
 

 

บทที่ 2 

ความหมายขององคกรอิสระและสิง่แวดลอม แนวความคดิพ้ืนฐานและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการจัดต้ังองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดรับรองและส่ิงเสริมการมีสวน
รวมทางการเมืองของภาคประชาชน การสรางหลักประกันในการเขาถึงขอมูลขาวสารรวมทั้งการ
กระจายอํานาจไปสูทุกระดับ ประกอบกับการต่ืนตัวของภาคประชาชนในการรวมตัวกันเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติดวยความตระหนักในวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลใหภาค
ประชาชนมีความสนใจและใหความสําคัญเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํานโยบายและการ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของและการรับรองสิทธิชุมชนเพื่อใหสามารถพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถ่ินตนไดดียิ่งข้ึน ตลอดจนการแกไขปญหาความขัดแยงในแนวคิด
หรือวิธีปฏิบัติที่เกิดข้ึนในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
ใหมซ่ึงมีเจตนารมณท่ีเอ้ือตอกระบวนการมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ของภาคประชาชนใน
ทุกระดับมากยิ่งข้ึน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนากลไกทางนโยบายท่ีมีธรรมาภิบาลดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนดังท่ีไดกําหนดไวในมาตรา 66 วาดวยการรับรองสิทธิชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมาตรา 67 วรรคสอง วาดวยหลักการสําคัญ กลาวคือ หามมี
การโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หากจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสามประการคือ หนึ่งตองศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
ชุมชนสองตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกอนและสาม
ตองใหองคการอิสระ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทน
องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดาน
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือกานสุขภาพใหมีความเห็นกอนมีการดําเนินการ… การ
กําหนดหลักการดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้มีเจตนารมณเพื่อใหเปน
หลักประกันสิทธิแกประชาชนใหมีการดําเนินชีวิตอยูอยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีดีและ
หรือใหไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหนอยท่ีสุด 
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 กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดท่ีใชในการกําหนดรูปแบบของรัฐเปนท่ีมาของ
กฎหมายท้ังปวง เปนแมบทตามทฤษฎีบริสุทธ์ิแหงกฎหมาย กฎเกณฑท่ีใชอํานาจออกกฎเกณฑข้ึน
ยอมสูงกวากฎหมายท่ีออกโดยอํานาจท่ีไดรับมา รัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะพิเศษกวากฎหมายอ่ืน
ตรงท่ีมีศักดิ์เหนือกวากฎหมายท้ังหมดและกอใหเกิดอํานาจท่ีออกกฎเกณฑแหงกฎหมายท้ังปวง อีก
ท้ังยังมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและควบคุมการใชอํานาจรัฐมิใหใชอํานาจเกิน
กวาท่ีกฎหมายกําหนดไวซ่ึงอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได 

ประเภทขององคกรอิสระดานส่ิงแวดลอม 

 1. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
 องคกรอิสระเกิดข้ึนคร้ังแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองหรือรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน ทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบการทําหนาท่ีฝายการเมือง ฝายราชการในดานตาง ๆ 
รวมท้ังคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน องคกรอิสระเร่ิมตนมาจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ท่ีมุงในเร่ืองของการปฏิรูปการเมืองซ่ึงมีกระบวนการ 3 นําไปสูเปาหมายท่ีทําใหการเมืองบริสุทธ์ิ 
โปรงใส การเมืองสะอาดมีคุณภาพ 3 ข้ันตอน ในการปฏิรูป คือ การปฏิรูปกระบวนการเขาสูอํานาจ
ปฏิรูปกระบวนการใชอํานาจและข้ันตอนการปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจซ่ึงใน
ข้ันตอนหลังนี้นําไปสูองคกรตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แบงเปน 2 ประเภท คือ องคกรตรวจสอบท่ี
เปนศาลและองคกรตรวจสอบท่ีไมใชศาล องคกรตรวจสอบท่ีเปนศาลคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครองและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสวนองคกร
ตรวจสอบที่ไมใชศาล ไดแก คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 องคกรอิสระ กลไกตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพื่อ
รักษาประโยชนของแผนดินคุมครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลหรือของ
ประชาชนและเพื่อใหการปฏิรูปทางการเมืองเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญโดยมีหนวย
ธุรการท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณและการดําเนินการอ่ืนกอนท่ีจะมี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้การตรวจสอบเปนการตรวจสอบกันในสภาตอมามองกนัวาไมเพยีงพอ เปาหมาย
การตรวจสอบอาจไมบรรลุผลพอมาเปนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการใหมีการตรวจสอบเปนอิสระจึง
มีองคอิสระเกิดข้ึน 
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 กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เปนองคกรอิสระมี
อํานาจหนาท่ีควบคุมดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุ ฒิสภา  สมาชิกสภา  ทอง ถ่ินและผูบริหารทอง ถ่ินให เปนไปโดยสุจริตและเ ท่ียงธรรม 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) องคกรท่ีมีบทบาทเนนท่ีการ
ปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรท่ีจัดต้ังข้ึนใหมตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทําหนาท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนขณะท่ีกรรมการตรวจเงินแผนดิน องคกรอิสระท่ี
เกิดข้ึนเพื่อควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินของรัฐใชจายไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับหรือไม สวนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เพื่อใหการปกปองดูแลและคุมครองผลประโยชนประชาชนรับเร่ืองรองทุกขความเดือดรอนของ
ประชาชน เปนตน 

 2. ความจําเปนท่ีจะตองมีองคกรอิสระ 
  2.1 ความจําเปนตองมีกลไกคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยองคกรฝายตุลา
การซ่ึงมุงหมายท่ีจะคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมิใหถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตามหลักของนิติรัฐในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนมิใหถูกละเมิดจากการกระทําของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ตามหลักของนิติ
รัฐในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง การคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมิใหถูกละเมิดจากการกระทําของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทางแพง 
นอกจากนี้จําเปนตองมีกลไกท่ีมิใชองคกรฝายตุลาการ ซ่ึงก็คือองคกรอิสระเพื่อเยียวยาปญหาของ
ประชาชนจากการกระทําการใชอํานาจรัฐหรือการกระทําของบุคคลและการคุมครองดานสิทธิ
มนุษยชน เนื่องจากการใชกลไกทางศาลอาจมีบางประการเพราะจะตองใชระยะเวลาพอสมควรใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมไปถึงการท่ีจะตองเสียคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการฟองและ
การดําเนินคดีในศาลดวย 
  2.2 ความจําเปนท่ีจะตองมีกลไกตรวจสอบเกี่ยวกับการสุจริตในการใชอํานาจรัฐและ
ตรวจสอบเกี่ยวกบัการใชจายเงินภาครัฐ 
  2.3 ความจําเปนตองมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบท่ีจะลดและขจัดการซ้ือเสียงและ
เปดโอกาสใหคนดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เขาสูระบบการเมือง 
  2.4 ความจําเปนตองมีกลไกในการเสริมสรางระบบการเมืองและพรรคการเมืองท่ีมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
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  2.5 ความจําเปนตองมีกลไกท่ีมีความเปนอิสระและเปนกลางสามารถดํารงความ
ยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 3. องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระตามหลักกฎหมายมหาชน 
 แนวคิดเร่ืององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระเปนแนวคิดท่ีกอกําเนิดข้ึนจากหลักการของ
กฎหมายมหาชน อันเปนผลพวงสืบเนื่องมาจากการเปล่ียนระบบการเมืองการปกครองเขาสูระบอบ
ประชาธิปไตยและเนื่องจากการปรับกระบวนการและแนวทางการจัดระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน ปญหาการบริหารงานตามระบบราชการแบบด้ังเดิม ซ่ึงยึดติดกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อยางเครงครัดและยึดหลักการรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลางกอใหเกิดความอืดอาดไมคลองตัว ประกอบ
กับปญหาการเมืองเขาแทรกแซงการดําเนินงานการบริหารงานและปญหาความใหญโตของสวน
ราชการ ทําใหนักวิชาการและนักการเมืองท้ังหลายท่ัวโลกเร่ิมใหความสนใจหาแนวทางในการ
ปฏิรูประบบการบริหารการจัดการงานของรัฐเสียใหมและแนวคิดเร่ืองการจัดต้ังองคกรของรัฐท่ี
เปนอิสระก็เปนหนึ่งในแนวทางท้ังหลายน้ัน 

ความหมายขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ 

 องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระเปนสถาบันทางการบริหารท่ีจําเปนสําหรับรัฐประชาธิปไตย
สมัยใหมซ่ึงเห็นความจําเปนของการที่จะตองสรางดุลยภาพระหวางการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร ท้ังนี้สืบเนื่องจากการท่ีโครงสรางของระบบบริหารแบบ
ดั้งเดิมไมสามารถทําหนาท่ีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนเพราะโครงสรางท่ีต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของการแบงความชํานาญเฉพาะดานการจัดลําดับของอํานาจหนาท่ี ตลอดจนการควบคุมบังคับ
บัญชาตามลําดับช้ันทําใหโครงสรางการบริหารแบบดั้งเดิมลาชาไมทันตอการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองในสมัยปจจุบันท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว (วิษณุ วรัญู, 2538, หนา 6-8) 
 ดร.วิษณุ วรัญู วางแนวคิดเร่ืององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ (Independent Regulatory 
Agency หรือ Autorite Administrative Independante) ไววารัฐควรจัดใหมีข้ึนเพื่อทําหนาท่ีวาง
ระเบียบ (Regulate) และควบคุม (Control) กิจกรรมบางอยางภายในรัฐไมวาจะเปนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนอันเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบอยางใหญ
หลวงตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเศรษฐกิจของประเทศ รวมตลอดถึงการจัดสรรการใช
ทรัพยากรของรัฐอันมีอยูอยางจํากัดใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะและยังถือวาเปนกลไกการ
บริหารของรัฐสมัยใหมท่ีมีแนวความคิดในการแกปญหารวมกัน 3 ประการใหญ ๆ นั้น คือ ปญหา
อันเกิดจากการลาชาในการตัดสินใจเนื่องจากโครงสรางการบริหารแบบดั้งเดิมท่ีมักยึดติดอยูกับ
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กฎหมายถือกฎระเบียบเปนสรณะ (Juridisme) โดยไมพิจารณาตามเจตนารมณแทจริงของกฎหมาย
ปญหาการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองใหม ๆ ซ่ึงมีความสลับซับซอนทางเทคนิคและตองอาศัย
การปรับตัวของฝายปกครองอยางสูงและในประการสุดทายคือปญหาอันเกิดจากการไมมี
ประสิทธิภาพของโครงสรางการบริหารดั้งเดิมในการรักษาผลประโยชนสวนรวมของรัฐและในการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร (วิษณุ วรัญู, 2538, หนา 7) ขณะท่ีรองศาสตราจารย พูนศักดิ์ 
วรรณพงษ เนนถึงหนวยงานท่ีรัฐมอบอํานาจใหทําหนาท่ีบริหาร ซ่ึงมีความตองการความคลองตัว
สูงสามารถแยกตัวออกจากสวนราชการ (พูนศักดิ์ วรรณพงษ, สัมภาษณ, 2541) 
 องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ (Independent Regulatory Agency) นิยามความหมายของ
สถาบันองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระดังนี้ 
  1. อํานาจหนาท่ี เปนองคกรทําหนาท่ีดูแล ควบคุม วางกฎระเบียบ ในการดําเนินการ
แกกิจกรรมบางประเภทในรัฐท้ังท่ีเปนกิจกรรมที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการและท่ีเปน
กิจกรรมท่ีเอกชนเปนผูดําเนินการ 
  2. ลักษณะในทางกฎหมายขององคกรเปนองคกรท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเปนอิสระแต
ไมมีสถานะเปนองคกรตุลาการและความที่ยังคงเปนหนวยงานของรัฐอยูนี้จึงทําใหองคกรประเภท
นี้ไมมีความจําเปนตองมีสภาพเปนนิติบุคคล 
  3. สถานะขององคกรสมาชิกท่ีประกอบเปนองคกรเหลานี้มีความเปนอิสระปลอดพน
จากการแทรกแซงหรือการบังคับบัญชาจากหนวยงานอ่ืน 
  4. การควบคุมองคกร โดยเหตุท่ีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระนี้ไมมีลักษณะเปนองคกร
ตุลาการ คําวินิจฉัยส่ังการขององคกรนี้ จึงยังคงเปนคําส่ังทางปกครอง (Administrative act) อยู 
ดังนั้นองคกรเหลานี้จึงยังอยูในขายท่ีถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการอ่ืนได 
  5. การกําหนดอํานาจขององคกร สามารถกําหนดอํานาจขององคกรของรัฐท่ีเปน
อิสระไดหลากหลายแตกตางกัน ข้ึนอยูกับกิจกรรมท่ีองคกรอิสระนั้นเขาไปดูแล (มานิตย จุมปา, 
2550, หนา 90-91) 
  เห็นไดวาองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระมีความหมายถึงองคกรของรัฐซ่ึงเปนกลไกสําคัญ
ท่ีชวยสงเสริมประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสมัยใหมโดยใหมีอํานาจอิสระในการตัดสินใจ การ
ใชดุลพินิจและการดําเนินการโดยตัวองคกรเองและมีการใชอํานาจมหาชนภายใตการกํากับดูแล
หรือวิธีการตรวจสอบถวงดุลตามหลักการของกฎหมายปกครองทําใหองคกรประเภทน้ีเปนกลไก
สําคัญท่ีชวยเสริมประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสมัยใหม ซ่ึงถาปราศจากกลไกเหลานี้โดยจํากัดอยู
เฉพาะแบบโครงสรางของสถาบันทางการเมืองและการบริหารในรูปแบบเดิม ๆ รัฐจะตามไมทันกับ
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การเปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดปญหาทางการบริหารอันเปนผลกระทบตออํานาจ
รัฐเสียเอง 
  ในบรรดาคํานิยามความหมายขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระท่ีไดมีการพูดถึงกันใน
ระยะท่ีผานมานั้น อาจสรุปแบงออกไดเปน 2 แนวทาง (Michel Gentot, 1991, pp. 47 อางถึงใน 
วิษณุ วรัญู, 2538, หนา 35) คือ แนวทางแรก เปนแนวทางการวิเคราะหในเชิงกฎหมายลวน ๆ เปน
การกําหนดความหมายอยางแคบ (Approached restrictive) ใหแกสถาบันองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ
คือสถาบันใดจะเปนองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระไดนอกเหนือจากจะตองมีความเปนอิสระไมข้ึนตอ
การบังคับบัญชาของหนวยงานใดแลวองคกรดังกลาวตองมีอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการอยางแทจริง
ไดดวย สวนแนวทางท่ีสองเปนการนิยามสถาบันองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระตามความหมายอยาง
กวางและเปนการใชแนวทางการวิเคราะหทางสังคมวิทยาหรือมองในทางขอเท็จจริง 

แนวความคิดเกี่ยวกับองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระตามหลักกฎหมายมหาชนในระบบ
กฎหมายตางประเทศ 

 1. แนวความคิดเก่ียวกับองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระตามหลักกฎหมายมหาชนในประเทศท่ี
ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) 
 ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีประเพณี (Common law) ไดแก ประเทศสหราช
อาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปนประเทศที่มีการริเร่ิมนําเอา
แนวความคิดเร่ืององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระไมสังกัดหนวยงานของฝายบริหารแตมีการใชอํานาจ
มหาชนเขามาใชในการบริหารประเทศโดยไดมีการจัดต้ังข้ึนในสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก 
เรียกวา Independent Regulatory Agency ท้ังท่ีในขณะน้ันรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได
กําหนดใหอํานาจบริหารเปนของประธานาธิบดี หนวยงานท่ีมีการจัดต้ังข้ึนและมีลักษณะเปน
บริหาร ตองข้ึนอยูกับอํานาจบังคับบัญชาของกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงและอยูภายใตการส่ังการ
โดยตรงของประธานาธิบดี ทันท่ีท่ีมีการจัดต้ัง The Interstate Commerce Commission (I.C.C.) ใน
ลักษณะท่ีเปนองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ จึงมีขอวิพากษวิจารณอยางมากในทันท่ีวา “...เปนโมฆะ 
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ไมเคารพหลักการแบงแยกอํานาจ ภายในองคกรเดียวท่ีไมข้ึนกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญใด ๆ เลย แถมยังมีอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการและอํานาจบริหารรวมอยูในองคกร
นั้น…” (วิษณุ วรัญู, 2538, หนา 17) แตจากความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีในการวางกฎเกณฑ
และควบคุมการคาระหวางรัฐของ The Interstate Commerce Commission (I.C.C.) ซ่ึงเปนไปอยาง
ถูกตองตามหลักเกณฑเปนกลางและไมถูกครอบงําโดยประเด็นทางการเมือง ทําใหสภา Congress 
ทําการจัดต้ังองคกรประเภท Independent Regulatory Agency ไดมีการออกกฎหมายสถาปนา
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องคกรประเภทดังกลาวโดยไมสนใจเสียงวิพากษวิจารณในเร่ืองท่ีวา องคกรประเภทน้ีนาจะขัดกับ
รัฐธรรมนูญ จนใน ค.ศ.1953 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา (The supreme count) ไดมีการตัดสินรับรู
การดํารงอยูขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระหรือ Independent Regulatory Agency  
 องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ Independent Regulatory Agency ในสหรัฐอเมริกามีเหตุผลใน
การจัดต้ังท่ีแตกตางกันมากมายแตพอสรุปลักษณะพิเศษรวมกันไดดังนี้ คือ 
  1. องคกรจะถูกจัดต้ังโดยการออกกฎหมายเฉพาะและสภาจะกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
องคกรเหลานี้ไวโดยชัดเจน 
  2. การแตงต้ังการสรรหา การคัดเลือกคณะบุคคลท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในองคกรเหลานี้ 
ตองคํานึงถึงดุลยภาพแหงผลประโยชนของกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของหรือแนวความคิดตาง ๆ ท่ี
หลากหลายหากจะมีการแตงต้ังนักการเมืองเขามาก็จะตองมาจากทุกพรรคการเมืองหรืออยางนอย
ตองมีท้ังพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคาน 
  3. ผูเปนประธานขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ (Independent Regulatory Agency) 
ปกติแลว ประธานาธิบดีจะเปนผูลงนามแตงต้ังโดยไดรับความเห็นจากวุฒิสภา (Senate) 
  4. มาตรการและหลักประกันในความเปนอิสระและเปนกลาง (Independent and 
impartial) โดยท่ัวไปไดแก การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงท่ีแนนอนจะไมมีการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงในองคกรเหลานี้ตราบใดท่ียังไมครบวาระ เวนแตจะโดยมีเหตุตามท่ีกฎหมายระบุโดย
ชัดเจน ซ่ึงเปนความผิดพลาดอยางรายแรงและชัดเจนวาระการดํารงตําแหนงยาวนานพอสมควร
และใหเปนไปไดวาระเดียวจะแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงติดตอกันสองวาระไมได 
  5. องคกรเหลานี้จะไดรับมอบหมายกลไกอันจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ 
เชน มีอํานาจอบสวนขอเท็จจริง เรียกใหสงมอบเอกสารหรือพยานหลักฐานออกกฎระเบียบ มี
อํานาจฟองรองดําเนินคดีทางศาลแทนผูเสียหาย (วิษณุ วรัญู, 2538 หนา 19) 
  สําหรับในประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษนั้นมีระบบการเมืองการปกครองท่ี
เอ้ืออํานวยกวาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดต้ังสถาบันประเภทองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ 
ท้ังนี้เพราะอังกฤษใชรัฐธรรมนูญท่ีไมเปนลายลักษณอักษร (Unwritten constitution) จึงไมมีปญหา
ในเร่ืองความชอบดวยรัฐธรรมนูญและหลักการที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐสภาหรือท่ีเรียกกัน
วา อํานาจสูงสุดขงรัฐสภา (Parliamentary sovereignty) จึงทําใหรัฐสภาของอังกฤษสามารถตรา
กฎหมายไดอยางแทบไมมีขอจํากัด ลักษณะเฉพาะของอังกฤษอีกประการหนึ่ง คือ ระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินของอังกฤษนั้น มีลักษณะพิเศษท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการ
จัดทําบริการสาธารณะมากท้ังโดยทางตรงและโดยทางออมทําใหองคกรบริหารราชการสวนกลาง
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ทําหนาท่ีเพียงในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการบริหารทั่ว ๆ ไป การกํากับดูแลการจัดทํารางพระราชบัญญัติ
หรือรางกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ เทานั้น 
  จากเหตุผลดังกลาวทําใหประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษมีการพัฒนาองคกรของรัฐ
ท่ีเปนอิสระท่ีเรียกกันวา Quasi-government หรือบางทีเรียกวา Quango ซ่ึงเปนคํายอมาจาก Quasi 
auyonomous nongovernment organizations ไดมากและคอนขางหลากหลายในโครงสรางของการ
บริหารสวนกลางเรียกองคกรเหลานี้วาเปน “สถาบันท่ีถูกจัดต้ังโดยองคกรท่ีมีอํานาจ” ท้ังนี้เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจอยางอิสระโดยไมจําตองรับผิดชอบตอรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ซ่ึงองคกรเหลานี้
ทําหนาท่ีเปนองคกรประเภทใหคําปรึกษา ภารกิจหรือภาระหนาท่ีท่ีองคกรอิสระเหลนี้ไดรับ
มอบหมายเปนไปอยางกวางขวาง เชนการสอบสวนหาขอเท็จจริง การควบคุม การวางระเบียบการ
ดําเนินกิจกรรมในทางเศรษฐกิจหรือการประกอบธุรกิจท่ีมีความสําคัญ การจัดสรรเงินของรัฐและ
ทรัพยากรสาธารณะบางประเภท การควบคุมการใชจายเงินอุดหนุนของรัฐ รวมตลอดถึงการวาง
ระเบียบและดูแลการรับรองวิทยฐานะของปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร (วิษณุ วรัญู, 2538 
หนา 21-23) 

