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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัปัญหาความขดัแยง้จากโครงการพฒันาขนาดใหญ่ทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพไดท้วคีวาม
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ประเมนิประสทิธผิลกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชน และเพื่อน าเสนอแนวทางพฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ โดยเป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผู้
มสีว่นไดเ้สยีร่วมกบัการศกึษาเอกสาร ซึง่ประยุกต์ใชห้ลกั CIPP-I Model ในการประเมนิ ผลการศกึษา พบว่า ในดา้น
บรบิท ประสทิธภิาพของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนขึน้อยู่กบัการบงัคบัใชก้ฏหมายและน าไปปฏบิตัิอย่าง
ถูกตอ้ง ในดา้นปัจจยัน าเขา้ บุคลากรของโครงการมคีวามรูเ้พยีงพอ แต่ประชาชนยงัขาดความรูใ้นดา้นการมสี่วนร่วม
ของประชาชน ในดา้นกระบวนการ มกีารด าเนินการดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชนครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ในด้านผลผลติ มกีารน าขอ้มูลทีป่ระชาชนแสดงความคดิเหน็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาปรบัปรุงร่างมาตรการฯ 
และในดา้นผลกระทบ กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนสามารถช่วยลดความขดัแยง้ของโครงการได ้ซึง่แนวทาง
พฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชน คอื ภาครฐัควรสร้างองคค์วามรูด้้านการมสี่วนร่วมของประชาชนใหแ้ก่ประชาชน 
และผู้ด าเนินโครงการควรให้ความส าคญัในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและ
ต่อเนื่อง 
 
ค าส าคญั :  กระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน; การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ; โครงการ

ก่อสรา้งทางว่ิงเส้นท่ี 3 และ 4 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
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Abstract 

The conflict problem from a large development projects which affect to environment and health impact 
was increasing because the public participation were not effectively. The objectives of this study were 
assessment of effectiveness for public participation process and recommend the proper for development of 
public participation in environmental and health impact assessment. The study is qualitative study and 
research data were collected through semi-instructed interview form interested parties and document review 
were analyzed by CIPP-I model. The result of this study found: Context ; effectiveness of public participation 
was depended on legal regulation and completely implementation. Input ; projects staffs’ have well 
knowledge but people was not understand about public participation. Process was completed for public 
participation process was complied with legal requirement. Product; was used the data of public participation 
process to consideration for established the standard and Impact; public participation process can decrease 
the project conflict that the public participation improvement was government sector should be established 
the public participation knowledge for the people and project management team should be interest to the 
corrective and continual of data from public participation. 
 
Key words: Public Participation Process; Environmental and Health Impact Assessment;  

The Construction of Runway 3-4 for Suvarnabhumi Airport Project 
 
 
  



131 

 

บทน า 

การพฒันาระบบการขนสง่ทางอากาศเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้น 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศ แต่ในทางกลบักนัการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ในช่วงทีผ่่าน
มาของประเทศไทยมกัท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการนัน้ๆ โดยปราศจากการดูแล
ช่วยเหลอือย่างเหมาะสม จนน ามาสูปั่ญหาความขดัแยง้ ซึง่กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการหนึ่ง
ทีถู่กน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็
ต่อโครงการ เพื่อร่วมกนัตัดสนิใจหาแนวทางพฒันาโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย  จนน าไปสู่
กระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนทีต่รงตามเจนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิ และประสบความส าเรจ็ (Soponpats, 2012) 

โครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที ่3 และ 4 ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิตัง้อยู่ในพืน้ที่จงัหวดัสมุทรปราการ เสน้ทางวิง่
มคีวามกวา้ง 60 เมตร และความยาว 4,000 เมตร โดยทางวิง่ที ่3 จะตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตก และทางวิง่ที ่4 จะตัง้อยู่
ทางดา้นตะวนัออก เป็นโครงการพฒันาและปรบัปรุงขดีความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิหส้ามารถรองรบั
ปรมิาณการจราจรทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้ไดอ้ย่างต่อเนื่องในอนาคตตามแนวทางการพฒันา ในการด าเนินงานเขา้ขา่ยตอ้ง
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
และผู้มสี่วนได้เสยีก่อนมกีารด าเนินโครงการ เนื่องจากการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ เป็นสาเหตุส าคญัของปัญหา
ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงาน ทัง้ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสยีง ความสัน่สะเทือน คุณภาพ
อากาศ การคมนาคม รวมทัง้ปัญหาความขดัแย้งและการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ผู้ศกึษาจงึสนใจที่จะศกึษา
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนของโครงการดังกล่าว เพื่อน าผลการศกึษาทีไ่ด้ไปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางการ
พฒันาและการสง่เสรมิการด าเนินงานการมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในโครงการ
ต่อไป 

