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มาตรา 11 : บุคคลหรือคณะบุคคลมสิีทธิร้องขอให้มกีาร

ประเมนิและมสิีทธิร่วมในกระบวนการประเมนิผลกระทบ

ด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมี
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กระบวนการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ
ขั้นตอนที ่1 การกล่ันกรองกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน



นโยบายการพฒันาโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน

• รัฐบาลมีนโยบายให้ภาคอีสานเป็นไบโอฮับหรือศูนย์กลางฐานการผลิต

เช้ือเพลิงชีวภาพ  โดยมยีุทธศาสตร์อ้อยและนํา้ตาล ตั้งแต่ปี 2558-2569 

รัฐบาลตั้งเป้าเพิม่พืน้ทีป่ลูกอ้อยเป็น 6 ล้านไร่ภายในปี 2569 และเพิม่การ

ก่อสร้างโรงงานนํ้าตาลในภาคอีสานจาก 20 เป็น 30 แห่ง ซึ่งพ่วงกับ

โรงไฟฟ้าชีวมวล อีก 29 แห่ง



กาํลงัการผลิตไฟฟ้าภาคอีสาน



พืน้ทีก่ารเพาะปลูกอ้อย

เพื่อเป็นเช้ือเพลิง



โรงไฟฟ้าชีวมวล

ภาคอีสาน

กําลังการผลิต 370.68 MW

(37,068 กิโลวตัต์)



การแย่งชิงวตัถุดบิด้านเช้ือเพลิง (อ้อย)

• อ้อยมปีริมาณไม่เพยีงพอต่อ

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

    ชีวมวล

• การตดัราคาอ้อยของโรงงานรับซื้อ

อ้อย

• ระบบการผลิตอ้อยเป็นระบบพนัธ

สัญญา ภายใต้ระบบโควต้า ทาํให้

เกษตรไม่ส่งผลผลิตตามระบบโควต้า

ให้กับโรงงานรับซื้ออ้อย



ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และสังคม

ต้นนํา้

ทาํลายแหล่งผลิต

อาหาร

การเปล่ียนแปลงภูมิ

ทศัน์ด้านการเกษตร

สารเคมปีนเป้ือนใน

ส่ิงแวดล้อม/สุขภาพ

การแย่งชิงนํา้

ฝุ่ นอากาศพษิจาก

กระบวนการผลิต

นํา้เสีย

การแย่งชิงนํา้

ฝุ่ นอากาศพษิจาก

กระบวนการผลิต

นํา้เสีย

กลางนํา้นํา้เสีย

PM 10,2.5

กระบวนการเก็บเก่ียว 

การเคล่ือนย้าน

แรงงาน/สถานบริการ 

การแย่งชิงนํา้

ฝุ่ นอากาศพษิจาก

กระบวนการผลิต

นํา้เสีย

ปลายนํา้

การขนส่งไม่

ปลอดภยั

ยุทธศาสตร์การ

พฒันากับวถิชีีวติ



โรคหนังเน่าจากสารเคมทีางการเกษตร



       ขั้นตอนที ่2 การกําหนดขอบเขตการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย

ประเดน็ห่วงกังวล ส่ิงท่ีพบว่าเป็นปัญหา ข้อเสนอ

รายงานไม่ครอบคลุม/ไม่ยัง่ยืน EIA เป็นเพยีงการศึกษาตามกรอบการ

ประเมนิ 

จดัทําSEA : วเิคราะห์ทางเลือกเชิง

ยุทธศาสตร์แบบมส่ีวนร่วม/จดัทํา

แผนพฒันาพลังงานท่ียัง่ยืนระดบั 

จงัหวดั ภาค ประเทศ

กระบวนการพจิารณารายงาน EIA,EHIA ขาดการมส่ีวนร่วม ขั้นตอน ค1,ค2,ค3 ให้มกีระบวนการมี

ส่วนร่วม

คณะกรรมการจดัเวทีรับฟังความ

คดิเห็น

คณะกรรมการในการจดัรับฟังความ

คดิเห็นไม่หลากหลาย

คณะกรรมการกลางในการจดัเวทีรับ

ฟังความเห็นให้มคีวามหลากหลาย

สิทธิการนําเสนอรายงาน HIA,CHIA รายงานHIA,CHIA ไม่มกีารนําเสนอ

ต่อ กก.วล.

สิทธิการนําเสนอรายงานHIA,CHIA

ต่อ กก.วล.

