
ความรูเ้บ ือ้งตน้และความส าคญัของการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

Knowledge is “WISDOM” 



การพฒันา 

ผลกระทบ 

คุณภาพส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม 
ทรัพยากรถูกท าลาย 
คุณภาพชีวติลดลง 

 เศรษฐกจิ 
 การจ้างงาน 
 ส่ิงอ านวยความสะดวกและความ
เป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 

+ - 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

     ท าใหเ้จา้ของโครงการพฒันาโครงการดว้ยความรอบคอบมากยิง่ขึน้ 
     เพือ่บรรเทา ลด และป้องกนัผลกระทบทีเ่สยีหาย 
     ชว่ยใหก้ารใชท้รพัยากรเกดิประโยชน์สงูสดุ 
     เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการเตรยีมมาตรการลดผลกระทบ ตดิตามตรวจสอบและลดผลกระทบ 
     เพือ่ชว่ยในการพจิารณาทางเลอืกของโครงการใหเ้หมาะสม 
     เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารพจิารณาประเดน็ทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
     เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
     ชว่ยในการตดัสนิใจ 
     ท าให ้ประชาชนมคีวามเขา้ใจ ผลด ีผลเสยีของโครงการ ลดการโตแ้ยง้ 
     ชว่ยใหคุ้ณภาพชวีติของผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บัการคุม้ครอง ท าใหป้ระชาชนผูม้รีายไดน้้อยที่ 

   อาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการไดร้บัการพจิารณาชดเชย 

ประโยชน์ของ EIA  



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

  
   มคีา่ใชจ้่าย ในการท าประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
   ใชเ้วลานาน เชน่โครงการเขือ่นแมว่งก ์นครสวรรค ์ขาดผูเ้ชีย่วชาญ ท าบญัชสีตัวป่์า 
 
   การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นการคาดคะเน 
 
   การคาดคะเนอาจไมม่ผีลส าหรบัการด าเนินงานระยะยาวได ้เชน่โครงการพฒันาแหล่ง 

 น ้าใหผ้ลตอบแทนดา้นเศรษฐกจิ ประชาชนมพีืน้ทีเ่กษตรมากขึน้แต่ในความเป็นจรงิอาจ
 ไม่ท าการเกษตรกรรมตามทีว่เิคราะห์ไว ้หรอือาจคาดการณ์ว่าจะเกดิโรคระบาดทางน ้า
 เพราะแหล่งน ้าเพิม่ พาหะของโรคพยาธใิบไมใ้นเลอืด โรคมาเลเรยีจะเพิม่ แต่การศกึษา 
 ฐานะทางเศรษฐกจิ สุขอนามยัส่วนบุคคลและการเฝ้าระวงัโรค การรณรงค์ใหค้วามรูก้บั
 ประชาชน ท าใหไ้มเ่กดิการเพิม่ของโรค 

ข้อจ ากดัของ EIA 



ความหมาย 

 - EIA : Environmental Impact Assessment  

          : รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 - การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม หมายถงึ การศกึษาเพื่อคาดการณ์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ทีจ่ะเกดิจากการพฒันาโครงการหรอืกจิการ เพื่อ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้
ประกอบการตดัสนิใจพฒันาโครงการหรอืกจิการ 



ความหมาย 

เป็นการท านาย
หรอืคาดการณ์

เกีย่วกบั
ผลกระทบใน

ทางบวกและทาง
ลบของโครงการ
พฒันาทีจ่ะมตีอ่
สภาพแวดลอ้ม
ในทกุๆ ดา้น 

EIA 

การพจิารณา 
และเสนอ

มาตรการทีจ่ะ
ใชใ้นการลด 
และป้องกนั
ผลกระทบ 
สิง่แวดลอ้ม 

วางแผนการ
ตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของ
โครงการเพือ่
ป้องกนัและลด 
ผลเสยีหายทีจ่ะ

เกดิขึน้ 



ความส าคญัของ EIA 

1 

ชว่ยใหม้กีาร
ค านงึถงึ
ทรพัยากร
สิง่แวดลอ้ม 
และสขุภาพ
อนามยัของ
มนุษย ์

ชว่ยในการ
จ าแนก
ทรพัยากรทีม่อียู่
อยา่งจ ากดั และ
ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม 
ต ัง้แตข่ ัน้ตอน
ของการวางแผน
โครงการ เพือ่
ชว่ยใหม้กีาร
ก าหนดทางเลอืก
ทีเ่หมาะสม ใช้

การจดัการ
สิง่แวดลอ้มและ
เทคโนโลยทีีด่ ี
ท ีส่ดุ (best 
practice and     
technologies) 

3 

เป็นเอกสารทีใ่ห้
ขอ้มลูเกีย่วขอ้ง
ของโครงการตอ่
สาธารณชน เชน่ 
ขอ้มลูของ
สิง่แวดลอ้มทีอ่าจ
ไดร้บัผลกระทบ 

4 

ชว่ยสนบัสนนุให้
มคีวามสมดลุ
ระหวา่งการ
ตดัสนิใจ 
(decision-
making)     
และการพฒันา 

2 



การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย 

2518 

2524 

2527 

2535 

2552 

2553 

2555 

ประเทศไทยประกาศใช้  
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
แห่งชาติ  พ.ศ. 2518 
 

ประกาศก าหนด
ประเภทและขนาด 

ท ารายงาน 

จดทะเบียนนิตบุิคคล 
ท ารายงาน 

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2535  มีการพฒันาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการ
พจิารณารายงาน 

ประกาศประเภทและ
ขนาดโครงการ
เพิม่เตมิจาก 22 เป็น 
34 ประเภท 

ประกาศประเภทและขนาด
โครงการรุนแรงตามมาตรา 
67 ของรัฐธรรมนูญปี 50  
จ านวน 11 รายการ 

