
ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  แนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัท า 

รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘  (๑)  (ค)  แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดโครงการกิจการ  หรือการด าเนินการ  ซึ่งต้องจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เลขาธิการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ดังรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

รวีวรรณ  ภูริเดช 
เลขาธกิารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



๑ 

 

 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการจัดท า 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ค าย่อ 
 
IEE รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination) 
EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
EHIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมี

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment) 

กก.วล. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คชก. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สผ. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๑ ได้ให้ค านิยาม
ของค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้  

๑. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้น อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ผู้พัฒนาโครงการ 
จะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ  

๒. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นตามหลัก
วิชาการซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั้งแต่ขั้นเตรียมโครงการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการ 

๓. เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

๔. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดข้ึนได้  

การจ าแนกประเภทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การก าหนดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จะเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ปัจจุบันรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)  
๒. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  
๓. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
(Environmental and Health Impact Assessment : EHIA)  
 นอกจากนี้ ยังมมีติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗) และกลไกการด าเนินงาน
ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 



๒ 

รวมทั้ง พ้ืนที่ที่ได้มีการประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องมีการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นศึกษาและจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นการด าเนินงาน
และการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงแต่ละข้ันตอน จะมีผู้มีสว่นเก่ียวข้องท่ีมีบทบาท ดังนี้ 

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท 

ขั้นศึกษาและ
จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

เจ้าของโครงการ - จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพ่ือใช้ในการศึกษา และจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน  
ในขั้นตอนนี้ เจ้าของโครงการต้องวางแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า 
ตั้งแต่ริเริ่มโครงการ เนื่องจากการศึกษาและจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องใช้เวลาในการศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่
กับประเภทโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน 
- ก ากับและร่วมท างานกับผู้จัดท ารายงานฯ ในการประเมินผล
กระทบ รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญที่เจ้าของโครงการจะต้องน าไปปฏิบัติหลังจากที่
รายงานฯ ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ผู้จัดท ารายงานฯ - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลโครงการในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องก าหนด
ขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ สภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
เจ้าของโครงการ เพ่ือน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงาน  

 ประชาชน/องค์กร
เอกชน/หน่วยงาน

ราชการอ่ืนๆ 

- ให้ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาในพ้ืนที่  เรื่องร้องเรียนและ
ประเด็นความขัดแย้งเก่ียวกับโครงการ (ถ้ามี) 
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่า
ในพ้ืนที่ และข้อมูลที่ส าคัญอ่ืนๆ รวมทั้งความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 



๓ 

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท 

สื่อมวลชน - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

สผ. - พิจารณาอนุญาตผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่เจ้าของโครงการหรือผู้จัดท ารายงานฯ เกี่ยวกับ
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ขั้นพิจารณา
รายงาน 

เจ้าของโครงการ  - เสนอรายงานฯ ให้ สผ. พิจารณาตามขั้นตอน 
- ให้ความร่วมมือในการตรวจสถานทีต่ั้งของโครงการ 
- เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่อ คชก. 
ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณารายงาน 

ผู้จัดท ารายงานฯ  - เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลที่เสนอในรายงานต่อ คชก. ร่วมกับเจ้าของ
โครงการ 

สผ. /หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่แทน สผ. 

- ตรวจสอบรายงานและพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คชก. 
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.)  

- เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้จัดท ารายงานหรือเจ้าของ
โครงการ แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจัดท ารายงานใหม่ตามแนวทาง 
รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่ก าหนดไว้  
- ตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการที่เสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม หรือมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแทน 
- ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเสนอ
ข้อคิดเห็นในระหว่างการพิจารณารายงานฯ คชก. จะน าความเห็น
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 

หน่วยงานอนุมัติ/
อนุญาต 

- เป็นองค์ประกอบใน คชก. 
- ร่วมพิจารณารายงาน รวมทั้งให้ข้อมูลและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแก ่คชก. 

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

(กก.วล.) 

- ในกรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะต้องเสนอรายงานต่อ กก.วล. และให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท 

ขั้นการด าเนินงาน
และการติดตาม

ตรวจสอบ 

เจ้าของโครงการ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดท าและส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งนี้ การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ จะต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

ประชาชน/องค์กร
เอกชน/ สื่อมวลชน  

- ควรมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นหรือเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

หน่วยงานอนุมัต/ิ
อนุญาต 

- ก ากับดูแลโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการสั่งอนุญาต 
- รับและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่งส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในเขตท้องที่นั้น 
หรือ สผ. ส าหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ภายใน ๖๐ วัน 
นับจากวันที่ได้รับรายงาน 
- น ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพ่ือพิจารณาประกอบการ
ขอรับใบอนุญาต และ/หรือ ต่ออายุใบอนุญาต  

สผ. - รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จาก ทสจ. และ
หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะและ
ความเห็นเสนอต่อ กก.วล. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

หมายเหตุ: การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
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หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดง
ทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ  
ที่เหมาะสม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้ 
การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย1 
 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายถึง กระบวนการที่จัดให้มี
ขึ้นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง 
หรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น อันเป็นการสื่อสารสองทาง 

หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนที่เข้าใจหลักการและแนวทางในการจัดการการมีส่วนร่วมให้
ประสบความส าเร็จหรืออย่างมีความหมาย มิฉะนั้น อาจประเมินสถานการณ์ไม่ถูกต้องและอาจท าให้เกิดปัญหาที่
ไม่คาดคิดขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการวางแผนให้เป็นขั้นเป็นตอน มีการประเมินปัญหาในแต่ละขั้นตอน 
และปรับวิธีการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ในการบรรลุการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องด าเนินการตามหลักการ ได้แก่ การวางแผนกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
และการให้ความสนใจกับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ2   
 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประสบความส าเร็จ ต้องให้ความส าคัญใน ๒ ส่วน3 คือ  

๑. หลักการพื้นฐานของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยหลัก ๔ S คือ 
๑.๑ Starting Early (การเริ่มต้นเร็ว) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่

ระยะแรก มีการให้ข้อมูล กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็น และให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน  
การตัดสินใจ นอกจากนี้ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้ประชาชนมีเวลา
คิดถึงทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากข้ึน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ 

๑.๒ Stakeholders (ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง) หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมอีกประการหนึ่ง
คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ควรมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
อาจถือว่าต้องรับฟังข้อมูลหรือปรึกษาหารือเป็นอันดับแรกๆ 

                                                           

1. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๘ 
2. พันธมิตรกำรพัฒนำลุ่มน  ำโขงเพื่อสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๙ 
3. มูลนิธปิริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖ 
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๑.๓ Sincerity (ความจริงใจ) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่รับผิดชอบ ในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นมิติที่มีการให้
ความส าคัญในการบริหารการมีส่วนร่วมให้ประสบความส าเร็จ หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือผู้มีอ านาจอนุมัติ
ต้องจัดกระบวนการอย่างจริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และมีการสื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแจ้ง
ความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ Suitability (วิธีการที่เหมาะสม) การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลายและลักษณะที่แตกต่างกันของพ้ืนที่  
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคมและค่านิยม ระดับความสนใจของชุมชนใน
ประเด็นหรือโครงการ ความสามารถและความพร้อม รวมทั้งข้อจ ากัดของผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมี
ส่วนร่วม 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการวางแผน ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ 
๒.๑ ขั้นเตรียมการ ก าหนดทีมงานหรือผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบสถานการณ์ภายในผู้ที่รับผิดชอบในการ

ตัดสินใจ เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และงบประมาณ เป็นต้น และประเมินสถานการณ์
สาธารณะ เช่น ก าหนดระดับความสนใจของสาธารณะหรือชุมชนในประเด็นที่ต้องตัดสินใจ เป็นต้น 

๒.๒ ขั้นการวางแผน น าข้อมูลต่างๆ จากขั้นการเตรียมการ โดยต้องน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก าหนดผู้มีส่วนได้เสียและวิเคราะห์ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ตลอดจนน ามาเขียนแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ประสานงาน 

๒.๓ ขั้นน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นการด าเนินการตามแผน ซึ่งต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่
ละกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น สถานที่จัดเวทีสาธารณะ เอกสารประกอบการจัดเวทีสธารณะ 
ก าหนดการ วิทยากร เป็นต้น 
 นอกจากนั้น การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรเตรียมการและวางแผนการให้ข้อมูล และการหารือ
กับชุมชนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
ของผู้เข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ ในการหารือผู้ด าเนินการหารือควรค านึงถึงองค์ประกอบหลักของการหารือ ดังนี้ 

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างครบถ้วน 
ทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและด้านผลกระทบทางลบ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยข้อมูล
ที่เจ้าของโครงการจะต้องเผยแพร่แก่ประชาชน จะต้องประกอบด้วย  

