
 

 

บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 

และของตางประเทศ 

 องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมเปนองคกรหนึ่งท่ีไดถูกกลาวไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
ตอเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีเจตนาหวังใหเปนกลไกหนึ่งท่ีจะทําใหภาคประชาชนไดเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการทางดานส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชนท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เชน มาตรา 67 วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบรุนแรงจะเกิดข้ึนไมไดเลย หากไมมีการรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสียไมไดมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและท่ีสําคัญก็คือไมไดรับความเห็นประกอบจาก
องคการอิสระท่ีจะตองประกอบไปดวยผูแทนองคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดใหมีการศึกษาดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพแตปจจุบันการบังคับใช
รัฐธรรมนูญตามมาตราดังกลาวยังไมเกิดผลอยางจริงจัง เนื่องจากยังไมมีการออกกฎหมายข้ึนมา
รองรับเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติและยังไมมีการใหคําจํากัดความท่ีชัดเจนของคําวา “โครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ” คําจํากัด
ความถึง “องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ” และยังไมมีการจัดต้ังองคการอิสระดาน
ส่ิงแวดลอมซ่ึงลวนแลวแตเปนสาระสําคัญของ มาตรา 67 ท่ีไดระบุไวท้ังส้ิน 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอม
ของประเทศไทย 

 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 เพื่อ
คุมครองสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมในการอนุรักษบํารุงรักษาและไดรับประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดใหบุคคลไดรับการคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีจะเขารวมกับรัฐหรือ
ชุมชนหรือชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษบํารุงรักษา การไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
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และความหลากหลายทางชีวภาพหรือในการคุมครองสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อให
ดํารงชีพอยูไดอยางปกติสุขและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย 
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิต หามหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน
หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของบุคคลใดหรือธุรกิจใดหรือ
องคกรของรัฐมิกอให เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพแวดลอมทางกายภาพหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระทบตอสุขภาพ สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน เวนแต
จะไดศึกษาและประเมินผลกระทบรอบดานคุณภาพส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศนโดยกอนดําเนิน
โครงการหรือดําเนินกิจกรรมดังกลาวตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนหรือชุมชน
ทองถ่ินดั้งเดิมตลอดจนผูมีสวนไดเสียท่ีจะไดรับผลกระทบโดยตรง รวมท้ังตองรับฟงความคิดเห็น
ขององคการอิสระท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกี่ยวของใหความเห็น
ประกอบกอนดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว ชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมี
สิทธิฟองหนวยงานราชการหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ี
เปนนิติบุคคลเพื่อใหปฏิบัติการดังกลาวได การใชสิทธิฟองยอมไดรับความคุมครองชวยเหลือทาง
กฎหมายตามสมควรแกกรณีโดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนด
หลักการสําคัญ คือ หามดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หากจะดําเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสามประการ ดังนี้ 
 ประการท่ีหนึ่ง ตองศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
 ประการท่ีสอง ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสียกอน 
 ประการท่ีสาม  ตองใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นกอนมีการดําเนินการดังกลาวคณะกรรมการ
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ คือ  
 1. ใหความเห็นตอโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
 2. สงเสริมและสนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นตอการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิง
แวดลอทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
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 3. การดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยดานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
 4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของกรรมการ 

มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการดานส่ิงแวดลอมใน
ตางประเทศ 

 แนวทางการปฏิรูปองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมใน
ตางประเทศ การศึกษาในสวนนี้จะเปนการสรุปแนวทางการปฏิรูปองคกรดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในประเทศพัฒนาแลวต้ังแตตนป ค.ศ.1990 ใน 9 ประเทศ ไดแก แคนาดา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด เนเธอรแลนด เยอรมนี สวีเดน ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักรและไอรแลนด ซ่ึงลวนเปน
ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางมากและเปนประเทศที่มีความต่ืนตัวดานส่ิงแวดลอมใน
ระดับหนึ่ง ทําใหการพัฒนาองคกรในดานนี้มีความกาวหนาไปมากกวาในประเทศอ่ืน ๆ ปญหาท่ีทา
ทายมากที่สุดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษส่ิงแวดลอม คือ ทําอยางไร
ในแนวนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานของรัฐและ
องคกรทองถ่ินท่ีหลากหลายจึงจะมีความสอดคลองกันและสงเสริมแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 จากการศึกษาในหลายประเทศพบวาการปฏิรูปองคกรสามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ 
 1. การปฏิรูปทางดานกฎหมายเพื่อท่ีจะยุบรวมอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมใหอยูภายใตหนวยงานเดียว 
 2. การพัฒนาองคกรท่ีทําหนาท่ีประสานงานระหวางกระทรวงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอมและ 
 3. การพัฒนาองคกรท่ีชวยประสานงานระหวางหนวยงานในระดับประเทศและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเองสําหรับประเทศท่ีมีการ
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมไปสูทองถ่ิน  
 การปฏิรูปทางดานกฎหมายโดยท่ัวไปแลวกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษส่ิงแวดลอมจะกระจัดกระจายอยูภายใตการดูแลของหลาย
กระทรวงหลายหนวยงานของรัฐจึงมีความพยายามท่ีจะยุบรวมอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมและการบริหารจัดการทรัพยากรไวในกฎหมายฉบับเดียว ประเทศนิวซีแลนดเปน
ประเทศเดียวท่ีสามารถรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทไวภายใตกฎหมายวา
ดวยการบริหารจัดการทรัพยากรที่เรียกวา Resource Management Act (RMA) 1991 ซ่ึงนับวาเปน
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รูปแบบของการรวมอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและการอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีกาวหนา
มากท่ีสุดในปจจุบัน ประเทศเนเธอแลนดและสวีเดนไดยุบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใน
รายสาขาท้ังหมดเขาไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน คือ Environment Management Act (EMA) 1993
และ Environmental Code, 1999 ตามลําดับกฎหมายท้ังสองฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและสงเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน ในขณะท่ีอํานาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในมิติอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงอยูกับหนวยงานตาง ๆ ในรายสาขา เชน 
หนวยงานดานการเกษตร การอุตสาหกรรม เปนตน 
 ในกรณีของประเทศนิวซีแลนด RMA ไดรวมกฎหมายและกฎเกณฑการกํากับดุแลท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร อากาศ น้ําและธรณีไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน ยกเวน
กฎหมาย 9 ฉบับ ไดแก กฎหมายวาดวยสารพิษ การประมง ความม่ันคงทางชีวภาพ ปาไม ช้ันอากาศ
โอโซน แร สัตว ปาและการอนุรักษ ซ่ึงยังคงมีการบังคับใชควบคูไปกับ RMA ตัวอยางเชน ในกรณี
ท่ีผูประกอบการเอกชนตองการจะสํารวจแร จะตองขออนุญาตจากท้ังกระทรวงพาณิชยของ
นิวซีแลนดภายใตกฎหมายแรและจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย RMA ท่ี
จะประเมินผลกระทบของกิจกรรมดังกลาวตอผูท่ีอยูอาศัยและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีนั้น ๆ และ
ตัดสินใจที่ใหหรือไมใหใบอนุญาตในการสํารวจแรเพื่อท่ีจะใหกฎหมาย RMA มีผลบังคับใชอยาง
จริงจังในการอนุรักษส่ิงแวดลอม นิวซีแลนดไดมีการจัดต้ัง “ศาลส่ิงแวดลอม” ข้ึนมา ซ่ึงมี
สถานภาพเปนหนวยงานอิสระไมสังกัดกระทรวงหรือหนวยงานใด ๆ ของฝายบริหารและประกอบ
ไปดวยผูพิพากษาดานส่ิงแวดลอมและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในหลายดาน เชน องคกร
บริหารสวนทองถ่ินและการบริหารจัดการทรัพยากร เปนตน บุคคลท่ัวไปหรือผูท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการจัดสรรทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐบาลกลางสามารถ
เรียกรองใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติของ RMA ได คําส่ังของศาลส่ิงแวดลอมถือวาเปนท่ีสุด 
แมวาอาจจะมีการรองเรียนไปยังศาลฎีกาไดแตศาลฎีกาจะพิจารณาเฉพาะในประเด็นของขอ
กฎหมายเทานั้น ดังนั้น ในทางปฏิบัติ ศาลส่ิงแวดลอมจึงเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษส่ิงแวดลอมในประเทศนิวซีแลนดคําตัดสินของศาลจะ
อยูเหนือคําส่ังของฝายบริหารซ่ึงรวมถึงรัฐมนตรีดวย 
 ในลักษณะเดียวกันประเทศสวีเดนก็มีการจัดต้ังศาลส่ิงแวดลอมซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกัน คือ พิจารณาและตัดสินเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตจะแตกตางกันตรงท่ีการอุทธรณจะไดรับการพิจารณาโดยศาลสูงดาน
ส่ิงแวดลอมแทนศาลฎีกา คําตัดสินของศาลส่ิงแวดลอมเปนการสรางมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมซ่ึง
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขต
พื้นท่ีของตนเอง  
 ประเทศเนเธอรแลนดไดมีการรวมกฎหมายดานส่ิงแวดลอมท่ีกระจัดกระจายใน
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบภารกิจในรายสาขาตาง ๆ เขาไวภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน คือ 
Environment Management Act (EMA) 1993 กฎหมายดังกลาวไดรวมอํานาจหนาท่ีในการกําหนด
มาตรการดานส่ิงแวดลอม กระบวนการและข้ันตอนในการบังคับใชมาตรการดานส่ิงแวดลอมและ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกฎหมายทุกฉบับเขาไวภายใต
กระทรวงการเคหะผังเมืองและส่ิงแวดลอม (Ministry of Housing, Spatial Planning and 
Environment) แตเพียงหนวยงานเดียว ซ่ึงหมายความวา ในกรณีท่ีผูประกอบการมีการดําเนินกิจการ
ท่ีอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมวาจะเปนน้ํา อากาศจะตองขอใบอนุญาตเพียงใบเดียวจาก
กระทรวงส่ิงแวดลอม ทําใหสะดวกมากข้ึน ท้ังนี้ไดมีการจัดต้ัง “Target Group of Managers” ซ่ึง