วิธีการศึกษา 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การศกึษาเรื่องการประเมนิผลกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ 
(Qualitative Research) มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-Structured Interviews) 
กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญัเกีย่วกบัประเดน็การด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ
การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง โดยประยุกต์ใหห้ลกั CIPP-I Model ซึง่ประกอบดว้ยดา้นบรบิท (Context) ดา้นปัจจยั
น าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลผลติ (Product) และดา้นผลกระทบ (Impact) เขา้มาช่วยในการ
ประเมนิ เพื่อใหท้ราบถงึประสทิธผิลของกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ 
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กลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั 

การศกึษานี้ประกอบดว้ยกลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลทีส่ าคญั ซึง่เป็นกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีและไดร้บัผลกระทบ
โดยตรงจากการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม รวมทัง้สิน้ 22 คน ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูท้ีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ ประกอบดว้ย ประชาชนในพืน้ทีศ่กึษา ผูน้ าชุมชน เจา้หน้าทีส่ถานศกึษา และเจา้หน้าทีส่ถานพยาบาล
ในพืน้ที ่2) กลุ่มหน่วยงานราชการในพืน้ที ่3) กลุ่มผูด้ าเนินการศกึษารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพโครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที ่3 และ 4 ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิและ 4) กลุ่มนกัวชิาการ โดยวธิทีีก่ารสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี บุคลากรที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการ และเป็นผู้ที่สามารถให้
ขอ้มลูไดอ้ย่างชดัเจน  

ในการศกึษาครัง้นี้มกีรอบแนวคดิแสดงดงัภาพที ่1 

                         บริบท (context) 

- กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
- กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประเทศไทย 
- แผนพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ     
- โครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที ่3 และ 4 ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ

ปัจจยัน าเขา้ (Input) 

- ความเพยีงพอของ
บุคลากรในการด าเนิน
โครงการ 
- ความรูค้วามเขา้ใจใน
กระบวนการดา้นการมี
สว่นร่วมของประชาชน
ในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม
และสขุภาพของ
บุคลากรทีจ่ดัท า
รายงาน EHIA และ
ประชาชน 

 

กระบวนการ (Process) 

- รปูแบบกจิกรรมในการ
ด าเนินงานดา้นการมี
สว่นร่วมของประชาชน 
- การเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสาร 
- ความครอบคลมุกลุ่มผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 

ผลกระทบ (Impact) 

- การลดความขดัแยง้ 
- ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 
- โครงการสามารถ
ด าเนินการและอยู่
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื 

ผลผลิต (Product) 

- รายงานการประเมนิ 
EHIA  
- ผลของการมสีว่นร่วม
ของประชาชน 
- กระบวนการการมสีว่น
ร่วมของประชาชน
ครบถว้นตามกฎหมาย  

แนวทางการด าเนินการมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพทีป่ระสบความส าเรจ็ 
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ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิด 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาการประเมินผลกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สขุภาพ กรณีศกึษา โครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที ่3 และ 4 ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ด้านบริบท (Context)  

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ด้านบริบทที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการฯ พบว่า 1) มกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประเทศไทย เช่น รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2560 พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 
2548 เป็นต้น กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายทีม่กีารก าหนดขัน้ตอน ระยะเวลา และรูปแบบการศกึษาไวอ้ย่างชดัเจน  
แต่สิง่ที่ส าคญั คือ การน าไปปฏิบตัิให้เกิดประสทิธิภาพ ไม่ใช่เป็นเพียงการปฏิบตัิเพื่อให้ครบตามขัน้ตอนเท่านัน้   
แต่ต้องตรงตามวตัถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพ โดยการจดัท ารายงาน EHIA ควรมกีารติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้ควรมีการพัฒนาแนวทางหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิในการจัดท ารายงาน EHIA เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
รายละเอยีดของกฎหมายที่ตรงกนั และเป็นแนวทางการปฏบิตัิที่เป็นรูปแบบเดยีวกนั 2) แผนพฒันาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิและแผนโครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า การพฒันาต้องค านึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะเกิดขึ้น น าไปสู่การก าหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ดว้ยต าแหน่งทีต่ัง้ของโครงการมคีวาม
เสีย่งต่อเกดิการทรุดตวัของดนิ เนื่องจากเป็นพืน้ที่รองรบัน ้าในอดตี ดงันัน้ควรมกีารพฒันาท่าอากาศยานอื่นควบคู่กนั
ไป เพื่อเป็นการกระจายความเจรญิสูภู่มภิาค 

ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) 

จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์ด้านปัจจยัน าเขา้ที่มผีลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการฯ พบว่า 1) ความเพยีงพอของบุคลากรในการด าเนินโครงการ พบว่า มคีวามเพยีงพอในการด าเนินการจดัท า
รายงาน EHIA และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมการศึกษาของโครงการจะมีความ
เชีย่วชาญและความสามารถในแต่ละดา้น ทัง้เจา้หน้าทีโ่ครงการทมีวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้ม และทมีวชิาการดา้นการมี
สว่นร่วมและการประชาสมัพนัธ ์ซึง่จะด าเนินโครงการใหม้ปีระสบผลส าเรจ็ 2) ความรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการดา้น
การมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของบุคลากรทีจ่ดัท ารายงาน EHIA และ
ประชาชน พบว่า การมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ คอื การเปิดโอกาสให้
ประชาชน หน่วยงานในระดบัต่างๆ องคก์รอสิระ และผูท้ีส่นใจ ไดเ้ขา้มาแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอะแนะ ขอ้ห่วงกงัวล
ต่างๆ ทีม่ต่ีอโครงการ รวมกนัเสนอแนะมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้เป็น
การแจง้ขอ้มลูขา่วสารของโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผูด้ าเนินโครงการ คอื 
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เจา้ของโครงการ และบรษิทัทีป่รกึษา เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพเป็นอย่างด ีเน่ืองจากเป็นผูป้ฏบิตัแิละด าเนินงานดา้นการมสี่วนร่วม และ
มปีระสบการณ์ในดา้นการมสี่วนร่วมโดยเฉพาะ ส่วนประชาชนจะทราบเพยีงว่าการมสี่วนร่วม คอื การมารบัฟังความ
คดิเหน็ต่อโครงการ แต่ยงัไม่เขา้ใจในรายละเอยีดขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ด้านกระบวนการ (Process) 

จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์ดา้นกระบวนการทีม่ผีลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการ พบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า โครงการมีการ
ด าเนินการในกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีในขัน้ตอน ค.1 ค.2 และค.3 ซึง่รูปแบบ
กจิกรรมทีก่ล่าวมานัน้เป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดเ้ขา้มารบัทราบขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 
พร้อมทัง้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ซึ่งการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนควรมีการลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิด
ประสทิธภิาพสูงสุด ซึง่รูปแบบที่ผูม้สี่วนได้เสยีส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมกบับรบิทของพื้นที่โดยรอบ 
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมมิากทีส่ดุ คอื การจดัประชุมกลุ่มย่อย เพราะเป็นกจิกรรมที่สามารถเขา้ถงึประชาชนมากทีสุ่ด 
และประชาชนกลา้ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ไดม้ากกว่าการจดัประชุมแบบเวทใีหญ่ แต่อย่างไรกต็ามควรด าเนินการรบัฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชนใหค้รอบคลุมกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพื่อใหผู้ด้ าเนินโครงการไดท้ราบถงึความต้องการ
ของประชาชน และน าขอ้คดิเหน็ไปปรบัใชใ้หม้คีวามเหมาะสมกบัโครงการต่อไป 2) การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร พบว่า 
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของโครงการมีช่องทางการประชาสมัพนัธ์หลายรูปแบบ เช่น การปิดป้ายประชาสมัพนัธ ์ 
การสง่หนงัสอืเชญิ สือ่หนงัสอืพมิพ ์สือ่วทิยุ และสือ่โทรทศัน์ เป็นตน้ แต่ไม่สามารถกระจายขอ้มลูข่าวสารของโครงการ
ได้อย่างทัว่ถึงและเพียงพอ เพราะมขี้อจ ากดัของพื้นที่ที่มขีนาดใหญ่และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่มีความหนาแน่นเป็น
จ านวนมาก จงึต้องมกีารขอความร่วมมอืไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชนเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
กระจายขอ้มลูขา่วสารอกีหนึ่งช่องทาง แต่มขีอ้ควรระวงัในการสือ่สารทีอ่าจเกดิคลาดเคลื่อนได ้3) ความครอบคลุมกลุ่ม
ผูม้สีว่นไดเ้สยี พบว่า โครงการไดก้ าหนดพืน้ทีศ่กึษาครอบคลุมรศัมดีา้นทศิเหนือ และทิศใต้ดา้นละ 10 กโิลเมตร และ
ดา้นทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกด้านละ 5 กโิลเมตร โดยแบ่งกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีของโครงการแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ก าหนด ซึ่งผู้ด าเนินโครงการควรให้
ความส าคญักบักลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ เช่น ชุมชนทีอ่ยู่ตดิขอบสนามบนิ และผูใ้ชบ้รกิารสนามบนิ 
เป็นต้น เพราะความคิดเห็นที่ได้รับจากกลุ่มผู้ได้ผลกระทบโดยตรงจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและ
ผลประโยชน์จากการพฒันาโครงการไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ด้านผลผลิต (Product) 

จากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์ด้านผลผลิตที่มีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการฯ พบว่า 1) รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) พบว่า เป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการ
คาดการณ์ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตหากมกีารพฒันาโครงการเกดิขึน้ โดยการด าเนินการไดป้ฏบิตัติามขัน้ตอนที่
กฎหมายก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น แต่ประชาชนบางสว่นยงัไม่เชื่อถอืในตวัรายงาน เนื่องจากผูจ้ดัท ารายงานเป็นกลุ่มที่
ถูกว่าจ้างโดยเจ้าของโครงการ ดงันัน้จงึท าให้ถูกมองว่าไม่มคีวามเป็นกลาง และไม่เป็นอสิระในการศึกษา และไม่
เชื่อมัน่ว่าเจ้าของโครงการจะสามารถปฎิบตัิตามมาตรการ ที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถลด
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ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิ 2) ผลของการมสี่วนร่วมของประชาชน พบว่า ผูด้ าเนินโครงการจะไดร้บัทราบขอ้เสนอแนะ 
และความเหน็ของประชาชน เพื่อน าไปพจิารณาในการตดัสนิใจ เพื่อตอบสนองความต้องการทีแ่ทจ้รงิของประชาชน  
แต่ขอ้เสนอแนะ หรอืความคดิเหน็ทีน่ าไปใชร้่วมกบัโครงการมเีพยีงบางสว่นเท่านัน้ เนื่องจากบางประเดน็ไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางปฏบิตัขิองโครงการ 3) กระบวนการการมสีว่นร่วมของประชาชนครบถ้วนตามกฎหมาย พบว่า การด าเนิน
โครงการไดป้ฏบิตัิตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนดเป็นหลกั ซึ่งเป็นเพยีงขัน้ตอนและรูปแบบที่ผู้ด าเนินโครงการต้อง
ปฏบิตัใิหค้รบตามกฎหมาย เพื่อใหไ้ม่ใหส้ง่ผลกระทบต่อการอนุมตัโิครงการ 

ด้านผลกระทบ (Impact) 

จากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์ด้านผลกระทบที่มีผลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการฯ พบว่า 1) การลดความขดัแยง้ พบว่า ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากความคดิเหน็ และ
ทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างประชาชนและเจา้ของโครงการมมีาตัง้แต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เปิดด าเนินการ เน่ืองมาจากปัญหาผลกระทบดา้นเสยีง และปัญหาผลกระทบสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้จากการพฒันา
ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิและเมื่อมโีครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที ่3 และ 4 จะท าใหม้เีทีย่วบนิขึน้ลงมากขึน้ ผลกระทบ
กจ็ะมากขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้กระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจะ
สามารถช่วยลดความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ได ้ถ้าน ากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมาใชต้ัง้แต่เริม่แรกของการจดัท า
โครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รบัรู้ รบัทราบ ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ และเข้ามาร่วมในการรบัฟังความ
คดิเหน็ที่มต่ีอโครงการ เพื่อสร้างการยอมรบัมากขึน้ แต่ประชาชนบางส่วนใหค้วามเหน็ว่ากระบวนการมสี่วนร่วมไม่
สามารถลดความขดัแยง้ได ้เน่ืองจากประชาชนยงัไดร้บัผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพอยู่และปัญหาเก่ายงัไม่ไดร้บั
การแก้ไข 2) ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่ให้กบั
โครงการได้ แต่เป็นความเชื่อมัน่ในกระบวนการตามกฎหมายเท่านัน้ ไม่ไดห้มายความว่าจะยอมรบัโครงการ เพราะ
โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และวธิกีารที่จะสรา้งความเชื่อมัน่
ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดน้ัน้ผูด้ าเนินโครงการควรมคีวามจรงิใจใหก้ารศกึษา รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนแลว้น าไป
พจิารณาน าไปปรบัปรุงโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยี พบว่า กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูด้ าเนินโครงการและประชาชนในพืน้ทีไ่ดม้ากขึน้  เนื่องจาก
กระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชุมชนเป็นสิง่ส าคญัที่ผู้ด าเนินโครงการจะต้องใส่ใจ และค านึกถึงตลอดเวลา  
รวมทัง้ต้องเข้าใจและยอมรบัซึ่งกนัและกนั รวมทัง้การแก้ไขผลกระทบที่ประชาชนในพื้นที่ได้รบัอย่างจรงิจงั และ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และผูด้ าเนินโครงการจะต้องลงพื้นทีอ่ย่างต่อเนื่องเพื่อความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั  
4) โครงการสามารถด าเนินการและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยืน พบว่า ผู้ด าเนินโครงการต้องให้ความส าคญัใน
กระบวนการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบตัิตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ รวมทัง้การพฒันาโครงการจะตอ้งก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ประชาชน ตอบสนองความต้องการ
ของคนในพืน้ทีก่่อน เพื่อสรา้งชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 

