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ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน∗
ปุณณดา อินทรเทศ∗∗ และ สุวิทย์ นิ่มน้อย∗∗∗
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา 4 ประการดังนี้ (1) การกําหนดประเภทของโครงการโดยใช้
ระบบบัญชีประเภทโครงการ (2) การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ (3) การบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
(4) ความซ้ําซ้อนในการใช้อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจํานวน 100 คน และข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเด็นปัญหาตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง และนํา
ประเด็นปัญหาทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจากหนังสือ บทความ วิทยานิพ นธ์
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ รวบรวมสาเหตุแ ห่ง ปัญ หาและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ลงวันที่ 24 เมษายน
2555 ยังไม่ครอบคลุมถึงโครงการบางประเภทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการดูดทรายจากแม่น้ํา
สนามกอล์ ฟ โครงการบ่ อ ฝั ง กลบขยะ โครงการกํ า จั ด ขยะติ ด เชื้ อ โครงการเกี่ ย วกั บ ระบบป้ อ งกั น น้ํ า ท่ ว ม
อุตสาหกรรมระเบิดหิน โรงงานผลิตถ่านโค้ก และ ฟาร์มสุกรหรือฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งพบว่าช่องทางการ
เพิ่มประเภทโครงการในประกาศฯ มีช่องทางเดียวโดยผ่านคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติยังไม่เปิดกว้า ง
เพียงพอ รวมทั้งการคัดค้านจากกลุ่มนายทุนที่เสียผลประโยชน์ ส่วนประเภทโครงการที่อยู่ในประกาศฯ ได้ใช้
ช่องว่างของกฎหมายหลีกเลี่ยงการจัดทํารายงานฯ เนื่องจากแม้มีการฝ่าฝืนไม่จัดทํารายงานฯ กฎหมายก็ไม่มี
บทลงโทษ (2) การพิจารณารายงานฯของคณะกรรมการผู้ชํานาญการขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน กฎหมายเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการสามารถใช้ดุลพินิจอย่างมาก ทําให้ขั้นตอนการพิจารณาล่าช้าใช้ระยะเวลา
มากกว่าที่กฎหมายกําหนด มีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ประชาชน เมื่อมีการขัดแย้งทางความ
คิดเห็นระหว่างคณะกรรมการผู้ชํานาญการกับเจ้าของโครงการ กฎหมายไม่ได้กําหนดกลไกหรือระบบแก้ไขข้อ
ขั ด แย้ ง ในความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง (3) สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ และพนักงานควบคุมมลพิษ ไม่มีอํานาจยับยั้งหรือระงับโครงการที่ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในรายงานฯ และ (4) การจัดทํารายงานฯ เพื่อขออนุมัติต่อสํานักงานนโยบายและแผนฯ กับการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างโครงการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหัวข้อประเด็นที่ซ้ําซ้อน ทําให้เป็นการเพิ่มขั้นตอนและ
เป็นภาระแก่ประชาชน
คําสําคัญ: การก่อสร้างอาคาร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย
∗

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
นักศึกษาปริญญาโท
∗∗∗
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Legal Problems and Obstacles on the Impact of Building
Construction on the Environment and Public Health∗
Punnada Intarated∗∗ and Suwit Nimnoi∗∗∗
Abstract
This research has objectives to study: (1) problems in determining the type of projects using category list
system; (2) problems in considering reports of Environment Impact Assessment (EIA) of Specialist Committees; (3)
problems in enforcing the compliance with the conditions specified in the report; and (4) problems of duplication
of authority among government agencies. The researcher studied from sample group population, comprising 100
government officers of local governing organizations and 20 government officers of the Ministry of Natural
Resources and Environment. Research tools consisted of questionnaires and interviews. The researcher collected
questionnaires and interviews by himself. The analysis was made by calculating the data to find for mean score,
and percentage, and studying from the interviews with the experts on the problematic issues of the Enhancement
and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), the Building Control Act, B.E. 2522
(1979), as well as Ministerial Regulations concerned. All problem and issues were analyzed by applying concepts,
theories and principles, from books, articles, theses and electronic data accessed via the internet, to identify the
causes of problems and provide recommendation and guidelines for problem solving.
From the research result, it is found that (1) the Notice of Ministry of Natural Resources and Environment
regarding the determination of type and size of project or business required to prepare a report on environmental
impact assessment dated April 24, 2012 does not cover certain types of projects affecting environment, namely
projects of sand pumping from river, golf course, land fill, infectious waste disposal, flood way, quarry industry,
coke factory, large swine or chicken pasture; it is found that, in some part, a channel for increasing the types of
projects in the notice has only one channel through the National Environmental Board, which is not wide enough.