ประกาศประเภท
และขนาดโครงการ
เพิม่เติมจาก 34 เป็น 

35 ประเภท 



พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

มาตรา ๔๖  เพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม ใหร้ฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิมอี านาจประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรอืกจิการของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีม่ ี
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพือ่เสนอขอความเห็นชอบตาม

มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 



ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เร ือ่ง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื
กจิการ ซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางการจดัท ารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)  

ประกาศ ณ วนัที ่๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ 



โครงการหรือกิจการที่ตอ้งท า EIA จ  าแนกได ้35 ประเภท ดงัน้ี 

1. การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
2. การพัฒนาปิโตรเลียม (ส ารวจโดยวิธีการเจาะส ารวจ / ผลิต) 
3. ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน า้มันเชือ้เพลิงทางท่อ 
4. นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม      
   หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ การจัดสรรที่ดนิเพื่อ 
   การอุตสาหกรรม 
5. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี 
6. อุตสาหกรรมกล่ันน า้มันปิโตรเลียม 
7. อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 



โครงการหรือกิจการที่ตอ้งท า EIA (ตอ่) 

8. อุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์ (chlor-alkaline industry) ที่ใช้      
    โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดบิในการผลิต  

  โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)  
  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  
  กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  
  คลอรีน (Cl2)  
  โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl)  
  ปนูคลอรีน (Bleaching Powder) 

9.  อุตสาหกรรมผลิตปนูซเิมนต์ 
10. อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ 



โครงการหรือกิจการที่ตอ้งท า EIA (ตอ่) 

11. อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธ์ิหรือสารที่ใช้ป้องกันหรือ 
     ก าจดัศัตรูพชืหรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี 
12. อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
13. อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน า้ตาล 
14. อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า 
15. อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่ 
     อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า 
16. อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ เบียร์และไวน์ 
17. โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏกูิลหรือ 
     วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 



โครงการหรือกิจการที่ตอ้งท า EIA (ตอ่) 

18. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
19. ระบบทางพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพเิศษ หรือ

โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพเิศษ 
20. ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วย

ทางหลวงที่ตัดผ่านพืน้ที่ที่ก าหนด 
21. ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง 
22. ท่าเทยีบเรือ 
23. ท่าเทยีบเรือส าราญกีฬา 
24. การถมที่ดนิในทะเล 
25. การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล 



26. โครงการระบบขนส่งทางอากาศ 
27. อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
28. การจดัสรรที่ดนิเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ

พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดนิ 
29. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
30. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วย

โรงแรม 
31. อาคารที่อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

โครงการหรือกิจการที่ตอ้งท า EIA (ตอ่) 



32. การชลประทาน 
33. โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพืน้ที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เหน็ชอบก าหนดให้เป็นพืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ชัน้ 1   
34. การผันน า้ข้ามลุ่มน า้ 
35. ประตูระบายน า้ในแม่น า้สายหลัก 
      (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

โครงการหรือกิจการที่ตอ้งท า EIA (ตอ่) 



โครงการที่ต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น 
(Initial Environmental Examination) 

• เหมืองแร่ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

• สนามบนิน า้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ico0R36uO5lRuM&tbnid=bmWSFO3tstiiRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Faircraftevolution.blogspot.com%2F2012%2F06%2Fblog-post_17.html&ei=6qotUZq2DuSQiQe6jIDYCg&bvm=bv.42965579,d.bmk&psig=AFQjCNH4eOwKAQaeWPPOSAcPXaekS37oAQ&ust=1362033732377804


รฐัธรรมนญู  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๗ วรรคสอง 

 การด าเนนิการโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่งรนุแรง ท ัง้ทางดา้นคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ จะกระท า
มไิด ้เวน้แตจ่ะได ้ศกึษาและประเมนิผลกระทบตอ่
คณุภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนใน
ชุมชน ( EHIA ) 

 

 จดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชน                        
และองคก์ารอสิระฯ  ใหค้วามเห็นประกอบ                 
กอ่นด าเนนิโครงการ 



ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เร ือ่ง ก าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิตัสิ าหรบัโครงการ
หรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่ง

รนุแรงท ัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ทีส่ว่นราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน จะตอ้งจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.๒๕๕๓ 

ประกาศ ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 

จ านวน ๑๑ ประเภท 



1. การถมทะเลหรอืทะเลสาบ นอกแนวเขต 
    ชายฝั่งเดมิ ยกเวน้การถมทะเลทีเ่ป็นการ 

    ฟ้ืนฟสูภาพชายหาด 

 

ขนาด  

ต ัง้แต ่300 ไรข่ ึน้ไป 

 

       



2. การท าเหมอืงตามกฎหมายวา่ดว้ยแร ่  
    ดงัตอ่ไปนี ้

 

2.1 เหมอืงแรใ่ตด้นิ เฉพาะที่
ออกแบบใหโ้ครงสรา้งมกีาร
ยบุตวัภายหลงัการท าเหมอืง
โดยไมม่คี า้ยนัและไมม่กีารใส่

คนืวสัดทุดแทนเพือ่ป้องกนัการ
ยบุตวั   ทกุขนาด 

 

2.2 เหมอืงแรต่ะก ัว่ เหมอืงแร่
สงักะส ีหรอืเหมอืงแรโ่ลหะอืน่ที่
ใชไ้ซยาไนด ์หรอืปรอทหรอื
ตะก ัว่ไนเตรต ในกระบวนการ
ผลติ หรอื เหมอืงแรโ่ลหะอืน่ทีม่ ี
อารเ์ซโนไพไรต ์  เป็นแร่
ประกอบ    ทกุขนาด 



 

2.3 เหมอืงถา่นหนิ  เฉพาะทีม่กีาร
ล าเลยีงออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ
ดว้ยรถยนต ์  ขนาดต ัง้แต ่
200,000 ตนั/เดอืน หรอืต ัง้แต ่
2,400,000 ตนั/ปี ข ึน้ไป 

