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บทคัดยอ

กอนหนาป 2535 กลาวไดวาประชาชนชาวไทยไมมีสิทธิในเรื่องการไดรับความคุมครองดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ ตอเมือ่ มีพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จึงมีการใหสทิ ธิกบั ประชาชน
ที่จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แตก็เปนสิทธิใน
ลักษณะเชิงรับ การยกระดับเรื่องสิทธิของประชาชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเกิดขึ้นในป 2550 เมื่อพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 กําหนดวาหากประชาชนกังวลวาโครงการใดก็ตามที่จะดําเนินการและอาจมีผลกระทบตอ
สุขภาพของตน สามารถรองขอกับทางการใหมกี ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพได และรวมถึงสิทธิในการรับรูข า วสาร
ทีท่ างการจะตองแจงใหทราบหากมีขอ มูลผลกระทบตอสุขภาพ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กําหนดวาโครงการ
ที่อาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสุขภาพ ตองมีการศึกษาประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพกอนที่จะดําเนินโครงการนั้น ทั้งหมดนี้สงผลใหมีการกําหนดเปนกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชน ที่จะใหความคิดเห็นตอวิธีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และตอรางรายงาน
การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ
คําสําคัญ: สิทธิในการรับรูข า วสาร การมีสว นรวมของประชาชน การวิเคราะหสงิ่ แวดลอม การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ

Abstract

Thai people formerly had no rights on environment and health until the Enhancement and
Conservation of the National Environmental Quality Act was enacted in 1992. By then, Thai people
began to have rights to express their concern about an environmental impact via the Environmental
impact assessment (EIA) study. However, this was a reactive manner. The major change in the
rights on environment and health occurred in 2007 when National Health Act of 2007 was in eﬀect.
According to this act, if people aware that any projects may aﬀect to their health, they can ask for
a Health impact assessment (HIA) study. Furthermore, people have rights to know if the government
* รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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oﬃcial has information about the environmental impact to their health. In addition, the Constitution
of 2007 specifies that any projects that may cause major impact to natural resources, environment,
and health cannot carry on unless the Health impact assessment is studied. As a result, there is
a regulation related to public participation in public scoping and public reviewing processes.
Keywords: right to know, people participation, environmental impact assessment, health impact
assessment

บทนํา

ระยะเวลายอนหลังไปจากเวลานี้ประมาณ 33 ป
สามารถกลาวไดวา ประชาชนชาวไทยไมไดรับความ
คุมครองในเรื่องสิ่งแวดลอมเลย ในระยะเวลาดังกลาว
ประเทศไทยมีกฎหมายโรงงานแลว คือ พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2512 แตก็ไมไดมุงที่ใหประชาชนมีปาก
มีเสียงทีจ่ ะเรียกรองหาสิง่ แวดลอมทีด่ ใี หกบั ชีวติ ตนเองและ
ครอบครัว เพราะสาระสําคัญของกฎหมายจะใหความสําคัญ
กับบทบาทของเจาหนาที่รัฐและผูประกอบการ ประชาชน
ไมมสี ทิ ธิในการเรียกรองอะไรทีเ่ ปนสาระสําคัญ ในสมัยนัน้
ผูประกอบการใดมีความประสงคจะสรางโรงงาน ก็ไป
ยื่ น ขอใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงงานกั บ หน ว ยงานของรั ฐ คื อ
กระทรวงอุตสาหกรรม ก็ไดสรางโรงงานตามที่ตองการ
กฎเกณฑการตั้งโรงงานไมไดวางบนพื้นฐานของคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานสิทธิของประชาชน
แตอยางใด

ประชาชนไดรบั การคุม ครองดานผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมเมื่อไร