Moreover, a capitalist group being lost in interests, who states an objection in certain types of projects in the
Notice has used the legal gap to avoid making a report as even if there is violation in not making a report, the
penalty cannot be enforced as not stipulated in the laws; (2) the consideration of reports by the board,
professional level, lacks clear standards. The laws give an opportunity for the board, professional level, to be able
to use discretion considerably, rendering a procedure in consideration to be slow, spend time exceeding the time
stipulated by the laws, have unfair discrimination and to be a burden for people. When there is a conflict in
opinions between the board, professional level with owners of projects, the laws do not stipulate mechanisms or
systems for correcting conflict in different opinions; (3) Office of Natural Resources and Environmental Policy and
Planning, the board, professional level and pollution control officers do not have a power to prevent or suspend
the projects not complied with conditions in the report; and (4) making of report in order to apply for approval to
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning and an application for requesting an approval
for building projects to Local Administrative Organization has redundant topics and matters, adding procedures
and burdens to people.
Key words: Building Construction; Environmental Impact; Hygiene
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บทนํา
พร ะ รา ช บัญ ญัต ิส ่ง เส ริม แ ล ะรัก ษ า
คุณ ภาพสิ ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 ถูก
กํ า หนดขึ ้น โดยมีห ลัก การเพื ่อ จัด ระบบการ
บริห ารงานด้า นสิ ่ง แวดล้อ ม มาตรการหนึ ่ง ใน
การดูแลจัด การสิ่งแวดล้อมที่ดี คือการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) (อุดมศักดิ์ สนธิพงษ์, 2554)
โดยถูกกํา หนดในรูป แบบของการจัด ทํา รายงาน
การวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ ่ง แวดล้อ ม โดยมี
ประกาศของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือ กิจ การที ่ต ้อ งทํ า รายงานการ
วิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธีก าร ระเบีย บปฏิบัติ และแนวทางการจัด ทํา
รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ลง
วัน ที ่ 24 เมษายน 2555 กํ า หนดโครงการที ่มี
ผลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ มซึ ่ ง ต้ อ งจั ด ทํ า รายงาน
การวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ ่ง แวดล้อ มไว้ทั้ง หมด
35 ประเภท โครงการวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษา
เฉพาะประเภทโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
ภายหลัง จากรายงานฯ ได้ผ ่า นความเห็น ชอบ
แล้ว เจ้า ของโครงการจะต้อ งมาขออนุญ าต
ดํา เนิน การตามโครงการต่อ เจ้า พนักงานท้อ งถิ่น
ตามพระราชบัญ ญัติค วบคุม อาคาร พ.ศ.2522
จํานวน 5 ประเภทโครงการ ตามบัญชีประกาศฯ
ดังนี้ (1) อาคารที่ตั้งริมแม่น้ํา ฝั่งทะเล ทะเลสาบ
หรือ ชายหาด หรือ ที ่อ ยู ่ใ กล้ห รือ ในอุท ยาน
แห่ง ชาติห รือ อุท ยานประวัต ิศ าสตร์ซึ ่ง เป็น
บริเ วณที่อาจจะก่อให้เ กิด ผลกระทบต่อ คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้น ไป
หรือ มีพื้น ที่ร วมกัน ทุก ชั ้น หรือ ชั้น หนึ่ง ชั้น ใดใน
หลังเดีย วกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้น ไป
(2) อาคารที่ใช้ในการประกอบธุร กิจ ค้า ปลีกหรือ
ค้ า ส่ ง ที่ มี ค วามสู ง ตั้ ง แต่ 23 เมตร ขึ้ น ไปหรื อ
มี พื ้ น ที ่ ร วมกั น ทุ ก ชั ้ น หรื อ ชั ้ น หนึ ่ ง ชั ้ น ใดใน
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หลัง เดีย วกัน ตั้ง แต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้น ไป
(3) อาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ของเอกชน ที่
มีค วามสูง ตั ้ง แต่ 23 เมตรขึ ้น ไปหรือ มีพื ้น ที่
รวมกัน ทุกชั้น หรือชั้น หนึ่งชั้น ใดในหลังเดีย วกัน
ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป (4) อาคารอยู่
อาศัย รวมตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม
อาคาร ที่มีจํา นวนห้อ งพัก ตั้ง แต่ 80 ห้อ งขึ้น ไป