 2. แนวความคิดเร่ืององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระตามหลักกฎหมายมหาชนในประเทศท่ีใช
ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) 
 ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) ไดแกประเทศในกลุมยุโรป 
เชนประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศในกลุมเอเชีย เชน
ประเทศญ่ีปุน โดยมีสาธารณรัฐฝร่ังเศสเปนประเทศแรกท่ีไดนําแนวความคิดในเร่ืององคกรของรัฐ
ท่ีเปนอิสระเขามาใชในการบริหารประเทศท้ังท่ีประเทศฝร่ังเศสเองมีการจัดรูปของรัฐตาม
โครงสรางแบบรัฐเดี่ยว มีรัฐเปนนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน ถืออํานาจสูงสุดและควบคุม
องคการปกครองอื่นตามลําดับช้ันลดหล่ันกันตามลําดับ โดยท่ีประเทศฝร่ังเศสเปนรัฐเดี่ยวท่ีมีการ
กระจายอํานาจการปกครองอยางมาก จึงมีนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมอยูในการบังคับบัญชาโดยตรงของรับ 
เชน องคการปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ หรือพวก Etablisements publics (สุรพล ล้ีนิติไกรพจน, 
2532, หนา 82, 83) ท้ังหลาย แตถึงอยางไรรัฐก็ยังมีอํานาจท่ีจะกํากับดูแลอยูเหนือนิติบุคคลเหลานี้ 
แนวความคิดท่ีจะจัดต้ังองคกรใดองคกรหนึ่งข้ึนมาใชอํานาจอยูภายในรัฐ โดยท่ีไมใชองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือ Etablisements publics และเปนอิสระไมข้ึนตอสถาบันตามรัฐธรรมนูญ 
(institution constitution nelles) ใด ๆ เลย จึงเปนเร่ืองท่ีจะทําความเขาใจหรือยอมรับไดยาก แตก็ได
มีการสถาปนาองคกรอิสระ Autorites Administratives Independantes ข้ึน โดยฝายนิติบัญญัติ ซ่ึง
ตอมาก็ไดมีการรับรองโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionnel) ศาลปกครองสูงสุด 
(Conseil d’Etat) และแมกระท่ังจากนักวิชาการ 
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 รัฐสภาฝร่ังเศสไดนําเอารูปแบบขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ Autorites Administratives 
Independantes มาใชอยางเปนทางการคร้ังแรก เพื่อกําหนดสถานะของคณะกรรมการแหงชาติท่ีมี
อํานาจหนาท่ีดูแลการนําคอมพิวเตอรมาใชประมวลขอมูลมิใหกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของราษฎร 
(Commission Nationale I’Infomatique et des Libertes: CNIL) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายฉบับลง
วันท่ี 6 มกราคม ค.ศ.1978 องคกรนี้เปนองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระจากการบังคับบัญชาของรัฐบาล 
แตมีอํานาจออกคําวินิจฉัยส่ังการในทางปกครองได เปนท่ีนาสังเกตวารัฐบาลฝร่ังเศสจะระมัดระวัง
มากในการท่ีจะกําหนดใหองคกรของรัฐองคกรใดมีสถานะเปนองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระอยางเปน
ทางการโดยการระบุไวในกฎหมายจัดต้ังอยางชัดเจน 
 การสถาปนาองคการ Autorites Administratives Independantes หากพิจารณาตาม
โครงสรางของสถาบันตามรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสแลว อาจมีปญหาถกเถียงวาขัดตอรัฐธรรมนูญจึง
ไดมีการเสนอที่จะขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหมีการบรรจุองคกรเหลานี้ไวดวย แตเปน
กระบวนการที่ยุงยากและซับซอนและใชระยะเวลาในการดําเนินการท่ีนานมาก ทําใหเปนท่ียอมรับ
วาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสมีทัศนะในทางกฎหมายท่ีกวางไกล มีการพิจารณาในแงท่ีเกิด
ประโยชนสอดคลองกับความเปนจริงท้ัง ๆ ท่ียังไมมีบทบัญญัติรองรับการดํารงอยูของ Autorites 
Administratives Independantes แตก็มิไดประกาศใหกฎหมายท่ีจัดต้ังองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ
เหลานั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ สําหรับ Conseil d’Etat นั้นไดรับการยอมรับมาต้ังแต ค.ศ.1983 ในเร่ือง
ของความเหมาะสมและความชอบธรรมในเร่ืองของการจัดต้ัง ถึงแมจะไมมีสถานะเปนศาลแตก็มี
ความเปนอิสระจากรัฐบาลและฝายปกครอง รวมถึงความเปนอิสระจากกลุมผลประโยชนตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของในกิจกรรมท่ีองคกรนี้เขาไปเกี่ยวของ สําหรับนักวิชาการของฝรั่งเศสนั้น ยอมรับและพูด
ถึงการนําเอาแนวคิดเร่ืองขององคกนของรัฐท่ีเปนอิสระมาใชวา “เปนความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงได” (วิษณุ 
วรัญู, 2538, หนา 27-30) 

ความหมายของสิ่งแวดลอม (Environment) 

 1. ความหมายท่ัวไปของส่ิงแวดลอม 
 การใหคํานิยามวา “ส่ิงแวดลอม” นั้นไมงายดังท่ีคิดเพราะดูเหมือนวาเปนคําท่ีทุกคนเขาใจ
ไดวาหมายถึงส่ิงท่ีแวดลอมอยูรอบ ๆ ตัวมนุษยแตหากจะใหระบุชัดเจนวาหมายถึงส่ิงใดบางก็ดูจะ
เปนการยากท่ีจะระบุเฉพาะเจาะจงลงไปใหชัดเจนได ดังนั้นจึงเห็นไดวาบรรดาสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองและรักษาส่ิงแวดลอมตางก็หลีกเล่ียงท่ีจะใหคํานิยามของคําวา 
“ส่ิงแวดลอม” 
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 แมแตปฏิญญากรุงสตอกโฮมวาดวยส่ิงแวดลอมของมนุษย ค.ศ.1972 (Stockholm 
Declaration on Human Environment, 1972) ซ่ึงไดรับการยอมรับในทางระหวางประเทศวาเปนตรา
สาระสําคัญท่ีวางแนวความคิดและหลักการในการคุมครองและการรักษาส่ิงแวดลอมภายใตการ
สนับสนุนของสหประชาชาติก็ยังหลีกเล่ียงท่ีจะใหคํานิยามของคําวา “ส่ิงแวดลอม” เอาไวเพียงแตมี
การกลาวอางอิงถึงส่ิงแวดลอมไวในวรรค 1 ของอารัมภบทวา 
 “มนุษยเปนท้ังผูสรางและเบาหลอมของส่ิงแวดลอมของมนุษยซ่ึงทําใหมนุษยดํารงชีพอยู
ไดทางกายภาพและใหโอกาสแกมนุษยท่ีจะเติบโตในดานสติปญญา ศีลธรรมและจิตวิญญาณ...
ส่ิงแวดลอมของมนุษยท้ังสองดานคือดานท่ีเปนธรรมชาติและดานท่ีมนุษยทําข้ึนนั้นยอมเปน
สาระสําคัญตอความอยูดีกินดีและตอการใชสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานแมกระท่ังสิทธิในชีวิตเอง” 
อยางนอยท่ีสุด ส่ิงท่ีกลาวมาในวรรคแรก แหงอารัมภบทของปฏิญญากรุงสตอกโฮมวาดวย
ส่ิงแวดลอมของมนุษย ค.ศ.1972 ก็คือ “ส่ิงแวดลอม” นั้นมิไดจํากัดอยูเฉพาะส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติเทานั้น แตยังรวมถึงส่ิงท่ีมนุษยสรางทําข้ึนอีกดวยและทั้งสองส่ิงนี้เกื้อกูลใหมนุษย
สามารถดํารงชีพทางกายภาพและพัฒนาสติปญญา ศีลธรรม สังคมและจิตวิญญาณตลอดท้ังการใช
สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานได 

 2. ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายตามความหมายในประเทศไทย 
 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
ไดใหคําจํากัดความของคําวา “ส่ิงแวดลอม” ไววาหมายถึง “ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษยซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน” ซ่ึงจะเห็นไดวา
ความหมายของคําวา “ส่ิงแวดลอม” ตามมาตรา 4 นี้สอดคลองใกลเคียงกับท่ีกลาวในวรรค 1 แหง
อารัมภบทของปฏิญญากรุงสตอกโฮมวาดวยส่ิงแวดลอมของมนุษย ค.ศ.1972 ดังกลาวขางตน โดย
ความหมายคําวา “ส่ิงแวดลอม” ตามมาตรา 4 นี้ดูจะกระชับและครอบคลุมเพียงพอสําหรับคําวา 
“ส่ิงแวดลอม” และเพื่อความมุงประสงคในการคุมครองและการรักษา “ส่ิงแวดลอม” และเพื่อความ
มุงประสงคในการคุมครองและการรักษา “ส่ิงแวดลอม” ดังกลาวดวย  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2535 ไดใหความหมายของคําวา 
ส่ิงแวดลอม หมายถึง “ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษยซ่ึงเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน 
 ส่ิงแวดลอมตามความหมายน้ี หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษย ไมวาจะเปน
วัตถุ ส่ิงของ กลุมสรรพส่ิงท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เชน  บานเรือน เสียง แสง บรรยากาศ แมน้ํา ลํา
ธาร พื้นดิน ภูเขา ปาไม สัตว สภาพลมฟาอากาศ ปจจัยทางชีวภาพอ่ืน ๆ รวมท้ังกฎ กติกาของสังคม 
ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมไมวาจะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยสรางข้ึนท้ังท่ีอยูใกล
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ตัวและไกลตัวของมนุษย เปนท้ังทรัพยากรธรรมชาติและมวลสารท่ัวไป ท้ังท่ีเปนคุณและเปนโทษ
ตอมวลมนุษยหรือส่ิงแวดลอมดวยกันเอง (เกษม จันทรแกว, 2541, หนา 1) 

 3. ส่ิงแวดลอมตามกฎหมายตามความหมายของตางประเทศ 
 The Canadian Environmental Protection Act, 1988 กฎหมายของส่ิงแวดลอมประเทศ
แคนาดาใหความหมายของส่ิงแวดลอมวา หมายถึง สวนประกอบของโลกและรวมถึง 
  1) อากาศ พื้นดินและน้ํา 
  2) บรรยากาศของโลกทุกช้ัน 
  3) อินทรียและอนินทรียสารรวมท้ังส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย 
  4) ระบบทางธรรมชาติท่ีรวมสวนประกอบในขอ 1-3 
  The Environmental Protection Act, 1974 กฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศ
ออสเตรเลียใหความหมายของส่ิงแวดลอมวา หมายถึง “ทุกส่ิงท่ีอยูลอมรอบตัวมนุษย ไมวาจะสงผล
กระทบตอมนุษยแตละบุคคลหรือตอกลุมชนท่ีรวมกันในสังคมก็ตาม” 
  The Environmental Quality Act, 1974 กฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศมาเลเซีย ให
ความหมายของส่ิงแวดลอมวา หมายถึง “ปจจัยทางกายภาพของส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวของมนุษย 
ประกอบไปดวย ดิน น้ํา บรรยากาศ อากาศ เสียง กล่ิน รสและปจจัยทางกายภาพของความสวยงาม” 
(สุนีย มัลลิกะมาลย, 2542, หนา 1-4) 
  จากคํานิยามขางตน จะเห็นไดวา ส่ิงแวดลอมนั้น คือทุกส่ิงทุกอยาง มีความหมายและ
ขอบเขตที่กวางขวาง ยากท่ีจะกําหนดหรือช้ีชัดลงไปไดวาส่ิงท่ีเขามาเกี่ยวของกับเรานั้นแคไหน
เพียงใด จึงจะถือไดวาเปนส่ิงแวดลอมตามความหมายน้ี ขอท่ีพึงตระหนักในการใหความหมายของ
คําวาส่ิงแวดลอม ก็คือเราอาจจะพิจารณาจากผลกระทบของส่ิงนั้นวามีผลกระทบตอมนุษยได
หรือไม กลาวคือ หากส่ิงนั้นมีผลกระทบถึงตัวเราไมวาจะเปนผลโดยตรงหรือโดยออมและไมวา
ผลกระทบนั้นจะเปนคุณหรือเปนโทษก็ตาม อาจถือไดวาส่ิงนั้นคือ “ส่ิงแวดลอม” ตามความหมายน้ี
แลว  
  ส่ิงแวดลอม ตามความหมายท่ัวไป จะมีความหมายท่ีกวางครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยาง
ท่ีอยูรอบตัวเรา ซ่ึงมีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบถึงตัวเราในแงใดในแงหนึ่ง แตหากพิจารณาใน
ความหมายของกฎหมาย คําวา “ส่ิงแวดลอม” จะมีความหมายครอบคลุมเฉพาะเร่ืองใดเฉพาะเร่ือง
หนึ่งและมีขอบเขตท่ีแคบกวา กลาวคือ จะมีความหมายเฉพาะตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอมมีความจําเปน
ท่ีจะตองกําหนดกรอบหรือขอบเขตของคําวา “ส่ิงแวดลอม” และ “ปญหาส่ิงแวดลอม” ใหชัดเจนวา
มีความหมายครอบคลุมในเร่ืองใดบาง เชน ปญหาเร่ืองน้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะมูลฝอยและของ
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เสียอันตราย จําเปนตองพิจารณาความหมายของคําเหลานี้จากคํานิยามของกฎหมายและปรับเขากับ
หลักเกณฑของกฎหมายท้ังนี้เพื่อท่ีจะสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวความคิดพ้ืนฐานและหลักการพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) เปน
หลักการปองกันลวงหนา หมายถึง การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่ีจะมีตอสุขภาพหรือ
ความสมบูรณของส่ิงแวดลอมท้ังทางบวกและทางลบ รวมท้ังความเส่ียงท่ีจะมีผลตอสภาพความ
สมบูรณของระบบนิเวศและการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนเองตอธรรมชาติ การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมอาจนิยามไดวาเปนกระบวนการเพ่ือการบงช้ี ทํานาย ประเมินและบรรเทาผลกระทบ
ทางชีวภาพสังคม และผลกระทบท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ท่ีมีตอขอเสนอการพัฒนาใด ๆ กอนท่ีจะมีการ
ตัดสินใจใหดําเนินไดวตัถุประสงคของการประเมินกเ็พื่อใหเปนการประกันไดวาผูท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจไดพิจารณาอยางรอบครอบถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาท่ีจะมีตอส่ิงแวดลอม กอนทํา
การอนุมัติใหดําเนินโครงการท่ีมีผูขออนุญาตดําเนินการได 
 การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนกระบวนการท่ีมีผลสําคัญตอการควบคุม
ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมบางประเภทที่มีศักยภาพความเส่ียงตอการเกิดอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงถาหากไดกําหนดใหผูประกอบกิจการหรือเจาของโครงการท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมข้ึน ภายใตกระบวนการศึกษา
ความเปนไปไดและความจําเปนของโครงการหรือกิจการดวยวิธีการชี้แนะทํานายผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนดานกายภาพ ชีวภาพ ระบบนิเวศทางส่ิงแวดลอม
คุณภาพชีวิต อันมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ชีวิต รางกาย ทรัพยสินและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในอนาคต เพื่อช้ีแจงและใหขอมูลตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกีย่วของเพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการพิจารณาตัดสินใหความเห็นชอบ ในการจัดสรางและดําเนินการตามโครงการหรือ
กิจการนั้นตอไป ซ่ึงจะสงผลไปถึงการพิทักษส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังนําไปสู
ความสงบสุขในสังคมมากข้ึนและสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย “การพัฒนาอยางหยั่ง
ยืน” (Sustainable development) ซ่ึงประเทศไทยไดนําหลักการเตือนภัยกอนท่ีปญหาจะเกิดข้ึน 
(Precautionary principle) บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง “การดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิไดเวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและคุณภาพของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึง
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ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด
การศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมี
การดําเนินการดังกลาว” และมาตรา 46-51 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดยการจัดใหมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ จะตองจัดใหมีการประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนเสียกอนมีการดําเนินการดังกลาว 

 ทฤษฎีการควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 หลักพื้นฐานแนวความคิดหรือปรัชญาทางทฤษฎีการปกครองประเทศของ อริสโตเติล 
ปราชญชาวกรีก (384-322 B.C.) ท่ีกลาวไววา “กฎหมายเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนากวาการปกครองโดย
มนุษยไมวาจะเปนผูใดก็ตาม” (...The rule of law...is preferable to that of any individual) คือ 
รากฐานแหงพัฒนาการความคิดทางทฤษฎีอิสระท่ีปกครองประเทศโดยกฎหมายเพ่ือแกไขปญหา
การใชอํานาจของผูปกครองที่ขาดการควบคุม ซ่ึงในคริสตศตวรรษท่ี 16 ไดกําเนิดแนวคิดในเร่ือง
ของหลักการสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหลักการแบงแยกอํานาจในการปกครองประเทศจะ
ทําใหเกิดหลักการคานและดุลอํานาจข้ึน (Checks and balance) ของมองเตสกิเออ (Montesquier, 
1689-1755) ปราชญชาวฝร่ังเศสในหนังสือวรรณกรรมเร่ือง “เจตนารมณแหงกฎหมาย” 
(Espritdeslois) อีกดวย ซ่ึงไดมีการพัฒนามาเปนหลักการสําคัญในการปกครองประเทศที่เรียกวา 
“รัฐธรรมนูญ” (Constitution) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (14 กรกฎาคม ค.ศ.1788 ประกาศใช
รัฐธรรมนูญและประกาศเปนวันชาติของสหรัฐ) ในเวลาตอมาเปนระบบการปกครองประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตยหรือรัฐสมัยใหม (Modern state) ต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
 ตามแนวความคิดเสรีประชาธิปไตยท่ีปกครองประเทศโดยกกหมายหรือโดยหลักนิติ
ธรรมซ่ึงไดพัฒนามาเปนหลักความยุติธรรมแหงรัฐสมัยใหมหรือแนวคิดหลักนิติรัฐ (Legal State) 
ของประเทศเยอรมัน (กมลชัย รัตนสกาวงศ, 2537, หนา 28-35) ซ่ึงไดเปนท่ีนิยมและนํามาใชเปน
หลักการปกครองประเทศนานาอารยประเทศเสรีประชาธิปไตยกันอยางแพรหลาย  ต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 19 เปนตนมานั้นซ่ึงในหลักการนั้น A.Hamm นักนิติศาสตรชาวเยอรมัน ไดมีความ
คิดเห็นวาในระบบนิติรัฐจะมีขอเรียกรองท่ีสําคัญสามประการ คือ หลักการแบงแยกอํานาจ การ
ประกันสิทธิทางศาลที่สมบูรณตอการกระทําของรัฐและการเรียกรองใหฝายปกครองกระทําการให
ชอบตามกฎหมาย 
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 ดังนั้นแลวหลักในการปกครองแบบนี้รัฐและองคกรของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายจึงมีหนาท่ีตองเคารพกฎหมายท่ีตราข้ึนในรัฐนั้นดวย ซ่ึงกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐนั้นจะ
มีอยูอยางจํานวนมากไมวาจดหมายน้ันจะเปนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในลําดับใดก็ตาม ในกรณีท่ี
รัฐองคกรของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุใหกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของประชานแลว ก็จําเปนตองมีองคกรและกระบวนการท่ีเปนอิสระสามารถตัดสินปญหา
ดังกลาวและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนน้ันได ตามแนวความคิดนี้เองจึงกอใหเกิด
ระบบการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรท้ังหลายของรัฐประชาธิปไตยหรือ นิติรัฐ
ข้ึน รวมท้ังมีการจัดทํากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงเปนมาตรการสําคัญ ท่ีไดรวบรวม
วางหลักเกณฑข้ันตอนท่ัวไปในการปฏิบัติราชการทางปกครองของเจาหนาท่ีรัฐในการออกคําส่ัง
ทางปกครองตาง ๆ ใหมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันอีกดวย 

 1. ระบบการควบคุมฝายการปกครอง 
 ระบบการควบคุมฝายการปกครองในทางทฤษฎีปจจุบันยังไมมีรูปแบบหรือวิธีการ
ควบคุมใดสามารถควบคุมฝายปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดจึงมีลักษณะของวิธีการที่
แตกตางกันแยกแยะออกไปเพ่ือคอยสงเสริมกันและกันใหสมบูรณไดยิ่งข้ึนเทานั้นโดยหลักการ
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 การควบคุมกอนมีคําส่ังทางปกครองหรือการควบคุมแบบปองกันเปนข้ันตอนตระเตรียม
การกอนท่ีฝายปกครองจะมีคําส่ังทางปกครองหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงการควบคุมแบบ
นี้ยังแยกไดดังนี้ 
 1. การควบคุมโดยองคกรท่ีปรึกษาโดยหลักการซ่ึงกําหนดใหการกระทําทางปกครองบาง
ประการตองไดรับความเห็นชอบเบ้ืองตนจากองคกรท่ีทําหนาท่ีนี้เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
ความชอบดวยกฎหมายกอนท่ีฝายปกครองจะมีคําส่ังทางปกครอง แตท้ังนี้ความเห็นขององคกร
ดังกลาวในหลักการของฝายปกครองไมจําตองถือปฏิบัติตามแตประการใดก็ได เชนองคกรสภาท่ี
ปรึกษาแหงรัฐ (Conseil d' etat) แบบฝร่ังเศสหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาของไทย (กรรมการราง
กฎหมาย) ตรวจพิจารณารางกฎหมายหรือใหคําปรึกษาดานกฎหมาย เปนตน 
 2. การควบคุมโดยใหประชาชนมีสวนรวม ซ่ึงอาจแบงออกเปน 3 วิธีการ คือ 
  (1) หลักการปรึกษาหารือตอบุคคลหรือองคกรหรือตัวแทนกลุมของบุคคลผูมีสวนได
เสีย 
  (2) หลักการไตสวนสาธารณะหรือ การรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของหรือผูมี
สวนไดเสียโดยตรง 
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  (3) หลักการลักษณะกึ่งของพิพาทหรือ การโตแยงคัดคานกอนท่ีฝายปกครองจะมี
คําส่ังทางปกครอง 
 3. การควบคุมโดยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือกําหนดข้ันตอนการ
เตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีกอนจัดใหมีคําส่ังทางปกครองและการอุทธรณคําส่ังทาง
ปกครองซ่ึงจะศึกษาในรายละเอียดอยูในบทตอไปและการควบคุมโดยการใหประชาชนไดรับรูและ
เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ รวมถึงการใหเหตุผลในคําส่ังทางปกครองอีกดวย 

 2. การควบคุมหลังการมีการออกคําส่ังทางปกครองหรือการควบคุมแบบแกไข 
กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมฝายปกครอง ในสวนนี้จะมีหลักการสําคัญอยู 2 