ประกอบดวย ขาราชการเพื่อรับผิดชอบเฉพาะในการประสานงานระหวางกระทรวงตาง ๆ ในเร่ือง
ของการกําหนดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมและมาตรการท่ีใชในการกํากับดูแล อยางไรก็ตาม 
เนเธอรแลนด เชนเดียวกับสวี เดนยังไม มีการดํา เนินการในสวนของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศยังกระจัดกระจายอยูภายใต
หลายกระทรวงและหลายหนวยงานและยังไมมีการนําหลักของการพัฒนาแบบยั่งยืนมาใชในทาง
ปฏิบัติทําใหนโยบายหรือยุทธศาสตรในการจัดสรรทรัพยากรยังไมหลอมรวมมิติของส่ิงแวดลอม
เขากับมิติทางเศรษฐกิจและสังคมไดโดยกระทรวงสิ่งแวดลอมคงถูกมองวาเปนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมแตเพียงผูเดียวในขณะท่ีกระทรวงการคลังจะใหความสําคัญแกมิติทาง
เศรษฐกิจดานเดียว 
 ประเทศพัฒนาแลวอ่ืน ๆ เชน แคนาดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ฝร่ังเศส ไอรแลนด 
ออสเตรเ ลียและสหราชอาณาจักร  มีการพัฒนากฎหมาย ท่ี เกี่ ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรายสาขา (Sectoral) เชน สาขาเกษตรและอุตสาหกรรม เปนตน โดยไมมีการ
ตรากฎหมายเพ่ือยุบรวมอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือดานส่ิงแวดลอมเขามา
ภายใตหนวยงานเดียว เชน ในกรณีของประเทศนิวซีแลนด สวีเดนและเนเธอรแลนดทําใหการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและงานอนุรักษส่ิงแวดลอม คงอยูภายใตการดูแลของหลาย
กระทรวง ท้ังนี้ เนื่องจากการยุบรวมอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เปนส่ิงท่ีทําไดยาก
ในทางปฏิบัติเพราะผิดแผกจากวิธีการบริหารราชการท่ีเนนการบริหารตามรายสาขาในอดีตท่ีฝงราก
ลึกมาเปนระยะเวลายาวนานมาก อยางไรก็ดี ประเทศเหลานี้ก็ตระหนักถึงความจําเปนในการปฏิรูป
องคกรและกฎหมายเพื่อท่ีจะใหการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
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ไดพยายามที่จะสรางกลไกตาง ๆ ข้ึนมาเพ่ือแกปญหาการขาดเอกภาพของแนวนโยบายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานใน
ตางประเทศ 

 1. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 ประชาชน (Citizen) เคร่ืองมือหนึ่งท่ีสําคัญในการตรวจสอบและชวยขับเคล่ือนการ
จัดการปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ การใหประชาชนสามารถฟองคดี
ส่ิงแวดลอมไดโดยตรง (Citizen Suite) รวมท้ังประชาชนมีสิทธิฟองรองหนวยงานของรัฐท่ีไม
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีสิทธิฟองรองเพื่อตรวจสอบวาการกระทําของหนวยงาน
ของรัฐถูกตองตามกฎหมายหรือไม ในสวนของการตรวจสอบหนวยงานทางปกครองนั้น กฎหมาย
ส่ิงแวดลอมแตละประเภทจะบัญญัติกําหนดสิทธิใหประชาชนฟองรองเจาพนักงานไว ซ่ึงสอดคลอง
กับบทบัญญัติในกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (Administrative procedure Act) เชน Clean air 
Act บัญญัติไวในมาตรา 307 (b) วาการตรวจสอบการใชกฎหมาย CAA ของรัฐบาลกลางโดยเจา
พนักงานปกครองจะตองยื่นฟองตอศาลอุทธรณ D.C. Courts of appeals for the D.C. Circuit โดยผู
มีสิทธิท่ีจะฟองรอง (Standing) คือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการทางปกครองน้ันโดยตรง 
ในทางปฏิบัติในปจจุบัน การตรวจสอบวาผูใดมีสิทธิท่ีจะฟองรองจะพิจารณาจากปจจัย 4 ประการ 
คือ การกระทํานั้นกอใหเกิดความเสียหายตอโจทกจริงหรือไม ความเสียหายนั้นเปนผลมาจากกการ
กระทําหรือไมและความเสียหายนั้นอยูใน Zone of Interest ท่ีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิไวโดย 3 
ปจจัยแรกเปนปจจัยตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด สวนปจจัยสุดทายสามารถแกไขไดโดยรัฐสภา 
(Congress) อนึ่งดวยปจจัยท่ี 4 ท่ีกําหนดวาความเสียหายนั้นตองอยูใน Zone of interest ท่ีกฎหมาย