หรื อมี พื้นที่ ใช้ สอยตั้ งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้ นไป
(5) โรงแรมหรือ สถานที ่พ ัก ตากอากาศตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยโรงแรมที่มีจํา นวนห้องพักตั้งแต่
80 ห้อ งขึ้น ไป หรือ มีพื้น ที่ใ ช้ส อยตั ้ง แต่ 4,000
ตารางเมตร ขึ้น ไป แต่อย่า งไรก็ต ามมาตรการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เ ป็น โครงการขนาดใหญ่ด้า นอสัง หาริม ทรัพ ย์
ดัง กล่า ว ยัง ไม่ส ามารถป้อ งกัน หรือ แก้ไ ขปัญ หา
สิ่งแวดล้อ มได้อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ ส่ว นหนึ่งมา
จากปัญ หาช่อ งว่า งและปัญ หาการบัง คับ ใช้
กฎหมาย
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั ญ หา
การก่ อสร้ า งอาคารที่ มีผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
และสุขอนามัยของประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแนวทางเพื่ อ ป้ อ งกั น
แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น
โครงการขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาการกําหนดประเภท
ของโครงการโดยใช้ระบบบัญชีประเภทโครงการ
2. เพื่อศึกษาปัญหาการพิจารณารายงาน
การวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ ่ง แวดล้อ มของคณะ
กรรมการผู้ชํานาญการ
3. เพื่อศึกษาปัญหาในการบังคับให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อศึกษาปัญหาความซ้ําซ้อนในการใช้
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
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วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ โดยการวิ จั ย เอกสาร และการวิ จั ย แบบ
ภาคสนาม ในการวิ จั ย เชิ งเอกสาร ได้ ศึก ษาจาก
เอกสารที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ เช่น พระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ.
2522 และกฎกระทรวง ส่วนเอกสารขั้นทุติยภูมิ ได้
ค้นคว้าจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การวิ จั ยภาคสนาม ได้ แก่ แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองช่ า ง ปลั ด เทศบาล และข้ า ราชการองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) จํ า นวน 100 คน
ข้า ราชการสัง กัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจํานวน 20 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ คือ (2.1) แบบสอบถาม
สํ าหรั บเจ้ าหน้ าที่ อปท. แบ่ งออกเป็ น 4 ตอน ดั งนี้
(1) ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม (2)
บทบาทของอปท.ในการคุ้ ม ครองและอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม (3) ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นกฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของอปท. และ (4) บทบาท
อํานาจ หน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบบสอบถาม
ของข้าราชการสั งกัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบ่งออก เป็น 4 ตอน ดังนี้ (1) ข้อมูล
พื้ นฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม (2) บทบาทของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ
คุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) ประสิทธิภ าพ
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (4) บทบาท
อํานาจ หน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ
อปท. (2.2) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน
โดยเก็บ รวบรวมแบบสอบถามและสัม ภาษณ์
ด้วยตัวเอง

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ ของแบบสอบถามและรวบรวมข้ อมู ล มา
คํานวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และข้อมูลจากการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละประเด็ น ปั ญ หาตาม
พระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพ
สิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ. 2535 และพระราช
บัญ ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
นํ า ประเด็ น ปั ญ หาทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ โ ดยอาศั ย
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจากหนังสือ บทความ
วิทยานิพนธ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมสาเหตุแห่ง
ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ปัญหาการกําหนดประเภทโครงการ