ประการ คือ  
  1. การควบคุมโดยองคกรภายใน กระทําไดโดยวิธีการอุทธรณและการรองทุกข 
วิธีการรองทุกขนี้นั้น จะมีลักษณะใกลเคียงกันมากผิดแตวาการอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัย
โดยท่ัวไปนั้นจะมีระยะเวลามาเกี่ยวชอง (วิชัย สังขประไพ, 2542, หนา 106) ซ่ึงการควบคุมโดย
องคกรภายในนั้นจะมีองคกรควบคุมอาจแยกไดดังนี้ 
  2. ผูบังคับบัญชา (องคกรฝายปกครองในระดับสูง) ในช้ันนี้เปนการตรวจสอบควบคุม
กันเองโดยท่ัวไปตามสายงานบริหารภายในหนวยงานของฝายปกครองเองและยังเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดเสียไดอุทธรณตอเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครองนั้นหรือตอผูบังคับบัญชาเหนือช้ันท่ัวไป
ใหทบทวน แกไข เพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้นซ่ึงอาจกระทําไดโดยการรองเรียนดวยวาจาหรือ
เปนหนังสือหรือเดินขบวนเปนกลุมกอนซ่ึงไมมีวิธีการที่แนนอนไดและไมมีการรับฟงขอคิดเห็น
ในลักษณะท่ีเปนขอพิพาท 
  องคกรกํากับดูแลเปนองคกรตรวจสอบโดยหนวยงานเดียวกันหรือคนละหนวยงานซ่ึง
จัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายพิเศษกําหนดอํานาจใหไวโดยชัดแจง โดยหลักการไมมีอํานาจบังคับบัญชาทํา
ไดเพียงใหความเห็นชอบกับการดําเนินการท่ีผูท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลเสนอมาเพ่ือพิจารณา
เทานั้น ซ่ึงอาจจะไดรับการปฏิบัติตาม จากผูอยูภายใตการกํากับดูแลหรือไมก็ได ยกเวนในกรณีท่ี
กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะวาถาผูกํากับดูแลไมใหความเห็นชอบและหามผูท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลดําเนินการนั้น ในกรณีอยางนี้ผูอยูภายใตการกํากับดูแลจะไมสามารถดําเนินการขัดแยง
กฎหมายนี้ได ดังนั้นการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย ความเหมาะสมความมุงหมายของ
กฎหมายตามอํานาจหนาท่ีของผูกํากับดูแลมีหลักการที่สามารถดําเนินการได ดังนี้ 
  กรณีหลักการท่ัวไป ผูกํากับดูแลสามารถยับยั้งการกระทําทางปกครองนั้นไดโดยการ
ยื่นเร่ืองคัดคานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงของเจาหนาท่ีฝายปกครองนั้น สําหรับบางประเทศมี
กฎหมายกําหนดใหผูกํากับดูแลสามารถโตแยงคัดคานการกระทําทางปกครองนั้นตอศาลปกครอง
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โดยใหศาลเปนผูวินิจฉัยในช้ันท่ีสุดและไมตัดสิทธิในการโตแยงคัดคานของผูรับคําส่ังทางปกครอง
กรณีเฉพาะท่ีกฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการตามความเห็นชอบและสงกลับไปใหดําเนินการ
เพื่อท่ีจะนําเสนอใหม ถาหากผูถูกกํากับดูแลกระทําการโดยฝาฝนกฎหมายหรือไมถูกตองเหมาะสม 
คําส่ังทางปกครองนั้นยอมไมมีผลใชบังคับ ในกรณีนี้บางประเทศไดกําหนดไวเหมือนกรณีท่ีใหผู
กํากับดูแลโตแยงคัดคานตอศาลปกครองได โดยไมตัดสิทธิในการโตแยงคัดคานของผูรับคําส่ังทาง
ปกครอง 
  4. องคกรฝายปกครองพิเศษ (คณะกรรมการวินิจฉัยท่ีต้ังข้ึนโดยกฎหมาย) เปนวิธีการ
ตรวจสอบควบคุมท่ีเปนลักษณะเดียวกันกับผูบังคับบัญชา คือ เปนการตรวจสอบคําส่ังทางปกครอง
ไดท้ังความชอบดวยกฎหมายและวัตถุประสงคของกฎหมาย ความเหมาะสม เปนธรรมโดยเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสียรองทุกขตอองคกรหรือคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีวินิจฉัย ซ่ึงเปนรูปแบบ
ของการพิจารณาแบบกึ่งขอพิพาทโดยมีกระบวนการพิจารณาในช้ันศาล 
  แตอยางไรก็ตาม เม่ือมีการอุทธรณหรือรองทุกขคําส่ังทางปกครองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว ในการนี้กฎหมายจะกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณโตแยงไว หากไมใชสิทธิอุทธรณ
โตแยงภายในระยะเวลาดังกลาวยอมหมดสิทธิท่ีจะอุทธรณ แตก็สามารถนําไปฟองศาลได ถึงแมวา
กฎหมายจะกําหนดใหคําวินิจฉัยรองทุกขเปนท่ีสุดก็ตาม เพราะความเปนท่ีสุดนั้นจะมีผลเฉพาะ ใน
ฝายบริหารเทานั้น ซ่ึงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวไมใชเปนการใชอํานาจตุลาการ เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดใหตองอุทธรณโตแยงเสียกอนจึงจะฟองศาลไดดังกลาว 
  5. การควบคุมโดยองคกรภายนอก ในระบบกระบวนการควบคุมฝายปกครองโดย
องคกรภายนอกแลวจะมีวิธีการควบคุมท่ีสําคัญท่ีสุดสามารถสรุปไดดังนี้ 
   (1) การควบคุมโดยองคกรทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยมีวิธีการควบคุม
ฝายปกครองโดยทางสภานิติบัญญัติ  ควบคุมในทางนโยบายฝายบริหาร  การบริหารงาน
ท่ัวไป รวมท้ังการควบคุมทางการเงินงบประมาณ โดยมีวิธีการหรือ รูปแบบการควบคุม คือ วิธีการ
ต้ังกระทูถาม วิธีการเสนอญัตติดวนและการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลหรืออาจมีการจัดต้ังเปน
รูปแบบคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทํางานบริหารงานท่ัวไปของรัฐบาลดังกลาว เปนตน 
   (2) การควบคุมโดยองคกรพิเศษ เปนองคกรอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายใหมี
อํานาจหนาท่ีควบคุมฝายปกครองซึ่งผูท่ีไดรับความเดือดรอนไมเปนธรรม จากการปฏิบัติราชการ
ฝายปกครองก็สามารถรองเรียนมายังองคกรพิเศษน้ีไดอีกหนทางหนึ่ง ซ่ึงองคกรนี้จะมีอํานาจหนาท่ี
ควบคุมตรวจสอบความเปนธรรมและความเหมาะสมของการใชอํานาจหนาท่ีของฝายปกครอง
โดยท่ัวไป เชน องคกรผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาหรือ Ombudsman คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดนิและคณะกรรมการสิทธิ
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มนุษยชนแหงชาติตามอํานาจหนาท่ีแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปน
ตน 
   (3) การควบคุมโดยองคกรศาล ศาลเปนองคกรควบคุมฝายปกครองข้ันสุดทาย 
ถึงแมวากฎหมายจะบัญญัติใหการอุทธรณโตแยงภายในฝายปกครองถือเปนท่ีสุด ก็ไมตัดสิทธ์ิท่ีจะ
โตแยงตอศาลได เพราะวาศาลเปนกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเปนองคกร
สุดทายของสังคม การควบคุมฝายปกครองโดยวิธีนี้สามารถแยกออกเปน 3 ระบบใหญ ๆ คือ 
   ระบบศาลยุติธรรมหรือระบบศาลเด่ียวโดยมีอํานาจวินิจฉัยคดีปกครองท้ังปวงเปน
ระบบศาลของกลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 
   ระบบศาลปกครองหรือระบบศาลคูเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยคดีปกครองท้ังปวงแยก
ออกเปนเอกเทศจากศาลยุติธรรม เปนระบบศาลกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร 
(Civil Law) มีตนกําเนิดมาจากประเทศฝร่ังเศส 
   ระบบศาลปกครองเปนศาลพิเศษอิสระเปนระบบศาลปกครองและศาลยุติธรรม
ตางก็อยูในอํานาจตุลาการแตมีการแบงแยกโครงสรางศาลออกจากกันอยางเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญ
เปนระบบของประเทศเยอรมัน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 สิทธิ (Right) หมายถึง อํานาจหรือประโยชนอันมีกฎหมายรับรองและคุมครองใหแต
ความหมายนี้ เปนความหมายท่ัวไปของสิทธิ สําหรับกลุมประเทศเสรี ยกเวนกลุมประเทศคอม
มิวนิตส ซ่ึงไดตีความคําวา สิทธิ หมายถึง การที่บุคลกระทําการใดมีความเปน 2 นัย คือ สิทธิทาง
กฎหมาย (Positive rights) ไดแก อํานาจหรือประโยชนกฎหมายสามารถรับรองและคุมครอง เชน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติรับรองสิทธิในทรัพยสินของบุคลไวเปนสิทธิท่ีบุคคลอ่ืน
มีหนาท่ีตองเคารพตอสิทธิของเราหากมีบุคคลอ่ืนมาเอาทรัพยนั้นไปเสียจากการครอบครองของ
เจาของกรรมสิทธ์ิเจาของทรัพยสินนั้นมีสิทธิฟองศาลเพ่ือใหคุมครองสิทธิของตนไดกับ สิทธิทาง
ศีลธรรม (Moral rights) ไดแก สิทธิท่ีเกิดจากความรูสึกนึกคิดของคนท่ัวไป วิถีทางท่ีถูกตองและ
เปนธรรมในกรณีหนึ่งกรณีใดควรเปนอยางนั้นอยางนี้ แตวิธีท่ีถูกตองและเปนธรรมในกรณีนั้น ๆ 
อาจจะยังไมมีการรับรองคุมครองหรือบังคับใหเปนไปตามสิทธิดังกลาวนั้น 
 เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง สถานภาพของบุคคลท่ีไมข้ึนอยูกับบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือ
หมายถึง อํานาจท่ีจะกระทําการโดยไมอยูภายใตการขมขูของผูใดหรือหมายถึง อํานาจของบุคคลท่ี
จะกระทําหรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงไมเปนการฝาฝนกฎหมาย กลาวโดยสรุป 
เสรีภาพก็คือความมีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการใด ๆ นั่นเอง สิทธิกับเสรีภาพจึงมี
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ความหมายตางกัน อยางไรก็ตาม คําสองคําสามารถใชแลกเปล่ียนกันไดหากวาเสรีภาพใดมี
กฎหมายรับรองและคุมครอง เสรีภาพน้ันอาจเปนสิทธิดวย ดังนั้นมักมีผูเรียกรวม ๆ กันไปวา สิทธิ
และเสรีภาพ 
 เม่ือกลาวถึงสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแลว ควรหมายถึง อิสระจากการไมถูก
กาวกายโดยไมเปนธรรมจากฝายปกครองหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การท่ีรัฐบางหรือฝายปกครองถูก
จํากัดอํานาจลง ยิ่งรัฐบาลหรือฝายปกครองถูกจํากัดอํานาจลงมากเทาไหรสิทธิเสรีภาพก็ยอมจะมี
มากข้ึนเทานั้น 
 ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยความหมายของคําวา สิทธิ ไววา “พูดถึงสิทธิ หากจะกลาวโดยยอ
และรวบรวมรัดแลวก็ ไดแก ประโยชนอันบุคคลมีอยู แตประโยชนจะเปนสิทธิหรือไม ถาบุคคลอ่ืน
มีหนาท่ีตองเคารพ ประโยชนนั้นก็เปนสิทธิ กลาวคือ เปนประโยชนไดรับการรับรองและคุมครอง
ตามกฎหมาย” 
 คําวา เสรีภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง “ทําไดคิดได
โดยไมมีขอผูกมัดหรือมีอะไรมาเหนี่ยวร้ัง” 
 ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ไดใหความหมายของคําวา หนาท่ี ไววา “ความชอบ
ธรรมในลักษณะของความผูกพันใหบุคคลตองอยูในสถานะท่ีจะตองกระทําการ งดเวนกระทําการ 
หรือยินยอมใหมีการกระทําใด ๆ เพื่อคุมครองผลประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลอ่ืน” 
 จึงอาจกลาวไดวา สิทธิ คือ อํานาจอันชอบธรรม ผูทรงสิทธิสามารถท่ีจะเลือกไดวาจะใช
สิทธิท่ีมีอยูนั้นหรือไมก็ได หากใชสิทธิเชนวานั้นกฎหมายก็รับรองและคุมครองให เชน สิทธิในการ
มีสวนรมเพื่อการทําประชาพิจารณในโครงการที่อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของประชาชนผู
เปนเจาของสิทธิ คือ ประชาชนจะใชสิทธิท่ีมีอยูนั้นหรือไมก็ได หากใชสิทธินั้นกฎหมายก็จะ
คุมครองให กลาวคือ บุคคลอื่น อาทิเชน เจาหนาท่ีของรัฐหรือพนักงานตํารวจจะทําการหามปราม
หรือขัดขวางการใชสิทธิดังกลาวนั้นมิได สวนเสรีภาพ หมายถึง การจํากัดขอบเขตของการใชสิทธิท่ี
มีอยู ไดแก การกําหนดในเร่ืองวิธีการใชสิทธิเชนวานั้นวาควรจะใชอยางไร เชน ในการใชสิทธิเพื่อ
การทําประชาพิจารณของประชาชนดังกลาวจะตองกระทําดวยความสงบ โดยไมมีลักษณะท่ีจะเปน
การรบกวน ขัดขวางหรือลวงละเมิดตอสิทธิของบุคคลอ่ืนกลาวคือจะทําการปดถนน หรือทําการ
บังคับ ขูเข็ญเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อใหยอมตามคําเรียกรองของตนเองมิได 

 1. การมีสวนรวมของประชาชน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกลาวถึงนโยบายแหงรัฐดานส่ิงแวดลอมในหมวด 5 
มาตรา 79 ไววา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหมายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมท้ังมีสวนรวม
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ในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
จากบทบัญญัตินี้ รัฐตองมีนโยบายในการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในกิจกรรมขางตน 
 การสงเสริมราษฎรใหมีสวนรวมนั้น หมายถึงการมีสวนรวมท้ังการบํารุงรักษา และการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหมายหลากหลายทางชีวภาพ มิไดหมายถึงสงเสริม
ใหประชาชนสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไวอยางเดียว แตตอง
ใหราษฎรไดรับประโยชนดวย แนวนโยบายดังกลาวชอบดวยเหตุผล เพราะหากใหประชาชนมีสวน
รวมเฉพาะการสงวนและบํารุงรักษา แตเขามิไดรับประโยชนแตอยางใดแลว คงเปนการลําบากใน
การชักจูงใหประชาชนกระทําเชนนั้น ดังจะเห็นการลดลงของพื้นท่ีปาไมของประเทศในอดีตท่ีผาน
มา แมวาการลดลงของพ้ืนท่ีปาไมจะเกิดหลายสาเหตุก็ตาม แตสาเหตุอยางหนึ่งนั้นนาจะเกิดจากการ
ท่ีประชาชน (ในทองถ่ิน) มิไดมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชน เพราะในอดีต
นั้น ผูท่ีไดรับประโยชนจากการทําปาไมมักจะไดแกผูมีเงินในเมืองท่ีมีความใกลชิดกับเจาหนาท่ี
ของรัฐ สวนประชาชนในทองถ่ินไมสามารถตัดไมไดเพราะมิไดรับสัมปทานหรือการอนุญาตตาม
กฎหมายประชาชนเหลานี้จึงมิไดมีความหวงแหนปาไมดังกลาว เพราะอาจคิดวา ถึงอยางไร พวก
ตนก็มิไดรับประโยชนดังเชนผูไดรับสัมปทานหรือผูท่ีมีความใกลชิดกับเจาหนาท่ีของรัฐ ดวยเหตุนี้ 
บางคร้ังประชาชนในทองถ่ินจึงลักลอบตัดไม แตเหตุการณอาจเปล่ียนไป หากวาประชาชนเหลาน
นั้นเปนผูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและไดรับประโยชนจากการดูแลดวย สวนประชาชนใน
ทองถ่ินควรจะมีสวนรวมในการสงวนรักษาและไดประโยชนมากนอยเพียงใดน้ัน ผูท่ีเกี่ยวของ
จะตองพิจารณาในรายลละเอียดกันตอไป 
 นอกจากการมีสวนรวมในวรรคกอนแลว มาตรา 79 ยังกําหนดวาจะตองสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมท้ังการควบคุมและ
กําจัดมลพิษดวย การสงเสริมในลักษณะดังกลาวเปนผลดีตอรัฐเอง เพราะลําพังแตรัฐเองแลว อาจ
ไมมีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดท้ังหมด แตหากไดรับความ
รวมมือจากประชาชนแลว การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมยอมกระทําไดงายข้ึน เชน หากประชาชน
และผูประกอบการตางก็รวมมือกันลดปริมาณการท้ิงขยะหรือน้ําเสียแลว รัฐยอมสามารถลด
งบประมาณและบุคลากรไดจํานวนหนึ่งในการแกไขปญหาขยะมลพิษทางน้ํา นอกจากนี้ รัฐยัง
สามารถประหยัดเงินคารักษาพยาบาลผูปวยอันมีสาเหตุมาจากขยะหรือน้ําท้ิงไดอีกดวย 
 เม่ือมีบทบัญญัติถึงนโยบายแหงรัฐวาจะตองสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในกิจกรรมตาง 
ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว มาตรา 88 แหงรัฐธรรมนูญกําหนดใหใช
แนวนโยบายดังกลาวเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหาร
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แนวนโยบายในการบริหารประเทศโดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ เพื่อใหรัฐบาลแตละสมัย
ท่ีเขามาบริหารประเทศตองดําเนินตามแนวนโยบายแหงรัฐในหมวด 5บทบัญญัติดังกลาวไดกําหนด
วา ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภากอนท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินอยางเปนทางการ 
ใหรัฐบาลช้ีแจงตอในหมวด 5 ดวยเหตุนี้ รัฐบาลแตละรัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมไวดวยเพื่อแถลงใหรัฐสภาทราบ ขณะเดียวกัน เพื่อใหรัฐบาลดําเนินการตามนโยบาย
พื้นฐาน ในหมวด 5 อยางตอเนื่องและจริงจัง มาตรา 88 จึงกําหนดไวอีกวา รัฐบาลจึงตองจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินการรวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งคร้ัง 
 บทบัญญัติในวรรคกอนนั้นยอมเปนผลดีตอการสงเสริมละรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
เพราะเปนการกระตุนและกําหนดใหรัฐบาลตองกระทําตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยูเสมอ รัฐบาล
ไมอาจเพียงเขียนนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหสวยงามเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติอยางจริงจัง
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย หรือหากกระทํามิไดตามนโยบายดังกลาว ก็จะตองอธิบายใหรัฐสภา
และประชาชนทราบวาเปนเพราะมีอุปสรรคใด เปนท่ีนาสังเกตวา บทบัญญัติในลักษณะนี้เพิ่งจะมี
การนํามาบรรจุไวในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550  
 การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมอันอาจเกิด
จากการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมจะเปนประโยชนดังไดกลาวมาแลวขางตนแตในทางปฏิบัติ
มิไดมีการออกกฎหมาย หรือกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อจัดใหมีสวนรวมของประชาชนในเร่ืองดังกลาวส่ิง
ท่ีจะตองวิเคราะหตอไปก็คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 มีบทบัญญัติกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมอยางไรบาง เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว มิไดมีบทบัญญัติในลักษณะนั้นโดยตรง 
กฎหมายฉบับนี้ไดเปดโอกาสใหมีการกําหนดวาควรจะตองมีสวนรวมของประชาชนในเร่ือง
ดังกลาว มาตรา 46 วรรคสอง กําหนดไววารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติไดประกาศประเภทขนาด
ของโครงการหรือกิจการท่ีจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมนั้น กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการจัดทํารายงานดังกลาว ดังไดมีการ
นําเสนอมาแลวขางตน ดังนั้นหากทางราชการเห็นวา ควรจะตองใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ก็สามารถกําหนดใหมีรายละเอียดในเร่ืองดังกลาว
ได เชน สมมุติวาตองการใหมีการจัดทําประชาพิจารณสําหรับโครงการหรือกิจการบางประเภท 
หรือท่ีต้ังอยูในบางพื้นท่ี ก็สามารถกําหนดในประกาศเชนวานั้นได เพียงแตในทางปฏิบัติยังมิไดมี
การกําหนดรายละเอียดเร่ืองดังกลาว 
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 ในปจจุบันอาจมีการจัดทําประชาพิจารณสําหรับโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ไดตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.
2543 จึงมีขอนาพิจารณาวา หากเราตองการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมแลว จะใชวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกลาวไดหรือไมเม่ือพิจารณาโดยผิวเผินแลวนาจะไมมีขอขัดของแตประการใด เพราะระเบียบ
ดังกลาวใชไดกับทุกโครงการหรือกิจการแตเม่ือคํานึงถึงความเหมาะสมแลว อาจตองพิจารณาให
รอบคอบ กลาวคือ ระเบียบดังกลาวใชสําหรับการจัดการทําประชาพิจารณซ่ึงเปนเพียงวิธีการหนึ่ง
เทานั้นของการมีสวนรวมของประชาชน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมไมควรจะจํากัดการมี
สวนรวมของประชาชนแตเพียงวิธีการเดียว เพราะสภาพของโครงการหรือกิจการแตละอยางไม
จําเปนหรือไมเหมาะสมที่จะตองจัดทําประชาพิจารณ นอกจากนี้ การที่จะจัดใหมีการทําประชา
พิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขางตนนั้นเปนดุลพินิจของรัฐมนตรีหรือผูวาราชการ
จังหวัดท่ีเกี่ยวของหมายความวาอาจจะไมมีการจัดทําประชาพิจารณก็ไดโดยมิไดมีหลักเกณฑใน
การใชดุลพินิจท่ีแนนอน เชน จะตองมีการศึกษาสนับสนุนการใชดุลพินิจหรือไม การใหประชาชน
มีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารายงานการวิ เคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมนั้นนาจะมี
วัตถุประสงคและขอบเขตแตกตางจากการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวา 
โครงการหรือกิจการท่ีไดรับการเสนอนั้นควรจะมีการจัดทําหรือไม ในกรณีแรกนั้นตองการให
ประชาชนสะทอนความคิดเห็นหรือขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
โครงการหรือกิจการ ซ่ึงมีวัตถุประสงคและขอบเขตท่ีแคบกวาการพิจารณาวาควรจัดทําโครงการ
หรือกิจการนั้นหรือไม เพราะในกรณีที่สองน้ีเปนการพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด ผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมนั้นเปนเพียงปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยท่ีนํามาใชประกอบในการตัดสินใจ ในการจัดให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผละกระทบส่ิงแวดลอม หรือแมแตในกรณี
ของการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือกิจการหรือไม
นั้น ผู ท่ีรับผิดชอบในการจัดการใหมีสวนรวมของประชาชนดังกลาวนาจะเปนเจาของหรือ
ผูรับผิดชอบโครงการนั้น เพราะเปนผูท่ีมีขอมูลและสามารถช้ีแจงใหประชาชนเขาใจวัตถุประสงค
และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการไดดีกวาผูอ่ืน 

 2. มาตรการสงเสริมในการปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 การปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นโดยปกติจะกระทําดวยวิธีการจัดการ เชน 
การกําหนดเขตสําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียหรือติดต้ังอุปกรณ
บําบัดอากาศเสีย การปรับปรุงสภาพดินและปาไมใหดีข้ึน พรอมกันนี้ กฎหมายมักมีบทบัญญัติให
ผูเกี่ยวของหรือผูกอใหเกิดมลพิษตองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด หรือหามปลอย
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มลพิษนั้นมิไดมาตรฐานออกสูอากาศ หรือลงไปในแหลงน้ําสาธารณะ เปนตน วิธีการจัดการหรือ
มาตรการดังกลาวขางตนจะมีผลตอการปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยตรงใน
ขณะเดียวกันการดําเนินการปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
หากมีการนํามาตรการเสริมดานตาง ๆ เขามารวมดวย ปจจุบันการนํามาตรการสงเสริมสําคัญมาใช
คือ สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร กองทุนส่ิงแวดลอม มาตรการดานภาษีอากร 

