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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธนี้มุงศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระ
ในการจัดการส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 
วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการจัดต้ังองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการส่ิงแวดลอมและการดําเนินโครงการของรัฐซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดให
คณะกรรมการมีอํานาจในการทําความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนโดยมิไดมีผลผูกพันใหรัฐจะตองปฏิบัติตามความเห็นของ
คณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอม 
 จากการศึกษาพบวา เม่ือคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมไดถูก
จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแตไมปรากฏวามีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติรองรับอํานาจของ
คณะกรรมการดังกลาววาใหดําเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวจึงไมมีสภาพบังคับตาม
กฎหมายกอใหเกิดปญหาหนวยงานของรัฐจะปฏิบัติตามหรือไมก็ไมมีผลทางกฎหมายยอมไม
เปนไปตามเจตนารมณท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในการดําเนินโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 จากการศึกษาขอเสนอแนะวา ควรใหอํานาจแกคณะกรรมการองคการอิสระในการ
จัดการส่ิงแวดลอมมีอํานาจทําความเห็นประกอบในการพิจารณาอนุมัติจัดทําโครงการของรัฐท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนและใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตอง
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ปฏิบัติตามความเห็นดังกลาวและควรเปดโอกาสใหประชาชนสามารถสงตัวแทนเขาไปมีสวนรวม
นอกจากประชาชนท่ีไดรับการสรรหาในตําแหนงคณะกรรมการในการแสดงความคิดเหน็เพือ่จัดทํา
รายงานของคณะกรรมการและควรมีสิทธิในการที่จะเสนอโครงการหรือกิจกรรมใหคณะกรรมการ
องคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมประกาศเปนประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางรุนแรงได 
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ABSTRACT 

 This Thesis tends to focus the study on Legal Problem and Obstacle on the Formation 
of Independent Organization on Environmental Management in accordance with paragraph two of 
Section 67 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B. E. 2550 (2007) which provides that 
an Independent Organization on Environmental Management be formed up in order that the 
general public can participate in the environmental managements and the State project operations. 
Such law provides the Committee with the powers to hold public hearings for supporting first 
before initiating actions on the making of Environmental and People Health Impact Report 
without any binding effect that the State shall comply with the opinion of the Independent 
Organization on Environmental Management. 
 As a result of the study, it is found that even the Independent Organization on 
Environmental Management has been formed up by virtue of the Constitution, however, it is 
apparent that there has not been any law of the Act level to back up the power of such Committee 
that actions shall be carried out as specified by the Constitution; therefore, there is no sanction in 
accordance with the law, consequently causing problems whether the State organizations would 
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comply with the Committee’s opinions or not, shall have no legal effect which is obviously not in 
accordance with the intent set forth under the Constitution and the measure on the protections of 
rights and liberties of the people in carrying out the State’s project operations which adversely 
affecting the environments and health of the people. 
 Deriving from the study, it is recommended that powers should be given to Independent 
Organization on Environmental Management in making the opinions to support the 
considerations in granting an approval on the implementation of the State project which adversely 
affecting the environments and health of the people and that related State organizations shall 
comply with such opinions and that the opportunity should be opened to the general public to be 
able to send their representatives to take part in the Project operations.  
 In addition, people selected to hold the posts in the Committee, other than being 
entitled to express their opinions for use in making the Committee’s Report, should have a right 
to propose the project or activity to the Independent Committee for Environmental Management 
to announce that such proposed project or activity is the project or activity which may seriously 
affect the environment and health. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