โดยใช้ระบบบัญชีประเภทโครงการ ตามประกาศฯ
กําหนดประเภทโครงการที่ต้องจัดทํารายงานฯ มี
เพียง 35 ประเภทโครงการเท่านั้น ส่วนโครงการที่
อยู่น อกประกาศฯ ถึงแม้จ ะมีผ ลกระทบใกล้ เคีย ง
กัน กับโครงการที่อยู่ในประกาศฯ แต่ก็ไม่ได้ถูก
กํา หนดให้ทํา EIA ซึ่ง โครงการลัก ษณะนี้มีอีก
จํานวนมาก ได้แก่ โครงการผลิตถ่านโค้ก โครงการ
บ่อฝังกลบขยะ โครงการกําจัดขยะติดเชื้อ โครงการ
เกี่ยวกับระบบป้องกันน้ําท่วม (Flood Way) สนาม
กอล์ฟ โครงการดูดทรายจากแม่น้ํา อุตสาหกรรม
ระเบิ ดหิ น ฟาร์ มสุ กรหรือฟาร์ มไก่ขนาดใหญ่ ทั้ ง
ช่องทางเพิ่มประเภทโครงการในประกาศฯ ก็ไม่
เปิดกว้างอย่างเพียงพอ ขณะนี้มีเพียงช่องทางเดียว
โดยผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ
แม้แต่โครงการที่อยู่ในประกาศฯ เองก็ยังมีปัญหา
การหลีกเลี่ยงการจัดทํา EIA โดยการดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนวิธีการก่อสร้างโครงการ เช่น การลดจํานวน
ห้องพักลงเหลื อเพีย ง 79 ห้อง และทํา เป็ นหลาย
โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีจํานวนห้องไม่ถึง
80 ห้องและยื่นขออนุญาตก่อสร้างไปทีละโครงการ
หรือเป็นโครงการเดียวแต่เจ้าของโครงการยื่นขอ
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อนุญาตในครั้งแรกมีจํานวนห้องเพียง 70 กว่าห้อง
เมื่อได้รั บอนุ ญาตก่อสร้า งอาคารแล้ว ในระหว่า ง
ก่อสร้า งจะแก้ไขแบบของอาคารให้ มีจํ านวนห้อง
มากขึ้ น แล้ ว จึ ง มายื่ น รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เมื่ อ รายงานผ่ า นความ
เห็นชอบแล้วจึ งมายื่นขออนุญ าตดั ดแปลงอาคาร
ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น อี ก ครั้ ง หรื อ เจ้ า ของ
โครงการไม่ ได้ ดํ า เนิ น การขออนุ ญาตก่ อสร้ า งทุ ก
โครงการพร้อม ๆ กัน แต่จะนําโครงการแรกที่ไม่
ต้อ งจัด ทํา รายงานยื่น ขออนุญ าตก่อ สร้า งอาคาร
ไปก่อน และจะนําโครงการที่ต้องจัดทํารายงานไว้
เป็ น โครงการหลั ง (อํ า นาจ วงศ์ บั ณ ฑิ ต , 2554)
นอกจากนี้ พ บว่ า พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมฯ มิได้มีกลไกเป็นของตนเองที่จะบังคับ
ให้เจ้าของโครงการจัดทํา EIA แต่ได้อาศัยกลไก
ตามกฎหมายฉบับอื่น ซึ่งตามมาตรา 49 วรรคสอง
เจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายอื่ น จะไม่ พิ จ ารณาออก
ใบอนุ ญ าตโครงการจนกว่ า จะมี ก ารจั ด ทํ า EIA
ดั ง นั้ น หากโครงการใดไม่ ต้ อ งมี ก ารขอออก
ใบอนุ ญ าตจากเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายอื่ น หรื อ
โครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ กฎหมาย
ฉบับนี้ก็ไม่มีมาตรการบังคับให้เจ้าของโครงการต้อง
จัดทํา EIA และหากมีการฝ่าฝืนไม่จัดทํา EIA
กฎหมายก็ ไ ม่ มี บ ทลงโทษหรื อ สภาพบั ง คั บ ใด ๆ
(ยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์, 2556)
2. ปั ญ หาการพิ จ ารณารายงานการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ พบว่าบทบาทสําคัญของคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขในรายงานฯ
อยู่ในระดับ มาก (4.10) มีขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิ จ ารณารายงานฯ เหมาะสมเป็ น ไปตาม
กฎหมายอยู่ในระดับมาก (3.80) ส่วนการกําหนด
เงื่อนไขในรายงานฯ มีความเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายอยู่ในระดับมาก (3.80) เมื่อพิจารณาตาม
มาตรา 49 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มฯ เปิ ด โอกาสให้ ค ณะกรรมการ
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ผู้ชํานาญการสามารถใช้ดุลพินิจอย่างมาก จะเห็น
ว่าแม้มาตรการที่กําหนดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายครบถ้ว นแล้ ว แต่ ถ้า คณะกรรมการ
ผู ้ชํ า นาญการเห็น ควรเพิ ่ม เติม มาตรการหรือ
เงื่อนไขซึ่งอาจเป็น เรื่องการคุ้มครองและอนุรักษ์
สิ ่ง แวดล้อ มก็มีอํ า นาจสั ่ง แก้ไ ขหรือ เพิ ่ม เติม ใน
เรื่ อ งต่ า ง ๆ ได้ ส่ ว นหั ว ข้ อ ที่ มี ก ฎหมายกํ า หนด
มาตรฐานอยู่แล้ว เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยมี
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หรือจราจรอยู่ในกฎหมาย
ผังเมืองก็ไม่ควรไปปรับแก้ไขเพราะจะเป็นความเห็น
มากกว่า ซึ่งตรงตามรายงานวิจัยของปิยะ ตั้งตรง
(2553) ว่ าการให้ คําแนะนํ าตามความคิ ดเห็ นของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการในบางครั้งก็เกินกว่าที่
