municipality, Phichit Province 2) Wungkrod 
Municipality, Phichit Province 3) Dong Sue Lueng Sub-district Administrative Organization, Phichit 
Province 4) Salokbat Municipality, Kamphaeng Phet Province. Data collected using in-depth 
interviews and group discussion. The results found that the step of HIA applying was divided 
into three phrases. To begin with the preparation: setting up the HIA working team, the team 
comprised health sector and involving person. Next, implementation the HIA steps: by surveying the 
environmental health situation, the public participation was then conducted for more than 2 times 
in order to hearing the environmental health problems. The following public concerns would be 
set as scoping issues for the appraisal. In addition, these concerns would be used to set out the 
recommendations for the mitigation measures. Lastly, the recommendations would be taken as the 
back-up information for drafting local regulation under the Public Health Act B.E.2535. The village 
health volunteers supported this HIA implementation; they surveyed and help to identified 
environmental health issues in the certain area. The factors influencing the success of HIA applying 
were the importance of executive support when Implementing HIA, teamwork and desire in the 
learning process, and supporting from public health network (both of central state and regional state). 
As results, there are limitations of LAOs in data analysis, statistical interpreting and report writing 
which should be build their capacity in the future.

Keywords: Health Impact Assessment, Local HIA, HIA model, HIA in the Public Health Act, 
Public Health Act
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1. บทนำา
 ปญัหาสิง่แวดลอ้มกบัสขุภาพ มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 
ดังจะเห็นได้จากสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนปัญหาเหตุ
รำาคาญจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในปี 2555 [1] พบว่ามี
เรื่องร้องเรียน 5,554 เรื่อง ปัญหาที่ได้มีการร้องเรียน
มากที่สุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น รองลงมาคือปัญหา 
ฝุ่นละออง เขม่าควัน และเสียงดังรบกวน สาเหตุของ
ปญัหาเหตรุำาคาญจากมลพษิสิง่แวดลอ้มสว่นใหญเ่กดิจาก
การประกอบกิจการ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
และขนาดย่อม กิจการด้านการบริการ และการประกอบ
กิจการอื่นๆ ที่มีการปลดปล่อยของเสียและสารมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงที่มีการทำากิจกรรมที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง 
 กรมอนามัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ประยกุตใ์ช้เคร่ืองมอืการขบัเคลือ่น
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact 
Assessment: HIA) ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 
พ.ศ.2535 บทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัฯิ มเีจตนารมณ์
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยการกระจายอำานาจ 
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้เพื่อการ
ดแูลและคุม้ครองสขุภาพอนามยัของประชาชน กลา่วคือ
ให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอำานาจในการออก “ข้อ
กำาหนดของท้องถิ่น” ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่น
นั้นได้ และให้อำานาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการตาม พระราชบัญญัตินี้ 
โดยการออกคำาสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่
อนุญาตกิจการ การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
กิจการ รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำานาจและหน้าที่ 
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อปท. ถือว่าเป็นองค์กร
ทีม่คีวามใกลช้ดิประชาชนและมบีทบาทสำาคัญในการดแูล
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะ
แวดล้อมที่ดี ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีส่วนอย่างมากต่อการควบคุม
ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ สิ่งคุกคามสุขภาพ และคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน ซึ่งตรงกับแนวคิดและหลักการ 
ของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่มุ่งเน้นและให้
ความสำาคัญกับสุขภาพอย่างรอบด้าน [2]

 จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา กรมอนามัยได้
พัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สำาหรับบุคลากรของ อปท. และพัฒนารูปแบบแนวทาง
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการ 
ขออนุญาต การออกข้อกำาหนดของท้องถิ่น และการ
กำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการ
ดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 [2] ซึ่งนอกจาก อปท. ที่กรมอนามัยได้สนับสนุน
งบประมาณและร่วมดำาเนินการในพื้นที่แล้ว ยังมี อปท. 
ที่สามารถทำา HIA ได้ด้วยตนเอง โดยในปี พ.ศ.2555 
กรมอนามัยได้ทำาการคัดเลือก อปท. ที่ประยุกต์ใช้ 
หลักการและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และดำาเนนิการไดเ้อง จนสามารถจดัทำาขอ้เสนอมาตรการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม และนำาไปใช้
เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นได้ ตลอดจน
สามารถเป็นองค์กรต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติให้กับ อปท.อื่นที่สนใจ จำานวน 6 แห่ง
เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ [3] 
 เพื่อเป็นการต่อยอดการดำาเนินงาน HIA 
ในระดับท้องถิ่น กรมอนามัย จึงสนใจศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงข้ันตอน 
วธิกีารดำาเนนิงาน และปจัจยัทีม่ผีลตอ่การดำาเนนิงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำาไปสู่การพัฒนา
แนวทางและส่งเสริมให้ อปท. ประยุกต์ใช้การประเมิน
ผลกระทบตอ่สขุภาพเพือ่การดำาเนนิงานแกไ้ขและจดัการ
ปญัหาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญตักิาร
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาข้ันตอน วิธีการดำาเนินงานการ
ประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อ
ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการดำาเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการดำาเนินงานแก้ไขและจัดการปัญหา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
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3. วิธีดำาเนินการวิจัย
 3.1 รูปแบบการวิจัย
 การศึกษานี ้เปน็การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualita-
tive research) โดยใช้กรณีศึกษา 4 กรณี เพื่อให้ได้
ข้อมูลขั้นตอน วิธีการดำาเนินงาน และปัจจัยที่มีผลต่อ
การดำาเนินงานการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3.2 พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
 พื้นที่ศึกษาในคร้ังนี้คือ 1) เทศบาลตำาบล 
เนินปอ จังหวัดพิจิตร 2) เทศบาลตำาบลวังกรด จังหวัด
พิจิตร 3) องค์การบริหารส่วนตำาบลดงเสือเหลือง 
จังหวัดพิจิตร และ 4) เทศบาลตำาบลสลกบาตร จังหวัด
กำาแพงเพชร โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้อำานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ีท่ีเคยมี
ประสบการณ์ทำางานประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของท้องถิ่น 
 3.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษานี้ ใช้แนวคำาถามประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล โดย
ประเด็นในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย โครงสร้าง
สำานักงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ขั้นตอน วิธีการดำาเนินงานการประยุกต์ใช้ HIA 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงาน 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสร้างข้อสรุป
ของการศึกษา และเสนอแนะการดำาเนินการประยุกต์ 
ใช้ HIA ที่เหมาะสมต่อการจัดการปัญหาด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

4. ผลการศึกษา
 4.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างและบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานประยุกต์ใช้ HIA ในการจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535

 ส่วนงาน/ฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
เทศบาล คือ “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” โดยมี
ผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเป็นหวัหนา้
ทมี สว่นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัองคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบลน้ันมี “ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
โดยมีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพียง 1 คน ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล 
 4.2 ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงานการ
ประยุกต์ใช้ HIA ในการจัดการปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
 1) ระยะเตรียมการ/เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
  - พฒันาศกัยภาพบคุลากร: โดยศนูยอ์นามยั
ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ อปท. ท่ีเป็นแกนหลัก 
ในการดำาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
ผู้อำานวยการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวด-
ล้อม เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ และสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในพื้นที่ ซ่ึงเมื่อการอบรมให้ความรู้ในส่วนของ
เน้ือหา หลักวิชาการจบแล้ว ผู้จัดอบรมมีกิจกรรมให้ 
อปท.ท่ีเข้าร่วมอบรมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ว่ามีประเด็นใดที่เป็นปัญหา
หรอืมแีนวโนม้จะเกดิปญัหา และมปีระเดน็ใดบา้งท่ี อปท.
เล็งเห็นว่าจะประยุกต์ใช้ HIA เพื่อจัดการปัญหา
  - เหตุผลหรือแรงจูงใจในการประยุกต์ใช้ 
HIA: อปท. ที่เข้าร่วมอบรมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีข่องตนเอง มกีารปรกึษา
หารือภายในหน่วยงาน จากนั้นเมื่อตกลงใจจะประยุกต์
ใช้ HIA จึงแจ้งศูนย์อนามัยที่ 8 ให้ทราบเพื่อขอรับคำา
แนะนำาด้านวิชาการและเทคนิคการดำาเนินงานต่อไป 
ซึ่งพื้นที่ศึกษาในครั้งน้ี ตัดสินใจประยุกต์ใช้ HIA 
เน่ืองจากสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จากการประกอบกิจการในพื้นที่มีแนวโน้มสูง ข้ึน 
โดยพิจารณาจากจำานวนเหตุรำาคาญที่ประชาชนร้องเรียน
มาที่ อปท. โดย เทศบาลตำาบลเนินปอ เล็งเห็นปัญหา
จากการประกอบกิจการโรงสีข้าว ประกอบกับมีความ
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ต้องการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการดังกล่าว 
จึงรเิริม่ประยกุตใ์ช ้HIA เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมาประกอบการ
ยกร่างเทศบัญญัติฯ และเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน ซึ่งในเวลาต่อมาเทศบาลตำาบลวังกรด 
ซึ่งประสบปัญหาเร่ืองร้องเรียนจากการประกอบกิจการ 
โรงสีข้าวเช่นเดียวกับเทศบาลตำาบลเนินปอ อีกทั้งเห็น
แบบอย่างการดำาเนินงานที่ประสบความสำาเร็จจาก
เทศบาลตำาบลเนินปอ จึงตัดสินใจประยุกต์ใช้ HIA 
เพื่อจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนและเพื่อให้ได้ข้อมูล 
มายกร่างเทศบัญญัติ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ดงเสือเหลืองนั้นเริ่มมองเห็นประโยชน์จากการทำา HIA 
เพราะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชน จึงเล็งเห็นว่าควรนำา HIA 
มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น จึงทำาการสำารวจสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ 
และคดัเลอืกประเด็นทีเ่ปน็ปญัหาจากการประกอบกจิการ
เลี้ยงสุกร ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดใน 
ขณะนั้น สำาหรับเทศบาลตำาบลสลกบาตรนั้น พิจารณา
ประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่แล้วเห็นว่า
ตลาดสดของเทศบาลนั้นควรมีการจัดการด้านสุขาภิบาล 
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งกระจายเชื้อโรคสู่ประชาชน รวมทั้ง
ควรสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดให้แก่พ่อค้า 
แม่ค้า ประกอบกับทีมงานของเทศบาลฯ ต้องการเรียนรู้
กระบวนการ HIA จึงได้เลือกทำา HIA เพื่อสร้างการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดสดของเทศบาล 
  - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้ง
คณะทำางาน: โดย อปท. ทำาการประสานหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องและประชุมชี้แจงแนวคิดการนำา HIA 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งคณะทำางาน 
โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้าน HIA และ
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม คือ 
กรมอนามัย (ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์อนามัย) 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ (สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และกำาแพงเพชร) หน่วยงาน
สนบัสนนุองคค์วามรูเ้ฉพาะดา้น ไดแ้ก ่สำานกังานปศุสตัว์
อำาเภอ สำานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมจงัหวดั สำานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นอกจากนี้
ยงัมีหนว่ยงานระดบัพืน้ทีซ่ึง่มกีารประสานการดำาเนนิงาน

ร่วมกัน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
สำานักงานท้องถิ่นอำาเภอ ในกรณีที่คัดเลือกกิจการหรือ 
มีประเด็นปัญหาที่จะทำา HIA ชัดเจนแล้ว อปท.จะเชิญ
ผู้ประกอบการ และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็น 
คณะทำางาน ท้ังน้ี อปท.ไดวิ้เคราะห์บทบาทและศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ตั้งแต่เริ่มต้น 
และเล็งเห็นว่า อสม. จะสามารถสนับสนุนการดำาเนิน
งานในพื้นท่ีอย่างดี จึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงของมลพิษจากสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ หรือชี้แจงในการประชุม 
อสม. ประจำาเดือน 
 2) ระยะดำาเนินงานตามขั้นตอน HIA โดย
ประยุกต์ใช้ขั้นตอน HIA ดังนี้
  - การกลั่นกรอง (Screening) แต่ละ 
อปท. ดำาเนินการด้วยหลักการคล้ายกันคือ เพื่อกำาหนด
ประเด็นปัญหาในการทำา HIA แต่วิธีการอาจแตกต่างกัน
บ้าง ได้แก่ การสำารวจสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยอาศัยกลไกการทำางานของ 
อสม. การทบทวนข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ 
จากน้ันจึงประชมุหารอืคณะทำางานเพือ่พจิารณาเป้าหมาย
ของการทำา HIA ร่วมกัน ซึ่งเทศบาลตำาบลเนินปอ 
เทศบาลตำาบลวังกรด ได้กำาหนดเป้าหมายการทำา 
HIA ให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอเพื่อประกอบการยกร่าง
เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการโรงสีข้าวด้วย
เครื่องจักร และองค์การบริหารส่วนตำาบลดงเสือเหลือง
กำาหนดเป้าหมายการทำา HIA ให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอ
เพื่อประกอบการยกร่างเทศบัญญัติควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกร ส่วนเทศบาลตำาบลสลกบาตร มีเป้า-
หมายในการทำา HIA เพื่อนำาข้อเสนอมาตรการฯ ไปใช้
ในการกำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ กรณีการ
จัดการตลาดสดเทศบาล 
  - การกำาหนดขอบเขต (Scoping) มีการ
ประชมุหารอืคณะทำางานเพือ่จดัทำารา่งขอบเขตการศกึษา
ในเบื้องต้น จากนั้นจะดำาเนินการจัดเวทีสาธารณะให้ผู้มี
ส่วนได้เสียให้ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลเพิ่มเติม อย่างไร
ก็ตามในขั้นตอนนี้มีการจัดเวทีสาธารณะมากกว่า 1 ครั้ง 
เพื่อให้เทศบาลได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำาเนินงาน 
ให้ผู้ประกอบการได้บอกเล่ารายละเอียดของสถาน
ประกอบการและกจิกรรมตา่งๆ ภายในโครงการ ประเดน็
ปัญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้นำาเสนอและรับฟังข้อคิด
เห็นต่อขอบเขตการศึกษาเพิ่มเติม ได้ร่วมจัดทำาหรือ
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พจิารณาเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และได้ชีแ้จง
แผนการดำาเนินงานทั้งหมด ซึ่ง อปท.เห็นว่าการจัดเวที
สาธารณะเป็นส่วนสำาคัญมากของการดำาเนินงาน HIA 
เพราะนอกจากเป็นเวทีให้ อปท. และผู้ประกอบการได้
ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการผลิต มลพิษ/ 
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น และประเด็นที่ต้องมีการ
ศกึษาผลกระทบตอ่สขุภาพร่วมกนัแลว้ ยงัเปน็เวททีีส่รา้ง
ความเข้าใจให้ตรงกัน 
  - การประเมนิผลกระทบ (Appraisal) หรอื
การรวบรวมและวิเคราะห์ เมื่อจัดทำาขอบเขตการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว คณะทำางานทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามประเด็นการศึกษา เครื่องมือและวิธีการที่ระบุไว้ 
ในขั้นตอนการกำาหนดขอบเขต โดยองค์การบริหารส่วน
ตำาบลดงเสือเหลืองและเทศบาสลตำาบลสลกบาตร 
มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ส่วนเทศบาลตำาบล
เนินปอและเทศบาลตำาบลวังกรด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ 
สอบถามร่วมกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
เครือ่งมือวิทยาศาสตร ์ซึง่ไดป้ระสานขอความอนุเคราะห์
เจา้หนา้ทีแ่ละเครือ่งมอืตรวจวดัจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลด้วยสถิติพรรณนา 
(ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ) หากประเด็นใดกระทบ 
ต่อประชาชนในทางลบเป็นส่วนใหญ่ จำาเป็นต้องมี
มาตรการจดัการ โดยจดัประชมุคณะทำางานเพือ่วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปประเด็นผลกระทบ ทั้งนี้สามารถจัดทำา 
ขอ้เสนอมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาในแตล่ะประเด็นไว้
ในเบื้องต้นได้ในการประชุมคณะทำางานคราวเดียวกัน 
หรือจะแยกทำาในการประชุมครั้งถัดไปก็ได้
  - การจัดทำาข้อเสนอมาตรการป้องกันและ 
ลดผลกระทบ (Reporting and Recommendation) 
ประเด็นผลกระทบที่ได้จากขั้นตอนการประเมินผล 
กระทบ จะนำามาพิจารณามาตราป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 
ซึ่งข้อมูลผลการศึกษา ข้อสรุปผลกระทบ และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จะต้องนำาไปสื่อสารโดยการจัด
เวทสีาธารณะใหป้ระชาชนและผูม้สีว่นได้เสยีไดร้บัทราบ
พร้อมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะต่อมาตรการฯ เพื่อให้ 
มีความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
ซึ่งจะทำาให้การนำาข้อมูลและมาตรการเหล่าน้ันไปใช้
ประโยชน์ต่อไปนั้นมีความชอบธรรม 
 3) ระยะการนำาข้อเสนอไปใช้ โดยข้อมูลและ
ข้อเสนอจากกระบวนการ HIA นำาไปใช้ใน 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

  - การนำาข้อเสนอมาตรการฯ ไปใช้ในการ
กำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งจาก 
การศึกษาครั้งน้ี จะเห็นว่าเทศบาลตำาบลสลกบาตร 
ได้นำาข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและข้อเสนอแนะ
มาตรการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหา ไปใชใ้นการกำาหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมาตรการฯ ส่วนใหญ่เป็น
บทบาทหน้าที่ของเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำาเป็น
ต้องดำาเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
อาคารและสุขลักษณะของตลาดสด ในขณะเดียวกัน
มาตรการฯ บางสว่นเปน็บทบาทหนา้ทีข่องผูค้า้ขายภายใน
ตลาด ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการมีข้อตกลง
ร่วมกันและจำาเป็นต้องปฏิบัติตาม 
  - เปน็ขอ้มลูประกอบในการยกรา่งขอ้กำาหนด
ทอ้งถิน่ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
จากการศึกษา เทศบาลตำาบลเนินปอ เทศบาลตำาบล 
วังกรด ได้นำาผลการทำา HIA ไปเป็นข้อมูลประกอบการ
ยกร่างข้อกำาหนดท้องถิ่น (สำาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ระดับเทศบาล เรยีกว่า เทศบัญญติั) เพือ่ควบคมุ
กิจการโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักร และองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลดงเสือเหลือง ได้นำาผลการทำา HIA ไปเป็น
ข้อมูลประกอบการยกร่างข้อกำาหนดท้องถิ่น (สำาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหาร 
สว่นตำาบล เรยีกว่า ข้อบัญญตัติำาบล) เพือ่ควบคุมกิจการ
การเลี้ยงสุกร เน่ืองจากได้กำาหนดเป้าหมายไว้ตั้งแต่ 
เริ่มแรก ในขณะเดียวกันมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปญัหาทีเ่รง่ดว่นและสามารถดำาเนนิการไดท้นัท ีจะแนะนำา
ให้ผู้ประกอบการดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 สำาหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ขององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ในการศกึษานีใ้ชก้ลไกการ
ดำาเนินงานของ อสม. ให้ช่วยสำารวจสถานการณ์และ
ตรวจสอบการดำาเนินการของผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหา และมีการรายงานประเด็นที่พบเห็นในการ
ประชุม อสม. ประจำาเดือน หากมีรายงานว่าผู้ประกอบ
กิจการดำาเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดของ 
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบข้อมูลเหตุร้องเรียน 
เหตรุำาคาญในพืน้ทีเ่พือ่ประเมนิผลมาตรการปอ้งกนัแก้ไข
ปัญหาที่กำาหนดไว้ และกำาหนดมาตรการเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมต่อไป
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 4.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของการ
ดำาเนินงาน 
 พบว่า ปัจจัยภายในหน่วยงานที่สนับสนุน 
การดำาเนินงานประยุกต์ใช้ HIA ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น คือ นโยบายของผู้บริหารหน่วยงานท่ีให้
ความสำาคญัตอ่การคุ้มครองสขุภาพและสง่เสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง อปท.มีทีมทำางาน 
ที่เข้มแข็งและใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นให้เกิดผลสำาเร็จ สำาหรับ
ปัจจัยภายนอกหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนให้การดำาเนิน
งานประสบความสำาเร็จ คือ การมีหน่วยงานสาธารณสุข
ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่ให้คำาปรึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง และการมีเครือข่ายการทำางานในระดับองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทีค่อยแบง่
ปนัประสบการณ ์ขอ้มลูองคค์วามรู ้รวมถงึเทคนคิวิธีการ
ทำางาน 
 อย่างไรก็ตามทีมงานของ อปท.ยังขาดทักษะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติและการประมวลผลในทาง
สถติ ิรวมถงึยงัขาดทกัษะและประสบการณด้์านการเขยีน
เอกสารวิชาการ 

5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประยุกต์ใช้ HIA ในการแก้ไขและจัดการ
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยดำาเนินการ
ตามแนวคิดและหลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
5 ขั้นตอน [4] ทั้งนี้การดำาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบาทของหน่วยงานซึ่งมีภารกิจประจำาอยู่นั้น จำาเป็น
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้ดำาเนินงานได้สำาเร็จ
ลุล่วงและนำาผลการดำาเนินงานหรือข้อมูลที่ได้จากการ 
ทำา HIA ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่การจดัการดา้นอนามยั
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
ดังนั้นขั้นตอนการดำาเนินงานประยุกต์ใช้ HIA ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสรุปโดยรวมได้เป็น 
3 ระยะ คือระยะเตรียมการ ระยะดำาเนินการตาม 
ขั้นตอน HIA และระยะการนำาข้อเสนอไปใช้ ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 1 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ HIA
ในระดับท้องถิ่น

 การดำาเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น 
มีความจำาเป็นต้องมีการจัดเวทีสาธารณะหรือเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 2 ครั้ง 
โดยการจัดเวทีฯ มีความสำาคัญในแง่เป็นการเปิดพื้นที่
สำาหรบัสรา้งความเข้าใจให้ตรงกนั รบัทราบข้อมลูรว่มกนั 
และเป็นเวทีสำาหรบัการหาข้อตกลงรว่มกนัอีกด้วย ถอืได้
วา่เปน็การพฒันาทอ้งถิน่โดยการมสีว่นรว่มของประชาชน 
[5] การที่ผลกระบวนการ HIA นำาไปสู่การออกข้อ
กำาหนดท้องถิ่นหรือแม้แต่การอนุมัติโครงการพัฒนา 
ทอ้งถิน่นัน้ ถอืไดว้า่เกดิการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันา
ท้องถิ่นในระดับนโยบาย ซ่ึงจะเป็นการปกป้องสุขภาพ
และสง่เสรมิสขุภาพของประชาชน [6] สำาหรบัทีมทำางาน 
HIA ของ อปท. ยังมีพัฒนาการด้านทักษะการวิเคราะห์
ความเชือ่มโยงของปัญหามลพษิกบัสขุภาพ ดงัจะเหน็ได้
จากการนำาหลกัการแนวคดิ HIA ไปใชจ้ดัการปัญหาเหตุ
รำาคาญดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มในกรณีอ่ืนๆ ทีเ่ป็นปัญหา
ในพื้นที่  แนวคิด น้ีถูกถ่ายทอดไปยังอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ซึ่งถูกคาดหวังว่าจะเป็น 
ผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลของ อปท. นัน้ แมว้า่จะสามารถอาศยักลไกการดำาเนนิ
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งานของ อสม. หรือพิจารณาข้อมูลเหตุร้องเรียน 
เพือ่ตดิตามผลการบงัคับใช้มาตรการฯ ตา่งๆ แต่ยงัถอืว่า
มีรูปแบบการดำาเนินงานที่ไม่ชัดเจนนัก ซึ่งควรมีการ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต่อไป

6. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษา 
 ไปใช้
 จากผลการศึกษา การประยุกต์ใช้หลักการและ
ขัน้ตอน HIA ในระดับทอ้งถิน่นัน้ สามารถจดัการปัญหา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นได้ตรงตามสภาพ
ปัญหาและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
กรมอนามัยจงึควรสง่เสริมใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ใหเ้ขา้ใจในหลกัการ HIA และความเช่ือมโยงกบับทบาท
ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งจะ
ทำาใหก้ารบงัคับใช้กฎหมายดังกลา่วมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
การจัดทำาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติตามได้จริง รวมถึงแสดงทางเลือกในการประยุกต์
หลักการแนวคิดในแต่ละขั้นตอน และพัฒนานำาร่อง 
อปท. ให้ดำาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
อย่างมีรูปแบบการดำาเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตระหนักและเห็นความ
สำาคัญของการปกป้องสุขภาพของประชาชน ทั้งน้ีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในด้าน 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ควรเพิ่มหัวข้อการ 
ฝึกอบรมหรอืฝกึปฏบิตักิารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม
ทางสถิติและการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการเขียน
รายงานการศึกษาหรือรายงานผลการดำาเนินงานด้วย

7. กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำาบลเนินปอ 
เทศบาลตำาบลวังกรด องค์การบริหารส่วนตำาบลดงเสือ-
เหลือง จังหวัดพิจิตร และเทศบาลตำาบลสลกบาตร 
จังหวัดกำาแพงเพชร ที่กรุณาให้ข้อมูลที่สำาคัญยิ่งในการ

ศึกษาน้ี ขอขอบคุณสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
พิจิตร ที่ร่วมลงพื้นที่และติดต่อประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขอขอบคุณศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัด
นครสวรรค์ ที่ประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้อย่างดี 
และเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรม
อนามัย ทุกท่านท่ีช่วยเหลือประสานงาน จัดการงบ
ประมาณร่วมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และให้ความ 
ชว่ยเหลอืตา่งๆ จนกระท่ังผลการศกึษาครัง้น้ีสำาเรจ็ลลุว่ง
ด้วยดี
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ 
ทั้งเชิงลบและเชิงบวก ในมิติทางกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อสุขภาพและการ 
สง่เสรมิสขุภาพของชุมชนทีอ่าศัยอยูใ่กลบ้ริเวณสถานทีฝ่งักลบมลูฝอยของเทศบาลตำาบลชมุพวง โดยมขีนาดตัวอยา่ง 
90 ครัวเรือน จากประชากร 295 ครัวเรือน เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ครัวเรือน เครื่องตรวจ
วัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เครื่องวัดก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแบบสำารวจ
และประเมินความชุกชุมของแมลงวัน เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2556 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำาสุด สูงสุด
 ผลการศึกษา พบว่าประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ฝังกลบมูลฝอยส่วนใหญ่ได้รับความรำาคาญเรื่อง 
กลิ่นเหม็น ฝุ่น/ควันไฟ พาหะนำาโรค (แมลงวัน) ร้อยละ 77.8 โดยพาหะนำาโรค (แมลงวัน) มีความรุนแรงระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 61.1 โดยผลกระทบด้านร่างกายที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะเป็นสาเหตุจากการฝังกลบมูลฝอย ได้แก่ 
ทำาใหเ้กดิการเจบ็ปว่ยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ รอ้ยละ 76.7 เป็นแหลง่กำาเนิดแมลงและสตัวน์ำาโรค ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน ร้อยละ 72.2 ทำาให้เกิดโรคผิวหนัง ผื่นคันและผิวหนังอักเสบ ร้อยละ 68.9 ทำาให้
เวียนศีรษะ/คลื่นไส้/อาเจียนจากกลิ่นรบกวน ร้อยละ 74.4 ผลกระทบด้านจิตใจ ได้แก่ มีความกังวลใจว่าผลกระทบ
จากการฝงักลบมูลฝอยจะสง่ผลตอ่สขุภาพของตนเองและครอบครวั รอ้ยละ 73.3 ความเดอืดรอ้นรำาคาญท่ีไดร้บักล่ิน
เหม็นจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ร้อยละ 71.1 มีความเดือดร้อนรำาคาญที่มีแมลงวัน/หนู/ยุง/แมลงหวี่ จำานวนมาก
มารบกวนในชีวิตประจำาวัน ร้อยละ 75.6 ความกังวลใจต่อการใช้น้ำาบ่อ/น้ำาบาดาลในการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 72.2 
ส่วนผลกระทบด้านสังคม เช่น ทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเทศบาลตำาบลชุมพวง ร้อยละ 55.6 ทำาให้
ชุมชนอื่นรังเกียจ ร้อยละ 43.3 ทำาให้ชาวบ้านย้ายบ้านเรือนไปอยู่ชุมชนอื่น ร้อยละ 27.8 และงานบุญ/ประเพณี/
วัฒนธรรมบางอย่างหายไป ร้อยละ 36.7 สำาหรับผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) พบว่า บริเวณสถาน
ที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลตำาบลชุมพวง ตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่าย 1.52 ppm ส่วนก๊าซมีเทน และก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตรวจไม่พบ ส่วนผลการสำารวจความชุกชุมของแมลงวัน พบว่า บริเวณที่ฝังกลบมูลฝอยมีความ
ชุกชุมของแมลงวัน = 35 หน่วย
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 ดังนั้นทางเทศบาลตำาบลชุมพวงจึงควรมีมาตรการแก้ไข/ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง 
มีการกำาหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทาง
แก้ไขปัญหามูลฝอยร่วมกับเทศบาล เพ่ือที่เทศบาลจะได้นำาไปวางแผนจัดทำาโครงการที่ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

คำาสำาคัญ: การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ผลกระทบต่อสุขภาพ, สถานที่ฝังกลบมูลฝอย

Abstract
 A cross-sectional descriptive study was conducted to assess the health impacts, both positive 
and negative, including physical and mental health, and the impact on the society of a municipal 
solid waste disposal site at Chumphuang Municipality, Nakhon Ratchasima Thailand. Suggestions 
are made how to prevent, control and reduce the health impact in relation to land fill sites in order 
to promote and support community health. The population investigated included representatives 
of 90 affected households near the Chumphuang Municipality landfill site out of a total of 295 
households. The sample size and locations were selected by a simple random sampling. Four tools 
were employed for this study. The first was a questionnaire, the results from which were analyzed 
by a SPSS software program. Mini RAE 2000 for measured of Volatile Organic Compounds (VOCs). 
Gas detector (Ventis MX4) for measured Methane, Hydrogensulfide. In addition, a Fly Grill Count 
Technique was used in this study.
 Results showed that 77.8% of the population adjacent to the Chumphuang Municipality 
landfill site was impaired by dust, smoke, vector, and odor gas emitted from waste fermentation. 
The vector was the most severity level that was 61.1%. Physical health was impaired by 
respiratory diseases, vector borne diseases, dermatitis, and squeamish 76.7%, 72.2%, 68.9% and 
74.4% of respondents, respectively. The main negative impacts on mental health were the 
community’s concerns about health of their family members 73.3%; stress from odor 71.1%; 
the annoyance caused by insects and rodents 75.6%; and concerned with drinking water 72.2%. 
The main negative social impacts are controversial between communities and the Chumphuang 
Municipality 55.6%; feelings of disgust reflect from other communities 43.3%, move to other 
communities 27.8%; and lost culture 36.7%. The results of gaseous measurement showed that 
Volatile Organic Compounds (VOCs) released from the Chumphuang Municipality landfill 1.52 ppm 
while methane and hydrogensulfide was undetectable. The fly grill count techniques was applied. 
The results showed that there were 35 units. 
 Therefore, public health management plans, safeguards, and health mitigation measures 
as well as health promotion activities are needed to be addressed by Chumphuang Municipality. 
In addition, community participation is crucial for ensure meaningful engagement. Also, the 
municipality must plan the projects for solving the problems that were from the most effected 
to the people. 