 3. สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร 
 การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นไมควรที่จะกําหนดใหเปนความรับผิดชอบ
ของรัฐแตเพียงฝายเดียว แตควรจะตองสงเสริมใหประชาชนหรือภาคเอกชนมีบทบาทในเร่ือง
ดังกลาวดวย ลําพังแตรัฐฝายเดียวยอมไมมีงบประมาณ บุคลากรหรือเทคโนโลยีเพียงพอในการ
ปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดท้ังหมดจําเปนตองสงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในเร่ืองนี้ เพราะการท่ีประชาชนชวยดูแลสอดสองวามีผูใดกระทําผิดกฎหมายส่ิงแวดลอม
หรือไม ยอเปนการปองกันปราบปรามการฝาฝนกฎหมายไดเปนอยางดี และเปนการลดภาระและ
ประหยัดงบประมาณของรัฐไดอีกดวย นอกจากนี้ หากประชาชนใหความสนใจในการดําเนิน
โครงการใด ๆ ของรัฐหรือของภาคเอกชนวาจะกอใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมหรือไม ประชาชน
ยอมตองการชวยตรวจสอบโครงการนั้น การตรวจสอบดังกลาวจะกอใหเกิดความรอบคอบในการ
อนุมัติหรือดําเนินโครงการเพราะไดมีการพิจารณาอยางรอบดานโดยประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี้ ยังเปนการปองกันหรือลดการทุจริตหรือการใชดุลพินิจโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ
ไดอีกดวย แตการตรวจสอบโดยประชาชนจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยู
กับวาประชาชนทราบหรือเขาใจรายละเอียดขอเท็จจริงของโครงการหรือส่ิงท่ีตองการตรวจสอบ
มากนอยเพียงใด ดังนั้นการมีสิทธิเขาถึงขอมูลตาง ๆ จึงเปนเร่ืองจําเปน ในอดีตท่ีผานมามิไดมี
กฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาประชาชนมีสิทธิเขาถึงขอมูลท่ีอยูในความครอบครองของทาง
ราชการหรือไม ทําใหเกิดอุปสรรคสําหรับการขอขอมูลดังกลาว เพราะหากเจาหนาท่ีของทาง
ราชการไมตองการใหขอมูล ก็มักอางวาเปนความลับโดยมิไดมีหลักเกณฑพิจารณาท่ีชัดเจนหรือ
บางคร้ังก็ปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลโดยมิไดมีเหตุผล แตอางวาเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีวาจะใหหรือไม
ก็ได อยางไรก็ดี ในปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการ
รับรูขาวสาร อันเปนประโยชนตอการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
หรือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการไทย พ.ศ.2540 
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกลาวถึงสิทธิของประชาชนใน
การเขาถึงขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของรัฐไวในหมวด 3วาดวยสิทธิเสรีภาพของชน
ชาวไทยมาตรา 58 ซ่ึงบัญญัติวา  
 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  
 บทบัญญัตินี้ใชบังคับกับขอมูลหรือขาวสารสาธารณะโดยทั่วไป มิไดจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
ของทางราชการนั้นจะตองเปนขอมูลขาวสารสาธารณะ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการสรางเข่ือนหรือ
โครงการผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่ง เปนตน หากขอมูลสวนตัวของบุคคลแลว 
ประชาชนท่ัวไปยอมไมอาจอางสิทธิตามมาตรา 58 ได นอกจากนี้แมประชาชนจะมีสิทธิเขาถึง
ขอมูลขาวสารสาธารณะดังกลาว แตมิไดหมายความวาสวนราชการจะตองใหขอมูลขาวสารท่ีอยูใน
ความครอบครองของตนท้ังหมด แตตองพิจารณาวาการเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะน้ันกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐหรือไม เชน เปนขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการผลิตอาวุธและท่ีต้ังอาวุธ
สําคัญของกองทัพ เปนตน สวนราชการยอมไมอาจเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น หรือหากเปดเผยขอมูล
ขาวสารสาธารณะจะกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน เชน การเปดเผยรายละเอียดระบบการ
ปองกันอาชญากรรมหรือการสืบสวนของตํารวจยอมเปนประโยชนตออาชญากรและเปนอันตราย
ตอประชาชน ยอมไมอาจกระทําได นอกจากนี้ หากเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอสวนไดเสียท่ี
บุคคลอ่ืนไดรับความคุมครองยอมกระทํามิได เชน การเปดเผยความลับทางการคาของบริษัทท่ีอยู
ในความครอบครองของทางราชการโดยมิไดรับความเห็นชอบของบริษัท เปนตน บทบัญญัติ 
มาตรา 58 จะบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะท่ีอยูในความ
ครอบครองของราชการไว แตรายละเอียดของขอมูลประเภทใดบางท่ีประชาชนมีสิทธิเขาถึง การขอ
ขอมูลจะตองทําอยางไร และเสียคาใชจายหรือไมนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนไปตามกฎหมายใน
เร่ืองดังกลาว ในปจจุบันไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังจะกลาวตอไป ดวยเหตุนี้ การท่ีประชาชนจะมีสิทธิเขาถึงขอมูล
ขาวสารแทจริงหรือไม และมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับกฎหมายในเร่ืองนี้ 
 นอกจากนี้มาตรา 58 แลว ประชาชนอาจขอขอมูลบางประการไดตามมาตรา 59 ซ่ึง
บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวกับตนเองหรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ ตาม
กระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ”  
 การขอขอมูลและคําช้ีแจงตามมาตรา 59 มีความแตกตางจากการขอขอมูลขาวสาร
สาธารณะตามมาตรา 58 คือ กรณีของมาตรา 58 นั้น เปนเร่ืองท่ีบุคคลท่ัวไปมีสิทธิขอขอมูลขาวสาร
สาธารณะท่ีอยูในความครอบครองของทางราชการ ไมวาบุคคลนั้นจะมีสวนไดเสียเกี่ยวกับขอมูล
นั้นหรือไมก็ตาม เชน อาจขอเพราะความอยากรูอยากเห็นก็ได แตการขอขอมูลขาวสารตามมาตรา 
59 นั้น ผูขอขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรืกิจกรรมของราชการมีสวนไดเสีย 
เนื่องจากวาการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นอาจจะสงผลกระทบกระเทือนตอ
ตนเองหรือชุมชนของตนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ไมวาจะเปนผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน หรือกระทบตอคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของตนเองหรือสมาชิกของชุมชนก็ตาม เชน 
อาจขอขอมูลเกี่ยวกับการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกใบอนุญาตใหต้ังโรงงานขนาดใหญ
แหงหนึ่งซ่ึงประกอบกิจการโรงงานอาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและกล่ินเหม็นแกชุมชนน้ันได 
สวนผูท่ีไมมีสวนไดเสียหรือไมเกี่ยวของยอมไมอาจขอขอมูลตามมาตรา 59 โดยมิไดเปนเพียงแต
บัญญัติถึงการขอขอมูลเทานั้น แตกําหนดใหบุคลผูมีสวนไดเสียดังกลาวสามารถขอคําช้ีแจงจาก
สวนราชการท่ีเกี่ยวของดวยวาเพราะเหตุใดจึงอนุญาตใหมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
หรือเพราะเหตุใดสวนราชการจึงจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเชนวานั้นดวยตนเอง นับวา
บทบัญญัตินี้กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางมาก 
เพราะวาในอดีตท่ีผานมานั้น มิไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดวาสวนราชการตองอธิบาย
และใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงดําเนินโครงการนั้นหรือเพราะเหตุใดจึงออกใบอนุญาตใหเอกชน
ดําเนินโครงการดังกลาว เม่ือไมมีกฎหมายท่ีวานั้น สวนราชการจึงคอนขางมีอิสระในการใชดุลพินิจ
อยางกวางขวาง เพราะไมจําเปนตองอธิบายใหประชาชนผูเกี่ยวของทราบ แตเม่ือมีการตรามาตรา 
59 ในรัฐธรรมนูญ สวนราชการยอมตองมีความระมัดระวังหรือความรอบคอบมากข้ึนในการดําเนิน
โครงการหรือออกใบอนุญาต เนื่องจากจะตองใหเหตุผลตอประชาชนผูมีสวนไดเสียไดวา เพราะ
เหตุใดตนจึงดําเนินโครงการหรือออกใบอนุญาตนั้น ๆ  
 นอกจากการขอขอมูลและคําช้ีแจงแลว มาตรา 59 ยังใหสิทธิแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย
แสดงความคิดเห็นของตนตอสวนราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาตหรือดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมขางตน ส่ิงนี้แสดงวามาตรา 59 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ 
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของสวนราชการเพื่อใหเกิดความรอบคอบ และไมกอใหเกิด
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ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมหรือชุมชนทองถ่ินอยางรุนแรง แตมาตรา 59 มิไดบัญญัติวา เม่ือบุคคล
ผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นของตนแลว สวนราชการท่ีเกี่ยวของจะตองดําเนินการตาม
ความคิดของบุคคลนั้นหรือไม เม่ือพิจารณาเจตนารมณของบทบัญญัตินี้แลว คงประสงคใหผูมีสวน
ไดเสียท้ังหลายมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดความรอบคอบในการตัดสินใจหรือ
ดําเนินการตามท่ีผูมีสวนไดเสียเสนอแนะเสมอไปเพราะหากมาตรา 59 มีเจตนารมณเชนนั้น คง
บัญญัติไวอยางชัดเจนในทางตรงกันขาม สวนราชการท่ีเกี่ยวของจะตองเปนผูตัดสินใจเองวาควรจะ
มีการออกใบอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแสดงความ
คิดเห็นแลวหรือไม บทบัญญัติมาตรา 59 เปนการประกาศหลักการวาบุคคลผูมีสวนไดเสียมีสิทธิ
ไดรับขอมูล คําช้ีแจงเหตุผลจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และบุคคลนั้นสามารถแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองดังกลาวดวยแตรายละเอียดในการดําเนินการดังกลาวจะเปนอยางไรนั้น ใหเปนไปตาม
กฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน การจัดทําผังเมือง 
จะตองมีการจัดรับฟงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 หรือการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในโครงการอ่ืน ก็อาจดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539  

 4. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการใชอํานาจรัฐ 
 ความตระหนักแนวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนนี้มิไดนําไปสูการกระจายภารกิจ
สาธารณะจากความรับผิดชอบของรัฐเทานั้น หากแตยังมีผลการยืนยันอยูในตัวดวยวาผูรับมอบ
ภารกิจนี้ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือไมก็ตามจะตองยังคงเคารพกฎหมายและรับผิดชอบตอ
“ประชาชน”ในการใชอํานาจนี้จะเปนเชนใด ก็มีขอท่ีจะขอรายงานถึงความในรัฐธรรมนูญปจจุบันท่ี
บัญญัติใหเห็นเปน“สิทธิ” ท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการใชอํานาจรัฐได ดังนี้ 
  4.1 สิทธิเขาถึงขอมูลสาธารณะเม่ือรัฐหรือองคกรใดเปนผูจัดการประโยชนสาธารณะ 
อันยังผลผูกพันกําหนดประโยชนของราษฎรแตละคนไดอยางหลากหลายเชนนี้แลวขอมูล
สาธารณะในครอบครองของทางการจึงควรตองเปดเผยตอสาธารณะดวยดังรัฐธรรมนูญใหมก็ได
บัญญัติรับรองไวดังนี้ 
  “มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ ราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูล
จะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
  ความตามมาตรา 58 นี้กําหนดแยกแยะไวต้ังแตในช้ันแรกวา ขอมูลในครอบครองของ
ทางการนั้นมี 2 ประเภท คือ ขอมูลสาธารณะและขอมูลภายในจะมีเกณฑการแยกแยะเชนใดก็
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แลวแตกฎหมายรายละเอียดระบุไวเชนใด เชน ระบุวาขอมูลการบริหารงานบุคคล ขอมูลท่ีอยูใน
ระหวางการคนควาปรึกษาหารือในหนวยงาน ขอมูลในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนนโยบาย
ภายในของผูบังคับบัญชาฯเหลานี้ถือเปนขอมูลภายใน ถานอกเหนือจากนี้จึงถือวาเปนขอมูล
สาธารณะท้ังส้ิน เม่ือเปนขอมูลสาธารณะแลว บุคคลทั่วไปในฐานะสาธารณชนยอมมีสิทธิเขาถึง
โดยไมตองมีสวนไดสวนเสียใด ๆ เลย ท้ังนี้จะมีขอยกเวนหวงหามไวไดก็แตเฉพาะสองกรณี
ดวยกันคือความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยชองประชาชน กับสวนไดเสียโดยชอบของเอกชน
เทานั้น สิทธิตามโครงสรางขางตนนี้นับวากวางขวางมาก ผูใชสิทธิไมจําตองมีสวนไดเสียใด ๆ เลย
ในสวนรัฐเองก็ถูกกําหนดใหมีพื้นท่ีหวงกันไวคับแคบมากหากอธิบายใหเปนท่ีพอใจแกศาลไมได 
ศาลก็จะตองส่ังใหสาธารณะชนเขาถึงไดเสมอ เม่ือสาธารณชนเขาถึงไดแลวการวิเคราะหวิจารณ
และส่ือสารถึงกันในฟากประชาชนก็จะมีความหมายข้ึนตอไป 
  4.2 สิทธิประชาพิจารณ รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวดังนี้หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ใด ท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืน
ใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ตาม
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ ความขางตนไดใหหลักการสําคัญไวโดยลําดับวา 
   4.2.1 มีประโยชนสาธารณะใดที่องคกรเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายตองดูแลรักษาอยูกอนเชน คุณภาพน้ําในแมน้ําตามกฎหมายโรงงาน ความสงบสุขของ
ชุมชนตามกฎหมายอาคาร กายภาพของเมืองตามกฎหมายผังเมือง 
   4.2.2 เม่ือมีการใหอนุญาตหรือการดําเนินการใดของรัฐเองท่ียังผลกระทบตอ
ประโยชนเหลานี้ เชน เกณฑมาตรฐานน้ําท้ิงลงสูแมน้ํา การใหอนุญาตตั้งโรงงานริมแมน้ําหรือใน
ซอย การกําหนดมาตรการทางผังเมืองเฉพาะลงไปในยานบางลําพู การสรางเข่ือนชลประทานฯลฯ 
เหลานี้องคกรเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะตองมีเหตุผลเบ้ืองตนท่ีชัดเจนท้ังขอมูล คําช้ีแจงในประเด็น
ตาง ๆ พรอมท้ังเหตุผลในการตัดสินใจอยางสมบูรณอยูในมือกอน 
   4.2.3 กอนท่ีผูมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการจะพจิารณาตัดสินใจนั้น ประชาชนผูมีสวนได
เสียในประโยชนสาธารณะน้ันจะตองไดรับโอกาสเขาถึงขอมูลเบ้ืองตนตาม ขอ 4.2.2 และไดรับ
เวลาอยางเพียงพอท่ีจะศึกษาและเขาเสนอขอทวงติงของตนไปสูผูมีอํานาจตัดสินใจตามการรับฟงท่ี
กําหนดข้ึนอยางเปนกระบวนการและมีความหมาย จนยังยุติเปนรายงานการรับฟงฟากประชาชน 
เคียงคูพรอมกันไปกับเหตุผลเบ้ืองตนของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเสนอตอผูมีอํานาจวินิจฉัยส่ังการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 
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   4.2.4 ในทางปฏิบัตินั้นแมรัฐธรรมนูญจะกอต้ังสิทธินี้ข้ึนมาแลวก็ตามแตก็ตองรอ
การตรากฎหมายสรางสรรคในรายละเอียดตอไป ในภายหนาหากไดนําไปใชอยางกวางขวางแลว 
ภารกิจอันกวางขวางของรัฐก็จะตองปรับตัวเขาสูกระบวนการตัดสินใจท่ีใชเหตุผล พรอมตอการ
ตรวจสอบอยางแนนอน จนยังผลเปนการปฏิรูปราชการท้ังระบบอยางสําคัญตอไป 
   4.2.5 สิทธิสวนรวมตามกระบวนการประชาพิจารณนี้ เปนสิทธิในฐานะประชาชน
ผูมีสวนไดเสียในประโยชนสาธารณะใด สวนสิทธิของเอกชนท่ีจะไดรับผลกระทบจากคําส่ังของรัฐ
เชนเปนผูขออนุญาตหรือไดรับอนุญาตต้ังโรงงานน้ัน รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหความเปนธรรมเปน
โอกาสโตแยงไวแลวในมาตรา 60 อันเปนสิทธิท่ีปรากฏอยูกอนแลวในพัฒนาการลาสุดของ
รัฐธรรมนูญไทย มาในรัฐธรรมนูญใหมนี้จึงไดเพิ่มการมีสวนรวมในฟากประชาชนเขาไวอีกกลุม
หนึ่ง 
  4.3 สิทธิในการมีสวนรวมจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม หลักการที่ยึดม่ันวาประโยชน
สาธารณะเปนของประชาชนรัฐไมมีอํานาจนอกจากหนาท่ีท่ีประชาชนเห็นควรมอบหมายน้ี 
นอกจากจะนําไปสูการเปดกระบวนการตัดสินใจของรัฐตอการมีสวนรวมของประชาชนแลว ยัง
กาวเลยไปถึงการใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะเขารวมในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย ดัง
รัฐธรรมนูญใหมไดบัญญัติรับรองไวดังนี้ 
  กรณีตัวอยางเชน ขอเสนอใหประชาพิจารณ โครงการทางดวนสวนแยก อุรุพงษ-ราช
ดําริ ของชุมชนบานครัว เสนอตอ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย วันท่ี 22 เมษายน 
2536 
  ความเปนมาโดยเหตุท่ีชุมชนบานครัว เขตปทุมวันและเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ยังมีความคลางแคลงใจในความสมประโยชนและความสุจริตใจของผูเกี่ยวของในการริเร่ิม
โครงการทางดวน ระยะท่ีสอง สวนแยกอุรพงษ-ราชดําริ จึงไมยอมโยกยายถ่ินฐานตามความ
ตองการทางพิเศษ ตอมาเม่ือ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูกํากับดูแลงาน
ทางการพิเศษ ไดหยิบยกปญหานี้ข้ึนปรึกษาหารือกับทุกฝาย ชาวชุมชนบานครัวจึงขอเสนอใหใช
มาตรการประชาพิจารณ เพื่อประมวลขอเท็จจริงและความคิดเห็นตาง ๆ เขาสูการตัดสินใจของฝาย
การเมืองโดยครบถวนเท่ียงธรรม ดังเหตุผลหลักการโดยลําดับดังนี้ 
  มูลกรณี เม่ือแรกเร่ิมโครงการนั้นยังไมถึงทางดวนสวนแยกน้ีอยูในโครงการทางดวน
ระยะท่ีสอง เลยจนตอมาหลังจากท่ีไดมีโครงการศูนยธุรกิจการคาระดับโลกเกิดข้ึนท่ีบริเวณราชดําริ
แลว โครงการในสวนนี้จึงไดเกิดข้ึน โดยอางวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือการใชประโยชนใน
โครงการใหสูงข้ึน 
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  ชาวชุมชนบานครัวเช่ือม่ันวาการประชาพิจารณท่ีเสนอมานี้จะสามารถขุดคุย ลวงลึก
ไปถึงมูลเหตุจูงใจของโครงการนี้ไดวาปราศจากมลทินมุงเอ้ือประโยชนแกสาธารณชนโดยแทจริง
หรือไม พยานหลักฐานท้ังในสวนรายงานการประชุมตาง ๆ และแบบแปลนคําขอกอสรางอาคาร
ของกลุมธุรกิจท่ีอยูในครอบครองของกรุงเทพมหานคร ยอมจะใหความกระจางในเร่ืองนี้ไดดี 
  ในสวนความสมประโยชนของโครงการนั้น หากไดเปดใหไตสวนโดยเท่ียงตรงแลว 
ขอวิเคราะหทางวิชาการที่หลากหลายจะปรากฏขึ้น ความเห็นของคณะกรรมการของทางการเองท่ี
เคยทบทวนและสรุปไววาประโยชนความจําเปนของโครงการสวนนี้ยังไมมีฐานทางวิชาการมา
สนับสนุนก็จะถูกคนพบและถูกไตถามถึงสาเหตุท่ีไมมีการนําเสนอตอรัฐมนตรีและรัฐบาล ความ
เล่ือนลอยไมแนนอนในการออกแบบวิศวกรรมท่ีเปล่ียนไปเปล่ียนมาและยังไมอาจตอบคําถามถึง
ผลกระทบตาง ๆ ได จะปรากฏขึ้นอยางชัดเจน จนแมแตความไมเต็มใจของฝายบริษัทเอกชนผูรวม
โครงการในสวนเสนทางนี้ก็อยูในวิสัยท่ีจะคนพบไดจากรายงานตาง ๆ เชนกัน  
  หลักการไตสวนคร้ังนี้เสนอใหมีข้ึนเพื่อใหการตัดสินใจของสวนรวมเปนไปโดยรอบ
คอบใหความเคารพตอสิทธิของผูท่ีจะตองเสียหายเพื่อสาธารณะประโยชน ตามหลักการในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยระบบราชการจะมีฐานะเปนเพียง “กระบวนการปฏิบัติราชการ” ใหชาวบาน
ครัวเรือนผูมีสวนไดเสีย ไดมีโอกาสใหขอเท็จจริง ขอคิดปอนเขาสูกระบวนการตัดสินใจของ
สาธารณะเทานั้น สวนอํานาจตัดสินใจยังอยูกับรัฐบาลผูรับผิดชอบท่ีจะวินิจฉัยช่ังตรองตามครรลอง
ของเหตุผล โดยอิสระท้ังจากฝายเจาหนาท่ีผูริเร่ิมและราษฎรผูคัดคาน 
  ลําดับข้ันตอน มาตรการนี้ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สามารถดําริส่ัง
การใหเร่ิมข้ึนไดโดยอาศัยอํานาจทางบริหารของตําแหนงรัฐมนตรี โดยไมตองมีกฎหมายหรือ
ระเบียบใดรองรับมากอนเลย ก็ส่ังการเปนคําส่ังของกระทรวงมหาดไทยไดโดยลําดับดังนี้ 
  1. ใหต้ังกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเปนกรรมการไตสวนโครงการ จากบุคคลที่เปนกลาง
และไมมีสวนไดเสียใด เชนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรคณะใดหรืออาจารยในภาควิชาผังเมืองจาก
มหาวิทยาลัย นักกฎหมายอาวุโส เชนนายกสภาทนายความหรือผูพิพากษาผูใหญท่ีเกษียณอายุหรือ
ส่ือมวลชนท่ีมีเกียรติคุณ ฯลฯ รวมกันเปนคณะกรรมการดําเนินการไตสวนโดยมีขาราชการใน
สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยชวยรับภาระเปนฝายเลขานุการ 
  2. ใหกรรมการประชุมปรึกษากําหนดประเด็นไตสวนเบ้ืองตน จากนั้นจึงกําหนดให
การทางพิเศษประกาศชี้แจงแผนงานเอกสารตามประเด็นโดยครบถวนตอสาธารณะ ซ่ึงอาจทําได
โดยประกาศไวท่ีสํานักงานเขต จากนั้นก็กําหนดระยะเวลาใหผูเสียหายลงทะเบียนเขาไตสวนหากมี
ความตองการที่จะไดพยานหลักฐานใดอันอยูในครอบครองของทางการเพ่ิมเติม ก็ใหระบุไวดวย 
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  3.  เ ม่ือส้ินกําหนดลงทะเบียนใหกรรมการรวบรวมประเด็นโตแยงพรอมท้ัง
พยานหลักฐานท่ีเห็นควรรวบรวมเพิ่มเติมจากนั้นจึงกําหนดเปนการกําหนดการไตสวนตามประเด็น
ตาง ๆ โดยลําดับ แจงไปยังผูเกี่ยวของทุกฝาย 
  4. เม่ือเร่ิมไตสวนแลว ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณะท่ีผูสนใจมีสิทธิเขารับฟงได 
โดยลักษณะกระบวนการนั้น การทางพิเศษตองรับหนาท่ีช้ีแจงในประเด็นตาง ๆ ใหส้ินกระแส
ความโดยฝายผูไตสวนจะมีสวนซักถามและเสนอพยานหลักฐานของตนประกอบไปดวยจนหมด
ประเด็น 
  5. เม่ือเสร็จส้ินการไตสวนใหคณะกรรมการไตสวนประชุมสรุปความเห็นในประเด็น
ตาง ๆ เสนอตอ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาพรอมท้ังรายละเอียดปากคํา
ท้ังหมด ความเห็นของคณะกรรมการนี้ใหแจงโดยเปดเผยตอสาธารณะดวย 
  6. การตัดสินใจในช้ันสุดทายของรัฐมนตรีหรือรัฐบาลถือเปนอํานาจอิสระไมผูกพัน
ตามความคิดเห็นของฝายใดทั้งส้ิน คงมีแตภาระตองใหเหตุผลโดชัดแจงครบถวนตามประเด็นและ
หลักฐานเทานั้น 
  ประเด็นไตสวน 
  1. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากทางดวนสวนแยก อุรุพงษราขดําริ 
  2. หลักฐานเหตุผลทางวิชาการที่อางอิงไดวาจะไดประโยชนเชนนั้น รวมท้ังการ
ออกแบบทางวิศวกรรมท้ังหมด 
  3. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากทางดวนสวนแยกนี้ ท้ังผลกระทบในทางการจราจร ผังเมือง
และความเสียหายชนิดตาง ๆ ท่ีจะเกิดกับเอกชนท้ังหลาย 
  4. ความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือบรรเทาผลกระทบที่ไดดําเนินไปน้ันมีเพียงไร 
สวนผลกระทบอันหลีกเล่ียงไมไดนั้น ไดชดใชใหหรือไม ในหลักเกณฑเชนใด 
  5. เม่ือประเมินผลประโยชนและผลกระทบทั้งหมดแลว ไดใหน้ําหนักช่ังตรองเปน
การตัดสินใจในท่ีสุดอยางไร 
  6. หากไมสรางทางดวนสวนแยกนี้ โครงการโดยรวมจะมีผลกระทบอยางไร มีหนทาง
เลือกทางอ่ืนหรือไม 
  สิทธิหนาท่ีของผูเกี่ยวของ 
  1. การทางพิเศษจะตองรับเปนหนาท่ี ตองช้ีแจงประเด็นตาง ๆ ใหครบถวนชัดเจน
ท่ีสุดและตองพรอมท่ีจะเปดเผยพยานหลักฐานตาง ๆ ตอกรรมการผละผูไตสวนในทุกกรณี 
  2. ผูไตสวนมีหนาท่ีละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการบีบบังคับหรือบายเบน
กระบวนการไตสวน หากไมชอบในคําส่ังระหวางพิจารณาใด ๆ ของกรรมการ ก็ใหบันทึกเปนคํา
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คัดคานไวเทานั้น ในสวนสิทธิของผูไตสวน จะเปนสิทธิในการเขาถึงขอมูลของพยานหลักฐานตาง 
ๆ ผานคณะกรรมการ มีสิทธิไดศึกษาพยานเอกสารตาง ๆ ลวงหนา พรอมท้ังซักคานพยานและเสนอ
พยานของตน 
  3. กรรมการไตสวน มีอํานาจกําหนดประเด็นและดําเนินการสืบพยานใหไดขอมูล
ตามท่ีเห็นควร โดยไมจํากัดวาตองเปนประเด็นหรือพยานตามท่ีมีผูเสนอเทานั้น จึงมีอํานาจเรียก
พยานเพิ่มเติมไดตามท่ีเห็นควรในทุกกรณี 
  ความชอบธรรมของขอเสนอ มาตรการประชาพิจารณเชนท่ีเสนอมาน้ี เปนวิธีการ
สากลของอารยประเทศ เพื่อใชยุติขอขัดแยงแตกตางในงานจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไป 
ตลอดจนการริเร่ิมโครงการสาธารณะตาง ๆ ของรัฐ จัดเปนพัฒนาการทางดานการเมืองการปกครอง
ท่ีจําเปน เพื่อใหสอดคลองเทากันกับขอขัดแยงท่ีเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในยุค
อุตสาหกรรมควรท่ีประเทศไทยจะไดริเร่ิมนํามาปรับใชใหเทาทันกับขอขัดแยงตาง ๆ ท่ีกําลังกอตัว
ข้ึนโดยท่ัวไปดวย 
  ดวยเหตุนี้การประชาพิจารณตามขอเสนอของชุมชนบานครัวจึงควรไดรับการ
พิจารณาวา เปนการริเร่ิมมาตรการเปนการท่ัวไป มิใชเปนการเลือกปฏิบัติหรือยอมตามการตอสู
คัดคานของคนบางกลุม หากทางกระทรวงมหาดไทยไดสนองรับขอเสนอนี้เพื่อเปนโครงการนํา
รอง เปนตัวอยางใหทุกฝายไดศึกษาเพ่ือสรางระบบตอไปในภายหนา โดยเม่ือดําเนินการไปแลวกจ็ะ
ใหมีการศึกษาประเมินผล สรุปเปนขอเสนอเพื่อใชปฏิบัติท้ังในสวนของกระทรวงหรือรัฐบาล
ตอไปเชนนี้ก็จะยังมีผลเปนรากฐานใหแกการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยไดในท่ีสุด  
  มาตรา 56 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการ
บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและใน
การคุมครองสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ใน
ส่ิงแวดลอมจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนยอม
ไดรับความคุมครอง ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมท้ัง
ไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  สิทธิของบุคคลท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถ่ินหรือองคกรอ่ืนของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามบัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองยอมไดรับความคุมครอง” 
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  สิทธิมีสวนรวมในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมขางตนนี้ มีขอพึงเขาใจไวใหชัดเจน
วาเปนสิทธิของ “บุคคล”เทานั้น สําหรับการมีสวนรวมของชุมชนหรือทองถ่ินนั้นถือเปนอีกเร่ือง
หนึ่ง จึงไดแยกบัญญัติไวอีกสวนหนึ่งแลว (มาตรา 4 และมาตรา 290) 
  กรณีตัวอยางเชน คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคําส่ังทางปกครองท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
  คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 59/2545 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันท่ี 28 สิงหาคม 2546) เร่ือง ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 วรรคหนึ่ง (1) รางพระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี 
...) พุทธศักราช... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม สรุปความได
วา ประธานวุฒิสภาไดสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 262 วรรคหน่ึง (1) วาการท่ีรางพระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี...) พุทธศักราช... มาตรา 88/7 
กําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทานบัตรทําเหมืองแรใตดิน
จะตองไดรับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
พุทธศักราช 2535 ซ่ึงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดังกลาวจะตองผานหนวยงานตาง 
ๆ ตามมาตรา 47 มาตรา 48และมาตรา 49 กลาวคือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและคณะกรรมการผูชํานาญการ แตโดยท่ี
มาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติใหการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอม จะ
กระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมรวมท้ังไดใหองคการ
อิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาดานส่ิงแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ 
ตามมาตรา 47-49 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 
2535 ไมมีองคประกอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสอง นอกจากนี้ การที่รางพระราชบัญญัติ
แรฯ มาตรา 88/7 บัญญัติวากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียจะเร่ิมตนข้ึนภาย
หลังจากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทานบัตรทําเหมืองแรใต
ดินเสร็จส้ินแลวแตรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 และมาตรา 56 บัญญัติใหทุกคนท่ัวไปและบุคคลซ่ึง
รวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม มีสวนรวมกับรัฐในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน รายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทานบัตรทําเหมืองแรใตดินจึงขาดกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นราง
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พระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช... มาตรา 88/7 ไดกําหนดหลักเกณฑในการออกประทาน
บัตรทําเหมืองแรใตดินไววาผูขอประทานบัตรจะตองทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โดยรายงานดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกอน รัฐมนตรีจึงจะประมวลขอมูลโครงการท่ียื่น
ประกอบคําขอประทานบัตรและรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมประกอบความเห็นของ
ผูพิจารณาเขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายหรือระเบียบราชการท่ีเกี่ยวของ แลวแตกรณี ถึงแมวาหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทานบัตรตามรางพระราชบัญญัติแรฯ และ
มาตรา 88/7 นี้จะไมมีการใหความเห็นของผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมตามท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา 56 วรรคสอง บัญญัติไว 
แตการใหความเห็นของผูแทนดังกลาวจะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงปจจุบันยังไมมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการใหความเห็นของผูแทนองคการและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาดังกลาวแตอยางใด ดังนั้นการท่ีรางพระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี...) พุทธศักราช... 
มาตรา 88/7 บัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นและเมื่อไดรับรายงานจากคณะกรรมการจัดการรับ
ฟงความเห็นแลว รัฐมนตรีจึงจะวินิจฉัยกําหนดเง่ือนไขและกําหนดหลักเกณฑในการออกประทาน
บัตรตอไป ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชนของรัฐและชุมชนตามท่ีเห็นสมควรไดซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 56 วรรคสองแลว 
  สําหรับในสวนท่ีเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินดั้งเดมิและของบุคคลท่ีจะมี
สวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนนั้น รางมาตรา 88/9-88/11 ไดบัญญัติถึงสิทธิมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียไวแลวและถึงแมรัฐธรรมนูญมาตรา 46 และมาตรา 56 จะไดรับรองสิทธิของชุมชน
ทองถ่ินดั้งเดิมหรือสิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนไวก็ตาม แตรัฐธรรมนูญท้ังสอง
มาตราก็บัญญัติใหสิทธิดังกลาวจะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงหมายความวา ชุมชนมิไดมี
สิทธิท่ีจะจัดการทรัพยากรในทองถ่ินไดอยางอิสระโดยไมมีขอบเขต ชุมชนทองถ่ินเองก็ตองรวมกับ
องคกรทองถ่ินหรือรัฐในการจัดการทรัพยสินรวมกัน การท่ีรางมาตรา 88/7 บัญญัติใหมีการทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทานบัตรทําเหมืองใตดินและการใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียเพื่อนําไปสูการที่รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขใน
ประทานบัตร แมกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด ก็เปนการใหชุมนุมจัดการ
ทรัพยสินรวมกับรัฐในการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืนแลว รางพระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี...) พุทธศักราช... มาตรา 88/7 จึงมิไดเปน
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การจํากัดสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 46และมาตรา 56 
แตอยางใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี...) พุทธศักราช... มาตรา 
88/7 ไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46
และมาตรา 56 

