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  เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส�านกังานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ได้จัดให้มีการการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรม
เอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดการอบรม  ซึ่งการอบรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “หลักการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
ในคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้า  และการบรรยาย เรื่อง
“การประยกุต์ใช้/การคดิมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม” โดย รศ.ดร.อดิศร์  อศิรางกรู ณ อยธุยา
ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ เพือ่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัหลักการประเมนิด้านเศรษฐศาสตร์
และการคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับการอบรม

  ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปราย เรื่อง “การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง”  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์  อาจารย์จากสถาบันการศึกษา และผู้
เชีย่วชาญจากเจ้าของโครงการ ได้แก่ รศ.ดร.นริมล สธุรรมกิจ ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในคณะกรรมการผูช้�านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้า   รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ นางสาวธนกร  จาตะวงษ์  ผู้เชีย่วชาญด้านวเิคราะห์เศรษฐกจิโครงการพัฒนาแหล่งน�า้  กรมชลประทาน และ
รศ.ดร. วฒิุ  หวังวัชรกลุ  อดตีอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ด�าเนนิรายการโดย ดร.ขวญัฤด ีโชตชินาทวีวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ในคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ด้านพฒันาแหล่งน�า้  ในการอภปิรายจะมกีารยกกรณตีวัอย่างประกอบเพ่ือให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องในการจัดท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ทราบถึงหลักการคิด และวิธีการประเมินมูลค่าด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและถูกต้อง
  การจดัประชมุครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์  เพือ่ให้เจ้าของโครงการ  นติบิคุคลผูม้สีทิธทิ�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
หน่วยงานอนญุาต  และเจ้าหน้าท่ี สผ. ได้รบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประเมนิด้านเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อมในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม  และสามารถน�ามาใช้ในการปฏบัิตงิานในหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้ได้ท�าความเข้าใจและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม  ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ารายงานฯ หน่วยงาน
อนุญาต เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้ที่สนใจ จ�านวนประมาณ 150 คน

ภาพที่ 1  นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
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ภาพที่ 2  รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา   รศ.ดร. วุฒิ  หวังวัชรกุล  นางสาวธนกร  จาตะวงษ์ 
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ร่วมเป็นวิทยากร  ด�าเนินรายการโดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ภาพที่ 3  นางอินทนิล  อินท์ชยะนันท์ ผอ. กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้าและเกษตรกรรม
และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะท�างาน

  เม่ือวนัองัคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560  นายสโุข อบุลทพิย์  รองเลขาธกิารส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรือ่ง “หลกัเกณฑ์การประเมนิผลกระทบด้านคณุภาพอากาศและเสยีง ส�าหรบัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ
เหมืองแร่” ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ  ต่อจากนั้น รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย
ในคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่  ได้บรรยาย เรื่อง การใช้แบบจ�าลอง
ทางคณติศาสตร์ประเภท  BOX Model  การประเมนิผลกระทบด้านคณุภาพอากาศและเสียง จากการประกอบกจิการเหมอืงแร่  ซึง่วตัถปุระสงค์
ในการจดัอบรมครัง้น้ี  เพือ่ให้ผูท้ีเ่ข้ารบัการอบรมได้รบัความรู ้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบด้านคณุภาพอากาศและเสียง
ส�าหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่  และสามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าของโครงการ  นิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  หน่วยงาน
อนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 100 คน

ภาพที่ 4  รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย 
ในคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ เป็นวิทยากรบรรยาย
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นางวรรษา วงษ์แสงจันทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีแมทริกซ์
(Matrix) คือ การคูณระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย คือ ความ
เป็นไปได้ (Probability; P)  และผลทีต่ามมา (Consequence; C)
หรอืผลกระทบ โดยการประเมินระดับความเป็นไปได้  อาจหมายถงึ

ระดับการสัมผัส (Exposure Level)  ซึ่งหาได้จากผลคูณ
ของความถี่ในการสัมผัสกับระดับความเข้มข้นของสาร  ทั้งนี้
เกณฑ์พิจารณาความถี่การได้รับสัมผัส และระดับความเข้มข้น
ของสาร มีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 และ 2 ตามล�าดับ

หมายเหตุ :  ปรับปรุงจากวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)

 จากนัน้น�าผลคณูทีไ่ด้มาจดัระดับการสมัผสั ซึง่แบ่งออก
เป็น 5 ระดับ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  ยกตัวอย่างเช่น
คะแนนความถีใ่นการสมัผสัเท่ากบั 3 และความเข้มข้นมคีะแนน
เท่ากบั 2  ดงันัน้ ผลคณูจะเท่ากับ 6  เม่ือพิจารณาค่าทีไ่ด้ (ในทีน่ี้
คือ 6)  จะพบว่าระดับการสัมผัสอยู่ในระดับน้อย  มีคะแนน
เท่ากับ 2  ซึ่งจะน�าไปคูณกับค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

ตารางที่ 1  เกณฑ์พิจารณาระดับความถี่ในการสัมผัส

 ความถี่การได้รับสัมผัส ความหมายทั่วไป คะแนน

 สัมผัส 1 ครั้งในหนึ่งปี นาน ๆ ครั้ง 1

 สัมผัส 2-3 ครั้ง ในหนึ่งปี ไม่บ่อย 2

 สัมผัส 2-3 ครั้ง ทุกเดือน บ่อย 3

 สัมผัสต่อเนื่อง 2-4 ชั่วโมง/กะ บ่อย ๆ 4

 สัมผัสต่อเนื่อง ตลอดทั้งกะ ประจ�า 5

ที่มา :  วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)

ตารางที่ 2  เกณฑ์พิจารณาระดับความเข้มข้น

 ระดับความเข้มข้น ความหมายทั่วไป คะแนน

 น้อยกว่า 10 % ของมาตรฐานที่ก�าหนด ไม่มีการสัมผัส 1

 10 – 49 % ของมาตรฐานที่ก�าหนด สัมผัสในระดับเล็กน้อย 2

 50 –99 % ของมาตรฐานที่ก�าหนด สัมผัสในระดับปานกลาง 3

 100 % ของมาตรฐานที่ก�าหนด สัมผัสในระดับสูง 4

 มากกว่า 100 % ของมาตรฐานที่ก�าหนด สัมผัสในระดับสูงมาก 5

ระดับความรุนแรง (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4) จะได้
ผลลพัธ์ของค่าระดบัความเสีย่งว่าอยูใ่นระดบัใด เช่น ผลลพัธ์ทีไ่ด้
จากการคูณระดับการสัมผัสกับระดับความรุนแรงเท่ากับ 15
แสดงว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 3  การประเมินระดับการสัมผัส (Exposure Level Assessment)

 
ความเข้มข้น

 ความถี่ในการสัมผัส แมทริกซ์ 
คะแนน

  
 

ของสาร
                                  ระดับความถี่

  1 2 3 4 5 และระดับความเข้มข้น

 1 1 2 3 4 5 1-5 ไม่ได้รับสัมผัส 1

 2 2 3 4 8 10 6-10 เล็กน้อย 2

 3 3 6 9 12 15 11-15 ปานกลาง 3

 4 4 8 12 16 20 17-20 สูง 4

 5 5 10 15 20 25 21-25 สูงมาก 5

หมายเหตุ :  ปรับปรุงจากวันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)

ตารางที่ 4  ระดับผลกระทบหรือผลที่ตามมา (Consequence Level Assessment) 

  ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ความหมายโดยทั่วไป คะแนนระดับผลกระทบ

