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1. กระบวนการเรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย

2. ประโยชนรวมบนฐานการเคารพสิทธชิมุชน

3. ชุมชนกาํหนดชีวิต อนาคตของชุมชนเอง

ฐานคิด CHIA



• การสังเกต

• การสัมภาษณ

• การสนทนากลุม

• การเลาเร่ือง

• การจัดเวที

• ประชุมกําหนดอนาคต

• ประเมินอยางรวดเร็ว

• วิเคราะหระบบชุมชน

• แผนที่ความเส่ียง

• แผนที่ความคิด

• เครื่องมืออื่นๆ 

ฐานคิด
1. กระบวนการเรียนรูรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝาย

2. ประโยชนรวมบนฐานการเคารพสิทธิชุมชน

3. ชุมชนกําหนดชีวิตของตนเอง

หลักการหลักการ

1. หลกัประชาธิปไตย 

2. หลกัสขุภาวะองครวม 

3. หลกัการมีสวนรวมและเสริมศักยภาพ 

4. หลกัการใชขอมลูหลักฐานอยางเหมาะสม

ความยืดหยุนเหมาะสมกับ

สถานการณ
1. สามารถทําขามข้ันตอนไดตามสถานการณ

ของชุมชนเผชิญอยู แตใหความสําคัญกับ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมชุมชน 

2. ทุกขั้นตอนทําซ้ํากันได

3 อาจทํากิจกรรมเสริมพลัง แทรกในแตละ

ขั้นตอนไดตามความจําเปน 

4 ควรดาํเนินการตามข้ันตอนทั้ง 7 ข้ันตอน โดย

เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 เปนไปตามลําดับ

6.ผลักดันสู

การตัดสินใจ
3.กําหนด

ขอบเขต

7 ติดตาม

ประเมินผล

7.ติดตาม

และ

ประเมินผล

2.กล่ันกรอง

สถานการณ

2.กล่ันกรอง

วิเคราะห

สถานการณ

5 รับฟง

สาธารณะ

5.รับฟง

ความคิดเห็น

สาธารณะ

4.ดําเนินการ

(ประเมิน)

1.เตรียม

ชุมชน



ขั้นตอน HIA

การเตรียมความพรอมชุมชน

การกลั่นกรอง (Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบ (Scoping)

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การทบทวนรางรายงาน (Reviewing)

การผลกัดันสูการตัดสินใจ (Influencing) 

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

โดยสาธารณะ

(Public) 



การเตรียมความพรอมชมุชน

• สรางความรู  ความเขาใจ

• ประเมินสถานการณ  รูเขา รูเรา 

• สรางความรูสึกรวม

• สรางความเปนเจาของ 



ขั้นตอน CHIA

การกลั่นกรอง (Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบ (Scoping)

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การทบทวนรางรายงาน (Reviewing)

การผลักดันสูการตัดสินใจ 

(Influencing) 

การติดตามและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation)

ทําไมตองประเมิน

ผลลัพธโครงการมีผลกระทบ

ทางดาน บวก/ลบ เกิดขึ้นบาง

ผลการดําเนินงานสอดคลองกับ

วิสัยทัศน หรอืทิศทางการพฒันา

ของพื้นที่หรือไม อยางไร?

ผลการดําเนินงานบรรลุเปาประสงค

ของโครงการหรือไม?

ควรประเมินหรือไม ไม จบ

ใช



ขั้นตอน CHIA

การกลั่นกรอง (Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมนิผลกระทบ (Scoping)

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การทบทวนรางรายงาน (Reviewing)

การผลกัดันสูการตัดสินใจ 

(Influencing) 

การตดิตามและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation)

 -ขอบเขตเนื้อหาคือ?กิจกรรม

ของโครงการทําใหปจจัย

กําหนดสุขภาพไหน 

เปลี่ยนแปลง

 ส่ิงที่ชุมชนกังวลคอือะไร?

 ตัวช้ีวัดการประเมินคืออะไร?