 5. สิทธิรักษาประชาธิปไตย 
 หลังจากท่ีไดยืนยันไวในมาตรา 3 วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยและ
สรางสรรคใหสิทธิแกชนชาวไทย เพื่อแสดงออกซึ่งความเปนเจาของและความรับผิดชอบในชะตา
กรรมของตนเองดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญนี้ก็ยังไดย้ําเตือนถึงสิทธินี้ของปวงชน โดยกําหนดใหสี
ทธิแกประชาชนเพื่อรักษาอํานาจของตนไวนี้ 
 มาตรา 65 บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซ่ึงการกระทําใด ๆ ท่ีเปนไปเพื่อใหไดมา
ซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
 สิทธิขางตนนี้ถูกกํากับโดยแนวทางสันติวิธี ซ่ึงหมายถึงสิทธิท่ีจะไมเชื่อฟงหรือไมปฏิบัติ
ตามการใชอํานาจใดอันเปนไปเพื่อไดอํานาจของปวงชนโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ เม่ือมีผูคอดท่ี
จะพยายามทําการเชนนี้เม่ือใดเขาจะตองประมาณการถึงการตอตานในลักษณะนี้ดวยเสมอวา
สามารถเกิดข้ึนไดโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญและเกิดข้ึนไดอยางแพรหลายงายตอการเขารวมอยางยิ่ง
ทีเดียวสิทธิตอตานเชนนี้จะมีความหมายมากในกรณีท่ีเปนความพยายามของเผด็จการท่ีแฝงฝงมาใน
กลไกลระบอบประชาธิปไตยเอง ดังตัวอยางระบบฟาสซิสตในยุโรป เปนตน 

แนวคิดในการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

 1. ความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น คณะกรรมการไดเสนอผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระตอรับมนตรีโดยไดเสนอแนวทางเพ่ือจัดต้ังองคการ
อิสระออกเปน 2 ระยะ กลาวคือ 
 ระยะแรก ไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการให
ความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงเพื่อจัดต้ังองคการอิสระข้ึนเพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงเปนการช่ัวคราว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
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เห็นชอบและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนํารางระเบียบดังกลาวเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2553 
 ระยะท่ีสอง ไดเสนอรางพระราชบัญญัติองคการอิสระตามมาตรา 67 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการจัดต้ังองคการ
อิสระเปนการถาวร  
 ซ่ึ งคณะรัฐมนตรีได มีมติ เ ม่ือวัน ท่ี  12 มกราคม  พ .ศ . 2553 อนุ มั ติหลักการร าง
พระราชบัญญัติดังกลาวและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน ซ่ึง
จากการประสานงานภายในกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับแจงวาไดสงไปใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของจํานวน 13 หนวยงานเพื่อใหความเห็นประกอบ ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงาน
งบประมาณ 

 2. หลักการรางพระราชบัญญัติ 
 รางพระราชบัญญัติองคการอิสระตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามท่ีคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค
สอง รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทยมีกําหนดหลักเกณฑในการจัดต้ังองคการอิสระดังนี้ 
 กําหนดหลักเกณฑในการจัดต้ังองคการอิสระ 
 1) องคประกอบ กําหนดใหมีองคการอิสระข้ึนหนึ่งองคการ ประกอบดวย ผูแทนองคการ
เอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ โดยใหองคการดังกลาวประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน
สิบสามคน ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการหน่ึงคน คณะกรรมการอ่ืนอีกสิบสองคน ซ่ึงมา
จากบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือและไดรับการเลือกจากองคการเอกชนจํานวนหกคน ซ่ึงในจํานวน
ดังกลาวตองมาจากดานส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาติและดานสุขภาพ ดานละสองคน 
 2) การไดมาซ่ึงคณะกรรมการองคการอิสระ กําหนดใหมีคณะกรรมการจัดการคัดเลือก
จํานวนส่ีสิบคน ประกอบดวย ผูแทนองคการเอกชนซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสามคน ผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเลือกกันเองจํานวนสามคนและผูแทนภาครัฐจํานวนหกคนและผูแทนองคการ
อิสระอ่ืนจํานวนสองคน คือผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหนึ่งคนและผูแทนสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจํานวนหนึ่งคน 
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 ใหคณะกรรมการจัดการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ วิธีการรับสมัครและการตรวจสอบ
คุณสมบัติ รวมท้ังวิธีจัดการประชุม ท้ังนี้ผูมีสิทธิสมัครและเสนอชื่อของบุคคลตองมีระยะเวลาการ
ดําเนินงานมาไมนอยกวาสามปในวันท่ีสมัคร 
 ใหคณะกรรมการจัดการคัดเลือกประกาศรับสมัครการเสนอช่ือองคการเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาเปนระยะเวลาอยางนอยสิบหาวัน  
 กําหนดใหองคการเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอรายช่ือผูแทนของตนไดไม
เกินสามช่ือโดยตองมาจากดานส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพดานละหนึ่ง
คน 
 ใหคณะกรรมการจัดการคัดเลือกดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูท่ีไดรับการเสนอช่ือให
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดวันรับสมัคร 
 ใหคณะกรรมการจัดการคัดเลือกจัดใหมีการประชุมผูซ่ึงผานการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เพื่อมาคัดเลือกกันเองใหไดคณะกรรมการอิสระตามจํานวนท่ีกําหนดโดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือซ่ึงมี
สิทธิเลือกบุคคลผูอยูดานเดียวกับตนไดคนละหน่ึงช่ือ 
 ใหผูซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดจํานวนสองคนแรกในแตละดานจํานวนสิบสองคนเปน
กรรมการองคการอิสระและบุคคลดังกลาวประชุมกันเองเพื่อเลือกประธานกรรมการและใหบุคคล
ในบัญชีรายช่ือสํารองในดานเดียวกับประธานซ่ึงไดรับคะแนนในลําดับถัดไปนั้นมาเปนกรรมการ
แทนผูซ่ึงไดรับเลือกเปนประธานกรรมการ 
 ใหประธานกรรมการจัดการคัดเลือกเสนอรายช่ือกรรมการองคการอิสระตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อแตต้ังและประกาศรายช่ือในราชกิจจานุเบกษา 
 วาระการดํารงตําแหนง 
 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปนับแตวันประกาศรายช่ือในราชกิจจา
นุเบกษา แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได โดยเม่ือครบเวลาสองปของการดํารง
ตําแหนง ใหมีการจับสลากเพื่อใหกรรมการจํานวนหกคน ยกเวนประธานกรรมการพนจากตําแหนง 
โดยผูท่ีตองพนจากตําแหนงตอง 
 ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาดานละสามคน ท้ังนี้ตอง
มาจากดานส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและดานสุขภาพดานละหน่ึงคน 
 อํานาจหนาท่ี 
 ใหความเห็นประกอบการดําเนินโครงงานหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง  
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 ส ง เส ริมและสนับสนุนประชาชน ผู มี ส วนได เ สี ยและองค ก า ร เ อกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นขององคการอิสระ 
 สงเสริมใหมีการศึกษาดานคุณภาพและส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพท่ี
จําเปนตอการใหความเห็นขององคการอิสระ  
 เสนอแนะตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติในการปรับแกประเภทโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
 แตงต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานจากบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือและ
ตรวจสอบคุณสมบั ติหรือบุคคลที่ ไม มี ลักษณะตองหาม  เพื่อใหความเห็นประกอบของ
คณะกรรมการองคการอิสระ 
 ประกาศกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ วิธีการรับรองสถานภาพและคุณสมบัติของ
องคการเอกชน  สถาบันอุดมศึกษาและนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีสามารถใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการองคการอิสระในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
 เชิญผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็น 
รวมท้ังสงเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการองคการอิสระได 
 คาตอบแทน 
 ใหประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและคาใชจายในการดําเนินงานตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 
 กําหนดหลักเกณฑในการใหความเห็นขององคการอิสระ 
 ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ ให
คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อพิจารณาใหความเห็นภายในหกสิบวัน  
 ใหคณะกรรมการองคการอิสระสงความเห็นใหแกหนวยงานของรัฐเพื่อประกอบการ
พิจารณากอนการอนุมัติหรืออนุญาตใหดําเนินการ ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจกรรมใดเปนโครงการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชนท่ีตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ใหสงความเห็นใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพื่อสนองตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตอไป 
 หากคณะกรรมการองคการอิสระมิไดจัดความเห็นใหหนวยงานภายในหกสิบวันให
หนวยงานดําเนินการในข้ันตอนตอไปตามท่ีเห็นสมควร 
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 ใหคณะกรรมการองคการอิสระและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการองคกรอิสระแตงต้ังอาจ
เขารวมสังเกตการณหรือเขารวมการรับฟงความคิดเห็นในข้ันตอนการจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพ รวมท้ังอาจใหขอเสนอแนะตอเจาของโครงการคณะกรรมการ
ชํานาญการ หนวยงานผูอนุมัติหรือผูอนุญาตและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดตามท่ีตองการ 
 ดังนั้น อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการองคการอิสระ มีดังนี้ (มาตรา 13 มาตรา 16 และ
มาตรา 18) มีหนาท่ีใหความเห็นประกอบกอนท่ีจะมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ 
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง รวมท้ังวางนโยบายและกํากับดูแลในกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระ, สงเสริมสนับสนุนประชาชน/ผูมีสวนไดเสีย/องคการ
เอกชน/สถาบันอุดม ศึกษา/นิติบุคคล/ คณะบุคคลใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นของ
คณะกรรมการองคการอิสระ 
 สง เสริมใหมีการศึกษาดานส่ิงแวดลอม/ ทรัพยากรธรรมชาติ/สุขภาพ เสนอแนะตอ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในการกําหนดประเภทโครงการ/กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชน อยางรุนแรง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อใหความเห็นประกอบตอโครงการ/
กิจกรรม, เชิญขาราชการ/ พนักงาน/ลูกจางหนวยงานรัฐ/องคการอิสระ/องคกรอ่ืนหรือบุคคลใดมา
ใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือขอใหจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
 การใหความเห็นขององคการอิสระ (หมวด 2 มาตรา 19-23) ใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงรายงานการ วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ท่ี
ไดรับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผูชํานาญการตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม แหงชาติ พรอมความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ โดยคณะกรรมการองคการ
อิสระจะตองพิจารณาใหความเห็น ประกอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหแลวเสร็จภายในเวลา 
60 วัน นับจากวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระ ไดรับรายงาน EIA หากคณะกรรมการ
องคการอิสระไมสามารถพิจารณาใหความเห็นประกอบไดทันภายใน 60 วัน ใหถือวาองคการอิสระ
ไดใหความเห็นประกอบแลว 
 การใหความเห็นประกอบขางตนใหบันทึกความเห็นของกรรมการ เสียงขางนอยไวใน
บันทึกและเปดโอกาสใหองคการเอกชน สถาบันอุดมศึกษา นิติบุคคลและผูแทนใหความเห็น
ประกอบไดดวยเม่ือองคการอิสระใหความเห็นประกอบแลวใหสํานักงานคณะกรรมการองคการ
อิสระสงความเห็นไปใหแก เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
  สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระ (หมวด 3 มาตรา 24-35) ใหสํานักงานข้ึนเปน
หนวยงานของรัฐท่ีไมเปน สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและ ไม
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เปนรัฐวิสาหกิจ สํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการองคการ
อิสระ มีเลขาธิการ เปนผูแทนสํานักงาน 
 ความสัมพันธกับรัฐบาลและรัฐสภา (หมวด 4 มาตรา 35-36) ใหองคการอิสระจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีประจําป เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน 180 วัน นับจากวัน
ส้ินปบัญชี 
 การตั้งสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระ 
 กําหนดใหมีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระข้ึนเปนหนวยงานของรัฐท่ี
ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับดุ
แลของคณะกรรมการองคการอิสระโดยมีประธานกรรมการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดเพื่อทําหนาท่ี
รับผิดชอบกิจการท่ัวไปของคณะกรรมการองคการอิสระ 
 ใหประธานกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการองคการอิสระแตงต้ังเลขาธิการ
สํานักงานเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง โดยมีรองเลขาธิการตามจํานวนท่ีคณะกรรมการ
อิสระกําหนด 
 เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ ใหคณะกรรมการ
องคการอิสระดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 บทเฉพาะกาล  
 ในระยะเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการการจัดการคัดเลือกเพ่ือใหไดองคการ
อิสระในเกาสิบวัน 
 การดําเนินการท่ีอยูในระหวางการดําเนินการขององคการอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯใหดําเนินการตอไปจนส้ินสุดกระบวนการ 
 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทําหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคการอิสระจนกวาจะมีการจัดต้ังสํานักงานองคการอิสระและมีงานประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางเพียงพอ 
 ผูรักษาการ 
 กําหนดใหประธานกรรมการองคการอิสระเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 3. ผลการพิจารณา 
 ตามท่ีมาตรา 67วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติวา “ การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
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กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดาน
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
ดังกลาว” โดยในมาตรา 303(1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครอง
การใชสิทธิเสรีภาพของชุมชนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 67 ซ่ึงในปจจุบันในสวนของการศึกษา
และประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน การจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังการกําหนดประเภทของ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบให
ดําเนินการโดยออกประกาศกําหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพื่อกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการเรียบรอยแลว 
 สําหรับกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบนั้นโดยท่ี
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมิไดบัญญัติอยางชัดเจนใหมีกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการอิสระ
ตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้นการตรากฎหมายเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสงเสริมใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมี
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง จึงข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลวาจะใหจัดต้ังเปนองคกรเดียวและ
มีหนวยงานข้ึนมารับผิดชอบงานธุรการขององคการอิสระอยางกรณีขององคการอิสระดานการ
คุมครองผูบริโภคหรือจะใหมีองคกรอิสระไดหลายองคกร ซ่ึงกอนหนานี้คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
หลักการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการ
จัดต้ังองคการอิสระโดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีองคกรอิสระไดหลายองคกรโดย
ใชระบบใหองคกรท่ีมีองคประกอบครบตามท่ี มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไวมาข้ึนทะเบียน
เพื่อใหมีการรับรองสถานภาพวาเปนองคการอิสระท่ีสามารถใหความเห็นประกอบในการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงได อยางไรก็ตาม เนื่องจากมี
บางฝายท่ีไมเห็นดวยกับหลักการดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการแกไข
ปญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติจัดต้ัง
องคการอิสระตามมาตรา 67 วรรคสอง โดยกําหนดใหเปนองคกรเดียวและคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติ
อนุมัติหลักการตามแนวทางในการจัดต้ังองคการอิสระเปนองคเดียว ดังนั้น การพิจารณาหลักการ
ของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงจําเปนตองพิจารณาตามหลักการตามรางท่ีคณะรัฐมนตรีเตรียม
อนุมัติหลักการมา 
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ท่ีมาและเหตุผลในการบัญญัติมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 

