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บทคัดย่อ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเทศไทยนาแนวคิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากาหนดใน
กฎหมายดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะ
กาหนดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่กลับพบว่าในพื้นที่ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการจัดทา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามกฎหมายยังปรากฏผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่อันเป็นผลมาจากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสะสม จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรการทางกฎหมายแก้ไขปัญ หาดัง กล่าว โดยผู้เขียนได้ทาการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ย วกับ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งศึกษากฎหมายของประเทศแคนาดาและของสหภาพยุโรปเพื่อนามาประยุกต์ใช้
กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมยังมีปัญหาข้อกฎหมายหลายประการ ทั้งการให้ นิยามและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปัญหาโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายไม่ครอบคลุมการคานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ 4 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับ
บทนิยาม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ให้ครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมจากโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงหรืออาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต รวมทั้งเพิ่มบทนิยาม “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม” ประการที่สอง แก้ไขให้มีมาตรการควบคุมให้โครงการ
หรือกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประการที่สาม แก้ไขบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมการคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม ทั้งการควบคุมให้มีการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการเพียงรูปแบบเดียวและการกาหนดองค์ประกอบของ
รายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ ครอบคลุม ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสะสม และอานาจหน้า ที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมายให้สามารถนารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบการอนุญาต
และประการสุดท้ าย คือ การนาเครื่องมื อและวิธี การอื่น ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนมาหนุน เสริม ในการ
ตัดสินใจ

171

Graduate Law Journal Volume 14 No. 1 January – March 2021

คาสาคัญ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม, ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม,
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ABSTRACT
Environmental impact assessment (EIA) is an instrument for obtaining environmental data
essential in making environmental decisions. Currently, Thailand has adopted a legal EIA concept as
provided in Article 58 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017) as well as the
Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992; The
Environmental Quality Act) and its amendments. However, although Thai law requires EIA, in project
areas or activities conducting the EIA by law, environmental impact remained as a result of
cumulative environmental impact (CEI). Therefore, legal measures must be established to resolve
such issues. The Environmental Quality Act and its amendments pertinent to EIA were studied, in
addition to laws and regulations of Canada law and the European Union (EU) to develop problemsolving applications.
Results were that the Environmental Quality Act and its amendments still comprised several
legal problems, including definition and meaning of EIA, project or activity issues not requiring EIA
and legal issues not covered by CEI considerations. These findings suggest that four suggestions
would be indicated: first, amending the law on definitions of EIA, by adding one to cover CEI from
projects or activities similar to those impacting the environment in the past, and therefore likely risks
for the present and future; secondly, revising measures to control projects or activities and
incorporate them into the EIA process; thirdly, amending relevant laws, including consideration of
CEI and controlling strategic impact assessment in addition to project level EIA by defining elements
of the environmental impact statement to cover CEI and allowing authorities to consider
environmental impact statements from other projects; and fourthly, using instruments and methods
to follow sustainable development approaches to support decision-making.
Keywords
Environmental impact assessment, Cumulative environmental impact assessment,
Cumulative environmental impact, Strategic Environmental Assessment
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บทนา
การดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์ล้วนเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การก่อสร้างถนนต้องใช้พื้นที่และพื้นที่เหล่านั้นอาจประกอบไปด้วย ดิน ต้นไม้ สัตว์ป่า และวัสดุก่อสร้าง
ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ หรือการสร้างเขื่อนที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ แล้วอาจยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยแหล่งน้าเหล่านั้น ดังนั้น การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมของมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยง
การสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอดีตที่ผ่านมามนุษย์มักคานึงถึงเพียงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยปราศจากการคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งใช้แล้วหมดไปมีจานวนลดน้อยลง อีกทั้งความต้องการที่สูงขึ้นกอปรกับเทคโนโลยีที่พัฒนาทาให้
อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งทวีความรุนแรง ไม่สอดคล้องกับอัตราทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่สามารถ
ทดแทนอัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ ส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและท้ายที่สุดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึง
ก่อให้เกิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่ อให้ได้
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ปัจจุบันประเทศไทยนาแนวคิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากาหนดในกฎหมายเพื่อกาหนดและ
ควบคุมให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาเนินการดังที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 1 กาหนดให้ก่อนการดาเนินการใด ๆ หรือรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ดาเนินการโครงการถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชี วิ ต หรือส่ ว นได้ เสี ย ส าคัญ อื่ น ใดของประชาชนหรือชุ ม ชนหรือสิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งรุน แรง รัฐ ต้ องด าเนิ น การให้ มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน โดยคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรือ
อนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดนิยามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 52
““การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดาเนินโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มี การดาเนินการที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือ
ชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
จากบทบัญญัติดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย กาหนดให้
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขออนุญาตตาม
กฎหมายเท่านั้น แต่มิได้กาหนดให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบในลักษณะเดียวกัน ที่แต่ละโครงการหรือกิจกรรมส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีนัยสาคัญ หรือไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในลักษณะเดี ยวกันที่ไม่มีนัยสาคัญรวมกัน เป็น
จานวนมากจึงเกิดการสะสมของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท้ายที่สุดจึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อสิ่งแวดล้อม
ดังเช่นกรณีมาบตาพุดที่เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง อันเป็นผลจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้นิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ แม้ว่าโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นจะดาเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
อย่างครบถ้วน แต่ปรากฏว่ามลพิษต่าง ๆ ในพื้นที่กับสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ

1
2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58.
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มาตรา 5.
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ต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรง 3 ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยพบว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของไทยยังขาดมิติการคานึงถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสะสม (cumulative environmental impact) โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาการให้นิยามและ
ความหมายของการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ต้ อ งประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมการคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม เป็นต้น ซึ่งนาไปสู่ ปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีข้อมูล ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นาไปสู่การ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็นต้องดาเนินการศึกษาหาแนวทางจากต่างประเทศ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้กาหนดมาตรการแก้ไ ขปัญ หาของประเทศให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยผู้เขียนได้ดาเนินการศึกษา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับ
กฎหมายของประเทศแคนาดาและของสหภาพยุโรป เนื่องจากทั้ง ประเทศแคนนาดาและสหภาพยุโรปมีการกาหนด
รายละเอี ย ดเกี่ย วกับ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมสะสมที่ ครอบคลุ ม รวมทั้ ง การกาหนดโครงการหรือ กิจ กรรมที่ ต้ อ ง
ดาเนินการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่หยืดหยุ่น รวมถึงศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ ที่ผู้เขียนคาดว่าจะ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ กาหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมได้ และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักการพื้นฐาน
1.1 นิยามและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีจุดเริ่มต้นจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ตรากฎหมายว่าด้วย
นโยบายสิ่งแวดล้อมของชาติ (National Environmental Policy Act (NEPA)) ในปี ค.ศ.19694 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความปรองดองระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการป้องกันหรือขจัดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญต่อประเทศ
ตลอดจนก่อตั้งคณะกรรมการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Council on Environmental Quality (CEQ))5 โดยแนวความคิด
เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้แพร่หลายไปทั่วโลก6
ความหมายของ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หรือ “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หรือ
“environmental impact assessment” ได้มีผู้ให้นิยามไว้หลากหลายดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
ศ.ดร.อานาจ วงศ์บัณฑิต ได้นิยามว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการในการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดจากการตัดสินใจในการริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้
หน่วยงานหรือผู้ที่จะดาเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนดาเนินการ”7
รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย ได้นิยามว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การวิเคราะห์ ทานาย
และประเมินขนาดและความสาคัญของผลกระทบของกฎหมาย นโยบาย โครงการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ที่

3

คดีศาลปกครองระยองคดีหมายเลขแดงที่ 32/2552 <https://enlawfoundation.org/newweb/wp-

content/uploads/mabtapud_pollutioncontrol_admincourt.pdf> สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2562.
4
อานาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิง่ แวดล้อม (สานักพิมพ์วิญญูชน 2562) 96.
5
The National Environmental Policy Act of 1969, 42 USC 4321 (Sec. 2).
6
Peter Wathern, Environmental Impact Assessment : Theory and practice (Routledge
2004) 190-200.
7
อานาจ วงศ์บัณฑิต (เชิงอรรถ 4) 98.
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อาจมีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และคุณภาพชีวิต รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการลด ป้องกัน และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจกันได้อย่างชัดเจน”8
R.E. Munn ได้นิยามว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม หมายถึง กระบวนการเพื่อระบุและทานาย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยกาหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลด
ป้องกันรวมทั้งสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกกระทบ”9
กรมสิ่งแวดล้อม (Department of the Environment) ของประเทศอังกฤษได้นิยามว่า “การประเมินผล
กระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง การอธิ บ ายถึง เทคนิ ค และกระบวนการเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการที่ถูกรวบรวมจากโครงการที่ขออนุญาตและจากโครงการอื่นเพื่อนามาพิจารณาโดยหน่วยงาน
วางแผน เพื่อตัดสินใจว่าควรอนุญาตให้ดาเนินการต่อไปหรือไม่”10
จากนิ ย ามต่ าง ๆ ข้า งต้ น ผู้ เขีย นสามารถสรุป ความหมายของการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ดังนี้
การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม (environmental impact assessment (EIA)) หมายถึง กระบวนการศึกษา
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรม ทั้งทางตรง ทางอ้อมและผลกระทบสะสม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ทานาย ประเมินผล และติดตามตรวจสอบเพื่อเสนอแนะมาตรการเพื่อป้องกัน ลดความรุนแรงของผลกระทบ โดย
อาศั ย ข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการและจั ด ท าในรู ป แบบของเอกสารถ้ อ ยแถลงการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
(environmental impact statement (EIS))11 เพื่อให้ผู้มีอานาจใช้พิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม ก่อน
การอนุญาตให้ดาเนินโครงการหรือกิจกรรม กล่าวโดยสรุป การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้
พิจารณาในการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม (environmental decision making (EDM))12
1.2 รูปแบบของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี หลากหลายรูป แบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
(1) การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ องต้ น (initial environmental examination (IEE)) คือ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาว่า โครงการหรือ
กิจกรรมนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีความจาเป็นต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่
รวมถึงใช้เป็นกรอบในกาหนดแนวทางและขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไปเพื่อป้องกันการเสียเวลาใน
การศึกษาประเด็นที่ไม่มีความสาคัญ ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ารูปแบบการประเมินผลกระทบอื่น ๆ13

