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การสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เกี�ยวกับ EIA

การยอมรับและ
ความเชื�อมั�นต่อ

ระบบ EIA

บทคัดย่อ

      ซ่ึงท่ีปรึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

โดยไดแบงประเด็นการสํารวจออกเปน 4 ประเด็น ประกอบดวย

- หน้า ค  -
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     สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ไดจัดทําโครงการสํารวจ

การยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของประเทศไทยอยางตอเน่ือง

ในปงบประมาณ 2563 - 2565 โดยวาจางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนท่ีปรึกษาดําเนินการ

โครงการ เพ่ือใหเกิดความเปนกลาง และโปรงใส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจระดับการยอมรับและ

ความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ของประเทศไทย และเพ่ือใหไดขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ EIA ของประเทศไทย รวมถึงเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินการสํารวจการยอมรับและ

ความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ของประเทศไทย



2563
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บทคัดย่อ (ต่อ)

        การเปรียบเทียบผลการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับ  

 ผลการสํารวจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 พบวา ระดับการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA มีคาเพ่ิมข้ึน

จากเดิมในทุกประเด็น ดังน้ี

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมผูมีสวนเก่ียวของและกลุมผูมีสวนไดเสียใหการยอมรับและความเช่ือม่ัน

ตอระบบ EIA อยูในระดับมาก โดยมีผลการสํารวจรายประเด็น ดังน้ี ประเด็นการสรางการรับรูขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับ EIA คิดเปนรอยละ 85.00 ประเด็นกระบวนการ EIA คิดเปนรอยละ 85.60 ประเด็น

การบังคับใชกฎหมาย/มาตรการท่ีเก่ียวของกับระบบ EIA คิดเปนรอยละ 86.60 และภาพรวมระดับ

การยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ของประเทศไทยในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 86.40 

  จึงกลาวไดวาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมไดรับการยอมรับและเช่ือม่ันจากกลุมผูมีสวนเก่ียวของและ

ผูมีสวนไดเสียอยูในระดับมาก เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และสามารถปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการได

- หน้า ง  -
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            ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดมีผูตอบแบบสํารวจท้ังส้ิน 998 คน ประกอบดวย กลุมผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ

ใน กก.วล./คชก./คณะอนุกรรมการ นิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํารายงาน หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต เจาของโครงการ (ภาครัฐและเอกชน)

และกลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก ประชาชน องคกรเอกชน และส่ือมวลชน เม่ือการสํารวจเสร็จส้ินแลวจะนําขอมูลท่ีไดรับเขาสูโปรแกรม

คํานวณทางสถิติ เม่ือการสํารวจเสร็จส้ินแลวจะนําขอมูลท่ีไดรับเขาสูโปรแกรมคํานวณทางสถิติ (Statistical Package for Social     

.Science: SPSS) เพือ่วเิคราะหขอมลูอยางมปีระสทิธภิาพ และเปนระบบ โดยนําเสนอขอมลูในรปูแบบการบรรยายเชงิพรรณนา  

โดยสามารถสรปุผลการสํารวจตามประเดน็ทีก่ําหนด ดงันี้
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EIA

ไดรับการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

การพัฒนามิติตาง ๆ และท่ีสําคัญรัฐบาลไดประกาศใชแผนการปฏิรูปประเทศ เม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2561 

      การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact

Assessment) หรือ EIA เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการปองกันและลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการตาง ๆ ซ่ึงประเทศไทย ไดนํา 

EIA มาใชเปนเครืองมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ตามกฎหมายต้ังแต พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบัน โดยท่ี EIA

โดยกําหนดแผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง ระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

01 ความเป�นมา 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 สผ. ไดดําเนินโครงการสํารวจ 
การยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ของประเทศไทย โดยผลการสํารวจ

พบวา ระดับการยอมรับและเช่ือม่ันตอระบบ EIA ในภาพรวม อยูในระดับมาก

รอยละ 80.80 และ 85.60

80.80

ระดับการยอมรับและเชื�อมั�นต่อระบบ EIA 
ป� 2563 ป� 2564

85.60

- หน้า 2 -
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         ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ปฏิรูประบบและโครงสรางการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

(EIA และ EHIA) ไดกําหนดเปาหมาย คือ พัฒนาและยกระดับระบบ EIA ใหเปนท่ีเช่ือม่ัน ยอมรับของทุกฝาย และ