 เท่าท่ีทราบไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่าง
 ถาวร ไม่จ�าเป็นต้องมีการรักษา ไม่มีการป่วย ไม่มี 1
 ที่ต้องลางาน  

 มผีลกระทบต่อสขุภาพเลก็น้อย หายได้แต่อาจ
 มผีลสบืเนือ่ง ไม่จ�าเป็นต้องรกัษาทางการแพทย์ เล็กน้อย 2
 เมื่อป่วย มักไม่มีการลางาน

 มผีลกระทบต่อสขุภาพรนุแรง หายได้ แต่ต้อง
 ได้รับการรักษา มักมีการขาดงานหรือลาป่วย 

รุนแรง 3 

 
มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร ไม่สามารถ

 รักษา  ต้องได้รับการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิต รุนแรงมาก 4
 แบบใหม่ 

 เสียชีวิต หรือพิการ หรือป่วยโดยไม่สามารถ อันตรายต่อสุขภาพและชีวิต
 ช่วยตัวเองได้  อย่างเฉียบพลัน 5

หมายเหตุ :  ปรับปรุงจาก วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)

Assessment) และ 4) การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk
Characterization Assessment)  ซึ่งสามารถประยุกต์การ
ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นที่เกิดผลกระทบต่อคนงานเหมือง
ในรูปแบบตารางที่ 5

 ทั้งนี้กระบวนการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
(Health Risk Assessment) มี 4 ขั้นตอน ได้แก่  1) การชี้บ่ง
อนัตราย (Hazard Identification) 2) การประเมินโอกาสทีจ่ะเกดิ 
(Probability or Frequency Assessment)  3) การประเมิน
ระดบัผลกระทบหรอืความรนุแรง (Consequence or Severity
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ตารางที่ 5  การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Characterization Assessment)

 
ระดับ

 ระดับการสัมผัส แมทริกซ์ระดับผลกระทบและระดับการสัมผัส
 
ผลกระทบ

   หรือค่าระดับความเสี่ยง

   
1 2 3 4 5

  
1 1 2 3 4 5 1-5 เล็กน้อย ยอมรับได้

  2 2 4 6 8 10 6-10 ต�่ายอมรับได้

  3 3 6 9 12 15 11-15 ปานกลางยอมรับได้

  4 4 8 12 16 20 17-20 สูงยอมรับไม่ได้

  5 5 10 15 20 25 21-25 สูงมากยอมรับไม่ได้

หมายเหตุ :  ปรับปรุงจาก วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ (2557)

ตารางที่ 6  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองเหมืองหิน

 กระบวนการประเมินความเสี่ยง ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

     มลสารส�าคญัของโครงการเหมอืงแร่กค็อืฝุน่ (dust) ทีเ่กดิจากกระบวนการ
     ระเบิด และบดย่อยหิน โดยเฉพาะฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
 1) การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) ซึ่งสามารถเข้าไปสู่ถุงลมปอดได้ ประกอบกับฝุ่นเหล่านั้น มีองค์ประกอบ
     เป็นผลึกซิลิกาเม่ือคนงานได้รับซิลิกาเข้าไปเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจป่วย
     เป็นโรคปอดฝุ่นทราย หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าโรคซิลิโคซีส (Silicosis) *

     ก�าหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณ
     ที่คนงานเหมืองปฏิบัติงาน มีค่า 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (คิดเป็น
 2) การประเมินโอกาสที่จะเกิด (Probability or     ร้อยละ25 ของมาตรฐาน)  ดังนั้น ค่าระดับความเข้มข้นจึงเท่ากับ 2  ส่วน
  Frequency Assessment) ระดับความถีใ่นการสมัผสั ซึง่สมัผสัเป็นเวลา 2-4 ชัว่โมงต่อวนั จงึมค่ีาระดบั
     ความถี่ในการสัมผัสเท่ากับ 4  ดังนั้น ผลคูณจะเท่ากับ 8  จึงประเมินค่า
     ระดับการสัมผัสอยู่ในระดับที่ 2 หรือเล็กน้อย

 3) การประเมินระดับผลกระทบหรือความรุนแรง  จากค่าความเข้มข้นทีม่ค่ีาเป็นร้อยละ 25 ของมาตรฐานผลกระทบต่อสขุภาพ
  (Consequence or Severity Assessment) คาดว่าอยู่ในระดับเล็กน้อย หรือมีค่าเท่ากับ 2
     จากข้อมูล สรุปได้ว่าระดับการสัมผัสและระดับผลกระทบ มีค่าเท่ากับ 2 

 4) การประเมินระดับความเสี่ยง ดังนัน้ ผลคณูจึงมีค่าเท่ากบั 4  จึงสรปุได้ว่าคนงานเหมืองทีท่�างานในบรเิวณ
  (Risk Characterization Assessment) ทีมี่ฝุน่ขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 30 ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร
     จัดว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่า

หมายเหตุ *  โรคปอดฝุน่ทรายหรอืซลิโิคซสี (Silicosis) เป็นโรคปอดทีเ่กดิจากการหายใจเอาฝุน่ทรายหรอืฝุน่ซลิกิา (Silica Dust) หรอืผลกึ
ซลิคิอนไดอ๊อกไซด์ (Silicon Dioxide) เข้าไปในปอด  ปอดจะสร้างเยือ่พงัผดืมาห่อหุม้ผลกึไว้  ท�าให้เนือ้เยือ่ปอดไม่สามารถท�าหน้าที่
ในการแลกเปลีย่นอากาศได้ตามปกต ิโดยอาการจะแสดงช้าหรอืเรว็ขึน้กบัปรมิาณฝุน่ในบรรยากาศ ส่วนผสมของสารซลิคิอนไดอ๊อกไซด์
(Silicon Dioxide) และระยะเวลาที่สัมผัส
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  โดยสรปุการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพด้วยวธิแีมทรกิซ์ส�าหรบักรณีฝุน่จากเหมือง ทีมี่ความเข้มข้นของฝุน่ขนาดไม่เกนิ
10 ไมครอน (PM10) มค่ีา 30 ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร จดัว่ามคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบัต�า่ ทัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่า หลกัพจิารณาทีส่�าคญั
ของการประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพด้วยวธิแีมทรกิซ์คือ  เกณฑ์การพจิารณาหรอืระดับของโอกาสและความรนุแรง ซึง่ต้องอาศยั
ข้อมลูเชงิวชิาการและประสบการณ์ของผูป้ระเมิน อย่างไรกต็ามในบางกรณ ีเราสามารถประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพเชิงปรมิาณได้
ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินมีความแม่นย�ามากขึ้น 

