
23

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.1 January-April 2015

21

สิทธิของประชาชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
People Rights on Environment and Health

สราวุธ สุธรรมาสา, M.Sc. (Occupational Health & Safety)*

Saravudh Sutummasa, M.Sc. (Occupational Health & Safety)

บทคัดยอ
          กอนหนาป 2535 กลาวไดวาประชาชนชาวไทยไมมีสิทธิในเรื่องการไดรับความคุมครองดานสิ่งแวดลอมและ

สขุภาพ ตอเม่ือมพีระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  จงึมกีารใหสทิธกิบัประชาชน

ท่ีจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แตก็เปนสิทธิใน

ลักษณะเชิงรับ การยกระดับเร่ืองสิทธิของประชาชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเกิดขึ้นในป 2550 เม่ือพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 กําหนดวาหากประชาชนกังวลวาโครงการใดก็ตามท่ีจะดําเนินการและอาจมีผลกระทบตอ

สขุภาพของตน สามารถรองขอกบัทางการใหมกีารประเมินผลกระทบทางสขุภาพได และรวมถงึสทิธใินการรับรูขาวสาร

ท่ีทางการจะตองแจงใหทราบหากมีขอมลูผลกระทบตอสขุภาพ นอกจากนี ้รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กาํหนดวาโครงการ

ท่ีอาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสุขภาพ ตองมีการศึกษาประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพกอนที่จะดําเนินโครงการนั้น ท้ังหมดนี้สงผลใหมีการกําหนดเปนกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการการมี

สวนรวมของประชาชน ท่ีจะใหความคิดเห็นตอวิธีการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และตอรางรายงาน

การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ 

คําสําคัญ:  สทิธใินการรบัรูขาวสาร  การมีสวนรวมของประชาชน  การวิเคราะหสิง่แวดลอม  การประเมินผลกระทบทาง

 สขุภาพ

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 
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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

ระยะเวลายอนหลังไปจากเวลานี้ประมาณ 33 ป 

สามารถกลาวไดวา ประชาชนชาวไทยไมไดรับความ

คุมครองในเร่ืองสิ่งแวดลอมเลย ในระยะเวลาดังกลาว

ประเทศไทยมีกฎหมายโรงงานแลว คือ พระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2512 แตก็ไมไดมุงท่ีใหประชาชนมีปาก

มเีสยีงท่ีจะเรยีกรองหาส่ิงแวดลอมท่ีดใีหกบัชวีติตนเองและ

ครอบครัว เพราะสาระสาํคัญของกฎหมายจะใหความสาํคัญ

กับบทบาทของเจาหนาท่ีรัฐและผูประกอบการ  ประชาชน

ไมมสีทิธใินการเรยีกรองอะไรทีเ่ปนสาระสาํคัญ ในสมยันัน้

ผู ประกอบการใดมีความประสงคจะสรางโรงงาน ก็ไป

ยื่นขอใบอนุญาตต้ังโรงงานกับหนวยงานของรัฐ คือ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ก็ไดสรางโรงงานตามท่ีตองการ 

กฎเกณฑการต้ังโรงงานไมไดวางบนพ้ืนฐานของคุณภาพ

สิ่งแวดลอม หรือไมไดต้ังอยูบนพื้นฐานสิทธิของประชาชน

แตอยางใด

ประชาชนไดรบัการคุมครองดานผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมเม่ือไร

มีคํากลาวอยูประโยคหนึ่งวา “คนไทยชอบเดิน

ตามฝร่ัง”  ซึ่งแนนอนวาอาจมีท้ังเร่ืองที่ดีและไมดี แตใน

เร่ืองการดําเนินงานของภาครัฐทางดานสิ่งแวดลอมแลว 

การเดินตามฝร่ังก็ถือวาเปนเร่ืองดีนาชื่นชม กลาวคือ 

ท่ีประ เทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายฉบับหนึ่ ง  คือ

พระราชบัญญัตินโยบายสิ่งแวดลอมชาติ (National 

Environmental Policy Act) ไดใหเคร่ืองมือในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ

เจาหนาท่ีรัฐ เปนเร่ืองการกําหนดใหผู ประกอบการใน

กิจการท่ีกําหนดตองดําเนินการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (Environmental impact assessment, 

EIA) กอนจะดําเนินการกอสรางกิจการน้ันๆ เร่ืองนีม้ผีล

บงัคบัใชท่ีสหรฐัอเมริกาเม่ือป 2513 ประเทศไทยก็ไดเจริญ

รอยตามในเรื่องนี้ โดยพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ไดกําหนดใหมี

การศึกษาวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีจะเกดิจาก

กิจการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ, 2518) กฎหมาย

ท่ีกําหนดเร่ืองดังกลาวมีผลบังคับใชเม่ือป 2524 (นับมา

ถึงปจจุบันก็เปนเวลา 33 ปแลว) และตอมาไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 ซึง่มกีารปรับปรงุและเพิม่

เติมสาระสําคัญในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมมากย่ิงขึ้น

ประชาชนกย็งัไมมสีทิธเิรยีกรองอะไรมากนกั
ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการดําเนินงานดานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมมาต้ังแตป 2524 จนถึง

ป 2535 เปนเวลาถึง 11 ป แตการปรับปรุงเพ่ิมเติม

สาระสําคัญในเรื่องนี้นั้นก็เนนหนักไปท่ีเร่ืองอื่นๆ มากกวา

ท่ีจะเปนเรื่องสิทธิของประชาชนในการเรียกรองทางดาน

บทนํา
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สิ่งแวดลอม ยกตัวอยางสาระของขอกฎหมายในพระราช-

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535  ท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหผลกระทบ

สิง่แวดลอม เชน การกําหนดใหรฐัมนตรโีดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติสามารถกําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการท่ีตองมีการประเมินผล

กระทบทางส่ิงแวดลอม การกําหนดเก่ียวกับโครงการของ

สวนราชการรัฐวิสาหกิจหรือโครงการท่ีรวมกับเอกชนวา 

ตองมีการดําเนินการอยางไรบาง และการกําหนดเก่ียวกับ

คณะกรรมการผูชาํนาญการการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม

(พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ, 2535) เปนตน อยางไรก็ตาม ในการจัดทําและ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม

นั้น ในกฎหมายไมไดกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการ

การมีสวนรวมของประชาชนตอการประเมนิผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม วาจะใหประชาชนเขามามสีวนรวมเม่ือใด และ

ดวยวิธกีารทางใด แตในทางปฏบิติัแลว เม่ือจะมีการศึกษา

ในหัวขอเก่ียวกับคุณคาของโครงการตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะในหัวขอยอยดานการ

ศึกษาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทางผูศึกษาจะเขา

สํารวจและสัมภาษณประชาชน ในโอกาสนี้จึงเปนเรื่อง

ท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นตอโครงการวา

จะมีผลกระทบใดๆ ขึ้นมาบาง แตการมีสวนรวมนี้ ก็ไมได

หมายความวาทุกคนจะถกูสมัภาษณ การถูกสมัภาษณหรือ

ไมขึ้นอยูกับผูทําการศึกษาจะสุมตัวอยางอยางไร และ

ความคิดเห็นของประชาชนก็คือความคิดเห็นเทานั้น ไมได

มีความหมายวา ทางโครงการหรือทางคณะกรรมการ

ผูชาํนาญการจะตองเห็นดวย หรือตองปฏบิติัตามความเห็น

นั้นๆ แตจะอยางไรก็ตาม ตองถือวาประเทศไทยไดให

ความสําคัญกับความรูสึกนึกคิดของประชาชนแลววา 

คิดอยางไรกับโครงการหรือกิจการน้ันๆ เม่ือเปรียบเทียบ

กับเม่ือกอนที่ไมตองมาถามความคิดเห็นของประชาชน

ในท่ีสดุประชาชนก็มสีทิธใินเรือ่งสิง่แวดลอม
และสุขภาพ

จากทีก่ลาวมาขางตนจะเหน็ไดวา ประชาชนจะเปน

ฝายต้ังรับมากกวาจะเปนฝายรุก กลาวคือ ผูประกอบการ

สามารถยื่นเรื่องขอประกอบกิจการหรือโครงการที่ตอง

ทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมกับทางการไดเลย 

แลวดําเนินการศึกษา เม่ือไดผลสรุปอยางไรก็สงรายงาน

ผลการศึกษาไปใหทางการพิจารณา สวนประชาชนจะมา

มีสวนรวมก็ตอเม่ือถูกสัมภาษณ เพ่ือถามความคิดเห็นที่มี

ตอโครงการเทานั้น แตดวยกระแสของการใหความสําคัญ

กับความคิดเห็นของประชาชนที่ควรไดมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นกอนที่จะมีการศึกษาในรายละเอียด ทําใหมี