HIA,CHIAไม่มกีารนําไป

ประกอบการพจิารณา

ไม่มข้ีอมูลHIA,CHIAประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน

จดัทําHIA,CHIAประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน



       ขั้นตอนที ่2 การกําหนดขอบเขตการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย

ประเดน็ห่วงกังวล ส่ิงท่ีพบว่าเป็นปัญหา ข้อเสนอ

ประเภท/ขนาดกิจการโรงไฟฟ้า

ชีวมวล

กิจการพลังงานไฟฟ้าชีวมวลท่ีมกํีาลัง

ตํา่กว่า 10 เมกะวตัต์ ไม่มข้ีอกําหนดให้

ทําEIA

ทบทวนประเภท/ขนาดกิจการ

พลังงานไฟฟ้าชีวมวลท่ีมกํีาลังการ

ผลิตตั้งแต่10เมกะวตัต์และตํา่กว่า 10 

เมกะวตัต์

การขยายกําลังผลิตไฟฟ้า ไม่มกีารประเมนิความต้องการการใช้

ไฟฟ้าและความจาํเป็นในการขยาย

กําลังผลิตไฟฟ้า 

ประเมนิความต้องการใช้ไฟฟ้า ความ

จาํเป็นในการขยายกําลังผลิตไฟฟ้า 

ทางเลือกในการเพิม่ประสิทธิภาพ

พลังงานและพลังงานหมุนเวยีน ท้ังใน

พืน้ท่ีและในภาพรวม

การรองรับมลพษิ ต่อทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อม และปัญหาด้านสุขภาวะ

ขาดประเดน็เก่ียวกับการรองรับมลพษิ 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และปัญหา

ด้านสุขภาวะ

ศึกษาประเดน็เก่ียวกับการรองรับ

มลพษิ ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และ

ปัญหาด้านสุขภาวะ   ไม่มรีายงานการ

ประเมนิผลกระทบทุกประเภท และ

ประกอบการพจิารณาอนุมตั/ิอนุญาต



       ขั้นตอนที ่2 การกําหนดขอบเขตการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย

ประเดน็ห่วงกังวล ส่ิงท่ีพบว่าเป็นปัญหา ข้อเสนอ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ 

อนุมตั ิอนุญาต

ไม่มข้ีอมูลจากรายงานHIA

ประกอบการตดัสินใจ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ 

อนุมตั ิอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าทุก

ขนาด ต้องนําข้อมูลจากรายงานHIA

ประกอบการตดัสินใจ

การบูรณาการทํางานร่วมกันในการ

จดัทําแผนพฒันาพลังงานท่ียัง่ยืน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ร่วมกับ สภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

หน่วยงานวชิาการยงัไม่มกีารบูรณา

การทํางานร่วมกัน

มกีารบูรณาการทํางานร่วมกันในการ

จดัทําแผนพฒันาพลังงานท่ียัง่ยืนของ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ร่วมกับ สภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ

หน่วยงานวชิาการ

คณะกรรมการกํากับทิศทาง และเฝ้า

ระวงัตดิตาม ตรวจสอบมผีู้ได้รับ

ผลกระทบน้อย

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมจีาํนวนน้อย

กว่าคณะกรรมการกํากับทิศทาง และ

เฝ้าระวงัตดิตาม ตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับทิศทาง และเฝ้า

ระวงัตดิตาม ตรวจสอบ โดยมตีวัแทน

ผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมจาํนวนไม่

น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ



• ศึกษาเอกสารและงานวจิัย วชิาการที่
เก่ียวข้อง

• จัดเวทปีระชุม “พฒันาข้อเสนอเชิง
นโยบายสาธารณะว่าด้วยเร่ือง
พลังงานไฟฟ้าชีวมวลภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ”

  ขั้นตอนที ่3 การประเมนิผลกระทบการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย



คณะขับเคล่ือนกลไก

กระบวนการความร่วมมือ

สนับสนุนการประเมิน

ผลกระทบด้านสุขภาพ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

2561-2563

มีการสนับสนุนกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพใน

ภาคอีสาน และมีการประมวลบทเรียนและข้อค้นพบสําคญัจากการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกรณีที่เก่ียวข้องกับการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานชีวมวลซึ่งเป็นประเด็นสําคญัที่เกิดขึน้ในภาคอีสาน

หลายพืน้ที่

24 กุมภาพนัธ์ 2563 

เวทีพฒันาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

กร ณีกา ร พัฒ น า พ ลัง ง า น ไฟ ฟ้ า จ า กช ีีว ม ว ลใน ภ า ค

ต ะวนัออกเฉียงเหนือ  สู่ความยัง่ยืน  คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 24 