 วางแผนการสรางเคร่ืองมือ 

เก็บรวมรวมขอมลู และเก็บ

ขอมูลชวงไหน

ประเมินอะไร



ขั้นตอน CHIA

การกลั่นกรอง (Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบ (Scoping)

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การทบทวนรางรายงาน (Reviewing)

การผลักดันสูการตัดสินใจ 

(Influencing) 

การติดตามและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation)

เก็บขอมูลเชิงปริมาณ&

ขอมูลเชิงคุณภาพตามที่

กําหนดในขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะหขอมูล 

จัดทํารางรายงานผลการ

ประเมิน

ประเมินอยางไร



ขั้นตอน CHIA

การกลั่นกรอง (Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบ (Scoping)

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การทบทวนรางรายงาน (Reviewing)

การผลักดันสูการตัดสินใจ (Influencing) 

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and 

Evaluation)

 ผลการประเมินถูกตอง เปน

จริง ครบถวน หรือไม 

 จะเอาผลการประเมินมา

แลกเปล่ียนอยางไร? 



ขั้นตอน CHIA

การกลั่นกรอง (Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล

กระทบ (Scoping)

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การทบทวนรางรายงาน (Reviewing)

การผลกัดันสูการตัดสินใจ (Influencing) 

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and 

Evaluation)

เอาผลการประเมนิไป

ปรับกิจกรรม โครงการ

อยางไร?

นําผลการประเมินที่

ไดไปกําหนด

มาตรการ ลด

ผลกระทบเชิงลบ 

และเพิ่มผลกระทบ

เชิงบวก 



ขั้นตอน CHIA

การกลั่นกรอง (Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการ

ประเมินผลกระทบ (Scoping)

การประเมินผลกระทบ (Appraisal)

การทบทวนรางรายงาน (Reviewing)

การผลักดันสูการตัดสินใจ (Influencing) 

การติดตามและประเมินผล (Monitoring 

and Evaluation)

จะติดตามประเมิน

ความกาวหนาในการ

ดําเนินงานโครงการ

ไดอยางไร

กําหนด

ผูรับผิดชอบ 

ติดตามประเมิน

เปนระยะ 



เรียนรูกระบวนการ CHIA ผานกรณีศึกษา

การทองเที่ยวโดยชมุชน
1 2 3



Screening: พิจารณาวาควรทํา HIA หรือไม?

วิธดีําเนินการ :การทบทวนเอกสาร  การประชุมกลุมยอย 

สัมภาษณ สอบถามขอมูลเบื้องตน

• ศปก.ทบทวนเอกสาร ที่เก่ียวของ เก็บขอมูลเพ่ิมเติม 

ประสานงานตามขั้นตอน ที่ กม.

• ศปก.ทบทวนเอกสาร  กฎหมายที่เกี่ยวของ กับการทํา EIA

• ทบทวนรายงาน EHIA ของบริษัท

ผลการพิจารณาเหน็ควรทํา HIA   3  กรณี คือ 

(1) HIA ระดับ นโยบาย แผน PDP 

(2) ทําระดับโครงการ ;EHIA  

(3) HIA  ระดับชุมชน ; CHIA สรุป

CHIA กรณีโรงไฟฟาเขาหินซอน : ปชช.ขอใชสิทธ 

ตาม ม. 11 พรบ.สุขภาพแหงชาติ



CHIA กรณโีรงไฟฟา เขาหินซอน

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Scoping)

Public Scoping

 วธิีการ: สช./กลุมแกนนํา (Facilitator) จัดประชุมกลุม

ยอย กลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร  เพื่อระดม

ความเห็น ขอกังวล ตอผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น 

 ประชุมกลุม จัดทําแผนที่ชุมชน ตรวจสอบแผนที่ 

 ไดขอบเขตเชิงเน้ือหาที่จะประเมิน คือมุงเนนปจจัย

กําหนดสุขภาพที่สําคัญ 2 ประเด็นหลักคือ 

 ระบบนํ้าคลองทาลาด 

 ระบบเกษตรประกอบดวย เกษตรอินทรีย เห็ดฟาง 

และมะมวง 



การประเมนิผลกระทบ

• ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวบรวมขอมูลระบบ

เกษตรและระบบน้ําคลองทาลาด

• ศึกษาเอกสารของทางราชการที่เก่ียวของ เชน ชลประทาน เกษตร 

• ทบทวนเอกสาร รายงาน ผลกระทบจากโรงไฟฟา

• มีกระบวนการตรวจทาน หรอืตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยชุมชน 