 ทามกลางกระแสเรียกรองคัดคานไมใหแกไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้นั้น ยังมีรางกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่งอันเปนผลพวงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีเปดชองใหมีองคกร
อิสระดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงกําหนดเอาไววา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม
รวมท้ังใหองคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนการดําเนินการ อยางเชนกรณี
ปญหาในเร่ืองความขัดแยงกันระหวางการดําเนินโครงการ กับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
โครงการนั้น ซ่ึงไดแกชาวบานในพ้ืนท่ีท่ีเปนผูอยูอาศัยและชุมชน ซ่ึงไดเกิดคดีตัวอยางใหเห็น
มาแลวในคดีท่ีศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังคุมครองช่ัวคราวใหระงับ 76 โครงการในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดตามท่ีสมาคมตอตานสภาวะโลกรอนและชาวบานยื่นฟอง คือตัวอยางของ
ความบอบชํ้าท่ีชุมชนทองถ่ินตองทนแบกรับผลกระทบจากการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนโดยไม
มีหนวยงานอิสระใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบยับยั้งผลกระทบทางดานลบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการพัฒนานั้น ๆ ได 
 แมวาปจจุบันไทยจะมีกฎหมายดานส่ิงแวดลอมและหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบอยาง
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (สผ.) อยูแลว แตดูเหมือนวากฎหมายฉบับดังกลาวและวิถีทางการปฏิบัติงานของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) นั้นจะเปนไปในแนวทางการ
บังคับใชกฎหมายของทางราชการมากกวาการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการระวัง ปองกัน
และแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม 
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยท่ีมาตรา 67 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหมีองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพทําหนาท่ีให
ความเห็นตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง
ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ กอนมีการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้
เพื่อใหดํารงอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตประชาชนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 1. การเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 163และพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น โดยกําหนดใหประชาชนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนสามารถเขาช่ือกัน
เพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีมีหลักการเก่ียวของกับเร่ืองท่ีบัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยและหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ โดยรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอจะตอง
จัดทํามีรายละเอียดท่ีจําเปน ไดแก  บันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ
มีบทบัญญัติท่ีแบงเปนมาตราชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจความประสงคของการเสนอรางกฎหมายมี
หลักเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย (Enforcing instrument) วิธีการเขาช่ือเสนอ
กฎหมายอาจกระทําได 2 วิธี คือ ผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเองหรืออาจรอง
ขอใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เปนผูดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายก็ได ใน
กรณีท่ีประชาชนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนเขาช่ือเสนอกฎหมายกันเองใหยื่นเร่ืองตอประธาน
รัฐสภาโดยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 1. รางพระราชบัญญัติท่ีจะนําเสนอตอสภา 
 2. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู ลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและ
ผูแทนการเสนอกฎหมาย พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
 จากนั้นประธานรัฐสภาจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและประกาศรายช่ือผูเขาช่ือ
เสนอกฎหมาย ในข้ันตอนนี้ผูใดท่ีมีรายช่ืออยูในประกาศแตมิไดรวมเขาช่ือเสนอกฎหมายดวย 
สามารถยื่นคํารองตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลท่ีรัฐสภาแตงต้ังเพื่อใหลบช่ือตนเองออกไดภายใน
ยี่สิบวันหลังจากวันปดประกาศ เม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวใหถือวารายช่ือนั้นถูกตอง
และจะถอนการเขาช่ือในภายหลังอีกมิได ภายหลังการตรวจสอบความถูกตองถารายช่ือยังคงเกิน
กวาหนึ่งหม่ืนช่ือใหประธานรัฐสภาดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป แต
ถารายช่ือเหลือไมครบหนึ่งหม่ืนช่ือใหประธานรัฐสภาแจงใหผูแทนการเสนอกฎหมายทราบ เพื่อ
ดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายเพ่ิมเติมภายใน 30 วันนับต้ังแตวันท่ีไดรับแจง ถาพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวรายช่ือยังไมครบหนึ่งหม่ืนช่ือใหประธานรัฐสภาส่ังจําหนายเร่ือง ใน
กรณีท่ีเปนการเขาช่ือโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนหนึ่ง
รอยคนข้ึนไปยื่นคําขอตอประธานกรรมการการเลือกต้ังพรอมท้ังรางพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอให
สภาพิจารณา เพื่อขอใหดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย จากนั้นประธานกรรมการการ
เลือกต้ังจะจัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารท่ีเกี่ยวของไปใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด เพื่อดําเนินการใหผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละจังหวัดทราบวามีการเสนอกฎหมายในเร่ืองใด
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และใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปลงช่ือในแบบพิมพการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ี
กําหนดไวในจังหวัดท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังท่ีกําหนด โดยท่ีกําหนดเวลาจะตองไมนอยกวา 90 วัน นับ
แตวันประกาศ เม่ือครบกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรวบรวมแบบพิมพการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายสงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจัดทําบัญชี
รายช่ือผูท่ีเขาช่ือเสนอกฎหมายท้ังหมด จากนั้นจึงนําสงรางพระราชบัญญัติและบัญชีรายช่ือตอ
ประธานรัฐสภา 
 เม่ือรางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 กําหนดใหมีผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนผูเสนอและช้ีแจงหลักการของรางพระราชบัญญัติตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรและท่ีประชุม
วุฒิสภาและจะตองมีผูแทนของประชาชนฯ  ท่ี เขา ช่ือเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นเขาเปน
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติดวยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมาธิการท้ังหมด เพื่อใหผูเสนอรางกฎหมายไดมีโอกาสใหช้ีแจงและแสดงเหตุผลเพื่อปกปอง
เจตนารมณของรางกฎหมาย หลังจากนั้นสภาก็จะพิจารณารางกฎหมายตามข้ันตอนปกติ การเขาช่ือ
เสนอกฎหมายโดยประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถรวมตัวกัน
เพื่อแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพในการปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนของตนหรือของชุมชน
ทองถ่ิน ทําใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทราบถึงความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน หากเกิดผลเปนกฎหมายแลวจะเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ ก็จะชวย
ผลักดันและสนับสนุนใหรางพระราชบัญญัตินั้นผานความเห็นชอบจากรัฐสภาจนประกาศใชเปน
กฎหมายทําใหประชาชนมีกฎหมายท่ีตรงกับความตองการของตนเอง นําไปสูการแกไขปญหาและ
ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชนและประชาชนกับเจาหนาท่ีของรัฐได    

 2. กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกระบวนการตราและพิจารณาเหมือนกับการตรา
พระราชบัญญัติท่ัวไป คือ ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรกอน เม่ือสภาผูแทนราษฎรใหความ
เห็นชอบแลวตองสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป ซ่ึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กําหนดเปนสามวาระ ดังนี้  
 วาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ สภาจะพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการไวพิจารณาตอไป
หรือไม การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีนั้นใหถือเสียงขางมากของแตละสภา  
 วาระท่ีสอง เปนการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสอง
ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา  
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 วาระท่ีสาม ข้ันลงมติเห็นขอบหรือไมเห็นชอบ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดให
ดําเนินกระบวนการพิจารณาเชนเดียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  

 3. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 การตรวจสอบวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม สามารถดําเนินการได เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแลว กอนนําข้ึนทูลเกลาฯถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหสงศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนซ่ึงตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับเร่ือง คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมี
ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหขอความท่ีขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไปและใหสงราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผุแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ตามลําดับใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญโดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา  
 ในกรณีท่ีวินิจฉัยวาขอความดังกลาวในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปน
สาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป  
 พระราชบัญญัติเปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยตราข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ในการตราพระราชบัญญัตินั้น โดยท่ัวไปสามารถกําหนดเร่ืองตาง ๆ ตามหลักการท่ี
ประสงคจะใหมีผลบังคับในสังคมไดทุกเร่ือง มีขอจํากัดเพียงแตตองไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
หรือหลักกฎหมายอ่ืน  
 รางพระราชบัญญัติ มี 2 ประเภท คือ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินและราง
พระราชบัญญัติท่ัวไปที่ไมเกี่ยวดวยการเงิน 
 รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองใด 
เร่ืองหน่ึง ดังตอไปนี้  
  (1) การต้ังข้ึน ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอนหรือวางระเบียบการบังคับอัน
เกี่ยวกับภาษีหรืออากร  
  (2) การจัดสรร รับ รักษาหรือจายเงินแผนดินหรือการโอนงบประมาณรายจายของ
แผนดิน  
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  (3) การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกูหรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพยสินของรัฐ  
  (4) เงินตรา  
 ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินท่ี
จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย  

 4. ผูมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ  
 การเสนอรางพระราชบัญญัติจะเสนอไดแตโดย  
  (1) คณะรัฐมนตรี  
  (2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน  
  (3) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดองคกร
และกฎหมายท่ีประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการหรือ  
  (4) ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนเขาช่ือเสนอตอประธานรัฐสภา 
โดยกฎหมายท่ีจะเสนอใหรัฐสภาพิจารณานั้นตองจัดทําในรูปแบบรางพระราชบัญญัติ ซ่ึงตองมี
หลักการเกี่ยวกับเร่ืองท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หรือหมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเทานั้น 
 ในการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตองมีบันทึก วิเคราะห สรุปสาระสําคัญของราง
พระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย นอกจากนี้ตองเปดเผยรางพระราชบัญญัติ
ท่ีเสนอตอรัฐสภาใหประชาชนทราบและสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดไดโดยสะดวก  

 5. กระบวนการตราพระราชบัญญัติ  
 การพิจารณารางพระราชบัญญัติจะตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน โดยมี
กระบวนการตราพระราชบัญญัติในรัฐสภาตอไปนี้  
  1. การพิจารณาในสภาผูแทนราษฎร การพิจารณาไดกําหนดเปนสามวาระดังนี้  
  วาระท่ีหนึ่งข้ันรับหลักการ  
  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระท่ีหนึ่ง สภาจะพิจารณาและลงมติวาจะรับ
หลักการไวพิจารณาตอไปหรือไมโดยผูเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนั้นจะช้ีแจงหลักการและ
เหตุผลประกอบการเสนอของรางพระราชบัญญัติ เม่ือผูเสนอช้ีแจงแลวก็ใหสมาชิกอภิปรายไดไมวา
จะอภิปรายคานหรือสนับสนุนหรือการถามขอสงสัยหรือการต้ังขอสังเกต ประธานสภาจะเปด
โอกาสใหผูเสนอรางตอบช้ีแจงตามท่ีมีผูต้ังคําถามหรือใหขอสังเกต เม่ือจบการอภิปรายแลว ผูเสนอ
ประธานสภาจะขอมติจากท่ีประชุมวาจะรับหลักการแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม แตในบาง
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กรณีท่ีประชุมจะลงมติใหสงคณะกรรมาธิการพิจารณาหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นกอนก็
ไดเพื่อประโยชนในการพิจารณา เม่ือพิจารณาเสร็จแลวก็จะทํารายงานเสนอตอสภาเพื่อเขาสูการ
พิจารณาของสภาตอไป  
  ถาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกเปนผูเสนอ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับรางไป
พิจารณากอนรับหลักการก็ได ซ่ึงเปนเอกสิทธิของคณะรัฐมนตรี เม่ือครบกําหนดเวลาการรอการ
พิจารณาแลว ประธานสภาผูแทนราษฎรก็จะส่ังบรรจุเขาระเบียบวาระเพื่อพิจารณาตอไป  
  เม่ือขอมติจากท่ีประชุมสภาวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นหรือไม ถาท่ี
ประชุมมีมติไมรับหลักการ รางพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป ถาท่ีประชุมมีมติรับหลักการก็จะเขาสู
การพิจารณาในลําดับตอไป เปนวาระท่ีสอง  
  วาระท่ีสอง การพิจารณาในวาระที่สองเปนการพิจารณาในรายละเอียดของราง
พระราชบัญญัติมีสองลักษณะ คือ สภาผูแทนราษฎรมีมติใหดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาหรือมีมติแตงต้ังและมอบหมายใหคณะกรรมาธิการคณะใดคณะหน่ึง
เปนผูพิจารณา ดังนี้  
  การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา ถือวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนทํา
หนาท่ีเปนกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น  ซ่ึงจะใชสําหรับการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ ท่ีมีความจํา เปนรีบดวนท่ีจะตองออกใชบังคับหรือเปนการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติท่ีมีรายละเอียดไมมากหรือไมยาวนักและไมยากในการพิจารณาโดยเปนการ
พิจารณาคร้ังเดียวสามวาระ ไมมีข้ันตอนการยื่นคําขอแปรญัตติ มีผลเปนท้ังการพิจารณาเปนราย
มาตราในช้ันกรรมาธิการและเปนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีสองคราวเดียวกัน  
  การพิจารณาโดยกรรมาธิการท่ีสภาแตงต้ัง อาจเปนคณะกรรมาธิการสามัญหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมาธิการใน
คณะกรรมาธิการชุดนั้นเห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติก็ใหเสนอคําขอ “แปรญัตติ” ตอ
ประธานคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นภายใน 7 วัน เม่ือคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว จะทํารายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเสนอตอสภา โดยแสดงรางเดิม
และการแกไขเพิ่มเติม  คําแปรญัตติ การสงวนคําแปรญัตติหรือมีการสงวนความเห็นของ
กรรมาธิการ ถามีขอสังเกตท่ีควรเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีก็ใหบันทึกไวในรายงานของ
คณะกรรมาธิการเพื่อใหสภาพิจารณา  ประธานสภาจะจัดเข าระเบียบวาระเปนเ ร่ือง ท่ี
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวใหสภาพิจารณาเร่ิมตนดวยช่ือราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบรางโดยใหสมาชิกอภิปรายไดเฉพาะแตถอยคําหรือขอความที่มีการแกไข
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หรือท่ีผูแปรญัตติไดสงวนคําแปรญัตติไวหรือท่ีกรรมาธิการสงวนความเห็นไวเทานั้น เวนแตท่ี
ประชุมจะไดมีมติเปนอยางอ่ืน  
  วาระท่ีสาม ข้ันลงมติเห็นชอบใหสงตอไปยังวุฒิสภา การพิจารณาในวาระท่ีสามไมมี
การอภิปรายใด ๆ ท้ังส้ินและจะแกไขขอความอยางใดมิไดดวย ถามีมติเห็นชอบประธานสภา
ผูแทนราษฎรก็จะสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป แตถาไมเห็นชอบรางนั้นก็เปนอันตกไป  
  2. การพิจารณาในวุฒิสภา        
  การพิจารณาใหกระทําเปนสามวาระเชนเดียวกับการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
แตจะตองพิจารณาตามกําหนดเวลา กลาวคือถาเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ัวไปตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน แตถาเปนรางเกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวัน เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษไมเกินสามสิบวัน ซ่ึง
หากวุฒิสภาพิจารณาไมเสร็จทันตามกําหนดเวลาถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบ การพิจารณา
ของวุฒิสภาจะเปนการลงมติวาเห็นดวยกับสภาผูแทนราษฎรหรือไม โดยอาจลงมติไดสามกรณี คือ  
  1. เห็นชอบดวย ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการใหมีการประกาศใชเปนกฎหมายตอไป  
  2. ไมเห็นชอบดวย เปนการที่วุฒิสภายับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอนและสงกลับ
คือไปยังสภาผูแทนราษฎร  
  3. แกไขเพ่ิมเติมแลวดําเนินการแจงใหสภาผูแทนราษฎรทราบเพ่ือต้ังคณะกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น  
  ในกรณีท่ีวุฒิสภาลงมติไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎรจะสงรางพระราชบัญญัติ
คืนไปยังสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นข้ึนพิจารณาใหมได
เม่ือเวลา หนึ่งรอยแปดสิบวัน ไดลวงพนไปแลวและถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมดวย
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว แตสําหรับกรณีท่ีรางพระราชบัญญัติท่ี
วุฒิสภายับยั้งไวนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกราง
พระราชบัญญัตินั้นข้ึนพิจารณาใหมไดทันทีหลังจากท่ีวุฒิสภามีมติไมเห็นชอบดวย ซ่ึงหากสภา
ผูแทนราษฎรยังคงยืนยันดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
สภาผูแทนราษฎรแลวก็ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ถา
วุฒิสภามีมติแกไขเ พ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติท่ีสภาผูแทนราษฎรเสนอจะมีการแตง ต้ัง
คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น โดยกรรมาธิการของแตละสภาจะมีจํานวน
เทากันตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนดและมีอํานาจท่ีจะเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติตามมติ
ของวุฒิสภาหรือรางพระราชบัญญัติตามมติของสภาผูแทนราษฎรหรืออาจจะมีความเห็นเปนอยาง
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อ่ืนก็ได เม่ือพิจารณาเสร็จแลวก็จะรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการได
พิจารณารวมกันเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ถาสภาท้ังสองเห็นชอบดวยกับราง
พระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาแลวใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช
ตอไป แตถาสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน เม่ือพน
กําหนดเวลา 180 วัน นับแตวันท่ีสภาใดสภาหน่ึงไมเห็นชอบดวยแลว สภาผูแทนราษฎรก็อาจยกข้ึน
พิจารณาใหมไดและถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกัน
พิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาแลว ก็ใหถือวาราง
พระราชบัญญัตินั้นได รับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวใหสงรางพระราชบัญญัติไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป  

 6. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ  
  1. การตรวจสอบกอนท่ีพระราชบัญญัติจะใชบังคับ  
  รางพระราชบัญญัติใดท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําข้ึน
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยหรือรางพระราชบัญญัติใดท่ี
รัฐสภาลงมติยืนยันและกอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย
อีกคร้ังหนึ่งนั้น ถา  
  (1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภาเห็นวาราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือกระบวนการตรากฎหมายไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาหรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาวสง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  
  (2) นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้หรือกระบวนการตรากฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสง
ความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา  
  ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้หรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้และขอความดังกลาวเปน
สาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไปทั้งฉบับ ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาราง
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พระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้แตไมเปนสาระสําคัญ ใหเฉพาะขอความ
ท่ีขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป รางพระราชบัญญัติฉบับนั้นยังสามารถประกาศใชบังคับได  
  2. การตรวจสอบภายหลังท่ีพระราชบัญญัติใชบังคับ  
  กรณีท่ีพระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับแลว หากตอมาปรากฏวาบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการเสนอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได 4 กรณี คือ  
  1. การตรวจสอบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม ตองเปนกรณีท่ีมีคดีเกิดข้ึนในศาลกอน ไมวาจะเกิดข้ึนในศาลยุติธรรม ศาล
ปกครองหรือศาลทหารหรือศาลอ่ืนและไมวาคดีจะอยูระหวางการพิจารณาในช้ันศาลใดก็ตาม หาก
ศาลเห็นเองหรือคูความในคดีนั้นโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะใชบังคับแกคดีนั้นขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสง
ความเห็นดังกลาวไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ัน ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ  
  2. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามท่ี
ผูตรวจการแผนดินเปนผูเสนอ เปนกรณีที่มีผูรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินกอน เวนแตเปนกรณีท่ี
ผูตรวจการแผนดินเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีผลกระทบตอความเสียหายของประชาชน
สวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและเสนอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาไดโดยไมจําเปนตองมีการรองเรียน  
  3. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมายตามท่ี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูเสนอ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เห็นตามท่ีมีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีในการเสนอ
เร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญได  
  4. การตรวจสอบคํารองของบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพเพื่อมีคําวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม กรณีท่ีบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม แตตองเปนกรณีท่ีไม
อาจใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดแลว  
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แนวคิดในการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมของตางประเทศ 