 

2.4 เหมอืงแรใ่นทะเล  ทกุขนาด 

2. การท าเหมอืงตามกฎหมายวา่ดว้ยแร ่  
    ดงัตอ่ไปนี ้ (ตอ่) 



3. นคิมอตุสาหกรรม 

   ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรมหรอื 

   โครงการทีม่ลีกัษณะเชน่เดยีวกนักบันคิม 

   อตุสาหกรรม ดงัตอ่ไปนี ้



   3.1 นคิม ฯ ทีจ่ดัต ัง้เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมปิโตร

เคม ีตาม 4 หรอือตุสาหกรรมถลงุแรเ่หล็ก ตาม
5.1 หรอื 5.2 แลว้แตก่รณี  มากกวา่ 1 โรงงาน  
ข ึน้ไป  ทกุขนาด 

 

   3.2 นคิม ฯ ทีม่กีารขยายพืน้ทีเ่พือ่รองรบั
อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีตาม 4 หรอือตุสาหกรรม
ถลงุแรเ่หล็ก ตาม5.1 หรอื 5.2  ทกุขนาด 

3. นคิมอตุสาหกรรม (ตอ่) 



4. โรงงานปิโตรเคม ี 

 

4.1 อตุสาหกรรมปิโตรเคมตีน้น า้ (upstream)           
ทกุขนาด หรอืทีม่กีารขยายก าลงัการผลติ
ต ัง้แตร่อ้ยละ 35 ของก าลงัการผลติเดมิขึน้ไป 

 

4.2 อตุสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้กลาง
(intermediate) ดงัตอ่ไปนี ้

    4.2.1 อตุสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้กลางทีผ่ลติ
สารเคม ีหรอืใชว้ตัถดุบิทีเ่ป็นสารเคมซีึง่เป็น
สารกอ่มะเร็งกลุม่ 1  

    ขนาดก าลงัการผลติ 100 ตนัตอ่วนัขึน้ไป หรอื
ทีม่กีารขยายขนาดก าลงัการผลติรวมกนัแลว้
มากกวา่ 100 ตนัตอ่วนั ข ึน้ไป 



4. โรงงานปิโตรเคม ี(ตอ่)  
 

    4.2.2 อตุสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้กลางที่
ผลติสารเคม ีหรอืใชว้ตัถดุบิทีเ่ป็นสารเคมี
ซึง่เป็นสารกอ่มะเร็งกลุม่ 2A  

    ขนาดก าลงัการผลติ 700 ตนัตอ่วนัขึน้ไป 
หรอืทีม่กีารขยายขนาดก าลงัการผลติ
รวมกนัแลว้มากกวา่ 700 ตนัตอ่วนัขึน้ไป 

 

    * หมายเหต ุ 

    1. สารเคมทีีเ่ป็นสารกอ่มะเร็งกลุม่ 1 และ 2A 
ประกาศโดย IARC 

    2. นยิามอตุสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้ตน้และ
อตุสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้กลาง ก าหนดโดย
สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 



5. อตุสาหกรรมถลงุแรห่รอืหลอมโลหะ  
    ดงัตอ่ไปนี ้    

5.1 อตุสาหกรรมถลงุแรเ่หล็ก  

     

    ทีม่ปีรมิาณแรป้่อน (input) 
เขา้สูก่ระบวนการผลติต ัง้แต ่
5,000 ตนั/วนั ข ึน้ไป หรอืที่
มปีรมิาณแรป้่อน (input) 
เขา้สูก่ระบวนการผลติ
รวมกนั ต ัง้แต ่5,000 ตนั/
วนั ข ึน้ไป 



5.2 อตุสาหกรรมถลงุแร่
เหล็กทีม่กีารผลติถา่น 
Coke หรอืทีม่ ี
กระบวนการ sintering 

 

             ทกุขนาด  

5. อตุสาหกรรมถลงุแรห่รอืหลอมโลหะ  
    ดงัตอ่ไปนี ้  (ตอ่)  



5.3 อตุสาหกรรมถลงุแรท่องแดง     

       ทองค า หรอืสงักะส ี

 

    ทีม่ปีรมิาณแรป้่อน (input) 
เขา้สูก่ระบวนการผลติต ัง้แต ่
1,000 ตนั/วนั ข ึน้ไป หรอืทีม่ ี
ปรมิาณแรป้่อน (input) เขา้สู่

กระบวนการผลติรวมกนั ต ัง้แต ่
1,000 ตนั/วนั ข ึน้ไป 

5. อตุสาหกรรมถลงุแรห่รอืหลอมโลหะ  
    ดงัตอ่ไปนี ้  (ตอ่)  



5.4 อตุสาหกรรมถลงุแรต่ะก ัว่  ทกุขนาด 
 

5.5 อตุสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเวน้เหล็กและอลมูเินยีม)     

      ขนาดก าลงัการผลติ (output)  ต ัง้แต ่50 ตนั/วนั ข ึน้ไป  

      หรอืมกี าลงัการผลติรวมกนัต ัง้แต ่50 ตนั/วนั ข ึน้ไป 
 

5.6 อตุสาหกรรมหลอมตะก ัว่  

      ขนาดก าลงัการผลติ (output) ต ัง้แต ่10 ตนั/วนั ข ึน้ไป   

      หรอืมกี าลงัการผลติรวมกนัต ัง้แต ่10 ตนั/วนั ข ึน้ไป 

 

5. อตุสาหกรรมถลงุแรห่รอืหลอมโลหะ  
    ดงัตอ่ไปนี ้  (ตอ่)  



6. การผลติ ก าจดั หรอืปรบัแตง่ 
    สารกมัมนัตรงัส ี

ขนาดโครงการ     
 

 ทกุขนาด 

 

             



7. โรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวม หรอืโรงงาน
ประกอบกจิการเกีย่วกบัการฝงักลบสิง่ปฏกิลูหรอื
วสัดทุ ีไ่มใ่ชแ้ลว้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานทีม่ ี
การเผาหรอืฝงักลบของเสยีอนัตราย ยกเวน้การ
เผาในหมอ้เผาซเีมนตท์ีใ่ชข้องเสยีอนัตรายเป็น

วตัถดุบิทดแทนหรอืเป็นเชือ้เพลงิเสรมิ 

ขนาดโครงการ     
 

ทกุขนาด 

 

             



8. โครงการระบบขนสง่ทางอากาศ  

   ทีม่กีารกอ่สรา้ง ขยายหรอื
เพิม่ทางวิง่ของอากาศ
ยานต ัง้แต ่3,000 ม.ขึน้ไป 



9. ทา่เทยีบเรอื 

1. ทีม่คีวามยาวหนา้ทา่ทีเ่รอืเขา้เทยีบได ้(berth 
length) ต ัง้แต ่300 เมตรขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีท่า่เทยีบ
เรอืต ัง้แต ่10,000 ตร.ม. ข ึน้ไป ยกเวน้ทา่เรอืที่
ชาวบา้นใชส้อยในชวีติประจ าวนั และการทอ่งเทีย่ว 

2. ทีม่กีารขดุลอกรอ่งน า้ต ัง้แต ่100,000 ลกูบาศกเ์มตร
ขึน้ไป 

3. ทีม่กีารขนถา่ยวตัถอุนัตรายหรอืกากของเสยีอนัตราย
ซึง่เป็นสารกอ่มะเร็งกลุม่ 1  มปีรมิาณรวมกนัต ัง้แต ่
25,000 ตนั/เดอืนขึน้ไป หรอืมปีรมิาณรวมกนัท ัง้ปี
ต ัง้แต ่250,000 ตนั/ปี ข ึน้ไป  

 

             



10. เขือ่นเก็บกกัน า้ หรอือา่งเก็บน า้  

 

 

 ขนาดโครงการ    : 
 

  1. ทีม่ปีรมิาตรเก็บกกัน า้ต ัง้แต ่100 ลา้น ลบ.ม.ขึน้ไป 

  2. ทีม่พี ืน้ทีเ่ก็บกกัน า้ต ัง้แต ่15 ตร.กม.ขึน้ไป 



11. โรงไฟฟ้า 

 

11.1 โรงไฟฟ้าทีใ่ชถ้า่นหนิเป็น 

         เชือ้เพลงิ 

         ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้า
รวมต ัง้แต ่100 เมกะวตัตข์ ึน้ไป 

 

11.2 โรงไฟฟ้าชวีมวล 

         ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้า
รวมต ัง้แต ่150 เมกะวตัตข์ ึน้ไป  

 



11. โรงไฟฟ้า (ตอ่) 

 

11.3 โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาตทิีใ่ช้

กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ซึง่
เป็นระบบพลงัความรอ้นรว่มชนดิ 
Combined cycle หรอื 
cogeneration 

    ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้ารวม
ต ัง้แต ่3,000 เมกะวตัตข์ ึน้ไป 

 

11.4 โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์  ทกุขนาด 

          



ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ
ตามประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มตาม
มาตรา 44 (3)  แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิ
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ 

พ.ศ. 2535 

ใน 6 พืน้ที ่ไดแ้ก ่กระบี ่พงังา ภเูก็ต เพชรบรุ ี
ประจวบครีขีนัธ ์และชลบรุ ี

 

 



โครงการตามมตคิณะรฐัมนตร ี

เกีย่วกบัป่าอนรุกัษเ์พิม่เตมิ  

เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2554 
 

 



โครงการพฒันาในพืน้ทีชุ่ม่น า้ทีม่ ี
ความส าคญัระดบันานาชาต ิ

และระดบัชาต ิ
 

 



การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

สาระส าคัญ 

1. บทน า :  วัตถุประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 

   ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

2. รายละเอียดโครงการ 
2.1 ที่ตัง้โครงการ 

2.2 รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง 

3. สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

4. การประเมินทางเลือกในการด าเนินการและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 



5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการชดเชย 

6. มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

7. บทสรุป 

8. ภาคผนวก 

 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 



หลกัการทางส่ิงแวดล้อมในระบบ EIA 

การเข้าถึง
ข้อมลูและการ
มีส่วนร่วม 

ของประชาชน 

ผูก่้อมลพิษ 
เป็นผูจ่้าย 

ป้องกนั
ระมดัระวงั 
ไว้ก่อน 



กรอบการจดัท าEIA 

1. รายงานฉบบัย่อ  

 1.1 ประเภทและขนาดโครงการพรอ้มกจิกรรมประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 1.2 ทีต่ ัง้โครงการประกอบแผนทีบ่รเิวณโครงการและบรเิวณ
โดยรอบ  และทีต่ ัง้ของสิง่ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ 

  1.3 ผลกระทบหลกั มลพษิหลกั 

 1.4 มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั 



กรอบการจดัท าEIA (ต่อ) 

2. รายงานหลกั 

 2.1 บทน า 

  -  ทีม่าและเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 

  -  วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 

  -  ก าหนดการด าเนินโครงการ 

  -  ขอบเขตการศกึษาและวธิกีาร 



2.2  รายละเอยีดโครงการ 
 - ประเภทและขนาดโครงการ/ก าลงัผลติ 

 - ความจ าเป็นทีต่อ้งมโีครงการ 

 - ทีต่ ัง้โครงการ เสน้ทาง แผนที ่ภาพจ าลองสามมติแิสดงความแตกต่างกรณีไมม่ี
หรอืมโีครงการ 

 - เหตุผลในการเลอืกทีต่ ัง้โครงการ (เป็นเหตุผลทีไ่ดพ้จิารณาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม) 

