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การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบ
การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*******************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา
๔๘ วรรคท้าย ที่บัญญั ติ ไ ว้ ว่ า “ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณี ที่ มี
ความจาเป็นจะดาเนินการให้เร็วกว่านั้นก็ได้” นั้น
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
การทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกาหนดให้โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ
การดาเนินการใดต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๘ ของพระราชบั ญญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแผนดังกล่าวเป็นแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กาหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในหน่วยงานและประชาชนใน
ระดับภูมิภาค ซึ่งตามแผนการดาเนินงานกาหนดการจัดประชุมจานวน ๙ ครั้ง คือ (๑) ระดับภูมิภ าค ๘ ครั้ ง และ
(๒) สรุปผลการดาเนินการทั้งหมด ณ กรุงเทพมหานคร ๑ ครั้ง โดยสานักงานนโยบายฯ ได้จัดประชุ ม รั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นในระดับภูมิภาคแล้วจานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ครอบคลุม ๘ จังหวั ด คื อ
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ และน่าน ครั้งที่ ๒ ณ จัง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก (ครอบคลุ ม
๙ จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิ จิตร กาแพงเพชร อุทัยธานี) เพื่อนาข้อมูล
มาประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใด ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ โรคโควิ ด -๑๙
(Corona virus Disease 2019. (COVID -19)) จึงทาให้สานักงานนโยบายฯ ไม่สามารถด าเนิ นการตามแผนการ
จัดประชุมอีก ๗ ครั้งที่เหลือได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทบทวนประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมฯ ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ในการนี้ สานักงานนโยบายฯ
จึงเห็นควรเปิดรับฟังความคิดเห็นประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัด ท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ที่ ผ่ า นมา
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็ นประกอบการทบทวนประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกาหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒.๒ เพื่อเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ นงานเกี่ ย วกั บ การด าเนิ นงานตามมาตรา ๔๘ วรรคท้ า ย แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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-2๓. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานอนุมัติอนุญาตและหน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ (บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ
และสมาคมต่างๆ) องค์กรอิสระด้านสิ่ง แวดล้ อ ม (NGOs) คณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทารายงาน และประชาชนทั่วไป
๔. ระยะเวลาและช่องทาง

เปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ผ่านทางเว็ปไซต์ คือ (๑) เว็ปไซต์ สผ. www.onep.go.th (๒) เว็ปไซต์
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม www.onep.go.th/eia

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. การดาเนินการที่ผ่านมาของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แผนการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘
วรรคท้าย ที่บัญญัติไว้ว่า “ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มีความจาเป็นจะ
ดาเนินการให้เร็วกกว่านั้นก็ได้” ที่ผ่านมา สานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้
ดาเนินการจัดทาแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ดังนี้
๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดประชุมกลุ่ม (Dialogue) ภายใน สผ. ร่วมกับกลุ่มงานของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (กวผ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จานวน ๗ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานอาคาร กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กลุ่ ม งาน
พลังงาน กลุ่มงานคมนาคม กลุ่มงานปิโตรเคมี กลุ่มงานอุตสาหกรรม และกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้าและเกษตรกรรม
๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับหน่วยงานอนุมัติอนุญาตและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการแต่ละประเภทโครงการ (บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการและสมาคมต่ า งๆ)
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) นิ ติ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) สถาบันการศึกษาที่ มี
การเรียนการสอบด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน
๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Consultation) ในระดั บ ภู มิ ภ าค
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง+ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อให้ ไ ด้ รับ ข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในระดับภูมิภาค และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสรุปภาพรวม ณ กรุงเทพมหานคร
รวมทั้ง นาข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง
๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด จากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและจากเว็ปไซต์เพื่อจัดทา (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ ง ชาติ
เพื่อพิจารณา
๕) พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาเนิ นการส่งประกาศกระทรวงฯ เสนอเพื่อลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงฯ คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ อกตามมาตรา ๔๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
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รูปที่ ๑ แผนการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใด
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
ปัจจุบันรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE)
๒. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
๓. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ กิจการ หรื อ การด าเนิ นการที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่าง
รุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)
ที่ผ่านมา สผ. มีแนวทางปฏิบัติในการทบทวนประกาศกระทรวงฯ ซึ่งดาเนินการใน ๒ ลั ก ษณะ คื อ
(๑) ความเห็นของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเสนอให้ สผ. พิจารณา โดยชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ (๒) ความเห็นของ สผ. เสนอให้พจิ ารณาทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
และสภาพการณ์ที่เปลีย่ นแปลง โดยกระบวนการในการศึกษาทบทวนประกาศกระทรวงฯ ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน คือ
๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมสารวจพื้นที่ (แล้วแต่กรณี) จนได้ข้อยุติ และมี
มติที่ประชุมร่วมกัน
๓) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นทางเว็ปไซต์
๔) จัดทาวาระเรื่องเพื่อทราบ เสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ชุดที่เกี่ยวข้อง
๕) จัดทาวาระเรื่องเพื่อพิจารณา เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๖) จัดทาร่างประกาศกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงนามและส่งเรื่องเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ

(๑) รายงาน IEE คือ รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
(๒) รายงาน EIA คือ รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(๓) รายงาน EHIA คือ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ กิจการ หรือ
การดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
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รูปที่ ๒ ขั้นตอนการศึกษาทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลังจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศใช้บังคับ สผ. ได้ดาเนินการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และได้ ศึ ก ษา
ทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใด ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้
ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงฯ ที่ใช้บังคับ ดังนี้
๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อ ง กาหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
: ปรับปรุงแก้ไขโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ลาดั บที่ ๒๒ ท่าเทียบเรือ ลาดับที่ ๒๖ ระบบ
ขนส่งทางอากาศ และลาดับที่ ๓๓ โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบกาหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑
๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
: ปรับปรุงแก้ไขโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ลาดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม และลาดับที่
๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้เป็นข้อเสนอทีเ่ กิดจากการ
รับฟังความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๔. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการ
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
: ปรับปรุงแก้ไขเอกสารท้ายประกาศ ๑ จากลุ่มน้าหลัก ๒๕ ลุ่มน้า เป็น “ลุ่มน้าหลัก ๒๒ ลุ่ ม น้ า”
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มน้า พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การ
ดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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-5๖. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การ
ดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
: ปรับปรุงแก้ไขโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ลาดับที่ ๘ ระบบขนส่ ง ทางอากาศ และ
ลาดับที่ ๙ ท่าเทียบเรือ
๖.๒ ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานในการรวบรวมข้อมูลต่อประกาศกระทรวงฯ ซึ่งปัจจุบันมีการกาหนดโครงการ กิ จ การ
หรือการดาเนินการฯ คือ (๑) “รายงาน IEE” จานวน ๒ ประเภท (๒) “รายงาน EIA” จ านวน ๓๕ ประเภท และ
“รายงาน EHIA” ๑๒ ประเภท โดยขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ซึ่ ง ได้
ดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ : การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Dialogue) ภายใน สผ. ร่วมกับกลุ่ ม งานของ กวผ. ซึ่ ง
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จานวน
๗ กลุ่มงาน ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนาไปต่อยอดเพื่อดาเนินการทบทวน
ประกาศกระทรวงฯ เช่น
๑.๑) กลุ่มงานอาคาร : กรณีห้างสรรพสินค้าในอนาคตจะมีการดาเนินการอย่างไรต่อไป ควรศึกษา
เพื่อประกาศกาหนดหรือไม่ และกรณีการกาหนดห้องพัก ๘๐ ห้องขึ้นไป พื้นที่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป จะมี
การศึกษาและปรับให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้น คือ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปหรือไม่ หรือพิจารณาเฉพาะอาคารขนาดใหญ่
ที่เหลือดาเนินการเป็นแนวทางปฏิบัติ (Code of Practice: COP) เป็นต้น
๑.๒) กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม : กรณีก ารขุ ด เจาะส ารวจปิ โ ตรเลี ย ม ถ้ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มอัตรากาลังการผลิต ขอให้มีการระบุขนาดให้ชัดเจนเพราะบางแหล่งใช้เวลาขุ ด เจาะไม่ นาน
ปิโตรเลียมก็หมดแล้ว กรณีเหมืองแร่ การกาหนดประกาศกระทรวงฯ ยังมีความเหมาะสมอยู่ เป็นต้น
๑.๓) กลุ่มงานพลังงาน : กรณีท่อขนาดเล็กและมีความยาวไม่มาก ควรจัดทาเป็น COP ได้หรือไม่
ทั้งนี้ เสนอให้ศึกษาว่าขนาดและความยาวของท่อเท่าใดที่เหมาะสมที่จะได้รับการยกเว้นเพื่อจัดทาเป็น COP แทน
เป็นต้น
๑.๔) กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้าและเกษตรกรรม : กรณีประตูระบายน้า ควรปรับชื่อเป็น สิ่งก่อสร้าง
ทางชลศาสตร์หรืออาคารทางชลศาสตร์ ซึ่งจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ในน้า และรวมถึงอาคารบั ง คั บ น้ า
และรวมถึงอาคารบังคับน้าด้วย ส่วนกรณีการผังน้าข้ามลุ่ม ควรกาหนดคานิยามของการผั นน้ าข้ า มลุ่ ม ให้ ชั ด เจน
เป็นต้น
๑.๕) กลุ่มงานปิโตรเคมี : กรณีการแยกและแปรสภาพก๊าซ ซึ่ง สถานีบริ ก ารน้ ามั นมี ก ารเปลี่ ย น
สภาพก๊าซเช่นกันจะพิจารณาด้วยหรือไม่ จึงต้องมีคานิยามให้ชัดเจนหรือกาหนดขนาดเพิ่มเติม และตั้ ง ข้ อ สั ง เกต
กรณีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมีกาหนดขนาดเป็นตันต่อวัน ในขณะที่ ห น่ ว ยงานอนุ ญา ต
กาหนดเป็นตันต่อปี ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหน่วยงานอนุมัติอนุญาตด้วย เป็นต้น
๑.๖) กลุ่มงานอุตสาหกรรม : กรณีโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกั บ
การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือ บ้านจัดสรร (เช่น กรณีโครงการ Bigger Land) ซึ่ ง มี จ านวนมากขึ้ นและมี
ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ สามารถกาหนดให้จัดทาเป็น COP หรือรายงาน IEE ได้หรือไม่ และควรทบทวนกรณี
การกาหนดขนาดของอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วของประกาศกระทรวงฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท ารายงาน EIA และ
รายงาน EHIA รวมถึงกรณีที่มีการหลอมให้คิดขนาดของโครงการตามกาลังการหลอมที่ได้ต่อวัน เป็นต้น
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-6๑.๗) กลุ่มงานคมนาคม : กรณีระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง เห็นควรปรับเป็น “ระบบราง” และให้
พิจารณาในกรณีอนาคตจะมีระบบรถไฟฟ้าหรือระบบนส่งมวลชนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย กรณี ท่ า เที ย บเ รื อ
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเริ่มนับความยาวหน้าท่าตรงไหน อย่างไร กรณีรายงาน EHIA ที่มีการยกเว้นท่าเรือที่ชาวบ้านใช้
สอยในชีวิตประจาวันและการท่องเที่ยวควรกาหนดคานิยามและความหมายให้ชัดเจนด้วย เป็นต้น
๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ : การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับหน่วยงานอนุมัติอนุญาตและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการแต่ละประเภทโครงการ (บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการและสมาคมต่ า งๆ)
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) นิ ติ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ จั ด ท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) สถาบันการศึกษาที่ มี
การเรียนการสอบด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน
ตามแผนการดาเนินงานได้แบ่งกาหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยเป็น ๖ ครั้ง คือ (๑) ด้ า นอาคาร การ
จัดสรรที่ดินและบริการชุมชน (๒) ด้านเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม และด้านพลังงาน (๓) ด้ า นอุ ต สาหกรรม
และด้านปิโตรเคมี (๔) ด้านพัฒนาแหล่งน้าและเกษตรกรรม และด้านคมนาคม (๕) นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทารายงาน
EIA และ (๖) คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) สถาบันการศึกษาที่ มี
การเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชน ซึ่ง สผ. ได้ดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยลาดับที่ (๑) - (๓) แล้ว
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จึงปรับวิธีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายลาดั บ ที่
(๔) - (๖) เป็นการจัดทาหนังสือขอความเห็นไปยังหน่วยงานต่างๆ แทนการจัดประชุมสัมมนา ซึ่งผลการดาเนินงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑) การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใด ซึ่งต้องจัดทารายงาน EIA ครั้ ง ที่ ๑
กรณีโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ในวั นศุ ก ร์ ที่ ๒๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน ๖๕ คน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
หน่วยงานอนุมัติอนุญาตด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน คือ กรมโยธาธิการและผั ง เมื อ ง กรมที่ ดิ น
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร รวมถึ ง
เจ้าของโครงการ (สมาคม บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ) และเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมี นายอิ ศ รพั นธ์
กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นประธานการประชุ ม และมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีประเด็นสรุป เช่น
- EIA ลาดับที่ ๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ : อาคารของทหาร อาคารของ
สถานพยาบาลหรือบ้านพักของราชการ เสนอให้จัดทาเป็น COP ได้หรือไม่ และเสนอให้ศึกษาอาคารกรณี Mixed
use เพิ่มเติมด้วย เป็นต้น
- EIA ลาดับที่ ๒๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิ ช ย์ : การ
กาหนดตามประกาศกระทรวงฯ เหมาะสมแล้ว
- EIA ลาดับที่ ๒๙ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล : อาคารพั ก ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ อาคาร
บาบัดรักษาซึ่งตั้งอยู่ในสถานพยาบาล อาคารเหล่านี้ก่อสร้างเพิ่มเติมใหม่ ต้องจัดทารายงาน EIA หรื อ ไม่ และขอ
เสนอให้จัดทาเป็น COP ได้หรือไม่ เป็นต้น
- EIA ลาดับที่ ๓๐ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ : การกาหนดตามประกาศกระทรวงฯ
เหมาะสมแล้ว แต่พบปัญหาการหลีกเลี่ยง
- EIA ลาดับที่ ๓๑ อาคารอยู่อาศัยรวม : ควรกาหนดคานิยามคาว่ า “เปลี่ ย นแปลง” และ
“ขยาย” ให้ชัดเจน
นอกจากนี้มีข้อเสนอว่า ประกาศกระทรวงฯ มีการอ้างอิงถึงกฎหมายอื่น คือ “ตามกฎหมาย
ว่าด้วย...” ฉะนั้น หากกฎหมายแต่ละฉบับที่อา้ งถึงมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลต่อประกาศฉบับนี้ด้วย และขอเสนอ
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-7ให้มีการประชุมให้กับสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่ ง ประเทศไทย
เป็นต้น โดยปัจจุบันสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจะมีการสัมมนารายไตรมาส และสมาคมบริหารทรั พ ย์ สิ นฯ มี ก ารจั ด
ประชุมกรรมการสมาคมทุกเดือน ซึ่งทั้ง ๒ สมาคมเห็นว่า การเข้าไปจัดสัมมนาให้ความรู้ด้าน EIA กับสมาคมจะช่วยให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรับฟังปัญหาอุปสรรคที่พบได้มากยิ่งขึ้น