 สํานักงานปกปองส่ิงแวดลอม (Environmental Protection Agency: EPA) เปนหนวยงาน
ระดับประเทศหรือระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหนาท่ีดูแลปกปองสุขภาพของ
มวลมนุษยและปกปองส่ิงแวดลอมของธรรมชาติ ไดแก อากาศ น้ําและแผนดิน (US Environmental 
Protection Agency: EPA) เปนผูบุกเบิกในดานนี้โดยใชวิธี “วิเคราะหเสนทาง” (Pathway 
analysis) เพื่อพิจารณาวาโครงการจะกระทบตอองคประกอบตาง ๆ ของส่ิงแวดลอมและดูวาจะมีผล
ตอสุขภาพของมนุษยอยางไร เทคโนโลยีท่ีใชสําหรับวิเคราะหตามวิธีดังกลาวเรียกอยางถูกตองวา 
“วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม” หลักการของปรากฏการณหรือเสนทางของผลกระทบดังกลาว ไดแก 
การประเมินผลกระทบท่ีมีตอการแปดเปอนของดิน (Soil contamination) มลภาวะของอากาศ (Air 
pollution) สุขภาพจากเสียงดังหนวกหู การประเมินผลกระทบตอระบบนิเวศตอส่ิงมีชีวิตชนิดท่ีใกล
สูญพันธุ (Endangered species) การประเมินผลกระทบตอความเส่ียงทางธรณีวิทยาและการ
ประเมินผลกระทบตอมลภาวะของน้ํา นิยามของการวิเคราะหเชิงเสนทางและระดับข้ันของ
ธรรมชาติ ท่ีนํามาใชในวิธีการดังกลาวนี้ไดพัฒนาเปนพื้นฐานของมาตรฐานของประเภท
ส่ิงแวดลอมท่ีใชในระดับโลก คือ IOS 14000 ซ่ึงเปนอนุกรมมาตรฐานดานการจัดการส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังมาตรฐานชุดบัญชี ISO 19011 แตมาตรฐานชุด ISO ดังกลาวไมนิยมใชในสหรัฐฯ และในอีก
หลายประเทศ หลังการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมแลว อาจมีการประยุกตใช “หลักการ
ระแวดระวัง” (Precautionary principle) และ “ผูสรางมลภาวะผูจาย” (Polluter pays) เพื่อเปนการ
ปองกัน  จํากัดหรือบังคับใหมีการรับผิดชอบตามกฎหมายหรือใหจายคาเสียหายท่ีเกิดกับ
สภาพแวดลอมมากนอยตามผลกระทบท่ีจะตามมา การวิเคราะหผลกระทบของส่ิงแวดลอมนี้มักถูก
ตอตานหรือกอใหเกิดปญหาโตเถียงกันข้ึนเสมอ การวิเคราะหผลกระทบท่ีตองมีควบคูกันจึงเกิดข้ึน 
เรียกวา “การวิเคราะหผลกระทบทางสังคม” (Social impact assessment) การวิเคราะหผลกระทบตอ
ธุรกิจเรียกวา “การวิเคราะหบริบท” (Context analysis) ผลกระทบดานการออกแบบจะทําการ
วิเคราะหดวยเชิงของ “ทฤษฎีบริบท” (Context theory) (เดช เฉิดสุวรรณรักษ, ออนไลน, 2550, 
ออนไลน) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 1. รูปแบบการปกครองและโครงสรางของกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีปกครองระบอบสหพันธรัฐ (Federal republic) 
กลาวคือ การที่มลรัฐ (States) ตาง ๆ มอบอํานาจอธิปไตยหลายประการใหรัฐบาลกลาง (Federal) ท่ี
กรุงวอชิงตัน โดยสงวนอํานาจบางประการไวเชน อํานาจนิติบัญญัติและการคลังในระดับมลรัฐ การ
ออกพระราชบัญญัติตาง ๆ เหลานี้รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจกับรัฐบาลกลางในการจัดการดูแล สวน
รัฐบาลมลรัฐนั้นมีอํานาจในการจัดการภายในมลรัฐในเร่ืองท่ีกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหเปน
อํานาจของรัฐบาลกลางและไมไดมีขอหามสําหรับมลรัฐใหเปนอํานาจของมลรัฐหรืออาจเรียกวา
หลักอํานาจท่ียังคงเหลือของมลรัฐ (Residual power) โดยการดําเนินการใด ๆ ของท้ังรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลมลรัฐจะตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญและยึดเปนแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึง
เปนไปตามหลักกฎหมายสูงสุด (Supremacy clause) เม่ือพิจารณาโครงสรางกฎหมายส่ิงแวดลอม
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวา นับต้ังแตเร่ิมมีการบัญญัติกฎหมายส่ิงแวดลอมโดยสภาสหรัฐ 
(Congress) ในศตวรรษท่ี 1970 สหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติดานกฎหมายส่ิงแวดลอมแบงเปน
หมวดหมูชัดเจนและมีเนื้อหาคอนขางละเอียดและมีเปนจํานวนมากโดยเฉพาะเร่ืองการบังคับ เชน 
Clean air Act, Clean water Act หรือ Toxic substances control Act ท้ังนี้เพื่อปองกันมิให USEPA 
และหนวยงานของมลรัฐใชดุลพินิจในการบังคับใชกฎหมายมากเกินไป รัฐบาลกลางมีหนาท่ีในการ
สรางกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อมาบังคับใชในขณะท่ีมลรัฐมีหนาท่ีในการใชกฎหมายและบังคับ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย อยางไรก็ตาม การตรากฎหมายส่ิงแวดลอม รัฐบาลกลางโดย
องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US Environmental protection agency: 
USEPA) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีดานการจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศ ดังจะกลาวถึง
บทบาทและอํานาจหนาท่ีในสวนตอไป USEPA จะทําหนาท่ีเสนอรางกฎหมายดานส่ิงแวดลอม
กลางท่ีถือเปนมาตรฐานข้ันตํ่าเพื่อใหมลรัฐตาง ๆ นําไปปฏิบัติหรือนําไปบัญญัติเปนกฎหมายของ
มลรัฐนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางจากกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐบาลกลางได แตสิทธิและหนาท่ี
ตามกฎหมายของมลรัฐจะตองไมนอยไปกวากฎหมายของรัฐบาลกลาง อยางไรก็ตามในกรณีท่ี
ความขัดแยงระหวางกฎหมายส่ิงแวดลอมของมลรัฐและของรัฐบาลกลาง รัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา (US, Constitution law) กําหนดบทบัญญัติท่ีเรียกวา Preemption ท่ีใหถือวากฎหมาย
ของรัฐบาลกลางอยูเหนือกฎหมายของมลรัฐ ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงกฎหมายส่ิงแวดลอมของรัฐบาล
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กลาง (Federal environmental law) เปนหลักไมวาจะเปนองคกรท่ีทําหนาท่ี ตรวจสอบการใช
มาตรการทางปกครอง 
  1.1 องคกรท่ีทําหนาท่ีเจาพนักงานฝายปกครองดูแลดานส่ิงแวดลอม 
  องคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง (Federal government) ระดับมลรัฐ (State governments) 
และระดับทองถ่ิน (Local governments) โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.1.1 ระดับรัฐบาลกลาง (Federal government) 
    1. องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Environmental 
protection agency-USEPA)รูปแบบขององคกรกลางท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมซ่ึงหลายประเทศไดนํารูปแบบองคกรกลางนี้มาปรับใช เชน ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเกิดจาก
แนวความคิดของความรวมมือกันระหวางรัฐบาลกลางและมลรัฐ (Cooperative federalism) ตาม
หลัก Environmental federalism องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนองคกร
ทางปกครองของรัฐบาลกลางองคกรหนึ่งของประเทศท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเม่ือป 1970 นอกจากมี
สํานักงานใหญอยูกรุงวอชิงตัน ดีซี แลวยังมีสํานักงานสาขาตามภูมิภาคอีก 10 สาขา USEPA มี
หนาท่ีในการออกกฎหมายและพัฒนาการกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (Environmental 
regulations) และดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบท่ีออกโดยสภานิติบัญญัติและ
องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ USEPA ยังมีสิทธิท่ีจะเลือกไดวา
จะปฏิเสธดําเนินคดีส่ิงแวดลอมคดีใดตอไปหรือวากรณีไหนท่ีจะปลอยใหเปนหนาท่ีของมลรัฐหรือ
ของทองถ่ินหรือกรณีไหนท่ีจะตองสงใหกรมยุติธรรม (Department of justice) พิจารณาหรือกรณี
ไหนถึงตองดําเนินการปรับทางอาญา บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหรูปแบบการทํางานของ 
USEPA ประสบความสําเร็จ คือ การท่ี USEPA มีสิทธิท่ีจะฟองรองผูกอใหเกิดมลพิษหรือผูฝาฝน
กฎหมายส่ิงแวดลอมจะเปนบุคคล นิติบุคคล องคกรของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม อีกท้ังยังมีสิทธิ
ประเมินคาปรับทางปกครองท่ียื่นฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายทางแพง รวมท้ังเรียกคาเสียหายทาง
อาญาและขอใหลงโทษจําคุกและในทางปฏิบัติ USEPA ก็ใชอํานาจดังกลาวดําเนินการท้ังทางแพง 
คดีปกครองและคดีอาญาตอผูฝาฝนกฎหมายมาแลวจํานวนมากเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
การปกครองแบบสหพันธรัฐ ซ่ึงแบงออกเปนสวนกลางและรัฐตาง ๆ จํานวน 50 รัฐ (States) โดยแต
ละรัฐมีอํานาจปกครองตนเองและออกกฎหมายภายใตรัฐของตนเองเพ่ือไมใหขัดหรือแยงกับ
กฎหมายของสวนกลาง แตละรัฐจึงมีสิทธิท่ีจะออกกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมสําหรับแตละมลรัฐ
ได อยางไรก็ตามในกรณีท่ีเกิดปญหาส่ิงแวดลอมในรัฐใดแลวองคการปกครองของรัฐนั้นไมใช
มาตรการบังคับใดเพื่อขจัดหรือปองกันปญหานั้น องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
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สหรัฐอเมริกามีสิทธิท่ีจะดําเนินการใชมาตรการบังคับตอผูกระทําละเมิดนั้นไดแตในบางกรณีแมวา
มลรัฐนั้นไดดําเนินการทางกฎหมาย ในเบ้ืองตนกับผูกระทําความผิดแลว USEPA ยังมีสิทธิท่ีจะ
ดําเนินคดีกับผูฝาฝนกฎหมายคนเดียวกันนั้นไดอีก ซ่ึงการใชอํานาจหนาท่ีลวงลํ้าอํานาจของมลรัฐ
นั้น ไดกอใหเกิดความไมพอใจตอเจาพนักงานดานส่ิงแวดลอมของมลรัฐอยางมาก ดังนั้น รัฐบาล 
จอรช บุช จึงมีความคิดท่ีจะลดบทบาทในการบังคับใชกฎหมายของ USEPA ลงพรอมท้ังเพิ่ม
อํานาจในการใชบังคับใหเปนไปตามกฎหมายของเจาพนักงานของมลรัฐใหมากข้ึนถึงแมวา 
USEPA อาจจะกดดันใหมลรัฐดําเนินการดานส่ิงแวดลอมของรัฐบาลกลางโดยการงดใหเงินทุน
สนับสนุนสําหรับมลรัฐท่ีไมปฏิบัติตามวิธีการของ USEPA ก็ตาม แตก็ไมสามารถบังคับใหมลรัฐ
ปฏิบัติตามรูปแบบการดําเนินการของตนไดตามคําพิพากษาของคดี New York vs. United States, 
505 U.S. 144 (1992)  
    2. กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice)  
    กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายและการ
ปกครองผลประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงยุติธรรมไดจัดต้ังข้ึนตาม Act to 
establish the department of Justice, ch. 150, 16 Stat 162 (1870) โดยท่ีกฎหมายดังกลาวไดมอบ
อํานาจใหกระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาและแพงท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีหนาท่ีบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal law) 
โดยมีอัยการ (Attorney General) ทําหนาท่ีในการดําเนินคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด  
    กระทรวงยุติธรรมประกอบดวยหนวยงานภายในหลายหนวยงาน เชน สํานัก
คดีแพง (Civil division) สํานักคดีอาญา (Criminal division) และสํานักส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (The environment and natural resources division) โดยสํานักส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดําเนินคดีทางกฎหมายในนามของรัฐเกี่ยวกับคดี
ส่ิงแวดลอมใน 6 กรณี คือ (1) การปองกันและขจัดมลพิษ (Prevention and clean up pollution) (2) 
การคัดคานวิธีการและกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลกลาง (Environmental 
challenges to federal programs and activities) (3) การปกปองท่ีดินสาธารณะและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Stewardship of public lands and natural resources) (4) การไดมาซ่ึงทรัพยสิน
ท่ีรัฐบาลกลางตองการ (Acquisition of property for federal needs) (5) การปกปองสัตวปา (Wildlife 
protection) และ (6) กรณีท่ีเกี่ยวของกับสิทธิและขอเรียกรองของชนชาติอินเดียน (Indian rights and 
claims) โดยท่ีหนวยงานภายในสํานักส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดจัดแบงออกเปน
หนวยงานยอยอีก 8 หนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบแตกตางกันออกไป เชน ฝายบังคับการ
ตามกฎหมายส่ิงแวดลอม (The environmental enforcement section) ทําหนาท่ีฟองรองคดีเพื่อ
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ปกปองสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่ิงแวดลอมจากมลพิษฝายกฎหมายและนโยบาย (Law 
and policy section) ทําหนาท่ีใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือในปญหากฎหมายและนโยบาย
ดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด จะเปนการฟองรองเพื่อดําเนินคดีแพงและคดีอาญาตามกฎหมาย 
เชน การฟองรองตาม Clean air Act เพื่อลดมลพิษทางอากาศหรือการฟองรองตาม Clean Water Act 
เพื่อลดมลพิษทางน้ําและปกปองพื้นท่ีชุมน้ํา (Wetlands) โดย Environmental crimes section, 
Environmental enforcement section และ Environmental defense section โดยท่ีหนวยงานภายใน
สํานักส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะรวมกันดูแลและดําเนินคดีเพื่อควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึน
นอกจากนั้นจะทําหนาท่ีเกี่ยวกับการคัดดานวิธีการและกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมท่ีรัฐบาลกลาง
กําหนดข้ึนและดําเนินคดีเกี่ยวกับการปกปองท่ีดินสาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2 ระดับมลรัฐ (State governments) 
   ในระดับมลรัฐนั้น USEPA อาจมอบอํานาจของตนในการใชกฎหมายและบังคับ
ใหเปนไปตามกฎหมายใหแกมลรัฐ ท้ังนี้ ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจไว อยางไรก็
ตามแมวาจะไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหมอบอํานาจใหแต USEPA และมลรัฐอาจทํา
ขอตกลงมอบอํานาจระหวางกันไดหรืออีกกรณีหนึ่งมลรัฐอาจบังคับใชกฎหมายไดดวยตนเองโดย
ไมตองพึ่งการมอบอํานาจจากรัฐบาลกลาง อาทิเชน บางมลรัฐมีกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีกําหนด
กฎระเบียบท่ีรุนแรงมากกวาท่ี USEPA กําหนดไว ตัวอยางการมอบอํานาจใหมลรัฐซ่ึงสามารถพบ
ไดในกฎหมายส่ิงแวดลอมฉบับตาง ๆ เชน Federal water pollution control Act หรือ Clean Water 
Act (FWPCA) มาตรา 308 (c) กําหนดใหแตละมลรัฐอาจกําหนดกระบวนการในการตรวจสอบและ
การเขาไปตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษเองไดหากพบวาขอกําหนดดังกลาวซ่ึงกําหนดโดยมลรัฐไม
ดอยไปกวากระบวนการในการตรวจสอบและการเขาไปตรวจสอบท่ีกําหนดใน FWPCA แลว 
ขอกําหนดของมลรัฐก็สามารถใชบังคับได 
   1.1.3 ระดับทองถ่ิน (Local governments)  
   County commission และ City council ซ่ึงเปนหนวยงานระดับทองถ่ินจะรวมกัน
ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
  1.2 มาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานในการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ มาตรการบังคับทางปกครองไมวาจะเปนการส่ังปรับหรือการออกใบอนุญาตเปนมาตรการท่ี 
USEPAหรือองคการพิทักษส่ิงแวดลอมของมลรัฐใชโดยท่ัวไป โดยเจาพนักงานรัฐมีสิทธิเลือกท่ีจะ
ใชมาตรการบังคับใดบังคับใชกับผูกระทําความผิดกฎหมายได โดยไมตองคํานึงวาผูกระทําผิด
ประมาทเลินเลอหรือไม 
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  อํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมาย อํานาจเบ้ืองตนของเจาพนักงาน
ปกครองในการที่จะส่ังใหผูกระทําผิดกฎหมายส่ิงแวดลอมปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนด
ไว ในเบ้ืองตนการใชมาตรการทางปกครองนี้ องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจเพียงแจงใหผูกระทําละเมิดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หากยังคงฝาฝนก็จะออกคําส่ังทาง
ปกครองซ่ึงใหอํานาจโดยกฎหมายของสวนกลางหรือของแตละมลรัฐ เพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยอาจกําหนดเวลาดวยก็ได ท้ังนี้ การออกคําส่ังทางปกครองนี้สามารถนํามาเปนสวนในการ
คํานวณคาปรับดวย การออกคําส่ังทางปกครองอาจกระทําโดยการส่ังใหควบคุมตรวจสอบและให
ขอมูลเชน RCRA (Resource conservation and recovery Act) มาตรา 3013 (a) หรือใหปฏิบัติตาม
กฎหมาย เชน FWPCA มาตรา 309 (a) (3) หรือใหเยียวยารักษา เชน CERCLA (Comprehensive 
environmental response, Compensation and liability Act) มาตรา 106 (a) และการไมปฏิบัติตาม
คําส่ังทางปกครองดังกลาวจะนําไปสูการปรับซ่ึงเปนมาตรการทางปกครองข้ึนตอไป ตัวอยางเชน 
FWPCA มาตรา 309 (a) (3) บัญญัติให USEPA มีอํานาจในการออกคําส่ัง ใหผูฝาฝนไมกระทําตาม 
Clean Water Act ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยตองแจงลักษณะของความผิดและกําหนดระยะเวลา
ใหปฏิบัติตามคําส่ัง ท้ังนี้ ระยะเวลาที่กําหนดตองพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
และความสุจริตในการกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนดตามท่ีกําหนดใน FWPCA มาตรา 309 (a) (5) 
(A)และในบางกรณี Clean Water Act ยังกําหนดเง่ือนไขท่ีจะใหคําส่ังนั้นมีผลใชบังคับ เชน กรณี
ตาม FWPCA มาตรา 309 (a) (4) กําหนดมิใหคําส่ังของ USEPA มีผลบังคับใชจนกวาจะเปดโอกาส
ใหผูถูกกลาวหากระทําผิดเร่ืองการรายงานหรือการเก็บบันทึกขอมูล 
  อํานาจส่ังปรับในกรณีท่ีผูประกอบการหรือบุคคลใด ๆ ไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจา
พนักงานฝายปกครองแลวเจาหนาท่ีรัฐมีอํานาจท่ีจะส่ังปรับไดตามท่ีกฎหมายกําหนดและในการ ส่ัง
ปรับ EPA จะพิจารณาถึงขนาดของความจงใจหรือประมาทเลินเลอในการฝาฝนคําส่ัง ขนาดของ
ความรวมมือและความไมรวมมือของผูกระทําผิด เคยถูกบังคับออกคําส่ังทางปกครองหรือไมและ
เหตุอ่ืนอันเปนเหตุเฉพาะของผูกระทําความผิด เพื่อมาเปนสวนคิดคาปรับดวยอยางไรก็ตามจํานวน
เงินท่ีปรับนั้นตองไมมากหรือนอยเกินไป โดยตองคํานึงวาจํานวนท่ีปรับตองสงผลใหผูท่ีถูกปรับจะ
ไมกระทําผิดกฎหมายส่ิงแวดลอมอีก ตัวอยาง เชน ในเดือนตุลาคม 1996 EPA ลดคาปรับจํานวน 
4.75 ลานเหรียญสหรัฐลงกวา 90 เปอรเซ็นต เนื่องจากบริษัทท่ีกระทําผิดตกลงท่ีจะลงทุนจํานวน
หลายลานเหรียญสหรัฐในการดําเนนิการตรวจสอบภายในตวัอยางกฎหมายท่ีกาํหนดเร่ืองคาปรับไว 
เชน FWPCA มาตรา 309 (g) (2) กําหนดระดับการปรับเปน 2 ข้ัน คือข้ันแรกเปนเงินจํานวนไมเกิน 
10,000 เหรียญสหรัฐ โดยแจงใหผูถูกปรับทราบเปนหนังสือและตองเปดโอกาสใหผูนั้นตรวจสอบ
การคิดคาปรับได ข้ันท่ีสอง สามารถปรับไดจํานวนไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐตอวัน ในระหวางท่ี
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ความนั้นยังดําเนินตอไป ท้ังนี้ ในการคิดคาปรับตองคํานึงถึงสาเหตุ การกระทําผิด ขนาดของ
ความผิด ความสามารถในการชําระคาปรับ ประวัติในการกระทําผิด ผลในทางเศรษฐศาสตร เปน
ตน ดังปรากฏใน FWPCA มาตรา 309 (g) (3) 
  คดีตัวอยางเกี่ยวกับการส่ังปรับ เชน คดี United States v. Gienger Farms ผูจัดการ
ฟารมปลอยน้ําเสียท่ีมีปุยคอกลงไปในอาว Tillamook ของโอเรกอน ประมาน 1.3 ลานแกลลอนโดย
ไมไดรับอนุญาตทําใหมีสารอันตรายในน้ําปริมานสูง ไมวาจะเปนไนเตรตหรือฟอสฟอรัส USEPA 
จึงไดส่ังปรับฟารมเปนเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐ 
  อํานาจออกใบอนุญาต การอนุญาต (Permits) เปนวิธีการทางปกครองหน่ึงท่ีสหรัฐใช
ควบคุมและปองกันปญหามลพิษและส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจเปนการอนุญาตโดยท่ัวไปดังเชนใน Clean 
water act กําหนดใหมีโครงการ Nation pollution discharge elimination system (NPDES) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหมีการขออนุญาตในการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยน้ําเสียท่ี
จะปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะจะตองไดรับการบําบัดโดยใชเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมี (Best 
available technology) หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีกําหนดไว จะเห็นไดวาการกาํหนดขอกําหนดในการอนุญาต
เชนนี้มีลักษณะท่ัวไปไมบังคับเจาะจงใหใชวิธีการใดในการบําบัดน้ําเสียกอนท้ิงลงสูแหลงน้ํา อีก
ประเภทหนึ่งเปนการอนุญาตท่ีมีขอกําหนดเจาะจง เชน ผูขออนุญาตจะไดรับอนุญาตใหปลอยของ
เสียชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมานปอนดตอวัน ภายใตเง่ือนไขวาของเสียท่ีปลอยตองไดรับการ
ตรวจสอบตามกฎระเบียบท่ีกําหนดและตองสงรายงานใหทราบเปนระยะ จะเห็นไดวาการอนุญาต
เปน ผลจากการที่รัฐตองการตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไดบัญญัติไวไมวาจะ
เปนการปลอยน้ําเสีย อากาศเสียหรือของเสียใดลงสูแหลงน้ํา สาธารณะ บรรยากาศท่ัวไปหรือ
สาธารณะและเปนการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยในอันท่ีจะไมกอใหเกิดมลพิษใด ๆ ตอ
ส่ิงแวดลอมอีกทางหน่ึงดวย อีกท้ังยังชวยเพิ่มความม่ันใจใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ วาผูประกอบการ
หรือบุคคลใด ๆ ไดกระทําตามบทบัญญัติท่ีกฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้การอนุญาตยังเปน
สะพานเช่ือมโยงไปสูมาตรการบังคับทางปกครองอ่ืนดวย อํานาจใหแจงใหทราบ การบังคับใช
กฎหมายส่ิงแวดลอมของสหรัฐอเมริกามุงเนนไปท่ีการตรวจสอบ (Self-monitoring) และการ
รายงานผลการตรวจสอบ (Self-reporting) ดวยตัวของผูกอใหเกิดมลพิษเองกฎหมายส่ิงแวดลอมมัก
ใหอํานาจ USEPA ในการกําหนดใหผูกอใหเกิดมลพิษตรวจสอบดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหเกิด
ความมั่นใจในการตรวจสอบและการรายงานผลของผูกอมลพิษ USEPA จึงมีอํานาจในการเขาไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงของการรายงานผลนั้น (Inspection) ซ่ึงเปนไปตามมาตรา FWPCA 308 (a) (B) 
อีกท้ังยังกําหนดมาตรการอื่นท่ีเอ้ือประโยชนตอการตรวจสอบการปลอยมลพิษและชวงอุดชองวาง
จากการใหตรวจสอบดวยตนเองเชน การกําหนดมิใหนายจางปลดลูกจางออกจากงานหรือเลือก
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ปฏิบัติตอลูกจางท่ีตรวจสอบและรายงานผลท่ีนายจางฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดกรณี
ดังกลาวไวใน FWPCA มาตรา 507 (a) หรือใน CAA (Clean air Act) มาตรา 322 (a) หรือการให
สิทธิแก USEPA ท่ีมอบรางวัลใหแกผูแจงเบาะแสการละเมิดตอกฎหมาย เชน ใน Clean air Act 
มาตรา 113 (f) กําหนดให USEPA อาจมอบเงินรางวัลไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐแกผูใหขอมูลซ่ึง
นําไปสูการเรียกเก็บคาปรับ อํานาจส่ังการพิเศษ นอกจากกฎหมายส่ิงแวดลอมของสหรัฐจะมอบ
อํานาจให USEPA มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายแลว ในบางกรณียังมอบอํานาจให
ประธานาธิบดี (President) มีอํานาจส่ังการในกรณีฉุกเฉินใกลจะมีภัยพิบัติเกิดข้ึนไดดวย ดังเชน
บัญญัติใน CERCLA มาตรา 106 (a) กรณีท่ีใกลจะเกิดเหตุและมีภยันตรายตอสุขภาพและความ
เปนอยูของประชาชนหรือตอส่ิงแวดลอมเนื่องจากการปลอยสารอันตราย ประธานาธิบดีอาจมี
หนังสือถึงมลรัฐท่ีมีการปลอยสารอันตรายและออกคําส่ังตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวเพื่อปกปอง
สุขภาพและความเปนอยูของประชาชนหรือเพื่อปกปองส่ิงแวดลอม 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดตั้งองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมของสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 
  1. รูปแบบการปกครองและโครงสรางของกฎหมายส่ิงแวดลอมประเทศฝรั่งเศส
ปกครองในระบบรัฐเดี่ยวในรูปแบบของสาธารณรัฐโดยมีสถาบันทางการเมืองแบงแยกไดออกเปน 
3 สวน คือ 
   1) สถาบันนิติบัญญัติ (รัฐสภา) มีหนาท่ีหลักในการตรารัฐบัญญัติและกฎหมาย 
   2) สถาบันบริหาร (รัฐบาล) มีหนาท่ีหลักในการบริหารราชการแผนดินโดยระบบ
บริหารเปนระบบบริหารท่ีมีลักษณะเปนทวิภาค ซ่ึงหมายถึง มีผูมีอํานาจส่ังการสองคน คือ 
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐและนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตําแหนงประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงโดยประชาชน สวนนายกรัฐมนตรีมาจากการแตงต้ังของประธานาธิบดีโดยผูท่ีมีบทบาท
สําคัญในการบริหารราชการแผนดินนั้นไดแก นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
   3) สถาบันตุลาการ (ศาล) เปนหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระ มีหนาท่ีหลักในการ
พิจารณาพิพากษาคดีความตาง ๆ ดานการปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจท่ีจะบริหารงานของตนเองไดอยางอิสระและมีอํานาจวางระบบกฎหมายและการจัดระเบียบ
การปกครอง จังหวัดโพนทะเลอาจปรับเปล่ียนไดตามความจําเปนเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแหง
ทองถ่ิน 
  การปกครองสวนทองถ่ินของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสสามารถแบงได 3 รูปแบบ 
คือ 
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   1) เทศบาล (Commune) องคการบริหารเทศบาลของฝร่ังเศส เรียกวา Conseil 
Municipal ไดรับการเลือกต้ังโดยตรงทุก 6 ปและคณะกรรมการเทศบาลจะเลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการ 1 คนทําหนาท่ีนายกเทศมนตรี (Maire) นายกเทศมนตรีมีอํานาจในการบริหาร
ภายในเทศบาล รวมทั้งเปนตัวแทนของรัฐในการจัดทํานิติกรรมของรัฐจดทะเบียนตาง ๆ รักษา
ความสงบ จัดการเลือกต้ังภายใน รวมท้ังจัดทําประกาศตาง ๆ ของรัฐนอกจากน้ัน นายกเทศมนตรี
ยังทําหนาท่ีในการบริหารงบประมานของเทศบาลและงานในความรับผิดชอบของเทศบาลน้ัน ๆ 
อาทิ โรงเรียน รถรับและสงนักเรียน การกําจัดขยะ สาธารณูปโภค ถนนหนทางภายในเทศบาล การ
วางผังเมือง เปนตน 
   2) จังหวัด (Department) องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกวา Conseil General มี
การเลือกต้ังโดยตรงทุก 6 ปและองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ จะเลือกประธานเพ่ือทําหนาท่ีบริหาร 
โดยจะตองเปนผูเตรียมการและดําเนินการประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัด บริหารงบประ
มานและบุคลากร หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีสําคัญ ๆ ไดแก การดําเนินการของ
วิทยาลัยจังหวัด การจัดการขนสงภายใน การจัดการทองถ่ิน เปนตน โดยท่ีฝร่ังเศสจัดวาเปนประเทศ
ท่ีมีการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางมาก 
   ดังนั้น รัฐบาลฝ ร่ัง เศสโดยกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีการแตงต้ังผูวาราชการจังหวัด (Prefet) ไปทําหนาท่ีบริหารงานในสวนความ
รับผิดชอบของรัฐ ในจังหวัดนั้น ๆ อาทิ การรักษาความสงบภายใน การจัดการเลือกต้ัง การใหความ
ชวยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติรวมท้ังทําหนาท่ีในการแระสานงานระหวางรัฐบาลกลางกับองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
   3) ภาคหรือมณฑล (Region) เปนการรวมหลายจังหวัดเขาดวยกันโดยใหจังหวัดท่ี
ใหญท่ีสุดเปนท่ีต้ังของภาคและผูวาราชการในจังหวัดนั้นเปนผูวาราชการภาคดวย ปจจุบันฝร่ังเศสมี 
26 ภาค องคการบริหารภาคเรียกวา Conseil Regional มีการเลือกต้ังโดยตรงทุก 6 ป และองคการ
บริหารภาคนี้จะเลือกประธานเพ่ือทําหนาท่ีบริหารโดยจะตองเปนผูเตรียมการและดําเนินการ
ประชุมขององคการบริหารภาคตลอดจนบริหารงบประมานและบุคลากรภายในภาค 
   ในสวนของโครงสรางกฎหมายส่ิงแวดลอม ประเทศฝร่ังเศสไมมีกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนกรอบกฎหมายเพียงฉบับเดียว แตมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมหลายฉบับ 
ซ่ึงไดรวบรวมจัดทําประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม (Environmental Code) ข้ึนโดยรวบรวมกฎหมาย
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับน้ํา อากาศ เสียง พืชและสัตว เปนตน ท่ีสวนหนึ่งเปน
การนําเอาบทบัญญัติใน Directive ของ EU และหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter pays principle) 
มาปรับใชประมวลกฎหมายฝรั่งเศสป ค.ศ.2000 ไดนําเคร่ืองมือตาง ๆ ไมวาจะเปนเครื่องมือดาน
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กฎหมาย ดานเศรษฐศาสตรและการวางแผนมาปรับใชกับปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางสมดุล ท้ังนี้ 
กระบวนการหนึ่งท่ีบัญญัติในประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของฝร่ังเศสท่ีมีสวนชวยผลักดันใหการ
รักษาและการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปดวยดี คือ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในรูปแบบ
การอภิปรายสาธารณะ การอภิปรายสาธารณะนี้เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนไมนานแตก็ไดรับการ
ยอมรับจากประชาชนโดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการ เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศน้ัน 
ประเทศฝรั่งเศสไดใหความสําคัญอยางมากในเร่ืองการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจของโดรงการตาง ๆ ของรัฐ ท้ังนี้เพราะความเปนกลางของคณะกรรมการจัดการ
อภิปรายสาธารณะแหงชาติ (The National public Debate Commission) เพราะคณะกรรมการจัดการ
อภิปรายสาธารณะแหงชาตินั้นมีสถานะเปนองคการมหาชนอิสระ ซ่ึงมีท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิท่ี
หลากหลาย เพื่อจะเปนหลักประกันวา ในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นนี้จะไมเปนเพียงการ
จัดทําตามท่ีกฎหมายบังคับไวหรือเปนการประชาสัมพันธเทานั้น แตเปนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางแทจริงเพื่อนําความคิดเห็นชองประชาชนเหลานั้นมาใชเปนขอมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจของรัฐหรือเจาของโครงการตอไปการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
รูปแบบการอภิปรายสาธารณะไดถูกนําไปรวบรวมไวในมาตรา L121-1 ถึงมาตรา 121-5 ประมวล
กฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอม 
  แนวคิดในการจัดทําประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส
ประกอบไปดวยหลักการสําคัญดังนี้ 
  1) หลักการแจงเตือน (Le Principe de precaution) 
  2) หลักการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Le Principe d' Action 
Preventive et de Correction) การใชเทคนิควิธีท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมีในขณะน้ันโดยคาใชจายท่ีพอเหมาะ 
  3) หลักผูกอมลภาวะเปนผูจาย (Le principe pollueur-payeur) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนใน
การใชมาตรการปองกันมลพิษ คาใชจายในการลดหรือตอตานดานมลพิษผูกอใหเกิดมลพิษ 
คาใชจายในการลดหรือตอตานดานมลพิษผูกอใหเกิดมลพิษจะตองสนับสนุนคาใชจายเหลานั้น  
  4) หลักการมีสวนรวมของประชาชน (Le principe de participation) ประชาชนควรท่ี
จะไดทราบขอมูลขาวสารของทางราชการในเร่ืองส่ิงแวดลอมรวมไปถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม
ท่ีเปนอันตรายอ่ืน ๆ  
  นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบอีกหลายฉบับเกี่ยวกับการคุมครองส่ิงแวดลอม ท่ีใหคํา
จํากัดความ การกระทําความผิดท่ีนิติบุคคลตองรับผิดชอบเชน 
  1) การคุมครองส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติทางน้ํา (มาตรา L213-6)  
  2) ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการของเสีย (มาตรา L541-47) เปนตน 
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  อีกท้ังมาตรา L512-6 แหงประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม มีลักษณะเปน “คดีท่ีศาลมี
อํานาจเต็ม” (Recours de plein contentieux) ผูพิพากษามีอํานาจอยางกวางขวางครอบคลุมไปถึง
เร่ืองตาง ๆ เชน การอนุญาตใหเร่ิมดําเนินโครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังใหความเห็นชอบใน
ขอกําหนดการประกอบกิจการหรือ พิจารณาความคืบหนาหรือวิธีการเยียวยา หลังเกิดเหตุขัดของ
หรือจากอุบัติเหตุของโครงการหรือกิจการประเภทท่ีตองแจงการประกอบกิจการ เปนตน อยางไรก็
ดีถึงแมประเทศฝร่ังเศสจะมีประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมเพ่ือใชพิจารณาคดีส่ิงแวดลอมแต
ทายท่ีสุดศาลจะตองไปดูกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของประกอบดวย เชน ประมวลกฎหมายกอสราง
และท่ีอยูอาศัย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายการจัดการท่ีดินในชนบท ประมวล
กฎหมายปาไมประมวลกฎหมายผังเมืองเปนตน 
  2. องคกรท่ีทําหนาท่ีเจาพนักงานฝายปกครองดูแลดานส่ิงแวดลอม ประเทศฝรั่งเศส
ไมมีองคกรเดียวท่ีทําหนาท่ีดูแลปญหาดานส่ิงแวดลอมเหมือนดั่งเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาดังจะ
เห็นไดจากมาตรา L132-1 องคกรดานส่ิงแวดลอมของฝร่ังเศสแตกแยกเปนหลายแขนง เชนองคการ
พิทักษชายฝงทะเล (The coastal protection Agency) สํานักงานการลาสัตวและชีวิตสัตวในปา
แหงชาติ (The National Hunting and Wildlife office) สมาคมการเกษตร (Chambers of Agriculture) 
อยางไรก็ตามมีองคกรหน่ึงท่ีอาจถือไดวาเปนองคกรหลักดานส่ิงแวดลอม คือองคการการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน (The Environment and Energy Management Agency) จัดต้ังข้ึนตาม
มาตรา L131-3 เพื่อทําหนาท่ีในการปกปองและควบคุมมลพิษทางอากาศ ลดปริมานขยะของเสีย 
การทิ้งขยะของเสีย การนําขยะของเสียกลับมาใชใหมหรือทําใหกลับคืนดี การปกปองผิวดินและ
การทําใหพื้นท่ีท่ีไดรับมลพิษคืนดี การอนุรักษพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน การ
ดําเนินการเพ่ือลดมลพิษทางเสียงและการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดรวมท้ังรวมมือกับองคการตาง ๆ 
ท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับน้ํา (Water Agencies) เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับปญหาทางน้ํา ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด
วา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสเปนประเทศท่ีจัดใหมีองคการท่ีทําหนาท่ีดูแลปญหาส่ิงแวดลอม
เฉพาะดานคือ กรณีปญหาเกี่ยวกับน้ํา องคการหลัก ๆ ท่ีทําหนาท่ีดูแลปญหาน้ํา คือ  
  องคการน้ําแหงชาติ (The National Water Agency) ตามมาตรา L213-1 ซ่ึงมีหนาท่ี
เพียงใหคําแนะนําตอโครงการหรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับน้ําและองคการลุมน้ํา(The Water 
Basin Agencies) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพื้นท่ีลุมน้ําหรือพื้นท่ีกลุมลุมน้ําตามมาตรา L213-2 ประกอบดวย
ผูแทนจากภาคและทองถ่ินซ่ึงลุมน้ํานั้นต้ังอยูไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผูแทนจากผูใชหรือบุคคลผู
ท่ีเกี่ยวของ ผูแทนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากรัฐ โดยเฉพาะผูแทนจากกลุมผูเช่ียวชาญดานสังคมโดยทํา
หนาท่ีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโครงการหรือการพัฒนาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับขอพิพาทที่เกิดข้ึนระหวางเจาพนักงานรัฐและผูท่ีเกี่ยวของ ในปจจุบันองคการลุมน้ําของ