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และเพ่ือใหระบบ EIA เปนเคร่ืองมือท่ีชวยลดและปองกันความขัดแยงระหวางการพัฒนา

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ ใหเปนการพัฒนาอยางย่ังยืน และกําหนดตัวช้ีวัด

และคาเปาหมาย คือ ประชาชนมีการยอมรับและเชือ่ม่ันตอระบบ EIA มากขึน้ ในการน้ี เพ่ือใหการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ EIA ท่ีสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดังกลาวขางตน 



LAW

1 2 3 4

การสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เกี�ยวกับ EIA

กระบวนการ EIA การบังคับใช้กฎหมาย/
มาตรการที�เกี�ยวข้องกับ

EIA

การยอมรับและ
ความเชื�อมั�นต่อ

ระบบ EIA

EIA

01 ความเป�นมา (ต่อ) 
       ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สผ. จึงไดจัดทําโครงการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ัน    

ตอระบบ EIA ของประเทศไทย ภายใตโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ EIA เพ่ือใหเกิด

ความตอเน่ืองและบรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวตามแผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และแผนปฏิบัติราชการ สผ. รวมท้ังผลการสํารวจท่ีไดจะเปนแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ EIA ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

- หน้า 3 -
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      โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจระดับการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ของประเทศไทยในภาพรวม 

และเพ่ือนําไปสูการเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ EIA

ของประเทศไทยตอไป โดยดําเนินการสํารวจใน 4 ประเด็น ประกอบดวย ประเด็นการสรางการรับรู

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ EIA ประเด็นกระบวนการ EIA ประเด็นการบังคับใชกฎหมาย/มาตรการท่ี

เก่ียวของกับ EIA และประเด็นการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA



              โดยเม่ือการสํารวจเสร็จส้ินแลวน้ัน ผลการสํารวจจะถูกนํามาวิเคราะหผานโปรแกรม SPSS   

 (Statistics Package for Social Sciences) เพ่ือสรุปผลระดับการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ

EIA ของประเทศไทยในภาพรวม และนําเสนอผลการสํารวจในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

Statistics)  รวมท้ังการนําผลการสํารวจฯ ไปเปรียบเทียบกับผลการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ัน   

ในป พ.ศ. 2563 (ปฐาน) และ ป พ.ศ. 2564 เพ่ือทราบถึงภาพรวมของการยอมรับและความเช่ือม่ัน 

และเพ่ือใหไดรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ EIA 

ของประเทศไทยตอไป

SPSS

02 วิธีการ 
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โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
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        โครงการสํารวจการยอมรบัและความเชือ่มัน่ตอระบบ EIA ของประเทศไทยประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 เปนการสํารวจโดยใชรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยไดแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก      

กลุมผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน กก.วล./คชก./คณะอนุกรรมการ นิติบุคคลผูมีสิทธิ

จัดทํารายงาน หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต เจาของโครงการ (ภาครัฐและเอกชน) และกลุมผูมีสวนไดเสีย  

 ซ่ึงประกอบดวย ประชาชน องคกรเอกชน และส่ือมวลชน รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 998 ตัวอยาง    ซ่ึงประกอบดวย ประชาชน องคกรเอกชน และส่ือมวลชน รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 998 คน 



02 วิธีการ (ต่อ) 

1) สวนกลาง ไดแก ภาคกลาง (จังหวัดนนทบุร ี  

    จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี)

ภาคเหนือ (จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย 

ภาคใต (จังหวัดสุราษฎรธานี) 

ภาคตะวันตก (จังหวัดเพชรบุรี)       

ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน)

2) สวนภูมิภาค ไดแก 

        และจังหวัดลําปาง) 
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โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

            การสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันฯ ไดดําเนินการสํารวจออกเปนระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหการจัดเก็บ

ขอมูลเกิดประสิทธิภาพและกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ซ่ึงไดมีการคัดเลือกพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล 

ในป พ.ศ. 2563 - 2564 โดยคัดเลือกจังหวัดท่ีมีการนําเสนอรายงาน EIA และไดรับความเห็นชอบจาก คชก. หรือ กก.วล.