 -  รายละเอยีดกระบวนการ กจิกรรม ความตอ้งการวตัถุดบิ พลงังาน 

 -  รายละเอยีดการบ าบดัมลพษิหรอืของเสยี และการควบคมุระบบประสทิธภิาพ 



3. สภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจบุนั 
 แสดงผลการศกึษา รายละเอยีดเกีย่วกบั 
 - สถานภาพปัจจุบนัของทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม  
 - คณุคา่ต่าง ๆ ทีม่ตี่อมนุษย ์ 
 แผนที่ โครงการและบริเวณพื้นที่ที่อาจได้ร ับผลกระทบจาก
โครงการ  โดยขึน้อยูก่บัความส าคญัในแต่ละหวัขอ้ทีค่าดว่าจะ
ได้รบัผลกระทบจากโครงการที่ได้จากการก าหนดขอบเขต
การศกึษาเป็นส าคญั 

 



4. การพิจารณาทางเลือกโครงการ 

ในกรณทีีโ่ครงการจะก่อใหเ้กดิการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

คณุคา่ต่างๆ ทีม่ตี่อมนุษยอ์ยา่งรนุแรงกค็วรมกีารพจิารณา 

ทางเลอืกอื่น ๆ ทัง้นี้ใหร้วมถงึทางเลอืกทีจ่ะไมด่ าเนินการดว้ย 



4. ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้จากโครงการ 

  ให้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
โครงการทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
แสดงให้เหน็ถงึความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกดิขึน้  การ
กระเมนิผลกระทบในส่วนนี้ตอ้งใชข้อ้มลูโครงการประกอบกบั
สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนัมาพิจารณาประกอบหลกัทาง
วชิาการ 



5. มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม และการ
ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

  ต้องมกีารอธบิายถงึการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขความ
เสียหายที่อาจมีต่อทรพัยากรสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัง้วิธีตรวจสอบ จุดตรวจวดั 
ความถี่ในการตรวจวดั และในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้ ให้เสนอ
แผนชดเชยความเสียหาย โดยมาตรการนี้ เป็นส่วนส าคญัใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 



 6. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  เป็นการอธบิายแผนงานการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเพื่อตรวจสอบยนืยนัประสทิธภิาพของมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน 
และเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อมอย่างเป็น
ระบบและมรีะยะเวลาในการตดิตามเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตาม
หลกัวชิาการ 

 



7. บทสรปุ 

 สรุปใหเ้หน็ถงึผลได ้ผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้มและผลกระทบ
ทีต่ดัสนิเด่นชดัว่าสิง่ทีจ่ะไดร้บัจากการด าเนินโครงการ ตลอดจนค่า
ความจ าเป็นที่ต้องชดเชยความเสยีหายและลดความสูญเสยีต่างๆ 
ตลอดจนอธิบายการสูญเสียทรพัยากรที่ไม่สามารถกลบัคนืมาได ้
และการตดิตามตรวจสอบ 

8. ภาคผนวก 

 แหล่งทีม่าของเอกสารอา้งองิรายงานการศกึษา ขอ้มลูภาคสนาม  

ตวัอยา่งแบบสอบถาม มาตรฐานทีใ่ชอ้า้งองิ ฯลฯ 

กรอบการจดัท าEIA (จบ) 



• ผูรั้บผดิชอบการจัดท ารายงาน EIA, IEE         เจา้ของโครงการ 
การจัดท ารายงานฯ โดยนติบิคุคลผูม้สีทิธทิ ารายงานฯ ทีข่ ึน้
ทะเบยีนกบั สผ.  

 

• ผูรั้บผดิชอบในการพจิารณารายงานฯ : สผ. และ คชก. 

 

ผู้เก่ียวข้องกับรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  



คชก. : คณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณารายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

ปัจจบุนั ม ี8 คณะ 

1. คชก.ดา้นเหมอืงแร ่

2. คชก.ดา้นพัฒนาปิโตรเลยีมและระบบขนสง่ทางทอ่ 

3. คชก.ดา้นอตุสาหกรรมกลั่นน ้ามัน ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและ
แยกหรอืแปรสภาพกา๊ซธรรมชาต ิ

4. คชก.ดา้นอตุสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคทีส่นับสนุน 

5. คชก.ดา้นอาคาร การจัดสรรทีด่นิ และบรกิารชมุชน 

6.  คชก.ดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 

7.  คชก.ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและอืน่ๆ 

8.  คชก.ดา้นพัฒนาแหลง่น ้า 

 

 



องคป์ระกอบของ คชก. 

1. เลขาธกิาร สผ.เป็นประธานกรรมการ 

2. เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจอนุญาตตามกฎหมายส าหรับโครงการหรอื
กจิการทีจ่ะตอ้งจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม หรอืผูแ้ทน 

3. ผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นตา่งๆ ไมเ่กนิ 9 คน 

4. เจา้หนา้ที ่สผ.เป็นฝ่ายเลขานุการ 



ข ัน้ตอนการพจิารณารายงาน      
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 



ข ัน้ตอนการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการ 
ทีต่อ้งไดร้บัการอนุญาตจากทางราชการ และโครงการทีไ่มต่อ้งเสนอ 

ขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตร ี



ข ัน้ตอนการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มกรณี 
โครงการของรฐั รฐัวสิาหกจิ โครงการรว่มกบัเอกชน  
ซึง่ตอ้งเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตร ี



ข ัน้ตอนการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ส าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่งรนุแรง ฯ 
ส าหรบัโครงการทีต่อ้งไดร้บัอนญุาตจากทางราชการและโครงการทีไ่มต่อ้งเสนอ 

ขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตร ี

องค์การอสิระให้ความเหน็ประกอบ 

ไม่เห็นชอบ 



ข ัน้ตอนการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ส าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่งรนุแรง ฯ 