บัญญัติใหสิทธิไวจึงสงผลใหผูท่ีสิทธิยื่นฟองรองตอศาลหมายรวมถึง กลุมบุคคลที่มีสวนไดเสียใน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดวย (Zone of interest) ในเร่ืองสิทธิในการฟองรองคดีนี้ สามารถเห็นไดขัด
จากคําพิพากษาของศาลสูงสุด เชน คดีSierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972) คดี Lujan v. 
Defenders of Wildlife, 504 U.S. (1992)และคดี Friend of the Earth, Inc. v. Laid Law 
Environmental Services, Inc 528 U.S. 167 (2000) 
 สํานักงานผูพิพากษาคดีปกครอง (Office Administrative Law Judges: OALJ) เปน
หนวยงานที่เปนกลางในองคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดวยผู
พิพากษาคดีปกครอง (Administrative Law Judge) ท่ีมีอํานาจในการรับฟงและพิจารณาขอพิพาทท่ี
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เกิดข้ึน ระหวาง USEPA และบุคคล บริษัท หนวยงานของรัฐและองคกรอ่ืนซ่ึงอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายส่ิงแวดลอมผูพิพากษาคดีปกครองมีอํานาจในการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายและ
กระบวนการในการอนุญาตตามวิ ธีการที่กํ าหนดในกฎหมายวิ ธีพิจารณาทางปกครอง 
(Administrative Procedure Act) โดยปกติแลว ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนมักจะไดรับการเยียวยา โดยการยุติ
ขอพิพาทดวยวิธีทางเลือก (Alternative dispute resolution) โดยผูพิพากษาคดีปกครองจะทําหนาท่ีผู
เปนกลาง ผูพิพากษาคดีปกครองของรัฐบาลกลาง (Federal administrative law Judges) จะทําหนาท่ี
ตรวจสอบความยุติธรรมและเปนกลางของกระบวนการในการยุติขอพิพาทของผูพิพากษาคดี
ปกครอง คําตัดสินของผูพิพากษาคดีปกครองท่ีเรียกวาคําตัดสินเบ้ืองตน (Initial Decision) จะถือ
เปนคําส่ังสุดทายของ USEPA เวนแตคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงจะอุทธรณคําตัดสินของผูพิพากษาคดี
ปกครองนั้นตอคณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอมหรือคณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอมอาจ
เลือกท่ีจะตรวจสอบคําตัดสินของผูพิพากษาคดีปกครองนั้นดวยตนเอง  
 ตัวอยางขอพิพาทที่ตัดสินโดยผูพิพากษาคดีปกครองของ USEPA คือ คดีระหวาง 
เทศบาลเมือง Catano และ USEPA (Dkt. No. RCRA-02-2006-7116) ซ่ึงไดตัดสินเม่ือ 17 เมษายน 
พ.ศ.2550 ดวย USEPA พบวาเทศบาลเมือง Catano กระทําผิดกฎหมาย the Fesource Conservation 
and Recovery Act (RCA) โดยไมทําตามหนังสือเตือนของ USEPA ท่ีออกตามมาตรา 3007 (a) ไม
ติดปาย “น้ํามันใชแลว” (Used Oil) ตามกฎท่ีออกตาม RCRA ขอ 279.22 (c) (1) ไมหยุดการปลอย
ท้ิงน้ํามันใชแลว ไมเก็บทําความสะอาดและไมจัดการใด ๆ ตามความเหมาะสมกับน้ํามันใชแลวท่ี
ถูกปลอยท้ิงตามกฎท่ีออกตาม RCRA ขอ 279.22 (d) จึงส่ังปรับเทศบาลเมือง Catano เปนเงิน 
39,462 เหรียญสหรัฐ พรอมท้ังใหปฏิบัติตามคําส่ังของ USEPA และเม่ือ OALJ ไดพิจารณาแลว
ตัดสินวาเทศบาลเมือง Catano กระทําผิดตามกฎหมายจริงจึงส่ังใหดําเนินการตามหนังสือ USEPA 
ภายใน 30 วันและใหเก็บน้ํามันท่ีใชแลวในภาชนะท่ีติดปายวา “น้ํามันใชแลว” ใหทําความสะอาด
และจัดการน้ํามันใชแลวท่ีถูกปลอยออกมาและใหปฏิบัติตามกฎระเบียบในการจัดการน้ํามันใชแลว
ภายใน 10 วัน พรอมท้ังใหชําระคาปรับเปนเงินจํานวน 37,488 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงลดลงจากท่ี 
USEPA ประเมิน เนื่องจากการประเมินคาปรับของ USEPA ยังไมไดลดลงเพราะเหตุแหงความ
สุจริตของเทศบาลเมือง (Catano) ตามท่ีกฎหมายกําหนด อยางไรก็ตามเทศบาลเมือง Catano มีสิทธิ
อุทธรณคําตัดสินของ OAJL ตอคณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอมไดภายใน 30 วัน นับแตสงคํา
ตัดสิน 
 คณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอม (Environmental appeals board, EAB) 
คณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอมไดรับการจัดต้ังข้ึนเม่ือป ค.ศ.1992 เพื่อเปนศาลอุทธรณคดี