8

ฉัตรไชย รัตนไชย, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2553) 1.
9
John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwick, Introduction to environmental impact
assessment (Edition 3, Routledge, 2005) 1-4.
10
ibid
11
Mandy Elliot and Ian Thomas, Environmental impact assessment in Australia: theory and
practice (5th edition, Federation Press, 2009) 253-254.
12
Ronnie Harding, Cyrolyn M Hendriks & Mehreen Faruqi, Environmental decision-making:
exploring complexity and context (Federation Press 2009) 4.
13
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ 4, โรง
พิมพ์ยูโรการพิมพ์ จากัด 2551) 9.
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(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (environmental impact assessment (EIA)) คือ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการหรือกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และคาดการณ์
ผลกระทบ รวมทั้งจัดทามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบซึ่งจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลวิชาการ ส่งผลให้รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้มีรายละเอียดมากกว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (environmental and health impact assessment
(EHIA)) คือ การประเมินรูปแบบนี้จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ควบคู่กันกับการประเมินผลกระทบ
สุขภาพ (HIA) ในระดับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โดยกาหนดให้การประเมินผลกระทบสุขภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุมมิติผลกระทบสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่14
(4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (strategic environmental assessment (SEA))15
คื อ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโดยการวิ เ คราะห์ ประเมิ น ศั ก ยภาพและข้ อ จ ากั ด ของสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนงาน การวางแผน ซึ่งพิจารณาทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ
เทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชน ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แตกต่างจากการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ คือ กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
จะดาเนินการประเมินก่อนการริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม และใช้เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ วางแผนการ
ใช้ประโยชน์ และใช้เป็นข้อมูลที่ช่วยบ่งชี้ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างลักษณะโครงการหรือกิจกรรมกับ
ลักษณะพื้นที่เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไป ในขณะที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอืน่
จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ขออนุญาตดาเนินการเท่านั้น
1.3 กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 7 ขั้นตอน16 ได้แก่
(1) ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ (screening) เป็นขั้นตอนแรกในการพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่จาเป็นต้องทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีที่นิยมใช้หลายวิธี เช่น การกาหนดบัญชีรายชื่อโครงการที่
ต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (positive lists) บัญชีรายชื่อโครงการที่ไม่ต้องจัดทาการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อม (negative lists) การกาหนดหลั กการไว้ อย่างกว้ างเพื่ อให้ ผู้มีอานาจใช้ดุ ลยพิ นิจตั ดสินใจว่า
โครงการใดต้ องท าการประเมิ น หรือไม่ (judgments) เป็ น ต้ น 17 ซึ่ ง ขั้น ตอนนี้ เป็ น ขั้น ตอนที่ ส าคัญ ในการป้ องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมเนื่องจากการกาหนดโครงการที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น ย่อม
ส่งผลให้การหลีกเลี่ยงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกระทาได้ยาก ซึ่งทาให้ได้รับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(2) ขั้นตอนการกาหนดขอบเขต (scoping) เป็นขั้นตอนที่สอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบประเด็น
การศึกษาและจัดลาดับความสาคัญของแต่ละประเด็นในการพิจารณาให้ส อดคล้ องกับประเภท ขนาด และที่ตั้ง

14

สุทธิดา ฝากคา, ‘ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเทศไทย’ (วิชาการ
ค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556) 41.
15
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม, การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
ยุทธศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2, หจก. บี.วี.ออฟเซ็ต, 2554) 1-4.
16
ฉัตรไชย รัตนไชย (เชิงอรรถ8) 20–27.
17
The World Bank group, Getting to Green - A Sourcebook of Pollution Management Policy
Tools for Growth and Competitiveness, (Washington DC 2012) 152-153.
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โครงการ เพื่ อ ให้ ส ามารถก าหนดข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งรวบรวมและวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณที่จากัด18
(3) ขั้นตอนการระบุ ประเด็ นผลกระทบ (identification) เป็ นขั้นตอนที่ มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อกาหนดประเด็ น
ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นอั นเป็ นผลสื บเนื่ องจากการด าเนิ นโครงการหรือกิจกรรม โดยอาศัยเครื่องมื อวิ ธี การ ๆ ตาม
หลักวิชาการ ซึ่งมีวิธีที่นิยมหลากหลายวิธี เช่น การปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย ตารางเมทริก ระบบสารสเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น19
(4) ขั้นตอนการทานายผลกระทบสิ่งแวดล้อม (prediction) เป็นขั้นตอนอธิบายถึงลักษณะเหตุและผลของ
ผลกระทบในแต่ละประเด็น รวมถึงขนาด ความรุนแรง ความถี่ โดยอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล20
(5) ขั้น ตอนการประเมิ น ผลกระทบ (evaluation) คือ ขั้น ตอนน าข้อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการท านายผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาประเมินถึงผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนอย่างไร โดยเปรียบเทียบจากเกณฑ์
มาตรฐานตามหลักวิชาการ มาตรฐานตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานทางสังคม21
(6) ขั้น ตอนการกาหนดมาตรการบรรเทาหรือ ป้ องกัน ผลกระทบ (mitigation) เป็ น ขั้น ตอนที่ ส าคัญ อีก
ขั้นตอนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกาหนดทางเลือกมาตรการในการป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นซึ่งมาตรการป้องกันสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ มาตรการแบบโครงสร้าง (structural measures)
คือ มาตรการที่มีการก่อสร้างหรือใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกัน บรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบ และมาตรการแบบไม่ใช่
โครงสร้าง (non-structural measures) คือ มาตรการที่อาศัยนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ควบคุมป้องกัน บรรเทาหรือ
แก้ไขผลกระทบ22
(7) ขั้น ตอนการติ ด ตามและตรวจสอบ (monitoring) เป็ น ขั้น ตอนที่ เกิด ขึ้น หลั ง จากมี การตั ด สิ น ใจทาง
สิ่งแวดล้อมและดาเนินกิจกรรมหรือโครงการแล้ว โดยขั้นตอนการติตตามและตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการทานายตาม
หลักวิชาการซึ่งมีตัวแปรหรือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ จึงจาเป็นต้องเฝ้าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อมี
การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการ นอกจากนี้การติดตามและตรวจสอบยังเป็นข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์ เพื่อ
ทบทวน ปรับปรุงมาตรการป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบให้เหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้น23
1.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม มีจุดเริ่มต้นช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 ภายหลังประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมของชาติ โดยมีการตระหนักว่าโครงการหรือกิจกรรมที่มีการ
เสนอจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับที่ตั้งและการใช้ที่ดินโดยรอบ ประกอบกับหน่วยงานที่ได้ดาเนินการอนุมัติ
ใบอนุญาตจานวนหลายโครงการ โดยแต่ละโครงการมีประเภทที่คล้ายคลึงกันและอาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะเดียวกัน จึงเกิดแนวคิดและตระหนักว่าการอนุมัติจาเป็นต้องรวมการพิจารณาคาขออนุญาตทั้งหมดในพื้นที่
ใกล้เคียงที่นาไปสู่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม 24 โดยความหมายของ “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม” (cumulative