กฎหมายกําหนด ส่งผลให้การแก้ไขหัวข้อนั้นเป็น
ไปได้ยาก ในการพิจารณารายงานในบางประเด็น
คณะกรรมการไม่ มี ข้ อ กํ า หนดและหลั ก เกณฑ์ ที่
แน่นอน ข้ อกํา หนดบางข้ อไม่ ชัดเจนซึ่งในบางข้ อ
เป็ น ข้ อ กํ า หนดของสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ
กฎหมาย (ปิยะ ตั้งตรง, 2553) ทั้ง พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมฯ ไม่ มีมาตราใดที่
กํ า หนดว่ า คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการจะใช้
ดุลพินิจในการสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานได้
ไม่เกินกี่ครั้ง (อุดมศักดิ์ สนธิพงษ์, 2554) จึงทําให้
การพิจ ารณาล่า ช้า ขาดหลัก เกณฑ์ที่แ น่น อน มี
การเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม ดังนั้นเมื่อมีการ
ขั ด แย้ ง ทางความคิ ด เห็ น ระหว่ า งคณะกรรมการ
ผู้ชํ านาญการกั บเจ้า ของโครงการ กฎหมายไม่ได้
กํา หนดกลไกหรือ ระบบแก้ไขข้อขัด แย้ง ในความ
คิด เห็น ที่แ ตกต่า ง จากการศึก ษาเปรีย บเทีย บ
กั บ กฎหมายต่ า งประเทศ
พบว่ า ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก ามี ส ภาควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Council of Environment Quality) ให้สิทธิแก่
เจ้ า ของโครงการหรื อ ประชาชนยื่ น อุ ท ธรณ์ ก าร
ตั ด สิ น ของหน่ ว ยงานสิ่ ง แวดล้ อ มได้ (สํ า นั ก งาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม, 2556)
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3. ปัญหาการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ กํ า หนดไว้ ใ นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม จากการวิ จั ย พบว่ า การประเมิ น ผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (3.65) เจ้าของ
โครงการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในรายงานฯ อยู่ ใ น
ระดั บ ปานกลาง (3.10) สอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล การ
วิ จั ย ของสั ญ ญา สื บ สิ ง ห์ (2549) พบปั ญ หาการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายงานฯ เช่น ความไม่เข้าใจ
ในการดํ า เนิ น การตามมาตรการที่ กํ า หนดไว้
มาตรการมีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขจํานวนมากซึ่งทํา
ให้ยากต่อการปฏิบัติ ด้วยสํานักงานนโยบายฯ และ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ที ่ม ีห น้า ที ่ใ นการกํ า หนดเงื ่อ นไขและพิจ ารณา
อนุมัติรายงานฯ แต่กลับไม่มีอํานาจในการบังคับให้
เป็ น ไปตามมาตรการหรื อ เงื่ อ นไขดั ง กล่ า ว ด้ ว ย
ข้อจํากัดของคณะกรรมการผู้ชํานาญการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวาระ ส่วนสํานักงานนโยบายฯ ถูกจํากัด
ด้วยงบประมาณและบุคลากร แม้แต่เจ้าพนักงาน
ควบคุ ม มลพิ ษ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ขึ้ น ตรงต่ อ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง
ไม่มีอํานาจในการสั่งปิด หรือพักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญ าตหรือ สั ่ง ให้ห ยุด ใช้ห รือ ทํ า ประโยชน์
ด้ว ยประการใด ๆ เกี ่ย วกับ แหล่ง กํ า เนิด มลพิษ
ตามมาตรา 83 แห่ ง พ.ร.บ.ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อ
ประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น
ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายด้ า นควบคุ ม มลพิ ษ โดยตรง
(อํานาจ วงศ์บัณฑิต, 2554) เมื่อพิจารณาอํานาจ
การบังคับใช้กฎหมายกลับให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (กอบกุล รายะนาคร, 2550)
จึงเกิ ดปั ญ หาในการตี ความว่ า การไม่ ป ฏิบั ติ ต าม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน EIA ในส่วนของมาตรการที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 หรื อกฎกระทรวงเลย แต่ เ ป็ น การอนุ รั ก ษ์
และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว จะถือว่า
เป็นเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารมีสภาพหรือมี
การใช้ที่อาจกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46 ทวิ หรือไม่และหากมี
การฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในรายงาน เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นจะสามารถบังคับใช้กฎหมายตาม
มาตรา46 ทวิ มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 จัตวา
ได้แค่ไหน เพียงใด
4. ปั ญ หาความซ้ํ า ซ้ อ นในการใช้ อํา นาจ
หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ พบว่ า ในการจั ด ทํ า
รายงานฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
นโยบายฯ กั บ การยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง
โครงการต่ออปท. มีหัวข้อประเด็นหลัก ๆ ในเรื่อง
เดีย วกั นเพี ยงแตกต่า งกั นในรายละเอี ยดของการ
จัดทําอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นมุ่งเน้น
ในเรื่องใด เช่น ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ํา
การจัด การขยะมูล ฝอย ระบบไฟฟ้า และพลังงาน
ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การจราจร ระยะถอยร่ น
เป็นต้น จะพบว่าในเรื่องเดียวกันจะต้องผ่านการ
พิจารณาซ้ําซ้อนจากองค์กรถึงสองหน่วยงานทั้งใน
องค์ กรส่วนกลางและองค์กรส่ว นท้ องถิ่น ส่ว นใน
การยื่นขออนุมัติ EIA ถ้าไม่ใช่การยื่นในจังหวัดที่
เข้าข่ายมีข้อยกเว้น เจ้าของโครงการจะต้องไปยื่น
ต่อสํ า นั กงานนโยบายฯ ในขณะที่ คณะกรรมการ
ผู้ ชํ า นาญการด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย มี เ พี ย งชุ ด เดี ย วไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน ประกอบกับรายงานที่ยื่น
กว่ า จะผ่ า นความเห็ น ชอบใช้ เ วลานาน ปรั บ แก้
หลายครั้ ง ส่ ง ผลให้ ก ารพิ จ ารณาล่ า ช้ า เกิ ด การ
กระจุกตัวเป็นคอขวด ทําให้การก่อสร้างโครงการ
ล่าช้าเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการไม่สามารถก่อสร้างโครงการได้ทัน
ตามสั ญ ญาเกิ ด การฟ้ อ งร้ อ ง จากการศึ ก ษา
เปรี ยบเที ยบกั บ กฎหมายต่ า งประเทศ พบว่ า ใน
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เปิ ด โอกาสให้
หน่ ว ย งาน ระดั บท้ อ งถิ่ น คื อ Environmental
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Protection Agency ประจําในแต่ละจังหวัด โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม มีอํานาจ
ในการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในประเทศแคนาดามีหน่วยงานที่รับผิดชอบ The
Canadian Environmental Assessment Agency
ซึ่งจะกระจายให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นพิจารณา
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(สํา นักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ ่ง แวดล้อ ม, 2556) รัฐ มีห น้า ที ่ส ่ง เสริม ให้
อปท.มี อํ า นาจหน้ า ที่ ม ากขึ้ น ในการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในส่ ว นที่ มี
ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนที่ อ ยู่ ใ นเขต
ความรั บผิ ดชอบของอปท.นั้ น (วี รวั ฒน์ ปภุส สโร
และ วั ฒ ทาบึ งกาฬ, 2550) ตามพ.ร.บ.ส่ งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ไม่ปรากฏว่ามีการ
นําแนวคิดการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมาปรับใช้
ในกระบวนการจัดทํา EIA แต่อย่างใด เนื่องจาก
บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะเข้ามาในส่วน
ของการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเท่ า นั้ น จากการวิ จั ย
พบว่ า บทบาทในการคุ้ ม ครองและอนุ รั ก ษ์ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มของอปท.อยู่ ใ นระดั บ มาก (4.35)
ประชาชนทั่วไปมีบทบาทอยู่ในระดับมาก (3.60)
ผู้ นํ า ชุ ม ชนมี บ ทบาทอยู่ ใ นระดั บ (3.96) แต่
ประชาชนให้ ความร่ ว มมื อ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง
(3.04) พ.ร.บ.ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 เป็ น
อุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่ในการบังคับเจ้าของอาคาร
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามอยู่ ใ นระดั บ มาก (3.96) เอื้ อ ต่ อ
เจ้าของอาคารหลีกเลี่ยงกฎหมายอยู่ในระดับมาก
(3.67) สามารถแก้ปัญ หามลพิษที่เกิดจากอาคาร
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (2.57) บุ ค ลากรในอปท.
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง (2.88) ส่วนหนึ่ง
อาจเนื่องจากหน่วยงานมีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้
ให้บุคลากรอยู่ในระดับน้อย (2.50) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัยธัช จันทร์สมุด (2553) ที่ต้องการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์
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ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมให้ กับ บุคลากรในอปท.