มีคํากลาวอยูประโยคหนึ่งวา “คนไทยชอบเดิน
ตามฝรั่ง” ซึ่งแนนอนวาอาจมีทั้งเรื่องที่ดีและไมดี แตใน
เรื่องการดําเนินงานของภาครัฐทางดานสิ่งแวดลอมแลว
การเดินตามฝรั่งก็ถือวาเปนเรื่องดีนาชื่นชม กลาวคือ
ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ฎหมายฉบั บ หนึ่ ง คื อ
พระราชบั ญ ญั ติ น โยบายสิ่ ง แวดล อ มชาติ ( National
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Environmental Policy Act) ไดใหเครื่องมือในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ
เจาหนาที่รัฐ เปนเรื่องการกําหนดใหผูประกอบการใน
กิ จ การที่ กํ า หนดต อ งดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environmental impact assessment,
EIA) กอนจะดําเนินการกอสรางกิจการนั้นๆ เรือ่ งนีม้ ผี ล
บังคับใชทสี่ หรัฐอเมริกาเมือ่ ป 2513 ประเทศไทยก็ไดเจริญ
รอยตามในเรื่องนี้ โดยพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ไดกําหนดใหมี
การศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมทีจ่ ะเกิดจาก
กิจการที่กําหนดไวในกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2518) กฎหมาย
ที่กําหนดเรื่องดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อป 2524 (นับมา
ถึงปจจุบันก็เปนเวลา 33 ปแลว) และตอมาไดมีการ
ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่ มีการปรับปรุงและเพิม่
เติมสาระสําคัญในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น

ประชาชนก็ยงั ไมมสี ทิ ธิเรียกรองอะไรมากนัก

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการดําเนินงานดานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมาตั้งแตป 2524 จนถึง
ป 2535 เปนเวลาถึง 11 ป แตการปรับปรุงเพิ่มเติม
สาระสําคัญในเรื่องนี้นั้นก็เนนหนักไปที่เรื่องอื่นๆ มากกวา
ที่จะเปนเรื่องสิทธิของประชาชนในการเรียกรองทางดาน
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สิ่งแวดลอม ยกตัวอยางสาระของขอกฎหมายในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิง่ แวดลอม เชน การกําหนดใหรฐั มนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติสามารถกําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการที่ตองมีการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดลอม การกําหนดเกี่ยวกับโครงการของ
สวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือโครงการที่รวมกับเอกชนวา
ตองมีการดําเนินการอยางไรบาง และการกําหนดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการผูช าํ นาญการการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
(พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ, 2535) เปนตน อยางไรก็ตาม ในการจัดทําและ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
นั้น ในกฎหมายไมไดกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการ
การมีสว นรวมของประชาชนตอการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม วาจะใหประชาชนเขามามีสว นรวมเมือ่ ใด และ
ดวยวิธกี ารทางใด แตในทางปฏิบตั แิ ลว เมื่อจะมีการศึกษา
ในหัวขอเกี่ยวกับคุณคาของโครงการตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะในหัวขอยอยดานการ
ศึ ก ษาทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ทางผูศึกษาจะเขา
สํารวจและสัมภาษณประชาชน ในโอกาสนี้จึงเปนเรื่อง
ที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นตอโครงการวา
จะมีผลกระทบใดๆ ขึ้นมาบาง แตการมีสวนรวมนี้ ก็ไมได
หมายความวาทุกคนจะถูกสัมภาษณ การถูกสัมภาษณหรือ
ไมขึ้นอยูกับผูทําการศึกษาจะสุมตัวอยางอยางไร และ
ความคิดเห็นของประชาชนก็คือความคิดเห็นเทานั้น ไมได
มีความหมายวา ทางโครงการหรือทางคณะกรรมการ
ผูช าํ นาญการจะตองเห็นดวย หรือตองปฏิบตั ติ ามความเห็น
นั้นๆ แตจะอยางไรก็ตาม ตองถือวาประเทศไทยไดให
ความสํ า คั ญ กั บ ความรู  สึ ก นึ ก คิ ด ของประชาชนแล ว ว า
คิดอยางไรกับโครงการหรือกิจการนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเมื่อกอนที่ไมตอ งมาถามความคิดเห็นของประชาชน