ปกครองของ USEPA หนาท่ีหลักของ EAB คือ การทําหนาท่ีพิจารณาและยุติขอพิพาทในเร่ืองท่ี
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เกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดลอมของรัฐบาลกลางท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคล นิติบุคคลหรือหนวยงานของ
รัฐกับ USEPA หรือเจาพนักงานของรัฐโดยปกติแลว EAB จะพิจารณาและตัดสินคดีเกี่ยวกับ
ขอกําหนดในการอนุญาตและคดีเกี่ยวกับคาเสียหายท่ี USEPA ไดประเมินใหผูไมปฏิบัติตาม
กฎหมายส่ิงแวดลอมตองชําระคดีจะไมนําข้ึนสูกระบวนการพิจารณาของ EAB จนกวาผูพิพากษา
คดีปกครองของ EPA หรือเจาหนาท่ีระดับสูงของ USEPA (Senior EPA Official) หรือในกรณีการ
อนุญาตบางกรณีเจาพนักงานของหนวยงานของมลรัฐท่ีไดรับมอบอํานาจใหสามารถใหอนุญาต
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในสวนของรัฐบาลกลางไดออกคําตัดสินใหมีผลผูกพันตอบุคคลใดและบุคคล
นั้นไดยื่นเร่ืองราวอุทธรณตอคําตัดสินท่ีไดกอใหเกิดผลกระทบตอคูกรณี เวนแตคําตัดสินนั้นจะถูก
กลับโดยศาลของรัฐบาลกลางโดยปกติแลวคําตัดสินของ EAB จะถือเปนท่ีสุดและไมสามารถ
อุทธรณเจาหนาท่ีปกครองของ USEPA ได เวนแตบางกรณีท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานอ่ืนของรัฐบาล
กลาง อยางไรก็ตาม ฝายอ่ืนท่ีไมใช USEPA มีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําตัดสินของ EAB ตอศาลของ
รัฐบาลกลางซ่ึงสิทธิดังกลาวจะถูกกําหนดไวในกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังกําหนดในการ
ฟองรองคดีตอศาลไวดวย 
 สําหรับคดีตัวอยางท่ีไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณคดีส่ิงแวดลอมเชนคดี
ระหวาง General Motors Corporation (GM) และ USEPA (CWA Appeal No. 96-5, 7 E.A.D.465) 
ซ่ึงไดตัดสินเม่ือ 24 ธันวาคม ค.ศ.1997 คดีนี้ GM อุทธรณกรณีท่ี USEPA ไดส่ังปรับเปนเงินจํานวน 
62,500 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากการฝาฝนกฎหมายรักษาความสะอาดนํ้า 92 คร้ัง ต้ังแตเดือน 
พฤษภาคม ค.ศ.1992 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ.1993 กลาวคือโรงงานผลิตรถยนต Pontiac Fiero ของ 
GM ในเมืองมิชิแกนไดปลอยสารทองแดง ตะกั่วและสังกะสีลงสูแหลงน้ําเกินกวาท่ี Michigan 
Department of Natural Resources (MNDR) ไดอนุญาตไวตาม National Pollutant Discharge 
Elimination System (NPDES) ถึงแมวา GM จะตอสูวาการอนุญาตใหปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะในจํานวนท่ีจํากัดตามใบอนุญาตจะเปนการอนุญาตท่ีเปนโมฆะเน่ืองจากมลรัฐมิชิแกนไม
มีอํานาจท่ีจะอนุญาตตามกฎหมาย EAB ไดพิจารณาแลวตัดสินวา แมมลรัฐมิชิแกนไมมีอํานาจท่ีจะ
อนุญาตตามกฎหมาย แต GM ไมไดแยงไวแตแรก อีกท้ัง GM ไมไดโตแยงในเร่ืองคาปรับไววา
คํานวณถูกตองหรือไม เพียงใดดังนั้น ศาลจึงตัดสินให GM ตองรับผิดในคาปรับท่ี USEPA กําหนด 
 ศาล (Court) ศาลถือเปนหนวยงานสุดทายท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองของเจาพนักงานเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบบศาลเด่ียวจึงไมมีศาล
ปกครองพิจารณาขอพิพาทระหวางเจาพนักงานของรัฐและเอกชนโดยเฉพาะการฟองคดีจึ้งข้ึนอยู
กับประเภทของคดีและลําดับช้ันของศาลโดยสามารถแบงศาลออกไดเปน 2 ประเภท คือ Federal 
Courts พิจารณาคดีของรัฐบาลกลางและ State Courts พิจารณาคดีของแตละมลรัฐในสวนของ 
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Federal Courts นั้น หากเปนคดีของศาลช้ันตนสามารถฟองไดท่ี District Courts สําหรับคดีของศาล
อุทธรณสามารถฟองได Courts of Appeals และคดีของศาลสูงสามารถอุทธรณไดท่ี Supreme Court
และในสวนของ State Courts บางมลรัฐอาจต้ังศาลส่ิงแวดลอมในมลรัฐเพื่อพิจารณาคดีส่ิงแวดลอม
โดยเฉพาะ ตัวอยางคดีท่ีไดรับพิจารณาโดยศาล คือ ตัวอยางระหวาง Massachusetts et al vs. 