Keyword: Health Impact Assessment, Health impact, Landfill



262
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

1. บทนำา
 ปัจจุบันปัญหาการกำาจัดมูลฝอยกำาลังเป็น 
ปัญหาใหญ่ของหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
อุตสาหกรรมต่างๆ มีการลักลอบส่งมูลฝอยไปท้ิงยัง
ประเทศด้อยพัฒนา แม้ประเทศไทยเองก็มีการลักลอบ
นำามูลฝอยไปทิ้งตามที่สาธารณะ ซึ่งปรากฏเป็นข่าวตาม
สื่อต่างๆอยู่เนืองๆ และก็กำาลังเผชิญกับปัญหาการกำาจัด
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลาและยังไม่
สามารถหาทางออกที่ดีได้ เช่น การหาพื้นที่ว่างเปล่า 
ห่างไกลเป็นที่ทิ้งมูลฝอยก็มักได้รับการต่อต้านจาก
ประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ยูเ่สมอในขณะทีป่ริมาณมลูฝอย
ของประเทศไทยยังคงสูงขึ้น
 จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษพบว่า 
ในปี พ.ศ.2555 มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 
16 ล้านตัน และมีการนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วชิาการเพยีง 5.8 ลา้นตนั หรือร้อยละ 36 สว่นมลูฝอย
ที่เหลือกว่า 10 ล้านตัน ถูกกำาจัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้ง
ในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง[1]

 สำาหรับสถานที่ฝังกลบมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศพบว่าส่วนใหญ่ยังมี
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานไม่ดีนัก เนื่องมาจากการ
บริหารจัดการระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาด
การวางแผนการดำาเนนิงาน และการบำารงุรกัษาเครือ่งจกัร-
กลและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่ฝังกลบมูลฝอย การขาด- 
แคลนบคุลากรและทกัษะความเช่ียวชาญในการเดินระบบ
ที่ถูกต้อง จึงทำาให้ระบบฝังกลบมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 
ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ในระยะแรก ซึ่งจะก่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในช่วงระหว่างการ 
ดำาเนินงาน และการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง[2]

 แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม คือการลดปริมาณมูลฝอยที่จะเข้าสู่ระบบ
กำาจัดโดยกระบวนการลด การใช้ซ้ำา และรีไซเคิล การ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) รวมทั้งการกำาจัดมูลฝอย
ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ที่เน้นการนำา
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การหมักทำาปุ๋ย หรือแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน 
เป็นต้น สำาหรับทางเลือกเทคโนโลยีในการกำาจัดมูลฝอย
ขึ้นอยู่กับปริมาณ คุณลักษณะของมูลฝอย สภาพพื้นที่ 
และความสามารถขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้
เอกชนมสีว่นรว่มในการลงทนุกอ่สรา้ง และบรหิารจดัการ
มูลฝอย โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำาหนด
อัตราค่าบริการให้มีความเหมาะสมและควบคุมการ 
ดำาเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
การดำาเนินงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน[2]

 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health 
Impact Assessment: HIA) เป็นเครือ่งมอืสำาคญัในการ
คุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการ
ดำาเนินนโยบาย โครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ 
ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะเน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในทุกภาคส่วน สามารถใช้เพื่อตรวจสอบผลกระทบ 
ดา้นสขุภาพท่ีอาจเกดิข้ึนจากนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม หรือใช้ทบทวนและประเมินผลการ 
ดำาเนินงานของนโยบายหรือโครงการที่ผ่านมา เพื่อร่วม
กันกำาหนดแนวทางปรับปรุง แก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ 
ที่อาจเกิดขึ้น[3]

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มี
ความใกล้ชิดประชาชนและมีอำานาจหน้าท่ีในการจัด
บริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
เพือ่สง่เสรมิการดำารงชวิีตท่ีดี และสขุภาวะของประชาชน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดการรวบรวม 
เก็บขนมูลฝอย และนำาไปกำาจัด ซึ่งการดำาเนินการ 
ดังกล่าว อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
กำาหนดสุขภาพ และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนโดยตรงและโดยอ้อม ท้ังในทางลบ
และทางบวก ยิง่ถา้เป็นผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรา้ยแรง 
ยิ่งต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ[4]

 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และ 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่กระจายอำานาจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีเจตนารมณ์ 
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ที่ต้องการให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ในการร่วมกัน
พิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดต่อประชาชน 
ดงันัน้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึตอ้งเปดิรบัฟงัความ
คิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดการมูลฝอย 
เพือ่ใหป้ระชาชนรบัทราบและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รายละเอียดของการจัดการมูลฝอยทั้งระบบที่จะดำาเนิน
การในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการดำาเนินการตรวจ
สอบ แกไ้ขปญัหาผลกระทบ แมจ้ะเปน็เหตรุำาคาญกต็าม
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีจ่ะตอ้งเปดิเผยตอ่ประชาชนผู้รอ้งเรยีน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบ[4]

 เทศบาลตำาบลชุมพวงมีพื้นที่ 9.11 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 6,170 ไร่ แต่สถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยจะอยู่นอกเขตเทศบาล คืออยู่บริเวณสวนป่า
ชุมชนบ้านภูดินทอง ตำาบลโนนรัง อำาเภอชุมพวง ซึ่งอยู่
ห่างจากที่ทำาการเทศบาล ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมี
พื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ เริ่มใช้กำาจัดมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ.
2541 ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการกำาจัดไปแล้ว ประมาณ 
ร้อยละ 35 โดยเป็นการกำาจัดแบบการเทกองท่ีมีการ
ควบคุม (Controlled Dump) ซึ่งมีการบดอัดและกลบ
ทับมูลฝอยเป็นบางคร้ัง แต่ไม่มีการปูพื้นด้วยแผ่น
พลาสติกชนิดที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งมีปัญหาในการ
ดำาเนินการคือ มีการต่อต้านและร้องเรียนจากชุมชน 
ในชว่งทีย่งัไมม่กีารฝงักลบ และเกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพ
ของระบบ สำาหรับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานท่ีฝังกลบ
มูลฝอยอยู่ห่างประมาณ 2-4 กิโลเมตร และมีแหล่งน้ำา
สาธารณะ เช่น คลอง ห้วย ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่
ฝังกลบมูลฝอยประมาณ 1.5 กิโลเมตร สำาหรับ 
ปริมาณมูลฝอยที่นำาไปกำาจัดมีปริมาณวันละ 6.78 ตัน 
เฉพาะของเทศบาลเองประมาณวันละ 6.72 ตัน และ
หน่วยงานอื่นๆ ประมาณวันละ 0.06 ตัน[5]

 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในฐานะองค์กร
หลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับเทศบาล
ตำาบลชุมพวง ศึกษาเรื่องการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณสถานที่ฝังกลบ

มูลฝอยของเทศบาลเพื่อพิจารณาถึ งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วจากการ 
จัดการมูลฝอยของเทศบาลตำาบลชุมพวง รวมทั้งเพื่อหา
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดขึ้น
กับประชาชน

2. วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการ
ปอ้งกนั/ลดผลกระทบตอ่สขุภาพและการสง่เสรมิสขุภาพ
ของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณสถานที่ฝังกลบ
มลูฝอยของเทศบาลตำาบลชมุพวง อำาเภอชมุพวง จงัหวดั
นครราชสีมา

3. วิธีดำาเนินการวิจัย
 3.1 รูปแบบการวิจัย
 เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive study) 
แบบช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross sectional study) 
เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย 
จิตใจ และด้านสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในระดับโครงการเกีย่วกบัการจัดการมลูฝอยของเทศบาล
ตำาบลชุมพวง อำาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และ
อาศัยกรอบแนวคิดปัจจัยกำาหนดสุขภาพของประเทศ
แคนาดา ซ่ึงครอบคลุมปัจจัยท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ศึกษาได้แก่ครัวเรือนที่คาดว่า 
ได้รับผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล
ตำาบลชุมพวง ที่อยู่ใน 4 หมู่บ้าน จาก 3 ตำาบล ได้แก่ 
บ้านพันธ์เจริญ ตำาบลชุมพวง บ้านภูดินทอง และบ้าน
ใหม่ปฏิรูป ตำาบลโนนรัง และบ้านหนองตะครองใหญ่ 
ตำาบลโนนยอ ที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากสถานที่ 
ฝังกลบมูลฝอย
 สำาหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสัมภาษณ์ของตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้ 
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สถานที่ ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลตำาบลชุมพวง 
อำาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการสุ่มร้อยละ 
30 จากจำานวนครัวเรือนทั้งหมด (295 ครัวเรือน) 
ได้จำานวน 90 ครัวเรือน แล้วแบ่งสัดส่วนตามระยะห่าง
จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย คือถ้าอยู่ใกล้ก็จะเก็บมาก 
ส่วนที่อยู่ไกลออกไปก็จะเก็บน้อยลง โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
เกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณห์วัหนา้ครวัเรอืนหรอืตัวแทน
ครัวเรือน (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) หลังคาเรือนละ 1 คน
 3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย
  (1) แบบสมัภาษณผ์ลกระทบตอ่สุขภาพ
ของประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่กลส้ถานทีฝ่งักลบมลูฝอยของ
เทศบาลตำาบลชมุพวง อำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา 
แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้าน 
    สิง่แวดลอ้มจากสถานทีฝ่งักลบ 
    มูลฝอย
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง 
    ด้านร่างกาย ที่คาดว่าจะเกิด 
    จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง 
    ด้านจติใจ ทีเ่กดิจากสถานทีฝ่งั 
    กลบมูลฝอย 
  ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง 
    ด้านสังคมที่เกิดจากสถานที่ฝัง 
    กลบมูลฝอย 
  ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะแนวทางการ 
    ลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
    ประชาชน และการส่งเสริม 
    สขุภาพชมุชนทีม่สีาเหตมุาจาก 
    สถานที่ฝังกลบมูลฝอย
  (2) เครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก ่เครือ่ง
วัดกา๊ซ Mini RAE 2000 ใช้สำาหรับตรวจวดัสารอนิทรยี์
ระเหยงา่ย (VOCs) และเคร่ืองวดักา๊ซ (Gas detector) 
Ventis MX4 ใช้สำาหรับตรวจวัดก๊าซมีเทน (CH

4
) และ

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S)

  (3) อุปกรณ์ที่ใช้สำารวจและประเมิน
ความชุกชุมของแมลงวัน ได้แก่ ไม้ระแนง (Fly Grill 
Count Techniques) 
  (4) ข้อมูลทุติยภูมิ การเจ็บป่วยที่อาจมี
สาเหตุมาจากการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำาบล
ชุมพวง จากรายงานสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสมัภาษณห์วัหนา้ครวัเรอืนหรอืตวัแทนครวัเรอืน 
(อายุ 18 ปี ขึ้นไป) หลังคาเรือนละ 1 คนและเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศที่คาดว่าอาจเกิดจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เช่น
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ก๊าซมีเทน (CH

4
) และ

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S) และสำารวจความชุกชุม 

ของแมลงวันโดยใช้ไม้ระแนง (Fly Grill Count 
Techniques) 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำาสุด สูงสุด
 (2) ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีเป็นปัญหาผล 
กระทบต่อสุขภาพ การจัดการมลพิษท่ีเกิดจากสถานที่ 
ฝังกลบมูลฝอยแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ โดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาจัดกลุ่มประเด็น แล้วนำาเสนอเชิงพรรณนาในรูป
แบบรายงาน

4. ผลการศึกษา
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
41-50 ปี (ร้อยละ 26.7) เป็นหัวหน้าครอบครัว 
ร้อยละ 64.4 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 
64.4 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 48.9 และรับ
ทั่วไปจ้าง ร้อยละ 44.4 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 
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54.4) จำานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน 
ส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 4-6 คน (ร้อยละ 48.9) และ 
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นาน 21-30 ปี (ร้อยละ 52.2) 
ส่วนครัวเรือนที่มีกลุ่มคนเปราะบางพบว่า มีจำานวน 
52 ครัวเรือน (ร้อยละ 57.8) โดยกลุ่มคนเปราะบาง 
ที่เป็นเด็กมีจำานวน 32 ครัวเรือน (ร้อยละ 35.5) และ
เป็นคนชรามีจำานวน 29 ครัวเรือน (ร้อยละ 32.2) 
สำาหรับโรคประจำาตัวส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 
33.3 โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีสมาชิกในครอบครัว
เจบ็ปว่ยจนตอ้งไปรับการรักษาจากสถานบริการสาธารณ-
สุขจำานวน 43 ครัวเรือน (ร้อยละ 47.8) และในรอบ 
3 เดือนที่ผ่านมา มีสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการหรือ
ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจำานวน 18 ครัวเรือน (ร้อยละ 
20.0) และเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ (ร้อยละ 56.7) สำาหรับวิธี
การกำาจัดมูลฝอยของชาวบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่กำาจัด
มูลฝอยโดยการเผา (ร้อยละ 72.2) ส่วนระยะห่างจาก
บา้นไปยงัสถานทีฝ่งักลบมลูฝอยนัน้ สว่นใหญม่รีะยะหา่ง
ไม่เกิน 1 กิโลเมตร (ร้อยละ 48.9) สำาหรับแหล่งน้ำา 
ท่ีใชใ้นการอปุโภคบริโภคของประชาชนทีพ่กัอาศยัอยูใ่กล้
สถานที่ฝังกลบมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนดื่ม 
ทั้งน้ำาฝนและน้ำาประปา (ร้อยละ 23.3) ส่วนผลกระทบ
ที่มีต่อแหล่งน้ำาชาวบ้านตอบว่ามีผลกระทบทั้งต่อน้ำาฝน
และน้ำาผิวดิน (ร้อยละ 16.7) 
 4.2 ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อมจาก 
สถานที่ฝังกลบมูลฝอย
 พบว่า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ 
ฝังกลบมูลฝอย ส่วนใหญ่ได้รับความรำาคาญเรื่องกลิ่น
เหม็น ฝุ่น/ควันไฟ พาหะนำาโรค (แมลงวัน) ร้อยละ 
77.8 โดยกลิ่นเหม็นมีความรุนแรงระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 26.7 ฝุ่น/ควันไฟ มีความรุนแรงระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 31.1 พาหะนำาโรค (แมลงวัน) มีความรุนแรง
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 61.1 ส่วนน้ำาเสียจากกองขยะ 
(น้ำาชะขยะ) ได้รับความเดือดร้อนรำาคาญ ร้อยละ 68.9 
โดยมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 17.8 ทัศนีย-
ภาพไม่น่าดู ได้รับความเดือดร้อนรำาคาญ ร้อยละ 75.6 
และมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 23.3 และ

ขาดแคลนแหล่งน้ำาสะอาดได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ 
68.9 โดยมีความรุนแรงระดับมากที่สุด ร้อยละ 16.7
 4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพที่คาดว่าจะ 
เกิดจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
 (1) ผลกระทบด้านร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นผล 
กระทบต่อสุขภาพเชิงลบได้แก่ เป็นแหล่งกำาเนิดแมลง
และสัตว์นำาโรค ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ 
ในชุมชนเช่นโรคอุจจาระร่วง ตาแดง ไข้เลือดออก 
ร้อยละ 72.2 ทำาให้เกิดฝุ่นละออง ควัน กลิ่นเหม็น 
ซึง่เปน็สาเหตทุำาใหเ้กดิการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคระบบทางเดนิ
หายใจ ร้อยละ 76.7 ทำาให้เกิดโรคผิวหนัง ผื่นคันและ
ผิวหนังอักเสบ ร้อยละ 68.9 ทำาให้เวียนศีรษะ/คลื่นไส้/
อาเจียนจากกลิ่นรบกวน ร้อยละ 74.4 ทำาให้สมาชิก 
ในครอบครัวเจ็บป่วยจนต้องไปรับการรักษาจากสถาน
บริการสาธารณสุขร้อยละ 48.9 และปัญหามลพิษ 
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของสมาชิก
ในครัวเรือนร้อยละ 64.4
 (2) ผลกระทบด้านจิตใจ มีทั้งผลกระทบเชิง
ลบและเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ความกังวลใจ
ต่อการใชน้้ำาบ่อ/น้ำาบาดาลในการอุปโภคบรโิภคประชาชน
สว่นใหญไ่ด้รบัผลกระทบรอ้ยละ 72.2 มคีวามเดือดรอ้น 
รำาคาญ ที่มีแมลงวัน/หนู/ยุง/แมลงหวี่ เป็นจำานวนมาก
มารบกวนในชีวิตประจำาวันร้อยละ 75.6 มีความ 
เดือดร้อนรำาคาญที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยร้อยละ 71.1 ความไม่พอใจที่มีขยะปลิวเข้ามา
ในสถานที่อยู่อาศัย/พื้นที่การเกษตร/เลี้ยงสัตว์ ได้รับ 
ผลกระทบร้อยละ 70.0 มีความกังวลใจต่อการตั้ง 
บ้านเรือนใกล้กับสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยร้อยละ 73.3 
มีความกังวลใจว่าผลกระทบจากการฝังกลบมูลฝอยจะ 
ส่งผลต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวร้อยละ 73.3 
ความกังวลใจว่าผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย 
จะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยร้อยละ 64.4 ส่วนผล 
กระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจในเชิงบวกได้แก่การมีความ
สขุดีกบัการอยูอ่าศัยในชมุชนรอ้ยละ 65.6 ความสะดวก
สบายด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนร้อยละ 70.0 และ
พอใจกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยของเทศบาลตำาบลชุมพวงร้อยละ 42.2
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 (3) ผลกระทบด้านสังคม มีผลกระทบทั้งเชิง
ลบและเชิงบวก โดยผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคม 
เชิงลบที่เกิดจากการดำาเนินการฝังกลบมูลฝอยของ
เทศบาลตำาบลชมุพวงได้แกท่ำาใหชุ้มชนอืน่รังเกยีจรอ้ยละ 
43.3 ทำาใหช้าวบ้านยา้ยบา้นเรือนไปอยูชุ่มชนอืน่รอ้ยละ 
27.8 ทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเทศบาล
ตำาบลชุมพวงร้อยละ 55.6 เพิ่มความขัดแย้งขึ้นภายใน
ชุมชนร้อยละ 41.1 งานบุญ/ประเพณี/วัฒนธรรมบาง
อย่างหายไปร้อยละ 36.7 และการมีสถานที่ฝังกลบ
มลูฝอยตัง้อยูใ่กลชุ้มชนทำาใหร้ายได้ของครอบครัวลดลง
ร้อยละ 18.9 ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคมเชิง
บวกได้แก่ชาวบ้านมีบทบาทกล้าปกป้องสิทธิของตนเอง
และชมุชนมากขึน้ ร้อยละ 68.9 ชาวบา้นมคีวามสามคัคี
ในการแก้ปัญหามากขึ้นร้อยละ 57.8 และมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหามลพิษสิ่ง
แวดล้อมจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยร้อยละ 63.3
 4.4 ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิทยา-
ศาสตร์ และผลการสำารวจความชุกชุมของแมลงวัน
 สำาหรับผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) ก๊าซมีเทน (CH

4
) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

(H
2
S) พบวา่ บรเิวณสถานทีฝ่งักลบมลูฝอยของเทศบาล

ตำาบลชมุพวงตรวจพบสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย 1.52 ppm. 
ส่วนก๊าซมีเทน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตรวจไม่พบ 
(ในขณะที่ทำาการตรวจวัดนั้นขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ได้รับ
การฝงักลบเรยีบร้อยแลว้) สว่นผลการสำารวจความชกุชมุ
ของแมลงวันโดยใช้ไม้ระแนง พบว่าบริเวณที่ฝังกลบ
มูลฝอยมีความชุกชุมของแมลงวัน = 35 หน่วย (ต้อง
ทำาการควบคุมโดยการใช้สารเคมี) และในหมู่บ้าน 
(บริเวณจัดงานบุญของหมู่บ้าน) ของบ้านพันธ์เจริญ 
พบความชุกชุมของแมลงวัน = 8 หน่วย (ต้องวางแผน
ควบคุมโดยการปรับปรุงสุขาภิบาลเป็นระยะๆ) ส่วน
บริเวณอื่นๆ ตรวจไม่พบทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซมีเทน และแมลงวัน 
 4.5 ขอ้มลูทตุยิภมูดิา้นสขุภาพของประชา-
ชนในพื้นที่ ตามแบบ รง. 504
 จากรายงานผูป้ว่ยนอกตามกลุม่สาเหต ุ21 กลุม่
โรค หรือ รง.504 ของประชาชนที่มารับบริการที่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลปฏิรูป ตำาบลโนนรัง 
อำาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553-ปี พ.ศ.2555 พบว่า ในแต่ละปีนั้น โรคระบบ 
ทางเดินหายใจมีประชาชนมารับบริการจำานวนมากที่สุด
 4.6 ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
 - แนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
  ประชาชนที่มีสาเหตุจากสถานที่ฝังกลบ 
  มูลฝอย
  (1) เทศบาลควรมีการดูแลสถานที่ฝังกลบ 
    มูลฝอยให้ดีกว่านี้
  (2) ควรฝังกลบมูลฝอยทันทีที่นำามาทิ้ง/ 
    ฝังกลบให้ได้มาตรฐาน
  (3) ย้ายท่ีฝังกลบมูลฝอยโดยให้นำามูลฝอย 
    ไปทิ้งที่อื่น ให้ห่างไกลจากชุมชน
  (4) สรา้งเตาเผาขยะใหถ้กูสขุลกัษณะและได ้
    มาตรฐานและมีการควบคุมมลพิษที่ 
    เกิดขึ้น
 - แนวทางที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชา- 
  ชนให้มีสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น 
  (1) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาของชุมชน และ 
    มีสถานที่สำาหรับออกกำาลังกาย 
  (2) ส่งเสริมการออกกำาลังกาย และจัด 
    กิจกรรม โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
   (3) บริหารจิตใจให้เบิกบานสนุกสนาน
  (4) ถ้าเทศบาลไม่เอาขยะมาท้ิงใกล้ชุมชน  
    ชุมชนก็จะสะอาด น่าอยู่ห่างไกลมลพิษ  
    ประชาชนกจ็ะมสีขุภาพรา่งกายและจติใจ 
    ที่ดี 
   (5) ถ้าเทศบาลมีการกำาจัดขยะมูลฝอยที่มี 
    ประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความ 
    รำาคาญ สุขภาพของประชาชนก็จะดีขึ้น

5. อภิปรายผลการศึกษา
 สำาหรับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล
ตำาบลชุมพวงพบว่า ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชิดกับ 



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 267

สถานทีฝ่งักลบมลูฝอยคือหมูบ่า้นพันธ์เจริญซึง่เปน็ชมุชน
ทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ทางรา่งกาย จติใจและสงัคมมากกว่า
ชุมชนอื่นที่อยู่ห่างไกลกว่าโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นและ 
ควันไฟจากการลักลอบเผาขยะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสุขภาพของคนในชุมชน
 วัดบ้านพันธ์เจริญ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานที่ฝังกลบ
มลูฝอยมากทีส่ดุทำาใหพ้ระสงฆแ์ละพทุธศาสนิกชนไดร้บั
ผลกระทบต่อการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางศาสนา
ทำาให้ขาดสมาธิและจิตใจไม่สงบจากการรบกวนดังกล่าว
รวมทัง้ปรมิาณแมลงวนัทีม่มีากในชว่งฤดรูอ้นและควันไฟ
จากการลกัลอบเผาขยะซึง่ในบางวนั พระไมส่ามารถจำาวดั
ที่นี่ได้ ต้องไปจำาวัดที่อื่นแทน 
 จากการสำารวจและสอบถามกลุม่ตวัอยา่งพบวา่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ด่ืมทั้งน้ำาฝนและน้ำาประปาซึ่งเป็นน้ำา
บาดาลโดยไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำาก่อน
นำามาบริโภคซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีจาก
โลหะหนักหรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนลงสู่น้ำ าใต้ดินได้ 
นอกจากนี้ในแหล่งน้ำาธรรมชาติก็ไม่สามารถไปจับปลา
และสัตว์นำ้า ซึ่งเป็นแหล่งหากินของชุมชนได้เหมือนเดิม
เพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำาชะมูลฝอยปน
เปื้อนไหลลงสู่แหล่งน้ำาและชาวบ้านบางส่วนจะได้รับ 
ผลกระทบจากน้ำาชะมูลฝอยไหลเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
เนือ่งจากมีพืน้ทีก่ารเกษตรตดิกบัสถานทีฝ่งักลบมลูฝอย 
โดยจะได้รับผลกระทบมากในช่วงฤดูฝน เช่น ไร่มัน
สำาปะหลัง เป็นต้น 
 สำาหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานท่ี
ฝังกลบมูลฝอยพบว่า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ 
สถานท่ีฝังกลบมูลฝอยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก
ความรำาคาญเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่น/ควันไฟ พาหะนำาโรค 
(แมลงวัน) ร้อยละ 77.8 ส่วนน้ำาเสียจากกองขยะ 
(น้ำาชะขยะ) ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 68.9 ทัศนียภาพ
ไม่น่าดูได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.6 และขาดแคลน
แหล่งน้ำาสะอาดได้รับผลกระทบร้อยละ 68.9 ในขณะที่
การศึกษาของพัชรี ศรีกุตา ที่ได้ศึกษาการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น[6] พบว่า 
ประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นร้อยละ 80.2 

ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง/ควันไฟและพาหะนำาโรค
ร้อยละ 52.5 ได้รับผลกระทบจากน้ำาเสียจากกองขยะ
ร้อยละ 35.5 ได้รับผลกระทบจากทัศนียภาพไม่น่าดู 
ร้อยละ 21.2 และได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แหล่งน้ำาสะอาดร้อยละ 23.5 
 ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจาก 
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม พบว่าส่วนใหญ่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพเชิงลบ
โดยผลกระทบด้านร่างกายเชิงลบ ได้แก่ เป็นแหล่ง
กำาเนิดแมลงและสัตว์นำาโรค ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดโรค
ติดต่อต่างๆ ในชุมชน เช่น โรคอุจจาระร่วง ตาแดง 
ไข้เลือดออก ร้อยละ 72.2 ทำาให้เกิดฝุ่นละออง ควัน 
กลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจร้อยละ 76.7 ทำาให้เกิดโรคผิวหนัง
ผืน่คนัและผวิหนงัอกัเสบรอ้ยละ 68.9 ทำาใหเ้วยีนศรีษะ/
คลื่นไส้/อาเจียนจากกลิ่นรบกวนร้อยละ 74.4 ปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของ
สมาชิกในครัวเรือนร้อยละ 64.4 และทำาให้สมาชิก 
ในครอบครัวเจ็บป่วยจนต้องไปรับการรักษาจากสถาน
บรกิารสาธารณสขุรอ้ยละ 48.9 สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของนคร กาเหย็ม ท่ีศึกษาการประเมินผลกระทบต่อ
สขุภาพจากการจดัการมลูฝอย ตำาบลทา่พระ อำาเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น[7] พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยของ อบต.ท่าพระ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน มีผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ทางจติ และทางสงัคม ไดแ้ก ่เกดิโรคระบบทางเดนิหายใจ 
โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง/ผิวหนังอักเสบ โรคไข้
เลอืดออกและอบัุติเหตุจากของมคีมต่างๆ ในขณะทีก่าร
ศึกษาของพัชรี ศรีกุตา[6] พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพ
รา่งกายเชงิลบซ่ึงมผีลมาจากมลพษิสิง่แวดลอ้มทีเ่กิดขึน้
จากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ได้แก่ เกิดโรคติดต่อต่างๆ 
ในชุมชน เช่นโรคอุจจาระร่วง ตาแดง ไข้เลือดออก 
เป็นต้น ประชาชนไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 59.4 เกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจ ได้รับผลกระทบร้อยละ 64.5 
เกิดโรคผิวหนังผื่นคันและผิวหนังอักเสบ ได้รับผล 
กระทบร้อยละ 62.2 รู้สึกเวียนศีรษะ/คลื่นไส้/อาเจียน
จากกลิ่นรบกวน ได้รับผลกระทบร้อยละ 64.5 ปัญหา
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มลพิษสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของ
สมาชิกในครัวเรือน ได้รับผลกระทบร้อยละ 36.9 และ
การที่สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยจนต้องไปรับการรักษา
จากสถานบริการสุขภาพ ได้รับผลกระทบร้อยละ 26.7
 สำาหรับผลกระทบเชิงลบด้านจิตใจ จากการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า ประชาชนมีความกังวลใจต่อการใช้น้ำา
บอ่/น้ำาบาดาลในการอปุโภคบริโภคร้อยละ 72.2 มคีวาม
เดอืดรอ้น รำาคาญ ทีม่แีมลงวนั/หน/ูยงุ/แมลงหวี ่จำานวน
มากมารบกวนในชีวิตประจำาวันร้อยละ 75.6 มีความ
เดือดร้อนรำาคาญที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝังกลบ
มูลฝอยร้อยละ 71.1 ความไม่พอใจที่มีขยะปลิวเข้ามา
ในสถานท่ีอยู่อาศัย/พื้นที่การเกษตร/เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 
70.0 มีความกังวลใจต่อการตั้งบ้านเรือนใกล้กับสถานที่
ฝังกลบมูลฝอยร้อยละ 73.3 และมีความกังวลใจว่าผล 
กระทบจากการฝังกลบมูลฝอยจะส่งผลต่อสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวร้อยละ 73.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของพัชรี ศรีกุตา[6]  
ที่พบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพจิตเชิงลบ ได้แก่ ความ
กังวลใจต่อการใช้น้ำ าผิวดินในการอุปโภค/บริโภค
ประชาชนได้รับผลกระทบร้อยละ 70.5 มีความเดือด
ร้อนรำาคาญจากแมลงวัน/หนู/ยุง/แมลงหวี่/แมลงสาบ
จำานวนมากมารบกวนในชีวิตประจำาวัน ได้รับผลกระทบ
ร้อยละ 54.4 เดือดร้อนรำาคาญที่ได้รับกลิ่นเหม็นจาก
สถานท่ีฝังกลบมูลฝอย ได้รับผลกระทบร้อยละ 73.3 
ความไม่พอใจท่ีมขียะปลวิเขา้มาในสถานทีอ่ยูอ่าศัย/พืน้ที่
เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์ ได้รับผลกระทบร้อยละ 19.4 
มคีวามกงัวลใจตอ่การตัง้บา้นเรอืนใกลก้บัสถานทีฝ่งักลบ 
มูลฝอยได้รับผลกระทบร้อยละ 84.8 และมีความกังวล
ใจว่าผลกระทบจากการฝังกลบมูลฝอยจะส่งผลต่อ
สุขภาพของตนเองและครอบครัวร้อยละ 84.8 
 ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคมเชิงลบ 
ได้แก่ ทำาให้ชุมชนอื่นรังเกียจร้อยละ 43.3 และทำาให้ 
ชาวบา้นยา้ยบา้นเรอืนไปอยูชุ่มชนอืน่รอ้ยละ 27.8 ทำาให้
เกดิความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนกบัเทศบาลร้อยละ 55.6 
เพิม่ความขดัแยง้ขึน้ภายในชุมชนร้อยละ 41.1 งานบุญ/
ประเพณี/วัฒนธรรมบางอย่างหายไปร้อยละ 36.7 และ

การมสีถานท่ีฝงักลบมลูฝอยต้ังอยูใ่กลช้มุชนทำาให้รายได้
ของครอบครวัลดลงรอ้ยละ 18.9 ในขณะท่ีผลการศึกษา
ของพชัร ีศรกีตุา[6] พบว่าผลกระทบตอ่สขุภาพทางสงัคม
เชิงลบ ได้แก่ การเป็นท่ีรังเกียจจากชุมชนอ่ืนร้อยละ 
43.3 ชาวบ้านย้ายบ้านเรือนไปอยู่ชุมชนอื่นร้อยละ 
22.1 การเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างชุมชนกับเทศบาล
ร้อยละ 71.4 เพิ่มความขัดแย้งในชุมชนร้อยละ 24.4 
งานบญุ/ประเพณ/ีวฒันธรรมบางอยา่งหายไปรอ้ยละ 6.5 
และการมีสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยตั้งอยู่ใกล้ชุมชนทำาให้
รายได้ของครอบครัวลดลงร้อยละ 21.2

6. ข้อเสนอแนะ
 จากผลการศกึษาจะเหน็ไดว้า่คนในชมุชนคาดวา่
ตนเองอาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและเกี่ยวโยง 
ต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอย มีส่วนร่วมในการ
เสนอปญัหา วเิคราะหป์ญัหา และหาแนวทางแกไ้ขปญัหา
มูลฝอยร่วมกับเทศบาล เพื่อที่เทศบาลจะได้นำาไป
วางแผนจัดทำาโครงการที่ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุดและจำาเป็น 
ต้องมีมาตรการแก้ไข/ป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล รวมทั้ง
มีการกำาหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอยในชุมชนให้มีปริมาณน้อยลง เช่น 
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นต้น
 นอกจากนี้ ควรมีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สขุภาพของประชาชนทีอ่ยูใ่กลก้บัสถานทีฝ่งักลบมลูฝอย
โดยเน้นชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังร่วมกับ 
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
รวมท้ังพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลผลการเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชนทราบสถานการณ์และความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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7. กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ หลาย
ภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลตำาบลชุมพวง สำานักงาน
สาธารณสุขอำ า เภอชุมพวง โรงพยาบาลชุมพวง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลปฏิรูป สำานักงาน 
สิง่แวดลอ้มภาคที ่11 (นครราชสมีา) และหนว่ยงานอืน่ๆ 
ที่สนับสนุนข้อมูล ตลอดจนอำานวยความสะดวกทุกด้าน
ตลอดการศึกษาในครั้งนี้ ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ใหญ่
บา้น อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น (อสม.) และ
ประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี หน่วยงานจากส่วนกลางได้แก่ กองประเมิน
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ที่ให้การสนับสนุน
วิชาการ งบประมาณ และร่วมศึกษาในครั้งนี้ และท้าย
ที่สุดขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
ทกุทา่น และบคุลากรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีช่่วยเกบ็ข้อมลู
และใหค้วามช่วยเหลอืด้านตา่งๆ จนกระทัง่ผลการศกึษา
ครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพจากการทำางานของพนักงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน่ มีวัตถปุระสงค์เพือ่ประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพซึง่เกดิจากสภาพแวดลอ้มจากการทำางานทัง้ทางดา้น กายภาพ 
เคมี ชีวภาพ และอุบัติเหตุจากการทำางานรวมถึงด้านการยศาสตร์จากการทำางานด้วยท่าทาง และกิจกรรมการทำางาน 
มีลกัษณะงานท่ีมคีวามเสีย่งและสง่ผลกระทบตอ่สุขภาพ การศึกษาพฤตกิรรมในการป้องกนัอันตรายจากการทำางานของ
พนักงานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2557 
จำานวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามโดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานกวาดถนนของสำานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจำานวน 23 คน พนักงานเก็บขนขยะของสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำานวน 38 คน และ
พนักงานกวาดถนนของชุมชนจำานวน 159 คน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเป็นเพศชายร้อยละ 51.36 เป็นหญิง 
ร้อยละ 48.64 อายุเฉลี่ย 43.52 ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 69.54 ระดับ
มัธยมศึกษาร้อยละ 20 ระดับปวช/ปวสร้อยละ 6.82 และระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 1.82 ไม่ได้รับการศึกษา 
ร้อยละ 1.82 พนักงานมีการสัมผัสสิ่งแวดล้อมประเภทฝุ่นร้อยละ 92.73 ควันร้อยละ 64.55 ความร้อนร้อยละ 
13.18 เสียงดังร้อยละ 37.27 สารเคมีร้อยละ 4.54 และเชื้อโรคร้อยละ 65.45 ลักษณะท่าทางในการทำางาน 
ที่ทำาเป็นประจำา การก้มหลังร้อยละ 50 เขย่งร้อยละ 5.45 เพ่งร้อยละ 8.18 ยืนเป็นเวลานานร้อยละ 90.46 และ
การยกของร้อยละ 15.45 การสวมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายในระหว่างการทำางาน พบว่าไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลโดยไม่สวมถุงมือร้อยละ 21.36 ไม่สวมหมวกร้อยละ 45.45 ไม่สวมรองเท้าผ้าใบร้อยละ 88.18 
ไม่สวมรองเท้าบูธร้อยละ 79.09 ไม่สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวร้อยละ 24.54 ไม่สวมผ้าปิดจมูกร้อยละ 
19.09 ไม่สวมแว่นตากันแสงร้อยละ 91.36 ในด้านการเจ็บป่วยพบว่าเคยมีอาการเจ็บป่วยในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 21.81 โดยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 35 โรคระบบผิวหนังร้อยละ 9.28 โรคระบบกล้ามเนื้อและ
โครงร่างร้อยละ 78.52 มีโรคประจำาตัวร้อยละ 20 และเคยได้รับอุบัติเหตุในการทำางานร้อยละ 1.81 และยังมี
พฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ 33.18 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ร้อยละ 21.81 ซึ่งมีผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน 
ควรมีการอบรมให้ความรู้ การสร้างจิตสำานึกและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายที่ถูกต้อง เพื่อการป้องกันผลกระทบ
สุขภาพจากการทำางาน

คำาสำาคัญ: การประเมินผลกระทบสุขภาพ, สุขภาพ, พนักงานรักษาความสะอาด
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Abstract
 The cross-sectional study of health impact assessment among municipal cleaning work 
employee in Khonkhaen municipality purposed to assess health affected. Which caused by the 
environment of working in terms of physical, chemical, biological and occupational accident includes 
ergonomics working postures. The activities and work characteristics, work risk and impact of health. 
The 220 responses protection of municipal cleaning work employee was carried on January to April 
2014 by used questionnaire for data collecting which consist of 23 sweepers of the bureau of 
public health and environment, 38 of waste staff, 159 of the community sweeping clean staff. The 
result showed that the staffs were 51.36% of male 48.64% of female, the average of age 43.52, 
for educational level most of them 69.54% have graduated in primary school, 20% of secondary 
school, 6.82% of vocational certification 1.82% of bachelor degree or higher and 1.82% of them 
uneducated. The environmental exposure in kind of dust 92.73, 64.55% of smoke, 13.18 heat, 
37.27% noise, 4.54% of chemicals and 65.45% of pathogens. The activities of routine work in the 
characteristic 50% of bend, 5.45% of tiptoe, 8.18% of gaze, 90.46% stand for long time and 
15.45% of lifting. For personal protective equipment (PPEs) 21.36% of them not wear groves, 
45.45% of them not wear hat, 88.18% of them not wear shoes, 79.09% not wear boots, 24.54 
not wear long sleeved shirts and pants, 19.09% not wear mask and 91.36 not wear eye protection 
glasses. In last one month they have health problem and illness 35% of respiratory system, 9.28 
of skin diseases and 78.52% of musculoskeletal disorder. They have 20% of personal illness and 
1.82% of them ever accident during working and 3.18% of them have alcohol drinking behavior 
and 21.81% of them smoking which can attach health problem. However health promotion and 
health education and awareness of personal protection behavior should be necessary for them and 
government related sector to train and take care of them.

Keywords: Health Impact Assessment, Health, Cleaner staff
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1. บทนำา
 ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
สำาคัญที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ ที่มีประชากร
อยู่เป็นจำานวนมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร 
และการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำารงชีวิต จากรายงานของ
กรมควบคุมมลพิษ พบว่าขยะในประเทศมีปริมาณ 26 
ล้านตันต่อปีกำาจัดได้อย่างถูกต้อง 7.2 ล้านตัน และมี
การคาดการณ์ว่าในช่วง 10 ปี ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้น 
หากยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ร้อยละ 81 เป็นการ
กำาจัดแบบไม่ถูกต้อง นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การนำากลับมาใช้ใหม่เป็นการทำาให้เกิดขยะน้อยลง 
โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ปัญหา 
ขยะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ 
ของมนุษย์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น ฝุ่น 
สารพิษ สัตว์และแมลงนำาโรค โลหะหนัก ทัศนอุจาด 
น้ำาชะขยะ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น มลพิษทาง 
ดิน น้ำา อากาศ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การสูญเสีย
เงินปริมาณมากมายเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลทัศน์ 
กลิ่น ควันที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และครอบครัวที่อยู่
ใกลเ้คยีงพืน้ทีท่ิง้ขยะ รวมถงึสง่ผลตอ่การทอ่งเทีย่วของ
ประเทศซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ 
ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
นี้มีผลต่อครอบครัว ชุมชน ตลอดจนระดับประเทศ 
โดยรวม และผลกระทบทางสุขภาพ ความเส่ียงต่อ
สุขภาพจากขยะน้ันมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผลกระทบทางตรงจากการกิน การหายใจ การสัมผัส 
เชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บและตาย
ได ้การตดิเชือ้หรือการได้รับสารพิษตอ่เนือ่งยาวนานอาจ
มีผลให้เกิดการสะสมของเช้ือโรคและสารพิษและทำาให้
เกิดโรคได้หลายอย่าง เช่น ท้องเสีย บิด ไทฟอยด์ 
วัณโรค พยาธิ โรคมะเร็งและโรคหรืออาการอ่ืนๆ 
อีกมากมาย การส่งเสริมให้มีการนำาขยะที่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง 
ในการจัดการปัญหาขยะไม่ให้มีปริมาณมากขึ้น จนอาจ 
มีปัญหาต่อการนำาไปจัดการและการกำาจัดซึ่งก็ถือว่า
เป็นการจัดการปัญหาที่แหล่งกำาเนิดได้อย่างเหมาะสม 
พนักงานรักษาความสะอาดประจำารถเก็บขนขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ลักษณะงานรักษาความสะอาดจึงมีความเสี่ยงต่อการ
สมัผสักบัปัจจัยอันตรายท่ีมผีลกระทบต่อสขุภาพ ท้ังทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่มี
ความตระหนักในการสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัในการทำางาน 
อาจทำาให้เกิดกลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร และอาการระคายเคืองที่เยื่อบุ
ตาและผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านการ
ยศาสตร์อันเกิดจากท่าทางการทำางานการใช้แรงกายและ
สภาพแวดล้อมหน้างานท่ีไม่เหมาะสม ท่ีอาจทำาให้เกิด 
ผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เป็นปัญหา
สำาคัญที่พบบ่อยในพนักงานในสำานักงาน กลุ่มพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุม่แรงงาน โดยกลุม่อาชพี
เหล่านี้มีลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแตกต่างกัน ได้แก่ งานยก
เคลื่อนย้ายวัตถุด้วยมือ งานที่ต้องโก้งโค้ง บิดเอวหรือ
เอือ้ม งานทีต่อ้งนัง่หรอืยนืเปน็เวลานานๆ และงานทีต่อ้ง
ออกแรงมากๆ เช่น การยกของหนัก โดยการใช้แรงเกิน
ภาระกำาลงั ลกัษณะงานของกลุม่พนักงานเกบ็ขนขยะนัน้
ต้องยกถังขยะที่มีน้ำาหนักมากและทำาอย่างซ้ำาซากเป็น
ประจำาทุกวัน ซึ่งลักษณะงานของพนักงานรักษาความ
สะอาดของเทศบาลนครขอนแก่นก็เป็นงานที่ต้องสัมผัส
ต่อปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการยศาสตร์ 
ด้านการเกิดโรค และด้านการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
โดยพนักงานรักษาความสะอาดของเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานบ่อยครั้ง 
และมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เช่น ตกรถ 
รถชน เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวนักวิจัยมีความสนใจ 
ในประเด็นปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของคนทำางาน 
และ ทางเทศบาลนครขอนแก่นก็เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานรักษาความสะอาด ดังน้ัน
เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดให้มีการศึกษาผลกระทบ
สุขภาพของพนักงานรักษาความสะอาด เพื่อหาแนวทาง
การป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำางานของพนักงานรักษาความสะอาด 
เพือ่นำาข้อมลูมาวิเคราะห์และจัดทำาโครงการตรวจสขุภาพ 
อบรมให้ความรูเ้ชงิปฏิบัตกิารด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเกิด 
จากสภาพแวดล้อมจากการทำางานทั้งทางด้าน กายภาพ 
เคมี ชีวภาพ และอุบัติเหตุจากการทำางาน รวมถึงด้าน
การยศาสตร์ของพนักงานรักษาความสะอาดเทศบาล
ขอนแก่น
 2. การศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันอันตราย
จากการทำางานของพนักงานรักษาความสะอาดในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น

3. วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาการประเมนิผลกระทบสขุภาพจากการ
ทำางานเป็นการศึกษาเชิงสำารวจ โดยทำาการสำารวจข้อมูล
ด้านสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
เพือ่ความปลอดภยัในการทำางานของพนกังานรกัษาความ
สะอาด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้วยการใช้แบบ 
สอบถาม ซึ่งแบบสอบถามพัฒนามาจากการเก็บข้อมูล
ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 
2557 เก็บข้อมูลพนักงานทุกคนจำานวน 220 คน 
เป็นพนักงานกวาดถนนของสำานักการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมจำานวน 23 คน พนักงานเก็บขนขยะของ
สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำานวน 38 คน 
และพนักงานกวาดถนนของชุมชนจำานวน 159 คน
 การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบ 
สอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้นำามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลแล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปและเลือกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descrip-
tive Statistics) เพ่ือจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาและทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4. ผลการวิจัย
 การศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพจาก 
การทำางานของพนักงานรักษาความสะอาดจำานวน 220 
คน โดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นพนักงานกวาดถนนของสำานักการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมจำานวน 23 คน (ร้อยละ 10.46) พนักงาน
เก็บขนขยะของสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำานวน 38 คน (ร้อยละ 17.27) และพนักงานกวาด
ถนนของชุมชนจำานวน 159 คน (ร้อยละ 72.27) 
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเป็นเพศชายร้อยละ 51.36 
เปน็หญงิรอ้ยละ 48.64 อายเุฉลีย่ 43.52 ดา้นการศกึษา 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 
69.54 ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 20 ระดับปวช./ปวส.
ร้อยละ 6.82 และระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 1.82 
ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 1.82 พนักงานมีการสัมผัส 
สิ่งแวดล้อมประเภทฝุ่นร้อยละ 92.73 ควันร้อยละ 
64.55 ความรอ้นรอ้ยละ 13.18 เสยีงดงัรอ้ยละ 37.27 
สารเคมีร้อยละ 4.54 และเชื้อโรคร้อยละ 65.45 
ลักษณะท่าทางในการทำางานที่ทำาเป็นประจำา การก้มหลัง
ร้อยละ 50 เขย่งร้อยละ 5.45 เพ่งร้อยละ 8.18 
ยืนเป็นเวลานานร้อยละ 90.46 และการยกของร้อยละ 
15.45 การสวมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายใน 
ระหว่างการทำางานพบว่าไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
สว่นบุคล โดยไมส่วมถงุมอืรอ้ยละ 21.36 ไมส่วมหมวก 
ร้อยละ 45.45 ไม่สวมรองเท้าผ้าใบร้อยละ 88.18 
ไม่สวมรองเท้าบูธร้อยละ 79.09 ไม่สวมเสื้อแขนยาว
และกางเกงขายาวร้อยละ 24.54 ไม่สวมผ้าปิดจมูก 
ร้อยละ 19.09 ไม่สวมแว่นตากันแสงร้อยละ 91.36 
ในด้านการเจ็บป่วยพบว่าเคยมีอาการเจ็บป่วยในรอบ 1 
เดอืนทีผ่า่นมารอ้ยละ 21.81 โดยเปน็โรคระบบทางเดนิ
หายใจร้อยละ 35 โรคระบบผิวหนังร้อยละ 9.28 โรค
ระบบกลา้มเน้ือและโครงรา่งรอ้ยละ 78.52 มโีรคประจำา
ตัวร้อยละ 20 และเคยได้รับอุบัติเหตุในการทำางาน 
ร้อยละ 1.81 และยังมีพฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ 
33.18 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ร้อยละ 21.81 ซึ่งมีผล 
ต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน ควรมีการอบรมให้ความรู้ 
การสร้างจิตสำานึกและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายที่ 
ถกูต้อง เพือ่การป้องกนัผลกระทบสขุภาพจากการทำางาน



274
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

 ในด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ พบว่าพนักงาน
ทำาความสะอาดร้อยละ 33.18 มีพฤติกรรมการดื่มสุรา
เป็นประจำาและมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นประจำา 
ร้อยละ 21.82 ด้านการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล 
ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 21.82 
เคยเจ็บป่วย และ ร้อยละ 2 เคยได้รับอุบัติเหตุ 
จากการทำางาน อาการระหวา่งการทำางานทีพ่บบา้ง อาการ
หน้ามืด วิงเวียน ตาลาย ไอมีเสมหะ เป็นหวัด เป็นไข้ 
เล็กๆ น้อยๆ ร้อยละ 21 การตรวจสุขภาพประจำาปี 
พนักงานมีการตรวจสุขภาพประจำาปีร้อยละ 82

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร

ลักษณะทางประชากร 
จำานวน

(N=220) 
ร้อย
ละ

ประเภทพนักงาน

พนักงานกวาดถนน
ของสำานักการสาธารณสุขฯ

23 10.46

พนักงานเก็บขยะ
ของสำานักการสาธารณสุขฯ

38 17.27

พนักงานกวาดถนน
ของชุมชน

159 72.27

เพศ

ชาย 113 51.36

หญิง 107 48.64

การศึกษา

ไม่ได้รับการศึกษา 4 1.82

ประถมศึกษา 153 69.54

มัธยมศึกษา 44 20.00

ปวช./ปวส. 15 6.82

ปริญญาตรีขึ้นไป 4 1.82

อายุ (ปี)

15-30 19 8.64

31-45 125 56.82

46-60 76 34.55

60+ - -

Mean = 43.52, SD. = 12.47, min = 21, max = 60

ตารางที่ 2 ข้อมูลการสัมผัสสิ่งแวดล้อม

ลักษณะทาง
สิ่งแวดล้อม

จำานวน 
(N=220) 

ร้อย
ละ

ประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ฝุ่น 204 92.73
ควัน 142 64.55
ความร้อน 29 13.18
เสียงดัง 82 37.27
สารเคมี 10 4.54
เชื้อโรค 144 65.45
ท่าทางการทำางาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก้มหลัง 110 50.00
เขย่ง 12 5.45
เพ่ง 18 8.18
ยืนเป็นเวลานาน 199 90.46
ยกของ 34 15.45

การใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ถุงมือ
- ทุกครั้ง 173 78.64
- ไม่ใส่เลย 47 21.36
หมวก
- ทุกครั้ง 120 54.55
- ไม่ใส่เลย 100 45.45
รองเท้าผ้าใบ
- ทุกครั้ง 26 11.82
- ไม่ใส่เลย 194 88.18
รองเท้าบูธ
- ทุกครั้ง 46 20.91
- ไม่ใส่เลย 174 79.09
สวมผ้าปิดจมูก
- ทุกครั้ง 178 80.91
- ไม่ใส่เลย 42 19.09
สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
- ทุกครั้ง 166 75.46
- ไม่ใส่เลย 54 24.54
เสื้อสะท้อนแสง
- ทุกครั้ง 37 16.82
- ไม่ใส่เลย 183 83.18
แว่นตากันแสง
- ทุกครั้ง 19 8.64
- ไม่ใส่เลย 201 91.36
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษา การสมัผสัของพนักงานกวาด
ถนนของสำานักการสาธารณสุขฯและพนักงานกวาดถนน
ของชุมชน ก็มีการสัมผัสกับฝุ่นมากเช่นเดียวกัน เพราะ
มีลักษณะการทำางานเหมือนกัน เนื่องจากลักษณะงาน 
ท่ีทำาทำาให้เกิดฝุ่นจากการกวาดขยะ และต้องทำางาน
บริเวณริมถนนที่มีการสัญจรของรถตลอดทั้งวัน รวมถึง
สภาพอากาศที่เป็นฤดูแล้ง ทำาให้มีใบไม้ร่วงและมีฝุ่นฟุ้ง
กระจายเป็นจำานวนมาก การสัมผัสของพนักงานเก็บ 
ขนขยะของสำานักการสาธารณสุขฯ มีการสัมผัสกับ 
เชื้อโรค เนื่องจากขยะที่ต้องเก็บขนมีหลายประเภท 
ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และอันตราย ซึ่งหาก
พนักงานมีแผลและไม่มีการสวมถุงมือหรืออุปกรณ์ 
ป้องกันอื่นๆ อาจทำาให้เกิดการติดเช้ือโรคจากขยะได้ 
หากพนักงานมีการเลือกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลตามความเหมาะสมของลักษณะงานก็จะส่งผล 
ให้พนักงานมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงลดลง ซ่ึงปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลให้พนักงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ต่างๆ ได้ เช่น ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร และอาการระคายเคืองที่เยื่อบุตาและผิวหนัง 
เป็นต้น ดังนั้นพนักงานควรให้ความสำาคัญในการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
โดยอาจมีการใช้ผา้ปดิจมกูเพือ่ปอ้งกนัฝุน่ละอองจากดนิ 
ใบไม้ และจากรถยนต์ มีการสวมถุงมือในขณะหยิบจับ
ขยะ พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล เนื่องจากรู้สึกรำาคาญปฏิบัติงานไม่สะดวก 
และไมเ่หน็วา่การสวมใสอ่ปุกรณจ์ะมปีระโยชน์ต่อตนเอง
จึงทำาให้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของ

พนักงานมีจำานวนน้อย ซึ่งพนักงานก็ไม่เคยได้รับการ
อบรมเชงิปฏิบัติการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
จงึทำาใหข้าดความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการสวมใสอ่ปุกรณ์
ป้องกนัสว่นบุคคล นอกจากน้ีควรจัดให้มอุีปกรณ์ปอ้งกัน
ส่วนบุคลท่ีถูกต้องตามลักษณะงานให้แก่พนักงาน 
ในแต่ละประเภทเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้พนักงานจึงไม่ได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของการสวมใส่อุปกรณ์เหล่าน้ี ซ่ึงหากพนักงาน
ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์เหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ 
เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาพร่ามัว และอาจ 
ทำาให้หูอื้อ หูหนวก การได้ยินลดน้อยลง และยังอาจ 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถเฉี่ยวชน ตกรถ เนื่องจาก
รถท่ีว่ิงสวนไปมาอาจมองไม่เห็นเพราะไม่มีสิ่งสะท้อน 
ในเวลากลางคนื หรอืพนกังานอาจมองไมเ่หน็รถทีว่ิง่สวน
ไปมาเนื่องจากสายตาพร่ามัว สายตาสั้น
 การศึกษาการประเมินผลกระทบสุขภาพจาก 
การทำางานเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานรักษาความสะอาด 
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานยังมีความเสี่ยง
จากการทำางาน จากท่าทางการทำางาน การยืน การก้ม 
การยก อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การสมัผสัสิง่แวดลอ้ม
ที่ไม่ปลอดภัย การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
รวมถึง ขาดความตระหนักต่อการใส่อุปกรณ์เพื่อการ
ป้องกันอันตรายต่อตนเอง ควรมีการอบรมให้ความรู้ 
การสร้างจิตสำานึกและส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายให้แกพ่นักงานอยา่งถกูตอ้ง เพือ่เป็นการปอ้งกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำางาน
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บทคัดย่อ
 จากสภาพการดำาเนนิงานด้านการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ ในประเทศไทยชีใ้หเ้หน็ปญัหา
ท่ีสำาคัญคือ ชุมชนยังขาดความรู้และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำาชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/HIA) และศึกษาระดับขีดความสามารถของแกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA ผลการวิจัย 
พบว่า กระบวนการเพ่ิมขีดความสามารถของแกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA ประกอบด้วย 11 ข้ันตอน ได้แก่ 
1.การศึกษาบริบทพื้นที่เป้าหมาย, 2.การสร้างความร่วมมือกับผู้นำาชุมชน, 3.การเฟ้นหากลุ่มคนเป็นแกนนำา, 
4.การประชุมประสานความร่วมมือ, 5.การอบรมแกนนำาด้าน EIA/HIA, 6.การทำาแผนที่ความเสี่ยงชุมชน, 
7.การวินิจฉัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, 8.ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, 9.การจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน, 10.การจัดทำาแผนงาน/โครงการ, 11.การดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามข้อเสนอ ผลการ
ศกึษาระดบัขดีความสามารถของแกนนำาชุมชน พบวา่ คะแนนเฉลีย่ดา้นความรู ้ความเข้าใจ, การตระหนักรู ้และทกัษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุกช่วงเมื่อเปรียบเทียบช่วง  
ก่อนเริ่มกระบวนการ ระหว่างกระบวนและหลังกระบวนการ ผลการพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯ นี้ 
จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน EIA/HIA ได้ อีกท้ังยังสามารถนำา
กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯ นี้ไปปรับและประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นที่มีสภาพบริบทใกล้เคียงกันได้อีกด้วย 
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Abstract
 The circumstances of environmental and health impact assessment(EIA/HIA) operational 
process regarding legislation and regulation in the Thai contexts revealed lacks of both knowledge 
and participation in EIA and HIA from Thai community. The purpose of this research were to 
develop of capacity building process in EIA and HIA, and also to evaluate capacity building level 
in EIA and HIA for the community leaders. The overall results showed that the components of 
capacity building process which were synthesized from their process consisted of 11 steps included 
1 exploration of target area, 2 cooperation of community leaders, 3 finding the community heads, 
4 cooperated meeting for the community heads, 5 training of community heads, 6 making the 
community risk maps, 7 making the community diagnosis of environment and health, 8 making 
assessment the impact of environment and health, 9 setting a stage of village public participation, 
10 making the propose of program/project, and 11 operation the propose of program/project. 
Additionally, the evaluation of capacity building level for the community leaders showed that the 
mean scores of knowledge, awareness, and practical had increased significant (P่ 0.05) which 
compared among before, during, and after attendance of process. Eventually, the capacity building 
process in environmental and health impact assessment community leaders that will be solve 
regarding lacks of knowledge and community participation in environmental and health impact 
assessment. Moreover, the final draft of capacity building process that can be try adaptation and 
application in similar areas. 

Keywords: Capacity Building, Environmental and Health Impact Assessment (EIA/HIA), 
Community participation



การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 279

บทนำา
 จากการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของภาครัฐและเอกชนได้สร้างมูลค่ามากมาย
มหาศาล แต่ขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เป็นผลพวงจากการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปด้วย สิ่งสำาคัญยังส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาวะของประชาชนหลายๆ มิติทั้งทางกาย จิตใจ 
สังคมและปัญญา ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบ
เหล่านั้นล้วนมีสาเหตุจากการพัฒนา นโยบาย โครงการ
หรือกิจกรรมแทบทั้งสิ้น สำาหรับประเทศไทยมีกลไกของ
รัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ปี พ.ศ.2518 
เริ่มมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด-
ล้อมแห่งชาติ มีการปรับปรุงเร่ือยมา ปี พ.ศ.2521 
จนถึงปี พ.ศ.2535 เกิดเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ระบบ 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)[1-5]  ต่อมา
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ระบุถึง
บุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำาช้ีแจง และเหตุผลจาก
หน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของตนหรอืของชุมชนและแสดงความเหน็ของตนในเรือ่ง
ดงักลา่ว รวมถงึมสีทิธิร้องขอใหม้กีารประเมนิและมสีทิธิ
รว่มในกระบวนการประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ (HIA)
จากนโยบายสาธารณะ[6-8] เมือ่วเิคราะหส์ภาพการดำาเนิน
งานด้าน EIA/HIA ในประเทศไทยยังคงมีปัญหา
อปุสรรคหลายประการด้วยกนั ปญัหาหนึง่ในน้ันทีส่ำาคญั 
จากรายงานศึกษา[9-14] พบว่า ประชาชนรู้จักการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพน้อยมากและหลายภาคีเครือข่าย 
ยังมีความเข้าใจและความคาดหวังต่อ EIA และ HIA 
ท่ีไม่เหมือนกนัและไมเ่ทา่กนั ซึง่กไ็มไ่ด้สอดรับกบัเจตนา-
รมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
ท่ีไดเ้นน้ย้ำาถงึสทิธขิองบคุคลในการรับรู้และเขา้ไปมสีว่น
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชน 
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจด้าน EIA/HIA ไม่เพียงพอ 
และยังสอดคล้องกับรายงานศึกษาในต่างประเทศ[15-17] 

ระบุว่า แม้จะเริ่มมีการนำาระบบ HIA ไปศึกษาและใช้ใน
ระดบัชมุชนท้องถิน่แลว้แต่กย็งัประสบปัญหาขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประชาชนจำาเป็นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเน้ือหาท้ังเชงิระบบและกระบวนการ EIA/HIA 
ให้มากพอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการ EIA/HIA 
ได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐานทาง
วิชาการแทนท่ีจะเป็นการใช้ความรู้สึกด่ังเช่นท่ีผ่านมา 
สิ่งเหล่านี้เป็นการเน้นย้ำาถึงความสำาคัญของ ประชาชน 
ชุมชน ในฐานะผู้มีส่วนได้/เสียที่สำาคัญของโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางแก้ปัญหาหนึ่งคือ การเสริม
สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง EIA/HIA ด้วย
กระบวนการและวิธีการต่างๆ ให้กับกลุ่มแกนนำาชุมชน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังมีขีดจำากัดอยู่อีกมาก และจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ยังขาดกระบวนการพัฒนาที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำา 
ชุมชน ด้าน EIA/HIA สำาหรับการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการ EIA/HIA ได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัย 
จึงสนใจที่ศึกษาพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำาชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่ง-
แวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงการศึกษาระดับขีดความ
สามารถของแกนนำาชุมชนท่ีได้เข้าร่วมกระบวนการเพิ่ม
ขีดความสามารถฯ ดังกล่าว 

วิธีการศึกษา
 รูปแบบการวิจัย
 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชน 
(Community-Based Action Research: CBAR) 
โดยใชวิ้ธกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูแบบผสมผสาน (Mixed 
method) ทั้งในเชิงคุณภาพ (Quality research) และ
เชิงปริมาณ (Quantitative research)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ แกนนำาชุมชน
ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนเป้าหมายที่อยู่ในและบริเวณ
รอบพื้นที่ที่คาดว่าจะมีโครงการพัฒนา โดยชุมชน 
เป้าหมายเป็นชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน 
ตำาบลปริก/เทศบาลตำาบลปริก (หมู่ 3,4,7), องค์การ
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บริหารส่วนตำาบลสำานักแต้ว (หมู่ 2,3,7) และเทศบาล
ตำาบลสำานักขาม (หมู่ 2,6,7) อ.สะเดา จ.สงขลา 
 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยกำาหนดคุณสมบัติของ 
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องดำาเนินการศึกษาคือ เป็นตัวแทน 
ของชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ 3 ตำาบล (9 หมู่บ้าน) และ
บุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key inform-
ants) ประกอบด้วย ผู้นำาแบบทางการ ได้แก่ กำานัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นักการเมืองท้องถิ่นหรือ
ผูแ้ทน, สมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 
และผู้นำาทางธรรมชาติ ได้แก่ ผู้นำาทางศาสนา, ปราชญ์
ชาวบ้าน และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการบำานาญ, 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข, ผู้อำานวยการโรงเรียน, ข้าราชครู, ประธาน
กรรมการชมุชน, ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่าน 
(อสม.), กลุ่มพัฒนาองค์กรเอกชน (NGOs) และกลุ่ม
อนุรักษ์ โดยได้จำานวนกลุ่มแกนนำาชุมชน ทั้ง 3 ตำาบล 
รวมเป็น 30 คน ซึ่งเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการแจกแจง
ของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเป็นแบบปกติ (Central limit 
theorem)
 เครื่องมือในการศึกษา
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) สำาหรับวัดความรู้ ความเข้าใจ การ
ตระหนกัรูแ้ละทกัษะการปฏบิตัดิา้น EIA/HIA และแบบ
สมัภาษณเ์ชงิลกึ (in-depth interview) ด้าน EIA/HIA 
สำาหรับแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบ ข้อคำาถามสำาหรับวัด 3 ด้าน (KAP) ประกอบ
ดว้ยการวดัความรู้ ความเขา้ใจ, การตระหนกัรู้ และทกัษะ
การปฏิบัติ ด้าน EIA/HIA ซึ่งใช้ในการวัด 3 ช่วงเวลา 
คอื กอ่นเขา้รว่มกระบวนการ (0 เดือน) ระหวา่งเขา้รว่ม
กระบวนการ (3 เดือน) หลังเข้าร่วมกระบวนการ 
(6 เดือน) ส่วนแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) ด้าน EIA/HIA จะมีแนวคำาถามที่กำาหนด
ไว้ สำาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยเครื่องมือทั้ง 2 ประเภท 
ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ได้สง่ใหผู้ท้รงคุณวฒุ ิจากมหาวทิยาลยั
มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำาหรับ

หาความตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมที่จะใช้เก็บ
ข้อมูล นำามาปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรง
คุณวุฒิก่อนที่จะนำาไปทดลองใช้ จากนั้นได้นำาแบบสอบ-
ถามท่ีผ่านการทดสอบความตรงของเน้ือหาแล้ว นำาไป
ทดสอบ (Try out) กับประชาชนในพื้นที่ตำาบล 
ป่าชิง อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำานวน 35 ราย 
จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
มากกว่า 0.8 
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
 ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม 
SPSS version 22 (ลิขสิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ค่าต่ำาสุด 
สูงสุด สถิติเชิงอนุมาน คือ Paired-t-test

ผลการศึกษา
 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของแกนนำา 
จำานวน 30 คน เป็นตัวแทนจากตำาบลปริกมากท่ีสุด 
11 คน รองลงมา ตำาบลสำานักแต้ว จำานวน 10 คน 
และ ตัวแทนจากตำาบลสำานักขาม จำานวน 9 คน 
แกนนำา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.0 และเพศ
หญิง ร้อยละ 20.0 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี 
มากที่สุด ร้อยละ 36.7 (อายุเฉลี่ย 48 ปี) ส่วนใหญ่ 
มีสถานภาพสมรสซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกัน ร้อยละ 90.0 
ระดับการศึกษา แกนนำาจบระดับมัธยมศึกษา ใกล้เคียง
กับจบปริญญาตรี ร้อยละ 43.3 และ ร้อยละ 40.0 
ตามลำาดับ แกนนำาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำาสวน 
ร้อยละ 43.3 รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 33.3 
โดยส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยช่วง 10,000-20,000 บาท/
เดือน ร้อยละ 56.7 (รายได้เฉลี่ย 22,450 บาท) 
เมื่อวิเคราะห์สถานภาพทางเศรษฐานะของแกนนำา 
พบว่า มากกว่าครึ่ง พอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 56.7 
รองลงมา มีเงินเหลือเก็บ ร้อยละ 43.3 ขณะที่ระยะ
เวลาที่แกนนำาอาศัยอยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 43.30 (อาศัยอยู่เฉลี่ย 33 ปี) 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 30 คน) 

ตัวแปร
จำานวน
(ร้อยละ)

แกนนำาเป็นตัวแทนตำาบลจาก

ปริก
สำานักแต้ว
สำานักขาม

11 (36.7)
10 (33.3)
 9 (30.3)

เพศ

ชาย
หญิง

24 (80.0)
 6 (20.0)

อายุ

20-30 ปี
31-40 ปี 
41-50 ปี
51- 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 
ค่าเฉลี่ย(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
มัธยฐาน(ค่าต่ำาสุด,ค่าสูงสุด) 

 4 (13.30)
 4 (13.30)
 8 (26.7)
11 (36.7)
 3 (10.0)

48 (10.69)
49.5 (27,65)

สถานภาพสมรส

โสด
สมรส/อยู่ในบ้านเดียวกัน
สมรส/แยกกันอยู่คนละบ้าน 

2 (6.7)
27 (90.0)

1 (3.3)

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ อนุปริญญา

1 (3.3)
13 (43.3)
12 (40.0)
3 (10.0)
1 (3.3)

อาชีพ

ทำาสวน 13 (43.3)

รับราชการ
ข้าราชการเกษียณ
ค้าขาย
ทำาธุรกิจส่วนตัว

10 (33.3)
 2 (6.7)
4 (13.3)
 1 (3.3)

ตัวแปร
จำานวน
(ร้อยละ)

รายได้เฉลี่ย/เดือน

 10000-20000
 20001-30000
 30001-40000
 มากกว่า 40000
 ค่าเฉลี่ย (SD) 
 มัธยฐาน(ค่าต่ำาสุด,ค่าสูงสุด) 

17 ( 56.7)
8 (26.7)
4 (13.3)
1 (3.30)

22,306 (9281.377) 
20,000(10000,45000)

สถานภาพเศรษฐานะ

 ไม่พอใช้  
 พอใช้ไม่เหลือเก็บ 
 มีเงินเหลือเก็บ

0 (0)
17 (56.7)
13 (43.3)

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน

0 -10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ค่าเฉลี่ย(SD)
มัธยฐาน(ค่าต่ำาสุด,ค่าสูงสุด)

4 (13.30)
4 (13.30)
9 (30.00)

13 (43.30)
33 (16.43)
30 (2,62) 

ข้อมูลการพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA
 ผูวิ้จยัไดส้รปุผลการดำาเนินงานพฒันากระบวน-
การเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำาชุมชนด้าน EIA/
HIA ทีไ่ดด้ำาเนินการในพืน้ที ่3 ตำาบล ไดแ้ก ่ตำาบลปรกิ, 
ตำาบลสำานักแต้ว และตำาบลสำานักขาม อำาเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา จากนั้นได้ทำาการสังเคราะห์จนได้ร่าง 
(draft) กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
ด้าน EIA/HIA และได้ขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงแล้วนั้น ปรากฏว่าได้
กระบวนการเพิม่ขีดความสามารถฯ ท้ังหมด 11 ขัน้ตอน 
ดังรายละเอียดรูปภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเพิ่มขีด
ความสามารถของแกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA ดังนี้
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 ขั้นตอนของกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนด้าน EIA/HIA ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาบริบทพื้นที่เป้าหมาย เป็นการแจ้ง 
และประสานขอข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เป้าหมายไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สคร/ศอ., สสจ., ทสจ.สสอ., 
รพ.สต., อปท.(เทศบาล/อบต.), ปกครองอำาเภอ (ปลัด
อำาเภอ) เขา้พบและช้ีแจงวตัถปุระสงค์/เปา้หมายโครงการ
วิจัยเพื่อประสานความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ 
ในพื้นที่เป้าหมาย 
 2. สร้างความร่วมมือกับผู้นำาชุมชน เข้าพบ
และชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการวิจัย 
เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้นำาชุมชน ได้แก่ นายก

เทศมนตร/ีนายก อบต./ผูบ้รหิารทอ้งถิน่., กำานนั, ผูใ้หญ-่
บ้าน, โต๊ะอิหม่าม/ผู้นำาทางศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน 
รวมถึงชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าชุมชนจะได้รับ 
 3. เฟ้นหากลุ่มคนเป็นแกนนำา ทำาการเฟ้นหา 
กลุ่มคนที่จะมาเป็นแกนนำา ผ่านตามคำาแนะนำา บอกเล่า 
ของคนในพืน้ที ่ไดแ้ก ่กำานนั ผูใ้หญบ่า้น นายกเทศมนตร ี
นายก อบต. ผู้นำาทางศาสนา และเจ้าหน้าที่ 
 4. ประชุมประสานความร่วมมือ จัดประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ระยะเวลา/แผนงาน/ 
การเตรียมจัดกิจกรรมและพูดคุยประเด็นหารือเบื้องต้น
เกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมาย, วัน เวลา สถานที่ และ 
งบประมาณ
 5. อบรมแกนนำาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้น 
EIA/HIA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับแกนนำา 
เพือ่เพิม่ขีดความสามารถด้าน EIA/HIA เพือ่เสรมิสรา้ง
องค์ความรู้เกี่ยวกับ EIA/HIA และสามารถนำาความรู้
ไปดำาเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการของ 
EIA/HIA ได้
 6. การทำาแผนท่ีชุมชนเชื่อมโยงโครงการ
พัฒนา เป็นการวาดแผนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ลงในกระดาษ 
flip chart ลงข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
แวดลอ้มจนครบสมบรูณ ์และทำาการลงพกิดัของโครงการ
พัฒนาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เห็น
ความเชื่อมโยงในแง่ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในเชิงพื้นที่ 
 7. การวินิจฉัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพ เป็นการคน้หาสภาพปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพของชุมชน เรียงลำาดับสภาพความรุนแรงของ
ปัญหาจากมากไปน้อย (Priority) เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐาน 
(baseline data) สำาหรบัใชใ้นการประเมนิผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ
พัฒนาในพื้นที่ จากสถานะปัจจุบันไปยังอนาคต
 8. ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
(ทั้งทางด้านบวก ด้านลบ ทั้งระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่าง
ก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง) กำาหนดมาตรการในการ
ป้องกันและลดผลกระทบ วิธีการ/แนวทางการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจากโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
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ชุมชน รวมถึงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบของ
โครงการพัฒนา เพื่อวิเคราะห์ว่ามันจะส่งผลถึงการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยักำาหนดสขุภาพอะไรบ้าง ใครเป็น
คนกลุ่มเส่ียงที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำาหนดสุขภาพ และวิเคราะห์ 
คาดการณ์ผลกระทบทางสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้ง 
4 มิติ (กาย จิต สังคม ปัญญา)
 9. การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เป็นการจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือนำาเสนอข้อมูลฯ โดยเชิญ
บุคคลสำาคัญ (key person) ประกอบด้วย ประธาน
ชุมชน/กรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อปท. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เกีย่วกบัขอ้มลูผลการจดัทำาแผนทีชุ่มชน, การวนิิจฉยัชมุ
ชนฯ, ผลการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 10.การจัดทำาแผนงาน/โครงการที่จะแก้ไข
ปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้าน EIA/
HIA เปน็การจดัทำาขอ้เสนอแผนงาน/โครงการท่ีจะแกไ้ข
หรือเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้าน EIA/HIA 
ทัง้แผนงานระยะสัน้ (ทำาได้เองโดยชุมชน) และแผนงาน
ระยะยาว (ทำาไม่ได้เองต้องบรรจุเข้าแผนพัฒนาแม่บท
ของท้องถิ่น)
 11.การดำาเนนิการตามขอ้เสนอของแผนงาน/
โครงการ เป็นการดำาเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
(แผนงานระยะสัน้) โดยเชิญกลุม่เปา้หมาย คอื กรรมการ
หมูบ่า้น, อสม., ตวัแทนชุมชน และกลุม่อืน่ๆ เข้ามารว่ม
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ดังกล่าว 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านขีดความสามารถของ
ชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
 ขอ้มลูสรปุจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึดา้นขดีความ
สามารถของชุมชนฯ พบว่า ส่วนใหญ่ชุมชนมักจะทราบ
ข่าวเกี่ยวกับโครงการพัฒนา ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของ
ตัวเอง ส่วนความรู้สึกต่อการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนา
ในพื้นท่ี มองว่า มันมีทั้งด้านบวกและลบปะปนกันไป 
บางโครงการกดี็ช่วยสร้างรายได้ใหก้บัคนในชุมชน แตบ่าง
โครงการไม่ดีเพราะส่งผลกระทบ ความเดือดร้อนแก่
คนในชุมชน โดยเมื่อลองให้วิเคราะห์ผลกระทบทาง 

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพ ที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้น ทั้งในช่วงก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลัง
กอ่สรา้ง มกัจะมองภาพแบบคลมุเครอือยู ่ไมช่ดัเจนและ
แสดงความคิดเห็นออกมาในลกัษณะใชค้วามรูส้กึนำาหนา้
ความรู้ทางวิชาการ ในเรื่องของผลกระทบที่คาดว่าจะ 
เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ยังนึกถึงแต่ผลกระทบที่เห็นภาพได้ชัด 
โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีการเปิดกิจการ
แลว้ แต่ยงัไมไ่ด้นึกถงึผลกระทบในชว่งเวลากอ่นหนา้นัน้ 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนก่อสร้างและช่วงระหว่างก่อสร้าง 
ส่วนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมักจะมองแค่ผลกระทบ
ทางกายภาพเป็นหลัก และผลกระทบทางสุขภาพจะ 
มองแค่ผลกระทบต่อสุขภาพกายเป็นหลัก นอกจากนี้ 
ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่า โครงการพัฒนาจะมีความ
เกี่ยวข้องกับ EIA/HIA อย่างไร และไม่ทราบเกี่ยวกับ
กระบวนการของ EIA/HIA เลย ส่วนใหญ่เห็นด้วย 
ที่จะให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA/HIA 
แต่ก็ยังไม่ทราบว่ามีใครบ้างท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าไปมี 
ส่วนร่วมอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นตรง 
กนัว่า หากชมุชนจะต้องเข้าไปมสีว่นรว่ม ในกระบวนการ 
EIA/HIA น้ีจำาเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาศักยภาพหรอื
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ให้มีความรู้ ทางด้าน 
EIA/HIA นีก้อ่น เนือ่งจากเหน็วา่ตอนนีช้มุชนมขีดีความ
สามารถด้าน EIA/HIA น้อยมากหรือไม่มีเลย เพื่อเป็น 
การเตรียมพร้อมกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวน 
EIA/HIA จากโครงการพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน 

ข้อมูลผลการประเมินระดับขีดความสามารถของ
แกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA 
 ผู้วิจัยได้ประเมินระดับขีดความสามารถของ 
แกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA เป็นภาพรวมของทั้ง 
3 ตำาบล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการประเมินระดับ 
ขดีความสามารถของแกนนำาชมุชน โดยใชแ้บบสอบถาม
วัด 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ, การตระหนักรู้
และทักษะการปฏบัิติด้าน EIA/HIA โดยผูวิ้จัยไดท้ำาการ
ประเมิน 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการ (0 เดือน) ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วม
กระบวนการ (3 เดือน) และครั้งที่ 3 หลังเข้าร่วม
กระบวนเสร็จสิ้น (6 เดือน)
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 จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้
ความเข้าใจ, การตระหนักรู้และทักษะการปฏิบัติด้าน 
EIA/HIA ของกลุ่มแกนนำา 3 ตำาบล เมื่อแยกเป็น 
รายด้าน การทดสอบครั้งที่ 1 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ 
(0 เดอืน) แกนนำามคีะแนนเฉลีย่ดา้นความรู ้ความเข้าใจ 
4.97 คะแนน (ต่ำาสุด 0 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน) 
การทดสอบครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วมกระบวนการ 
(3 เดือน) แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ ความ 
เข้าใจ เพิ่มขึ้น 6.67 คะแนน (ต่ำาสุด 4 คะแนน, 
สูงสุด 10 คะแนน) และการทดสอบครั้งที่ 3 หลังเสร็จ
สิ้นกระบวนการ (6 เดือน) แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นเป็น 7.70 คะแนน (ต่ำาสุด 
6 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน) เมื่อทดสอบด้วยสถิติ
เชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลัง การทดสอบ
ครั้งที่ 1 เปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 พบว่า แกนนำามีคะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน EIA/HIA เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) และการทดสอบ
ครั้งที่ 2 เปรียบเทียบ ครั้งที่ 3 แกนนำามีคะแนนเฉลี่ย

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน EIA/HIA เพิ่มขึ้นอย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนด้านการตระหนักรู้ 
การทดสอบครัง้ท่ี 1 กอ่นเข้ารว่มกระบวนการ (0 เดือน) 
แกนนำามคีะแนนเฉลีย่ด้านการะตระหนักรู ้6.13 คะแนน 
(ต่ำาสุด 3 คะแนน, สูงสุด 9 คะแนน) การทดสอบ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วมกระบวนการ (3 เดือน) 
แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านการตระหนักรู้ เพิ่มขึ้น 7.13 
คะแนน (ต่ำาสุด 5 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน) และ
การทดสอบครัง้ท่ี 3 หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ (6 เดือน) 
แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านการตระหนักรู้ เพิ่มข้ึนเป็น 
8.07 คะแนน (ต่ำาสุด 6 คะแนน, สูงสุด 10 คะแนน) 
เมื่อทดสอบด้วยสถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบก่อน
และหลัง การทดสอบครั้งที่ 1 เปรียบเทียบ ครั้งที่ 2 
พบว่า แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านการตระหนักรู้  
ด้าน EIA/HIA เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และการทดสอบครั้งที่ 2 เปรียบเทียบ 
ครั้งที่ 3 แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านการตระหนักรู้ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) และการ

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ, การตระหนักรู้และทักษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA ของแกนนำา 3 ตำาบล (n = 30)

ประเภท
การทดสอบ

ครั้งที่ 1
(0 เดือน)

ครั้งที่ 2
(3 เดือน)

ครั้งที่ 3
(6 เดือน)

ครั้งที่ 2-ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3-ครั้งที่ 2

Mean
(Min,
Max)

S.D Mean
(Min,
Max)

S.D Mean
(Min,
Max)

S.D t p-value t p-value

1. ความรู้
 ความเข้าใจ
 (10 คะแนน)

4.97
(0,10)

2.43 6.67
(4,10)

1.47 7.70
(6,10)

0.99 4.28 0.000* 5.15 0.000*

2. ความตระหนักรู้
 (10 คะแนน)

6.13
(3,9)

2.16 7.13
(5,10)

1.41 8.07
(6,10)

0.98 4.35 0.000* 5.4 0.000*

3. ทกัษะการปฏบิตัิ
 (10 คะแนน)

1.74
(0,4)

1.34 4.32
(2,8.5)

1.55 5.65
(4,7.5)

1.2 13.98 0.000* 4.08 0.000*

4. คะแนนรวม
 ทั้ง 3 ด้าน
 (30 คะแนน)

12.84
(6,22)

4.83 18.12
(12,27.5)

3.73 21.42
(16,26)