การกําหนดเร่ืองสิทธิของประชาชนในเร่ืองผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมที่กาวหนามากกวาเดิมท่ีเปนอยู กลาวคือ 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใน

สวนที ่12 ไดกาํหนดสาระสาํคัญเก่ียวกับสทิธขิองชมุชนไว 

ซึ่งมาตราท่ีสําคัญ คือ มาตรา 67 ท่ีบัญญัติวา 

“มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐ

และชมุชนในการอนรุกัษ บาํรุงรกัษา และการไดประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลายหลายทางชีวภาพ 

และในการคุมครอง สงเสรมิ และรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหดาํรงชวีติอยูไดอยางปกติและตอเนือ่งในสิง่แวดลอม

ท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 

หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตาม

ความเหมาะสม การดาํเนินโครงการหรือกจิกรรมท่ี

อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรนุแรงทัง้

ทางดานคณุภาพสิง่แวดลอม ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสุขภาพ จะกระทาํมิได เวนแตจะไดศึกษาและ

ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิง่แวดลอมและสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชน  และจดัใหมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได

เสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ ซึง่ประกอบ

ดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและ

23



26

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.1 January-April 2015

24

สุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ดัการศึกษา

ดานส่ิงแวดลอม  หรอืทรพัยากรธรรมชาติ  หรือดาน

สุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดาํเนนิการ

ดังกลาว สทิธขิองชมุชนทีจ่ะฟองหนวยราชการหนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอ่ืน

ของรฐัท่ีเปนนติิบคุคล เพ่ือใหปฏบิติัหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ 

ยอมไดรบัความคุมครอง”  (รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย, 2550)

จากบทบัญญัติขางตนจะเหน็ไดวา เม่ือภาคเอกชน 

ภาคราชการ หรอืรฐัวิสาหกิจจะ “คดิ”   ทําโครงการท่ีเขาขาย

วาจะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

สุขภาพอยางรุนแรง (ทางการโดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ สผ. ได

กําหนดรายชื่อประเภทโครงการที่เขาขายวาเปนโครงการ

หรอืกจิการทีม่ผีลกระทบอยางรุนแรงไวเปนกฎหมายแลว) 

ก็ตองมาถามประชาชน ชาวบานกอนที่จะไปทําการศึกษา

ในรายละเอียด (ไมใชมาถามระหวางการศึกษา) กลาวคือ 

ผูประกอบกิจการโครงการน้ันๆ ตองจดัใหมกีารประชุมเพ่ือ

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย นิยม

เรียกสั้นๆ วา “การจัดประชุม ค.1”  (ดังรายละเอียดการ

จัดประชุมในตารางท่ี 1) วาโครงการท่ีกําลังคิดจะทํานั้น

มีรายละเอียดโครงการอะไรบาง มีขอบเขตการศึกษา

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพอะไรบาง และมี

แนวทางการประเมินผลกระทบอะไรและอยางไร เพ่ือวา

ประชาชนและผูมีสวนไดเสียจะไดมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นตอขอบเขตและแนวทางการประเมินที่นําเสนอนั้น  

วามีความเหมาะสมเพียงใด ควรเพ่ิมเติมประเด็นการศึกษา

ในเรื่องใดอีก ท่ีผานมาผูเขียนมีประสบการณโดยตรงที่

ในเวทีการประชุมเชนนี้ท่ีจังหวัดระยอง พบวา ประชาชน

ท่ัวไป อาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐานประจาํหมูบาน (อสม.)

และผูนําชุมชนเองไดใหขอคิดเห็นดีๆ มาก ทําใหมีการ

ปรับปรุงขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินใน

ตารางที่ 1  การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและ

 แนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ

เรื่องที่ตองทํา ผูรับผิดชอบ วิธีการสื่อสาร ระยะเวลา

1. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เจาของโครงการ ชองทางการส่ือสาร ไมนอยกวา

 โดยแจงลวงหนาใหกับ สผ.* สช.**   สาธารณะไมนอยกวา  1 เดือน  

 และสาธารณชน    3 ชองทาง  กอนวันงาน 

2. เปดเผยเอกสารนโยบายและโครงการ เจาของโครงการ ชองทางการส่ือสาร ไมนอยกวา 15 วนั 

 ท่ีมีขอมูลตอไปนี้   สาธารณะไมนอยกวา  กอนวันงาน

 - ความเปนมา ความจําเปน   3 ชอง

 - แหลงทุน

 - กระบวนการและแนวทางการดําเนินงาน

 - ปจจัยกําหนดสุขภาพ

 - รางขอเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน

    ใหกับผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน 

3. จัดระบบการลงทะเบียนลวงหนา เจาของโครงการ -   -
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บางประเด็นนี้ คือการใชสิทธิของประชาชนทางดาน

สิ่งแวดลอมและทางดานสุขภาพท่ีดีมาก แตก็มีขอคิดที่

ผูเก่ียวของควรไปคิดหาทางแกไข คอื ผูแสดงความคิดเห็น

ยังคงเปนคนหนาเดิมๆ ไมคอยมีประชาชนคนหนาใหม

มาแสดงความคิดเห็นเทาใดนัก 

นอกจากนี ้เม่ือมกีารศึกษาผลกระทบพรอมกบัการ

เสนอมาตรการปองกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

และสขุภาพแลว ทางผูประกอบการยังตองจดัประชมุรับฟง

ความคิดเห็นอีกคร้ังหนึ่งดวย เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวน

เก่ียวของและประชาชนไดแสดงความคิดเห็นตอผลการ

ศึกษา และมาตรการปองกันและลดผลกระทบ วาเหมาะสม

มากนอยเพียงใด ควรมีการกําหนดมาตรการอะไรเพิ่มเติม

อีกบาง ซึ่งการจัดประชุมคร้ังหลังนี้ จะเรียกเปน “การจัด

ประชุม ค.3” (ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2)

“

  

1. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยแจงลวงหนา เจาของโครงการ ชองทางการส่ือสารสาธารณะ ไมนอยกวา 1 เดือน

 ใหกับ สผ.* สช.** และสาธารณชน  ไมนอยกวา 3 ชองทาง กอนวันงาน

2. เปดเผยรางรายงานฉบับสมบูรณใหกับ เจาของโครงการ ชองทางการส่ือสารสาธารณะ ไมนอยกวา 15 วัน

 ผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน  ไมนอยกวา 3 ชอง กอนวันงาน

  เรื่องที่ตองทํา ผูรับผิดชอบ วิธีการสื่อสาร ระยะเวลา

หมายเหตุ:  *   สผ. หมายถึง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 **  สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2552)

ตารางท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ในขั้นตอนการทบทวนรางรายงาน

 การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ

4. จัดกระบวนการรับฟงในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  เจาของโครงการ                -          -

 โดยตองใหเวลาแสดงความคิดเห็น

 ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และไมนอยกวาคร่ึงหนึ่ง

 ของเวลาในการจัดเวทีท้ังหมด

5. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นภายหลัง  เจาของโครงการ  เปดชองทางในการรับฟง ไมนอยกวา 15 วัน

 การจัดเวทีรับฟง    ความคิดเห็นอยางตอเนื่อง  ภายหลังการจัด  

    ไมนอยกวา 2 ชองทาง เวทีรับฟง

6. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นพรอมคาํชี้แจง เจาของโครงการ               -          -

 และนําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมิน 

 เพ่ือดําเนินการประเมินให สผ. ทราบ และ

 สงให สช. เพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนตอไป  

  เรื่องที่ตองทํา ผูรับผิดชอบ วิธีการสื่อสาร ระยะเวลา

ตารางท่ี 1 (ตอ)