1.1  เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2  สาระส าคัญของโครงการ/ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
1.3  ผู้ด าเนินการ 
1.4  สถานที่ด าเนินการ 
1.5  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
1.6  ผลกระทบด้านบวกหรือผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะได้รับ 



๗ 

1.7  ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

1.8  แหล่งเงินทุน (กรณเีป็นโครงการของรัฐ) 

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เจ้าของโครงการจะต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ สถานที่ที่จะด าเนินโครงการ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  โครงการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามประกาศกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 4  

2. ช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูลนั้นจะต้องแน่ใจว่าประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ข้อมูลของโครงการล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถท าความเข้าใจเนื้อหาสาระ และ
สามารถตั้งค าถามที่เกี่ยวข้องและให้ค าแนะน าต่อโครงการอย่างเป็นประโยชน์ได้ การให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ
นั้น ควรให้ตั้งแต่เริ่มออกแบบโครงการ นอกจากนี้  เจ้าของโครงการต้องจัดท าแผนการให้ข้อมูลข่าวสารและการ
หารือกับผู้มีส่วนได้เสีย แผนการด าเนินงานนี้ควรประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการให้ข้อมูล และการรับฟัง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการที่ประชาชนจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

3. ความโปร่งใสของการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องค านึงถึงขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียใน
การเข้าถึงข้อมูลโครงการ และเข้าใจรายละเอียดโครงการ และสามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ตลอดจนชี้แจงข้อห่วง
กังวลและข้อคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ ปราศจากความกลัวเกรงหรือการบังคับ ฉะนั้น ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน
เทคนิคควรที่จะได้มีการกลั่นกรอง และใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมหารือใน
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับโครงการและผลกระทบได้ วิธีการหารือจะต้องครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของท้องที่นั้นๆ 
เอกสารและภาษาที่ใช้ควรจะมีการปรับให้เหมาะกับผู้เข้าร่วมหารือที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะหากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นกลุ่มชุมชนดั้งเดิมหรือชนเผ่า  

 ทั้งนี้ เจ้าของโครงการจะต้องบันทึกการหารือในประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน และสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นให้ประชาชนรับทราบภายหลังวันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นด้วย 

 

                                                           

4. ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี, พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๘ 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน สามารถ

แบ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

 “กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 “กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม  

๒. ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

 “เจ้าของโครงการ” ในที่นี ้อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่เป็นผู้ด าเนิน

โครงการ ซึ่งรวมถึง กรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 “ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

 ทั้งนี้ เจ้าของโครงการและผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประเมิน  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๓. ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

  “ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)” ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ 

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงานของรัฐ

ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  “คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

  “ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ หรือ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

๔. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน 

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

๕. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ

นักวิชาการอิสระ 

 “องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในเขต

พ้ืนที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

 “สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพ้ืนที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

 “นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่างๆ 
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๖. สื่อมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๗. ประชาชนทั่วไป ทีส่นใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม  

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย 

 การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน

การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 
๑. จ าแนกหัวข้อด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒. จ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย 
๓. จัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรอบการมีส่วนร่วม และกิจกรรมที่จะด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
๔. ให้ข้อมูลกับสาธารณะ 
๕. ด าเนินการปรึกษาหารือ โดยด าเนินการร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการ 
๖. จัดท าแผนการติดตามอย่างมีส่วนร่วม 

 ทั้งนี้ ประเด็นหลักส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การวิเคราะห์
และจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุผู้มีส่วนได้เสียหลัก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจึง
ท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญมากเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนั้น ผู้ด าเนิน
โครงการจะต้องให้บุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ือให้ได้ข้อมูล ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการมีส่วนร่วมของโครงการ5 

การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย ควรยึดหลักการรวมผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ให้มากที่สุด  และจะต้องพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มด้วย อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อาจแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากกว่ากลุ่ม ๗ กลุ่ม หรือบางพ้ืนที่อาจไม่มีบางกลุ่ม 
ผู้ด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงการและสถานการณ์ 

หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตามหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีลักษณะเป็น
กระบวนการ มิใช่การจัดรับฟังความคิดเห็นเพียงครั้งเดียวจะส าเร็จได้ทุกกรณี อย่างไรก็ตาม มีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติจริงอาจจ าเป็นต้องด าเนินการ
มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ขอให้ค านึงถึงหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และหลักการส าคัญของการจัดการมี
ส่วนร่วมอย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