ในป พ.ศ. 2561 - 2563 ในลําดับท่ีมากท่ีสุด 

ดังน้ัน เพ่ือใหความคิดเห็นจากกลุมประชากรท่ีหลากหลายและไมซ้ําจากกลุมตัวอยางเดิมในการสํารวจการยอมรับและ    

ความเช่ือม่ันฯ ในป พ.ศ. 2565 ท่ีปรึกษาไดคัดเลือกพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลจากการนําเสนอรายงาน EIA และไดรับความเห็นชอบ         

.   จาก คชก. หรือ กก.วล. ในป พ.ศ. 2561 - 2564 โดยเลือกลําดับรองลงมาจากการสํารวจฯ ในป พ.ศ. 2563 - 2564 และ

คัดเลือกกลุมตัวอยางของประชาชน โดยอางอิงจากพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเดิม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 และ

ท่ีปรึกษาไดมีการขยายพ้ืนท่ีการเก็บขอมูลในรัศมีไมเกิน 10 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือใหไดรับขอมูลครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ี และเพ่ือใหไดรับขอมูลเก่ียวกับการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงสามารถแบงพ้ืนท่ี

ตามจํานวนภูมิภาครวมท้ังส้ิน 6 ภาค ดังน้ี



02 วิธีการ (ต่อ) 
    เน่ืองจากในระหวางการดําเนินโครงการสํารวจฯ อยูในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

(โควิด-19) จึงสามารถเก็บขอมูลได 3 วิธี โดยมีรายละเอียดดังน้ี

    ตามพ้ืนท่ีที่กําหนดไวตามขอมูลภูมิภาค โดยสวนใหญวิธีนี้จะมีกลุมตัวอยาง

ในการสํารวจ คือ กลุมประชาชน 

1. การสํารวจแบบลงพื�นที�สํารวจ (สํารวจแบบตัวต่อตัว) 

2. การสํารวจออนไลน ์

3. การสํารวจทางไปรษณีย์ 
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โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
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     โดยใช Microsoft Form ในการตอบแบบสํารวจ ซ่ึงท่ีปรึกษาจะติดตอประสานงานกับ

กลุมตัวอยาง เพ่ือขอชองทางในการจัดสงแบบสํารวจทางอีเมล หรือทางแอปพลิเคช่ัน LINE 

โดยวิธีน้ีจะมีกลุมตัวอยางในการสํารวจ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิใน กก.วล./คชก./คณะอนุกรรมการ 

หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต นิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํารายงาน EIA เจาของโครงการ องคกรเอกชน

และส่ือมวลชน เปนตน

   เปนการดําเนินการสํารวจฯ โดยการจัดสงแบบสํารวจพรอมรายละเอียดโครงการผาน

ชองทางไปรษณีย ซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะติดตอส่ือสารกับกลุมตัวอยาง เพ่ือขอท่ีอยูในการจัดสง

แบบสํารวจทางไปรษณีย พรอมท้ังสงชองทางการติดตอเพ่ือสงกลับ หากกลุมตัวอยางไดทํา

แบบสํารวจเรียบรอยแลว โดยกลุมตัวอยางท่ีมีการสํารวจทางไปรษณีย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ

ใน กก.วล./คชก./คณะอนุกรรมการ และหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต



03 ผลการสํารวจ 

1.3 ภูมิภาค
     พบวา มีผูตอบแบบสํารวจอาศัยอยูภาคกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.40 รองลงมา

คือ ภาคตะวันออก รอยละ 22.20 และภาคเหนือ รอยละ 12.80 

1.1 ด้านอายุ
     พบวา สวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 25 - 39 ป (Gen Y) ทําแบบสํารวจมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 47.70 รองลงมาคือ 40 – 54 ป (Gen X) รอยละ 35.07 และอายุระหวาง 55 – 72 ป

(Gen B) รอยละ 13.53 

    พบวา ผูตอบแบบสํารวจมกีารศึกษาอยูในระดับปรญิญาตรมีากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 42.50

รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปรญิญาตร ีรอยละ 17.30 และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 10.20 

1.2 ด้านการศึกษา

1. ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ

      จากการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ของประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ท่ีปรึกษาไดดําเนินการสํารวจในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ 

(สํารวจแบบตัวตอตัว) การตอบแบบสํารวจผานทางออนไลน และทางไปรษณีย ซ่ึงมีกลุมตัวอยางรวมท้ังส้ิน 998 คน

ดังน้ี กลุมผูมีสวนเก่ียวของ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน กก.วล./คชก./คณะอนุกรรมการ นิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํา      