ในทีส่ ดุ ประชาชนก็มสี ทิ ธิในเรือ่ งสิง่ แวดลอม
และสุขภาพ

จากทีก่ ลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ประชาชนจะเปน
ฝายตั้งรับมากกวาจะเปนฝายรุก กลาวคือ ผูประกอบการ
สามารถยื่นเรื่องขอประกอบกิจการหรือโครงการที่ตอง
ทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมกับทางการไดเลย
แลวดําเนินการศึกษา เมื่อไดผลสรุปอยางไรก็สงรายงาน
ผลการศึกษาไปใหทางการพิจารณา สวนประชาชนจะมา
มีสวนรวมก็ตอเมื่อถูกสัมภาษณ เพื่อถามความคิดเห็นที่มี
ตอโครงการเทานั้น แตดวยกระแสของการใหความสําคัญ
กั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ค วรได มี โ อกาสแสดง
ความคิดเห็นกอนที่จะมีการศึกษาในรายละเอียด ทําใหมี
การกําหนดเรื่องสิทธิของประชาชนในเรื่องผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมที่กาวหนามากกวาเดิมที่เปนอยู กลาวคือ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใน
สวนที่ 12 ไดกาํ หนดสาระสําคัญเกีย่ วกับสิทธิของชุมชนไว
ซึ่งมาตราที่สําคัญ คือ มาตรา 67 ที่บัญญัติวา
“มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ
และชุมชนในการอนุรกั ษ บํารุงรักษา และการไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ
และในการคุม ครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
เพือ่ ใหดาํ รงชีวติ อยูไ ดอยางปกติและตอเนือ่ งในสิง่ แวดลอม
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตาม
ความเหมาะสม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทัง้
ทางดานคุณภาพสิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศกึ ษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดใหมกี ระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ ซึง่ ประกอบ
ดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและ
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สุขภาพ และผูแ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษา
ดานสิง่ แวดลอม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดาน
สุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟองหนวยราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่น
ของรัฐทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล เพือ่ ใหปฏิบตั หิ นาทีต่ ามบทบัญญัตนิ ี้
ยอมไดรบั ความคุม ครอง” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย, 2550)
จากบทบัญญัตขิ า งตนจะเห็นไดวา เมือ่ ภาคเอกชน
ภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจะ “คิด” ทําโครงการทีเ่ ขาขาย
วาจะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
สุขภาพอยางรุนแรง (ทางการโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ สผ. ได
กําหนดรายชื่อประเภทโครงการที่เขาขายวาเปนโครงการ
หรือกิจการทีม่ ผี ลกระทบอยางรุนแรงไวเปนกฎหมายแลว)
ก็ตองมาถามประชาชน ชาวบานกอนที่จะไปทําการศึกษา

ในรายละเอียด (ไมใชมาถามระหวางการศึกษา) กลาวคือ
ผูป ระกอบกิจการโครงการนัน้ ๆ ตองจัดใหมกี ารประชุมเพือ่
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย นิยม
เรียกสั้นๆ วา “การจัดประชุม ค.1” (ดังรายละเอียดการ
จัดประชุมในตารางที่ 1) วาโครงการที่กําลังคิดจะทํานั้น
มีรายละเอียดโครงการอะไรบาง มีขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพอะไรบาง และมี
แนวทางการประเมินผลกระทบอะไรและอยางไร เพื่อวา
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียจะไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นตอขอบเขตและแนวทางการประเมินที่นําเสนอนั้น
วามีความเหมาะสมเพียงใด ควรเพิ่มเติมประเด็นการศึกษา
ในเรื่องใดอีก ที่ผานมาผูเขียนมีประสบการณโดยตรงที่
ในเวทีการประชุมเชนนี้ที่จังหวัดระยอง พบวา ประชาชน
ทัว่ ไป อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบ า น (อสม.)
และผูนําชุมชนเองไดใหขอคิดเห็นดีๆ มาก ทําใหมีการ
ปรับปรุงขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินใน

ตารางที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เรื่องที่ตองทํา

ผูรับผิดชอบ

1. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
เจาของโครงการ
โดยแจงลวงหนาใหกับ สผ.* สช.**
และสาธารณชน
2. เปดเผยเอกสารนโยบายและโครงการ
เจาของโครงการ
ที่มีขอมูลตอไปนี้
- ความเปนมา ความจําเปน
- แหลงทุน
- กระบวนการและแนวทางการดําเนินงาน
- ปจจัยกําหนดสุขภาพ
- รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน
3. จัดระบบการลงทะเบียนลวงหนา
เจาของโครงการ
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วิธีการสื่อสาร

ระยะเวลา

ชองทางการสื่อสาร
สาธารณะไมนอยกวา
3 ชองทาง
ชองทางการสือ่ สาร
สาธารณะไมนอยกวา
3 ชอง

ไมนอยกวา
1 เดือน
กอนวันงาน
ไมนอ ยกวา 15 วัน
กอนวันงาน

-

-
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ตารางที่ 1 (ตอ)
เรื่องที่ตองทํา

ผูรับผิดชอบ

4. จัดกระบวนการรับฟงในชวงเวลาที่เหมาะสม เจาของโครงการ
โดยตองใหเวลาแสดงความคิดเห็น
ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด
5. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นภายหลัง
เจาของโครงการ
การจัดเวทีรับฟง
6. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นพรอมคําชี้แจง เจาของโครงการ
และนําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน
เพื่อดําเนินการประเมินให สผ. ทราบ และ
สงให สช. เพื่อเผยแพรแกสาธารณชนตอไป

วิธีการสื่อสาร

ระยะเวลา

-

-

เปดชองทางในการรับฟง ไมนอยกวา 15 วัน
ความคิดเห็นอยางตอเนื่อง ภายหลังการจัด
ไมนอยกวา 2 ชองทาง
เวทีรับฟง
-

หมายเหตุ: * สผ. หมายถึง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
** สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2552)

และสุขภาพแลว ทางผูป ระกอบการยังตองจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งดวย เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของและประชาชนไดแสดงความคิดเห็นตอผลการ
ศึกษา และมาตรการปองกันและลดผลกระทบ วาเหมาะสม
มากนอยเพียงใด ควรมีการกําหนดมาตรการอะไรเพิ่มเติม
อีกบาง ซึ่งการจัดประชุมครั้งหลังนี้ จะเรียกเปน “การจัด
ประชุม ค.3” (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2)
“

บางประเด็ น นี้ คื อ การใช สิ ท ธิ ข องประชาชนทางด า น
สิ่งแวดลอมและทางดานสุขภาพที่ดีมาก แตก็มีขอคิดที่
ผูเ กีย่ วของควรไปคิดหาทางแกไข คือ ผูแ สดงความคิดเห็น
ยังคงเปนคนหนาเดิมๆ ไมคอยมีประชาชนคนหนาใหม
มาแสดงความคิดเห็นเทาใดนัก
นอกจากนี้ เมือ่ มีการศึกษาผลกระทบพรอมกับการ
เสนอมาตรการปองกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ในขั้นตอนการทบทวนรางรายงาน
การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ
เรื่องที่ตองทํา

1. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยแจงลวงหนา
ใหกับ สผ.* สช.** และสาธารณชน
2. เปดเผยรางรายงานฉบับสมบูรณใหกับ
ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน

ผูรับผิดชอบ

วิธีการสื่อสาร

เจาของโครงการ

ชองทางการสือ่ สารสาธารณะ
ไมนอยกวา 3 ชองทาง
ชองทางการสือ่ สารสาธารณะ
ไมนอยกวา 3 ชอง

เจาของโครงการ

ระยะเวลา

ไมนอ ยกวา 1 เดือน
กอนวันงาน
ไมนอยกวา 15 วัน
กอนวันงาน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
เรื่องที่ตองทํา

ผูรับผิดชอบ

วิธีการสื่อสาร

ระยะเวลา

3. จัดกระบวนการรับฟงในชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
โดยตองใหเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอ ยกวา
3 ชัว่ โมง และไมนอ ยกวาครึง่ หนึง่ ของเวลา
ในการจัดเวทีทงั้ หมด
4. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นภายหลัง
การจัดเวทีรับฟง

เจาของโครงการ

-

-

เจาของโครงการ

เปดชองทางในการรับฟง
ความคิดเห็นอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวา 2 ชองทาง
-

ไมนอยกวา 15 วัน
ภายหลังการจัด
เวทีรับฟง
-

5. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็น พรอมความเห็น เจาของโครงการ
และคําชีแ้ จงของเจาของโครงการ แลวสงให สผ. ทราบ
และสงให สช. เพื่อเผยแพรแกสาธารณชนตอไป

หมายเหตุ: * สผ. หมายถึง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
** สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2552)

สิทธิอันยิ่งใหญของประชาชน

ในปที่ 2550 นอกจากประเทศไทยจะมีรฐั ธรรมนูญ
และมีบทบัญญัติ วาดวยสิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการ
อาจไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการที่เขาขาย
กิจการที่มีผลกระทบรุนแรงตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว
ยังมีกฎหมายอีกฉบับที่ใหสิทธิกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชกอนรัฐธรรมนูญป 2550 จะมี
ผลบังคับใชเล็กนอย กฎหมายฉบับนี้คือ พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ในกฎหมายฉบับนี้ไดใหสิทธิ
กับประชาชนที่ถือวาเปนสิทธิในเชิงรุกมาก เพราะหาก
ประชาชนมีความไมสบายใจหรือมีความกังวลใจวา สิ่งที่
กําลังจะมากอสรางหรือดําเนินการนัน้ อาจมีผลกระทบตอ
สุขภาพ ประชาชนก็สามารถจะรองขอใหผปู ระกอบกิจการ
นัน้ ๆ (ทีป่ ระชาชนกังวลใจ) ทําการศึกษาประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพกอนที่จะดําเนินการใดๆ ได ซึ่งวิธีการรองขอ
นั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดจัดทํา
กระบวนการรองขอไวอยางชัดเจนแลว (ดังภาพที่ 1)
โดยไดกาํ หนดหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ กรณีการรองขอใชสทิ ธิม์ าตรา 11 พระราชบัญญัติ
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สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไว และประชาชนก็สามารถ
จะขอเขารวมในการศึกษาไดดว ย จึงเห็นไดวา ในปจจุบนั นี้
ประชาชนมีสทิ ธิทจี่ ะดูแลตนเองใหปลอดภัยจากผลกระทบ
ที่จะเกิดจากโครงการที่มีความเปนอันตรายสูง ตามสาระ
สําคัญในมาตรา 11 ดังนี้
“มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอ
ใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมิน
ผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือ
คณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจาก
หนวยงานของรัฐกอนการอนุญาต หรือการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือ
ของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว”
(พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ, 2550)
อยางไรก็ตาม ในกระบวนการรองขอทีก่ าํ หนดไวนี้
หากผลการพิจารณาเบื้องตน ไมพบวามีเหตุผลเพียงพอ
ที่จะตองกังวลใจวาจะมีผลกระทบตอสุขภาพ ก็ใหยุติ
กระบวนการที่จะตองดําเนินการตอ นั่นหมายความวา
เจาของโครงการนั้นๆ สามารถดําเนินการตอไปได
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บุคคลหรือคณะ

คกก. พัฒนาระบบและกลไก HIA พิจารณา
และแจงผูขอใชสิทธิทราบภายใน 30 วัน

ไมเขาขายการทํา HIA

สช. ประสานผูขอใชสิทธิและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดตั้ง คกก. กํากับทิศทาง

เขาขายการทํา HIA

สช. ประสานหนวยงานดานนโยบายเพื่อทําตามกระบวนการ
และขั้นตอน HIA ดังที่กําหนดไวในสวนที่ 2 ของหมวดที่ 3

คกก. พัฒนาระบบและกลไก HIA
พิจารณาตามความเหมาะสม

รายงานตอ
สมัชชาสุขภาพ

เสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

แตงตั้งกรรมการ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ
ติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกลาว

ภาพที่ 1 กระบวนการรองขอของประชาชนที่จะใหมีการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของโครงการตางๆ
ที่มา: คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (2552)

สิ่งที่เจาหนาที่รัฐตองเขาใจ

ที่กลาวมาทั้งหมด เปนเรื่องของประชาชนที่จะ
คุมครองดูแลสุขภาพของตนเองมิใหไดรับผลกระทบจาก
โครงการทีม่ อี นั ตรายสูง ซึง่ เจาหนาทีร่ ฐั ตองเขาใจวา นีค้ อื
ยุคสมัยที่ไมใชเจาหนาที่รัฐเปนใหญแตฝายเดียว จะไม
สนใจดูแลสุขภาพประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจาก
โครงการทีม่ อี นั ตรายสูงไมไดแลว ประชาชนจะเปนฝายรุก

ที่จะรองขอใหเจาหนาที่รัฐตองปฏิบัติตามกระบวนการ
ที่กฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่เจาหนาที่ตอง
รับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตาม มิฉะนั้นอาจจะถูกลงโทษ
ฐานไมปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องนี้คือประเด็นเรื่องการ
สื่อสารความเสี่ยง ที่เจาหนาที่ตองแจงใหประชาชนได
รับทราบ ดังที่กําหนดไวในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 (2550) ดังนี้
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“มาตรา 10 เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐที่มีขอมูล
เกีย่ วกับกรณีดงั กลาว ตองเปดเผยขอมูลนัน้ และวิธปี อ งกัน
ผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบ และจัดหาขอมูล
ใหโดยเร็ว การเปดเผยตามวรรคหนึ่ง ตองไมมีลักษณะ
เปนการละเมิดสิทธิสว นบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ”
ความในมาตรา 10 จึงใหความชัดเจนวา เจาหนาที่
ของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ หากมีขอมูล หรือรูวา
จะมีอันตรายจากโครงการใดๆ หรือจากโรงงานใดๆ ที่ตน
รับผิดชอบ แลวปดเงียบ ไมสื่อสารแจงใหประชาชนทราบ
ก็ถือวามีความผิด ยิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาแลวพบวาเจาหนาที่
ปกปดขอมูล ก็เตรียมตัวหมดอนาคตไดเลย

บทสรุป

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่จะไดรับ
ผลกระทบทางลบจากโครงการหรือกิจการใดๆ ที่กําหนด
ในกฎหมายหรือไมก็ตาม ขณะนี้ประชาชนมีสิทธิที่จะให
ทางการไปดําเนินการกับผูประกอบการที่จะมีการดําเนิน
การกอนการกอสราง ซึ่งถือวาเปนมาตรการเชิงรุกที่จะ
ทําใหประชาชนไดรบั ความคุม ครองในเรือ่ งสิง่ แวดลอมและ
สุขภาพตัง้ แตเริม่ แรกของการทีค่ ดิ จะทําโครงการ และเปน
หนาที่ที่เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐตองสื่อสารความ
เสีย่ ง (ถาทราบหรือมีขอ มูล) และเปดเผยขอมูลความเสีย่ ง
ใหกับประชาชนกอนที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้นมา
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