• มีการใช เทคนิค Timeline ในการอธิบาย การพฒันา หรือการเปล่ียนแปลง

ของแตละระบบ 



การเดินทางของมะมวง







การรับฟงความเห็นรางรายงานโดยสาธารณะ (Public Review) 

• ประชุมอภิปรายกลุมประกอบดวย 
–ชุมชนที่ดําเนินการประเมินผล

กระทบ 

–นักวิชาการผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ  

– ผูที่เก่ียวของในกระบวนการ
นโยบาย 

– ผูที่เก่ียวของในกระบวนการ
พิจารณา อนุมัติ อนุญาตของ
บริษัท 



การผลักดันสูการตัดสินใจ (Decision making)

• นําเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

• ประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

แกปญหาที่มีอยูเดมิ เชน การไมติดดอกหรือ

ชอไหมของมะมวง การปนเปอนโลหะหนกัใน

แหลงน้ํา 

• ชุมชนนําเสนอผลการศึกษาตอ  คชก.

• สผ.นาํรายงาน CHIA ชุมชนประกอบการ

พจิารณาและใหผูแทน สช.รวมชี้แจงขอมลู



สรุปขั้นตอน การทํา CHIA กรณีโรงไฟฟา เขาหินซอน

1.การกล่ันกรอง

2.การกําหนดขอบเขต

   -ระบบน้ํา

   -มะมวง

   -เห็ดฟาง

3.การประเมินผลกระทบ

4.การรับฟงความเห็นโดย

สาธารณะ

5.การผลักดันสูการ

ตัดสินใจ



กรณีที่ 2 : CHIA การจัดการขยะ recycle เทศบาลตําบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา            



สถานการณขยะของเทศบาลตําบลพรุใน

 ขยะพังงา 500,000-100,000 ตันตอวัน

 พรุใน 10 ตันตอวัน



ขั้นตอนการกลั่นกรอง (Screening) : คําถามควรมีการประเมินผลกระทบหรอืไม?

 ประชุมกลุม

 ทบทวนเอกสาร  

แผนเทศบาล 

 วิเคราะห

สถานการณขยะ

 การจดัการของ

เทศบาล

 กําหนดทีมทํางาน

CHIA กรณีการจัดการขยะ recycle เทศบาลตําบลพรุใน



ผลการวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยชุมชน

 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ตําบลพรุใน 2 คน

 เจาหนาทีผู่รับผิดชอบงานดานการจัดการขยะในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวม 6 คน

 ผูนําชมุชน ประชาชนและเอกชน ภาครัฐ รวม 36 คน 

 ผูอาํนวยการโรงเรียนในเทศบาลตําบลพรุในทั้ง 5 แหง 

 ผูควบคุม ดูแล ผูประกอบการ/กิจการรานคา/เรือนําเที่ยว บนเกาะไข 

ทั้ง 3 เกาะ 



องคประกอบขยะเทศบาลตําบลพรุใน

42.58

43.54

7.96

1.6

ขยะเปยก

Recycle

ขยะท่ัวไป

ขยะอันตราย



ออกแบบกระบวนการ CHIA  กรณีการจัดการขยะเทศบาลตําบลพรุในรวมกัน

การกลั่นกรองโดยสาธารณะ (Public Screening)

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินโดยสาธารณะ ( Public Scoping)

การประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Assessment)

การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะ (Public review)

การผลักดันสูการตัดสินใจ (Influencing)

การติดตามประเมินผล (Monitoring and evaluation)



แผน งบประมาณ รอยละ

พัฒนารูปแบบการจัดการขยะ 23,715,000.00 91.44

การจดัการขยะตกคาง 2,000,000.00 7.71

วางระเบียบบริหารจัดการ 210,000.00 0.81

สรางวินัยตอการจัดการที่ย่ังยืน 10,000.00 0.04

รวม 25,935,000.00 100

ผลการกล่ันกรองแผนการจัดการขยะ 5  ปของเทศบาลตําบลพรใุน



CHIA กรณีการจัดการขยะ recycle เทศบาลตาํบลพรใุน

ขั้นตอน Scoping  : คําถามคือประเมินอะไร? 

• ชนิด ปริมาณ แหลงกาํเนิด

• การจัดการปจจุบัน ปญหา

• การคัดแยก

• พฤติกรรม ปชช./ นทท.