18

ฉัตรไชย รัตนไชย (เชิงอรรถ8) 20–27.
เพิ่งอ้าง.
20
เพิ่งอ้าง.
21
เพิ่งอ้าง.
22
เพิ่งอ้าง.
23
เพิ่งอ้าง.
19

24

International Association for Impact Assessment (IAIA), Cumulative Effects Assessment and
Management <https://www.iaia.org/wiki-details.php?ID=9> สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน 2562.
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environmental impact หรื อ cumulative environmental effect) ได้ มี ผู้ ใ ห้ นิ ย ามไว้ ห ลากหลาย ดั ง ตั ว อย่ า ง
ต่อไปนี้
Council on Environmental Quality ของสหรัฐ อเมริกา ได้ นิ ย ามว่ า ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมสะสม คื อ
"ผลกระทบในสภาพแวดล้อมซึ่ง เป็นผลมาจากผลกระทบที่ เพิ่ม ขึ้น ของการกระทา ในอนาคตอดีตปัจจุบันและที่
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลโดยไม่คานึงถึงสิ่งที่หน่วยงาน หรือบุคคลที่กระทา"25
Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA) ได้นิยามว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม คือ
“การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อมที่ เกิด จากการรวมตั ว กัน ของการกระท าของมนุ ษ ย์ ในอดี ต ปั จ จุ บั น และ
อนาคต”26
UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) นิ ย ามว่ า
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม คือ “ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมสะสมตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต อยู่เหนือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดการรวมกับผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมอื่น” 27
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ได้นิยามว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สะสม คือ “ผลกระทบที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการดาเนินการตามนโยบาย แผน
และแผนงาน โดยผลกระทบนี้อาจเกิดจากการรวมเข้ากับผลกระทบที่มีอยู่เดิมในพื้ นที่ จนทาให้เกิดผลกระทบที่มาก
ขึ้นในอนาคต ผลกระทบสะสมนี้อาจเกิดจากผลกระทบขนาดเล็กของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งจนก่อให้เกิดการสะสมตัวมาช่วงระยะหนึ่งและก่อให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่ขึ้น”28
รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย ได้นิยามว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม คือ “ผลกระทบที่เกิดจากโครงการที่กาลัง
พิจารณาและโครงการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่างเวลา ต่างสถานที่ ทั้งในอดีตอันใกล้ ปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ ”29
จากนิ ย ามต่ า ง ๆ ข้ า งต้ น ผู้ เ ขี ย นสามารถสรุ ป ความหมายของการผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสะสม ดั ง นี้
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม คือ ผลกระทบที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต แม้ว่าผลกระทบของการดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเหล่านั้นหากพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างอิสระจากกันจะถือว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ แต่เมื่อผลกระทบที่ไม่มีนัยสาคัญเหล่านั้นสะสมรวมกันภายในพื้นที่และเวลาผ่านไป จึงเกิดผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจกล่าวได้ว่าผลกระทบของโครงการแต่ละโครงการตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตล้วน
เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ30 ดังต่อไปนี้

25

CEQ NEPA Regulations, 40 CFR 1508.7 <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/1508.7> สืบค้น
เมื่อ 3 เมษายน 2562.
26
Hegmann, G. et al., Cumulative Effects Assessment Practitioners Guide. Prepared for the Canadian
Environmental Assessment Agency (Hull, Quebec 1999) 3.
27
Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), Glossary (2nd edition, Washington, D.C.,
2012) 13.
28
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย, แนวทาง (Guideline) การประเมิน
สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ <https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=8372>สื บ ค้ น เมื่ อ 3
เมษายน 2562.
29
ฉัตรไชย รัตนไชย (เชิงอรรถ8) 186–187.
30