โดยจากการใหค้ะแนนของเกณฑ์ในการประเมนิดชันีชีว้ดัประสทิธผิล จงึสามารถสรุปไดว้่าการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการก่อสรา้งทางวิง่เสน้ที ่3 และ 4 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ มปีระสทิธผิลในระดบัปานกลาง จากการศกึษาดา้นบรบิท (context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลติ (Product) และผลกระทบ (Impact)  
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สรปุและการอภิปรายผล 

จากการศกึษาสามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้  
1) ดา้นบรบิททีม่ผีลต่อโครงการ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ มกีารก าหนดขัน้ตอนและรปูแบบการศกึษาไวอ้ย่างชดัเจน แต่สิง่ทีส่ าคญั คอื การน าไปปฏบิตัิ
ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการมสี่วนร่วมของประชาชน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พเิชฐ โสภณแพทย ์(Soponpats, 
2012) ทีพ่บว่า กระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนและการศกึษารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีไ่ดบ้ญัญตัไิวเ้ท่านัน้ ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่า จงึควรมกีารปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย
ดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนและกฎหมายดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกนั และกฎหมายเก่า
ตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหส้ามารถตอบสนองกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั และเป็นไปตามเจตนารมยท์ีแ่ทจ้รงิของ
การมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบที่เกดิขึน้ในปัจจุบนั 
เพื่อใหก้ฎหมายเหล่านัน้สามารถน าไปใช้ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ในส่วนของแผนพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
และแผนพฒันาโครงการก่อสร้างทางวิง่เสน้ที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิมกีารเชื่อมโยงกบัแผนการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเข้าด้วยกนั แต่เนื่องด้วยเป็นโครงการขนาดใหญ่ยอมน ามาซึ่งผลกระทบทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้การพฒันาจะต้องค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และต้องเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้มาสว่นร่วมในการน าเสนอขอ้คดิเหน็ เพื่อร่วมกนัก าหนดทศิทางของแผนพฒันา และเพื่อใหเ้กดิการยอมรบัของ
ประชาชน 