Environmental Protection Agency ซ่ึงตัดสินไปเม่ือวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2550 โดยรัฐ 
Massachusetts และมลรัฐอ่ืน USEPA ท่ีไมออกกฎควบคุมปลอยกาซเรือนกระจกจํานวน 4 ชนิด 
รวมถึงกาซคารบอนไดออกไซตจากการขนสง ศาลไดพิจารณาตัดสินเขาขางฝายโจทก จําเลยหรือ 
USEPA มีอํานาจในการออกกฎเกณฑบังคับกับกาซคารบอนไดออกไซตและกาซเรือนกระจกอ่ืน
ภายใตบทบัญญัติของ Clean Air Act เนื่องจากในตัวบทกฎหมายกําหนดให USEPA มีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑสําหรับมลพิษทางอากาศ (Air Pollutants) ซ่ึงมีความหมายกวางและหมายความ
รวมถึงกาซเรือนกระจกดวยและแมวา USEPA จะอางวาการออกกฎเกณฑสําหรับการขนสงเปน
หนาท่ีของ USEPA ก็ตาม แต USEPA ยังคงมีหนาท่ีตาม Clean Air Act ในการปองกันและรักษา
สุขภาพและความเปนอยูของประชาชนจงึสงผลให USEPA มีหนาท่ีออกกฎเกณฑควบคุมการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการขนสงเพื่อปกปองสุขภาพและความเปนอยูของประชาชน 

 2. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมของประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ผูใดท่ีไดรับผลจากคําส่ังของเจาพนักงานรัฐมีสิทธิท่ีจะอุทธรณคัดคานคําส่ังนั้นไดภายใน
กําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวหนวยงานท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคัดคานคําส่ังนั้นไดภายใน
กําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวหนวยงานท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคือหนวยงานท่ีอยูระดับสูง
กวา อาทิเชน หนวยงานระดับกลาง (Intermediate Level) จะพิจารณาอุทธรณของหนวยงานระดับ
ลาง (Lower level) นอกจากนี้ ยังสามารถอุทธรณคําส่ังตอศาลไดดวยโดยศาลอาจส่ังใหยกเลิกคําส่ัง
ของเจาพนักงานรัฐหรือในกรณีท่ีคําส่ังของเจาพนักงานรัฐเกิดข้ึนและมีผลบังคับไปแลว ศาลจะส่ัง
ใหชดใชคาเสียหายแกผูรองผูท่ีไมไดรับผลกระทบจากคําส่ังของเจาพนักงานโดยตรง เชน NGO ไม
สามารถยื่นคําฟองคัดคานการกระทําของเจาพนักงานรัฐได ในกรณีฟองรองตอศาลประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีบทบัญญัติในเร่ืองกระบวนการพิจารณาในคดีส่ิงแวดลอมเปนการ
เฉพาะถึงแมจะมีศาลปกครอง แตศาลที่มีอํานาจรับขอพิพาทส่ิงแวดลอมก็แยกตามลักษณะคําฟอง
และประเภทคดีกลาวคือหากเปนคดีฟองรองหรือคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานฝายปกครองก็ตอง
ฟองรองตอศาลปกครองเหมือนดั่งเชนกระบวนการพิจารณาทางศาลของไทย ตัวอยางเชน Federal 
Emission Control Act มาตรา 14 a กําหนดใหผูยื่นคํารองขอใบอนุญาตสามารถย่ืนฟองตอศาล
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ปกครองได หากคําคัดคานของตนไมไดรับการพิจารณาจากพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนด
ระยะเวลา 3 เดือนนับแตวันยื่นคําคัดคาน 

 3. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมของประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส  
 การใชอํานาจทางปกครองโดยเจาพนักงานของรัฐเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมนั้นตองอยูภายใตกรอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดไวดวยจึงจะถือวาเปนการใชอํานาจ
โดยชอบ หากเจาพนักงานฝายปกครองใชอํานาจโดยมิชอบหรือเปนท่ีสงสัยแลวกฎหมายฝร่ังเศส
เปดโอกาสใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําทางปกครองโดยการใชอํานาจหรือการปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะเจาพนักงานรัฐโดยไมชอบสามารถตรวจสอบการใชอํานาจนั้นไดโดยการอุทธรณ
โตแยงหรือคัดคานคําส่ังทางปกครองได ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  
  1. สมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับการอนุมัติ (Approved environmental protection 
associations) สมาคมท่ีสามารถจัดต้ังข้ึนไดตามมาตรา L141-1 โดยตองมีวัตถุประสงคตาง ๆ ตามท่ี
ระบุไวในมาตราดังกลาว เชน ปกปองและอนุรักษธรรมชาติ น้ํา อากาศ ดิน พื้นท่ีหรือทัศนียภาพ
และตองดําเนินการดานส่ิงแวดลอมอยางนอย 3 ปท้ังนี้ มาตรา L141-2 ยังใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะเขารวมกระทําการดานส่ิงแวดลอมกับองคกรของรัฐในสวนของการ