Owen Harrop, Ashley Nixon, Environmental Assessment in Practice (1st Edition, Routledge
Environmental Management) 154.
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(1) ผลกระทบแบบรวมตัว (additive impact) คือ ผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมเดียวที่เกิดขึ้น
ซ้า ๆ และสะสมจนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยผลกระทบขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ ปริมาณของ
ผลกระทบ และระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง31
(2) ผลกระทบท าปฏิกิริย าต่ อกัน (interactive impact) คือ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมที่ เกิด จากปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่างผลกระทบตั้งแต่สองผลกระทบขึ้นไปที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน32
(3) ผลกระทบแบบทวีคูณ (multiplicative impact) คือ ผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมตั้งแต่
สองโครงการหรือกิจ กรรมขึ้น ไป ที่ ส่ ง ผลกระทบลั กษณะเดี ย วกัน สะสมรวมกัน เป็ น ทวี คูณ หรื อเป็ น ผลรวมของ
ผลกระทบ additive impact33
(4) ผลกระทบแบบสัมพันธ์ร่วมกัน (synergistic impact) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรม
ตั้งแต่สองโครงการหรือกิจกรรมขึ้นไป ที่ส่งผลกระทบย่อย ๆ หลายผลกระทบสะสมรวมกัน หรือเป็นผลรวมของ
ผลกระทบ Interactive Impact34
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นการนาวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ โดย
หลายประเทศกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ซึ่ง
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสะสมไม่ มี วิ ธี ก ารใดที่ จ ะใช้ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ห ลายวิ ธี ก าร
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 35 เช่น วิธีการแบบเมทริก การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้แบบสอบถาม
การสร้างแบบจาลอง การศึกษาวิเคราะห์ชีวภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีการนั้นมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมมีหลักการสาคัญที่จะต้องคานึงถึง ดังต่อไปนี้36
(1) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมเกิดจากโครงการหรือกิจกรรมในอดีต ปัจจุบันและโครงการหรือกิจกรรม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นผลมาจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีสาเหตุ
จากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมทุกประเภท
(3) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมต้องวิเคราะห์ลักษณะเจาะจง ทรัพยากรระบบนิเวศน์และพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนโดยไม่แบ่งตามเขตการปกครอง
(4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมอาจเกิดอยู่นานกว่าตัวต้นเหตุหรือแหล่งกาเนิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(5) การวิเคราะห์จาเป็นต้องคานึงถึงความสามารถที่จะรองรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
(6) ข้อมู ล โครงการหรือกิจ กรรมต่ า ง ๆ และข้อมู ล สิ่ ง แวดล้ อมในอดี ต ปั จ จุ บั น เป็ น ปัจ จั ย สาคัญในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมรวมถึงข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมตามกฎหมายของประเทศแคนาดาและสหภาพยุโรป
2.1 นิยามและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
31
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สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2562.
32
เพิ่งอ้าง.
33
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34
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35
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36
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ประเทศแคนาดาได้ เ ริ่ ม ตรากฎหมายเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ชื่ อ ว่ า Canadian
Environmental Assessment Act 1992 (CEAA) ซึ่ ง ต่ อ มาถู ก ยกเลิ ก และประกาศ Canadian Environmental
Assessment Act 2012 (CEAA 2012) โดยได้ ให้ นิ ย าม ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมสะสม คือ “การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของการกระท าของมนุ ษ ย์ ในอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคต ” 37 และ
การประเมินผลกระทบสะสม คือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นของการกระทาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อผลกระทบถูกรวมเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอื่น ๆ”38
ในขณะที่การตรากฎหมายของสหภาพยุโรปมีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะ
กฎระเบียบ (Regulations) ที่ถูกนาไปใช้ในทุกประเทศที่เป็นสมาชิก หรือลักษณะคาสั่ง (Directives) ซึ่งกาหนด
เป้าหมายให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปปฏิ บัติ โดยแต่ละประเทศสามารถออกแบบและกาหนดกฎหมาย
ของตนเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายได้ 39 โดยมี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ครั้ ง แรกใน
ค.ศ. 1985 เรียกว่า EIA Directive (85/337/EEC) และได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด คือ EIA Directive
(2014/52/EU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศสมาชิกนาไป
ตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายในประเทศของตน 40 โดยสหภาพยุโรปมิได้ให้นิยาม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมไว้
โดยตรง แต่กล่าวถึงไว้ในขั้นตอนการกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจ กรรมที่ต้ องดาเนินการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายการกาหนดให้ต้องคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 การกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประเทศแคนาดากาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่อาจต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 41
ซึ่งเรียกว่า Regulations Designating Physical Activities (RDPA) อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่อยู่นอกเหนือจากบัญชี ประเทศแคนาดาจึงใช้ระบบดุลพินิจมาประกอบโดยให้รัฐมนตรีมี
อานาจในการประกาศโครงการเพิ่มเติม หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ กรณีประชาชนที่มี
ความกังวลว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Public Concern) และเรียกร้องให้ประกาศกาหนด
โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นเป็นโครงการที่ต้องจัดประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม42
ในขณะที่สหภาพยุโรปกาหนดให้โครงการที่ต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 2 บัญชี
ได้แก่ โครงการที่ต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 และโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีกระบวนการเพื่อพิจารณาตามดุลยพินิจของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศว่า
จาเป็นต้องจัดทาการประเมินผลกระทบหรือไม่โดยระบุไว้ในภาคผนวก 2 และยังกาหนดให้สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาโครงการว่าจาเป็นต้องจัดทาการประเมินผลกระทบหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 3 43 และ
การใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ต้องคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม ดังนี้ ลักษณะโครงการที่ขออนุมัติจะส่งผล
กระทบสิ่งแวดล้อมสะสมกับโครงการที่มีอยู่หรือได้รับอนุมัติอื่น ๆ หรือไม่ 44 ประเภทและลักษณะของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิด ขึ้นจากโครงการที่ ขออนุมัติน อกเหนื อจากขนาดและขอบเขตผลกระทบแล้ว ยัง ต้องคานึ ง
37
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ผลกระทบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญรวมทั้งการรวมกันของผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สะสมจากโครงการที่ขออนุมัติกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มีอยู่หรือได้รับอนุมัติอื่น ๆ 45
2.3 กฎหมายที่กาหนดให้คานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
ประเทศแคนาดากาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สะสม เพื่อส่งเสริมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมของกิจกรรมทางกายภาพในภูมิภาคและการพิจารณาผล
การศึกษาเหล่านี้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม46 และกาหนดขอบเขตปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดให้ต้องคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากโครงการหรือ
กิจกรรม รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมที่เป็นผลมาจากผลกระทบของโครงการหรือกิจกรรมที่พิจารณาและ
โครงการการหรือกิจกรรมอื่น ๆ47
ในขณะที่สหภาพยุโรป นอกจากการควบคุมให้การใช้ดุลยพินิจในการกาหนดโครงการที่ต้องดาเนินการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมแล้วนั้น ยังกาหนดให้รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีรายละเอียดอธิบายผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่ เกิดขึ้น และหมายรวมถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสะสมที่เกิดขึ้นจากโครงการที่มีอยู่หรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ภายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม 48 นอกจากนี้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องคานึงถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้วยทั้งผลกระทบทางตรง ทางอ้อม และผลกระทบสะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกภายใต้สหภาพยุโรป49
3. กฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมสะสมของประเทศไทย
ประเทศไทยนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากาหนดในกฎหมาย เพื่อกาหนดและควบคุมให้มีการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การ ดั ง ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกาหนดให้ ก่อนการดาเนินการใด ๆ หรือรัฐจะอนุญาตให้
ผู้ใดดาเนินการโครงการถ้าการนั้นอาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน โดยคานึงถึงการมีส่ วน
ร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรือ
อนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 50 โดยมีกฎหมายลาดับรองที่บังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้
3.1 นิยามและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
นิ ย ามและความหมายของของการประเมิ นผลกระทบสิ่ง แวดล้อมปรากฏใน มาตรา 46 โดยบัญญัติว่า
““การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดาเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของ

45

EIA Directive (2014/52/EU) (Annex 3 (3) (g)).
CEAA 2012 (Section 4 (1(I)).
47
CEAA 2012 (Section 19 (1(a))).
48
EIA Directive (2014/52/EU) (Annex 5 (5) (e)).
49
EIA Directive (2014/52/EU) (Annex 5 (5) (g))
50
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 58.
46

181

Graduate Law Journal Volume 14 No. 1 January – March 2021

ประชาชนหรือชุ ม ชน ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อม โดยผ่ า นกระบวนการการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน เพื่ อกาหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”51
เมื่ อ พิ จ ารณาบทนิ ย ามละความหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ พ บว่ า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วก าหนดให้
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขออนุญาตตาม
กฎหมายเท่านั้น แต่มิได้กาหนดให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบในลั ก ษณะเดี ย วกั น และมิ ไ ด้ มี ก ารให้ ค วามหมายของผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มสะสมที่ ชั ด เจนส่ ง ผลให้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยยังมิได้คานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้
สื บ ค้ น กฎหมายอื่ น ๆ พบว่ า มี การกล่าวถึง การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสะสมไว้ ในประกาศกรมเชื้ อเพลิง
ธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สาหรับการจัดทารายงานและแผนตามกระบวนการบริหารจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อมจากการรื้อถอน แต่ ต ามประกาศดั งกล่า วก็มิ ได้ ให้ ความหมายเกี่ย วกับการประเมิ นผลกระทบสะสม
หมายความว่าอย่างไร
“ข้ อ 6 ให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานยื่ น รายงานการประเมิ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจากการรื้ อ ถอน ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(8) การประเมินผลกระทบสะสม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ของ การทบทวนประเด็นผลกระทบสะสม
การกาหนดขอบเขตพื้นที่และระยะเวลา และผลการประเมินผลกระทบสะสม” 52
ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าการให้นิยามและความหมายการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมของประเทศไทย
ยังปรากฏช่องว่างที่จาเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อันนาไปสู่การบังคับใช้กฎหมายต่อไป
3.2 การกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปรากฏใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 วรรคสอง
ซึ่งกาหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกาหนด ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐมนตรี
ได้ประกาศกาหนดโครงการหรือ กิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 35 โครงการ 53 และประกาศโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งสิ้น 12 โครงการ54
เมื่อพิจารณาการกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
กาหนดในลักษณะการบัญ ญัติ บัญชี โครงการที่ต้ องจั ดท าการประเมิ นผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ( positive list) โดย

51

52

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 5.