กรณีโครงการของรฐั รฐัวสิาหกจิ โครงการรว่มกบัเอกชน  
ซึง่ตอ้งเสนอขอรบัความเห็นขอบจากคณะรฐัมนตร ี



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

1. กลัน่กรองโครงการวา่มผีลต่อสิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัใด 
 

2. ก าหนดขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ หน่วยงานของรฐัและผู้
ด าเนินโครงการ 
 
3. การจดัท ารายงาน ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4 ดา้น 
 
3.1 ด้านทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
 
 บนบก ภูมสิณัฐาน ความลาดชนัของพืน้ที ่ภูมปิระเทศบรเิวณ โครงการและใกลเ้คยีง 
 
 ดนิ ประเภทดนิ ชนิด คุณสมบตั ิทางกายภาพ เคม ีชวีภาพ ศกัยภาพของดนิ อาจใชข้อ้มูล 

ทุติยภูมิจากหน่วยงานของรฐั หรือเก็บ ตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ บาง
โครงการอาจตอ้งมกีารขดุหรอืถมบรเิวณ ท าใหม้ ีปรมิาณตะกอนดนิไหลหรอืตกตะกอนสู่ล า
น ้าสาธารณะ ท าใหแ้หล่งน ้าตืน้เขนิและมผีลต่อระบบนิเวศวทิยา 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 ธรณีวทิยา เชน่ การสรา้งเขือ่นขนาดใหญ่ ตอ้งมอี่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่เหนือเขือ่น ตอ้งศกึษา
ลกัษณะทางธรณีวิทยาเพื่อไม่ให้น ้าที่เก็บกกัไหลหรือรัว่ซึมลงไปใต้ดิน ลกัษณะหินต้อง
รองรบัการสร้างเขื่อน ต้องศึกษาด้านการเกิดแผ่นดินไหวด้วย เพราะอาจก่อให้เกิดการ
พงัทลาย โครงการชลประทานสรา้งระบบสง่น ้า จ าเป็นตอ้งศกึษาขอ้มลูใหด้ ีเพราะน ้าจากผวิ
ดนิอาจท าใหค้วาม เคม็ของเกลอืใตด้นิโผล่ขึน้มา 
 

 ทรพัยากรแร่ธาตุ ถา้มกีารสรา้งโครงการ แร่ธาตุทีม่คีุณค่าทัง้หลายกไ็ม่สามารถ น าขึน้มาใช้
ประโยชน์ได ้เชน่โครงการสรา้งอ่างเกบ็น ้า เมือ่ เกบ็น ้าแลว้กไ็มส่ามารถน าแรธ่าตุมาใชไ้ด้ 
 

 น ้า น ้าผวิดนิ/น ้าใตด้นิ ตอ้งศกึษาแหล่งน ้าธรรมชาตโิดยศกึษา ปรมิาณและคุณภาพน ้า บาง
โครงการต้องการน ้ามาก กอ็าจตอ้งมาแย่งน ้าจากประชาชนทีใ่ชอ้ยู่เดมิ อาจเกดิผลกระทบ
จากการขาดแคลนน ้า และแยง่ชงิทรพัยากรน ้า 

 
 น ้าทะเล การใชน้ ้าทะเลในการหล่อเยน็ ท าใหอุ้ณหภูม ิของน ้าทะเลสงูขึน้ การถมทะเล ท าให้

การหมุนเวยีนของน ้าทะเลผดิไป 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 อากาศ ตอ้งพจิารณาลกัษณะภูมอิากาศ ปรมิาณฝน จานวน วนัทีฝ่นตก อุณหภูม ิความชืน้
สมัพทัธ ์ความเรว็และ ทศิทางลม ปรมิาณฝุ่ นละออง 

 
 เสยีง ชว่งก่อสรา้ง เสยีงจะรบกวนแต่บางโครงการจะมเีสยีง รบกวนตลอดเวลา เช่นโครงการ

ระบบทางดว่น สนามบนิ 
 

3.2 ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ  
 
 ทรพัยากรนิเวศวทิยาทางบก เน้นระบบนิเวศวทิยา ชนิดและปรมิาณและการแพร่กระจาย

ของพชืและสตัวบ์รเิวณทีศ่กึษา 
 
 ทรพัยากรนิเวศวิทยาทางน ้ า เน้นชนิดและความสมบูรณ์ของพืชน ้ า สตัว์น ้ า plankton, 

benthos 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

3.3 คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
 
 การใชน้ ้า แหล่งทีม่าของน ้า คุณภาพของน ้า ปรมิาณการใชน้ ้า เพราะอาจเกดิปัญหาการแยง่น ้า 

 
 การคมนาคม สภาพผวิการจราจร ความหนาแน่น จ านวนและขนาดของรถทีจ่ะต้องวิง่เขา้ออก

โครงการ 
 
 การใชท้ีด่นิ การวเิคราะหจ์ะตอ้งพจิารณาความเหมาะสมของ สถานทีต่ ัง้โครงการ เช่นอยู่ในเขต

อนุรกัษ์ตน้น ้า หรอืไม ่เขตผงัเมอืง 
 

  พลงังานไฟฟ้า การจดัสรา้งโครงการ ยอ่มมกีารใชพ้ลงังานเพิม่ขึน้จงึ ตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
 
 การควบคุมน ้าท่วมและการระบายน ้า โครงการต่างๆจะมีระบบป้องกนัน ้าท่วมแต่ที่ดินของ 

ประชาชนไม่ม ีเมื่อมกีารระบายน ้าจากโครงการสู่ ธรรมชาต ิอาจก่อใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วม เช่น 
สนามบนิพาณิชย์หนองงูเห่าซึ่งมกีารออกแบบระบบป้องกนั น ้าท่วม แต่จากสภาพทัว่ไปของ
บรเิวณใกลเ้คยีง จะมนี ้าท่วมขงัทุกปีในชว่งฤดฝูนจงึเป็นการเพิม่ปรมิาณน ้าในบรเิวณโดยรอบ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

3.4 คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต  
 
 สภาพเศรษฐกจิและสงัคม โดยการสอบถาม สมัภาษณ์ รายได ้ต่อคนต่อเดอืนหรอืต่อปี สภาพ

ประเพณี วฒันธรรม โดยเปรยีบเทยีบระหว่างไม่ม ีโครงการและมโีครงการ ถา้มโีครงการแลว้ท า
ใหส้ภาพความเป็นอยู่เปลีย่นแปลงไปในทางลบจะต้องมมีาตรการลดผลกระทบหรอืมมีาตรการ
ชดเชย 

 
 การสาธารณสุข ตอ้งศกึษาวา่มสีถานภาพดา้นการรกัษา พยาบาลเพยีงพอหรอืไม่ 
 
 อาชวีอนามยั ศกึษาในเรื่องโรคที่เกดิจากการประกอบอาชพี การเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน 

อตัราการตายและสาเหตุ 
 
 ประวตัศิาสตร ์ศกึษาสถานภาพของโบราณสถาน โบราณวตัถุ เช่น เมื่อมกีารสรา้งเขือ่น ขอ้มูล 

ต่างๆ ด้านประวตัศิาสตร์ไม่ไดม้กีารน ามาพจิารณา ประวตัศิาสตร์ทีส่ าคญัรวมทัง้อุปกรณ์และ 
เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรไ์ดจ้มอยู ่ใตน้ ้า การศกึษาดา้นประวตัศิาสตรก์ต็อ้ง
หยดุ ไปโดยสิน้เชงิ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 สนุทรยีภาพ คุณคา่ความงดงามของแหล่งท่องเทีย่ว สถานทีอ่นัควรอนุรกัษ์ 
 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี การย้ายถิ่นของประชาชนบรเิวณอ่างเก็บน ้าท าให้ อาชพีและความ
เป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้เปลี่ยนไป ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมที่เคย ปฏิบตัิก็จะถูก
ละเลยหรอืลมืไปในทีส่ดุ 
 

 ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิสงัคม เกดิการสรา้งงาน 
 
 เกดิการสรา้งสาธารณประโยชน์ เชน่ระบบคมนาคมขนสง่ดขีึน้ 
 
 ผลกระทบต่อสิง่อานวยความสะดวกดา้นสิง่บรกิาร 
 
 ผลกระทบต่อระดบัคา่ครองชพี 
 
 ผลกระทบต่อรายได ้และอาชพี 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 



การตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติาม 
มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

โครงการทีจ่ดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 



วตัถปุระสงค ์
 
1. เพือ่ใหม้าตรการดา้นสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดในรายงาน EIA 
    ของโครงการทีไ่ดร้บัความเห็นชอบไดร้บัการปฏบิตัอิยา่ง   
    ครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ 
 
2. เพือ่ตดิตามประเมนิแนวโนม้ของสถานการณผ์ลกระทบ 
    สิง่แวดลอ้มหลงัจากทีโ่ครงการมกีารพฒันา 
 
3. เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้ม  
    ส าหรบัน าไปใชใ้นการปรบัปรงุหรอืเพิม่ประสทิธภิาพในการ 
    ปฏบิตัติามมาตรการ 



 
   ผูม้หีนา้ทีโ่ดยตรงในการก ากบัดแูลการปฏบิตั ิ

   ตามมาตรการ EIA  

 
      1. หนว่ยงานอนุญาตตามกฎหมายน ัน้ ๆ   
      2. หนว่ยงานรฐัทีเ่ป็นเจา้ของโครงการหรอืใหส้มัปทานโครงการ 
      (** ส าหรบั สผ. ไมม่อี านาจโดยตรงตามกฎหมาย) 
 
     “มาตรา 50 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
     พ.ศ. 2535  เมือ่คณะกรรมการผูช้ านาญการใหค้วามเห็นชอบรายงาน  
     EIA ใหเ้จา้หนา้ทีท่ ีม่อี านาจตามกฎหมายในการพจิารณาส ัง่อนญุาตหรอื 
     ตอ่ใบอนญุาต น ามาตรการทีเ่สนอไวใ้นรายงานEIAไปก าหนดเป็น 
     เง ือ่นไข ในการส ัง่อนญุาตหรอืตอ่ใบอนญุาตดดยใหถ้อืวา่เป็นเงือ่นไขที ่
     ก าหนดไวต้ามกฎหมายในเรือ่งน ัน้ๆดว้ย (เชน่ พ.ร.บ. โรงงาน)” 



โครงการทีผ่า่นความ
เห็นชอบรายงาน EIA 

จดัท าฐานขอ้มลูของตดิตาม
ตรวจสอบการจดัสง่รายงาน 

โครงการทีจ่ดัสง่ 
รายงานแลว้ 

การจดัสง่รายงานตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด เชน่ 

ทกุ 6 เดอืน 

สง่ตามก าหนด 

โครงการทีย่งัไมเ่คยสง่
รายงาน 

ท าหนงัสอืแจง้หนว่ยงานอนญุาต และ
ก ากบัดแูลโครงการ  โดยก าหนด

ระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

สง่ลา่ชา้ 

ข ัน้ตอนการพจิารณา
รายงาน Monitor 

ท าหนงัสอื/ ประสานงานทาง
โทรศพัทใ์หโ้ครงการด าเนนิการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

แจง้รายชือ่ข ึน้ทาง 
website 



1. ในฐานะหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• เขา้รว่มในการประชุมรบัฟงัความคดิเห็นตอ่ 
โครงการอยา่งนอ้ย 2 คร ัง้ คอื ข ัน้ก าหนดขอบเขต        
การศกึษา และรา่งมาตรการตดิตามตรวจสอบ   

• รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งในการตดิตามเฝ้าระวงั
ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนจากโครงการ 

  

บทบาทหนา้ทีข่องหนว่ยงานอนญุาต / ทอ้งถิน่ 



  2. ในฐานะหนว่ยงานอนุญาต 

• ตรวจสอบวา่โครงการน ัน้ๆตอ้งท า EIA หรอืไม ่
  กอ่นการอนุมตั/ิอนุญาตตอ้งตรวจสอบวา่รายงาน 
  EIA ผา่นแลว้หรอืยงั 

• น ามาตรการ EIA ทีต่อ้งปฏบิตัขิองโครงการและ 

   ไปก าหนดเป็นเงือ่นไขการอนุญาตใหค้รบถว้น 

•  ก ากบัดแูล การปฏบิตัติามมาตรการ EIA ของ 
   โครงการใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไข 

•  รว่มเป็นกรรมการใน คชก. 

 
 

บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ตอ่) 



มาตรา 48  วรรคสอง 

     ใหเ้จา้หนา้ทีซ่ ึง่มอี านาจอนญุาตตามกฎหมายรอการ     
ส ัง่อนญุาตส าหรบัโครงการหรอืกจิการตามวรรคหนึง่ไว ้  
กอ่นจนกวา่จะทราบผลการพจิารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามมาตรา 49  จากส านกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 
 

บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ตอ่) 

พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2535  



มาตรา 50 วรรคสอง 

     เมือ่คณะกรรมการผูช้ านาญการไดใ้หค้วามเห็นชอบใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มตามมาตรา 49 
แลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีซ่ ึง่มอี านาจตามกฎหมายในการพจิารณา
ส ัง่อนญุาตหรอืตอ่อายใุบอนญุาต น ามาตรการตามทีเ่สนอไว้
ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไปก าหนดเป็น
เงือ่นไขในการส ัง่อนญุาตหรอืตอ่อายใุบอนญุาตโดยใหถ้อืวา่
เป็นเง ือ่นไขทีก่ าหนดตามกฎหมายในเรือ่งน ัน้ดว้ย  

มาตรา 49 วรรคสอง 

     ในกรณีทีค่ณะกรรมการผูช้ านาญการใหค้วามเห็นชอบ 
หรอืในกรณีทีใ่หถ้อืวา่คณะกรรมการผูช้ านาญการใหค้วาม
เห็นชอบแลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีซ่ ึง่มอี านาจตามกฎหมาย 
ส ัง่อนญุาตแกบ่คุคลซึง่ขออนญุาตได ้

 
 

บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ตอ่) 



 

 มาตรา 48 วรรค 5  การแตง่ต ัง้ คชก. ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่กก.วล. ก าหนด ซีง่จะตอ้ง

ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิาตา่งๆที่

เก ีย่วขอ้ง และจะตอ้งมเีจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจหนา้ที่

อนุญาตตามกฎหมายส าหรบัโครงการหรอืกจิการน ัน้

หรอืผูแ้ทนรว่มเป็นกรรมการอยูด่ว้ย 

 
 

บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ตอ่) 



  3. ในฐานะเจา้ของโครงการทีต่อ้งท ารายงาน EIA 

•  ตอ้งวา่จา้งนติบิคุคลทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั สผ. และตอ้ง 
   ศกึษา ควบคมุการปฏบิตังิานของนติบิคุคลให ้
   ด าเนนิการตามแนวทางของ สผ. 

 
 

บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ตอ่) 



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

1. สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัวจิยัซึง่มฐีานะเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย 
 
2. นิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย 
 
3. นิตบิุคคลซึง่ไดจ้ดทะเบยีนตามกฎหมายต่างประเทศ แต่ตอ้งมนีิตบิุคคลตาม 1) หรอื 2) ซึง่ม ี 
ใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิ ารายงาน เขา้รว่มในการท ารายงานดว้ย 
 
4. รฐัวสิาหกจิ ซึง่มกีฎหมายเฉพาะแต่ในกจิการของรฐัวสิาหกจินัน้ 
 
5. สภาการเหมอืงแรต่ามกฎหมายวา่ดว้ยสภาการเหมอืงแรเ่ฉพาะแต่ในกจิการของสมาชกิ 

ผูจ้ดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

1. ผูช้ านาญการ ส าเรจ็การศกึษาอย่างต ่าระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่าอย่างน้อย 1 คนใน
สาขาใดสาขาหนึ่ง ดงันี้ 
 
1.1 วทิยาศาสตรส์าขาสิง่แวดลอ้ม นิเวศวทิยา หรอืสขุาภบิาล 
 
1.2 วศิวกรรมศาสตรส์าขาสิง่แวดลอ้มหรอืสขุาภบิาล 
 
1.3 เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
 
 2. เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 รายส าเร็จการศึกษาอย่างต ่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร ์หรอืสงัคมศาสตร ์

นิติบคุคลท่ีได้รบัอนุญาตให้ท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมต้องมี บคุคลตามท่ี
ก าหนดตลอดเวลาท่ีได้รบัใบอนุญาต  ดงัน้ี  



ใช้เวลาศึกษาและจดัท ารายงาน 60 วนัหลงัจากข้อมูลโครงการครบถ้วนถกูต้อง 

 ตอ้งตรวจสอบวธิวีเิคราะห ์
 
 มาตรการควบคุมและป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
 มาตรการตดิตามตรวจสอบ 
 
 สามารถอธบิายและชีแ้จงต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณารายงาน 

หน้าท่ีผูช้ านาญการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  



สบืคน้ขอ้มลูและอพัเดตขา่วสาร EIAไดท้ี ่

 ความรูคู้ป่ญัญา 

www.onep.go.th/eia 

“TS” 

Knowledge is “WISDOM” 

www.enlighten.co.th 