2.56 5.27 0.000* 5.15 0.000*

*นัยสำาคัญที่ 0.05
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ทดสอบดา้นทกัษะการปฏิบตัด้ิาน EIA/HIA การทดสอบ
ครั้งที่ 1 ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ (0 เดือน) แกนนำา 
มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ 1.74 คะแนน 
(ต่ำาสุด 0 คะแนน, สูงสุด 4 คะแนน) การทดสอบ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วมกระบวนการ (3 เดือน) 
แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ เพิ่มข้ึน 
4.32 คะแนน (ต่ำาสุด 2 คะแนน, สูงสุด 8.5 คะแนน) 
และการทดสอบคร้ังที่ 3 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ 
(6 เดือน) แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ 
เพิ่มขึ้นเป็น 5.65 คะแนน (ต่ำาสุด 4 คะแนน, สูงสุด 
7.5 คะแนน) เมื่อทดสอบด้วยสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลัง การทดสอบครั้งที่ 1 เปรียบ
เทียบ ครั้งที่ 2 พบว่า แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และการทดสอบครั้งที่ 2 เปรียบเทียบ 
ครั้งที่ 3 แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติ 
ด้าน EIA/HIA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
(p<0.05) สดุทา้ยเมือ่รวมคะแนนเฉลีย่ของการทดสอบ
ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ, การตระหนักรู้ และทักษะ
การปฏิบัติด้าน EIA/HIA (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
การทดสอบครัง้ที ่1 กอ่นเขา้รว่มกระบวนการ (0 เดือน) 
แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 12.84 คะแนน 
(ต่ำาสุด 6 คะแนน, สูงสุด 22 คะแนน) การทดสอบ
ครั้งที่ 2 ระหว่างเข้าร่วมกระบวนการ (3 เดือน) 
แกนนำามคีะแนนเฉลีย่ทัง้ 3 ด้าน เพ่ิมขึน้ 18.12 คะแนน 
(ต่ำาสุด 12 คะแนน, สูงสุด 27.5 คะแนน) และการ
ทดสอบครั้งที่ 3 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ (6 เดือน) 
แกนนำามีคะแนนทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นเป็น 21.42 คะแนน 
(ต่ำาสุด 16 คะแนน, สูงสุด 26 คะแนน) เมื่อทดสอบ
ด้วยสถิติเชิงอนุมานเพ่ือเปรียบเทียบก่อนและหลัง 
การทดสอบคร้ังที่ 1 เปรียบเทียบ คร้ังที่ 2 พบว่า 
แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (p<0.05) และการทดสอบครั้งท่ี 2 
เปรียบเทียบ ครั้งที่ 3 แกนนำามีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลความยากง่ายของการทดสอบรายด้าน 
ทั้ง 3 ครั้ง พบว่า การทดสอบด้านตระหนักรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา การทดสอบด้านความรู้ ความ

เข้าใจ และการทดสอบด้านทักษะการปฏิบัติ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำาที่สุด ในการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของแกนนำาชมุชนด้าน EIA/HIA ท่ีได้จากการวิจัยนีแ้ละ
ไดม้กีารสงัเคราะห์เป็นกระบวนการเพิม่ขีดความสามารถ
ของแกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA มี 11 ขั้นตอน 
ผลจากการพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯ 
ดังกล่าวสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้าน EIA/HIA 
ให้กับแกนนำาชุมชนได้อย่างแท้จริง จากผลการวิเคราะห์
ระดบัขีดความสามารถของแกนนำาชมุชนดา้น EIA/HIA 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยแยกรายด้านและคะแนนเฉลี่ยรวม
ท้ังดา้นความรู ้ความเข้าใจ, การตระหนักรูแ้ละทักษะการ
ปฏิบัติด้าน EIA/HIA ของแกนนำาชุมชน มีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
การทดสอบครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 2 กับ 
ครั้งที่ 3 นอกจากนี้กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ 
ของแกนนำาชุมชนด้าน EIA/HIA ท่ีสังเคราะห์ได้นั้น 
ผู้วิจัยคาดหวังว่า สามารถนำาไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันได้ อย่างไรก็ตามจากการวิจัยนี้พบปัญหา
อุปสรรคที่เห็นได้ชัด คือ ในบางพื้นที่พบปัญหาการขาด
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย โดยเฉพาะ
แกนนำาชุมชนในกลุ่มผู้นำา ได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้นำาทางศาสนา รวมถึงผู้นำาทางการเมืองในองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ (อปท.) สมาชกิสภาเทศบาล/อบต. 
และปลัดเทศบาล/อบต. ส่งผลให้การพัฒนากระบวน
การฯ ในกิจกรรมบางข้ันตอนต้องล่าช้ากว่าท่ีกำาหนด 
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทั้งน้ีผู้วิจัยเสนอแนะว่าหากสามารถศึกษาให้ได้กลยุทธ์ 
ในการสร้างความร่วมมือในการเข้าร่วมกระบวนการฯ
สำาหรับกลุ่มผู้นำาชุมชนและผู้นำาทางการเมืองดังกล่าวได้ 
คาดว่า การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ 
ของแกนนำาชมุชนด้าน EIA/HIA น่าจะบรรลผุลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และการพัฒนากระบวนการ
เพิ่มขีดความสามารถฯนี้ ยังมีข้อจำากัดในแง่ของการนำา 
ไปประยุกต์และปรับใช้ ใ ห้ เหมาะกับสภาพบริบท 
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ที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น หากจะนำาไปใช้กับสภาพบริบท 
อื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น ประเภทและ
ขนาดโครงการที่แตกต่างกันมาก ย่อมส่งผลให้การนำา 
กระบวนการฯ นี้ไปปรับใช้ อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
จำาเป็นท่ีจะต้องทำาการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือไห้ได้
กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถฯที่เหมาะกับสภาพ
บรบิทของลกัษณะของโครงการพฒันาขนาดใหญ ่(Mega 
project) เข้าข่าย EHIA แต่อย่างน้อยคาดว่าสามารถ
นำาไปเป็นกระบวนการหรือเป็นเคร่ืองมือหนุนเสริมการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) ได้
อีกทางหนึ่ง 
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บทคัดย่อ
 การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายในเกษตรกร ส่งผลต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
การศึกษานี้เลือกพ้ืนที่ราบสูงบริเวณหนึ่งในเขตภาคเหนือท่ีทำาการเกษตรเป็นหลักเป็นพื้นที่ศึกษาในการประเมินผล 
กระทบจากการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช โดยได้นำาตารางประเมินความเสี่ยง (risk matrix) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการคัดเลือกชนิดของสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเพื่อการกำาหนดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสสารเคมี (biomarker 
of exposure) วิธีการออกแบบโดยเร่ิมจากการสำารวจชนิดและปริมาณของสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ที่นิยมใช้ พบว่าในพื้นที่ศึกษาเกษตรกรใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืชประมาณ 3 ใน 4 ของสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทั้งหมด 
โดยมีชนิดของสารเคมีที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ ไกลโฟเสต เมทซัลฟูรอน-เมททิล และพาราควอต ตามลำาดับ 
แล้วนำาผลที่ได้มาประเมินผลกระทบด้วยตารางประเมินความเสี่ยง ซ่ึงคำานวนจากผลคูณของค่าการประเมินความ 
เป็นอันตราย (hazard score) และค่าการประเมินโอกาสของการสัมผัสสารเคมี (exposure score) ผลที่ได้จากตาราง
ประเมินความเส่ียงพบวา่พาราควอตเปน็สารเคมทีีไ่ด้คะแนนความเสีย่งสงูท่ีสดุ การท่ีพาราควอตมผีลของค่าความเสีย่ง
ที่สูงกว่าไกลโฟเสตและเมทซัลฟูรอน-เมททิล ทั้งนี้เนื่องจากสมบัติของพาราควอต เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง และ
จากผลการประเมนิทีไ่ด ้ทำาใหน้ำาไปใชใ้นการกำาหนดรปูแบบของการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ โดยการใชก้ารกำาหนด
ให้พาราควอตเป็นสารเคมีในการเฝ้าระวังในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาต่อไป

คำาสำาคัญ: สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช, ตารางประเมินความเสี่ยง, การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ, ความอันตราย, 
การสัมผัส
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Abstract
 Pesticide use among farmers causes the impacts to environment and health. An area in 
the northern highlands was selected for study sites for the impact assessment of pesticide utilizations. 
Risk matrix is a tool to scope the type of pesticide and its biomarker of exposure. Questionnaire 
was the initial assessment tool for scoping the group and type of pesticide use. Herbicide showed 
the major group of pesticides (3 of 4) and glyphosate, metsulfuron-methyl and paraquat were 
the most pesticides often sprayed, respectively. The impact of most three herbicides was calculated 
by using risk matrix resulted from multiplication of hazard score and exposure score. Paraquat 
showed the highest risk score resulting from its most toxic compound compared to higher ranking 
chemicals, glyphosate and metsulfuron-methyl. Results from the assessment using risk matrix could 
be determined for further health surveillance program in the study area.

Keyword: Pesticide, Risk matrix, Health Impact Assessment, Hazard, Exposure 
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1. บทนำา
 สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชนับเป็นปัจจัยที่สำาคัญ 
ในการผลิตอาหารและผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรไทยโดยทัว่ไป อยา่งไรกต็ามการใช้สารเคมกีำาจดั
ศัตรูพืชได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โดยทำาให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำา ดินและอากาศ 
และการสัมผัสโดยตรงของกลุ่มเกษตรกรผู้ฉีดพ่น 
นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบจากการสัมผัสทางอ้อม 
เช่น การรับประทานพืชผักที่มีการตกค้างซึ่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชนั้น สามารถเกิด 
ผลกระทบไดท้ัง้แบบเฉยีบพลนั และผลในระยะยาวท่ีกอ่
โรคเรือ้รงั (Alavanja M.C., Hoppin J.A. and Kamel 
F., 2004) เช่น โรคมะเร็ง การเกิดเนื้องอก โรคทาง
ระบบสืบพันธุ์ โรคทางระบบประสาท ปัญหาทางระบบ
ภูมิคุ้มกัน รวมถึงโรคที่เกิดเฉพาะที่กับอวัยวะ เช่น 
การทำางานของปอดผิดปกติ มีปัญหาการสร้างเม็ดเลือด 
การเกิดอาการแพ้ง่าย โรคไต ตับอักเสบจากความเป็น
พิษ เป็นต้น (Kolcun J., et al., 1989)
 ตารางประเมินความเสี่ยง (risk matrix) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหรือกำาหนดระดับของ
ความเสี่ยง โดยทั่วไปได้ถูกนำาไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (United States 
Department of Defense, 2006) ซึ่งสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ในหลายๆ กิจกรรม เช่น การประเมินความ
เส่ียงจากสารเคมีของกระบวนการทางเคมีในโรงงาน 
(Bernd R., 2004) หรือการใช้ประเมินความเสี่ยงจาก
การสัมผัสสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชด้วย (Dick F.D., et 
al., 2010) โดยผลที่ได้จากการประเมินโดยใช้ตางราง
ประเมินความเส่ียงนั้นสามารถให้ข้อมูลที่แสดงถึงความ
เสี่ยง เช่น ยอมรับหรือไม่ยอมรับ อันตรายหรือไม่
อนัตราย หรอืมคีวามเปน็อนัตรายอยูใ่นระดับใด เป็นตน้ 
จึงถือว่าตางรางประเมินความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่สำาคัญที่ช่วยในการประเมินผลกระทบ เพื่อการตัดสิน
ใจในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้นำาตารางประเมินความ
เส่ียงเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 
ในการช่วยกำาหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจากการใช้สารปราบวัชพืชที่มีหลายชนิด 
ให้แคบลง เพื่อทำาให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สามารถกระทำาได้ในขอบเขตที่ประเมินผลกระทบสาร
กำาจัดศัตรูท่ีเหมาะสม และทำาให้การกำาหนดขอบเขต 

ดังกล่าว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประเมินที่เกิดจาก 
ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการท่ีมีราคาค่อนข้าง 
สูงด้วย

2. วิธีการศึกษา
 2.1 การสำารวจข้อมูลเบื้องต้น
 ในการศึกษาได้ใช้แบบสอบถามในการกำาหนด
ขอบเขตเบื้องต้น โดยการสอบถามถึงรูปแบบการเพาะ
ปลกูพชื ชนิด รปูแบบและความถีข่องสารเคมกีำาจดัศตัรู
พชืทีใ่ช ้โดยใชเ้กษตรกรชาวเขา 4 หมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นบรเิวณ
ที่ราบสูงในเขตภาคเหนือ 
 2.2 การใช้ตารางประเมินความเสี่ยง
 ตารางประเมินความเสี่ยงที่ใช้ในการศึกษานี้ 
เป็นเครืองมือ Hazard and Risk Evaluation Matrix 
ท่ีออกแบบโดย Stony Brook University, New York 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยการคำานวณคา่ความเสีย่งจาก
สมการ

ความเสี่ยง (risk) =
ความเป็นอันตราย (hazard) x การสัมผัส (exposure)

 โดยข้ันแรกเริม่จากการหาคา่ความเป็นอันตราย 
(hazard) ซ่ึงเป็นการประเมินจากสมบัติของสารเคมี 
มีเกณฑ์การพิจารณาจากความไวไฟ (flammability) 
การกดักรอ่น (corrosively) ความไวต่อการเกดิปฏกิริยิา 
(reactivity) ความเป็นพิษ (toxicity) การก่อโรคเรื้อรัง 
(chronic health hazard) และผลกระทบทางสุขภาพ 
(health effects) ขั้นที่สองคือการหาค่าการสัมผัส 
(exposure) เป็นการประเมินโอกาสการได้รับสารเคมี 
เข้าสู่ร่างกาย พิจารณาจากปริมาณการใช้ (quantity) 
ความเข้มข้นของสารเคมี (concentration) แรงดันไอ
ของสารเคมี (vapor pressure at mmHg ที่ 20ำำC) 
จดุเดอืดของสารเคม ี(boiling point) ชอ่งทางการสมัผัส 
(route of exposure) ความละเอียดในการตรวจสอบ 
(detection) และคำาเตือนจากคุณสมบัติของสารเคมี 
(warning properties) (ตารางที่ 1 และ 2) จากนั้น 
นำาผลรวมจากการประเมินท่ีได้คูณกับโอกาสการสัมผัส
สารเคมี (ตารางที่ 3) จะได้ค่าความเสี่ยง (risk) โดย
ค่าความเสี่ยงมาก จะแสดงถึงสารเคมีนั้นมีอันตรายกับ 
ผู้ใช้สารเคมีนั้นสูงตามไปด้วย โดยการศึกษานี้ ค่าที่
คำานวณได้จะถูกนำาไปใช้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ของการประเมินระดับความอันตราย (ขั้นตอนที่ 1)

ตารางที่ 2 ข้อมูลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ระดับและโอกาสการสัมผัสสารเคมี (ขั้นตอนที่ 2)
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ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้กำาหนดคะแนนความเสี่ยง
 1. หากไม่มีข้อมูล ต้องให้คะแนนที่ 4-5
 2. ไม่มีหลักฐาน (no evidence) หมายถึงได้มีการศึกษามาแล้วแต่ยังไม่ปรากฎการก่อให้เกิดมะเร็งหรือ 
  ความผิดปกติทางระบบสืบพันธ์ของสัตว์ทดลอง
 *ตารางนี้เป็นเพียงเคร่ืองมือที่ช่วยประเมินความสัมพันธ์ของความเป็นพิษของสารเคมี ไม่สามารถทดแทน
ระบบป้องกันทั่วไปภายในห้องปฏิบัติการได้ ถ้ายังไม่ได้ประเมินพิษของสารเคมีโดยผู้ผลิตหรือยังไม่มีการศึกษาทาง 
วิทยาศาสตร์แล้ว ยังจำาเป็นต้องพิจารณาอันตรายของสารเคมีและระมัดระวังอยู่เสมอ

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินค่าความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3) 

ตัวอย่าง อันตราย การสัมผัส ความเสี่ยง ความปลอดภัย

ระดับต่ำา 13 8 104 ยอมรับได้-ใช้ในงานห้องปฏิบัติการ

ระดับปานกลาง 39 24 936 ควรระวัง-ลดการสัมผัส

ระดับสูง 65 40 2600 ไม่ยอมรับ-ให้ลดอันตรายและลดการสัมผัส

ตารางที่ 4 ผลการประเมินค่าความอันตรายและการสัมผัสของไกลโฟเซต

ไกลโฟเซต

ค่าความอันตราย ค่าการสัมผัส

ผลตัวชี้วัด คะแนน ผลตัวชี้วัด คะแนน

ไม่ไวไฟ 1 ใช้กับพืชทุกชนิด 5

ไม่มีจุดประกายไฟ 1 500 ml/น้ำา 70 ลิตร: 1 ไร่ 3

NFPA (สีแดง) = 0 1 ของเหลว 2

ไม่กัดกร่อนผิว 1 แรงดันไอ = 1.3x10-5 1

pH=4.4-4.8 3 ไม่พบจุดเดือด (สลายที่ 187ำC) 1

เสถียร ทำาปฏิกิริยายาก 1 สัมผัสทางการหายใจได้ 5

NFPA (สีเหลือง) = 0 1 มกีลิน่ เมือ่สมัผสัจะระคายเคอืงเลก็นอ้ย 2

เกิดพิษฉับพลันได้น้อย (4) 2 มีคำาเตือนที่มีคุณสมบัติต่ำากว่า PEL 1

ค่าที่ทำาให้หนูตายเกินครึ่ง >5000 mg/kg 1

ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง 1

ไม่มีหลักฐานว่าก่อความผิดปกติ
ทางระบบสืบพันธุ์

1

ยังไม่กำาหนดขอบเขตการสัมผัส 1

NFPA (สีน้ำาเงิน) = 2 3

รวม 18 รวม 20
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินค่าความอันตรายและการสัมผัสของเมทซัลฟูรอน-เมททิล

เมทซัลฟูรอน-เมททิล

ค่าความอันตราย ค่าการสัมผัส

ผลตัวชี้วัด คะแนน ผลตัวชี้วัด คะแนน

ไม่ไวไฟ 1 ใช้เฉพาะข้าว 1

ไม่มีจุดประกายไฟ 1 7 กรัม/น้ำา70 ลิตร 3

NFPA (สีแดง) = 1 2 ของแข็ง 1

ไม่กัดกร่อนผิว 1 แรงดันไอ = 1.3x10-5 1

pH = 4.01 3 ไม่พบจุดเดือด (สลายไปก่อน) 1

เสถียร ทำาปฏิกิริยายาก 1 สัมผัสทางการหายใจได้ 5

NFPA (สีเหลือง) = 0 1 มีกลิ่น เมื่อสัมผัสจะระคายเคืองเล็กน้อย 2

เกิดพิษฉับพลันได้น้อย (4) 2 มีคำาเตือนที่มีคุณสมบัติต่ำากว่า PEL 1

ค่าที่ทำาให้หนูตายเกินครึ่ง >1667 mg/kg 2

ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง 1

ไม่มีหลักฐานว่าก่อความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์ 1

ยังไม่กำาหนดขอบเขตการสัมผัส 1

NFPA (สีน้ำาเงิน) = 1 2

รวม 19 รวม 15

ตารางที่ 6 ผลการประเมินค่าความอันตรายและการสัมผัสของพาราควอต

พาราควอต

ค่าความอันตราย ค่าการสัมผัส

ผลตัวชี้วัด คะแนน ผลตัวชี้วัด คะแนน

ไม่ไวไฟ 1 ใช้กับพืชทุกชนิด 5

>194 ำF 2 300 มิลลิลิตร/น้ำา70 ลิตร: 1 ไร่ 3

NFPA (สีแดง) = 0 1 ของเหลว 2

ไม่กัดกร่อนผิว 1 แรงดันไอ = 7.5x10-8 1

pH = 4 3 ไม่พบจุดเดือด (สลายไปก่อน) 1

เสถียร ทำาปฏิกิริยายาก 1 สัมผัสทางการหายใจได้ 5

NFPA (สีเหลือง) = 0 1 มีกลิ่นแรง เมื่อสัมผัสจะระคายเคือง 3

เกิดพิษฉับพลันได้ปานกกลาง (3) 3 มีคำาเตือนที่มีคุณสมบัติต่ำากว่า PEL 1

ค่าที่ทำาให้หนูตายเกินครึ่ง 310 mg/kg 3

ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง 1

ไม่มีหลักฐานว่าก่อความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์ 1

0.5 mg/mณ 5

NFPA (สีน้ำาเงิน) = 4 5

รวม 28 รวม 21
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 ในการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้สารเคมี 
ที่มีการใช้หลายชนิดในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยในการกำาหนด
ขอบเขตของการประเมิน จากการคัดเลือกชนิดของสาร
เคมีที่มีความเสี่ยงสูงสุดและสารเคมีที่ส่งผลต่อความ
เสี่ยงในระดับสูง ทำาให้ได้ผลการประเมินที่จะนำาไปใช้ใน
การกำาหนดชนิดของสารเคมีที่แคบลง ที่ทำาให้การตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีจำานวนชนิดของสารเคมี 
ที่ต้องเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์น้อยลงได้ 

รูปที่ 1 ผลสำารวจการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

รูปที่ 2 ผลสำารวจการใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืขของเกษตรกร

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
 3.1 ผลการสำารวจข้อมูลเบื้องต้น
 จากผลการสำารวจความถี่ของการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร พบวา่เกษตรกรในพืน้ทีศ่กึษามกีารใชส้าร
เคมีกำาจัดวัชพืชในอัตราส่วนที่มากกว่าสารเคมีจำากัด
แมลงอยูม่าก โดยมสีดัสว่นมากกวา่ 3 ใน 4 (76.83%) 
ของสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทั้งหมด (รูปที่ 1) เกษตรกร 
ในพืน้ทีศ่กึษามกีารใชส้ารเคมกีำาจดัแมลงในสดัสว่นทีน่อ้ย 
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อาหาร การหายใจอาจส่งผลให้ปอดเกิดความเสียหาย 
หากรับประทานเข้าไปจะสร้างความเสียหายต่อหลอด 
อาหาร ตับ และไต และเสียชีวิตในที่สุด และการสัมผัส
เป็นเวลานานจะทำาให้เกิดโรคปอดเป็นพังผืด (Heller 
J.L., 2014) จากผลการประเมินท่ีได้ ทำาให้นำาไปใช้ 
ในการเปน็ขอ้มลูในการเตอืนภยัตอ่เกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมี
กำาจัดศัตรูพืชเบ้ืองต้นว่าสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชชนิดใด 
มีอันตรายต่อผู้ใช้มากกว่ากัน และเป็นตัวกำาหนด 
รูปแบบของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการ 
ใช้การกำาหนดให้พาราควอตเป็นสารเคมีในการเฝ้าระวัง 
ในกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีศึกษาต่อไป นอกจากน้ีปัจจัย
กำาหนดที่การศึกษานี้นำามาพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่ ครึ่ง
ชีวิตของสาร และข้อจำากัดของการวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏบิตักิารของตวับง่ชีท้างชวีภาพในรา่งกาย (biomarker) 
ที่ใช้ในการประเมิน จากข้อจำากัดที่เกี่ยวข้องกับความ
สามารถของเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ ที่ยังเป็นข้อ
จำากัดของการประเมินผลกระทบด้วย 

5. สรุป
 ตารางประเมินความเสี่ยงน้ีเป็นเครื่องมือ 
ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยงจาก
อันตรายของสารเคมี กำาจัดศัตรูพืชในเกษตรกร โดยผล
จากการประเมินนี้ทำาให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอธิบาย
ถึงอันตรายของสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดและ
สามารถกำาหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคณุ สำานกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 
(สวก.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการทำาการเกษตรของชาวเขาในพืน้ท่ี
สูงนั้น มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่ในการเพาะปลูก 
(Backyard farmer, 2010) และพื้นที่เพาะปลูกเป็น
พื้นที่ราบสูงนั้น เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำา (Canadian 
Grain Commission, 2013) ดังนั้นจากการที่ในพื้นที่มี
การใช้สารกำาจัดวัชพืชปริมาณมาก การศึกษานี้จึงได้มุ่ง
เน้นการศึกษาไปที่ผลกระทบจากสารกำาจัดวัชพืช ซึ่งพบ
ว่าสารเคมีกำาจัดวัชพืชอันดับต้นๆ ที่เกษตรกรในพื้นที่
ศึกษานิยมใช้คือ ไกลโฟเซต (glyphosate) รองลงมา
คือ เมทซัลฟูรอน-เมททิล (metsulfuron-methyl) และ
พาราควอต (paraquat) คิดเป็นร้อยละ 39.59, 26.11 
และ 14.33 ของปริมาณสารเคมกีำาจดัวชัพืชทีใ่ชใ้นพืน้ท่ี 
ตามลำาดับ 
 3.2 ผลการประเมินความเสี่ยงของการใช้
สารเคมีกำาจัดวัชพืชในพื้นที่ศึกษา
 จากการพิจารณาสมบัติของสารเคมีและโอกาส
การรับสัมผัส (ตารางที่ 4, 5 และ 6) ถึงแม้ว่าพารา- 
ควอตจะเปน็สารเคมลีำาดับทีส่าม แตผ่ลจากการประเมนิ
โดยใช้ตารางความเสี่ยง พบว่าพาราควอตเป็นสารกำาจัด
วัชพืชที่มีค่าความเสี่ยงมากที่สุด โดยมีคะแนน 588 
รองลงมาคือ ไกลโฟเสตและเมทซัลฟูรอน-เมททิล ที่มี
ค่าความเสี่ยง 360 และ 285 ตามลำาดับ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 การจัดลำาดับความเสี่ยง
ของสารเคมีกำาจัดวัชพืช

 จากผลการประเมินจากการใช้ตารางความเสี่ยง 
การท่ีพาราควอตมีผลของค่าความเสี่ยงที่สูงกว่าไกล 
โฟเสตและเมทซัลฟูรอน-เมททิล ที่มีสัดส่วนของการใช้
ที่สูงกว่า ทั้งนี้เนื่องมาจากสมบัติของพาราควอต ที่เป็น
สารที่มีความเป็นพิษสูง สามารถกัดผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ
จนเป็นแผลได้ ดูดซึมได้ดีทางการหายใจและระบบย่อย
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ก�รแถลงข่�ว
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระแสปฏิรูป

โดย สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ 
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 การแถลงข่าวในคร้ังนี้จะพูดถึง HIA ในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา HIA ในอนาคต 
โดยวิทยากร 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 
  ผู้อำานวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. คุณวัชราภรณ์ วัฒนขำา 
  ตัวแทนภาคประชาสังคม จ.เลย
 3. นพ.วิพุธ พูลเจริญ 
  ประธานศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบกลไกฯ
 4. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ 
  กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 5. อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เป็นกระบวนการและเครื่องมือในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ 
และเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องสิทธิของชุมชน HIA มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข จนปี พ.ศ.2550 มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งใน พรบ.สุขภาพฯ ได้กล่าวถึงเรื่อง HIA โดยอยู่
ในมาตราที่ 10 และ 11 กล่าวคือ มาตรา 10 กล่าวถึงสิทธิชุมชน สิทธิของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ 
ที่สามารถขอข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกิดจากนโยบาย แผน หรือโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน มาตราที่ 11 กล่าวถึงสิทธิในการร้องขอให้มีการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ กรณี
ที่ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ไม่แน่ใจว่านโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรมน้ันๆ จะก่อให้เกิด 
ผลกระทบดา้นสขุภาพหรอืไม ่โดยสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) ได้ตัง้หน่วยงานข้ึนมาเพือ่เป็นองคก์ร
ที่ประสานในการดำาเนินงานตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 
ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
 ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่สำาคัญมากต่อการพัฒนา HIA มี 2 เรื่อง คือ 
 1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ HIA ในส่วนของกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ 
 2. คนที่มีทักษะ ความชำานาญในการทำา HIA 
 เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก HIA มีความแตกต่างจากการประเมินผลกระทบแบบอื่น กล่าวคือ การประเมิน
ผลกระทบแบบอื่นอาจจะเป็นการประเมินเพื่อการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานต่างๆ แต่ HIA เป็นเครื่องมือ หรือ
กระบวนการที่ทำาให้ทุกภาคส่วนมาเรียนรู้ร่วมกันว่า นโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรมเหล่านั้นจะมีผลกระทบ
อย่างไรบ้างและจะช่วยกันในการจัดการผลกระทบนั้นอย่างไร ที่ผ่านมาจะพบข้อจำากัดเช่นนี้ ดังนั้นทางเครือข่าย 
คณะทำางานด้านวิชาการ ในการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพจึงมีความพยายามท่ีจะจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
จัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนชุดความรู้กัน ซึ่งจะทำาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน จากการ
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ประชุมครั้งนี้ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ได้มีการหยิบยกกรณีศึกษาหลายกรณีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ข้อเสนอจากการ
ประชุมและข้อสรุปที่สำาคัญที่เข้ากับช่วงนี้ที่มีกระแสการปฎิรูป คือ HIA ควรจะมีสาระสำาคัญบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ สาระสำาคัญนั้นมีหลักๆ ดังนี้ 
 “การกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนงาน และการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชุมชน ต่อประชาชน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขภาพ จะกระทำาไม่ได้
เว้นแต่จะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ” เป็นข้อ
บัญญัติที่ควรจะมี และสาระสำาคัญนี้ก็ควรบรรจุอยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องหลายหมวดด้วยกัน ประกอบด้วย หมวดสิทธิ
บุคคล สิทธิพลเมืองหรือสิทธิชุมชน หรือหมวดแนวพัฒนาของรัฐ ทั้งนี้ การทำา HIA ควรจะต้องมีการผลักดัน 
ให้มีการนำาไปใช้ในระดับการกำาหนดนโยบายสาธารณะด้วย โดยจะต้องก้าวข้ามข้อจำากัดสำาคัญ 4 ประการด้วยกัน คือ
 1. ก้าวข้ามมาจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตในระดับโครงการทีละโครงการ ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ในสังคม เพื่อแสวงหาทางเลือกในระดับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมร่วมกัน
 2. ก้าวข้ามจากการนำานโยบายหรือทิศทางของรัฐส่วนกลางเป็นตัวตั้ง มาสู่การเคารพในทิศทางหรือแนวทาง 
  การพัฒนาที่ชุมชนและคนในพื้นที่กำาหนดเอง
 3. กา้วขา้มจากการใชค้วามรูท้างดา้นเทคนคิเพยีงดา้นเดยีว ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกำากบัควบคมุของเจา้ของโครงการ  
  มาสู่การใช้ความรู้และหลักฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์และความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนประกอบร่วมกันอย่าง 
  สมดุลและเท่าเทียมกัน และปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าของโครงการ นโยบาย
 4. ก้าวข้ามจากภาวะไร้ความรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ จนนำามาสู่ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ 
  ที่มากมาย เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม มาสู่การติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบ 
  ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