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สาหรับการจัดทารายงานและแผน
ตามกระบวนการบริหารจัด การสิ่งแวดล้ อมจากการรื้อถอน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135, ตอนพิเศษ148 ง 26
มิถุนายน 2561 13).
53
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 4 มกราคม 2562) 1.
54
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง 4 มกราคม 2562) 12.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
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พิจารณาประเด็นเรื่องขนาดหรือกาลังผลิตของโครงการเป็นสาคัญ โดยมิได้พิจารณาปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบ เช่น
สภาพสิ่งแวดล้อมของที่ตั้งโครงการ ลักษณะพื้นที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น
จากการศึกษาพบว่ าการกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ ต้องประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ขาดความยืดหยุนส่งผลให้โครงการหรือ
กิจกรรมบางประเภทไม่ต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายโดย
ผู้ ด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมลดขนาดโครงการหรื อแบ่ ง ขนาดโครงการย่ อ ย ๆ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการจั ด ท าการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาข้างต้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อมสะสม (cumulative environmental effect) ที่ แต่ ล ะโครงการปลดปล่อยหรือสร้างผลกระทบเพียง
เล็กน้อยหรือไม่มีนัยสาคัญ แต่เมื่อโครงการย่อย ๆ ปลดปล่อยมลพิษหรือสร้างผลกระทบมารวมกับโครงการอื่น ๆ แล้ว
จึงเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมการคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
ปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะกาหนดขอบเขตให้ผู้ดาเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ปฏิบัติตาม เช่น รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกาหนด55 นอกจากนี้เมื่อพิจารณากฎหมายตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กาหนดให้มีการคานึงถึงผลการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์
ตามระเบียบหรือกฎหมายอื่น 56 ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือประการหนึ่งใน
การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมได้ นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ เนื่องจาก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ ประเมิน
ศักยภาพและข้อจากัดของสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนงาน การวางแผน ซึ่งพิจารณาทุก
มิติทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชน และช่วยบ่งชี้ถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องระหว่างลักษณะโครงการหรือกิจกรรมกับลักษณะพื้นที่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าองค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบ
ที่ อาจเกิด ขึ้น จากการด าเนิน โครงการหรือกิจ กรรม เกี่ย วกับ ผลกระทบทางกายภาพ ทางชี วภาพ คุณ ค่า การใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตเท่านั้น โดยมิได้คานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม ส่งผลให้การ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 57 ซึ่งพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมภายใต้ขอบเขตรายงาน
ที่เสนอมาเท่านั้นมิได้พิจารณาในภาพรวมของพื้นที่หรือพิจารณาร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณ
เดียวกันและรายงานดั งกล่า วมิไ ด้มี เนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมสะสมที่ อาจเกิด ขึ้น ส่งผลให้การ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างจากัดและปราศจากการคานึงถึงผลกระทบสิง่ แวดล้อม
สะสม รวมทั้งกฎหมายยังมิได้กาหนดให้รัฐจะต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เป็นการเฉพาะหรือ
กาหนดให้ พื้ น ที่ใดหรืออุ ต สาหกรรมใดหรือรัฐต้ อง ด าเนิ น การประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมระดับ ยุท ธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment (SEA)) ส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ในระดั บ ภาพรวมเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบการพิ จ ารณา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการและนาไปสู่ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม

55

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มาตรา 5.
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 206 ง 27 สิงหาคม 2561 24).
56
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4. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาและแนวทางอื่น ๆ
4.1 การแก้ไขปรับปรุงนิยามและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยครอบคลุมการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลดช่องว่างในการใช้กฎหมาย
ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยนาแนวทางในประเทศแคนาดามาประยุกต์ใช้ ดังนี้
การแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ตามมาตรา 46 ให้รวมถึงการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสะสมจากโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงหรืออาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งเพิ่มบทนิยาม “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม” ดังนี้
“มาตรา 46 ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใดของรัฐ หรือที่ รัฐจะอนุญาตให้มี การดาเนินการที่ อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมที่อาจเกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
“ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม” หมายความว่า ผลกระทบที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม อัน
เป็นผลมาจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต แม้ว่าผลกระทบของการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นหากพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อมอย่างอิสระจากกันจะถือว่าไม่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญ แต่เมื่อผลกระทบที่ไม่มีนัยสาคัญเหล่านั้นสะสมรวมกันภายในพื้นที่และเวลาผ่านไปจึงเกิดผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม”
4.2 การกาหนดลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความยืดหยุ่น
เพื่อแก้ไขให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศมีมาตรการควบคุมให้โครงการหรือกิจกรรมเข้าสู่
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในการกลั่นกรองโครงการหรือ กิจกรรมที่ ต้ อง
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้มีอานาจในการพิจารณาใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้ อม 58 ผู้เขียนเห็นควรให้ มีการแก้ไขเพิ่ม เติ มพระราชบัญญัติส่ งเสริม และรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยนาแนวทางในประเทศแคนาดาและสหภาพยุโรป มาประยุกต์ใช้ดังนี้
การแก้ไขให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามแนวทางของประเทศแคนาดา เพื่อลดช่องว่างของกฎหมายในกรณีที่
โครงการหรือกิจกรรมมิได้ถูกจัดให้ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ประชาชนอาจมีข้อมูลทางวิชาการหรือ
ข้อห่วงใยเนื่องจากเล็งเห็นได้ว่าโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากโครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าวไม่เข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะนาไปสู่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมในอนาคต ดังนี้
“มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจประกาศกาหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการใดของรัฐหรือที่
รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของ
58