เอกสารอ้างอิง
วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุมและการจัดการ, หจก. เบสท์กราฟฟิคเพลส, 2557.
วิทยา อยู่สุข, สาระการเรียนรู้วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,  หจก. เบสท์กราฟฟิคเพลส, 2555.
อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, พิษสารเคมีจากการท�างาน รู้ทันป้องกันได้, ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
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นางปัทมา  ดอกมะขาม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านปิโตรเคมี
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 วนันีผู้เ้ขยีนจะมาเล่าให้ฟังถงึการอนญุาตให้โรงงานปล่อย
มลพษิอากาศออกสูส่ิง่แวดล้อมของประเทศสหรฐัอเมรกิา  ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิานัน้ กรณทีีบ่รษิทัใดมแีผนทีจ่ะตัง้โรงงานใหม่ หรอื
ปรบัปรงุโรงงานทีม่อียูเ่ดมิเพ่ือขยายก�าลงัการผลติ  ซึง่ส่งผลให้มี
การระบายมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น United States Environ-
mental Protection Agency (US EPA) ได้ก�าหนดให้โรงงาน
นั้น ๆ ต้องด�าเนินการตาม New Source Review Permitting
Program (NSR Permitting Program)  เพือ่ให้ได้รบัใบอนญุาต
(NSR Permit)  โดยมข้ีอก�าหนดคอื  โรงงานทีข่ออนญุาตจะต้อง
ปล่อยมลพษิทางอากาศออกสูบ่รรยากาศให้น้อยทีส่ดุ  ซึง่อาจท�าได้
โดยการเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ  และ/หรอืตดิตัง้เครือ่งมือ/
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ เป็นต้น  ทั้งนี้ ในใบอนุญาต
(NSR Permit) จะระบถุงึสิง่ก่อสร้างทีโ่รงงานได้รบัอนญุาต การควบคมุ
อตัราการระบายมลพษิของโรงงาน รวมทัง้วธิกีารจดัการแหล่งก�าเนดิ
มลพษิของโรงงาน ซึง่เจ้าของโรงงานต้องยดึถอืและปฏบิตัติาม NSR
Permit อย่างเคร่งครัด 
 จุดประสงค์หลักของการที่ให้โรงงานด�าเนินการตาม
NSR Permitting Program คือ
 1. เพือ่ให้มัน่ใจว่าโรงงานทีต่ัง้ใหม่หรอืโรงงานทีจ่ะท�าการ
ปรบัปรงุเพือ่ขยายก�าลงัการผลติจะไม่ท�าให้คณุภาพอากาศในพืน้ที่
แย่ลงไปจากเดิมอย่างมีนัยส�าคัญ
 2. ท�าให้ประชาชนในพืน้ทีม่ัน่ใจว่าโรงงานทีต่ัง้ใหม่หรอื
โรงงานทีจ่ะท�าการปรบัปรงุเพือ่ขยายก�าลงัการผลติ  จะไม่ก่อให้เกดิ
มลพษิเพิม่มากขึน้  และโรงงานนัน้จะมีการใช้เทคโนโลยกีารควบคมุ
มลพิษที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อก�าหนดในการการอนญุาตภายใต้ NSR Permitting Program
มี 3 ข้อก�าหนด
 ขึน้อยูก่บัประเภทของแหล่งก�าเนดิมลพิษ  โดยแหล่งก�าเนดิ
มลพษิแหล่งหนึง่  อาจเข้าข่ายข้อก�าหนดในการอนญุาตเพยีงข้อเดยีว
หรือหลายข้อก็เป็นไปได้ รายละเอียดมีดังนี้
 1. ข้อก�าหนดแรก Prevention of Significant Deter
ioration (PSD) Permits เป็นข้อก�าหนดส�าหรับแหล่งก�าเนดิมลพษิ
หลักที่เป็นแหล่งก�าเนิดใหม่ (new major sources)  หรือแหล่ง

ก�าเนิดมลพิษหลักที่มีอยู่เดิมที่จะท�าการปรับปรุงใหญ่ (major
modifications sources)  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษทาง
อากาศอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
(attainment areas) หรอืพืน้ทีท่ี ่EPA ไม่ได้จดัเกณฑ์มาตรฐาน
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ (unclassifiable area) ต้องด�าเนนิการ 
ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ :  แหล่งก�าเนิดมลพิษหลัก (major sources) คือ
แหล่งก�าเนิดมลพิษที่มีการปล่อยมลพิษตาม The listed toxic
air pollutants มากกว่า 10 ตันต่อปี หรอืปล่อย a mixture of
air toxics มากกว่า 25 ตันต่อปี  ซึ่งมลพิษทางอากาศที่ปล่อย
ออกมา อาจมาจากการรัว่ซมึของเครือ่งมือ/อปุกรณ์ การขนถ่าย
วตัถดิุบ  การระบายมลพษิทางอากาศผ่านปล่องระบาย (stacks
or vents) เป็นต้น
  1.1 เลอืกใช้ Best Available Control Technology
(BACT)
  BACT เป็นข้อบัญญัติของ The United States
Clean Air Act ซึง่เป็นกฎหมายสหพนัรฐั (Federal Law) บัญญตัิ
ขึ้นเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบคลุมทุกรัฐ (State)  ทั้งนี้  ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
รัฐแต่ละรัฐ (State) สามารถบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อควบคุม
ภายในรฐัของตนเองได้  แต่อย่างไรกต็ามทกุรฐัจะต้องปฏิบัตติาม
กฎหมายสหพนัธรฐั (Federal Law) ซึง่เป็นกฎหมายทีบ่งัคบัใช้
ทั้งประเทศ
 EPA ให้ค�านยิามว่า “BACT” คอื การควบคมุอตัราการ
ระบายมลพษิ (Emissions Limitation) ซึง่ต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ของการควบคมุปรมิาณมลพษิให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท�าได้
โดยจะพจิารณาเป็นกรณ ีๆ  ไป (case by case) ซึง่ในการพจิารณา
นัน้ จะต้องพจิารณาผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน  ทัง้ผลกระทบด้าน
พลงังาน ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
โดยการน�า BACT มาใช้อาจเริม่ต้ังแต่ขัน้ตอนการออกแบบ  การ
เลอืกใช้เครือ่งมอื/อปุกรณ์การจดัท�าแผนการท�างานหรอืมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการระบายมลพิษ
เพิ่มเติม การปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้เชื้อเพลิงสะอาด



 

9

พืน้ทีท่ีม่ค่ีามลพษิทางอากาศอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ (attainment areas) โดย PSD increment จะเป็น
ค่าความเข้มข้นของมลพษิสงูสดุทีส่ามารถอนญุาตให้เพิม่ขึน้ได้  แต่
ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NAAQS
เป็นค่าสงูสดุ ceiling ทีร่ฐัยนิยอมให้เกดิขึน้ได้) ซึง่ค่า PSD incre-
ment ดังกล่าว จะมีค่าสงูกว่าค่าความเข้มข้นพืน้ฐานของมลพษิ
นัน้ ๆ (baseline concentration)  โดยค่าความเข้มข้นพืน้ฐาน
(baseline concentration) จะเป็นค่าเฉพาะส�าหรบัมลพษิแต่ละ
ชนดิ หาได้จากความเข้มข้นของมลพษิทางอากาศในบรรยากาศใน
ปัจจุบัน (existing) (ดูรูปประกอบ)

 จุดประสงค์ของการด�าเนนิการตาม Prevention of Signifi
cant Deterioration (PSD)
 การด�าเนนิการตาม PSD นัน้ วตัถปุระสงค์ไม่ได้มไีว้เพือ่
เพยีงป้องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการเพิม่ขึน้ของมลพษิจาก
แหล่งก�าเนิดเท่านั้น  แต่ยังออกแบบไว้เพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท�าให้มั่นใจว่า
อตุสาหกรรมสามารถเตบิโตขึน้ได้  ถ้าเรายงัคงรกัษาคุณภาพอากาศ
ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดิมนอกจากนี ้ การทีโ่รงงานใดกต็าม
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดทีร่ะบุใน PSD  จะท�าให้ประชาชนมัน่ใจ
ได้ว่า  การทีร่ฐัยนิยอมอนญุาตให้มลพษิทางอากาศในพืน้ทีใ่ด ๆ
เพิม่ขึน้นัน้ ได้ท�าการประเมินผลกระทบท่ีเกดิขึน้อย่างรอบครอบแล้ว
รวมทัง้ได้มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวน
การตัดสินใจที่จะด�าเนินโครงการดังกล่าวด้วย
 2. ข้อก�าหนดทีส่อง Nonattainment NSR Permits 
ถกูใช้เป็นข้อก�าหนดส�าหรบัแหล่งก�าเนดิมลพษิหลักทีเ่ป็นแหล่ง
ก�าเนดิใหม่ (new major source) หรอื แหล่งก�าเนดิมลพษิหลกัที่
มอียูเ่ดมิทีจ่ะท�าการปรบัปรงุครัง้ใหญ่ (major sources making 
a major modification) ในพืน้ทีท่ีม่ค่ีามลพษิทางอากาศเกินเกณฑ์
มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (nonattainment area)
โดยมีข้อก�าหนด 3 ข้อ ดังนี้