67 

 

ฝร่ังเศสมีท้ังหมด 6 องคการ ในประเทศฝร่ังเศสมีการแบงการปกครองออกเปน 2 ระดับใหญ ๆ คือ 
ระดับชาติและระดับภาค ดังนั้นการศึกษาองคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมจึงตองแบงศึกษา
ออกเปน 2 ระดับ 
  3. ระดับชาติ  
  ในระดับชาตินั้นจะมีกระทรวงนเิวศวิทยาและการพัฒนาท่ียัง่ยืน (Ministry of Ecology 
and sustainable Development) ทําหนาท่ีหลักดานการปกครองการบอนทําลายและพัฒนาอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังมีหนาท่ีลดมลพิษและความเดือดรอนรําคาญในทุกลักษณะ นอกจากนี้ยังมี
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการดานส่ิงแวดลอม เชน กระทรวงเกษตร หลายหนวยงานใน
กระทรวงนี้มีหนาท่ีเกี่ยวของกับปญหาส่ิงแวดลอม เชน กรมการจัดการและการวางแผนสวน
ภูมิภาคและการดําเนินการดานปาไม (Department of Rural Management and Structure and the 
Forest service) กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of the Industry) กระทรวงศึกษาและกระทรวง
มหาวิทยาลัย (Ministry of Education and the Ministry of the Universities) 
  4. ระดับภูมิภาคและทองถ่ิน 
  สําหรับระดับภูมิภาคและทองถ่ินนั้นองคกรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับภาค (Regions) แมประเทศฝร่ังเศสจะมีแนวโนมท่ีจะถายโอนอํานาจ
หนาท่ีในการปกครองของสวนภูมิภาคใหเจาหนาท่ีทองถ่ินก็ตาม แตในปจจุบันอํานาจและหนาท่ี
ยังคงอยูกับสวนกลางเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม สวนกลางก็ไดมอบหมายใหเจาพนักงานระดับ
ภาคมีอํานาจหนาท่ีในการวางนโยบาย เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพื่อปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
ภูมิภาคและมีหนาท่ีในการสงเสริมใหมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองปญหา
มลพิษทางน้ํา อากาศ เสียงรบกวน การทิ้งขยะของเสีย นอกจากน้ียังใหเจาพนักงานระดับภาคมี
หนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาพนักงานทองถ่ินในเร่ืองการปกปอง ส่ิงแวดลอม การปกปอง
มลพิษและขจัดเหตุเดือดรอนรําคาญ ในระดับ Departments มีหนาท่ีควบคุมการติดต้ังอุปกรณและ
เคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีกฎหมายไดแบงประเภทไวเปนประเภทตองแจงใหทราบและประเภทตองไดรับ
อนุญาตกอนดําเนินการติดต้ังและรับคํารองเรียนจากประชาชน นอกจากนี้ เจาพนักงานระดับอําเภอ
จะตองรวมมือกับเจาพนักงานระดับตําบล ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของตําบลและมีสิทธิท่ีจะ
ใชอํานาจตามกฎหมายดําเนินการแทนเจาพนักงานระดับตําบลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของ
ตําบลและมีสิทธิท่ีจะใชอํานาจตามกฎหมายดําเนินการแทนเจาพนักงานระดับตําบลหากเจา
พนักงานนั้นไมปฏิบัติตามหนาท่ีระดับสุดทาย คือ ระดับ Communes นายกเทศมนตรีในฐานะ
หัวหนาฝายตําบลมีอํานาจดําเนินการรักษาความสะอาดและขจัดเหตุเดือดรอนรําคาญและมลพิษใน
ระดับทองถ่ินได ตัวอยางขององคกรท่ีทําหนาท่ีดูแลดานส่ิงแวดลอมในเร่ืองการจัดการส่ิงสกปรก
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บนท่ีดินและในน้ํานั้น องคกรระดับชาติท่ีทําหนาท่ีดูแล คือ กองปกปองความเส่ียงจากมลพิษ 
(Direction de la Prevention des Pollution des Risques: DPPR) ในกระทรวงส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและสํานักส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม (Service de I'Environnement: SEI) มีหนาท่ีใน
การดูแลและจัดการส่ิงสกปรกโสโครกบนท่ีดินและในน้าํ โดยการดําเนินการใดเพื่อลดมลพิษ ความ
เดือดรอนรําคาญและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดแบง
ประเภทไว สวนในระดับทองถ่ินนั้นเจาพนักงานระดับทองถ่ินจะมีอํานาจในการวางผังเมืองและ
กําหนดการใชประโยชนในท่ีดิน รวมท้ังมีอํานาจบังคับใชกรณีดังกลาว 
  5. มาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานการปองกันและแกไขปญหามลพิษ 
  อํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมาย 
  เจาพนักงานของรัฐ (Le Prefet) มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะส่ังใหผูฝาฝนกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมท่ีจะแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามกฎหมายหรือส่ังใหปฏิบัติตามกฎหมาย กรณี
มาตรการทางปกครองกับกฎหมายเกี่ยวกับน้ําในมาตรา L216-1 กําหนดใหเจาพนักงานรัฐสามารถ
ส่ังใหผูกระทําผิดกฎหมายส่ิงแวดลอมปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไดและหากผูกระทําผิดยังละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานแลว เจา
พนักงานฝายปกครองมีสิทธิดําเนินการตามมาตรการทางปกครองอ่ืน ๆ ตอไปท่ีไดบัญญัติไวใน
มาตรา L216-1 สําหรับกรณีกฎหมายเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ มาตรา L226-8 กําหนดใหเจา
พนักงานรัฐมีสิทธิส่ังใหผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายกระทําการใหเปนไปตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
  อํานาจส่ังปรับ 
  ในประเทศฝร่ังเศส กฎหมายไดใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐในการส่ังปรับได
โดยตรงโดยไมตองพึ่งอํานาจผูพิพากษาหรือศาลอาญา มาตรา L226-6 ของกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศกําหนดใหเจาพนักงานรัฐมีสิทธิส่ังปรับแกบุคคลที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
มลพิษทางอากาศไดโดยอัตราคาปรับแตละกรณีกําหนดไวในกฎหมาย เชน มาตรา L226-9 
กําหนดคาปรับสําหรับกรณีผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีขององคการที่มีอํานาจตามมาตรา L226-2 
ในการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายมีโทษปรับ 7,500 ยูโร นอกจากคาปรับทางปกครอง
ดังกลาวแลว มาตรานี้ยังกําหนดใหผูดําเนินการท่ีฝาฝนกฎหมายตามท่ีกลาวขางตนจะตองโทษ
คาปรับทางอาญารวมถึงโทษจําคุกดวย 
  มาตรา L521-18 ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันมลพิษความเส่ียงและความ
เดือดรอนรําคาญกําหนดใหสิทธิแกเจาพนักงานฝายปกครองส่ังปรับแกผูท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ัง 
ของเจาพนักงานท่ีใหไวตามมาตรา L512-17 ในอัตราสูงสุดเทากับ 1,500 ยูโร 
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  ในกฎหมายเกี่ยวกับการอยูรวมกัน มาตรา L581-26 กําหนดคาปรับสําหรับกรณีท่ีผูใด
ติดต้ังหรือแกไขเพ่ิมเติมปายโฆษณาหรือสัญลักษณใดท่ีมีลักษณะออกสูสาธารณะโดยไดแจงให
นายกเทศมนตรี (Mayor) หรือ Prefet ทราบลวงหนาหรือกรณีท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดแจงไว
จะตองโทษปรับจํานวน 750 ยูโร อํานาจใหเปดเผยหรือแจงใหทราบ อํานาจนี้ปรากฏอยูในกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมแขนงตาง ๆ ของประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม ถือไดวาเปนมาตรการทางปกครอง
มาตรการหนึ่งท่ีชวยควบคุมการติดต้ังส่ิงใดซ่ึงอาจเปนอันตรายไมถูกหลักอนามัยเปนพิษหรือเสียง
ดังรบกวน โดยการแบงแยกประเภทของการติดต้ังเปน 2 จําพวก คือจําพวกท่ีตองเปดเผยหรือแจง
ใหทราบและประเภทท่ีตองขออนุญาต ซ่ึงประเภทหลังนี้เปนมาตรการทางปกครองที่ใชอยาง
แพรหลายท่ีจะไดกลาวตอไป ในการส่ังใหแจงหรือเปดเผยขอมูลนั้นก็เพื่อประโยชนตอผูอยูอาศัย
ใกลเคียงบริเวณท่ีต้ังและเพื่อปกปองสุขภาพของประชาชนการแจงไมจําเปนตองไดรับอนุญาต ผูยื่น
คําขอแจงตามท่ีกฎหมายกําหนด เพียงแตยื่นขอมูลและรายละเอียดท่ีจะตองแจงหรือเปดเผยใหเจา
พนักงานรัฐเม่ือเจาพนักงานฝายปกครองเช่ือวาการติดต้ังนั้นจะเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ท่ีกําหนดเจาพนักงานจะสงหนังสือใหแกผูยื่นคําขอเพื่อท่ีจะดําเนินการใด ๆ ตอไป ตัวอยาง
กฎหมายท่ีกําหนดใหมีการแจงหรือเปดเผย คือ มาตรา L512-8 เกี่ยวกับการปกปองมลพิษและความ
เดือดรอนรําคาญกําหนดวาโครงการใดท่ีไมกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ ซ่ึงจะตองอยูภายใตกฎระเบียบท่ีกําหนดข้ึนโดยเจาพนักงานฝายปกครอง 
จะตองมีการเปดเผยหรือแจงใหทราบหรือในกรณีกฎหมายเกี่ยวกับเคมีภัณฑกอนท่ีจะมีการวาง
จําหนายเคมีภัณฑใดท่ีไมอยูในบัญชีรายช่ือของ European Inventory (EINECS) ผูผลิตหรือผูนําเขา
จะตองแจงเจาพนักงานฝายปกครองทราบตามมาตรา L521-3 หรือมาตรา L 126-1 กําหนดให
โครงการสาธารณะจะตองมีการเปดเผยหรือแจงใหทราบ เพื่อใหประชาชนไดทราบขอเท็จจริงการ
ทําโครงการและผลประโยชนจากการทําโครงการหากไมมีการเปดเผยขอมูลของโครงการ 
โครงการนั้นก็จะไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการตอไป อีกท้ังเม่ือไมมีการเปดเผยขอมูลแลวไมมีการ
ดําเนินการตามโครงการภายในระยะเวลา 5 ป การเปดเผยนั้นจะถือวาใชไมไดเปนโมฆะแต
ระยะเวลาดังกลาวอาจขยายไดหากขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของไมมีการเปล่ียนแปลง 
  อํานาจในการอนุญาต อํานาจในการอนุญาตตอโครงการหรือการกระทําใดท่ีสง
ผลกระทบตอคนจํานวนมากถือเปนมาตรการทางปกครองมาตรการหน่ึงท่ีไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายส่ิงแวดลอมของฝร่ังเศสตัวอยางเชน มาตรา L214-3(I) กําหนดใหการดําเนินการดังตอไปนี้
จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทางปกครองท่ีอํานาจในการติดต้ัง การกอสราง การทํางาน
หรือกิจกรรมใดท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตออนามัยและความปลอดภัยของประชาชน กอใหเกิด
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ผลกระทบตอทางไหลของน้ําทําใหลดแหลงน้ําอาจกอใหเกิดภาวะนํ้าทวมหรือกอใหเกิดความ
เสียหายรายแรงตอคุณภาพของความหลากหลายของธรรมชาติของแหลงน้ํา 
  นอกจากนี้ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันมลพิษ ความเส่ียง ความเดือดรอน
รําคาญ (Prevention of pollution, Risks and nuisances) ซ่ึงกําหนดอยูในสวน 4 (Book V) ของ
ประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศฝร่ังเศสก็กําหนดเรื่องอํานาจในการอนุญาตไวในมาตรา 
L512-1 วาโรงงานพื้นท่ีทํางานหรือโครงการใดไมวาจะดําเนินการโดยหรือเปนของรัฐหรือเอกชนก็
ตาม ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบตอความสะดวกของผูท่ีอยูอาศัยหรือใกลเคียงหรือ
สงผลตออนามัยและความปลอดภัยของสาธารณะหรือสงผลตอเกษตรกรรม จะตองขออนุญาตตอ
เจาพนักงานของรัฐ อํานาจในการสั่งใหชําระเงินชดเชยความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
ตอเนื่องจากอํานาจส่ังใหแกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา L213-1 ยังใหสิทธิแกเจา
พนักงานปกครองในการสั่งใหผูดําเนินการหรือส่ังใหเจาของงานติดต้ังในกรณีไมมีผูดําเนินการ
ชําระเงินเทากับเงินท่ีจะตองใชเพื่อใหงานท่ีทํานั้นสําเร็จลุลวงแกรัฐ เพื่อนํามาใชคืนแกรัฐเม่ือรัฐ
ตองนําเงินมาชดใชเยียวยาความเสียหายในอนาคตจากการที่ผูดําเนินการหรือเจาของไมปฏิบัติตามท่ี
เจาพนักงานส่ังการ อํานาจในการส่ังการพิเศษเปนการใชอํานาจของเจาพนักงานรัฐในการส่ังการ
พิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อบรรเทาความเสียหายในกรณีฉุกเฉิน ดังตัวอยางตามมาตรา L223-1 
กรณีมลพิษทางอากาศ กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐใชมาตรการใดเพื่อยับยั้งปริมานและ
ผลของความเสียหายท่ีจะเกิดตอประชาชนโดยมาตรการนั้นรวมถึงการหามหรือการใหระงับ
ช่ัวคราวมิใหกระทํากิจกรรมใดซึ่งจะมีผลใหเกิดวิกฤตตออากาศ ข้ันรายแรงท้ังนี้ การกําหนด
มาตรการใดข้ึนอยูกับความเหมาะสมและเพ่ือลดการปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเคล่ือนท่ี
ไดและไมเคล่ือนท่ี เชน การหามใชยานพาหนะและเม่ือมีการส่ังหามใชยานพาหนะเพื่อระงับเหตุภัย
พิบัติทางอากาศแลว มาตรา L223-2 ก็กําหนดใหสิทธิแกประชาชนในการใชยานพาหนะสาธารณะ
ของรัฐไดโดยไมมีคาใชจาย  