ปวันรัตน์ คงวาณิช, ‘มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นกรองโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทา
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ’ (วิทยานิพนธ์นติ ิศาสตรมหาบัณฑิต,
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ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจั ดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกาหนด โดยจะกาหนดให้
แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สาระสาคัญเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมิน
ทางเลื อกในการด าเนิ น การ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมที่ อาจเกิด ขึ้น จากโครงการหรือกิจ การหรื อ การ
ดาเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
การจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการหรือการดาเนินการของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ดาเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิ ดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศกาหนดเป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องดาเนินการตามวรรคสองด้วย
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มีความจาเป็นจะดาเนินการให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้
ให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ ใ นการเสนอคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ เ พื่ อ พิ จ ารณาทบทวนประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”
นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพิ่ม
สิทธิให้ประชาชนสามารถเสนอโครงการหรือกิจการที่ต้องดาเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้เขียนเห็น
ควรให้ แ ก้ไ ข “ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจ การ หรือการ
ดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม” และ “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ตามแนวทางของสหภาพ
ยุโรปโดยแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารท้ายประกาศฯ ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้มีบัญชี 2 ลักษณะ คือ 1.
บัญชีโครงการและกิจกรรมที่ต้องดาเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาประเด็นเรื่องขนาดหรือกาลัง
ผลิตของโครงการเป็นสาคัญ 2. บัญชีโครงการที่กาหนดลักษณะไว้อย่างกว้างๆ เพื่อส่งผลให้โครงการส่วนใหญ่จึงต้อง
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวต้องจัดทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เพื่อกากับการใช้ดุลยพินิจภายใต้ขอบเขตและเกิดความโปร่งใส
ในการดาเนินการ ซึ่งส่งผลให้โครงการเข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมมากขึ้นและป้ องกัน การ
หลีกเลี่ยงกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม
เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสามารถป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมที่อาจ
เกิดขึ้น ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 โดยแก้ไขให้รัฐต้องจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เนื่องจากการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมโดยการวิ เคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจากัด ของ
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สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย การจัดทาแผนงาน การวางแผน ซึ่งพิจารณาทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคม และเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชน และช่วยบ่งชี้ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างลักษณะ
โครงการหรือกิจกรรมกับลักษณะพื้นที่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม โดย
น าผลการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อมระดั บ ยุ ทธศาสตร์ มาใช้ เป็ น ข้อมู ล ประกอบการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระดับโครงการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมข้อมูล ในการตั ดสิน ใจด้านสิ่ง แวดล้ อมว่าสอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ ดังนี้
“มาตรา 47 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กาหนดนโยบาย การจัดทาแผน
การวางแผน ประเมินศักยภาพและข้อจากัดของสิ่งแวดล้อม และความสอดคล้องระหว่างลักษณะโครงการหรือ
กิจกรรมกับลักษณะพื้นที่ รัฐต้องจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจประกาศกาหนด
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้วย”
นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แล้ว
ผู้เขียนเห็นควรให้แก้ไขกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” และ “ประกาศกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจ การ หรือการด าเนิ น การที่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้อง
จั ด ท ารายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจัด ทารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ให้องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีเนื้อหาครอบคลุม
ถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีขอบเขตที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อนึ่งแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีข้อมูลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงใด หากการพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ชานาญการที่มีอานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มิได้
คานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม ก็คงมิอาจแก้ไขหรือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสมได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็น
ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการผู้ชานาญการ 59 ให้อานาจคณะกรรมการผู้ชานาญการให้สามารถนารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของโครงการหรือกิจกรรม
อื่ น ๆ มาพิ จ ารณาร่ว มกัน เพื่ อให้ การพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการมีข้อมูลอย่างรอบด้านและคานึ งถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม เนื่องจากการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมุ่งเน้นเพียงเฉพาะรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือโครงการที่ขออนุญาตเท่านั้น
4.4 แนวทางอื่น ๆ
นอกจากการแก้ไขปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อพิจารณาหลักการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การพั ฒ นาเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมควบคู่กั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู คุ้ ม ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้ความสาคัญ ด้าน
สิ่งแวดล้อม แต่เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการนาเครื่องมื ออื่ น ที่
เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหนุนเสริมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการประเมินผล
59

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

186

กระทบสิ่งแวดล้อมให้การตัดสินใจของผู้มีอานาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนาไปสู่การใช้ทรัพยากรให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยคานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ โดยการบูรณาการ
ของทุกภาคส่วน และคงทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้แก่คนรุ่นถัดไป หรือที่เรียกว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งปัจจุบัน
วิธีการที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้
(1) การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ (economic impact assessment) โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ประโยชน์ (cost benefit analysis) โดยนาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาระหว่างต้นทุนกับประโยชน์ที่จะ
ได้รับ เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของทางเลือกที่ใช้ในการกาหนดเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและนาไปสู่การ
บรรลุผลประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการตัดสินใจกาหนดนโยบายต่อไป60
(2) การประเมิ น ผลกระทบเชิ งสั งคม (social impact assessment) โดยการวิ เคราะห์ คุณ ค่าทางสังคม
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม โดยอาจใช้เครื่องมือที่มีความเชื่อมโยงกับการประเมินผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ เช่น การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (social return on investment (SROI)) ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนและดาเนินโครงการหรือกิจกรรม ซึ่ง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ประกอบด้วยมิติทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม61
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังขาดประสิทธิภาพในการลดและป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสะสม เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันยังมีช่องว่างและขาดความสมบูรณ์หลายประการ ทั้ง ปัญหาการให้
นิยามและความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัญหาโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายไม่ครอบคลุมการคานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม ดังนั้นผู้เขียนจึงทาการศึกษา
วิเคราะห์และนาหลักกฎหมายของประเทศแคนาดาและสหภาพยุโรปมาประยุกต์เป็นข้อเสนอที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกี่ยวกับบทนิยาม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ให้ครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สะสมจากโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงหรืออาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลักษณะเดียวกัน ทั้งในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งเพิ่มบทนิยาม “ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม” ประการที่สอง แก้ไขให้มีมาตรการควบคุม
ให้โครงการหรือกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประการที่สาม แก้ไขบรรดากฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการคานึถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะสม ทั้งมิติของรูปแบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอืน่
นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และอานาจหน้าที่ของผู้ที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ไ ขปรับปรุง กฎหมายแล้ ว
ผู้เขียนเสนอให้มีการนาเครื่อ งมื อและวิ ธีการอื่นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนมาหนุนเสริม ในการตัด สิ น ใจ
ทางสิ่งแวดล้อม

60
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61
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