การใช้เทคนคิการเผาไหม้เชือ้เพลงิแบบใหม่ ๆ โดยหวัใจส�าคญัคอื
ต้องระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด
 ตวัอย่างเครือ่งมอื/อปุกรณ์/การปฏบิตั ิทีถ่อืว่าเป็น BACT
เช่น
 • Regenarative Thermal Oxidizer (RTO)
 • Thermal Oxidizer (TO)
 • Catalytic Oxidizer (CatOx)
 • Bellow Sealed Valve
 • การเก็บตัวอย่างไอระเหยที่ท�างานภายใต้ความดัน
เป็นลบ (100 % capture efficiency)
  1.2 ท�าการวเิคราะห์คณุภาพอากาศ (An air quality
analysis)
  จดุประสงค์หลกัของการวเิคราะห์คณุภาพอากาศ คอื
การวเิคราะห์ให้เหน็ว่ามลพษิทีเ่กดิขึน้จากแหล่งก�าเนดิมลพษิหลกั
ทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิใหม่ (new major sources)  หรอืแหล่งก�าเนดิ
มลพษิหลกัทีม่อียูเ่ดมิทีจ่ะท�าการปรับปรุงใหญ่ (major modification
sources)  เมื่อรวมกับมลพิษที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากแหล่ง
ก�าเนดิมลพษิอืน่ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั (existing sources) จะไม่ส่งผล
ให้ค่ามลพษิทางอากาศเกนิค่ามาตรฐานคณุภาพในบรรยากาศ ซึง่
โดยทั่วไปการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจะต้องพิจารณาถึง
 • การประเมนิคณุภาพอากาศในปัจจบุนั (existing)  โดย
อาจได้มาจากข้อมลูผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
ในปัจจุบันหรือผลการประเมินคุณภาพอากาศในปัจจุบันโดยใช้
แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์
 • การใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมิน
คุณภาพอากาศในอนาคตภายหลังที่มีโครงการเกิดขึ้น
  1.3 ท�าการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้เพิม่เตมิ 
(An addition impacts analysis)
 วเิคราะห์ผลกระทบเพิม่เตมินอกเหนอืจากผลกระทบด้าน
คณุภาพอากาศ เช่น ผลกระทบด้านคณุภาพน�า้  ทัง้น�า้ผวิดนิและ
น�า้ใต้ดนิผลกระทบต่อพืช และผลกระทบอืน่ ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้จาก
แหล่งก�าเนิดมลพิษทางอากาศที่เราก�าลังพิจารณาอยู่  ทั้งนี้ ให้
พจิารณาถงึมลพษิท่ีเพิม่ขึน้จากการเตบิโตของอตุสาหกรรมและ
ทีอ่ยูอ่าศัยทีต่ัง้อยูใ่นพ้ืนทีเ่ดยีวกบัแหล่งก�าเนดิมลพษิทีเ่ราพจิารณา
อยู่ด้วย
  1.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการให้
ความเห็นก่อนการอนุญาตโครงการ
 มารูจ้กักบั PSD Increment
 PSD increment คอื ปรมิาณของมลพษิทางอากาศทีร่ฐั
ยนิยอม/อนญุาตให้มจี�านวนเพ่ิมขึน้ได้ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีตัง้อยูใ่น
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 การประเมินคุณภาพอากาศในปจจุบัน (existing) โดยอาจไดมาจากขอมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปจจุบันหรือผลการประเมินคุณภาพอากาศในปจจุบันโดยใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร

 การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการประเมินคุณภาพอากาศในอนาคต
ภายหลังท่ีมีโครงการเกิดข้ึน

1.3 ทําการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติม (An addition impacts analysis)
วิเคราะหผลกระทบเพ่ิมเติมนอกเหนือจากผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เชน

ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา ท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินผลกระทบตอพืช และผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีเรากําลังพิจารณาอยู ท้ังนี้ ใหพิจารณาถึงมลพิษท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัยท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเดียวกับแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเราพิจารณาอยูดวย

1.4 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหความเห็นกอนการอนุญาตโครงการ

มารูจักกับ PSD Increment
PSD increment คือ ปริมาณของมลพิษทางอากาศท่ีรัฐยินยอม/อนุญาตใหมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนไดในพ้ืนท่ีโครงการท่ีตั้งอยูในในพ้ืนท่ีท่ีมีคามลพิษทางอากาศอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ (attainment areas) โดย PSD increment จะเปนคาความเขมขนของมลพิษสูงสุดท่ีสามารถอนุญาต
ใหเพ่ิมข้ึนไดแตตองไมเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NAAQS เปนคาสูงสุด ceiling ท่ีรัฐยินยอม
ใหเกิดข้ึนได) ซึ่งคา PSD increment ดังกลาวจะมีคาสูงกวาคาความเขมขนพ้ืนฐานของมลพิษนั้นๆ (baseline
concentration) โดยคาความเขมขนพ้ืนฐาน (baseline concentration) จะเปนคาเฉพาะสําหรับมลพิษแตละ
ชนิดหาไดจากความเขมขนของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศในปจจุบัน (existing) (ดูรูปประกอบ)

จุดประสงคของการดําเนินการตาม Prevention of Significant Deterioration (PSD)