2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ทีม่ผีลต่อโครงการ พบว่า บุคลากรในการด าเนินงานมคีวามเพยีงพอทีจ่ะทัง้ปรมิาณ ความรู ้
ความสามารถ และความเชีย่วชาญ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุดารตัน์ แผลวมจัฉะ (Praewmatcha, 2011) ทีพ่บว่า 
การมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญ ความช านาญและมทีกัษะจะส่งผลใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ แต่ส าหรบัประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอกีจ านวนมากทีย่งัไม่เขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ รวมทัง้ข ัน้ตอนการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ โดยประชาชนจะทราบเพยีงแค่ว่า การมสี่วนร่วม
ของประชาชน คอื การมารบัฟังความคดิเหน็ต่อโครงการ ซึง่จะแตกต่างจากผูด้ าเนินโครงการ คอื เจา้ของโครงการ และ
บรษิทัทีป่รกึษา ที่จะมคีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติและด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และมี
ประสบการณ์ในดา้นการมสี่วนร่วมโดยเฉพาะอยู่แล้ว ดงันัน้จงึควรมกีารสรมิสรา้งองคค์วามรู้ดา้นการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ โดยการจดัใหม้กีารเรยีน การสอนในสถาบนัการศกึษา 
การจดัอบรม หรอืใหค้วามรูผ้่านเอกสารวชิาการต่างๆ จนน าไปสู่ความตระหนักถงึสทิธแิละบทบาทในการเขา้ร่วมการ
รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน เพื่อร่วมกนัในการก าหนดทศิทางการพฒันาโครงการ และป้องกนัผลกระทบ 
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3) ด้านกระบวนการที่มีผลต่อโครงการ พบว่า รูปแบบกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพมีการด าเนินการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสยีใน
ขัน้ตอน ค.1 ค.2 และค.3 ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรื่อง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางในการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการ
หรอืกจิการที่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดล้อมทรพัยากรธรรมชาติและ
สขุภาพ พ.ศ. 2552 โดยจะเหน็ไดว้่าระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนทีเ่กดิขึน้จะใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มูล เช่น 
การแจง้ใหก้ลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบขอ้มูลข่าวสารของโครงการผ่านสื่อต่างๆ และระดบัการรบัฟังความคดิเหน็ เช่น 
การรบัฟังความคดิเหน็ต่อขอบเขตการศกึษาของโครงการ ผลการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการ เป็นต้น 
โดยรปูแบบกจิกรรมดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัโดยรอบท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ คือ การจดัประชุมกลุ่มย่อย เพราะเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เข้าถึงผู้ได้รบัผลกระทบมากที่สุด  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พิเชฐ โสภณแพทย์ (Soponpats, 2012) ที่พบว่า วิธีการที่มีความเหมาะสมในการ
ด าเนินงานดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม คอื 1) การประชุมชีแ้จงรายละเอยีด
โครงการ 2) การจดัใหม้กีารเยีย่มชมโรงงานโรงไฟฟ้าถ่านหนิของบรษิทัที่เปิดด าเนินการแลว้ 3) การจดัประชุมย่อย
เพื่อชีแ้จงโครงการ ในดา้นของการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของโครงการ พบว่า มสีอดคลอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด แต่ยงั
ไม่ทัว่ถึง ดงันัน้ ดงันัน้ผู้ด าเนินโครงการจะต้องค านึกถงึการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีไดร้บัทราบขอ้มูล
อย่างต่อเนื่อง สามารถเขา้ถึงได้ง่าย และใช้สื่อที่มคีวามหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เครอืมาศ สุจติโต 
(Sujitto 2003) ที่พบว่า ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาอย่างทัว่ถึง  ส าหรับการจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
ควรพจิารณากลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีใหค้รอบคลุมกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ และเหมาะสมกบัสถานการณ์
หรอืบรทิบของพืน้ที ่รวมทัง้ตอ้งใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ เพราะจะท าใหท้ราบถงึ
ขอ้มูลที่จะได้รบัจากผู้มสี่วนได้เสยี เพื่อน าขอ้มูลเหล่านัน้ไปใช้ประกอบการพจิารณาการจดัท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากกลุ่มผู้ได้เสยีโดยตรงนัน้จะสามารถสะท้อนให้เหน็ถึง
ผลกระทบและผลประโยชน์จากการพฒันาโครงการไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยผูด้ าเนินโครงการต้องมกีารสนับสนุนใหผู้ม้สี่วน
ไดเ้สยีต่างๆ เขา้มาร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ห่วงกงัวลต่างๆ ทีม่ต่ีอโครงการในทุกกจิกรรม 
เพื่อน าไปสู่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุจกิานต ์เสนาคง (Senakong, 2016) ทีพ่บว่า โดยกระบวนการควรครอบคลุมผูม้สี่วนได้
เสยีและมกีารเผยแพร่ขอ้มลูใหก้บัทุกภาคสว่น  

4) ดา้นผลผลติทีม่ผีลต่อโครงการ พบว่า รายงาน EHIA มคีวามความเหมาะสม และมคีวามน่าเชื่อถอืเนื่องจาก
การด าเนินการได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู ้
ความสามารถ และความช านาญในการประเมนิผลกระทบแต่ละดา้น รวมทัง้ไดม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารใหป้ระชาชน
รบัทราบอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุจกิานต์ เสนาคง (Senakong, 2016) ทีพ่บว่า การด าเนินการจดัท า
รายงาน EIA ซึง่ด าเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามช านาญในแต่ละดา้น รวมถงึรายงาน EIA ทีผ่่านการตรวจสอบจาก
หน่วยงานต่างๆ แล้ว ส่งผลให้มคีวามน่าเชื่อถือ ส าหรบักรณีที่พบว่า รายงาน EHIA ยงัไม่ได้รบัความน่าเชื่อถือ 
เนื่องจากผู้จดัท ารายงานเป็นกลุ่มทีถู่กว่าจ้างโดยเจ้าของโครงการ จงึถูกมองว่าไม่มคีวามเป็นกลาง และเป็นอสิระใน
การศกึษา และไม่เชื่อมัน่ว่าผู้ที่น ารายงาน EHIA ไปปฎบิตัจิะไม่สามารถปฎิบตัิตามมาตรการ ทีร่ะบุได้จรงิ รวมทัง้
กระบวนการตดิตามตรวจสอบการปฎบิตัติามมาตรการ ยงัไม่เคร่งขดั และยงัขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานก ากบั
ดแูล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธดิา ฝากค า (Fakkum, 2013) ทีพ่บว่า เจา้ของโครงการและบรษิทัทีป่รกึษาใน
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การประเมนิฯ มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิผูว้่าจา้งและผูร้บัจา้งท าใหไ้ม่มคีวามเป็นอสิระในการท างานส่งผลต่อคุณภาพของ
รายงานฯ เป็นไปในทศิทางเดยีวกบั ดงันัน้การจดัท ารายงาน EHIA ใหเ้กดิความเหมาะสม และความน่าเชื่อถอื และเป็น
ทีย่อมรบัของทุกภาคสว่น ผูจ้ดัท ารายงานตอ้งมคีวามเป็นกลาง เป็นอสิระจากเจา้ของโครงการ เพื่อไม่ใหเ้กดิอทิธพิลต่อ
การจดัท ารายงาน และหน่วยงานภาครฐัทีก่ ากบัดูแลโครงการ ควรมกีารตดิตามตรวจสอบ และควบคุมใหม้กีารปฎิบตัิ
ตามาตรการทีร่ะบุไวใ้นรายงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ในดา้นผลของการมสี่วนร่วมของประชาชน พบว่า ผูด้ าเนินโครงการ
จะได้รบัขอ้เสนอแนะ และความเหน็ของประชาชน เพื่อที่จะน าไปพจิารณาในการตดัสนิใจและปรบัใช ้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทีแ่ทจ้รงิของประชาชน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ถวลิวด ีบุรกีุล และคณะ (BuriKul, 2009) ทีก่ล่าวว่า 
ขอ้มูลจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและประชาชนผูส้นใจจะต้องไดร้บัการน าเขา้สู่กระบวนการตดัสนิใจ  และด้านในส่วนของ
กระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนครบถ้วนตามกฎหมาย พบว่า กระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนได้
ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนดเป็นหลกั เพื่อใหก้ารด าเนินงานมคีวามถูกตอ้ง และเหมาะสม 