๑. กรณีโครงการที่ต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) : 

๑.๑) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องเข้าพ้ืนที่โครงการเพ่ือเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 
(Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลโครงการกับประชาชน 
ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการแก่ผู้น าชุมชนและหน่วยงาน 

                                                           

5.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐ 



๑๐ 

๑.๒) ในระหว่างการจัดท ารายงาน ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล อย่างน้อย ๑ ครั้ง และต้องน าผลที่ได้จากการ
รับฟังความคิดเห็นระบุไว้ในรายงานฯ รวมทั้งน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้อง เปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนทราบด้วย  

๒. กรณีโครงการที่ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA): 

๒.๑) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องเข้าพ้ืนที่โครงการเพ่ือเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 
(Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 ๒.๑.๑) เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) ในประเด็น
รายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย เช่น การจัดท าเป็น infographic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น 

 ๒.๑.๒) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) เพ่ือก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement)  

 ๒.๑.๓) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่

๒.๒) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ ต้องด าเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๒.๑) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกท้ังยังเป็นการน า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

๒.๒.๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งทีส่อง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วน
หนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจ
พิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมด้วย 

ทั้งนี้ ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว  



๑๑ 

๓. กรณีโครงการที่ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการ
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) : 

๓.๑) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องเข้าพ้ืนที่โครงการเพ่ือเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 
(Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๓.๑.๑) เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) ในประเด็น
รายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย เช่น การจัดท าเป็น infographic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความเห็น 

๓.๑.๒) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) เพ่ือก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement) 

๓.๑.๓) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความเห็นที่เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที ่

๓.๒) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ ต้องด าเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
อย่างน้อย ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๒.๑) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งทีห่นึ่ง : เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายละเอียดโครงการ และการประเมิน
ทางเลือกโครงการ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก อีกทั้งยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
รับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนครั้งที่หนึ่งจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑) ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดย
แจ้งใหท้ราบผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้า
ร่วมได้อย่างทั่วถึง 

๒) ต้องเปิดเผยเอกสารโครงการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็น โดยระบุถึงความเป็นมา ความจ าเป็น กระบวนการ และแนวทางในการด าเนินโครงการ รวมถึงน าเสนอ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่างข้อเสนอการก าหนดขอบเขต และแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณา โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสาร 
ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ทั้งนี้ ควรเป็นช่องทางการสื่อสารเช่นเดียวกับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก าหนดการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 



๑๒ 

๓) จัดระบบการลงทะเบียนเพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ความประสงค์ที่จะให้ความเห็นในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สามารถ
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก 

๔) การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต้องจัดช่วงเวลา
ที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้น าเสนอประเด็นห่วงกังวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอ
แนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ 
ต้องรับฟังความเห็นให้ครบถ้วน 

๕) ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยต้องมีช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ทั้งนี้ ควรเป็นช่องทางการสื่อสาร
เช่นเดียวกับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก าหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๖) ให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
พร้อมทั้งค าชี้แจง และน าเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่แก่
สาธารณชน รวมทั้งน าไปประกอบการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๒) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เป็นการจัดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอน
การประเมินและจัดท ารายงานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล
ของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองจะต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑) ให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่
ก าลังด าเนินการจัดท ารายงานฯ โดยจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

 ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด ก าลังการผลิต และขนาดพ้ืนที่ของโครงการหรือกิจการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการและข้อมูลรายละเอียดที่มี
นัยส าคัญอ่ืนๆรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ  

 ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินโครงการหรือกิจการ 
 ชื่อเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 

หมายเลขโทรศัพท ์และสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม 
 วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
 ป้ายแสดงข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น จะต้องมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผู้

มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลได้โดยสะดวก 
 ๒) ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ 
แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประเด็นที่จะมีการส ารวจหรือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน โดยประเด็นที่จะส ารวจแต่ละประเด็นจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจการนั้นๆ ด้วย 



๑๓ 

๓) ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ควรให้ความส าคัญกับการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษา ท าความเข้าใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่ที่อาจได้รับ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว  

๔) ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ 

อาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 

 การสัมภาษณ์รายบุคคล 

 การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

หรือทางอ่ืนใดที่เหมาะสม 

 การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

 การสนทนากลุ่มย่อย  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

 ๕) เมื่อผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

แล้ว จะต้องสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น ทั้งในด้านบวกและในด้านลบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ด าเนินการ