28

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.1 January-April 2015

26

 3. จดักระบวนการรบัฟงในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  เจาของโครงการ                -           -

  โดยตองใหเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 

 3 ชัว่โมง และไมนอยกวาคร่ึงหนึง่ของเวลา

 ในการจดัเวทีท้ังหมด  

 4. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นภายหลัง  เจาของโครงการ เปดชองทางในการรับฟง  ไมนอยกวา 15 วัน

 การจัดเวทีรับฟง   ความคิดเห็นอยางตอเนื่อง ภายหลังการจัด

   ไมนอยกวา 2 ชองทาง เวทีรับฟง

 5. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็น พรอมความเห็น เจาของโครงการ                -           - 

 และคาํช้ีแจงของเจาของโครงการ แลวสงให สผ. ทราบ

 และสงให สช. เพ่ือเผยแพรแกสาธารณชนตอไป   

ในปท่ี 2550 นอกจากประเทศไทยจะมรีฐัธรรมนญู

และมีบทบัญญัติ วาดวยสิทธิของประชาชนที่เก่ียวกับการ

อาจไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการท่ีเขาขาย

กิจการท่ีมีผลกระทบรุนแรงตามท่ีไดกลาวมาขางตนแลว  

ยังมีกฎหมายอีกฉบับที่ใหสิทธิกับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

กฎหมายฉบับนี้ประกาศใชกอนรัฐธรรมนูญป 2550 จะมี

ผลบังคับใชเล็กนอย กฎหมายฉบับนี้คือ พระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ในกฎหมายฉบับนี้ไดใหสิทธิ

กับประชาชนที่ถือวาเปนสิทธิในเชิงรุกมาก เพราะหาก

ประชาชนมีความไมสบายใจหรือมีความกังวลใจวา สิ่งที่

กาํลงัจะมากอสรางหรือดาํเนินการน้ัน อาจมผีลกระทบตอ

สขุภาพ ประชาชนกส็ามารถจะรองขอใหผูประกอบกจิการ

นัน้ๆ (ท่ีประชาชนกงัวลใจ) ทําการศึกษาประเมนิผลกระทบ

ทางสุขภาพกอนที่จะดําเนินการใดๆ ได ซึ่งวิธีการรองขอ

นั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดจัดทํา

กระบวนการรองขอไวอยางชัดเจนแลว (ดังภาพท่ี 1) 

โดยไดกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารประเมินผลกระทบดาน

สขุภาพ กรณกีารรองขอใชสทิธ์ิมาตรา 11 พระราชบญัญติั

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไว และประชาชนก็สามารถ

จะขอเขารวมในการศึกษาไดดวย จงึเห็นไดวา ในปจจบุนันี้

ประชาชนมสีทิธท่ีิจะดแูลตนเองใหปลอดภยัจากผลกระทบ

ท่ีจะเกิดจากโครงการท่ีมีความเปนอันตรายสูง ตามสาระ

สําคัญในมาตรา 11 ดังนี้

“มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอ

ใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือ

คณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจาก

หนวยงานของรัฐกอนการอนุญาต หรือการดําเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือ

ของชุมชน   และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว”

(พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ, 2550) 

อยางไรก็ตาม ในกระบวนการรองขอทีก่าํหนดไวนี้ 

หากผลการพิจารณาเบ้ืองตน ไมพบวามีเหตุผลเพียงพอ

ท่ีจะตองกังวลใจวาจะมีผลกระทบตอสุขภาพ ก็ใหยุติ

กระบวนการท่ีจะตองดําเนินการตอ นั่นหมายความวา 

เจาของโครงการนั้นๆ สามารถดําเนินการตอไปได

หมายเหตุ:   *    สผ. หมายถึง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 **  สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2552)

สิทธิอันยิ่งใหญของประชาชน

  เรื่องที่ตองทํา ผูรับผิดชอบ วิธีการสื่อสาร ระยะเวลา

ตารางท่ี 2 (ตอ)
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ท่ีกลาวมาท้ังหมด เปนเร่ืองของประชาชนที่จะ