5) ดา้นผลกระทบทีม่ผีลต่อโครงการ พบว่า สาเหตุของความขดัแยง้เกดิจากการไดร้บัผลกระทบทางดา้นเสยีง 
รวมทัง้ประชาชนยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ และถูกชกัน าและใหข้อ้มูลในดา้นเดยีว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มานิดา 
เฟ่ืองชูนุช (Fuangchoonuch, 2016) ทีพ่บว่า ความขดัแยง้ในพืน้ทีเ่กดิจากการได้รบัผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทยีมกนั
ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีสองกลุ่ม การขาดความรูค้วามเขา้ใจรวมถงึการเขา้มาของกลุ่ม NGO ในการชกัน า และใหข้อ้มูล
ผลกระทบทางลบด้านเดียวที่เป็นอคติ ในด้านความเชื่อมัน่ต่อโครงการ พบว่า ประชาชนไม่เชื่อมัน่ต่อโครงการ 
เนื่องจากไม่เชื่อมัน่ว่าผู้ด าเนินโครงการจะน าข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รบัไปปรบัใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กบั
ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะเป็นกระบวนการทีบ่รษิัททีป่รกึษาถูกว่าจา้งโดยเจ้าของโครงการ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ มานิดา เฟ่ืองชนุูช (Fuangchoonuch, 2016) ทีพ่บว่า ประชาชนไม่เชื่อมัน่ต่อโครงการ ส่วนใหญ่เกดิจาก
ความไม่เชื่อมัน่ว่าผู้ด าเนินโครงการจะสามารถรบัผดิชอบ หรอืจดัการกบัผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ด้าน
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ ดงันัน้การสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีไดน้ัน้ ผูด้ าเนินโครงการจะต้อง
รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนแลว้น าไปพจิารณาน าไปปรบัปรุงโครงการใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ ในดา้นของความสมัพนัธร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยี พบว่า แนวทางทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูด้ าเนินโครงการ
และประชาชน น าไปสู่การด าเนินกระบวรการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ง่ายขึน้ ดงันัน้นอกจากผูด้ าเนินโครงการจะ
ด าเนินการตามกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนอย่างจรงิใจ เปิดเผย ซื่อสตัย ์และปราศจากอคตแิลว้ การใหข้อ้มูล
ที่ถูกต้องและเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสยัของผู้มีส่วนได้เสยี แจ้งความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการอย่างต่อเนื่องกถ็ือเป็นเรื่องที่ส าคญั รวมทัง้การสร้างความรูส้กึที่ดีๆ  ต่อกนั โดยเริม่จากการใหค้วามจรงิใจ 
ด าเนินโครงการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดหลกัธรรมาภิบาล ในด้านของโครงการสามารถ
ด าเนินการและอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื พบว่า ผูด้ าเนินโครงการต้องใหค้วามส าคญัในด้านการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทัง้การพฒันาโครงการจะตอ้งก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อสรา้งชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้  

ข้อเสนอแนะส าหรบัแนวทางพัฒนาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