ตรวจสอบการใชมาตรการบังคับทางปกครองหรือการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดของเจาพนักงานของรัฐนั้น มาตรา L142-1 ถึง L142-3 ใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะนําเร่ืองราวรองทุกขท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมยื่นตอศาลปกครองใน
ฐานะพลเมืองได ไมวาจะเปนกรณีฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือการกอใหเกิดความ
เสียหายไมวาทางตรงหรือทางออมตอประโยชนสาธารณะ นอกจากนี้ประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม
ของฝร่ังเศสยังใหสิทธิแกสมาคมอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับอนุมัติท่ีจะดําเนินการฟองรองตอศาล
เพื่อปลดเปล้ืองหรือเบาเทาทุกขจากคดีส่ิงแวดลอมแทนกลุมบุคคลท่ีไดรับความเสียหายอยางนอย 2 
คน (มาตรา L142-3) 
  2. ประชาชน (Citizen) นอกจากมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการ
อภิปรายสาธารณะตอโครงการท่ีกระทบตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามท่ีกลาวไวขางตนแลว 
ประชาชนผูท่ีรับความเสียหายและผูมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําใดท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
สามารถตรวจสอบการใชอํานาจของเจาพนักงานปกครองในการออกคําส่ังทางปกครองไดโดยยื่น
คําฟองตอศาลปกครอง ตัวอยางเชน ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับน้ํา มาตรา L216-2 และมาตรา 
L514-6 กําหนดใหคําส่ังใดท่ีใชมาตรการบังคับทางปกครองถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได 
ตัวอยางเชน กรณีคําส่ังของเจาพนักงานปกครองเก่ียวกับการอนุญาตใหดําเนินการตามโครงการ
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กอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงหรือกอใหเกิดผลเสียตอ
ประโยชนสวนรวมตามมาตรา L512-1 อาจอุทธรณคําส่ังนั้นตอศาลปกครองไดโดยผูมีสิทธินําคดี
ข้ึนสูศาลปกครอง คือ ผูท่ีไดรับคําส่ังนั้นโดยตองอุทธรณตอศาลปกครองภายใน 2 เดือนนับแตท่ี
ไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานปกครอง บุคคลภายนอกท่ีเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมาย
ประชาคมหรือกลุมของประชาชนท่ีไดรับ ผลกระทบจากการกอสรางโครงการดังกลาวก็สามารถ
ยื่นเร่ืองราวรองทุกขตอศาลปกครองได 
  3. ศาลปกครอง (Administrative Court) ศาลปกครองเปนองคกรหนึ่งท่ีทําหนาท่ี
ตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาพนักงานปกครองในการออกคําส่ังทางปกครองใดแลว
กระทบตอสิทธิหรือหนาท่ีของประชาชนศาลปกครองมีอํานาจอยางกวางขวางในการพิจารราคดี
ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนอํานาจในการยกเลิกหรือแกไขเปล่ียนแปลงคําตัดสินของเจาพนักงานฝาย
ปกครองท่ีมีอํานาจก็ตาม เชน อํานาจในการเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือไมอนุญาตซ่ึงตัดสินโดย
เจาพนักงานรัฐโดยปกติแลว ศาลปกครองของฝรั่งเศสจะใหน้ําหนักในเร่ืองระเบียบแบบแผน
มากกวาเนื้อหาของขอพิพาทตามกฎหมายโดยเฉพาะอยายิ่ง ศาลปกครองใหความสําคัญตอปญหา
เทคนิคนอยกวาปญหาภาคปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและการพิจารณาก็ใชเวลา 3 ป 
โดยประมาณ ท้ังนี้ผูท่ีสามารถพิสูจนไดวามีสวนไดเสียกับปญหาดานส่ิงแวดลอมก็มีสิทธิท่ีจะยื่นคํา
ฟองตอศาลปกครองได ดังเชน มาตรา L142-1 กําหนดให NGO ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง
ส่ิงแวดลอมมีสิทธิยื่นคําฟองตอศาลปกครองได ในทางปฏิบัตินั้น NGO มีบทบาทสําคัญในการนํา
ขอพิพาทข้ึนสูศาลนอกจากน้ีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินศาลปกครองก็มีอํานาจอยางชัดเจนในการระงับ
คําตัดสินของเจาพนักงานหรือใชมาตรการใดท่ีจําเปนปกปองสิทธิพื้นฐานของผูฟองและส่ังการใด 
ๆ ท่ีเหมาะสมและในกรณีเพื่อความยุติธรรม ศาลปกครองก็มีอํานาจส่ังยกเลิกคําส่ังของเจาพนักงาน
และส่ังใหเจาพนักงานจายคาชดเชยความเสียหายแกผูท่ีไดรับความเสียหายไดในกรณีพิเศษศาล
ปกครองสามารถออกคําส่ังเพื่อใหมีผลทดแทนคําส่ังของเจาพนักงานฝายปกครองรวมทั้งมีอํานาจ
กําหนดคาปรับและคาเสียหายได (เชาวลิต แจงอักษร, 2550, หนา 104-153) 
 