คุมครองดูแลสุขภาพของตนเองมิใหไดรับผลกระทบจาก

โครงการท่ีมอีนัตรายสงู ซึง่เจาหนาท่ีรฐัตองเขาใจวา นีค้อื

ยุคสมัยท่ีไมใชเจาหนาท่ีรัฐเปนใหญแตฝายเดียว จะไม

สนใจดูแลสุขภาพประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจาก

โครงการท่ีมอีนัตรายสูงไมไดแลว ประชาชนจะเปนฝายรกุ

ท่ีจะรองขอใหเจาหนาท่ีรัฐตองปฏิบัติตามกระบวนการ

ท่ีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่เจาหนาท่ีตอง

รับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตาม มิฉะนั้นอาจจะถูกลงโทษ 

ฐานไมปฏิบัติตามกฎหมาย เร่ืองนี้คือประเด็นเรื่องการ

สื่อสารความเส่ียง ท่ีเจาหนาท่ีตองแจงใหประชาชนได

รับทราบ ดังท่ีกําหนดไวในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ

สขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 (2550) ดังนี้

สิ่งที่เจาหนาที่รัฐตองเขาใจ

บุคคลหรือคณะ คกก. พัฒนาระบบและกลไก HIA พิจารณา

และแจงผูขอใชสิทธิทราบภายใน 30 วัน

สช. ประสานผูขอใชสิทธิและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดตั้ง คกก. กํากับทิศทาง

ไมเขาขายการทํา HIA

สช. ประสานหนวยงานดานนโยบายเพื่อทําตามกระบวนการ

และขั้นตอน HIA ดังท่ีกําหนดไวในสวนที่ 2 ของหมวดที่ 3

คกก. พัฒนาระบบและกลไก HIA 

พิจารณาตามความเหมาะสม

แตงต้ังกรรมการ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ

ติดตามผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกลาว

เสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานตอ

สมัชชาสุขภาพ

เขาขายการทํา HIA

ภาพที่ 1  กระบวนการรองขอของประชาชนที่จะใหมีการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของโครงการตางๆ

ที่มา: คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (2552)
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“มาตรา 10  เม่ือมีกรณีท่ีจะมีผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐท่ีมีขอมูล

เก่ียวกับกรณีดงักลาว ตองเปดเผยขอมลูนัน้และวธิปีองกนั

ผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบ และจัดหาขอมูล

ใหโดยเร็ว การเปดเผยตามวรรคหน่ึง ตองไมมีลักษณะ

เปนการละเมดิสทิธิสวนบคุคลของบคุคลใดเปนการเฉพาะ”

ความในมาตรา 10 จงึใหความชัดเจนวา เจาหนาท่ี

ของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

แรงงาน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ หากมีขอมูล หรือรูวา

จะมีอันตรายจากโครงการใดๆ หรือจากโรงงานใดๆ ท่ีตน

รบัผิดชอบ แลวปดเงียบ ไมสื่อสารแจงใหประชาชนทราบ 

ก็ถือวามีความผิด ยิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาแลวพบวาเจาหนาท่ี

ปกปดขอมูล ก็เตรียมตัวหมดอนาคตไดเลย

บทสรุป
ประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีจะไดรับ

ผลกระทบทางลบจากโครงการหรือกิจการใดๆ ท่ีกําหนด

ในกฎหมายหรือไมก็ตาม  ขณะนี้ประชาชนมีสิทธิท่ีจะให

ทางการไปดําเนินการกับผูประกอบการท่ีจะมีการดําเนิน

การกอนการกอสราง ซึ่งถือวาเปนมาตรการเชิงรุกท่ีจะ

ทําใหประชาชนไดรบัความคุมครองในเร่ืองสิง่แวดลอมและ

สขุภาพต้ังแตเร่ิมแรกของการท่ีคดิจะทาํโครงการ และเปน

หนาท่ีท่ีเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐตองสื่อสารความ

เสีย่ง (ถาทราบหรือมขีอมลู) และเปดเผยขอมลูความเส่ียง

ใหกับประชาชนกอนที่จะเกิดความเส่ียงนั้นๆ ขึ้นมา

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
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