คุณวัชราภรณ์ วัฒนขำา
 ดิฉันจะนำาเสนอเนื้อหาใน 3 ประเด็น คือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ การตอบสนองต่อสภาพปัญหาความ
ต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะของเครื่องมือ โดยยกกรณีศึกษาจากกรณีพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมีการทำา HIA 
ในระดับโครงการ เป็นโครงการเหมืองแร่โลหะ ที่อยู่ในเงื่อนไขโครงการที่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงที่ต้องทำา EHIA 
ในพื้นที่มีความเห็นว่า EHIA ที่เป็นอยู่ หรือ HIA ที่ฝังอยู่ในตัว EIA มีหลักการที่แตกต่างจากชุมชน กล่าวคือ 
หลักการและหัวใจของ EHIA เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้มีโครงการ ในขณะที่หลักการและหัวใจของชุมชนท้องถิ่น 
เป็นหลักการของการสงวน การรักษา และวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และปลอดภัย 
เหมาะสมกับชุมชน 
 เมื่อพิจารณาในเรื่องความต้องการของชุมชน ความคาดหวังของชุมชนจากการทำา HIA ซึ่งคาดหวังว่าการทำา 
HIA จะทำาให้เกิดการแก้ไขปัญหาผลกระทบในระดับโครงการที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว ทั้งในโครงการเหมืองแร่ทองคำา 
หรือเหมืองแร่เหล็ก ซึ่งการทำากระบวนการ HIA ยังคงมีข้อคำาถาม ข้อสงสัยในหลายๆ ส่วน เช่น 1) กระบวนการ 
HIA จะสร้างการปกป้องพื้นที่ในระดับจังหวัด หรือระดับโครงการ นโยบาย ได้อย่างไร 2) กระบวนการทำา HIA 
ในพื้นที่ จะสร้างมาตราการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ซ้อนทับระหว่างที่อยู่อาศัย ที่ดินเกษตรกรรม 
และเมืองท่องเที่ยวของเมืองเลยอย่างไร 3) กระบวนการ HIA ที่ทำา ได้ประสานความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ 
และมีการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในการอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ และ 4) มีการเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็ง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างมีคุณภาพหรือไม่ และก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
หรือไม่ ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำานึกในชุมชน มีหลักการที่ชุมชนให้ความสำาคัญ 2 ประการ คือ 
ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม ดังนั้นต้องร่วมกันตัดสินใจการใช้ทรัพยากร และการส่งมอบทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี อาหารที่ปลอดภัยให้คนรุ่นต่อไปจะทำาอย่างไร 
 เมื่อวิเคราะห์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ พบว่า มีความจำาเป็นที่จะต้องประเมินผลกระทบ 
และใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหผ์ลกระทบในหลายระดับ ท้ังระดับนโยบาย คือการประเมนิผลกระทบทางยทุธศาสตร ์(SEA) 
ท่ีอยูร่ะหว่างการหาวธิกีาร หลกัเกณฑ ์และ methodology ในการทำา ระดบัโครงการหรอืระดบัผลกระทบรายโครงการ 
คือการทำา HIA, EIA หรือ EHIA และในระดับพื้นที่ที่กำาลังดำาเนินการอยู่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเลย ได้เลือกใช้ CHIA 
เป็นเครื่องมือในพื้นที่ ซึ่งการทำา CHIA ทำาให้ภาระตกไปอยู่ที่ประชาชน ภาคประชาชน ในขณะที่อำานาจและการ 
ตัดสินใจไปอยู่ที่ EIA และ EHIA ทำาให้เกิดการค้านแย้ง การใช้ข้อมูล 2 ชุดที่ไม่ได้รับการยอมรับ การเลือกใช้ 
เครือ่งมอืตา่งๆ ในพ้ืนที ่มหีลายรูปแบบ ทัง้การทำางานวจิยัทอ้งถิน่ การเดนิขบวนเรยีกรอ้ง การยืน่หนังสอื และสารพดั
วิธีการ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือนั้นมีหัวใจและหลักการสำาคัญที่ชุมชนต้องการ คือ คุณภาพของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ที่เน้นคำาว่าคุณภาพคือ ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรม แต่เป็นคุณภาพของการให้ข้อมูล และคุณภาพ 
ของการให้ความคิดเห็น และการปรับปรุงระบบถ่วงดุล ไม่ให้มีการบริหารแบบรวมศูนย์อำานาจ การรวมศูนย์อำานาจ 
ที่ว่าคือ EIA และ EHIA แบบเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่หน่วยงาน องค์กร ในขณะที่ริดรอนอำานาจและสิทธิ
ของประชาชนไปโดยสิ้นเชิง
 เมื่อทราบความต้องการของชุมชนแล้ว จึงมาพิจารณากระบวนการที่ดำาเนินการในพื้นที่ ว่าตอบโจทย์ในพื้นที่
หรือไม่ และสร้างมาตรการเชิงป้องกันได้หรือไม่ คำาถามนี้เกี่ยวพันใน 2 ส่วน คือ 1) ในฐานะคนที่ทำากระบวนการ 
ในพื้นที่ ต้องถามตัวเองว่า กระบวนการที่ทำาสามารถตอบโจทย์ที่ต้องการหรือไม่ และ 2) ในฐานะประชาชน ก็ต้อง
ถามว่า มีกลไกอะไรบ้างมาหนุน และหนุนเราได้มากน้อยแค่ไหน 
 หากจะกล่าวถึงสิ่งที่ชุมชนเผชิญอยู่ในพื้นท่ี ท้ังเรื่องการตัดสินใจโครงการ นโยบายต่างๆ ท่ีลงไปในพื้นที่  
และการทำา HIA ที่ผนวกกับ EIA เป็น EHIA ของโครงการเหมืองทองคำาที่เลย ซึ่งเหมือนหวยล็อค คือทำาเพื่อ 
ให้ผ่านตามเงื่อนไขกฎหมาย เป็นการต่อสู้ระดับโครงการที่เป็นภาระหนักที่ตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อพิจารณา 
ข้อเสนอที่มีอยู่ 2 ส่วน คือ 1) การแก้ไขเชิงกลไกเรื่องปฏิรูป EIA หรือ EHIA ซึ่งถูกนำาเสนอมาค่อนข้างเยอะแล้ว 
และมีเนื้อหาอยู่ในเอกสารวิชาการอยู่หลายชิ้นที่ไปสืบค้นต่อได้ จึงไม่ขอลงรายละเอียด และ 2) การแก้ไขหลักการ
ในการอนุมัติ อนุญาตโครงการ หรือการทำา EHIA ควรจะยึดถือหลักการของ การสงวน การรักษา และการวางแผน
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ปลอดภัย และเพื่อความยั่งยืนของลูกหลาน ซ่ึงได้กล่าวไปแล้วในเรื่องการส่งต่อ 
มรดก ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ให้ลูกหลาน 
 ในส่วนของคุณค่า หรือกระบวนการ มรรคผลของ CHIA หรือ Community Health Impact Assessment 
ที่ใช้ในพื้นที่ ดิฉันเห็นว่าการทำาข้อมูลโดยชุมชนผ่านกระบวนการ CHIA เป็นการคืนอำานาจให้ประชาชน อำานาจคือ
อำานาจของความรู้ ซึ่งชุมชนสามารถนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แต่นัยยะของอำานาจที่ชุมชนต้องการมากกว่านั้น 
คอื ตอ้งการกลไกในการเสริมดุลอำานาจ ไมว่า่จะเป็นกลไกใดๆ กต็ามทีถ่กูออกแบบและใหส้ทิธชิมุชนในการมสีว่นรว่ม
ในการตัดสินใจระดับโครงการ ระดับนโยบายของพื้นที่ตัวเอง โดยสรุปแล้วมรรคผลของ CHIA คือเมื่อเราทำางาน
ข้อมูลแล้วโยนข้อมูลลงไปสู่สาธารณะในพื้นที่ ทำาให้กระบวนการภาคประชาชนตื่นรู้ และข้อมูลจะทำางานโดยอัตโนมัติ 
ชุมชนคาดหวังว่า CHIA จะสร้างกระบวนการ และเป็นเกราะป้องกันหรือคุ้มภัยของชุมชนในท้องถิ่น ถ้ามีการทำางาน
อย่างต่อเนื่องภายใต้กลไกที่วางฐานไว้ที่ชุมชน
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 ในแง่ของปัจจัยหนุนเสริม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ คงเป็นเรื่องของความรู้ คน และเงิน ซึ่งกลไกที่จะมา 
สนับสนุนต่างๆ เหล่านี้มาจากไหน มาจากกองทุนที่ได้จากเงินภาษีของภาครัฐในส่วนใด ที่ถูกกำาหนด และออกแบบไว้
สำาหรับการทำา HIA มุ่งเน้นไปที่ CHIA เป้าหมายของชุมชนเพื่อต้องการสถานะทางสังคมของกระบวนการ CHIA 
ใน 2 มิติ คือ กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีน้ำาหนักมีอำานาจทางด้านกฎหมาย นี่คือมุมมองจากพื้นที่

นพ.วิพุธ พูลเจริญ
 ในประเด็นของ HIA ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ ถ้าพิจารณาถึงกลไกของสำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำาเนินการเรื่อง HIA และ คสช. คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้ง 
“คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ กลไกของ สช. 
เป็นกรรมการชุดหนึ่งที่ทำาหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินผลกระทบ กรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นแบบเดียวกับ
ของ EIA ที่เป็นคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งมีหน้าที่
พิจารณาโครงการแล้วมีความเห็นว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ดังนั้น สช. หรือกรรมการชุดนี้ ไม่ได้มุ่งหวังให้ทำาหน้าที่นั้น 
 เมื่อกล่าวถึงสถานะของ HIA โดยเงื่อนไขของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้มอบอำานาจ
ให้ สช. ในการวางหลักเกณฑ์ ซึ่งกรอบที่ สช.หรือคณะกรรมการชุดนี้พยายามใช้ คือทำาอย่างไร เพราะถ้าเราพูดถึง
เงื่อนไขโลกาภิวัฒน์ เงื่อนไขสภาวะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรามีกลไก นโยบายหลายกลไก ภาคส่วน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม และประชาคม ชุมชน ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ผลักดันกระแสนโยบาย 
เพยีงแตว่า่ในภาคชุมชนจะมโีอกาสนอ้ยมากทีจ่ะไปผลกัดนันโยบาย กรณนีีก้แ็ลว้แตว่า่เราจะวางเครือ่งมอื และสนบัสนุน
เขาอย่างไร แต่ประเด็นของ สช.ในเรื่องนี้ คือทำาอย่างไรให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย สามารถ 
ใช้ HIA เป็นเครื่องมือของตัวเองได้ 
 EHIA ในความเข้าใจของผม เป็นภาคหนึ่งของอวตารของ HIA ที่เข้าไปอยู่ใน EIA ซึ่งแปลว่าได้บูรณาการ
เรือ่งนีเ้ขา้ไป แตจ่ะกลมกลนืหรอืไมก่เ็ปน็อกีเรือ่งหน่ึง ซ่ึงค่อยปรบัแกก้นัไป ตอ้งหารอืกนัว่าตวัระบบและกลไกสามารถ
ตอบอุดมการณ์จริงๆ ของ HIA ได้ครบหรือไม่ ตอบแนวคิด หลักคิดของ HIA ได้ครบถ้วนหรือไม่ ความแตกต่าง 
ของ HIA กับ EIA มีความแตกต่างกันในระบบ ขั้นตอนบางอย่าง เช่นเรื่องของ scoping ที่ต้องเป็น public 
scoping และ review ต้องเป็น public review ซึ่งเปิดให้ประชาคม ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน
ขึ้น ประเด็นนี้เรารู้ว่าอุดมการณ์ที่เราอยากไปเป็นอย่างไร แต่ว่า ณ จุดเริ่มต้นวันนี้ ช่องว่างตรงนี้ยังห่างกัน ซึ่งทาง 
สช.ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนโดยการที่จะสร้างตัวระบบและกลไกเข้าไปอยู่ในการทำางานด้านนโยบายของทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐซึ่งมีอำานาจมากกว่า มีเครื่องมือ มีเงิน มีอะไรต่ออะไรครบ แต่ตรงนั้นเราต้องพยายามที่จะคุยกับ
เขาให้ตกลงมาใช้ระบบนี้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างเครื่องมือ ระบบ กลไกให้กับภาคชุมชน ภาคประชาสังคม 
และรวมถึงภาคเอกชน ให้ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตรงนี้เป็นประเด็น อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการนำา HIA เข้าไป
ใช้ในงานของแต่ละภาคส่วน มีเงื่อนไขเชิงเทคนิค เทคโนโลยี และเทคนิคสังคมที่แตกต่างกัน และที่สำาคัญที่สุดก็คือ
ทีมงานทางวิชาการยังไม่สามารถที่จะพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้เทคนิคสังคมบวกกับเทคโนโลยีที่มันผสมกลมกลืนได้อย่าง 
แนบเนียน นั่นคือปัญหาใหญ่ ทำาให้การใช้ระบบยังเป็นปัญหาอยู่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันเป็นความล้มเหลว ในขณะ
เดียวกันมีการสะท้อนให้เห็นว่า เริ่มมีการต่อสู้ที่ชัดเจนขึ้น เริ่มมีคนเห็นความสำาคัญ แต่ประเด็น คือจะปรับ แก้ไข 
ตัวระบบ กลไกเหล่านี้ต่อไปอย่างไร โดยเฉพาะในภาวะที่เราอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูประบบต่างๆ 
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ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
 HIA ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่ต่อลมหายใจ แต่ต้องเดินหน้าและวิ่งต่อไป กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญได้ประชุมกันมาวันนี้น่าจะเป็นครั้งท่ี 36 ได้พิจารณาจนถึงหมวดองค์กรตรวจสอบอำานาจรัฐ เรื่องของ 
กกต. และเรื่องของผู้ตรวจการ 
 เรื่องที่ผ่านไปและเกี่ยวโยงกับเรื่อง HIA มี 2 ส่วน คือ เรื่องสิทธิและเสรีภาพ และนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
และอีกส่วนหนึ่งที่จะมาตอนท้าย คือ หมวดปฏิรูป ซึ่งเป็นหมวดใหม่ที่เพิ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในหมวดสิทธิและ
เสรีภาพ ซึ่งหมายความว่าจะเป็นสิทธิที่ผูกพันและก่อให้เกิดหน้าที่ต่อรัฐที่จะต้องเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริมและ 
ช่วยเหลือในการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเหมาะสม อันนี้คือสิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งเป็นมาตราใหม่ขึ้นมา 
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของรัฐสภา สภาปฏิรูป หรือของกรรมาธิการ ซ่ึงจะมีการเผยแพร่มาตราที่มีการพิจารณา 
ผ่านไปแล้ว อันนี้อยู่ในหมวดสิทธิและเสรีภาพในเบื้องต้น ส่วนสิทธิของพลเมืองหมายถึงสิทธิของประชาชนคนไทย 
ท่ีเกีย่วโยงกับเร่ือง HIA การดูรัฐธรรมนญูตอ้งดหูลายมาตราประกอบกนัเพือ่จะไดเ้หน็ภาพเชือ่มโยง ประเดน็แรกเปน็
เรื่องของสิทธิในด้านสาธารณสุขซึ่งเขียนใหม่เพิ่มเติม สิทธิพลเมืองที่จะดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี สิทธินี้รัฐต้องผูกพันก่อให้เกิดหน้าที่ต่อรัฐที่จะเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริมทำาให้เกิดสิทธินี้เป็นจริง 
ตรงนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในคำาแถลงของ อ.พงค์เทพ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
สังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี อันนี้เป็นจุดแรกในสิทธิด้านสาธารณสุข 
 ในสิทธิของชุมชนซึ่งในครั้งนี้ก็ยังปรากฎอยู่ตามเดิม ก็คือมาตรา 66 ต่อด้วย 67 วรรค 2 ได้เพิ่มเติมเรื่อง
สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ ชุมชน ชุมชน ในที่นี้ก็คือชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการ 
ที่จะดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ คำาว่าสิ่งแวดล้อม 
ที่ดีเป็นคำาที่ถูกเพิ่มในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ไม่ได้เพียงแค่ว่าอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายตามมาตรฐาน 
ที่กฎหมายกำาหนด แต่ต้องดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด นี่คือสิ่งที่มีอยู่และตอบสนองกับข้อแถลงที่พูดถึง 
ส่วนมาตรา 67 วรรค 2 เดิม มีการเพิ่มใน 2 ส่วน คือ การทำา EHIA โดยบุคคลซึ่งมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมแบบยุทธศาสตร์ อันนี้คือหมวดสิทธิในด้านสุขภาพและสิทธิชุมชนในเรื่องการดำารงชีวิต 
ในสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ดีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรื่อง EHIA มีอยู่ ต่อเติมและขยายความไป
 เรื่องนโยบายของรัฐที่จะตอบโจทย์เรื่อง HIA ได้วางหลักการซึ่งจะตอบโจทย์คุณวัชราภรณ์ว่า ทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐต้องบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของรัฐ ประชาชน และชุมชน ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น นี่คือสิ่งที่เขียนเพิ่มขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อตอบ
โจทย์กับเลย และอีกหลายพื้นที่ ซึ่งกำาลังเรียกร้องว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
สิง่ทีต่อ่เนือ่งกบัวรรคนี ้คือเร่ืองหมวดนโยบายพฒันาของรฐัเกีย่วกบัเรือ่งทรพัยากรธรรมชาติไดบ้อกว่า รฐัต้องสง่เสรมิ 
บำารุง รักษา คุ้มครอง คุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมกำากับภาวะมลพิษโดยมีมาตรการที่มีประสิทธิผล จัดหา 
เครื่องมือและกลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม คุ้มครองประชาชนในการดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
และมคีวามยตุธิรรมด้านสิง่แวดลอ้ม ทัง้หมดน้ีเขียนใหมท่ัง้หมด การจดัหาเครือ่งมอืและกลไกเพือ่สนับสนุน น่ีคอืการ
รวมความหมายของ SEA EHIA SIA HIA และเครื่องมือ IA ต่างๆ ได้มีการบันทึกไว้ในเจตนารมณ์ เดิมในตอน
ที่เสนอไปได้ระบุรายละเอียดนี้ไว้ทั้งหมด แต่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เขียนกระชับ ส่วนที่เป็นคำาขยายทั้งหมด 
ให้บันทึกไว้ในเจตนารมณ์ และการบันทึกเจตนารมณ์ในครั้งนี้จะเป็นเอกสารเล่มใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาการตีความ 
มีผู้เชี่ยวชาญที่ทำาจดหมายเหตุจากกรมศิลปากรมานั่งร่วมประชุมเพื่อจะบันทึกเจตนารมณ์และจดหมายเหตุโดยตลอด 
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เพื่อจะไม่ต้องเป็นปัญหาในการตีความ เพราะฉะนั้นเครื่องมือและกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและปลอดภัย หมายความรวมถึง HIA อย่างแน่นอน ในวรรคนี้เขียนในตอนท้ายว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ใหป้ระชาชน ชมุชน ทอ้งถิน่ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่ม ในการดำาเนินการตามวรรคน้ี ดงัน้ันทัง้หมด
ทั้งปวงในเรื่องการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นข้อแถลงข้อหนึ่งอยู่ในนี้อย่างแน่นอน รวมทั้งเรื่องของการมีส่วนร่วมที่จะไปอยู่ใน
สิทธิพลเมือง เรื่องการมีส่วนร่วม พูดถึงพลเมืองย่อมมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการ ทางปกครอง รวมทั้งได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว สิทธิที่มีครอบคลุม การได้รับข้อมูล
คำาชี้แจงก่อนการอนุญาตในโครงการ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือ 
ส่วนได้เสียอันใดที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว วรรคนี้ถูกเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเขียนในเจตนารมณ์ด้วยว่า การนำาไป
ประกอบต้องทำาอย่างมีความหมายและจริงจัง 
 ที่ได้เรียนให้ทราบทั้งหมด เชื่อมโยงกับเรื่องของ HIA และการมีส่วนร่วม สำาหรับหมวดปฏิรูปเป็นหมวด 
ท่ีจะมาในตอนท้ายๆ เท่าที่ยกร่างไว้โดยอนุกรรมการหมวดปฏิรูป ซึ่งผมเป็นอนุกรรมการ ก็ได้เสนอในลักษณะที่ว่า 
ในการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม เราต้องการเครื่องมือ มาตรการ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบ สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การ
ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม วธิพีจิารณาคดดีา้นสิง่แวดลอ้ม จะพดูถงึความจำาเปน็ของการมศีาลยตุธิรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อันนี้ได้เขียนเปิดเอาไว้ การที่จะต้องมีเครื่องมือใหม่ๆ ที่ได้กล่าวถึง SEA HIA EHIA หรือ
เครื่องมืออื่นๆ ที่จะต้องมีระบบภาษีสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีการปฏิรูปขึ้นมา อันนี้คือสิ่งที่เราว่าจะระบุไว้ในหมวดปฏิรูป
 กลับมาในมาตรา 67 วรรค 2 การประเมิน ศึกษา EHIA โดยบุคคลซึ่งมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลในที่นี้ 
หมายถึงนิติบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เจตนาต้องการเพียงแค่ว่าไม่ให้เจ้าของโครงการที่ต้องทำา EIA EHIA 
จ้างตรงในฐานะผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างกับผู้มีสิทธิจัดทำารายงาน ส่วนเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในความหมายประชาชน ภาคประชาสังคมอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าตรงนั้นยังคงมีอยู่ คำาที่เขียนไว้ โดยบุคคล 
ซึ่งมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจตนาคือไม่ให้จ้างตรง 
 การประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ที่เขียนใน มาตรา 67 วรรค 2 คือ ระดับโครงการและกิจกรรม 
คำาเต็มคือให้ดูความสอดคล้องของการประเมิน EHIA ดูความสอดคล้องกับผลการทำา SEA แต่คำานี้ในตอนพิจารณา 
เขาบอกวา่เปน็วธิปีฏิบตั ิในรัฐธรรมนญูจะไมเ่ขยีนวธิปีฏบัิต ิแต่เขียนเป็นหลกัการ เพราะฉะน้ันคำาขยายจะอยูใ่นบันทกึ
เจตนารมณ์ว่ามีการทำา SEA และดูผลการทำา EHIA ที่สอดคล้องกับการทำา SEA ดังนั้นความหมายที่เขียนไว้ 
เพิ่มเติมไป 2 ประโยคมีความหมายดังนี้ นี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เรียกว่าต่อลมหายใจ แต่ทำาให้ HIA เดินหน้าและวิ่งต่อไป 
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อ.กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
 สช.ในฐานะฝ่ายเลขาของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ขณะเดียวกัน สช. ทำางานในเชิงนโยบาย ผลักดัน และพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี 
ส่วนร่วม ซึ่งมีเคร่ืองมือหลายส่วนทั้ง HIA สมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพไปพร้อมๆ กัน เป็นเครื่องมือ 
ภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 
 เมื่อพิจารณาในเรื่อง HIA จะเห็นว่า HIA เป็นเครื่องมือสำาคัญ จากการมาเวทีนี้ทำาให้เห็นถึงสภาพการณ์
ปัจจุบันของสังคมไทยที่กำาลังเผชิญกับปัญหาที่ใกล้ตัว ที่เราพยายามจะใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ก็คือ 
มีจาก 3 ภาคส่วน ภาควิชาการ ภาคราชการ การเมือง และภาคประชาสังคม มีคนบอกว่า ขณะนี้ภูเขามันไปแล้ว 
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แตส่ามสว่นนีย้งัอยู ่เพราะวา่ไปตามไมท่นักบัปัญหา วนัน้ีเราพบวา่ปัญหาเยอะมากในแต่ละพืน้ที ่รฐัธรรมนูญกไ็มแ่นใ่จ
ว่าออกมาแล้วจะสามารถที่จะปฎิบัติได้ทันทีหรือไม่ แต่ในที่สุดที่ได้ย้ำาตลอดเวลาว่า เป้าหมายสำาคัญของการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมนั้นก็คือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันในการพัฒนานโยบาย หรือข้อตกลง 
ร่วมกันที่เราจะทำาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น HIA ก็คือการประเมินผลกระทบซึ่งมีกระบวนการในการที่จะทำาไม่ว่าการจะไป 
scoping หรือขั้นตอนอื่นๆ คือเน้นการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น สิ่งที่ทาง สช. จะสนับสนุน นอกเหนือจากสนับสนุน
กลไกการพัฒนาระบบกลไกแล้ว จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ ซึ่งขณะนี้จะเห็นว่า 
เวทีนี้เครือข่ายนักวิชาการมาหนุนเสริมเรื่องการสร้างความรู้ให้กับเรา อันน้ีต้องเน้นการให้เกิดเครือข่ายนักวิชาการ 
เกิดเครือข่ายของการปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ต้องรวมตัวกันในการที่จะเกิดเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 
โดยที่มีเครือข่ายนักวิชาการไปหนุนเสริม การไปหนุนเสริมทำาให้การพัฒนาไปได้เร็ว ต้องเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเพราะฉะนั้นการเกิดเวที platform หรือเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่าน้ี สช.ต้องร่วมมือกับภาคี 
เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสำานัก HIA ของกรมอนามัย สผ. หรือหน่วยงานต่างๆ เท่าที่จะจับมือกันได้เพื่อที่จะไปด้วยกัน 
เราคงไปโดยลำาพังไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้ ก็ต้องจับมือกันในการที่จะทำางานสร้างความรู้ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เหล่านี้ให้กับสังคม ซึ่ง สช. ยินดีที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานให้เกิด platform ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมา ในขณะเดียวกัน
อีก 2 ส่วนที่คิดว่าเป็นบทบาทของสช. ในขณะนี้ คือ ปีนี้จะมีการทบทวนการทำาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบบัที ่2 ซึง่จะมกีารระบถุงึเร่ืองของการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพให้อยูใ่นธรรมนูญดว้ย ซ่ึงตรงน้ีดว้ยกระบวนการ
ของธรรมนูญจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพราะฉะน้ันคนท่ีมีข้อมูล หรือว่ามีกระบวนการท่ีจะต้องอยู่ใน
กระบวนการตรงนี้ สามารถเสนอหรือเติมเต็มเรื่องข้อมูลเหล่านี้ไปในธรรมนูญได้ ธรรมนูญนี้จะเป็นกรอบหรือทิศทาง
ในการทำางานเชิงระบบสุขภาพต่อไป อีกส่วนหนึ่ง คือ เรื่องของการสนับสนุน และหนุนเสริมการใช้สิทธิตาม พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 11 ซึ่งเกิดจากการที่มีภาคีเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบแล้วมาเรียกร้องหรือมายื่นข้อเสนอ 
ให้กับ สช. โดยอ้างมาตรา 11 ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ภาคประชาสังคมหรือเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบสามารถ
ใช้สิทธิทางด้านสุขภาพได้ ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการที่บุคคล หรือคณะบุคคล (ซึ่งในที่นี้ต้องแปลความกับรัฐธรรมนูญ 
ปี 58 ว่า บุคคลตรงนี้ คือ ปัจเจกหรือนิติบุคคล) มีสิทธิร้องขอให้มีการประเมิน และมีสิทธิในการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ จากนโยบายสาธารณะที่ลงมา เมื่อเรื่องมาถึงที่ สช. ฝ่ายเลขาก็จะประมวลและบางส่วนก็นำาเสนอเข้า 
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกที่มีหมอวิพุธเป็นประธาน และมีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันพิจารณา
หาทางออกด้วยกัน อาจจะมีการศึกษาข้อมูลหรือจะสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการหรืออะไรต่างๆ นี่คือหน้าที่โดยตรงที่ทาง
ฝ่ายเลขา คือฝ่าย สช. จะสนับสนุนในกระบวนการตรงนี้ ซึ่งในท้ายที่สุดคือชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตัวเองได้ 
และน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของสังคมไทย
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เอกสารสรุปประเด็น