ตนทาง

• การเก็บขน 

• การนํามาใชใหม

• การขนสง

• ขยะตกคาง?

กลางทาง
• การกาํจัด ฝงกลบ

ปลายทาง





กรณีที่ 3 : CHIA ทองเที่ยวโดยชุมชนกลุมจังหวัดอนัดามัน



คาํถามสําคัญ CHIA ทองเท่ียวโดยชมุชน

• การดําเนินงานทองเที่ยว

โดยชุมชน สงผลกระทบ

ทางบวก /ลบตอเศรษฐกิจ 

ชุมชน สังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

อยางไรบาง? 



ประเด็นหลักที่สําคัญ  CHIA ทองเที่ยวโดยชุมชน

• ประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ เพ่ือ
จัดทํายุทธศาสตร
การทองเทีย่วโดย
ชุมชนสูแผนระดับ
จังหวัด ตามบริบท
ของแตละพื้นท่ี 
อยางมีสวนรวม



การกล่ันกรอง

คาํถามสําคัญ : รายละเอียดของนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
เปนอยางไร?  ควรประเมิน HIA หรอืไม? 

วัตถุประสงค 

• เพ่ือทบทวนรปูแบบการทองเที่ยวและวิเคราะหกิจกรรมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน

• ทบทวน นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่วโดย
ชุมชน ระดับประเทศ กลุมจังหวัด และระดับจังหวัด

• เพ่ือกําหนดภาพอนาคตของชุมชน

วิธีดําเนินการ 

การทบทวนเอกสาร ประชุมกลุม สํารวจพื้นที่ เวทรีะดมความเหน็ใน
ชุมชน



ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต

•คําถามสําคัญ : หากตองประเมิน จะประเมินอะไร 
ขอบเขตเชิงเนื้อหา ปจจัยกําหนดสุขภาพสําคัญที่
เปล่ียนแปลงจากโครงการคืออะไร ขอบเขตระยะเวลา 
พื้นที่ ประชากร ตัวชี้วัด แผนการประเมินอยางไร?

•วัตถุประสงค

• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

• เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ

• เพื่อวางแผนในการเกบ็รวบรวมขอมูล



ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ (Assessment)

คาํถามสําคัญ 

:จะเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ตามตัวชี้วัดที่กําหนด ไดอยางไร? 

วัตถุประสงค

• เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดานดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมวัฒนธรรม 

• ดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
ดานนกัทองเที่ยว 

• เพื่อวิเคราะหขอมลูและจดัทํารางรายงาน
ผลการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 



สุขภาวะ

4 มิติ 



คําถามสําคัญ : จะเอาขอมูลท่ี
ประเมินไดมาตรวจสอบ

ความครบถวน ถูกตอง เปนจริง
หรือไม? 

วัตถุประสงค : เพ่ือนําผลการ
ประเมินมานําเสนอใหชุมชนรูและให
ความเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทบทวนรางรายงาน  (Public Review)



คําถามสําคัญ : 

จะเอาผลการประเมินไปปรับกจิกรรม 

หรือกาํหนดมาตรการ จากการดําเนินงานของ
โครงการอยางไร?

•ปรับกจิกรรม กําหนดมาตรการ 

•นําไปสูการจัดการนโยบายสาธารณะ 
ยทุธศาสตรการทองเที่ยวกลุมจังหวดัอันดา
มัน 

ขั้นตอนการผลักดันสูการตัดสินใจ  (Influencing)



ผลการประเมินนําไปสูการทํายุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนกลุมอันดามัน



CHIA  ทาศาลา
1.Screening

• สรางการยอมรับและการมีสวนรวม

• กําหนดนิยามสุขภาพ

• หาปจจัยกําหนดสขุภาพที่สําคัญ

• สรางเคร่ืองมือชุมชน

2.Scoping

• ศึกษาบรบิท  ทําขอมูลพื้นฐาน ทําขอมูลเชงิลึก  จดัทํา

แผนพัฒนา (เนนศักยภาพชุมชน)

3.Assessment

• กระบวนการวิเคราะห นําเสนอขอมูลแกชุมชน

4.Public review 

• กระบวนการตรวจสอบ  นาํเสนอ พัฒนาอยางตอเนื่อง



คําถาม & แลกเปล่ียน