รูปที่ ๓ บรรยากาศขณะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้ง ที่ ๑ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
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กรณีโครงการด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียม และด้ า นพลั ง งาน ในวั นศุ ก ร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน ๘๑ คน ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
หน่วยงานอนุมัติอนุญาตด้านเหมืองแร่และปิ โ ตรเลี ย ม และด้ า นพลั ง งาน คื อ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ นฐานและ
การเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลั ง งาน และกรมป่ า ไม้ รวมถึ ง เจ้ า ของโครงการ (สมาคม
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ) และเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม และมี ข้ อ คิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะ
ซึ่งมีประเด็นสรุป เช่น
(๑) ด้านเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
- IEE ลาดับที่ ๑ การทาเหมืองแร่อื่นๆ นอกเหนือจากประเภทที่กาหนดให้ต้องจัดทารายงาน
EIA ตามเอกสารท้ายประกาศ ๔ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และผู้ ป ระกอบการเห็ นว่ า ประกาศ
กระทรวงฯ มีความเหมาะสมและในทางปฏิบัติสามารถดาเนินการเรื่องดังกล่าวได้อย่างไม่มีปัญหา
- EIA ลาดับที่ ๑ การทาเหมืองแร่ : ลาดับที่ ๑.๔.๑ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้ นที่ ๑ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีที่เคยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และต่อมาต้องการดาเนินการในพื้นที่เดิมต้องมี
การขอมติคณะรัฐมนตรีทุกครั้งนั้นเห็นว่าอาจไม่เหมาะสม และกรณีการขอประทานบั ต รซ้ าในพื้ นที่ เ ดิ ม น่ า จะใช้
รายงาน IEE แทนหรือไม่ เป็นต้น
- EIA ลาดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เสนอให้ปรับข้อ ความเป็ น
“การสารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสารวจบนบก” ซึ่งกรณีนี้ทางกรมฯ อยู่ระหว่างศึกษาข้อ มู ล และหากได้ ผ ล
การศึกษาแล้วจะส่งให้ สผ. เพื่อใช้ประกอบการทบทวนประเภทและขนาดลาดับนี้ต่อไป
- EHIA ลาดับที่ ๒ การทาเหมืองแร่ ข้อ ๒.๒ เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่
โลหะอื่นที่ใช้ไซยาไนด์ หรือปรอท หรือตะกั่วไนเตรต ในกระบวนการผลิต ที่ประชุมเห็นว่าปัจจุ บั นเทคนิ ค วิ ธี ก าร
แต่งแร่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ สารที่ต้องนามาดึงแร่ก็ไม่เหมือนกัน จึงเสนอให้ ศึกษาเทคนิควิธีการเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อ มู ล
สนับสนุน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้ศึกษากรณีเหมืองแร่กัมมันตรังสี ว่าควรประกาศเป็นรายงาน EHIA หรือไม่
เพื่อเตรียมตัวรองรับในอนาคตอีกด้วย
(๒) ด้านพลังงาน
- EIA ลาดับที่ ๓ โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ : เสนอให้ สผ.
กาหนดคานิยามปิโตรเลียมกับนิยามน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อให้ชัดเจนว่านิยามดังกล่าวยึดถือกฎหมายฉบั บ ใดและ
ของหน่วยงานใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และกรณีท่อที่มีความยาวไม่มากและเชื่อมต่อจากท่อ main
เข้าสู่โรงงาน ควรพิจารณาให้จัดทาเป็นรายงาน IEE หรือไม่ เนื่องจากไม่ใช่องค์ประกอบหลักของโครงการ
- EIA ลาดับที่ ๑๘ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้ อ นที่ ใ ช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง : เสนอให้เพิ่มข้อความคาว่า “รวม” ให้สอดคล้องกับรายงาน EHIA คื อ ที่ มี ก าลั ง ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
- EHIA ลาดับที่ ๑๑ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน : การกาหนดตามประกาศกระทรวงฯ เหมาะสมแล้ว
นอกจากนี้มีข้อเสนอต่อกรณี EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน มีการกาหนดขนาด ๑๐
เมกะวัตต์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการทบทวนศึกษาขนาดอีกครั้ ง เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ สภาพ
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
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รูปที่ ๔ บรรยากาศขณะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ ด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียม และด้านพลังงาน
๒.๓) การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงาน EIA ครั้ ง ที่ ๓
กรณีโครงการด้านอุตสาหกรรมและด้านปิโตรเคมี ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จานวน ๘๔ คน ประกอบด้วย ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานอนุ มั ติ
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-10อนุญาตด้านอุตสาหกรรมและด้านปิโตรเคมี คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กรมที่ดิน กรมสรรพสามิต และการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงเจ้าของโครงการ (สมาคม บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ) และ
เจ้าหน้าที่ สผ. โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม และมีข้อคิดเห็นและข้อ เสนอแนะ ซึ่งมีประเด็นสรุป เช่น
(๑) ด้านปิโตรเคมี
- EIA ลาดับที่เห็นว่าประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสมแล้ว คือ ลาดับที่ ๕ อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี ลาดับที่ ๖ อุตสาหกรรมกลั่นน้ามันปิโตรเลียม ลาดับที่ ๘ อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไลน์ ล าดั บ ที่ ๑๑
สารที่ใช้ป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ และลาดับที่ ๑๒ ผลิตปุ๋ยเคมี
- EIA ลาดับที่ ๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซ มีการหารือในร่างประกาศกระทรวงฯ ที่
สผ. นาเสนอและที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขเป็น ลาดับที่ ๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ๗.๑
การแยกก๊าซธรรมชาติ ๗.๒ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปลี่ยนโครงสร้างหรือโดยการเปลี่ยนสถานะจาก
ก๊าซเป็นของเหลว ๗.๓ การแปรสภาพก๊าซธรรมชาติโดยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลับเป็นก๊าซที่ใช้น้าทะเล
หรือน้าจากแหล่งน้าสาธารณะในการให้ความร้อนเพื่อแปรสภาพ ทุกขนาด
- EHIA ลาดับที่ ๔ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เสนอให้ สผ. จัดทาคานิยามของ “ปิโตรเคมีขั้นต้น”
และ “ปิโตรเคมีขั้นกลาง” ให้ชัดเจน และปรับข้อความในการกาหนด “ขนาด” ของประกาศกระทรวงฯ เกี่ ย วกั บ
EIA และ EHIA ให้สอดคล้องกันด้วย
(๒) ด้านอุตสาหกรรม
- EIA ลาดับที่เห็นว่าประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสมแล้ว คือ ลาดับที่ ๔ นิคมอุตสาหกรรม
ลาดับที่ ๙ อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ลาดับที่ ๑๓ กิจการเกี่ยวกับน้าตาล ล าดั บ ที่ ๑๔ เหล็ ก หรื อ เหล็ ก กล้ า
ลาดับที่ ๑๖ อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์ และลาดับที่ ๑๗ โรงงานปรั บ คุ ณ ภาพ
ของเสียรวม และ EHIA ลาดับที่เห็นว่าประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสมแล้ว คือ ลาดับที่ ๓ นิคมอุตสาหกรรม
และลาดับที่ ๕ อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ
- EIA ลาดับที่ ๑๐ อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ ได้รับทราบข้อมูลจากที่ประชุมว่า ในธุรกิจ
การผลิตเยื่อกระดาษ มีการใช้วตั ถุดบิ เป็นกระดาษรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และปัจจุบันน้าทิ้ง/น้าเสีย
จากกระบวนการนี้มีปริมาณลดลง จึงขอให้กาหนดคานิยามให้ชัดเจนและพิจารณาในกระบวนการผลิ ต ด้ ว ย และ
ขอให้จากัดคานิยาม “เยื่อ” ด้วยกระบวนการผลิต เพราะปัจจุบันมีกระบวนการอื่นๆ ในการนาวัตถุดิบมาใช้
- EIA ลาดับที่ ๑๕ อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
ตามลาดับที่ ๑๔ เสนอให้ปรับแก้ไขประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับ EIA และ EHIA ให้สอดคล้องกัน
- EHIA ลาดับที่ ๖ พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู สานั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั นติ
เสนอขอทบทวนข้อความของประกาศกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งกาหนดขั้นตอนอนุญาตเป็น ๔ ขั้นตอน
- EHIA ลาดับที่ ๗ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ขอให้ศึกษาเหตุผลทางวิชาการเพิ่มเติ ม
ว่าเหตุใดจึงมีการยกเว้นแค่การเผาในหม้อเผาซีเมนต์
- EHIA ลาดับที่ ๑๒ อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก เสนอปรับขั้นตอนในการเสนอรายงานเป็ น
“ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี ” เพราะโครงการมีลักษณะเป็นโรงงาน จึ ง ขอปรั บ ให้
สอดคล้องกับกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้มีข้อเสนอต่อ กรณีที่ สผ. ไม่ได้กาหนดคานิยามโดยอ้างอิงตามกฎหมายของหน่วยงาน
อนุมัติอนุญาต ควรมีการกาหนดคานิยามของ สผ. ในประกาศกระทรวงฯ ให้ชัดเจน
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รูปที่ ๕ บรรยากาศขณะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ ด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียม และด้านพลังงาน
๒.๔) ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (Covid-19) ทาให้ไม่สามารถจัดประชุมกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ สผ. จึงได้ป รั บ
รูแบบการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุมสัมมนาเป็นการขอความเห็นจากหน่วยงานต่ า งๆ และมี ข้ อ เสนอ
เพื่อประกอบการทบทวนประกาศกระทรวงฯ เช่น
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-12(๑) ด้านพัฒนาแหล่งน้าและเกษตรกรรม
จากการขอความเห็นจากหน่วยงานอนุมัติอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของโครงการ
จานวน ๗ หน่วยงาน ได้รับความเห็นกลับมา ๖ หน่วยงาน และมีความเห็นที่เกี่ยวข้อง คือ
- EIA ลาดับที่ ๓๒ การชลประทาน หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว แต่ทั้ง นี้ กรม
ทรัพยากรน้าเสนอให้มีการทบทวนขนาด ๘๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เสนอให้ศึกษาเพิ่มเติมสาหรับการชลประทานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่ ใ กล้ เ คี ย ง
เพราะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าหลายชนิดและถิ่นอาศัยโดยตรงด้วย
- EIA ลาดับที่ ๓๓ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น ๑ หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่า เหมาะสมดี แ ล้ ว
แต่ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคขอเสนอให้มีข้อยกเว้นสาหรับกิจการสาธารณูปโภค/กิจการประปา รวมถึ ง กรม
ชลประทาน เสนอให้กาหนดเป็นขนาดของพืน้ ที่ คือ (๑) ตั้งแต่ ๑ ไร่แต่ไม่ถึง ๑๐ ไร่ ให้จัดทา EC (๒) ตั้งแต่ ๑๐ ไร่แต่
ไม่ถึง ๕๐ ไร่ ให้จัดทา IEE (๓) ตั้งแต่ ๕๐ ไร่ขึ้นไป ให้จัดทา EIA เป็นต้น
- EIA ลาดับที่ ๓๔ การผันน้าข้ามลุ่มน้า ควรมีการกาหนดข้อยกเว้นเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ กิ จ การ
สาธารณูปโภค/กิจการประปา
- EIA ลาดับที่ ๓๕ ประตูระบายน้าในแม่น้าสายหลัก และ EHIA ลาดับ ๑๐ เขื่อนกัก เก็ บ น้ า
หรืออ่างเก็บน้า มีความเหมาะสมดีแล้ว
(๒) ด้านคมนาคม
จากการขอความเห็นจากหน่วยงานอนุมัติอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของโครงการ
จานวน ๓๖ หน่วยงาน ได้รับความเห็นกลับมา ๒๓ หน่วยงาน และมีความเห็นที่เกี่ยวข้อง คือ
- IEE ลาดับที่ ๑ สนามบินน้า EIA ลาดับ ๑๙ ทางพิเศษ ลาดับ ๒๑ ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง
ลาดับ ๒๓ ท่าเทียบเรือสาราญกีฬา และ EHIA ลาดับ ๑ ถมที่ดินในทะเล หน่วยงานเห็นว่าประกาศกระทรวงฯ มี
ความเหมาะสมดีแล้ว
- EIA ลาดับที่ ๒๐ ทางหลวงหรือถนน หน่วยงานส่ว นใหญ่ เ ห็ นว่ า ประกาศกระทรวงฯ มี
ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ มีข้อเสนอ กรณี ๒๐.๗ ทางหลวงหรือถนนที่ผ่านพื้นที่โบราณสถานฯ คือ (๑) กรมศิลปากร
เสนอให้ปรับระยะทางเป็น ๒ กิโลเมตร (๒) กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เสนอให้ปรับลดระยะน้อยกว่า ๑
กิโลเมตร และกาหนดเฉพาะโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น
- EIA ลาดับที่ ๒๒ ท่าเทียบเรือ และ EHIA ลาดับที่ ๙ ท่าเทียบเรือ หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่า
เหมาะสมดีแล้ว แต่ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ามีข้อเสนอให้ EIA ควรมีคาว่า “..ยกเว้นท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจาวัน
และหรือท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการขุดลอกร่องน้าหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ขึ้นไป” เพื่อให้สอดคล้องกับ
EHIA และปรับข้อความจาก “และ” เป็น “หรือ” พร้อมทั้งปรับข้อความจาก “ร่องน้า” เป็น “หน้าท่า ” เนื่ อ งจาก
เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบในการขุดลอกหน้าท่าดังกล่าว ส่วนร่องน้าทางเดินเรือที่เป็นสาธารณะประชาชนใช้ ร่วมกั น
จัดเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานหน่วยงานของรัฐต้องให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น การกาหนดปัจจัยขุดลอกหน้ า ท่ า
จึงมีความเหมาะสมมากกว่า
- EIA ลาดับที่ ๒๖ ระบบขนส่งทางอากาศ และ EHIA ลาดับที่ ๘ ระบบขนส่ ง ทางอากาศ
หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่าประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ทั้งนี้ บริษัท ท่า อากาศยานไทย จ ากั ด
มหาชน เสนอให้ตัดคาว่า “ขยายสนามบิน” ออก เนื่องจากการขยายสนามบินให้ไปทารายงานการเปลี่ ย นแปลง
และกาหนดคานิยาม “การขยายสนามบิน” คือ การขยายขีดความสามารถของสนามบินในการรองรับเที่ยวบิน หรือ
ผู้โดยสาร ตามหลักการ Airport Planning ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงาน EIA ฉบับเดิม เท่านั้น
- EIA ลาดับที่ ๒๔ การถมที่ดินในทะเล กรมเจ้าท่าเสนอให้ปรับข้อความ “ยกเว้นการถมทะเล
ที่เป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด” เพื่อให้สอดคล้องกับ กรณีรายงาน EHIA
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-13- EIA ลาดับ ๒๕ การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรื อในทะเล มีข้อเสนอให้ ศึ ก ษา
เพิ่มเติม คือ (๑) กาหนดให้กาแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ ง กลั บมาจั ดท ารายงาน EIA และ (๒) กรณี เขื่ อนกั นคลื่ นที่ มี
ลักษณะเป็นรอดักทราย
(๓) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา (นิติบุคคลผู้มี สิ ท ธิ จั ด ท ารายงาน EIA)
จานวน ๗๘ บริษัท สถาบันการศึกษาและองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) จานวน ๓๖ องค์กร โดยขอความเห็น
ต่อประกาศกระทรวงฯ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับการจัดทารายงาน IEE/EIA/EHIA ทุกประเภท
จากการขอความเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๙ หน่วยงาน ได้รับความเห็นกลับมา คือ
(๑) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จานวน ๒๔ ฉบับ และ (๒) สถาบันการศึกษาและองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้ อ ม ( NGOs)
จานวน ๓ ฉบับ ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกาหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้อง
จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ทั้งนี้ มีความเห็นบางส่วนที่
สอดคล้องกับหน่วยงานอนุมัติอนุญาต หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และเจ้าของโครงการ เช่น EIA ลาดับที่ ๒๐.๗ ทางหลวง
หรือถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ใกล้โบราณสถาน ควรปรับระยะทางเหลือ ๕๐๐ เมตร เนื่องจากผลการปฏิบัติตามมาตรการ
พบว่า ผลกระทบไม่เกินระยะ ๕๐๐ เมตร หรือกรณี EIA ลาดับที่ ๒๒ ท่าเทียบเรือ โดยเพิ่มข้อความ “...ยกเว้นท่าเรือ
ที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจาวัน...” รวมถึงมีข้อเสนอให้ EHIA ลาดับที่ ๑๑ อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก ให้ จั ด ท า
เป็นรายงาน EIA เป็นต้น นอกจากนี้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้ อ ม ยั ง มี ข้ อ เสนอให้ ตั้ ง คณะกรรมการที่ ท าหน้ า ที่
พิจารณาการปรับปรุงการกาหนดประเภทและขนาดโครงการโดยตรงและทางานอย่างต่อเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษา
ทบทวนประกาศกระทรวงฯ เกิดความต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอีกด้วย
สผ. ได้สรุปข้อเสนอต่อการกาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น ๓ หัวข้อ รายละเอียดตารางสรุปภาพรวมข้อเสนอที่ได้จากการจัดประชุมสัมมนา
ทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใด ซึ่งต้องจัดทารายงาน EIA พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) โครงการบางประเภทควรจัดทาเป็นรายงาน IEE, CoP, Environmental Checklist (EC) หรื อ
ปรับออกจากประกาศกระทรวงฯ เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะกากับดูแลอยู่แล้ว
๒) โครงการบางประเภทมีความเหมาะสมดีแล้ว คงกาหนดให้จัดทารายงานตามประกาศกระทรวงฯ
๓) โครงการบางประเภทควรปรับปรุงแก้ไขและทาให้มีความชัดเจนมากขึ้ น เช่ น ก าหนดค านิ ย าม
แก้ไขชื่อและขัน้ ตอนการเสนอรายงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานอนุมัติอนุญาต หรือศึกษาข้อมูลเพื่อประกาศกาหนดให้
ต้องจัดทารายงานเพิ่มเติม เป็นต้น

รูปที่ ๖ สรุปข้อเสนอจากการ Focus Group กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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-14๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ : การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็ นสาธารณะ (Public Consultation) ในระดั บ
ภูมิภาค โดยกาหนดการจัดประชุมจานวน ๙ ครั้ง ประกอบด้วย (๑) ระดับภูมิภาค ๘ ครั้ง ซึ่งพิจารณากลุ่มจั ง หวั ด
ตามสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) และ (๒) สรุปผลการดาเนินการทั้งหมด ณ กรุงเทพมหานคร ๑ ครั้ง

รูปที่ ๗ แผนการดาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สผ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาคแล้วจานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๓.๑) การประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใด ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท า
รายงาน EIA ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชี ย งใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ครอบคลุม ๘ จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่
และน่าน) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประมาณ ๑๓๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หอการค้าจังหวัด สภาอุต สาหกรรมจังหวัด สื่อมวลชน สถาบั นการศึ ก ษา
และประชาชนที่สนใจทั่วไป ในระดับภูมิภาค และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจ เช่น
(๑) กลุ่มอาคาร : กรณีหอพักควรมีการกาหนดให้จัดทารายงาน EIA ด้วย และกรณี Home Stay
ควรศึกษาและกาหนดให้จัดทารายงาน IEE ก็ได้
(๒) กลุ่มเหมืองแร่และปิโตรเลียม : เสนอกรณี เหมืองแร่ท องค าที่ เ ป็ นปั ญหาอยู่ ควรมี ก าร
ทบทวนและจัดทารายงาน EIA ด้วย รวมถึงอยากให้มีการเพิ่มเติมเรื่องกิจการโรงโม่หินและกิจการดู ด ทรายแม่ น้า
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
(๓) กลุ่มพลังงาน : กรณีของ EIA โรงไฟฟ้า มีข้อเสนอว่าควรกาหนดทุกขนาด (มิใช่แค่ ๑๐ เมกะ
วัตต์ขึ้นไป) และไม่ควรมีข้อยกเว้นเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย แต่ ทั้ง นี้ ยั ง มี ค วามเห็ นแตกต่ า งกั นในเรื่ อ งขนาด
ความเห็นส่วนหนึ่งเห็นว่าควรกาหนดทุกขนาด และอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า ขนาดตามประกาศกระทรวงฯ เหมาะสมแล้ว
(๔) กลุ่มอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี : ให้ศึกษาเพิ่มเติ มกิ จกรรมทางด้ านเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที่ ใช้
สารเคมีจานวนมาก เช่น สวนส้ม, การปลูกกล้วยหอมที่สร้างปัญหามาแล้วใน สปป.ลาว หรือกิจกรรมอื่นๆ ปัญหาจาก
โรงงานแป้งมัน โดยเฉพาะกลิ่นและน้าเสียจากแป้งมัน ดังนั้น จึงขอให้ศึกษาความเหมาะสมในการจัดทารายงานใน
อนาคตด้วย และด้านอุตสาหกรรมเสนอให้พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตด้วย มิใช่ดูแค่ขนาดของ
กิจกรรม เป็นต้น
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-15(๕) กลุ่มคมนาคม : เสนอเกี่ยวกับความยาวทางวิ่ง (Runway) ควรกาหนดที่ ๑,๒๐๐ เมตรขึ้นไป
ให้จัดทารายงาน EIA ส่วนความยาวทางวิ่งตั้งแต่ ๘๐๐ – ๑,๒๐๐ เมตร ให้จัดทาเป็นรายงาน IEE เป็นต้น

รูปที่ ๘ บรรยากาศขณะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่
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-16๓.๒) การประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการใด ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท า
รายงาน EIA ครั้งที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ดิ อิ ม พี เ รี ย ล โฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก (ครอบคลุม ๙ จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก เพชรบู รณ์ สุ โ ขทั ย อุ ต รดิ ต ถ์
นครสวรรค์ พิจิตร กาแพงเพชร อุทัยธานี) โดยมีผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา ประมาณ ๑๑๐ คน ประกอบด้ ว ย
ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หอการค้าจัง หวั ด สภาอุ ต สาหกรรม
จังหวัด สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไป ในระดับภูมิภาค และมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจ เช่น
(๑) กลุ่มอาคาร : กรณีหอพักควรมีการหยิบยกขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมว่าควรใช้ เ ครื่ อ งมื อ ใดใน
การจัดการ ระหว่าง CoP หรือจัดทาเป็นรายงาน IEE หรือรายงาน EIA และกรณีหอพักแบ่งความเห็นเป็ น ๒ ส่ ว น
ชัดเจน คือ เห็นว่าควรกาหนดให้จัดทารายงาน EIA และเห็นว่าไม่ควรกาหนดให้ จั ด ท ารายงาน EIA เนื่ อ งจากใช้
กฎหมายว่าด้วยหอพักเหมาะสมดีแล้ว ส่วนกรณีลาดับที่ ๓๐ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่ า
ด้วยโรงแรม และลาดับที่ ๓๑ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร มีความเห็ นแบ่ ง เป็ น ๒
ส่วน คือ ส่วนแรกเสนอว่าควรลดจานวนห้องพักเป็น ๕๐ ห้อง และอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรกาหนดขนาดพื้นที่ให้มาก
ขึ้น (มากกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร)
(๒) กลุ่มเหมืองแร่และปิโตรเลียม : กรณีเหมืองแร่และปิโตรเลียมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม
อย่างมาก รวมทั้งภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปถาวร ควรกาหนดให้จัดทารายงาน EIA ทุกประเภท ทุกขนาด และเสนอกรณี
โรงงานแอสฟัสด์ อย่างน้อยต้องทารายงาน IEE ด้วย เนื่องจากมีการนาแอสฟัสด์มาลาดยางก่อสร้างถนน
(๓) กลุ่มพลังงาน : กรณีของ EIA โรงไฟฟ้า มีข้อเสนอว่าควรกาหนดทุกขนาด หรือให้ขนาดต่า
กว่าเดิม และอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว นอกจากนี้มีประเด็นกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ า ควรศึ ก ษาเพื่ อ
กาหนดให้จัดทาเป็นรายงาน EHIA ด้วย
(๔) กลุ่มอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี : เสนอกรณีปัญหาจากโรงงานแป้ ง มั น โดยเฉพาะกลิ่ น
และน้าเสียจากแป้งมัน ดังนั้น จึงขอให้ศึกษาความเหมาะสมในการจัดทารายงาน IEE หรือรายงาน EIA ในอนาคตด้วย
(๕) กลุ่มคมนาคม : เสนอว่าควรเร่งศึกษาลาดับที่ ๒๐.๗ เป็ นโครงการเร่ ง ด่ ว น (fast track)
และเห็นด้วยกับที่ส่วนกลางเสนอให้จัดทาคานิยามของคาว่า “การขยายสนามบิน” หมายถึง ขีดความสามารถใน
การรองรับเที่ยวบิน
(๖) กลุ่มแหล่งน้า : เสนอกรณีลาดับที่ ๓๕ ประตูระบายน้าในแม่น้าสายหลั ก ควรจะยกเว้ น
กรณีเพื่อภัยพิบัติด้วย เป็นต้น
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสัมมนาฯ ในระดับภูมิภาคทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมานั้ น ในระหว่ า งการประชุ ม
สผ. ได้เปิดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นในช่วงของการเปิดรับฟังความคิดเห็น จ านวน ๓ ช่ อ งทาง คื อ (๑)
แสดงความคิดเห็นผ่านไมโครโฟน (๒) เขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และ (๓) สแกน QR code และเสนอ
ความเห็นผ่าน Google form ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ ๓ นี้ สผ. จะอ่ า นค าถามของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การประชุมสัมมนาฯ และตอบคาถามในระหว่างการประชุม ทาให้เกิดการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความเห็ น รวมถึ ง
ประสบการณ์การทางานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาค นอกจากนี้ พบว่ามีโครงการ กิ จ การ หรื อ การ
ดาเนินการฯ บางประเภทที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งเหมือนกันและแตกต่ า งกั น
ซึ่งตามแผนการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงเหลือการจัดประชุมสัมมนาฯ ในระดับ ภู มิ ภ าค จ านวน ๗ ครั้ ง
และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ กรุงเทพมหานคร จานวน ๑ ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน ท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ นการ
ตามแผนที่กาหนดไว้ได้ ดังนั้น สผ. จึงได้รวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้ อ มู ล ผล
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-17การดาเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน
๒๕๖๔ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

รูปที่ ๙ บรรยากาศขณะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดพิษณุโลก
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-18๖.๓ กรณีโครงการที่มีหน่วยงานส่งเรื่องให้ สผ. เพื่อพิจารณา (Fast track)
ปัจจุบัน สผ. มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการเตรียมการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
๑) IEE ลาดับที่ ๑ เหมืองแร่ บริษัท ปาดีดินขาว อินดัสเทรียล จ ากั ด มี ข้ อ เสนอให้ สผ. ทบทวน
ประกาศกระทรวงฯ ให้แร่ดินขาว (ที่ไม่ใช้วัตถุระเบิด) ได้รับการยกเว้นโครงการ กิจการ หรื อ การด าเนิ นการ ซึ่ ง
จะต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ ไ ปด าเนิ นการตามประกาศกรมอุ ต สาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่เช่นเดียวกับ เหมืองแร่ที่ได้รับการยกเว้น ๗ ประเภท ซึ่ง สผ. อยู่ในขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ขอความเห็นจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วยแล้ว
๒) EIA ลาดับที่ ๑๘ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ยกเว้นโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นที่ ใ ช้ ข ยะ
มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้ สผ. ทบทวนกรณี ก ารก าหนดขนาด
๑๐ เมกะวัตต์ และกรณียกเลิกข้อยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมู ล ฝอยเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง สผ. อยู่ ใ น
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓) EIA ลาดับที่ ๒๐ ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้ ว ยทางหลวง ที่ ตั ด ผ่ า น
พื้นที่ดังต่อไปนี้ และในลาดับย่อยที่ ๒๐.๗ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์
หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ ง ชาติ
ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร ยกเว้นถนนผังเมืองตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการผั ง เมื อ ง กรมทางหลวงมี
ข้อเสนอให้ สผ. พิจารณากาหนดให้จัดทารายงาน EIA เฉพาะกรณี ก ารก่ อ สร้ า งทางหลวงในพื้ นที่ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ขึ้ นทะเบี ย นกั บ กรมศิ ล ปากร
เท่านั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงสภาพการใช้ที่ดินโดยรอบบริเวณ และคุณ ลั ก ษณะ
ของแหล่งโบราณสถานต่อไป ซึ่ง สผ. อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง และจะได้ จั ด
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลาดับถัดไป
๔) EHIA ลาดับที่ ๖ การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ ป รมาณู
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีข้อเสนอให้ สผ. ปรับปรุงแก้ไขประเภท ขนาด และขั้นตอนการเสนอรายงาน EHIA ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง สผ. อยู่ใ น
ขั้นตอนของการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**********************************************************
เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ เบอร์ตรง ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๗๕
เบอร์ต่อ ๐- ๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖ ต่อ ๖๘๒๗, ๖๘๓๒, ๖๘๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๒๙
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-19ควรจัดทำเป็น IEE / CoP / EC
หรือปรับออก (มีกฎหมำยเฉพำะ)

เหมำะสมดีแล้ว

ควรปรับปรุงแก้ไข / ทำให้ชัดเจนมำกขึ้น
ประเภท /ขนำด /ขั้นตอนกำรเสนอรำยงำน

คำนิยำม

ศึกษำข้อมูลเพื่อประกำศเพิ่มเติม

ด้ำนคมนำคม
IEE ล้ำดับ 1 สนำมบินน้ำ
EIA ล้ำดับ 19 ทำงพิเศษ
EIA ล้ำดับ 21 ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รำง
EIA ล้ำดับ 23 ท่ำเทียบเรือส้ำรำญกีฬำ
EHIA ล้ำดับ 1 ถมที่ดินในทะเล

EIA ล้ำดับ 26 ระบบขนส่งทำงอำกำศ
ควรตัดค้ำว่ำ “ขยำยสนำมบิน” ออก เนื่องจำกกำรขยำยสนำมบินให้
ไปท้ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง และก้ำหนดค้ำนิยำม “กำรขยำย
สนำมบิน” คือ กำรขยำยขีดควำมสำมำรถของสนำมบินในกำรรองรับ
เที่ยวบิน หรือผู้โดยสำร ตำมหลักกำร Airport Planning ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกรำยงำน EIA ฉบับเดิม เท่ำนัน
EHIA ล้ำดับ 8 ระบบขนส่งทำงอำกำศ
ใช้ข้อควำมคือ “ระบบขนส่งทำงอำกำศเฉพำะกำรก่อสร้ำงสนำมบิน
หรือที่ขึนลงชั่วครำวของอำกำศยำนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำร
เดินอำกำศ” เหตุผลเหมือน EIA 26

ด้ำนพัฒนำแหล่งน้ำ
EIA ล้ำดับ 35 ประตูระบำยน้ำในแม่น้ำ
สำยหลัก
EHIA ล้ำดับ 10 เขื่อนกักเก็บน้ำ
หรืออ่ำงเก็บน้ำ
EIA ล้ำดับ 27 อำคำร : CoP อำคำรทหำร EIA ล้ำดับ 28 จัดสรรที่ดิน
ล้ำดับ 29 โรงพยำบำล : CoP อำคำร
ล้ำดับ 30 โรงแรม
เจ้ำหน้ำทีซ่ ึ่งปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล

EIA ล้ำดับ 20.7 โบรำณสถำน 1 กม. ยกเว้นถนนผังเมือง
มีข้อเสนอ ๒ ประเด็น คือ (๑) ควรปรับเป็นระยะทำง 2 กม. และ (๒) ควรปรับลดระยะน้อย
กว่ำ 1 กม. + ก้ำหนดเฉพำะโบรำณสถำนที่ขึนทะเบียน
EIA ล้ำดับ 22 ท่ำเทียบเรือ
..ยกเว้นท่ำเรือที่ชำวบ้ำนใช้สอยในชีวิตประจ้ำวัน และหรือท่ำเรือ เพื่อ กำรท่องเที่ย ว ที่มีกำรขุด
ลอกร่องน้ำหน้ำท่ำตังแต่ 100,000 ลบ.ม. ขึนไป
EIA ล้ำดับ 24 ถมที่ดินในทะเล
เพิ่มข้อควำม “ยกเว้นกำรถมทะเลที่เป็นกำรฟื้นฟูสภำพชำยหำด” ให้สอดคล้องกับ EHIA
EHIA ล้ำดับ 9 ท่ำเทียบเรือ
เสนอปรับให้เป็นข้อควำมเหมือน EIA เพรำะหน้ำท่ำเจ้ำของโครงกำรต้องท้ำ แต่ร่องน้ำเป็น
ภำรกิจของรัฐ

EIA ล้ำดับ 33 พืนที่ชันคุณภำพลุ่มนำ้ ชัน 1
ควรก้ำหนดข้อยกเว้นส้ำหรับกิจกำรสำธำรณูปโภค/กิจกำรประปำ
EIA ล้ำดับ ๓๔ กำรผันน้ำข้ำมลุม่ น้ำ
ควรมีกำรก้ำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมส้ำหรับกิจกำรสำธำรณูปโภค/กิจกำรประปำ
ด้ำนอำคำร กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน
EIA ล้ำดับ 31 คอนโด
“เปลี่ยนแปลง” “ขยำย”

EIA ล้ำดับ 32 กำรชลประทำน
อยำกให้ศึกษำกำรชลประทำนในพืนที่ป่ำอนุรักษ์
หรือพืนที่ใกล้เคียงที่มีขนำดไม่ถึง 80,000 ไร่ด้วย
และควรมีกำรทบทวนขนำดให้เหมำะสมกับปัจจุบัน

- กรณีอำคำร Mixed use
ด้ำนเหมืองแร่และปิโตรเลียม
EIA ล้ำดับ 2 พัฒนำปิโตรเลียม
เสนอให้เป็น “กำรส้ำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีกำรเจำะส้ำรวจบนบก”

IEE ล้ำดับ 1 เหมืองอื่นๆ
EIA ล้ำดับ 1 เหมืองแร่

EIA ล้ำดับ 20.6 พืนที่ชุ่มน้ำ+มรดกโลก
ควรประกำศแหล่งทีไ่ ด้รับกำรเสนอขึนบัญชี
เบืองต้น (Tentative List)
EIA ล้ำดับ 25 สิ่งก่อสร้ำงในทะเล
กรณีเขื่อนกันคลื่นที่มีลกั ษณะเป็นรอดักทรำย

EHIA ล้ำดับ 2 ข้อ 2.25 เหมืองแร่ตะกั่ว
ศึกษำกระบวนกำรแต่งแร่ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
และศึกษำเหมืองแร่กมั มันตรังสีเพิ่มเติม

ด้ำนพลังงำน
EHIA ล้ำดับ 11 โรงไฟฟ้ำ

EIA ล้ำดับ 3 ทำงท่อ
“ปิโตรเลียม” และ “น้ำมันเชือเพลิงทำงท่อ”

EIA ล้ำดับ 18 โรงไฟฟ้ำ
ขนำด “มีก้ำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำรวมตังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึนไป” (ให้สอดคล้องกัน
EIA/EHIA)
ด้ำนอุตสำหกรรมและปิโตรเลียม

EIA ล้ำดับ 4 นิคมอุตสำหกรรม
ล้ำดับ 5 ปิโตรเคมี
ล้ำดับ 6 กลั่นน้ำมัน
ล้ำดับ 8 คลอ-แอลคำไลน์
ล้ำดับ 9 ปูนซีเมนต์
ล้ำดับ 11 ก้ำจัดศัตรูพืช
ล้ำดับ 12 ปุ๋ยเคมี
ล้ำดับ 13 น้ำตำล
ล้ำดับ 14 เหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ล้ำดับ 16 สุรำ เบียร์ แอลกอฮอล์ ไวน์
ล้ำดับ 17 โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม
EHIA ล้ำดับ 3 นิคมอุตสำหกรรม
ล้ำดับ 5 ถลุง แต่งแร่ หลอมโลหะ

EIA ล้ำดับ 10 ผลิตเยื่อกระดำษ
“เยื่อกระดำษ”
EHIA ล้ำดับ 4 ปิโตรเคมี
“ขันต้น” “ขันกลำง”
และปรับขนำดให้สอดคล้องกับ EIA

EIA ล้ำดับ 7 อุตสำหกรรมแยกหรือแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ ทุกขนำด
EHIA ล้ำดับ 7 อุตสำหกรรมแยกหรือ แปรสภำพ
7.1 กำรแยกก๊ำซธรรมชำติ
ก๊ำซธรรมชำติ
7.2 กำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติโดยกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงหรือโดยกำรเปลี่ยนสถำนะจำกก๊ำ ซ
จ้ำเป็นต้องยกเว้นกำรเผำในหม้อซีเมนต์หรือไม่
เป็นของเหลว
7.3 กำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติโดยกำรเปลี่ยนสถำนะจำกของเหลวกลับเป็น ก๊ำซที่ใช้น้ำ
ทะเลหรือน้ำจำกแหล่งน้ำสำธำรณะในกำรให้ควำมร้อนเพื่อแปรสภำพ
EIA ล้ำดับ 15 ถลุงหรือแต่แร่ (ไม่ใช่เหล็ก ล้ำดับ14)
ปรับขนำดให้สอดคล้องกับ EHIA
EHIA ล้ำดับ 6 ปรมำณูกำรผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงำนปรมำณูจำกเครื่ องปฏิกรณ์
ปรมำณู
แก้ไขทังประเภท/ขนำด/ขันตอนกำรอนุญำต ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
2559
EHIA ล้ำดับ 12 ถ่ำนโค้ก ปรับขันตอนกำรเสนอรำยงำน (โครงกำรมีลักษณะเป็นโรงงำน)

สรุปภำพรวมข้อเสนอที่ได้จำกกำรจัดประชุมสัมมนำกำรทบทวนโครงกำรหรือกิจกำรหรือกำรดำเนินกำรใด ซึ่งต้องจัดทำรำยงำน EIA พ.ศ. ๒๕๖๓
กรุณาส่งความเห็นได้ทาง E-mail: envieia2561@onep.go.th