.รายงาน หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต เจาของโครงการ (ภาครัฐและเอกชน) และกลุมผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวย ประชาชน

องคกรเอกชน และส่ือมวลชน โดยจะนําเสนอผลสํารวจในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี

โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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2. การยอมรับและความเชื�อมั�นต่อ EIA

03 ผลการสํารวจ (ต่อ) 

โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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2.1 ประเด็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับ EIA 

    พบวา กลุมผูมีสวนเก่ียวของและกลุมผูมีสวนไดเสียใหการยอมรับและเช่ือม่ันตอกระบวนการ

สรางการรับรูและการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับ EIA ของ สผ. อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ

85.00 เน่ืองจาก กระบวนสรางการรับรูขอมูลขาวสารน้ัน ถือเปนกระบวนสําคัญท่ีใชในการส่ือสาร 

และสรางความรูและความเขาใจระหวางผูมีสวนเก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหเกิดการ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนซ่ึงจะเปนผลดีตอทุกภาคสวน 

2.2 ประเด็นกระบวนการ EIA 

    

กระบวนการ EIA อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 85.60 เน่ืองจากกระบวนการ EIA มีความสําคัญ

อยางมากในประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการตาง ๆ อยางมีคุณภาพ 

และไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีสวนชวยในการเพ่ิมการยอมรับและความเช่ือม่ันแก

ประชาชนไดอีกดวย 

พบวา กลุมผูมีสวนเก่ียวของและกลุมผูมีสวนไดเสียใหการยอมรับและความเช่ือม่ันตอ



2. การยอมรับและความเชื�อมั�นต่อ EIA

03 ผลการสํารวจ (ต่อ) 

โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

- หน้า 8 -

EIA

2.4 ประเด็นการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบ EIA 

     พบวา กลุมผูมีสวนเก่ียวของและกลุมผูมีสวนไดเสียใหการยอมรับและเช่ือม่ันตอระบบ EIA

ของประเทศไทยในปจจุบัน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.40 ซ่ึงจะเห็นไดวาการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมี

ประสิทธิภาพ และสามารถสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชนได 

LAW
2.3 ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย/มาตรการที�เกี�ยวข้องกับ EIA 

     

กฎหมาย/มาตรการท่ีเก่ียวของกับ EIA อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.60 เน่ืองจากกฎหมาย

มีพ้ืนฐานจากความเห็นรวมของประชาชนจนเกิดการยอมรับจนสามารถตราเปนกฎหมาย 

ซ่ึงเม่ือนํามาบังคับใชกับเจาของโครงการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะชวยลดปญหาหรือ

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  

พบวา กลุมผูมีสวนเก่ียวของและกลุมผูมีสวนไดเสียใหการยอมรับและเช่ือม่ันตอการบังคับใช



จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ (คน)

ป� 2563

ป� 2564

ป� 2565

EIA

3.1  การเปรียบเทียบจํานวนผูตอบแบบสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

3. การเปรียบเทียบการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบ EIA

03 ผลการสํารวจ (ต่อ) 
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โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นิติบุคคลผู้มีสิทธิ
จัดทํารายงาน

หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต เจ้าของโครงการ

ประชาชน/องค์กรเอกชน/สื�อมวลชน

16 46 49 64 36 24

16 25 7 64 120 336

240 754 582
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03 ผลการสํารวจ (ต่อ) 

โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

3. การเปรียบเทียบการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบ EIA

3.2   การเปรียบเทียบผลการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 - 2565 ของแตละกลุมตัวอยาง 



03 ผลการสํารวจ (ต่อ) 

3.3  การเปรียบเทียบผลการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
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โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

3. การเปรียบเทียบการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบ EIA



    ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด จากการดําเนินโครงการการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA

ของประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีผลตอการสํารวจท้ังทางตรงและทางออมอยางมีนัยสําคัญ

อันประกอบดวย 3 ดาน ดังน้ี

4.1 ด้านระยะเวลา
     เน่ืองจากระยะเวลาในการสํารวจใหแลวเสร็จภายใน 210 วัน ซ่ึงอยูในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) สงผลตอการสํารวจทีย่งัไมครอบคลุมพ้ืนท่ีและ

จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกบัระบบ EIA 

4.3 ด้านข้อมูล
     ขอมูลในการติดตอไมถูกตอง รวมถึงในบางหนวยงานหรือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงขอมูล

หรือปดกิจการ สงผลใหไมสามารถติดตอขอความอนุเคราะหขอมูลไดโดยตรง 

4.2 ด้านความร่วมมือของผู้ตอบแบบสํารวจ

    มีความกังวลและไมสะดวกใหขอมูลหรือไมใหขอมูล สงผลใหจํานวนผูตอบแบบสํารวจ
ไมบรรลุตามเปาหมาย อกีทัง้การปฏิบติัตามมาตรการปองกนัการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (โควดิ-19) ของแตละหนวยงานและมาตรการภาครฐั

04 ป�ญหาและอุปสรรค 
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โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565



ด้านการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับ EIA 

1)  การพัฒนาและเพ่ิมชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ EIA ใหสาธารณชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว

มากข้ึน

2)  การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ EIA ตองมีการปรับปรุงเน้ือหาใหมีความกระชับ ไมซับซอน สามารถเขาใจไดงาย รวมถึงใช

ภาษาท่ีเขาใจงาย 

3)  เพ่ิมชองทาง แนวทาง และการประชาสัมพันธโครงการ ใหครอบคลุมอยางกวางขวางมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูโดยรอบพ้ืนท่ี

โครงการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของ EIA และเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

1

05 ข้อเสนอแนะ
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    จากการสํารวจการยอมรับและความเช่ือม่ันตอระบบ EIA ของประเทศไทย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวา อยูในระดับมาก ซ่ึงถือไดวาเปนจุดแข็งของ

ระบบ EIA ของประเทศไทย อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการขับเคล่ือนกระบวนการ EIA

เกิดความย่ังยืนและสงเสริมประสิทธิภาพใหกับกระบวนการดําเนินงาน ท่ีปรึกษาได

วิเคราะหขอเสนอแนะท่ี สผ. ควรพิจารณาดําเนินการ สรุปไดดังน้ี

โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้านกระบวนการ EIA2

1)  ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบ EIA อยางตอเน่ืองและท่ัวถึง ท้ังในสวนของเจาหนาท่ีรัฐ ไดแก

2)  การพัฒนากระบวนจัดทํารายงาน EIA น้ัน ควรมุงศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญของโครงการ โดยใชสรุปประเด็นสําคัญของโครงการ

เพ่ือใหสามารถนําเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

3)  ควรมีมาตรการในการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงบริษัทท่ีปรึกษาในการจัดทํารายงาน

EIA เพ่ือสรางกระบวนการใหมีความโปรงใสและเปนกลาง เปนท่ียอมรับและเช่ือม่ันตอประชาชน

4)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยนําประเด็น

ขอเสนอแนะและขอหวงกังวลของประชาชนมาเปนสวนสําคัญของกระบวนการ EIA

5)  ควรเรงพัฒนาศักยภาพหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายในการกระจายภารกิจของ สผ. เพ่ือใหการกระจายภารกิจเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดตอกระบวนการ EIA ซ่ึงเปนการสรางความนาเช่ือถือใหกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดังกลาว

ผูพิจารณารายงาน ผูดําเนินโครงการ และผูอนุญาตโครงการ ตลอดจนภาคเอกชน ผูพัฒนาโครงการ ผูจัดทํารายงาน และภาคประชาชน 



       ควรมีชองทางการเก็บขอมูลท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและ

ผูมีสวนไดเสียสามารถเขารวมตอบแบบสํารวจไดงาย โดยเสนอแนะใหมีการลงพ้ืนท่ี

สํารวจแบบตัวตอตัวรวมกับการสํารวจผานชองทาง Online เพ่ือใหไดรับขอมูลจาก

ผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง

      สผ. ควรประชาสัมพันธโครงการสํารวจฯ ใหครอบคลุมผูมีสวนเกี่ยวของและ

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมกอนดําเนินการสํารวจเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค

ในการสํารวจ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการสํารวจครั�งต่อไป

05 ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
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โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื�อมั�นต่อระบบการประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมของประเทศไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

การบังคับใช้กฎหมาย/มาตรการที�เกี�ยวข้องกับ EIA3

การบังคับใชมาตรการและการติดตามตรวจสอบ รวมถึงบทลงโทษผูไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด

ไวในรายงานตองกระทําอยางเครงครัด กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกับบริบท และความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 



สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
โดย ศูนย์บริการวิชาการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


