
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมาทรัพยากรธรรมชาติถูกประเมินคาไป
ในทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยถือเปนเพียงปจจัยในการผลิตท้ังเพื่อการคาและการบริโภคทํา
ใหเกิดการขุดคนทรัพยากรแรธาตุตาง ๆ ข้ึนมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก กอใหเกิดการแกงแยงท่ี
จะครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติกันอยางไรขีดจํากัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ท่ีเศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากการขยายตัวของการคาขาย 
การลงทุนและการทองเท่ียว กิจกรรมเหลานี้ไดสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติตองรอยหรอและเส่ือม
สลายลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้การขยายตัวของชุมชนไดกอใหเกิดปญหาดานส่ิงปจจุบันปญหา
ส่ิงแวดลอมและชุมชนเมืองดวยเชนกัน ซ่ึงไดกอใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ เชน ปญหาน้ําเนาเสีย 
อากาศและเสียงเปนพิษ ปญหาขยะและของเสียอันตราย เปนตน ปญหาความเส่ือมสลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากจะเกิดจากการท่ีทรัพยากรตามธรรมชาติตาง ๆ ถูกตัก
ตวงมาใชประโยชนในการผลิตท้ังเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมแลว ธรรมชาติยังถูกใชเปน
แหลงรองรับมลพิษและของเสียจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยอีกดวย โลกปจจุบันมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธกันท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การคา การพัฒนา การทองเท่ียวและสภาพแวดลอม 
ดังนั้น ปญหาส่ิงแวดลอมจึงสงผลกระทบและมีความเกี่ยวของสัมพันธกับปญหาดานอ่ืน ๆ อยาง
หลีกเล่ียงมิไดผลกระทบจากปญหาส่ิงแวดลอมก็มิไดจํากัดตัวอยูเพียงภายในแหลงหรือเขตแดนของ
ประเทศท่ีกอใหเกิดปญหาเทานั้น แตยังไดสงผลกระทบไปยังประเทศเพ่ือนบานไดอีกดวยและใน
บางกรณียังไดสงผลกระทบโดยรวมตอระบบของโลกไดดวยเชนกัน ปญหาส่ิงแวดลอมจึงถือไดวา
เปนปญหาขามพรมแดนซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของนานาประเทศในการแกไขปญหารวมกัน อีก
ท้ังโดยลักษณะของปญหาส่ิงแวดลอมเองเปนปญหาท่ีมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับปญหาดานอ่ืน ๆ 
ดังท่ีกลาวแลว ดังนั้นในการจัดการปญหาดานส่ิงแวดลอมจึงจําเปนตองพิจารณาปญหาของท้ัง
ระบบโดยอาศัยมาตรการหลาย  ๆ  ดานประกอบกัน  ไดแก  มาตรการทางสังคม  การเมือง 
เศรษฐศาสตร การพัฒนาและกฎหมายควบคูกันไป  หลายสิบปท่ีผานมาประเทศไทยไดมุงพัฒนา
ประเทศโดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนหลัก ตามกระแสรูปแบบการพัฒนาของประเทศรํ่ารวย
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สวนใหญแตทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมดังกลาวกลับตองถูกสังเวยดวยปญหาสุขภาพของ
ประชาชน การสูญเสียทรัพยากรและปญหาสุขภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดรับผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิด
จากการไดรับสารพิษและการอยูกับมลพิษเปนระยะเวลานาน อีกท้ังผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของผูคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียงท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมเปนพิษซ่ึงลวนเปนผล
พวงที่ซอนมากับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เม่ืออุตสาหกรรมพัฒนามากข้ึนในขณะท่ีประชาชนก็ไดรับการเหลียวแลและเอาใจใสท้ัง
ในสวนภาครัฐและภาคเอกชนนอยลงและในขณะเดียวกันประชาชนก็ไดรับผลกระทบมากขึ้นเปน
ตามลําดับเทานั้น การท่ีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมกับรัฐในการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการประเทศนั้นเปนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งและกฎหมายก็ควรที่จะเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมและเปนผูกําหนดทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาประเทศเพราะการที่รัฐอนุมัติให
ดําเนินการในโครงการตาง ๆ ของรัฐนั้น ผูท่ีจะตองไดรับผลกระทบเปนอันดับแรกก็คือ ชุมชนหรือ
ประชาชนผูท่ีอยูในพื้นท่ีท่ีรัฐเปนผูอนุมัติใหดําเนนิโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญท่ี
ทําใหเกิดผลกระทบในวงกวางดวยเหตุผลดังกลาว รัฐธรรมนูญจึงใหความสําคัญในเร่ืองของการให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐเปนอยางมากในการดําเนินการดังกลาวนั้นก็คือการจัดต้ัง
องคกรอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมซ่ึงถือไดวาเปนองคกรท่ีจะเปนกลไกใหภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการทางส่ิงแวดลอม ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ตอเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงมี
เจตนารมณเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมเพื่อการอนุรักษ บํารุงรักษาและไดรับ
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองและ
คุมครองไว 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง “การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว” 
 ดังจะเห็นไดวาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว มุงเนนท่ีจะใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรงท้ังทางดานคุณภาพ
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ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประชาชนหรือบุคคลท่ัวไปมีหนาท่ีชวยเหลือในการ
ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปองและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 สังคมไทยปลอยใหกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของประชาชนอยูในอํานาจรัฐแตเพียงฝายเดียวมาตลอดโดยท่ีประชาชนผูท่ี
ไดรับผลกระทบไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมพิจารณาหรือแมแตรับทราบขอมูลในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการ
บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและใหมี
สวนรวมในการคุมครอง สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและ
ตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของ
ตนและมาตรา 56 วรรคสอง ไดกําหนดใหการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทน
องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวแตตลอดระยะเวลาท่ีผานมารัฐบาลก็ไมได
ดําเนินการใดเพื่อใหมีกฎหมายวาดวยการรับรองสิทธิและกระบวนการดังกลาว 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงบัญญัติรับรองสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนในการมีสวนรวมดูแล รักษาและจัดการส่ิงแวดลอมไวตอเนื่องมา ท้ังยังได
กําหนดไวในมาตรา 67 วรรคสอง ใหการอนุมัติอนุญาตโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงมี
เงื่อนไขท่ีเขมงวดมากข้ึน กลาวคือ หามดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานสุขภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อยางไรก็ตาม 
การรับรองคุมครองสิทธิการมีสวนรวมในการจัดการดานส่ิงแวดลอมดังกลาวยังไมบรรลุผลในทาง
เปนจริง เนื่องจากรัฐบาลละเลยเพิกเฉยไมดําเนินการเสนอกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการอิสระ
ดานส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ใหรัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายรับรองสิทธิตามท่ี
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดลวงเลยมาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลว การที่มีกฎหมายฉบับ
ดังกลาวนี้ ประชาชนจะเปนผูท่ีไดรับประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้ คือ เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารายงานความเห็นขององคการ
อิสระและส่ิงแวดลอมตอโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงได 
 ปญหาส่ิงแวดลอมกําลังจะเปนปญหาที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะปญหาในเร่ือง
ความขัดแยงกันระหวางการดําเนินโครงการ กับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการนั้น ซ่ึง
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ไดแก ชาวบานในพ้ืนท่ีท่ีเปนผูอยูอาศัยและชุมชน ซ่ึงไดเกิดคดีตัวอยางใหเห็นมาแลวในคดีท่ีศาล
ปกครองกลางไดมีคําส่ังคุมครองชั่วคราวใหระงับ 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตามท่ี สมาคมตอตานสภาวะโลกรอนและชาวบานยื่นฟองดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง จึงไดกําหนดใหมีองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ ซ่ึงองคการฯนี้จะเกิดข้ึนได ตองมีการดําเนินการออกกฎหมายลูกแตรัฐธรรมนูญบังคับใช
มาเปนระยะเวลานานพอสมควรแลว องคการอิสระฯนี้ ก็ยังไมมีการจัดต้ังข้ึนแตอยางใด เจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ตองการใหองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีความ
อิสระและเปนกลางอยางแทจริง คือ สามารถใหขอคิดเห็นไดอยางอิสระ ไมมีการครอบงําหรือตก
อยูภายใตอํานาจของหนวยงานใดไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือนักการเมืองหรือขาราชการ
ระดับสูง ซ่ึงการใหขอคิดเห็นก็นาจะเปนประโยชนตอการท่ีหนวยงานท่ีอนุมัติหรืออนุญาตจะใช
ประกอบในการตัดสินใจวาโครงการนั้น ๆ ควรที่จะอนุมัติหรืออนุญาตใหดําเนินการในพื้นท่ีตาง ๆ 
ตามท่ีผูประกอบการขออนุมัติมาหรือไมซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 ปญหาดานการจัดต้ังองคการอิสระตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไวขางตนนั้นมีปญหาวา
กฎหมายท่ีนํามาใชบังคับเพื่อใหเปนองคการอิสระตามท่ีกฎหมายกําหนดไวนั้นจะอยูในรูปแบบใด
เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรอิสระอ่ืน ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาลวน
แลวแตมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทในการจัดต้ังแทบ
ท้ังส้ิน ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว แตก็ยังไมปรากฏกฎหมายท่ีเปน
กฎหมายลําดับรองหรือกฎหมายลูกดังกลาวเพื่อใหมีสภาพบังคับในการท่ีจะนําไปดําเนินการได 
 ดังนั้นในปญหานี้เปนปญหาทางกฎหมายท่ีผูศึกษาเห็นวาเปนปญหาสําคัญควรหยิบยกมา
ทําการศึกษาและหาแนวทาง รวมท้ังกําหนดถึงโครงสรางขององคกรอิสระตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนด นอกจากนั้นองคกรนี้จะตองเปนอิสระตามความมุงหมายท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว เพราะถา
การดําเนินการใด ๆหรืออํานาจหนาท่ีอยูภายใตการส่ังการโดยภาครัฐไดแลวยอมไมเปนอิสระตามท่ี
กฎหมายรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณกําหนดไวดังกลาว นอกจากนั้นข้ันตอนการดําเนินงานของ
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีควรใหความสําคัญเพื่อใหการทํางานของ
องคกรอิสระในการใหความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังและ
สอดรับกับแนวทางในการศึกษาและประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและการจัด
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นในปจจุบันโดยผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาตโครงการรวมถึงนโยบายท่ี