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.30-10.30 น.
ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ

ข้อเสนอแนะต่อการนำา HIA ไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ
 วิทยากรผู้นำาเสนอ ได้มีข้อเสนอแนะต่อการนำาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact 
Assessment; HIA) มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ สรุปได้ดังนี้
 1) เห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนท่ีจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
 2) ควรนำาแนวคิดและหลักการของ HIA ไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) เพื่อเป็น 
  เครื่องมือและกลไกคุ้มครองสุขภาพและลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ โดยกำาหนดให้มีการทำา HIA 
  ในโครงการพัฒนาหรือนโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 3) การทำา HIA ต้องเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผล 
  กระทบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
 4) การพิจารณาตัดสินใจโครงการหรือนโยบายสาธารณะ ควรเน้นความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ 
  สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยทำาการประเมินผลกระทบแบบบูรณาการ (Integrated Impact  
  Assessment; IIA) ทั้งนี้ต้องคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนรุ่นถัดไปด้วย
 5) ควรผลักดันให้มีการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 
  อย่างจริงจัง โดยดำาเนินการตามมติที่ประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 
 6) กำาหนดให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  (EHIA) ต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

สรุปผลก�รประชุมกลุ่มย่อย

 1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่
 2. HIA พลังงาน
 3. HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่ และเหมืองแร่ของประเทศไทย
 4. รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย
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ข้อสังเกตต่อร่างรัฐธรรมนูญฯ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยยังคงนำาเนื้อหาในมาตรา 67 
วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาบัญญัติไว้ทั้งหมด รวมทั้งได้เพิ่มเติมข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วน 
ไดเ้สีย และประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร”์ ตอ่ท้ายข้อความท่ีระบุให้มกีารทำาการประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อสังเกต ดังนี้
 1) รัฐธรรมนูญฯ ควรมีเนื้อหาที่เป็นหลักคิด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการ ก่อนที่จะร่างเนื้อหา 
  ที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือมารองรับให้สอดคล้องกับหลักคิดดังกล่าว โดยควรมีหลักคิดที่สำาคัญอย่างน้อย 
  3 ประการ คือ
  1.1) ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม (ไม่ใช่ของรัฐ) 
  1.2) คนทุกคน ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (โดยไม่จำาเป็นต้องจำากัดเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่โครงการรุนแรง  
   เพียงแค่ 11 ประเภทเท่านั้นที่จะมีสิทธิ)
  1.3) การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำาคัญกับหน้าที่ของเราทุกคนที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน การคิดถึง 
   คนรุ่นถัดไปด้วย
 2) การเพิ่มข้อความ “โดยบุคคลที่มิได้มีส่วนได้เสีย” นั้นอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจาก
  2.1) ไม่ควรนำาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากอาจจะปฏิบัติ 
   ได้ยาก เช่น กรณีปัญหาที่เจ้าของโครงการ เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้จัดทำารายงาน EHIA 
  2.2) เปน็การยากทีจ่ะหาบคุคลทีม่ไิดม้สีว่นไดเ้สยีกบัโครงการ เพราะอาจมผีลประโยชน์ทบัซ้อนไมท่างใด 
   ก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
  2.3) หากจะพิจารณาในทางบวก ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียน้ัน ได้เข้าร่วมในกระบวนการทำา  
   EHIA ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการกำาหนดขอบเขตการศึกษาและการประเมินผล 
   กระทบ ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่า
 3) การเพ่ิมข้อความ “การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (SEA) อาจมีประเด็นปัญหาตามมา  
  เนื่องจาก
  3.1) ในร่างรัฐธรรมนูญฯ นั้นเป็นการเพิ่มการทำา SEA ในเนื้อหาของการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม 
   จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดที่ว่า การทำา SEA เป็นการทำาระดับโครงการ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว 
   การทำา SEA เป็นการทำาระดับนโยบาย แผน แผนงาน หรือยุทธศาสตร์
  3.2) เห็นด้วยให้มีการบัญญัติมาตราที่มีเนื้อหาว่าด้วยการทำา SEA ไว้โดยเฉพาะ
  3.3) ควรมีการทำาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ก่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย (ต้นน้ำา)  
   เพื่อให้ได้ศักยภาพและทางเลือกท่ีเหมาะสมในภาพรวม ก่อนท่ีจะมีการทำา EIA หรือ EHIA 
   ซึ่งเป็นการศึกษาระดับโครงการ
 4) เพือ่ใหค้วามสำาคญักบัสทิธชิมุชน ดังน้ันรฐัธรรมนูญฯ ฉบับใหม ่จึงควรมหัีวข้อว่าด้วย “หมวดสทิธิชุมชน”  
  (เหมือนรัฐธรรมนูญฯ 2550) โดยจะต้องมีการเพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นอีกหลายมาตรา เช่น การบัญญัติกลไก 
  การใช้สิทธิ การจัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิ เป็นต้น
 5) ควรพิจารณาเนื้อหาในหมวดอื่นๆ ประกอบกันกับเนื้อหา HIA ด้วย เช่น เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นต้น
 6) หากรฐัธรรมนญูฯ รา่งเสรจ็และถกูนำามาใชแ้ลว้ สทิธิด้านต่างๆ ท่ีบัญญติัไว้น้ันไดเ้กดิข้ึนแลว้โดยทันท ีทัง้นี ้
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะตอ้งออกกฎหมายลกู หรอืตอ้งมกีารกำาหนดเงือ่นไขของระยะเวลา 
  ทีจ่ะมกีารแกไ้ขกฎหมาย หรอืออกกฎหมายท่ีเกีย่วข้องให้สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญฯ เพือ่ให้สามารถบงัคบั 
  ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
 7) หากโครงการได้รับการอนุมัติให้ดำาเนินการแล้ว ต้องเน้นที่กระบวนการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่จะ 
  เกิดขึ้นตามมาหลังการดำาเนินโครงการ ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) ในต่างประเทศ มีการนำา HIA ไปใช้ในหลายระดับ ทั้งระดับนโยบาย แผน โครงการ หรือแม้แต่การ 
  ร่างกฎหมาย ก็มีการใช้ HIA ด้วย
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เอกสารสรุปประเด็น

HIA พลังงาน

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30-17.00 น.
ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ
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เอกสารสรุปประเด็น

HIA ในกระบวนการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรสินแร่
และเหมืองแร่ของประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30-17.00 น.
ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ

ข้อเท็จจริง
 1. การทำาเหมืองแร่ทุกประเภทต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดำาเนินโครงการได้ และมี 
  บางประเภทที่จะต้องทำาการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามที่กำาหนดในมาตรา 67  
  วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 
 2. กิจกรรมการทำาเหมืองหลายโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนทั้ง 4 มิติ (กาย จิต  
  สังคม และจิตวิญญาณ) และสิ่งแวดล้อม
 3. กระบวนการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังเป็นเพียง “พิธีกรรม” เพื่อให้ถูก 
  ขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของ 
  รัฐธรรมนูญ
 4. ข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดจากการทำาเหมือง ยังไม่ได้รับการ 
  ตอบสนองหรือแก้ไขเท่าที่ควร จนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและชุมชน 
  รวมทัง้การบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานทีก่ำากบัดแูล ตดิตามและเยยีวยาผลกระทบทีด่ ีทำาใหเ้กดิความ 
  ล่าช้าและแก้ปัญหาผลกระทบที่ยังขาดประสิทธิภาพ
 5. แนวคิดที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการ หน่วยงานกำากับดูแลด้านการประเมินผลกระทบ หน่วยงาน 
  อนุมัติ/อนุญาตที่ต้องการนำาทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ประสบ 
  ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
 • จดัใหม้กีองทนุตา่งๆ จากเงนิคา่ภาคหลวง เชน่ กองทนุชดเชยความเสยีหาย กองทนุฟืน้ฟ ูทีค่รอบคลมุ 
  พืน้ทีท่ัง้ในและนอกประทานบตัรทีไ่ดร้บัผลกระทบ กองทนุสขุภาพเพือ่การเยียวยา ป้องกันและระบบ 
  เฝา้ระวงัสขุภาพ และการจดัระบบกองทนุความเสีย่งทีส่ามารถเยียวยาพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างม ี
  ประสิทธิภาพ
 • ควรจัดตั้งกองทุนสำาหรับการจัดทำารายงาน EHIA (Environmental & Health Impact 
  Assessment) ทีเ่ปน็อสิระ จากบรษิทัหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของโครงการ ในการวา่จ้างบรษิทัทีป่รกึษา  
  โดยให้มีขึ้นก่อนการอนุมัติ/อนุญาตโครงการ 
 • จัดระบบในการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรได้รับ 
  ค่าภาคหลวงในสัดส่วนที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเงินค่าภาคหลวงให้มากขึ้นให้ครอบคลุมความเสียหาย  
  โดยคำานึงถึงความคุ้มค่าของการนำาทรัพยากรขึ้นมาใช้ ทั้งต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก 
  กระบวนการทำาเหมือง ความยั่งยืนของการพัฒนา และการมีทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ในรุ่น 
  ต่อๆ ไป
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 • ควรให้มีการแก้กฎหมาย เพื่อให้ชุมชนมีอำานาจในการอนุมัติ/อนุญาตโครงการด้วย
 • พฒันากระบวนการยุตธิรรมใหส้ามารถตดัสนิคดคีวามทีช่ดัเจนขึน้ โดยใหม้กีารจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอ้ม 
  และสุขภาพ
 • ใหม้กีฎหมายเพือ่การรับรองการทำา CHIA (Community Health Impact Assessment) โดยชมุชน  
  เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการประเมนิผลกระทบในภาคประชาชนเอง และสนับสนุนให้ชุมชนมกีาร 
  จัดทำานโยบายและแผนเพ่ือการกำาหนดทศิทางการพฒันาชมุชนโดยพจิารณาและคำานงึถงึศกัยภาพของ 
  พื้นที่ 
 • การสนับสนุนให้ภาคประชาชนและสร้างกระบวนการยอมรับของการเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ของ 
  ผลกระทบที่พบในชุมชน เช่น พืช สัตว์ และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น
 • มีองค์กรกลางในการให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในระหว่างกระบวนการ EHIA (Environmental  
  & Health Impact Assessment) อย่างรอบด้าน การตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูล 
  ฐาน (baseline data) ของพื้นที่ก่อนดำาเนินโครงการ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลถึง 
  ชาวบ้าน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีเวลาในการศึกษาข้อมูลนานขึ้น
 • มีการจัดทำาแผนแม่บทการจัดการสินแร่แบบมีส่วนร่วม และมีการทำา HIA ของแผนดังกล่าวด้วย
 • การบังคับใช้กฎหมายต้องดำาเนินไปอย่างเข้มงวด เช่น การชะลอหรือหยุดโครงการทันทีเมื่อพบว่า 
  สทิธิชมุชนถูกละเมดิจากเจ้าของโครงการ และมบีทลงโทษกรณลีะเมดิขัน้ตอนการทำาและเง่ือนไขจาก 
  ข้อกำาหนดในรายงาน EHIA และการพัฒนาให้กระบวนการบังคับใช้กฏหมายของภาครัฐให้สามารถ 
  ตอบสนองการแก้ปัญหาผลกระทบให้รวดเร็วขึ้น
 • ควรกำาหนดให้การทำาเหมืองทุกประเภทต้องมีการศึกษา EHIA และพื้นที่ที่เป็นลุ่มน้ำาที่จำาเป็นต้อง 
  รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรห้ามการทำาเหมืองในทุกกรณี
 • เพื่อความโปร่งใสควรจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินผู้มีอำานาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการ
 • ตอ้งจดัใหม้แีผนและกลไกการเฝา้ระวงัสิง่แวดลอ้มและสขุภาพในพืน้ทีป่นเปือ้นใหร้อบคอบและรดักมุ 
  มากขึ้น และมีแผนการฟื้นฟูและป้องกันทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยใช้เงินจากค่าภาคหลวงที่ได ้
  จากการสัมปทานเหมือง
 • กำาหนดมาตรการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ (monitoring and  
  evaluation) ผลกระทบจากเหมือง
 • มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับชุมชน โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล การเรียนรู้ การวิจัย 
  โดยชุมชนก่อนอนุมัติโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมของการจัดทำาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ 
  สุขภาพ 
 • สนับสนุนให้มีการจัดทำาข้อมูลเชิงวิชาการในการระบุสาเหตุของผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
  อย่างชดัเจน โดยคณะนกัวชิาการทีไ่ด้รบัการยอมรบัรว่มกนัของภาคเอกชนและประชาชน เพือ่ใหเ้กดิ 
  ความถูกต้องและการยอมรับในข้อมูล
 • ควรจัดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้จริง (engagement) และมีความต่อเนื่อง
 • การสือ่สารขอ้มลูกบัชมุชนควรเสนอในรปูแบบทีห่ลากหลายและมรีปูแบบทีเ่ขา้ใจง่าย เช่น การจดัทำา 
  ภาพเคลื่อนไหว (animation) 
 • กำาหนดให้เกิดการหาจุดร่วมของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตที่เก่ียวข้องกับการนำาทรัพยากรแร่มาใช้กับ 
  ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดจุดร่วมของการอยู่ร่วมกันได้ การคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
 • การดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่ต้องคำานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน 
 • รัฐต้องแก้ปัญหาผลกระทบในพื้นที่เดิมที่มีปัญหาให้เป็นรูปธรรมก่อน จึงควรจะอนุมัติในโครงการ 
  เหมืองแร่ใหม่ต่อไปได้
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 เอกสารสรุปประเด็น

รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ

 รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงการ 

เขา้ไปบรรจไุวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยในป ีพ.ศ.2550 และสามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายรปูแบบ 

และในหลายลักษณะ ตั้งแต่การอนุมัติโครงการ การพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

 แตก่ารทำา HIA ภายใตร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทยได้นำามาสูก่ารใช้ HIA เพือ่การอนุมตั/ิอนุญาต

โครงการเป็นหลัก โดยเน้นเพียงการสร้างความชอบธรรมในการอนุญาตโครงการ โดยไม่พิจารณาทางเลือก 

ที่หลากหลาย และไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม จนนำาไปสู่ความขัดแย้ง

ตามมา 

 ดังนัน้ ในสว่นของนโยบายสาธารณะระดับชาต ิเราจึงสามารถนำา HIA มาประยุกตใ์ช้ทัง้ในสว่นของการ

ออกแบบพัฒนาเมืองและระบบโลจิสติกส์ การจัดระบบสวัสดิการ การจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม 

การจัดการน้ำา การจัดการปัญหาป่าไม้และที่ดิน ฯลฯ แต่การทำา HIA ในระดับนโยบายสาธารณะจำาเป็นจะต้อง 

ก้าวข้ามข้อจำากัดสำาคัญใน 4 ประการด้วยคือ

 1. ก้าวข้ามจากกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตในระดับโครงการทีละโครงการ มาสู่ กระบวนการเรียนรู้ร่วม 

  กันในสังคมในการแสวงหาทางเลือกในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมร่วมกัน

 2. กา้วขา้มจากการนำานโยบาย/ทศิทางของรฐัสว่นกลางเปน็ตวัตัง้ มาสู ่การเคารพในทศิทางและแนวทาง 

  การพัฒนาที่ชุมชนและผู้คนในพื้นที่กำาหนดเอง

 3. กา้วขา้มจากการใชค้วามรู้เพยีงดา้นเทคนิคเพยีงด้านเดียว และใช้โดยอยูภ่ายใตก้ารกำากบัควบคุมของ 

  เจา้ของโครงการ มาสูก่ารใชค้วามรูแ้ละหลกัฐานทัง้ทางวทิยาศาสตรแ์ละความรู/้ภูมปัิญญาของชุมชน 

  ประกอบรว่มกนั อยา่งสมดลุและเทา่เทยีม และปลอดจากผลประโยชน์ทบัซ้อนกับเจ้าของโครงการ/ 

  นโยบาย

 4. ก้าวข้ามจากภาวะไร้ความรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ จนนำามาสู่ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ 

  มากมาย เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม มาสู่ การติดตามตรวจสอบและแก้ไข 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและใกล้ชิด
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 ขณะเดียวกัน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความเป็น

ไปได้มาก เพราะสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นหลายดา้น ทัง้ในแงก่ารวางแผนพฒันาพืน้ที ่การจดัการขยะ การจดัการ

ตลาดสด และอื่นๆ รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะนำา HIA เข้าเป็นกระบวนการหนึ่งใน พรบ. การสาธารณสุขที่

กำาลงัแกไ้ขปรบัปรงุ แตก่ารจะนำา HIA ไปประยุกตใ์ช้จำาเป็นตอ้งมกีารเพิม่ขดีความสามารถของทมีงานและชมุชน 

ทั้งในด้าน HIA เองและในด้านการบังคับใช้กฎหมายของ อปท.

 แม้ว่า HIA จะมิได้เป็นกระบวนการตัดสินใจโดยตรง แต่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังมีความสำาคัญ 

ในการผลักดันนโยบายสาธารณะ และการทำา HIA ร่วมกันไม่ว่าจะในระดับใด มีความเป็นไปได้สูงมาก แต่ต้อง

เป็นกระบวนการที่ไปด้วยกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนที่อาจยังขาดความพร้อมในการเข้าร่วม

กระบวนการ การทำาไปด้วยกัน มีได้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งแต่ละแบบมีทั้งจุดเด่น/ 

จุดด้อย จุดสำาคัญ เราจะใช้ร่วมกันอย่างไร

 ฉะนั้น ควรต้องมีกระบวนการเสริมหนุนพลังเพื่อให้แต่ละภาคส่วนสามารถเข้าร่วมในกระบวนการ 

HIA ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยพัฒนารูปแบบการทำา HIA สามารถทำาได้ในเชิงวิชาการ คู่มือ ขยายอำานาจการ

ดำาเนินการ ระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทำาแบบประเมินแบบง่าย มี Check list การเรียนรู้กับเครือข่าย และ

เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนด้วย สร้างพื้นที่ในการพูดคุย โดยอาจไม่ต้องใช้คำาว่า HIA โดยตรงก็ได้

 การพัฒนา HIA จึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ร่วมกัน ขยายวงไม่ใช่ของตนเองเท่านั้น ทำากับเครือข่ายภายใน

และภายนอกด้วย ชวนคิดสร้างเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนทั่วทั้งประเทศ

 ในส่วนของเนื้อหาของร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงควรเพิ่มประเด็นสำาคัญ 

ใน HIA ได้แก่ การเพิ่มหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส การพัฒนากรอบแนวคิดภาพรวมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ การนำาข้อเสนอของ HIA ไปสู่การปฏิบัติ
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ก�รบรรย�ยปิด
เรื่อง “HIA เครื่องมือเพื่อก�รปฏิรูปประเทศ”

โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการบริหารสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติ
ผมมาบรรยายปิดการประชุม
 ประเทศไทยเราเริ่มกำาหนดเรื่อง HIA ไว้ในกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2550 โดยบัญญัติไว้ครั้งแรกใน พระราช-
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ หลังจากนั้นก็ไปตอกย้ำาไว้ในวรรค 2 ของมาตรา 67 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งกฎหมาย
ทั้งสองฉบับได้ส่งผลให้ในช่วงสองปีต่อมาคือ พ.ศ.2552 ศาลปกครองได้ตัดสินให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตอ้งประกาศใหท้อ้งที ่ตำาบลมาบตาพุดและอกีหลายตำาบลในบรเิวณโดยรอบเป็นเขตปลอดมลพษิ โดยในคำาตัดสินของ
ศาลครั้งนั้น ได้อ้างถึงบทบัญญัติในมาตรา 5 แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติที่บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิในการดำารงชิวิต
ในสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ” หลังจากนั้น HIA ทั้งที่ตราไว้ใน พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และ 
ท่ีปรากฏอยู่ในมาตรา 67 วรรค 2 ในรัฐธรรมนูญ ก็กลายเป็นเรื่องที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากขณะนี้
ประเทศไทยกำาลังเดินมาสู่ทางสองแพร่ง เพราะว่าเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 2550 แล้วก็ยังไม่แน่ว่า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไร ต้องแสดงความชื่นชม ผู้ที่ได้มาประกาศว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีบทบัญญัติ 
ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทย แต่เรื่องนี้ก็จะต้องติดตาม 
ต่อไปเพราะว่าถึงที่สุดแล้ว จะเป็นไปตามที่มีการพูดไว้หรือไม่ เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด 
 ถ้าจะมองอนาคตของ HIA จำาเป็นต้องมองภาพรวมของ HIA จริงๆ แล้ว HIA ถือกำาเนิดข้ึนมา 
เพือ่เปน็เครือ่งมอืสำาคญั ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาอันเกดิจากการพฒันา เพือ่ให้การพฒันาน้ันเป็นการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนหรือภาษาอังกฤษท่ีเรียกว่า sustainable 
development อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นการจะ
ทบทวนเรื่อง HIA จำาเป็นต้องทบทวนเรื่องการ
พัฒนา การพัฒนาของโลกในช่วงกว่ากึ่งศตวรรษ 
ที่ผ่านมา เริ่มต้นเมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่สอง 
เมือ่ประเทศสมัพนัธมติร ซึง่เชือ่มัน่วา่จะชนะสงคราม
แลว้มองเลยไปวา่ เมือ่เสรจ็สงครามแลว้จะตอ้งมกีาร
บูรณะปฏิสังขรประเทศครั้งใหญ่อย่างแน่นอน และ
บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พอสิ้นสงคราม-
โลกครั้งที่หนึ่ง ประเทศผู้ชนะใช้วิธีลงโทษประเทศ 
ผู้แพ ้ผลกคื็อ ผ่านไปเพยีง 20 ปี กเ็กดิสงครามโลก
ครั้งที่สอง เพราะฉะนั้น บทเรียนอันนี้จะต้องไม่ 
ซ้ำารอย เพราะฉะนั้นผู้นำาของประเทศที่กำาลังชนะ 
สงคราม มองว่าแทนท่ีจะลงโทษประเทศผู้แพจ้ะตอ้ง
คิดถึงการพัฒนา คิดถึงการบูรณะประเทศที่ยับเยิน
จากสงคราม และไม่เพียงแต่บูรณะ จำาเป็นจะต้อง 



316
การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำาปี พ.ศ.2557
เรื ่อง ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

มีการพัฒนาด้วย นั่นคือ นอกจากประเทศจะถูกทำาลายย่อยยับจากสงครามแล้ว มีประเทศจำานวนมากที่ล้าหลัง 
ด้อยพัฒนา จำาเป็นต้องมีการพัฒนาด้วย ตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สองจึงมีการพยายามผลักดันกลไกสำาคัญ 
เพื่อการบูรณะและพัฒนาขึ้นมา และกลไกอันน้ันก็ถือกำาเนิดข้ึนเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งท่ีสองใหม่ๆ คือวันท่ี 27 
ธันวาคม 2488 นั่นคือเกิดธนาคารโลก ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของธนาคารโลกก็คือ ธนาคารนานาชาติเพื่อการบูรณะ
และพัฒนา ภาษาอังกฤษก็คือ International Bank for Reconstruction and Development หรือชื่อย่อ IBRD 
 หลงัจากนัน้โลกกเ็ขา้สูย่คุแหง่การบรูณะและพฒันาโดยมกีารเรง่รดัพฒันาในชว่งทศวรรษระหว่าง พ.ศ.2503-
2512 ด้วยวาทะกรรมสำาคัญคือ มุ่งขจัดวงจรแห่งความชั่วร้ายและด้อยพัฒนา 3 ประการ คือ ความยากจน 
(poverty) ความโง่ (ignorance) และความเจ็บไข้ได้ป่วย (disease) วาทะกรรม “โง่จนเจ็บ” เกิดขึ้นครั้งแรก 
ในประเทศองักฤษ ช่วงปลายสงครามโลกคร้ังทีส่อง อังกฤษมองวา่จำาเป็นทีจ่ะตอ้งบูรณะประเทศ เพราะฉะน้ันจงึมกีาร
ศึกษาเรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการขึ้นมา มีนักเศรษฐศาสตร์ ชื่อว่า William Henry Beveridge เป็น
ประธาน ได้ทำาการศึกษาแล้วมีรายงานที่สำาคัญออกมาฉบับหน่ึง รายงานฉบับน้ีเป็นรายงานท่ีมีความหมายอย่างยิ่ง 
ต่อประเทศอังกฤษ ชื่อว่ารายงานเบเวอริดจ์ หรือ Beveridge Report รายงานฉบับนี้เมื่อเข้าสู่รัฐบาลที่มี Winston 
Churchill เปน็นายกรัฐมนตรีนัน้ไมก่ลา้ทีจ่ะเผยแพร ่เพราะรายงานน้ีเสนอให้มกีารปฏริปูสวสัดกิารสงัคมของประเทศ
ครั้งใหญ่ อังกฤษขณะนั้นเห็นว่าจะมีภาระผูกพันทางการเงินอย่างมากจึงไม่กล้าให้มีการเปิดเผยรายงานฉบับนี้ แต่ว่า
แรงกดดนัมมีาก จนในทีส่ดุรัฐบาลกย็อมเผยแพร่รายงานฉบับน้ีออกมา และรายงานฉบับน้ีเมือ่ออกมาแลว้กม็ผีลอยา่ง
สำาคญั เพราะวา่พรรคแรงงานขององักฤษตดัสนิใจประกาศนโยบายอยา่งชดัเจนวา่ หลงัสงครามจะปฏริปูระบบสวสัดกิาร 
ในสังคมครั้งใหญ่ตามรายงานเบเวอริดจ์ ในขณะที่ Winston Churchill ประกาศว่า จะยังไม่ปฏิรูปตามรายงาน 
ฉบับนี้ ทำาให้ผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2488 ในอังกฤษ ซึ่งขณะนั้นสงครามยุโรปสิ้นสุดลงแล้วและ 
มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้เลือกตั้งต่อเนื่องมา 10 ปีเต็ม เนื่องจากอังกฤษตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมา
เพื่อสู้สงคราม สงครามทั้งหมดในยุโรป 6 ปี พอสิ้นสงคราม ก็มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ Winston Churchill ซึ่งมี
คะแนนนิยมเดือนพฤษภาคม ปี 2488 สูงสุดถึงร้อยละ 83 ในขณะที่ Clement Attlee พรรคแรงงานมีคะแนน 
นิยมสูงสุดเพียงร้อยละ 18 แต่เพราะประกาศที่จะปฏิรูปประเทศ ทำาให้ผลการเลือกตั้งฝ่ายพรรคแรงงานชนะอย่าง
ถล่มทลาย แล้ว Winston Churchill นั้น พ่ายแพ้อย่างยับเยิน 
 รายงานเบเวอริดจ์ ได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า ปีศาจร้าย สิ่งชั่วร้าย 5 ประการ ภาษาอังกฤษใช้คำาว่า Five 
Giant Evils ได้แก่ 1) ความสกปรก (Squalor) 2) ความโง่ (ignorance) 3) ความอยาก (Want) 4) ความ
เกียจคร้าน (Idleness) และ 5) โรคภัยไข้เจ็บ (Disease) หลังจากสิ้นสงคราม รัฐบาลพรรคแรงงานก็รักษาสัญญา 
ท่ีประกาศไว้และปฏิรูปสวสัดิการสงัคมองักฤษขนานใหญใ่นหลายเรือ่ง ทัง้ในเรือ่งแรงงาน ทัง้ในเรือ่งระบบบรกิารสขุภาพ 
เกิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งยังคงดำารงอยู่จนปัจจุบัน แต่ก่อนโรงพยาบาลเป็นของเอกชนแล้วมีปัญหา
มากมาย ปรากฏว่ารายงานฉบับนี้เสนอให้มีการปฏิรูปแล้วก็มีการปฏิรูปโดยรัฐบาลโอนโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นของรัฐ
หมด แลว้ปฏริปูระบบใหมท่ัง้หมด กลายเปน็ระบบบรกิารสาธารณสขุแห่งชาติ (National Health Service) มนีวนิยาย
เรื่องนึงเขียนขึ้นตอนก่อนสงครามโลกคร้ังที่สอง ชื่อว่า Citadel เขียนโดยนายแพทย์ที่ชื่อว่า เอ. เจ. โครนิน 
(Archibald Joseph Cronin) นิยายฉบับนี้เปิดโปงระบบบริการสุขภาพที่ไม่เป็นธรรมที่มีปัญหามากมาย เป็นนวนิยาย
ทีท่รงพลงัอยา่งยิง่เพราะนวนยิายเร่ืองนีม้สีว่นสำาคญั ในการทำาให้พรรคแรงงานชนะอยา่งถลม่ทลายและกท็ำาให้เกดิการ
ปฏิรูปจนเกิด National Health Service ในภายหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง นวนิยายเรื่องนี้ชื่อ Citadel แปลว่า
ป้อมปราการ ผมพยายามที่จะให้มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย ขณะน้ีแปลเสร็จแล้ว คงจะมีการพิมพ์เผยแพร่ 
เร็วๆ นี้
 สำาหรับประเทศไทย มีเจตจำานงที่จะพัฒนาประเทศตั้งแต่ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มจากมีแผนการ
บูรณะประเทศ 2485 ของกระทรวงมหาดไทย แต่ปีต่อมาแผนงานนี้ก็ล้มเพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาล มีการรื้อฟื้นเรื่อง
การพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ในปี 2494 แต่ก็ล้มทำาไปไม่รอดเพราะขาดงบประมาณ จนกระทั่งถึงช่วงกึ่งพุทธกาล เจตจำานง
ที่จะมีการพัฒนาก็ยังดำารงอยู่ และรัฐบาลก็ได้ประกาศเป็นครั้งแรกใช้คำาว่า พัฒนา ในคำาแถลงนโยบาย เมื่อวันที่  
1 เมษายน 2500 มีข้อความว่า “จะพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจให้ถึงมือประชาชนโดยทั่วถึง” โดยมีการติดต่อ 
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ขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกเพ่ือให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้ ธนาคารโลกก็ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ปี 2500 แล้วก็ใช้เวลาหนึ่งปีในการศึกษา ช่วงระหว่างทำาการศึกษา ก็เกิดรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ 
ในเดือนกันยายน ปี 2500 จอมพลสฤษดิ์ ปฏิวัติ รัฐประหารยึดอำานาจได้แต่ยังปกครองประเทศไม่ได้เพราะร่างกาย
ไม่แข็งแรงพอเนื่องจากดื่มเหล้ามากเป็นโรคตับแข็ง ต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ตับแข็ง 
จนกระท่ังเสน้เลอืดในหลอดอาหารตบี แลว้เวลาทีเ่สน้เลอืดแตกจะอาเจยีนออกมาเป็นโลหิตสดๆ เป็นลติร ทำาใหช้อ็ก 
พอไปผ่าตัดมีการตัดต่อเส้นเลือด ลดความดันในตับ เส้นเลือดขอดนี้ก็ยุบลงไป สามารถมีชีวิตต่อมาได้จนกระทั่ง 
เสียชีวิตในปี 2506 ซึ่งรายงานฉบับนี้ของธนาคารโลกออกมาในเดือน มิถุนายน ปี 2501 ชื่อว่า โครงการพัฒนาการ
ของรัฐบาลสำาหรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษชื่อว่า A Public Development Program for Thailand เสนอให้
รัฐบาลตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางวางแผนการพัฒนาประเทศขึ้น 
 หลงัจากจอมพลสฤษด์ิ รัฐประหารครัง้ทีส่อง เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2501 ประเทศไทยกเ็ริม่เขา้สูย่คุพฒันาการ 
มีการตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เมื่อปี 2502 เกิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2504-
2509 เป็นแผนหกปี ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2504 แนวคิดสำาคัญของการพัฒนาประเทศตามแนวทาง 
ของธนาคารโลกคือ จะต้องขจัดอุปสรรคสำาคัญของการพัฒนา ซึ่งโลกตะวันตกมองว่า หลักการสำาคัญของพุทธศาสนา
ท่ีสอนใหค้นสนัโดษ ใหป้ระชาชนคนไทยโดยมากมวิีถชีวิีตตามแนวทางท่ีปัจจุบันเรยีกว่า เศรษฐกจิพอเพยีงหรอืทำาเพียง
เพื่อพออยู่ พอกิน ทางตะวันตกหรือทางธนาคารโลก ตามรายงานของหน่วยราชการลับของอเมริกาบอกว่า นี่คือ
อุปสรรคสำาคัญของการพัฒนา ต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ไป และจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าคณะปฏิวัติ 
ไดส้ง่สารถงึคณะสงฆใ์หเ้ลกิสอนเร่ืองสนัโดษ ปรากฏตามสารท่ีสง่ถงึคณะสงฆ์ในการประชมุพระสงัฆาธกิารท่ัวประเทศ 
เมื่อปี 2503 ซึ่งวันนั้นเรียกว่า การประชุมสัมมันตนาพระพนาธิการทั่วราชอาณาจักร สมัยนั้นไม่เรียก สัมมนา คำาว่า 
สัมมนา มีการนำามาใช้ในภายหลัง อันนั้นเรียกว่าการประชุม สัมมันตนา และยังไม่เรียกว่าพระสังฆาธิการ เรียกว่า 
พระคณาธกิารทัว่ประเทศ จดหมายของจอมพลสฤษดิม์ขีอ้ความตอนหนึง่วา่ดงันี ้“นีเ่ปน็เรือ่งทีท่างรฐับาลและกระผม
เองร้องขอเพราะเหตุว่าพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกทาง ที่สามารถจะเลือกเอามาสอนและจูงใจให้คน
ประพฤติปฏิบัติมีคำาสอนให้คนมักน้อย สันโดษ ไม่อยากทำาอะไร ไม่อยากได้อะไร อย่างที่เคยสอนกันว่า ไม่จำาเป็น
ตอ้งขวนขวายตายแลว้กเ็อาไปไมไ่ด้ คำาสอนอยา่งน้ีอาจจะเหมาะสำาหรบักาลสมยัหน่ึงแต่จะไมเ่หมาะสำาหรบัสมยัปฏวิตัิ
ซึง่ตอ้งการความขวนขวายหาทางกา้วหนา้ จำาต้องเลอืกสรรเอาธรรมะท่ีสอนให้มวิีรยิะ อุสาหะ ขยนัหมัน่เพยีร ประกอบ
สัมมาชีพ ไม่ประมาท ไม่หวังพ่ึงคนอื่น พึ่งแต่ตัวเองและความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเหล่านี้ ซึ่งกระผมเข้าใจว่ามี 
พุทธสุภาษิตอยู่มากหลายที่จะนำามาสอนได้ จึงใคร่ขอร้องคณะสงฆ์ให้พยายามสอนคนไปในทางน้ี จะเป็นการช่วย
แผนการเศรษฐกจิและงานทกุอยา่งทีร่ฐับาลปฏิวัติกำาลงัทำาอยูโ่ดยมุง่ความวัฒนาถาวรของประเทศซ่ึงจะเป็นความวฒันา
ถาวรของพระศาสนาเอง” ท่านพุทธทาสภิกขุก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกเบรกโดยตรงมิให้เผยแพร่คำาสอนเรื่องจิตว่าง นี่คือจุด
หักเหสำาคัญที่ประชาชนคนไทยเปลี่ยนแนวชีวิต จากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจไม่พอเพียงสืบมาจนปัจจุบัน และ
คงจะสืบต่อไปในอนาคตอีกยาวนาน 
 กระแสอันเชี่ยวกรากของการพัฒนาทำาให้ผู้นำาทางความคิดของไทยผู้หน่ึงในขณะน้ันห่วงใยว่า การพัฒนา
เศรษฐกจิอย่างเดียวจะเปน็การพัฒนาทีท่ำาลายสมดลุของชวีติ จำาเป็นต้องมกีารพฒันาสงัคมควบคูไ่ปดว้ย เพราะฉะนัน้
แผนพัฒนาฉบับที่ 2 ของไทยจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นเช่นนั้นเรื่อยมา
จนกระทั่งปัจจุบัน หน่วยงานรับผิดชอบก็เปลี่ยนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็น สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สืบมาจนปัจจุบัน ในทางสากลพบว่าไม่ก่อผลทางบวกทั้งนั้นแต่ส่งผลกระทบทางลบมากมาย มีหนังสือ
เล่มหนึ่งออกมาในช่วงนั้น เป็นหนังสือที่สั่นสะเทือนโลกมาก ชื่อว่า “ความเงียบสงัดในฤดูใบไม้ผลิ” (The Silent 
Spring) ของ ราเชล คาร์สัน (Rachel Carson) พูดถึงยากำาจัดศัตรูพืชซึ่งทำาลายทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งช่วงฤดู 
ใบไม้ผลิ (spring) ซึ่งจะต้องมีเสียงนกร้องมีเสียงสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย ก็กลายเป็น silent spring หนังสือเล่มนี้
ทำาใหเ้กดิการสัน่สะเทอืนวงการการพฒันาอยา่งรนุแรง และจงึเป็นทีม่าของการทบทวนการพฒันา โดยการทวนกระแส
การพฒันา นัน่กคื็อการกำาหนดใหม้กีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มหรอื Environmental Impact Assessment 
จนเป็นกฎเกณฑ์สากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย หลังจากพัฒนามาหลายทศวรรษสามารถสร้าง
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ความเจริญขึ้นมากมาย ลดปัญหา โง่จนเจ็บลงไปได้มาก โลกก็เริ่มตระหนักว่าการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจนั้น 
สุดท้ายผลกระทบก็จะเกิดกับมนุษย์ ในที่สุดก็เกิดทิศทางใหม่ในการพัฒนาเป็นการพัฒนาที่มุ่งคนเป็นเป้าหมายซึ่งใน
ประเทศไทยกเ็ริม่ตัง้แตแ่ผนพัฒนาฉบบัที ่8 พ.ศ.2540-2544 โดยเรือ่ง HIA เริม่มาพรอ้มๆ กบัการจดัทำาแผนพฒันา
ประเทศไทยฉบับนั้นเพื่อเพิ่มกำาไร การพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจาก EIA แล้ว HIA ก็ได้รับการพัฒนาและดำาเนินการ
ในประเทศพฒันา องคก์ารอนามยัโลกซึง่เปน็องคก์รโลกบาล บาลกค็อื พทิกัษร์กัษาคอืองคก์ารพทิกัษโ์รคในดา้นสขุภาพ
จงึไดผ้ลกัดนัใหข้ยายผลทำา HIA ออกไปทัว่โลกไมใ่ชเ่ฉพาะในประเทศพฒันาแลว้เทา่น้ัน โดยให้เหตุผลสนับสนุนการ
ทำา HIA ไว้เมื่อปี พ.ศ.2538 ไว้ 8 ประการดังนี้ 
 1. ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 
 2. ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์จำาเป็นต้องได้รับการดูแล และดำาเนินการโดยสาธารณะและภาครัฐ 
  อย่างทันท่วงที 
 3. การป้องกันให้ผลดีกว่าการรักษาและฟื้นฟู 
 4. ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ 
 5. มีการระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบในรูปแบบต่างๆ อันนี้เป็นแนวทางที่องค์การอนามัย 
  โลกสนับสนุนไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 
 6. วิธีการทำา HIA สามารถผนวกรวมกับการทำา EIA ตามปกติได้ เพื่อจะบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มภาระ 
  อะไรมาก 
 7. การรวมประเด็นด้านสุขภาพเข้าไว้ในการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ช่วยเสริมความแม่นยำาและความ 
  ชอบธรรมของการตัดสินใจและดำาเนินการต่างๆ ในภายหลัง 
 8. ไม่มีเหตุผลใดที่จะต่อต้านหรือไม่ขัด HIA 

 สำาหรับพัฒนาการของ HIA ในประเทศไทยหลังรัฐประหารเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ความพยายาม 
ในการปฎิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขมีการศึกษาและผลักดันมาก่อนหน้านั้น ทำาให้เกิดสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ขึ้นในปี 2535 และ สวรส. ได้ริเริ่มเรื่องนี้อย่างเป็นระบบคู่ขนานมากับการปฏิรูปการเมือง 
ซึ่งเริ่มจุดประกายตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนนำามาสู่การสถาปนารัฐธรรมนูญประชาชนเมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้นอกจากสร้างองคาพยพ เพื่อตรวจสอบอำานาจรัฐ ตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่นขึ้นมาอีกหลายองค์กรแล้ว ที่สำาคัญ
ที่สุดที่เป็นครั้งแรกที่มีการขยายสิทธิ สิทธิซึ่งทำามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญอเมริกา ปี 1787 เป็นสิทธิเรื่องตัวบุคคล 
สิทธิมนุษยชน แต่อันนี้ขยายไปถึงสิทธิชุมชนครั้งแรกในประเทศไทย ท่าน อ.ประเวศ วสี ซึ่งเป็นผู้นำาการปฏิรูป 
ในขณะนั้นและผมร่วมอยู่ในกระบวนการกับท่าน ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญปีที่จะออกมาใหม่นั้นถ้าไม่มีเรื่อง
สิทธิชุมชนท่านจะไม่ทำา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญของประเทศ เพราะฉะนั้นสิทธิชุมชนจึงปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ปี 2540 และตอกย้ำาเพิ่มเติมขยายความในปี 2550 หวังว่ารัฐธรรมนูญที่จะออกมาใหม่นั้นจะต้องเพิ่มสิทธิชุมชน 
ไม่น้อยกว่า รัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 
 การขับเคลื่อนเรื่อง HIA ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากคณะกรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภาได้จัด
ทำาข้อเสนอเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาฉบับหนึ่ง รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ทำาตามแบบอังกฤษ อังกฤษ 
ทำารายงานฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศชื่อว่า สุขภาพประชาชาติ (Heath of the nation) 
รายงานฉบับนี้เอ่ยถึง Heath of the nation แล้วเขียนข้อเสนอซึ่งในหมวดว่าด้วยเรื่องสร้างเสริมสุขภาพและควบคุม
โรคก็ระบุลักษณะพึงประสงค์ไว้ในข้อ 4 ว่า รัฐต้องจัดให้มีกลไกทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ที่จะสามารถ 
ดำาเนนิการกบับคุคลหรอืองคก์รทีม่คีวามเกีย่วขอ้งเพือ่ให้รบัผิดชอบและจัดการลดผลกระทบทางลบตอ่สขุภาพ ปรากฏ
ครั้งแรกแล้ว ต่อมามีการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง International Experiences for HIA System 
Development ที่เชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2544 ก็ทำาให้การแลกเปลี่ยนความรู้และขยายวงเรื่อง HIA 
ในประเทศเชื่อมกับนานาชาติ มีการจัดตั้งแผนการวิจัยและพัฒนาระบบ HIA ขึ้นใน สวรส. อย่างเป็นระบบ 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2544 ก็สนับสนุนงานนี้ พระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 ก็เริ่มให้ความสำาคัญกับ HIA สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ก็ให้ความสนใจกับเรื่อง HIA และได้จัดทำาข้อเสนอให้กับ
รัฐบาลเมื่อปี 2548 เพื่อให้พัฒนาระบบ HIA ขึ้น รัฐบาลก็รับทราบและมอบให้กระทรวงรับไปดำาเนินการ และผล
ที่สุดก็เกิด HIA ตราไว้ใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้ว 
 กวา่ทีจ่ะไดต้ราเรือ่งนีไ้วใ้นพระราชบัญญตัสิขุภาพแห่งชาต ิไมใ่ชเ่รือ่งง่าย เพราะว่าเมือ่เริม่ตน้มกีารเคลือ่นไหว
ภาคประชาสังคมโดยองค์กรภาคีเครือข่าย 306 เครือข่าย กว่า 1,599 ภาคี ได้เคลื่อนไหวและมีการเสนอในเรื่องการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ระบุไว้ในข้อเสนอข้อหนึ่งบอกว่าในระบบสุขภาพแห่งชาติ
ต้องมีระบบประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพพร้อมทั้งต้องมีระบบการดูแลแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบาย
สาธารณะต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย หลังจากนั้นก็ได้มีการยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติขึ้น มีการระบุเรื่อง HIA 
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นฉบับเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 มีประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนถึง 4 ล้าน 7 แสนกว่าคน 
แตว่่าเม่ือ ร่าง พรบ.ฉบบัดังกลา่วเสนอตอ่คณะรฐัมนตร ีรฐับาลซึง่มาจากการเลอืกตัง้เอาไปดองไว ้1 ปีครึง่ จนกระทัง่
ภาคประชาชนต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่ง มีการรณรงค์รายชื่อ 1 แสน 2 หมื่นรายชื่อ เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่
สภาผู้แทนราษฎร เป็นกฎหมายที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่มาจากภาคประชาชน และเป็นการใช้สิทธิจากรัฐธรรมนูญ 
ปี 2540 รัฐบาลจึงต้องหยิบยกร่างกฎหมายนี้มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ไปสู่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกาตัดเรื่อง HIA ออกไปทั้งหมด พวกเราอาจจะลืมไปแล้ว แต่ผมนำามาพูดไว้เพื่อได้
ทบทวนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการต่อสู้ผลักดันร่าง พรบ. ที่ตัดเรื่อง HIA ออกไป ต่อมาจึงได้กลับมาเข้าสู่สภาผู้แทน
ราษฎร เมื่อ 14 ธันวาคม 2548 สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการในวาระแรกด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 271 
ต่อ 0 งดออกเสียง 3 คน ประชาชนเริ่มมีความหวัง แต่ก็เกิดการยุบสภาขึ้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2549 แล้วต่อมา
กเ็กดิรฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 ทำาใหก้ฎหมายน้ีสะดดุหยดุลงไปจนกระทัง่เกดิรฐับาลขิงแกแ่ละนายแพทย์มงคล 
ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้หยิบยกกฎหมายเรื่องนี้ผ่าน ครม. และนำาเข้าสู่การ
พิจารณาของสภา และโชคดีในชั้นกรรมาธิการก็ได้เสนอ HIA กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง และกฎหมายฉบับนี้ก็ออกมา
เป็นกฎหมายเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เพราะออกมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม 2550 และต่อมารัฐธรรมนูญปี 2550 ก็ได้ตอกย้ำาเรื่องนี้ไว้อย่างที่ทราบกันแล้ว กฎหมายดังกล่าวได้ออก
ฤทธิ์แรงเมื่อปี พ.ศ.2552 เนื่องจากภาคประชาชนต้องการทดสอบความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและเสนอเรื่องนี้ฟ้อง
ต่อศาลปกครอง และศาลปกครองก็ใช้ความกล้าหาญตัดสินคดีโดยยึดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมีคำาสั่งของ
ศาลปกครองออกมาเช่นนั้น นี่คือความเป็นมา ผมเอามาทบทวนเพราะพวกเราอาจจะมีพื้นที่การต่อสู้เยอะ เรื่องต่างๆ 
เหล่านี้อาจจะผ่านเลยไปแล้ว 
 ตามประกาศและหลักเกณฑ์วิธีการทำา HIA ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ และนายก
รัฐมนตรีก็ลงนามในคณะกรรมการ คสช. แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 โดยได้กำาหนดนิยามของ HIA ว่า 
หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมซ่ึงเขียนไว้ดีมาก หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ 
หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หากดำาเนินการในช่วงเวลาหรือพื้นที่เดียวกันโดยการประยุกต์ใช้ 
เครือ่งมือทีห่ลากหลายและมกีระบวนการมสีว่นรว่มอยา่งเหมาะสม เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิการตดัสนิใจทีจ่ะเป็นผลดตีอ่
สุขภาพประชาชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ชดัเจนว่า HIA เป็นมาตรการป้องกนัผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน 
ซึง่แนน่อนวา่ยอ่มดกีวา่การแกไ้ข ดงัปรากฎในกรณีท่ีเป็นโศกนาฎกรรมสงัคมท่ีเห็นประจักษ์มากมาย เชน่ การทำาเหมอืง
แร่ที่คลิตี้ ซึ่งทำาให้ประชาชนต้องสังเวยชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำาลายไปอย่างยับเยิน ศาลชั้นต้นตัดสิน
ให้ประชาชนชนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าค่าเสียหายที่ศาลตัดสินให้นั้นน้อยนิดเทียบไม่ได้เลยกับคุณค่าชีวิตของผู้คน 
แล้วประชาชนยังต้องรอคอยว่าในศาลชั้นสูงจะตัดสินออกมาอย่างไร เหตุการณ์ที่คลิตี้ก็ดี ที่มาบตาพุดก็ดี ที่แม่เมาะ 
และที่อื่นอีกมากมาย ยืนยันว่าแม้ศาลจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้บ้าง แต่ก็ไม่เสมอไป และมักเป็นความยุติธรรม 
ที่มาช้ามาก ด้วยความเคารพต่อศาลครับ เห็นใจเพราะคดีของท่านมากมายเหลือเกิน กระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทยจงึเปน็ไปตามทีเ่ชกสเปยีร์ ได้เขยีนไวใ้นบทประพนัธเ์รือ่งเวนสิวา่ “ในกระแสแหง่ยตุธิรรมมายากจะหาความ
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เกษมเปรมใจ” เชกสเปียร์เขียนไว้ 400 กว่าปี เกือบ 500 ปี เพราะฉะนั้นพวกเราต้องยอมรับว่าถ้าต้องการเข้าสู่
กระแสแหง่ยตุธิรรมมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ ตอ้งเตรยีมรบัและตอ้งเขม้แขง็ ตอ้งตอ่สู ้แนน่อนวา่ระบบยตุธิรรม
ยังต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายซึ่งต้องการปฏิรูปอย่างยิ่ง มาตรการที่ดีกว่าก็คือ มาตรการป้องกันและ HIA ก็คือมาตรการ
ป้องกัน แน่นอนว่าประเทศต้องมีการพัฒนาจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ แต่ทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่าการพัฒนาที่ถูกต้องคือ
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื การพฒันาทีมุ่ง่ผลมใิชเ่ฉพาะผลทางบวกของการพฒันาเท่าน้ัน แตต้่องมุง่ลดผลกระทบต่อสงัคม 
สิ่งแวดล้อม และสุดท้ายต้องป้องกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน หลายประเทศทำาแล้ว ประเทศไทยก็
ตอ้งทำาได ้เราตอ้งปฏิรูปประเทศด้วยการเปลีย่นจากประชาธปิไตยสามานยใ์ห้เป็นประชาธปิไตยท่ีแท้จรงิ ประชาธปิไตย
ทีเ่ปน็ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน เราไมส่ามารถปฎิเสธระบบทุนนิยมได้ แตต้่องปฏิรปูจากทุนนิยม
สามานย์ให้เป็นทุนนิยมพัฒนาให้ได้ แน่นอนว่า HIA คือเครื่องมือสำาคัญชิ้นหนึ่งที่จำาเป็นเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
 เรามีบทเรียนจาก EIA ซึ่งเป็นระบบที่แรกๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือ 
ที่มีประโยชน์และใช้ได้ผลในสังคมที่เข้มแข็ง แต่สำาหรับประเทศไทยที่สังคมยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรทำาให้มีนักวิชาการ 
ที่พร้อมจะขายตัวจำานวนหนึ่ง ทำาให้ EIA หลายกรณีกลายเป็น EIA กำามะลอ เป็น EIA สามานย์ HIA จะต้อง 
ไม่เป็นเช่นนั้น และ EIA จะต้องกู้กลับมาให้มีคุณค่าตามเจตนารมย์ดั้งเดิมให้ได้ จะทำาเช่นนั้นได้ นักวิชาการและ
สถาบันวิชาการจะต้องเข้มแข็ง หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบ ระบบยุติธรรมต้องปฏิรูปตัวเองให้เกิดความยุติธรรม
อย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันใจ ข้อสำาคัญภาคประชาชนต้องเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและความมุ่งมั่น 
ไม่หยุดอยู่แค่กับการทำา HIA เท่านั้น แต่จะต้องติดตามต่อเนื่องไปจนตลอดว่า ได้มีการดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ใน
รายงาน HIA อย่างจริงจังตลอดไป ประชาชนต้องผนึกกำาลังกันเป็นภาคีเครือข่ายและมีการทำางานอย่างเป็นระบบ 
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ต้องสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ การขับเคลื่อนสังคม การผลักดันนโยบายตามยุทธศาสตร์
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาอย่างครบถ้วนและรอบด้านอย่างแท้จริง ดังคำากล่าวท่ีว่า ภาคประชาชน “ข้อมูลต้องชัด 
กัดไม่ปล่อย ช่วยกันกัด” ข้อสำาคัญต้องไม่สับสนเหมือนเช่นหน่วยงาน องค์กร หรือแม้แต่นักวิชาการบางคนที่สับสน
ว่า EHIA คือ Environmental Health Impact Assessment นี่คือตัวอย่างของการทำาเรื่องสามัญให้เป็นสามานย์ 
เพราะเป็นการเปลี่ยนที่สาระสำาคัญจาก Environmental and Health Impact Assessment คือการประเมินผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไปเป็นการประเมินผลกระทบต่อ Environmental Health หรือคืออนามัย 
สิ่งแวดล้อมซึ่งหดแคบลงไปมากมายเหลือไม่ถึงส่วนเสี้ยว ทิ้งมิติสุขภาพไปทั้งหมดและสิ่งแวดล้อมก็หดแคบลงเหลือ
เพียงมิติแคบของอนามัยสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ไปตรวจสอบเอกสารทางการจำานวนมากเขียน EHIA แล้วบอกว่าคือ 
Environmental Health Impact Assessment ซึ่งผิดอย่างฉกาจฉกรรจ์ 
 โดยสรุปโลกต้องการการพัฒนา ประเทศไทยก็ต้องพัฒนาแต่ต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน เครื่องมือสำาคัญในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน คือ EIA และ HIA เพื่อป้องกันและลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน 
ประเทศไทยพัฒนามาโดยขาดสมดุล ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำาอย่างรุนแรง ต้องปฏิรูประบบ 
การพัฒนา HIA และ HIA คือเครื่องมือสำาคัญของการปฏิรูปเช่นเดียวกับ EIA บทเรียนจาก EIA แสดงให้เห็นถึง
ความอ่อนแอของนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจะต้องแก้ไข และ HIA ต้องไม่กลายเป็น 
HIA สามานย์ จะทำาเช่นนั้นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ภาคประชาชนที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญของการพัฒนา และ
นักวิชาการท่ีควรเป็นหลักแห่งความรู้และคุณธรรมของสังคมจะต้องเข้มแข็งและรับผิดชอบ ข้อสำาคัญภาคประชาชน 
ประชาสังคมต้องเข้มแข็งผลักดัน HIA อย่างไม่ลดละและติดตามต่อเนื่องตลอดไป ภาระสำาคัญเฉพาะหน้า คือ 
ตอ้งตดิตามเฝ้าระวงัผลกัดนัใหร้ฐัธรรมนญูทีก่ำาลงัรา่งออกมาน้ัน ตอ้งยนืยนัสาระสำาคญัของ HIA ไมน้่อยกว่าท่ีบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 และสุดท้ายในการเคลื่อนไหวของประชาชน “ข้อมูลต้องชัด กัดไม่ปล่อย ช่วยกันกัด” 
ขอบคุณครับ