ส าหรบัข้อเสนอแนะส าหรบัแนวทางพฒันาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ขอ้เสนอแนะส าหรบัภาครฐั ขอ้เสนอแนะส าหรบัประชาชน 
และขอ้เสนอแนะส าหรบัผูด้ าเนินโครงการ 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัภาครฐั 

1) ภาครฐัควรมกีารปรบัปรุงกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ เพื่อใหก้ฎหมายแต่ละฉบบัมคีวามสอดคลอ้งกนั มคีวามทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัมากที่สดุ 

2) ภาครฐัควรสง่เสรมิใหม้กีระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนตัง้แต่ขัน้ตอนเริม่แรกตัง้แต่การขัน้วางแผน เช่น 
การคดัเลอืกพืน้ทีต่ัง้โครงการ ของจนถงึขัน้ตอนสดุทา้ยของการศกึษา  

3) ภาครฐัควรจดัใหม้กีระบวนการติดตามตรวจสอบ และการควบคุมการปฎบิตัติามมาตรการที่ท าหนดไวใ้น
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ โดยใหห้น่วยงานที่มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล หน่วยงานกลาง 
และหน่วยงานอสิระทีจ่ะเขา้มาร่วมในการตดิตามตรวจสอบ เพื่อใหเ้กดิการปฎบิตัติามมาตรการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4) ภาครฐัควรมกีารจดัอบรม เพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการดา้นการดา้นการมสี่วนร่วม
ของประชาชน และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีเ่กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 

5) ภาครฐัควรมกีารพจิารณาหลกัเกณฑ์การประเมนิค่าชดเชยสิง่ปลูกสร้าง และที่อยู่อาศยั ให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั และอย่างเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะส าหรบัประชาชน  

1) ประชาชนตอ้งตระหนกัถงึความส าคญัของกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชน ถงึสทิธแิละหน้าทีใ่นการรบัรู้
ขอ้มลู เพื่อร่วมกนัก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โดยประชาชนควรมีการศกึษา หาความรู้เพิม่เติมเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชน และการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อเป็นความรูพ้ืน้ฐานใหส้ามารถอยู่ร่วมกบั
โครงการได ้

2) ประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีโ่ครงการ ควรใหข้อ้มูลทีถู่กต้องและมคีวามชดัเจน เพื่อใหผู้ด้ าเนินโครงการทราบถงึ
สภาพปัญหาในปัจจุบนัได้อย่างแท้จริง เพื่อให้การก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิความครอบคลุม และลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

3) ประชาชนตอ้งเปิดใจและยอมรบัการเขา้มาด าเนินการดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนทีจ่ดัขึน้ และเปิดใจรบั
ฟังขอ้มลูจากทุกฝ่ายทีเ่ขา้มาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงการอย่างเท่าเทยีมกนั 

4) ประชาชนต้องเปิดใจรบัฟังความคดิเหน็จากผู้มสี่วนไดเ้สยีที่มคีวามคดิเหน็แตกต่าง เพราะจะท าใหท้ราบ
ความเหน็ของแต่ละฝ่าย เพื่อน าไปสูก่ารร่วมมอืกนัในการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ข้อเสนอแนะส าหรบัผูด้  าเนินโครงการ 

1) ผูด้ าเนินโครงการควรพจิารณารปูแบบหรอืช่องทางการประชาสมัพนัธใ์หม้คีวามเหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่ 
2) ผูด้ าเนินโครงการควรใหค้วามส าคญัในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยการแจง้ใหป้ระชาชนรบัรู้

ขอ้มลูโครงการทีถู่กตอ้ง ชดัเจน และขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ใจไดง้่าย รวมทัง้รบัฟังความคดิเหน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัโครงการ
ดว้ยความเป็นกลาง และไม่เลอืกปฎบิตั ิ

3) ผูด้ าเนินโครงการควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามบีทบาทในการช่วยกนัป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เช่น การร่วมกนัในการตดัสนิใจเพื่อลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ การใหชุ้มชนไดเ้ขา้มาร่วมสงัเกตการณ์ในการ
ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และการใหป้ระชาชนร่วมเป็นอาสาสมคัรในการสอดส่องดูแลผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้หรอืที่
เรยีกว่า เครอืขา่ยไตรภาค ี
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4) เจ้าของโครงการควรจดัตัง้กองทุนสิง่แวดล้อมและสุขภาพ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รบัผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ และท ากจิกรรมดา้นการมสีว่นร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 
ทัง้นี้ สามารถสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสบผลส าเรจ็ โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิแบบ CIPP-I Model ไดด้งัภาพที ่2 
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ภาพท่ี  2  รปูแบบการมีส่วนรว่มของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเรจ็ 
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