ส ารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยให้แสดงรายงานสรุปความคิดเห็นไว้ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพ้ืนที่ซึ่ง

เป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ หรือจุดที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็นได้โดยง่าย ทั้งนี้  จะต้อง

แสดงรายงานสรุปความคิดเห็น ในสถานที่ดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  

 ๓.๒.๓) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สาม: เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพ่ือทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง 

และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานและมาตรการฯ ทั้งนี้ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงร่างรายงานฯ และมาตรการฯ และ

จะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความ

คิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนครั้งที่สาม จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑) ต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดย

แจ้งใหท้ราบผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้า

ร่วมได้อย่างทั่วถึง 



๑๔ 

๒) ต้องเปิดเผยร่างรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ และมาตรการฯ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อน

วันจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณา ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร 

ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ทั้งนี้ ควรเป็นช่องทางการสื่อสารเช่นเดียวกับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก าหนดการจัด

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๓) การจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานฯ ต้องจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และสาธารณชนได้น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างรายงานฯ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้ 
ต้องรับฟังความเห็นให้ครบถ้วน 

๔) ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิ ดเห็น
อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยต้องมีช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ทั้งนี้ ควรเป็นช่องทางการ
สื่อสารเช่นเดียวกับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก าหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๕) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ สรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้ง
ความเห็นและค าชี้แจงที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 

ทั้งนี้ ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไว้ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และสถานบริการ
สุขภาพของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ หรือจุดที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงและพบเห็น
ได้โดยง่าย เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

สรุปกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกรณีโครงการที่ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ดังภาพ 



๑๕ 

แผนผังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกรณีโครงการที่ต้องท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) 



๑๖ 

หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในกรณีโครงการที่ต้องท ารายงาน IEE EIA และ EHIA 
ได้มีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ โดยจะต้องยึดหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มากที่สุด โดยในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต้องด าเนินการโดยผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ สรุปแนวทางการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ทั้งในกรณโีครงการที่ต้องท ารายงาน IEE EIA และ EHIA ดังนี้ 

ตารางสรุปแนวทางการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายงาน จ านวนครั้ง
(อย่างน้อย) 

การรับฟังความคิดเห็น วัตถุประสงค์ 

IEE ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในระหว่างจัดท ารายงาน - เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความเห็นในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล  
- น าผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นระบุไว้ใน
รายงานฯ รวมทั้งน ามาประกอบการพิจารณาก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

EIA ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และ
การประเมินทางเลือกโครงการ 

- เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้น
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้ งขอบเขตการศึกษา และการประเมิน
ทางเลือกโครงการ 
- เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
ความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

ครั้งที่ ๒  การรับฟังความคิดเห็นต่อ
การจัดท าร่างรายงานและมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะแ ก้ ไ ข ผลกร ะทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และ
มาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ 
และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานฯ 

EHIA ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก  
- เพ่ือน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
ความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 



๑๗ 

รายงาน จ านวนครั้ง
(อย่างน้อย) 

การรับฟังความคิดเห็น วัตถุประสงค์ 

ครั้งที่ ๒ การจัดรับฟังความคิดเห็น
ในขั้นตอนการประเมินและจัดท า
รายงานฯ  

- เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่าง
รอบด้าน 

ครั้งที่ ๓ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือทบทวนร่างรายงานฯ และ
มาตรการฯ  

- เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ  
- เพ่ือน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม ต่อร่างรายงานฯ ดังกล่าว  
- น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับ
ฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงร่างรายงานฯ 
และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายงานฯ 

หมายเหตุ: ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องเข้าพ้ืนที่โครงการเพ่ือเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 

(Preparation Process) 

เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 6 

 ๑) การส ารวจความคิดเห็น 

๑.๑ การสัมภาษณ์รายบุคคล 

๑.๒ การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่าย

สารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 

๑.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

โครงการ 

๑.๔ การสนทนากลุ่มย่อย 

๒) การประชุมหารือ 

๒.๑ การประชาพิจารณ์ 

๒.๒ การอภิปรายสาธารณะ 

๒.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

๒.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๒.๕ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

 ๓) วิธีการอ่ืนที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 
                                                           

6 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรรับฟังควำมคดิเห็นของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๑๘ 

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนต่างๆ  

ซึ่งรายละเอียดวิธีการด าเนินงาน สถานการณ์ที่ควรน ามาใช้และเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จสามารถศึกษาได้จากตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการใน

ภาพรวมของมูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดตามภาคผนวก  

การน าเสนอข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยจะต้องให้

ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและความเป็นห่วงใยของประชาชน 
น ามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณาว่าโครงการจะสามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่ประชาชน
เป็นห่วงได้อย่างไร พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการน าเสนอข้อมูล ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้อง
แสดงรายละเอียดอย่างน้อยท่ีสุด ดังนี้ 

๑. ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา โดยเน้นพ้ืนที่อ่อนไหว เช่น ศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ อุทยานแห่งชาติ 
ค่ายทหาร สถานฑูต รวมถึงชุมชนตามทิศทางลม ชุมชนที่เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนจุดที่มีมลพิษสูงสุด เป็นต้น 

๒. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการแบ่งกลุ่มชุมชนตามพ้ืนที่ศึกษา 
๓. การก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละชุมชนตามพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ โดยให้แสดงสูตรหรือวิธีการ

ค านวณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และให้อธิบายวิธีการคัดเลือกจ านวนตัวอย่างที่แสดงให้
เห็นว่าทุกหน่วยประชากรมีโอกาสในการได้เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีอคติ 

๔. การส ารวจความคิดเห็น ควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
โครงสร้างของครัวเรือน (กรณีเป็นผู้น าชุมชน ให้มีข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน) และสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องน าเสนอข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ด าเนินการมา
ทั้งหมด รวมทั้งแผนการด าเนินงานในอนาคต เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน เช่น เทคนิค วิธีการ วัน เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่ วม เป็นต้น ให้เสนอไว้ใน
ภาคผนวกของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  



๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

  



๒๐ 

ภาคผนวก  
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการในภาพรวม 

เทคนิค 

ขั้นตอน 

(๑) 
การริเริ่ม 
โครงการ 

(๒) 
การออกแบบ

โครงการ 

(๓) 
การวางแผน 

โครงการ 

(๔) 
การควบคุม 
ติดตามผล 

(๕) 
การประเมินและ 

ตรวจสอบ
โครงการ 

(๖) 
การตัดสินใจ

เกี่ยวกับอนาคต
ของโครงการ 

 เวทีสาธารณะ •     • 

 การพบปะแบบไม่เป็นทางการ •   • • • 

 คณะท างานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล •  •  •  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ • • • • • • 

 คณะที่ปรึกษา • • • • • • 

 การสัมภาษณ์รายบุคคล •    • • 

 การสนทนากลุ่มย่อย • • •  • • 

 การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์ •    • • 

 การส ารวจความคิดเห็น •  •  • • 

 สายด่วนสายตรง •    •  

 การปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ  
(ประชาพิจารณ์) 

• 
 

   • • 

 เอกสารข้อเท็จจริง •  •  • • 



๒๑ 

เทคนิค 

ขั้นตอน 

(๑) 
การริเริ่ม 
โครงการ 

(๒) 
การออกแบบ

โครงการ 

(๓) 
การวางแผน 

โครงการ 

(๔) 
การควบคุม 
ติดตามผล 

(๕) 
การประเมินและ 

ตรวจสอบ
โครงการ 

(๖) 
การตัดสินใจ

เกี่ยวกับอนาคต
ของโครงการ 

 จดหมายข่าว •   • •  

 รายงานการศึกษา • • •  •  

 วีดิทัศน์ •  • • •  

 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร •  • • •  

 การแถลงข่าว • •   • • 

 เวทีน าเสนอข้อมูล •  • • • • 

 การสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง •   • • • 

 การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สื่อมวลชน •  • • •  

 หอกระจายข่าวชุมชน •   • •  

 ทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโครงการ •   • • • 

 การน าเสนอ  • • • • • • 
 การชี้แจงประชาชนในการประชุมของราชการ • • • • • • 

 
ที่มา: ปรับปรุงมาจากคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนของมูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๖ 
หมายเหตุ: ขั้นตอนที่ (๖) การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ในกรณสี าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการขนาดใหญ่  



๒๒ 

บรรณานุกรม 

มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน, ๒๕๔๖ 

พันธมิตรการพัฒนาลุ่มน้ าโขงเพ่ือสิ่งแวดล้อม, แนวปฏิบัติระดับภูมิภาค ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๐ 

ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, คู่มือการปฎิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ๒๕๔๘ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๙ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : เทคนิควิธีการและการ
น าไปสู่การปฏิบัติ, ๒๕๖๐ 