Concentration

NAAQS

Applicable PSD increment

Baseline

Area
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  2.1 เลอืกใช้ Lowest Achievable Emission Rate
(LAER)
  Lowest Achievable Emission Rate (LAER)
เป็นค่าควบคมุอตัราการระบายมลพษิ ทีม่คีวามเข้มงวดมากทีส่ดุ
หาค่าได้จาก
 • ค่าควบคมุอตัราการระบายมลพษิทีเ่ข้มงวด
ทีส่ดุ ท่ีก�าหนดในแผนการด�าเนนิงานของแต่ละรฐั ส�าหรบัแต่ละ
ประเภทของแหล่งก�าเนิดที่ยินยอมให้ปล่อยมลพิษ 
 • ค่าควบคมุอตัราการระบายมลพษิทีเ่ข้มงวด
ทีส่ดุ ทีท่�าได้ส�าเร็จในทางปฏบิตั ิในแต่ละประเภทของแหล่งก�าเนดิ
 ทัง้นี ้ค่าควบคมุอตัราการระบายมลพิษ (LAER) อาจเป็นผล
มาจากการใช้หลาย ๆ  วธิกีาร/มาตรการ ร่วมกัน เช่น การเปลีย่นแปลง
วตัถดุบิในกระบวนการผลติ  การปรบัปรงุกระบวนการผลิต  การ
ติดตั้งระบบควบคุมมลพิษเพิ่มเติม เป็นต้น
  2.2 ใช้วธิ ีEmission offsets
   Emission Offsets หมายถงึ การท�าให้อตัราการ
ระบายมลพิษลดลง โดยทัว่ไปจะไปลดอตัราการระบายมลพษิจาก
แหล่งก�าเนดิเดมิ (Actual Emission)  ทีต้ั่งอยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง
พืน้ทีโ่ครงการ และน�าอตัราการระบายมลพษิทีไ่ด้มานัน้  มาให้กบั
แหล่งก�าเนดิมลพิษใหม่ (new source)  หรอืแหล่งก�าเนดิมลพษิ
ทีจ่ะท�าการปรบัปรงุ (modification) ทีท่�าให้อตัราการระบายมลพษิ
เพิม่ขึน้  ท้ังนี ้คณุภาพอากาศภายหลงัการใช้วธิ ีEmission offsets
นัน้จะต้องดขีึน้  โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการปรบัลดอตัราการ
ระบายมลพิษ คอื การท�าให้พืน้ทีด่งักล่าวเปลีย่นไปเป็นพืน้ทีท่ีม่ค่ีา
มลพษิทางอากาศอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
(attainment area)  ขณะเดียวกันก็ยังคงให้มีการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมต่อไปด้วย
  2.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วม
(opportunity for public involvement)
 3. ข้อก�าหนดทีส่าม Minor NSR Permits จะเป็นข้อ
ก�าหนดทีใ่ช้ส�าหรบัแหล่งก�าเนดิมลพษิทีต่ัง้อยูก่บัที ่(Stationary
sources) ทีไ่ม่ต้องท�าตามเกณฑ์ของ Prevention of Significant
Deterioration (PSD) Permits หรอืเกณฑ์ของ Nonattainment
NSR Permits  โดยจดุประสงค์ของการท�า Minor NSR Permits
คอื เพือ่ป้องกันการเกิดขึน้ของแหล่งก�าเนดิมลพษิทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อพืน้ท่ีทีม่ค่ีามลพษิทางอากาศอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน (Attainment
areas)  โดยรักษาคณุภาพอากาศให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน (NAQQS)
หรอืเพือ่ป้องกนัการขดัต่อนโยบาย/กลยทุธ์ในการควบคมุมลพษิ
ในพืน้ทีท่ีม่ค่ีามลพษิทางอากาศเกนิเกณฑ์มาตรฐาน (nonattainment
area) ซึง่โดยส่วนมาก Minor NSR Permits จะระบเุงือ่นไขในการ

อนญุาตอย่างชดัเจน  ในการควบคมุอตัราการระบายทีแ่หล่งก�าเนดิ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อก�าหนดของ Prevention of Significant 
Deterioration (PSD) Permits หรอื Nonattainment NSR Permits
ซึง่รฐัแต่ละรฐัในประเทศอเมรกิาสามารถก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ท�าแผนส�าหรบั Minor NSR Permits เป็นของตนเองได้ ตราบเท่าที่
แผนนัน้ยงัได้ตามเกณฑ์ขัน้ต�า่ (minimum requirements)  ทัง้นี้
Minor NSR Permits  จะเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานอนญุาตของรฐั
นัน้ ๆ  ซึง่ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของแผนการด�าเนนิงานของรฐัแต่ละรฐั
(State Implementation Plan)
มารูจ้กัหน่วยงานผูอ้นญุาตในประเทศสหรฐัอเมรกิา
 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาการท�า NSR Permits Program
โดยทัว่ไปหน่วยงานผูอ้นญุาตคอืรฐันัน้ ๆ  หรอืหน่วยงานควบคมุ
มลพษิในแต่ละท้องถิน่  ส�าหรบัหน่วยงาน EPA นัน้ จะเป็นผูอ้นญุาต
ในบางกรณี
 ทัง้นี ้EPA เป็นหน่วยงานผูร้เิริม่หลกัเกณฑ์พ้ืนฐาน (Basic
Requirement) ส�าหรบั NSR Permits Program ซึง่ก�าหนดอยูใ่น
ข้อบังคบัของรฐับาลกลาง (Federal Regulations) รฐัแต่ละรฐัอาจ
พฒันาหลกัเกณฑ์/ข้อก�าหนด (NSR Requirement) ขึน้มาทีเ่ป็น
ของตัวเอง  และสามารถปรบัปรงุขัน้ตอนกระบวนการตามความ
เหมาะสมตามแต่คณุภาพอากาศในแต่ละรฐั ซึง่อย่างน้อยต้องเข้มงวด
กว่าหลกัเกณฑ์ของ EPA (Basic Requirement)  โดย EPA จะเป็น
ผูอ้นมัุติ Program ทีร่ฐัแต่ละรฐัพฒันาขึน้มา  ซึง่จะถกูก�าหนดไว้ใน
แผนการด�าเนินงานของรัฐ  (State Implementation Plan)
 ย้อนกลบัมาทีป่ระเทศไทยประเทศไทยได้มกีารก�าหนด
อัตราการระบายมลพิษจากแหล่งก�าเนิด (Emission Rate 
Determination) ซึง่ได้ระบุไว้ในแนวทางในการประเมนิผลกระทบ
ด้านคณุภาพอากาศด้วยแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ในรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม  ส�าหรบัโครงการด้านอตุสาหกรรม
และด้านพลงังานในพืน้ทีม่าบตาพดุและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ   โดยแนวทางฯ
ดงักล่าว ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ
(กก.วล.) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2556 รายละเอียด ดังนี้ 
 1. พืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิ  จงัหวดัระยอง  ใช้การประเมนิ
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศขั้นคัดกรองตามแนวทางของ
EPA เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกระดบัการควบคมุอตัราการระบาย
NOx และ SO2  จากแหล่งก�าเนิดมลพิษใหม่และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการระบายเพิ่มขึ้น  โดยการเปรียบเทียบค่า
ความเข้มข้นสงูสดุทีไ่ด้จากการประเมนิ (Maximum Ground Level
Concentration) กบัระดบัผลกระทบทีม่นียัส�าคญั (Significant 
Impact Level หรือ SIL)  ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรอง ดังนี้ 
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 ทั้งนี้  โครงการต้องประเมินค่าความเข้มข้นของมลพิษ
ทางอากาศสะสมซึง่บ่งบอกผลกระทบรวม (Total Impact) ทีจ่ะ
ใช้เพือ่เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
ก�าหนดดังนี้
 1) ก�าหนดให้ใช้ค่าความเข้มข้นสงูสดุทีไ่ด้จากการประเมนิ
ทีไ่ด้ท�าการปรบัค่าความเข้มข้นมลพษิทีป่ระเมนิได้ให้อยูใ่นสภาวะ
มาตรฐาน (1 บรรยากาศ และ 25 องศาเซลเซยีส) แล้ว  รวมกบัค่า
ความเข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศก่อนมีโครงการ 
 2) กรณแีหล่งก�าเนดิมลพิษใหม่และ/หรือทีมี่การเปลีย่น
แปลงเพิม่ขึน้  ส่งผลให้การประเมนิผลกระทบรวม (Total Impact)

มีค่าเกนิค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (Exceedance)
โครงการจะต้องท�าการปรบัลดอตัราการระบายมลพษิลงจนกว่า
ผลการประเมนิจะอยูภ่ายในมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศ
 3) กรณสีารอนิทรย์ีระเหยง่าย (VOCs) ทีม่ผีลการตรวจ
วดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศในพืน้ทีศ่กึษาสงูกว่าค่ามาตรฐาน
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ  การประเมนิผลกระทบรวม (Total
Impact) จะต้องพสิจูน์ให้เห็นว่าการด�าเนนิการโครงการจะไม่ส่งผล
ให้ช่วงระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพที่มีอยู ่เดิม
เปลี่ยนแปลงไป