ด้านการปฏิบัติงานของอปท.ร่วมกับระดับจังหวัด
อยู่ในระดับน้อย (2.18) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (2.55) มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่
ระหว่ า งหน่ ว ยงานอย่ า งชั ด เจนอยู่ ใ นระดั บ มาก
(3.94) มีอิสระในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมากที่สุด (4.64) แสดงว่า การทํา งาน
แต่ละหน่วยงานเป็นลั กษณะต่ างคนต่ างทําขาดการ
ประสานงานร่วมกันหรือการบูรณาการของหน่วยงาน

สรุป
จากการศึ ก ษาประกาศฯ ที่ กํ า หนด
ประเภทโครงการต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ยังไม่ครอบคลุมถึ ง
โครงการบางประเภทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนหนึ่งพบว่าช่องทางในการเพิ่มประเภทโครงการ
ในประกาศ มีช่องทางเดียวโดยผ่านคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่เปิดกว้างเพียงพอ และ
การคั ด ค้ า นจากกลุ่ ม นายทุ น ที่ เ สี ย ผลประโยชน์
ส่ ว นประเภทโครงการที่ อ ยู่ ใ นประกาศฯ ก็ ใ ช้
ช่องว่างของกฎหมายหลีกเลี่ยงการจัดทํารายงานฯ
เนื่องจากกฎหมายไม่มีบทลงโทษ
จากก ารศึ กษา ปั ญ ห ากา รพิ จ ารณ า
รายงานฯ ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ พบว่า
การพิ จ ารณาไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ แ น่ น อน การให้
คํา แนะนํ า หรื อข้ อเสนอแนะในบางครั้งเกิน กว่ า ที่
กฎหมายกําหนดส่งผลให้การแก้ไขหัวข้อนั้นเป็นไป
ได้ยาก ข้อกําหนดบางข้อไม่ชัดเจนซึ่งในบางข้อเป็น
ข้ อกํ า หนดของสิ่ งแวดล้ อมไม่ ได้ เ ป็ น ข้ อกฎหมาย
ทําให้การจัดทํารายงานฯ มีความล่าช้าเกินกว่า ที่
กฎหมายกํ า หนด มี ก ารเลื อกปฏิ บั ติ ไม่ เ ป็ น ธรรม
และเมื่ อ เกิ ด ข้ อ ขั ด แย้ ง หรื อ ความเห็ น ไม่ ต รงกั น
ระหว่า งเจ้ า ของโครงการกั บ สํา นั กงานนโยบายฯ
หรื อ คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการกฎหมายไม่ มี
กระบวนการแก้ไขหรือยุติข้อขัดแย้ง
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ภายหลังเมื่อมีการดําเนินโครงการไปแล้ว
ปั ญ หาที่ พ บคื อ เจ้ า ของโครงการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานฯ ส่วนหนึ่งมาจาก
หน่ ว ยงานโดยตรง ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานนโยบายฯ
คณะกรรมการผู้ ชํ า นาญการ และเจ้ า พนั ก งาน
ควบคุมมลพิษ ไม่มีอํานาจในการบังคับให้เจ้าของ
โครงการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ แต่ในรายงาน
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
บังคับให้เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตาม
การศึ กษาความซ้ํ า ซ้ อนในการใช้ อํา นาจ
หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานรั ฐ พบว่ า ในการจั ด ทํ า
รายงานฯ เพื่อ ขออนุมัติต่อ สํา นัก งานนโยบายฯ
กับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการต่ออปท.มี
หัว ข้ อประเด็ นที่ ซ้ํา ซ้อนเป็ นการเพิ่ มขั้ น ตอนและ
เป็นภาระแก่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมายและประกาศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ อุ ด ช่ อ งว่ า งของกฎหมายและ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อม
ดังนี้
1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ควรเพิ่ม
บทบัญญัติให้องค์กรอิสระ (NGO) หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ของรั ฐ เช่ น คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่ ง ชาติ องค์ ก รสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ หรื อ
ประชาชนมีจํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิ
ริ เ ริ่ ม เสนอประเภทโครงการที่ จ ะต้ อ งจั ด ทํ า
รายงานฯ หากว่ าโครงการดังกล่ าวไม่ อยู่ ในบัญ ชี
ประเภทโครงการแต่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่า งรุน แรง กํ า หนดบทลงโทษแก่เ จ้า ของ
โครงการที่หลีกเลี่ยงไม่จัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่ง แวดล้อ ม โดยกํ า หนดโทษปรับ
รวมทั ้ง มาตรการอื ่น ที ่เ หมาะสม ควรเพิ ่ม บท
บัญ ญัติใ ห้ผู้มีส่ว นได้เ สีย จากการดําเนินโครงการ

หรือองค์กรอิส ระ สามารถยื่นคํ าขอให้ศาลบั งคั บ
เจ้ า ของโครงการที่ ห ลี ก เลี่ ย งกฎหมายไม่ จั ด ทํ า
รายงานฯ
1.2 ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศของ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
เรื่ อง กํ า หนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ ระเบี ย บปฏิ บั ติ
และแนวทางในการจั ด ทํ า รายงานประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดล้อ ม ลงวัน ที่ 24 เมษายน 2555
ข้ อ 5 เป็ น ว่ า “โครงการที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานให้
รวมถึง โครงการที ่แ ต่แ รกไม่เ ข้า หลัก เกณฑ์แ ต่
ต่อ มามีการขยายขนาดโครงการหรือโครงการที่มี
การแบ่ งย่ อยออกเป็ น หลาย ๆ โครงการ แต่ เ มื่ อ
พิ จ ารณาจากสภาพของโครงการหรื อ เจ้ า ของ
โครงการแล้ ว ถื อ ว่ า เป็ น โครงการเดี ย วกั น ก็ ต้ อ ง
จัดทํารายงานเช่นกัน”
2. ควรมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ แ น่ น อนในการ
พิจารณาอนุมัติรายงานฯ และการจัดทํารายงานฯ
รวมทั้งเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหา
จากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
2.1 ควรจั ด ทํ า คู่ มื อ มาตรฐานในการ
พิจ ารณารายงานการวิเ คราะห์ผ ล กระทบ
สิ่งแวดล้อม สํา หรับ คณะกรรมการผู้ชํา นาญการ
โดยใช้เ ป็น แบบตรว จสอบรายการกํ า หนด
ขอบเขตในการพิจ ารณาแก่ค ณะกรรมการ
ผู ้ชํ า นาญการ ในการพิจ ารณาอนุม ัติร ายงานฯ
เพื ่อ ป้อ งกัน มิใ ห้ค ณะกรรมการผู ้ชํ า นาญการใช้
ดุล พิน ิจ สั ่ง แก้ไ ขเพิ ่ม เติม รายงานฯ เกิน ความ
จํา เป็น และคู่มือการจัด ทํารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับเจ้าของโครงการ ให้
เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
2.2 ควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กํา หนดคณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์ มีหน้าที่
พิจารณาข้อขัด แย้งระหว่างเจ้าของโครงการหรื อ
ประชาชนกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อม หากไม่พอใจ
คําสั่งสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
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3. ควรเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ในเรื่ อ งอํ า นาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
มลพิษ มาตรา 83 วรรคสุด ท้า ย เป็น ว่า “เมื ่อ
เจ้า พนัก งานควบคุม มลพิษ ได้ใ ห้คํา เสนอแนะ
ตาม 83 (1)(2)(3) แล้ว แต่เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ
ควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษเพิกเฉยมิได้ดําเนินการ
ใด ๆ ทางกฎหมาย สามารถสั่งปิดหรือพักใช้หรือ
เพิ กถอนใบอนุ ญ าตหรื อการสั่ งให้ ห ยุ ดใช้ ห รื อทํ า
ประโยชน์ด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด
มลพิษ”
4. เห็น ควรกระจายอํ า นาจการจัด การ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในเรื่ องการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ อ ปท. เข้ า มามี บ ทบาทมากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่ องจากผู้ มีส่ ว นได้เ สี ย จากบริ เ วณใกล้เ คี ย งของ
โครงการเป็นคนในท้องถิ่นโดยตรง ดังนี้
4.1 เห็นควรโอนย้ายอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เฉพาะโครงการประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมา
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไป
ให้ หน่ ว ยงานอปท. เป็ นผู้ พิ จารณาอนุ มั ติ โดยให้
เจ้ า ของโครงการจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมจํ า นวน 1 ฉบั บ พร้ อ มกั บ
ขั้นตอนการขออนุญ าตก่ อสร้างอาคาร เพื่อจะให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาไปพร้อมกับขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้างไปในขั้นตอนเดียวกัน และ
ต้ อ งมี ก ารฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มให้กับ บุค ลากรในองค์ก ร
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วย
4.2 เห็นควรจัดทําคู่มือมาตรฐานการ
พิจารณารายงานแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้การ
พิจารณาของท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องในแนวทาง
เดียวกัน
4.3 ควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
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ให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นจากการดําเนิน
โครงการมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง ในกระบวนการจั ด ทํ า
รายงานฯและการพิจารณารายงานของสํา นักงาน
นโยบายฯ ที่ชัดเจน
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