กุมภาพันธ์ 2563 โดยเชิญผู้ เข้าร่วมท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน

ระดบัภาคเข้าร่วมพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกัน

รายงานสถานการณ์ ผลกระทบ และข้อจํากัด

ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ชี ว ม ว ล ใน ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ

ลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

24 กรกฎาคม 2563 

เ ว ที นํ า เ ส น อ ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง

น โย บ า ย จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ผลกระทบด้านสุขภาพ กรณี

การผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

กระบวนการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายจากกรณปีระเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ

ในพืน้ทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานชีวมวล





• จัดประชุมกลุ่มย่อยนําเสนอข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

  ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวนร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย



 ขั้นตอนที ่5 การผลักดนัข้อเสนอเชิงนโยบาย
24 กค. 63 สช.จดัเวทนํีาเสนอ “ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) 

กรณกีารผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”



“ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งผ่านการขดัเกลาและกระบวนการ

รับฟังความคดิเห็นจากในพืน้ทีม่าเป็นระยะแล้วน้ัน เม่ือผ่านการพูดคุย

และให้มุมมองจากผู้ทีเ่ก่ียวข้องในคร้ังนีแ้ล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการ

ผลักดนัเข้าสู่กระบวนการตดัสินใจ โดยจะเสนอให้คณะกรรมการพฒันา

ระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อพจิารณา

นําเสนอต่อไปยงัคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิซึ่งมรีองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน ต่อไป”

ผลกระทบในมติสุิขภาพว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลจะทาํให้เกิดฝุ่ น 

อยู่ระหว่าง 30-80 มลิลิกรัมต่อกิโลวตัต์ไฟฟ้า

การตดัสินใจเชิงนโยบายก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลทีผ่่านมา ม ี2 

ประเดน็ทีสํ่าคญั  1. การตดัสินใจก่อสร้างไม่ได้มกีารจดัทาํรายงาน

ประเมนิส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) 2. การใช้ช่องโหว่ของ

กฎหมายหลบเล่ียงการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม



ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า

พลังงานชีวมวลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

1.ขอให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจัดให้มกีารประเมนิส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และการ

วเิคราะห์ทาง เลือก เชิงยุทธศาสตร์แบบมส่ีวนร่วมเพื่อจัดทาํแผนพฒันาพลังงานทีย่ ัง่ยืน

2. ขอให้ สผ.และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการพจิารณารายงาน EIA,EHIA ปรับ

วธีิการดาํเนินงาน ค1,ค2,ค3 

 2.1 มคีณะกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมจากหลายฝ่ายเป็นกลไกกลางในการจัดเวทรัีบฟัง

ความเห็น

2.2 ให้ผู้ได้รับผลกระทบมสิีทธิในการนําเสนอรายงาน HIA,CHIA และ คชก. นํารายงาน

HIA,CHIAมาประกอบการพจิารณา

2.3 สผ.สรุปความเห็นของ คชก. และรายงาน HIA,CHIA สู่การพจิารณาของ กก.วล.

2.4 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ให้นํารายงานHIA,CHIA มา

ประกอบการพจิารณาครอบคลุมกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งแต่ 10 MWและตํา่กว่า 10MW 

ทบทวนประเภทขนาดทุก 5 ปีรวมถงึประเมนิผลกระทบทุกขนาด และถอดถ่านหินออก

จากเช้ือเพงิสํารอง



ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า

พลังงานชีวมวลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

3.กระบวนการมส่ีวนร่วม EIA,EHIA ควรมคีณะกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมจากหลายฝ่ายและจดั

กระบวนการเรียนรู้ร่วมระหว่าง  เจ้าของโครงการ  ผู้จดัทาํรายงานฯ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึองค์กร

เอกชน และประชาชนในพืน้ที ่  ในขั้นตอนกล่ันกรองโครงการและทบทวนการพฒันานโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ และการกําหนดขอบเขตการศึกษา ตั้งแต่ระยะก่อน ระว่างและหลัง

ดาํเนินการ 

3.1 ประเมนิความต้องการการใช้ไฟฟ้า ความจาํเป็นในการขยายกําลังผลิตไฟฟ้า ทางเลือกในการเพิม่

ประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวยีน ทั้งในพืน้ทีแ่ละในภาพรวม วเิคราะห์ทางเลือกเชิง

ยุทธศาสตร์ ประเมนิผลกระทบในด้านต่าง  ๆและจดัทาํรายงานการประเมนิส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 

3.2ศึกษาความสามารถและความเหมาะสมในแต่ละพืน้ทีเ่ป้าหมายในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า  ใน