  1) ค่าความเข้มข้นสงูสดุจากแบบจ�าลองฯ ไม่เกนิค่า SIL
ให้ใช้ค่าอตัราการระบายมลพษิ  ตามทีน่�าเข้าแบบจ�าลองฯ ในกรณี
ทีค่่าความเข้มข้นมลพษิจากผลการตรวจวดัในพืน้ทีน้่อยกว่าร้อยละ
80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  2) ค่าความเข้มข้นสงูสดุจากแบบจ�าลองฯ  เกนิค่า SIL
หรอืในกรณทีีพ่บค่าความเข้มข้นมลพษิจากผลการตรวจวดัคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศในพืน้ทีศ่กึษาต้ังแต่ร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐาน
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ  ให้ใช้ค่าอตัราการระบายมลพษิตาม
หลักการ 80/20  คือ  ปรับลดอัตราการระบายมลพิษจากค่าที่
ด�าเนนิการจรงิ (Maximum Actual Emission) ของโครงการเดมิ
(Emission Offset) หรอืของโครงการอืน่ ๆ  (Emission Trading)
แล้วแต่กรณ ี เพือ่น�าอตัราการระบายมลพษิไปให้กบัแหล่งก�าเนดิ
มลพษิใหม่และ/หรอืทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราการระบายเพิม่ขึน้
ของโครงการตัง้ใหม่ หรอืโครงการขยายก�าลงัการผลติ  หรอืการ

เปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ ได้ไม่เกนิร้อยละ 80 ของมลพษิ
ทีป่รบัลดลง
 2. พืน้ทีอ่ืน่ ๆ  กรณทีีพ่บค่าความเข้มข้นมลพษิจากผล 
การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศส�าหรบั NOx และ SO2
ในพืน้ทีศ่กึษาตัง้แต่ร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศใน
บรรยากาศ ให้ใช้ค่าอตัราการระบายมลพษิตามหลกัการ 80/20
คอื ปรบัลดอตัราการระบายมลพษิจากค่าทีด่�าเนนิการจรงิ (Maxi-
mum Actual Emission)  ของโครงการเดมิ (Emission Offset)
หรอืของโครงการอืน่ ๆ  (Emission Trading) แล้วแต่กรณ ี เพือ่น�า
อตัราการระบายมลพษิไปให้กบัแหล่งก�าเนดิมลพษิใหม่และ/หรอื
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราการระบายเพิม่ขึน้ของโครงการตัง้ใหม่
หรอืโครงการขยายก�าลงัการผลติ หรอืการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมลพิษที่ปรับลดลง

ระดับผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ (Significant Impact Level (SIL))

  ระดับผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ, ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 มลพิษ
  

(Significant Impact Level (SIL))
 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ปี

 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 12.8 - 0.57

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 31.2 4.11 1

หมายเหต ุ  ค่า SIL อ้างอิงตาม General Guidance for Implementing the 1-hr NO2 National Ambient Air Quality
Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr NO2 Significant Impact
Level (28 มิถุนายน 2553) และ General Guidance for Implementing the 1-hr SO2 National Ambient Air Quality
Standard in Prevention of Significant Deterioration Permits, Including an Interim 1-hr SO2 Significant Impact
Level (23 สิงหาคม 2553) ดังนี้ 
  ค่า SIL ของ 1 ชั่วโมง คิดที่ร้อยละ 4 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  ค่า SIL ของ 24 ชั่วโมง คิดที่ร้อยละ 1.37 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
  ค่า SIL ของ 1 ปี คิดที่ร้อยละ 1 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
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เอกสารอ้างอิง
1. New Source Review (NSR) Permitting. United States
 Environmental Protection Agency (EPA). Retrieved  
 from https://www.epa.gov/nsr

2. แนวทางการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
  โครงการอตุสาหกรรมกลัน่น�า้มันปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีแยกหรอื
 แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และเคมีอื่น ๆ. ส�านักงานนโยบาย
 และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม.กนัยายน 2556
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 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (Monitoring)  ถอืเป็นขัน้ตอน
ส�าคญัภายหลงัจากทีโ่ครงการได้รบัการพจิารณาให้ความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในชุดที่เกี่ยวข้องแล้ว (หากเป็น
โครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรี จะต้องได้รับการอนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว) 1/ (รูปที่ 1)  ดังนั้น เจ้าของโครงการ
จะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring
Report) ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก คชก. เสนอหน่วยงานอนญุาต
ตามกฎหมาย (ตารางที่ 1) และ สผ. ซึ่งส่วนใหญ่จะก�าหนดให้
จดัท�าและส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานอนญุาต และ สผ. 2 ครัง้/ปี
(ผลการปฏบิตัติามมาตรการเดอืนมกราคม-มถินุายน ให้รายงาน
มาในเดือนกรกฎาคม และผลการปฏิบัติตามมาตรการเดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม ให้รายงานมาในเดอืนมกราคมของปีถดัไป)
อย่างไรกต็าม ยงัพบว่า บางโครงการไม่ได้รายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการฯ ให้ สผ. และหน่วยงานอนญุาต โดยอาจเกดิจาก
ปัจจัยต่าง ๆ   เช่น  เจ้าของโครงการไม่ให้ความส�าคัญของการ
ติดตามตรวจสอบ โครงการไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน

อนุญาต หรือ โครงการปิดกิจการ เป็นต้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงเขียน
บทความนีเ้พือ่สร้างความเข้าใจและความส�าคญัของการตดิตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับเจ้าของโครงการ
หน่วยงานอนุญาต และประชาชนทั่วไป   นอกจากนี้  ยังเป็นการ
ส่งเสรมิให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report) สําคญัไฉน
ทําแลวประชาชนไดอะไร

นายสมิต  จริะมงคล
นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ

กลุมงานวิชาการและฐานขอมูล
กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
(Monitoring) ถือเปนข้ันตอนสําคัญภายหลังจากท่ี
โครงการไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (คชก.) ในชุดท่ี
เก่ียวของแลว 1/ (รูปท่ี 1) ดังน้ัน เจาของโครงการ
จะตองรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA
Monitoring Report) ตามท่ีไดกําหนดไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีไดรับความ
เห็นชอบจาก คชก. ใหหนวยงานอนุญาตตามกฎหมาย
(ตารางท่ี 1) และ สผ. ซึ่งสวนใหญจะกําหนดใหจัดทํา
และสงรายงานฯ ใหหนวยงานอนุญาต และ สผ. 2 ครั้ง/ป (ผลการปฏิบัติตามมาตรการเดือนมกราคม-มิถุนายน ให
รายงานมาในเดือนกรกฎาคม และผลการปฏิบัติตามมาตรการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ใหรายงานมาในเดือนมกราคม
ของปถัดไป) อยางไรก็ตาม ยังพบวา บางโครงการไมไดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให สผ. และหนวยงาน
อนุญาต โดยอาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน เจาของโครงการไมใหความสําคัญของการติดตามตรวจสอบ โครงการไมไดรับ
การอนุญาตจากหนวยงานอนุญาต หรือ โครงการปดกิจการ เปนตน ดังน้ัน ผูเขียนจึงเขียนบทความน้ีเพื่อสรางความ
เขาใจและความสําคัญของการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ใหกับเจาของโครงการ หนวยงานอนุญาต
และประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ี ยังเปนการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมดวย

ตารางท่ี 1 หนวยงานอนุญาตตามกฎหมายของประเภทโครงการตางๆ ท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม

ประเภทโครงการ หนวยงานอนุญาต

เหมืองแร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

การสํารวจและผลิตปโตรเลียม กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

ระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ - กรมธุรกิจพลังงาน (ทอนํ้ามัน)
- สนง. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และกรมธุรกิจ
พลังงาน (ทอกาซ)

นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รูปท่ี 1: ระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมรูปที่ 1 :  ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป

ตารางที่ 1  หน่วยงานอนุญาตตามกฎหมายของประเภทโครงการต่าง ๆ ที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ประเภทโครงการ   หน่วยงานอนญุาต

 เหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 ระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ - กรมธุรกิจพลังงาน (ท่อน�้ามัน)
  - สนง. คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน และกรมธุรกิจพลงังาน
    (ท่อก๊าซ)
  - การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   (กรณีโครงการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม)

 นคิมอตุสาหกรรม และโรงงานอตุสาหกรรม ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที ่ การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 นิคมอุตสาหกรรม

 เขตประกอบอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

นายสมิต  จิระมงคล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 • มีผลต่อการพิจารณาของ คชก. ในการยื่นขอขยาย
โครงการ  ขอต่อใบอนุญาต  หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ 
 • มผีลต่อการพจิารณาคดใีนชัน้ศาล ในกรณทีีโ่ครงการ
ถูกฟ้องร้อง หรือได้รับการร้องเรียน 
 • เกิดการต่อต้านจากชุมชน  ท�าให้เจ้าของโครงการ
เสียชื่อเสียง และไม่น่าเชื่อถือในสายตาประชาชน 
 • ไม่ได้รบัการส่งเสรมิหรอืไม่ได้รบัการพจิารณาคดัเลอืก
ให้รับรางวัลในโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลต่อการให้เงินลงทุนของโครงการจากสถาบัน
การเงิน
บทบาทของ สผ. ในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก�าหนดให้โครงการจะต้องรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ

ความส�าคัญของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA
Monitoring Report)
 วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตร
การฯ ให้กับ สผ. และ หน่วยงานอนุญาต ได้แก่ 2/

 1) เพือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพหรอืแก้ไขความเหมาะสม
ของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่แวดล้อม (Mitigation
Measures) ที่ก�าหนดไว้ในแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ
พัฒนา (Environmental Management Plan) 
 2) เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ
หรือมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาโครงการ
 3) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน
 อย่างไรก็ตาม มบีางโครงการไม่ได้รายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการฯ ให้กับ สผ. หรือหน่วยงานอนุญาต  ทั้งนี้ หาก
โครงการใดที่ไม่ได้จัดท�าและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ให้กับหน่วยงานอนุญาต และ สผ. จะมีผลกระทบที่
ตามมา ดังนี้

 ประเภทโครงการ   หน่วยงานอนญุาต

 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน - การนิคมอุตสาหกรรม (กรณีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม)
  - สนง. คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
 ท่าเทียบเรือ, ท่าเทียบเรือส�าราญกีฬา กรมเจ้าท่า

 ท่าอากาศยาน สนง. การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 อาคารส�านักงาน/อาคารค้าปลีกค้าส่ง กรุงเทพมหานคร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) (ระยะก่อสร้าง)

 การจัดสรรที่ดิน กรมที่ดิน/ส�านักงานที่ดินจังหวัด

 โรงพยาบาล  - กรุงเทพมหานคร/อปท. (ระยะก่อสร้าง)
  - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ระยะด�าเนินการของโรงพยาบาล
   เอกชน)
  - กระทรวงสาธารณสุข (ระยะด�าเนินการของโรงพยาบาลรัฐ)
  - สนง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   (ระยะด�าเนินการของโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย)

 โรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ - กรุงเทพมหานคร/ อปท. (ระยะก่อสร้าง)
  - กรมการปกครอง 
   (ระยะด�าเนินการของโครงการที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร)
  - จังหวัด 
   (ระยะด�าเนินการของโครงการที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร) 

 อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) - กรุงเทพมหานคร/อปท. (ระยะก่อสร้าง)
  - กรมที่ดิน/ส�านักงานที่ดินจังหวัด (ระยะด�าเนินการ)
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 2) ร่วมตดิตามตรวจสอบโครงการกบัหน่วยงานอนญุาต
ทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน
 3) ร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาค ีหรอืคณะกรรมการ
ร่วมทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะโครงการของรฐั รวมทัง้คณะกรรมการ
ในการพจิารณาคดัเลอืกสถานประกอบการดเีด่นด้านสิง่แวดล้อม
 4) จ้างบุคคลที่สาม (Third Party) ร่วมท�าการติดตาม
ตรวจสอบโครงการ
 5) ใช้ผลการปฏบิตัติามมาตรการประกอบการพจิารณา
ขยายโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
 ทัง้นี ้ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทีเ่สนอ
ให้ สผ. ในปี 2558 และ 2559 (ตารางที่ 2)  พบว่า มีรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอมา สผ. จ�านวน 3,269 และ
3,593 ฉบับ ตามล�าดับ ส่วนในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถนุายน 2560 มีรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอมา 
สผ. จ�านวน 2,082 ฉบับ

ให้หน่วยงานอนญุาต  อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญัติส่งเสรมิและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  มาตรา 50
วรรคสอง “เมือ่คณะกรรมการผูช้�านาญการได้ให้ความเหน็ชอบ
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ซึง่มอี�านาจตามกฎหมายในการพจิารณาสัง่อนญุาต หรอืต่ออายุ
ใบอนุญาต น�ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก�าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาต  โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก�าหนดตาม
กฎหมายในเร่ืองนัน้ด้วย” 1/  ดงันัน้ อ�านาจในการออกใบอนญุาต
การก�ากับดูแลโครงการ  และการก�าหนดบทลงโทษ จะอยู่ที่
หน่วยงานอนุญาตตามกฎหมาย   ส่วน สผ. จะมีบทบาทในการ
ติดตามผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ 1/  ดังนี้
 1) พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
พร้อมรายงานผลการพิจารณาให้เจ้าของโครงการและหน่วยงาน
อนุญาต

ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจาก EIA Monitoring 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ  องค์กรพฒันาเอกชน  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  น�าเสนอข้อมูล  ข้อโต้แย้ง  หรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ภาคประชาชน
สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและโครงการสามารถอยูร่่วมกบั
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ 4/

ตารางที่ 2 ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report) ที่เสนอให้ สผ. พิจารณา 
 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2560)
 2558 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2560 
 ประเภทโครงการ
  เสนอมายัง สผ. เสนอมายัง สผ. เสนอมายัง สผ.
 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 913 1,163 693
 คมนาคม  286 256 146
 เหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม 843 981 703
 อุตสาหกรรม  461 571 263
 พลังงาน  461 414 235
 พัฒนาแหล่งน�้า  19 20 11
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  286 188 143
  รวม  3,269 3,593 2,194

ที่มา : กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ, ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2560)
 กลุ่มงานพฒันาแหล่งน�า้และเกษตรกรรม, ส�านกัวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส�าหรบัโครงการพฒันาแหล่งน�า้และ เกษตรกรรม
 ระหว่าง ปี 2558-2559)

 ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นหลักฐาน
ท่ีสามารถให้กบัประชาชนม่ันใจว่า  โครงการจะก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ และสามารถอยูร่่วมกบัชมุชนได้ รวมถงึประชาชน
สามารถตรวจสอบหรือโต้แย้งได้ว่า  ข้อมูลที่เสนอไว้ในรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ  ตรงกับความเป็นจริง/สภาพปัจจุบัน
หรอืไม่  และกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate
Social Responsibility : CSR) ที่เสนอไว้ในรายงานโครงการ
ได้ด�าเนนิการไว้จรงิหรอืไม่  โดยประชาชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ของคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ
(บางโครงการมาตรการไม่ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการดงักล่าว) เพือ่
ควบคมุ ก�ากบัการปฏบิตัติามมาตรการของเจ้าของโครงการ และชีแ้จง
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การมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบจากโครงการ องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถเขารวมแสดง
ความคิดเห็น นําเสนอขอมูล ขอโตแยง หรือขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมถึง
การติดตามตรวจสอบซึ่ งเปนกลไกหน่ึงท่ีภาคประชาชนสามารถเขามามีบทบาทในการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อใหม่ันใจวากระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และโครงการสามารถอยูรวมกับชุมชน และส่ิงแวดลอมได 4/

ท้ังน้ี รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
เปนห ลักฐานท่ีสามารถให กับประชาชน ม่ันใจว า
โครงการจะกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด
และสามารถอยูรวมกับชุมชนได รวมถึงประชาชน
สามารถตรวจสอบหรือโตแยงไดวา ขอมูลท่ีเสนอไวใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตรงกับความเปน
จริง/สภาพปจจุบัน หรือไม และกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility:
CSR) ท่ีเสนอไวในรายงานโครงการไดดําเนินการไวจริง
หรือไม โดยประชาชนสามารถเขามาเปนสวนหน่ึงของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของ
โครงการ เพื่อควบคุม กํากับ การปฏิบัติตามมาตรการของ
เจาของโครงการ และช้ีแจงขอหวงกังวลของประชาชนใน
พื้นท่ี ให โครงการรับทราบ และนําไปปรับปรุ งการ
ดําเนินงานของโครงการใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด ท้ังน้ี ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบเบื้องตนไดโดย
สามารถสังเกตส่ิงผิดปกติรอบๆ ตัวเรา หรือชุมชน รวบรวมขอมูลคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี และประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสามารถนําขอมูลท่ีเปนประโยชนตอชุมชนมาเผยแพรได 5/ นอกจากน้ี ยังสามารถ
สืบคนโครงการไดในฐานขอมูลรายงาน EIA ท่ีไดรับความเห็นชอบ ตามเว็บไซต eia.onep.go.th หรือโมบาย
แอพพลิเคช่ัน “SMART EIA” ในฐานขอมูลดังกลาวจะมีรายละเอียดประกอบดวย 1) ช่ือโครงการ 2) บริษัทเจาของ
โครงการ 3) ประเภทโครงการ 4) วันท่ีออกหนังสือเห็นชอบรายงานฯ 5) นิติบุคคลผูจัดทํารายงาน และ 6) จังหวัดท่ีต้ัง
โครงการ (รูปท่ี 2) พรอมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมีโครงการบางประเภทเช่ือมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงานอนุญาตดวย

บทสรุป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report) เปนส่ิงจําเปนท่ีเจาของโครงการจะตอง
รายงานให สผ. และหนวยงานอนุญาต เพื่อประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบหรือมีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงไป จากการพัฒนาโครงการ หรือไม อยางไร รวมท้ังตรวจสอบมาตรการฯ ท่ีกําหนดไวในรายงานฯ วา
มีประสิทธิภาพหรือมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด อยางไรก็ตาม ยังพบวา มีผูประกอบการบางรายยังไมให
ความสําคัญกับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งมีผลท่ีตามมา เชน การพิจารณาของ คชก. ในการย่ืน
ขอขยายโครงการ หรือขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ การพิจารณาคดีในช้ันศาล ในกรณีท่ีโครงการถูก
ฟองรอง หรือไดรับการรองเรียน และเกิดการตอตานจากชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ เปนตน นอกจากน้ี อํานาจ

รูปท่ี 2 : ฐานขอมูลรายงาน EIA ท่ีไดรับความเห็นชอบ ใน

เว็บไซต eia.onep.go.th

ข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ให้โครงการรับทราบ  และน�าไป
ปรับปรุงการด�าเนินงานของโครงการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเบื้องต้นได้  โดย
สามารถสังเกตส่ิงผิดปกติรอบ ๆ  ตัวเรา หรือชุมชน  รวบรวมข้อมูล
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่และประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน  เพือ่สามารถน�าข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชนมาเผยแพร่ได้ 5/  
นอกจากน้ี ยงัสามารถสืบค้นโครงการได้ในฐานข้อมลูรายงาน EIA ท่ีได้รบั
ความเหน็ชอบ  ตามเวบ็ไซต์ eia.onep.go.th หรอืโมบายแอพพลเิคช่ัน
“SMART EIA” ในฐานข้อมลูดงักล่าวจะมรีายละเอยีดประกอบด้วย
1) ชือ่โครงการ  2) บรษิทัเจ้าของโครงการ  3) ประเภทโครงการ  4) วนัท่ี
ออกหนงัสอืเหน็ชอบรายงานฯ  5) นติิบุคคลผู้จัดท�ารายงาน  และ 6)
จังหวัดที่ตั้งโครงการ (รูปที่ 2)  พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีโครงการบางประเภทเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานอนุญาตด้วย

บทสรุป
 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring
Report) เป็นส่ิงจ�าเป็นทีเ่จ้าของโครงการจะต้องรายงานให้ สผ. และ
หน่วยงานอนญุาต เพือ่ประเมนิคณุภาพสิง่แวดล้อมทีไ่ด้รบัผลกระทบหรอื
มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงไปจากการพฒันาโครงการหรอืไม่ อย่างไร
รวมทัง้ตรวจสอบมาตรการฯ ทีก่�าหนดไว้ในรายงานฯ ว่า มปีระสทิธภิาพ
หรือมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด อย่างไรกต็ามยงัพบว่ามผู้ีประกอบการ
บางรายยงัไม่ให้ความส�าคญักบัการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ
ซึง่มผีลทีต่ามมา เช่น การพจิารณาของ คชก. ในการยืน่ขอขยายโครงการ
หรือขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของโครงการ  การพจิารณาคดใีนชัน้ศาล
ในกรณท่ีีโครงการถกูฟ้องร้องหรอืได้รบัการร้องเรยีน และเกดิการต่อต้าน
จากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นต้น  นอกจากนี้ อ�านาจหน้าที่
ในการก�าหนดบทลงโทษ และการเพกิถอนใบอนญุาตโครงการ จะอยูท่ี่
หน่วยงานอนุญาตตามกฎหมาย  ส่วน สผ. จะมบีทบาทในการตดิตามผล
การปฏบิตัติามมาตรการฯ ได้แก่  การพจิารณาให้ความเหน็ด้านสิง่แวดล้อม
ต่อหน่วยงานอนุญาต  การร่วมตดิตามตรวจสอบโครงการกบัหน่วยงาน
อนญุาต  การใช้รายงานเป็นเอกสารประกอบการพจิารณาของ คชก.
ในขัน้ตอนขยายหรอืเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ทัง้นี ้รายงานผล
การปฏิบตัติามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report) เป็นเครือ่งมอื
ทีส่ามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนได้ว่า  โครงการจะก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ และสามารถอยูร่่วมกบัชมุชนได้

นอกจากนี ้ประชาชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึง่การเฝ้าระวงัและตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ได้แก่  เป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  การสังเกต
สิง่ผดิปกตริอบ ๆ  ตวัเรา หรอืชุมชน  การรวบรวมข้อมูลคณุภาพสิง่แวดล้อม
ในพืน้ที ่ พร้อมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน  เพือ่
สามารถน�าข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์  หรอืข้อห่วงกงัวลให้หน่วยงานอนญุาต
รบัทราบได้ รวมทัง้ยงัสามารถสบืค้นโครงการทีร่ายงาน EIA ได้รับความ
เห็นชอบ ตามเว็บไซต์ eia.onep.go.th หรือโมบายแอพพลิเคชั่น
“SMART EIA”  ซึง่สามารถตรวจสอบรายละเอยีดและมาตรการของ
โครงการในขั้นเบื้องต้นได้
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