มีผลกระทบตอชุมชน จะตองมีการนําความเห็นประกอบขององคการอิสระไปใชประกอบในการ
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พิจารณาโครงการอยางจริงจังและควรมีการแจงผลการพิจารณากลับใหทางองคการอิสระทราบดวย 
อีกท้ังควรจะใหองคการอิสระมีอํานาจอนุมัติโครงการมิใชใหทําความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาวเทานั้น รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถสงตัวแทนเขาไปมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารายงานความเห็นขององคการอิสระและส่ิงแวดลอมตอ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงรวมทั้งยังมีสิทธิท่ีจะเสนอ
ประเภทโครงการหรือกิจกรรมใหองคการอิสระพิจารณาประกาศกําหนดเปนประเภทโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงได ปญหาน้ีผูศึกษาเห็นวาปญหาดังกลาวเปน
ปญหาท่ีสําคัญสามารถหยิบยกข้ึนมาศึกษาโดยผูศึกษาจะศึกษาในปญหาการจัดต้ังองคการอิสระใน
การจัดการดานส่ิงแวดลอมโดยจะศึกษาถึงสาเหตุท่ียังไมอาจจะจัดต้ังองคการอิสระไดและถาหากมี
การจัดต้ังองคกรดังกลาวข้ึนมาแลวจะเปนการจัดต้ังในรูปแบบใด โดยผูศึกษาจะทําการศึกษาและ
วิเคราะหรางกฎหมายการจัดต้ังองคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมวามีขอบกพรองอยางไรและควรที่จะ
แกไขใหสอดคลองกับแนวทางของการจัดการส่ิงแวดลอมอยางไรบางและความ เพื่อใหสามารถ
ตัดสินใหความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการตาง ๆ ไดอยางอิสระบนพ้ืนฐานท่ีมาจาก
ขอเท็จจริงมากท่ีสุดและครอบคลุมท้ังประเด็นผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อใหกฎหมายดังกลาวมีความสมบูรณและพบปญหานอยท่ีสุด นอกจากนั้นหวังเปน
อยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในวงการวิชาการ วงการนักกฎหมาย รวมท้ังประเทศชาติสืบไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงความเปนมาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระใน
การจัดการดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 2. เพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 3. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมตาม
กฎหมายตางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
ดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 5. เพื่อศึกษาและคนหามาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเปนแนวทางการแกไขเก่ียวกับปญหา
การจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
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สมมติฐานของการศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหตองมีการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ัง
องคกรอิสระเพื่อใหดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวนั้นเปนปญหาท่ี
จะตองมีการจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดไว เพราะปจจุบันแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติใหมีกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับการดําเนินการเก่ียวจัดต้ังองคการ
อิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญก็ตามแตกฎหมายลําดับรองหรือกฎหมายลูกท่ี
อยูในระดับพระราชบัญญัติยังไมมีการตรากฎหมายดังกลาวแตอยางใดและเพ่ือเปนการคนหา
มาตรการท่ีเหมาะสมใชเปนแนวทางแกไขปญหาการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ขอบเขตของการศึกษา 

 วิจัยนี้มุงศึกษาในปญหาการจัดต้ังองคการอิสระโดยผูศึกษาจะทําการศึกษาโครงสราง
ของกฎหมายดังกลาวรวมทั้งหาจุดท่ีเหมาะสมในการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงองคการส่ิงแวดลอม
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงผูวิจัยจะนํากฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีสวนชวยผลักดัน
ใหการรักษาและการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปดวยดี นอกจากนั้นก็จะไดทําการเสนอแนะแนวทาง
ในการดําเนินการ เพื่อใหประชาชนเปนผูท่ีไดรับประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้ใหไดมากท่ีสุด 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 การดําเนินการศึกษานี้คนควาจากเอกสาร รวมท้ังขอมูลตาง ๆ อันเกี่ยวของกับปญหาการ
จัดต้ังองคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมและอํานาจหนาท่ีขององคกรดังกลาวตลอดจนตํารากฎหมาย ตัว
บทกฎหมาย บทความทางวิชาการในสาขานิติศาสตรและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ คนควาใน
หองสมุดของทางมหาวิทยาลัยและของสถาบันตาง ๆ รวมทั้งขอมูลท่ีไดจากการคนควาทาง
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อนํามาวิเคราะหและนํามาแกไขปญหา
ทางกฎหมายตอไป 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงความเปนมาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระ
ในการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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 2. ทําใหทราบถึงความหมายและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
ดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 3. ทําใหทราบถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจดัต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอม
ตามกฎหมายตางประเทศ 
 4. ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 5. ทําใหทราบถึงมาตรการท่ีเหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการแกไขเกี่ยวกับปญหาการ
จัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
 

 
 
 