ประเดน็เก่ียวกับการรองรับมลพษิ ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และปัญหาด้านสุขภาวะ 

3.3 หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับการตดัสินใจ อนุมตั ิอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าทุกขนาด ตดัสินใจโดยใช้

ข้อมูลจากรายงานHIAและรายงานSEA

3.4จดัทาํแผนพฒันาพลังงานทีย่ ัง่ยืน ซึ่งรวมถงึโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลทุกประเภท ในระดบัจงัหวดั 

และระดบัภาค ทีนํ่าไปสู่การจดัทาํแผนพฒันากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 



ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า

พลังงานชีวมวลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4.เร่งรัดการปฏรูิประบบกลไก กระบวนการ การดาํเนินงานวเิคราะห์ EIA,EHIAให้เกิดการ

สนับสนุนการตดัสินใจ ทุกระดบั (HIA,EIA,SEA, ตั้งกองทุนประเมนิผลกระทบ) รวมถงึ 

CHIA

5.มคีณะกรรมการกํากับทศิทาง และเฝ้าระวงัตดิตาม ตรวจสอบ โดยมผีู้ได้รับผลกระทบหรือ

ตวัแทนทีไ่ด้รับการมอบหมายจากผู้ได้รับผลกระทบ หรือทีป่รึกษาทีส่นับสนุนศักยภาพกลุ่มผู้

ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ

6.เจ้าของกิจการพลังงานมรีะบบการจ่ายค่าชดเชย เยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 58 และกรณใีนระยะที่

ยงัไม่มกีองทุนจัดให้มคีณะตดิตามกํากับฯ ในโรงไฟฟ้าทีไ่ม่ได้อยู่ในเง่ือนไข EIA ด้วย เพื่อให้มี

กระบวนการส่ือสารและชดเชยให้กับชุมชน

7. สช. ร่วมกับกลไกหน่วยงาน/องค์กรทีเ่ก่ียวข้อง สนับสนุนHIA ในการดาํเนินโครงการกิจการ

พลังงานไฟฟ้า เพื่อขบัเคล่ือนและผลักดนัให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดบัต่าง  ๆต่อไป



 ขั้นตอนที ่6 การตดิตามและประเมนิผลข้อเสนอเชิงนโยบาย

• สช. ได้นําเสนอต่อ  HIA Commission เพื่อพจิารณา

และมมีตเิสนอต่อ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

คร้ังที ่6/2563 (16 พ.ย.63)

มต ิ: ให้ สช. ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และภาคี

เครือข่าย ดาํเนินการพฒันาข้อเสนอให้ชัดเจนและ

เร่งด่วน และสามารถนําไปปฏิบัตใินพืน้ทีใ่ห้เกิดเป็น

รูปธรรม โดยนําข้อเสนอแนะจากกรรมการไปพจิารณา

ร่วม และรายงานต่อ คมส. รับทราบความคืบหน้า

 



- สผ. เร่งรัดดาํเนินการ EIA  ให้ครอบคลุมโรงไฟฟ้าทุก

ขนาด โดยไม่ต้องรอกระบวนการสมชัชาเฉพาะประเดน็  

เน่ืองจาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างมาก 

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ยนิดรัีบ

ข้อเสนอนโยบายและพร้อมทาํงานร่วมกับ สช.) 

- หลังจากที ่สช.  ได้ขบัเคล่ือนร่วมกับหน่วยต่าง  ๆตาม

ข้อเสนอแล้ว ขอให้รายงานความก้าวหน้า พร้อมระบุ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ คสช. ทราบ

 ขั้นตอนที ่6 การตดิตามและประเมนิผลข้อเสนอเชิงนโยบาย



ขอขอบคุณ

-คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.)

-ศูนย์อนามยัที ่7 ขอนแก่น และศูนย์อนามยัที ่9 นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดัขอนแก่น สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

-มหาวทิยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยมหาสารคาม มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (นครราชสีมา)

-คณะทาํงานโครงการศึกษาHIAจากโรงงานนํา้ตาล โรงไฟฟ้าชีวมวลเชิงรุก : กรณศีึกษาพืน้ทีต่าํบลโนน

สวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์  จงัหวดัร้อยเอ็ด และตาํบลนํา้ปลีก จงัหวดัอํานาจเจริญ

-ผู้แทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ภาคประชาชนสังคม ประกอบ มูลนิธิพฒันาอีสาน 

และสถาบันปัญญาชุมชนท้องถิน่

-ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพืน้ทีโ่ครงการโรงงานนํา้ตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคอีสาน


