
 

 

บทที่ 4 

ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง “การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว”  
 ตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวไดกําหนดหลักการสําคัญคือ กอนมีการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดดําเนินการปฏิบัติตามเง่ือนไข
สามประการดังนี้ คือ  
 ประการท่ีหนึ่ง ตองไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน 
 ประการท่ีสอง ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสีย 
 ประการท่ีสาม ตองใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรการเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 
 การกําหนดหลักการดังกลาวในรัฐธรรมนูญเพื่อเปนการประกันสิทธิใหประชาชนใน
ชุมชนมีการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีดีและใหไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหนอยท่ีสุด ซ่ึงในการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีผานมาไม
เคยมีหลักการดังกลาวมากอน 
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ปญหาการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 

ประเทศไทยไดเร่ิมมีการใชกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนคร้ังแรกในป 
พ.ศ.2522 โดยดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2518 ในปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเปน
อยางมาก จะเห็นไดจากการท่ีไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใน
มาตรา 67 วรรคสอง ความวา 
 “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน อยางรุนแรงท้ัง
ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว” 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) หมายถึง
กระบวนการวิเคราะห ทํานายและประเมินขนาดและความสําคัญของผลกระทบของกฎหมาย 
นโยบาย โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษยท่ีอาจมีตอทรัพยากรส่ิงแวดลอม สุขอนามัยและ
คุณภาพชีวิต รวมท้ังการเสนอแนะมาตรการ ลด ปองกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
การนําเสนอขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถส่ือสารเปนท่ีเขาใจกันไดอยางชัดเจน 
 กระบวนการ EIA จะเนนท่ีการวิเคราะหปญหาความขัดแยงหรือขีดจํากัดดานทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม ท่ีอาจมีผลกระทบตอความเปนไปไดหรือเปนไปไมได ของโครงการ โดยจะวิเคราะห
และประเมินถึงผลกระทบท้ังทางบวกและลบท่ีโครงการอาจมีตอทรัพยากรส่ิงแวดลอมและชุมชน
โดยรอบ อาจถือไดวาอีไอเอเปนกระบวนการทําความจริงใหปรากฏ เพื่อใหทุกฝายสามารถรู
ลวงหนาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีการดําเนินโครงการ ตลอดจนชวยในการกําหนดมาตรการ
ลดผลกระทบและแนวทางปรับปรุงแกไขรูปแบบโครงการเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
สังคมโดยรอบหรือเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลสูงสุดโดยหลักการผลการศึกษาอีไอเอจะตองนํามา
เผยแพรใหทุกฝายไดชวยกันตัดสินใจเร่ิมต้ังแตผูประกอบการ หนวยงานรัฐท่ีกํากับดูแลส่ิงแวดลอม 
ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนประชาชนผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการ สําหรับในประเทศไทย 
การส่ือสารดังกลาวทําโดยการจัดทํารายงานการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของ
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โครงการ ผู ประกอบการจะต อ งจั ด ทํ า เพื่ อนํ า เสนอต อ สํ านั ก ง านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือพิจารณา 
 การรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่ง ท่ีสามารถชวยประคับประ
ครองการพัฒนาใหดําเนินไปตามแนวทางขางตนได คือกระบวนการอีไอเอ จะคาดการลวงหนาถึง
ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการพัฒนา ซ่ึงมักจะเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีขาดปญญา กอใหเกิดปญหาผลกระทบตอคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศความหลากหลายทางชีวภาพ 
สังคม  วัฒนธรรม  สุขภาพชีวิตและ อ่ืน  ๆ  อีกมากมายอันจะนํามา ซ่ึงการรอยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนทางสังคม ท้ังในแงของปริมาณและคุณภาพ สรางปญหาใหกับ
อนุชนรุนหลัง ท่ีจะตองดํารงชีพอยูภายใตระบบอุมชูชีวิต ท่ีดอยคุณภาพ เชนตองลงทุนและใชความ
พยายามมากข้ึนในอันท่ีจะใหไดมาซ่ึงน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคสะอาดในระดับท่ีเทากันกับ
ท่ีคนรุนปจจุบันกําลังใชบริโภคหรือใหไดมาซ่ึงพื้นท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีนาอยูหรือให
ไดมาซ่ึงวิถีชีวิตท่ีเคยใชรวมกันอยางมีความสุข ในระดับใกลเคียงกับท่ีเปนอยูในปจจุบัน เหลานี้
ลวนแสดงใหเห็นถึงความไมยั่งยืนของการพัฒนา กระบวนการอีไอเอ จะเขาไปวิเคราะห ระบุ แจก
แจง ใหทราบถึงสาเหตุ ขนาดและความรุนแรง ของผลกระทบตาง ๆ และเสนอแนะมาตรการลด
และปองกันผลกระทบดังกลาว เพื่อนําไปสูการดํารงไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนทางสังคม 
ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมือนเดิมหรืออีกนัยหนึ่งนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน เคร่ืองมือเหลานี้ 
รวมถึงกระบวนการตรวจสอบดานส่ิงแวดลอม การประเมินเทคโนโลยีและการวิเคราะหวงจรชีวิต
ของผลผลิตดวย 

ปญหาการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นไมสมควรท่ีจะกําหนดใหเปนความ
รับผิดชอบของรัฐแตเพียงฝายเดียว แตควรจะตองสงเสริมใหประชาชนหรือภาคเอกชน มีบทบาท
ในเร่ืองดังกลาวดวย  เพราะการท่ีประชาชนชวยดูแลสอดสองวามีผูใดกระทําผิดกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมหรือไม ยอมเปนการปองปรามการฝาฝนกฎหมายไดเปนอยางดี นอกจากนี้ หาก
ประชาชนใหความสนใจในการดําเนินโครงการใดๆของรัฐหรือของภาคเอกชนวาจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม ประชาชนยอมตองการชวยตรวจสอบโครงการนั้น การตรวจสอบ
ดังกลาวจะกอใหเกิดความรอบคอบในการอนุมัติหรือดําเนินโครงการเพราะไดมีการพิจารณาอยาง
รอบดานโดยประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังเปนการปองกันหรือลดการทุจริตหรือใชการ
ใชดุลพินิจโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐไดอีกดวย แตการตรวจสอบโดยประชาชนจะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ัน สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับประชาชนหรือเขาใจรายละเอียดขอเท็จจริง
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ของโครงการหรือส่ิงท่ีตองการตรวจสอบมากนอยเพียงใดนั้น ดังนั้น การมีสิทธิเขาถึงขอมูลตางๆ
จึงเปนเร่ืองจําเปน 

 1. การมีสวนรวมของประชาชน  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกลาวถึงนโยบายแหงรัฐดานส่ิงแวดลอมในหมวด 
5 มาตรา 79 ไววา  
 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหมายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการ
สงเสริม บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนตลอดจนควบคุม
และกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน”  
 จากบทบัญญัตินี้ รัฐตองมีนโยบายในการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในกิจกรรม
ขางตนนอกจากการมีสวนรวมในวรรคกอนแลว มาตรา 79 ยังกําหนดวาจะตองสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมท้ังการควบคุมและ
กําจัดมลพิษดวย การสงเสริมในลักษณะดังกลาวเปนผลดีตอรัฐเองเพราะลําพังแตรัฐเองแลวอาจไม
มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดท้ังหมด แตหากไดรับความ
รวมมือจากประชาชนแลว การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมยอมกระทําไดงายข้ึน เชน หากประชาชน
และผูประกอบการตางก็รวมมือกันลดปริมาณ 
 การมีสวนรวมของประชาชน อาจนําไปใชเพื่อการส่ือสารสรางความเขาใจ กับสาธารณะ 
เพื่อใหทราบความรูสึก ความคิดความเห็นปฏิกิริยาลวงหนา ต้ังแตในชวงตน ๆ ของการวางแผน มี
การปรึกษาประชาชน เพื่อหาฉันทามติในการพิจารณาทางเลือก ในการรวมกันกําหนดมาตรการลด
ผลกระทบ โดยสรุปคือการมอบสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนในการพิจารณา
โครงการ ในการรับรูขอมูลท่ีถูกตองในการรวมตัดสินใจ เพื่อใหโครงการเปนท่ียอมรับทางสังคม
ได การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการท่ีผูสนใจหรือผูรับผลกระทบซึ่งอาจเปนปจเจก
บุคคล องคกร รัฐบาล หนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนไดรับการปรึกษาหารือและรวมใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนการมีสวนรวมของประชาชนเปน
การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ ซ่ึงอาจมีต้ังแตการไต
สวนสาธารณะไปจนถึงการใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐท่ีมีผลกระทบตอ
ประชาชน ดูเหมือนจะเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในนานาอารยประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยจนกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชนและเปนวิถีทํางานของหนวยงานรัฐ ท่ีมีการเปดให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐโดยจะมีการจัดเวลาเผ่ือไวสําหรับ
กระบวนการมีสวนรวม มากนอยข้ึนอยูกับประเด็นและขนาดของผลกระทบท่ีมีตอประชาชน 
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 กระบวนการหนึ่งท่ีบัญญัติในประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของฝร่ังเศสท่ีมีสวนชวย
ผลักดันใหการรักษาและการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปดวยดี คือ การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ในรูปแบบการอภิปรายสาธารณะ การอภิปรายสาธารณะนี้เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนไม
นานแตก็ไดรับการยอมรับจากประชาชนโดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการ เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศนั้น ประเทศฝรั่งเศสไดใหความสําคัญอยางมากในเร่ืองการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจของโดรงการตาง ๆ ของรัฐ ท้ังนี้เพราะความเปนกลางของคณะกรรมการ
จัดการอภิปรายสาธารณะแหงชาติ (The National public Debate Commission) เพราะคณะกรรมการ
จัดการอภิปรายสาธารณะแหงชาตินั้นมีสถานะเปนองคการมหาชนอิสระ ซ่ึงมีท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีหลากหลาย เพื่อจะเปนหลักประกันวาในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นนี้จะไมเปนเพียงการ
จัดทําตามท่ีกฎหมายบังคับไวหรือเปนการประชาสัมพันธเทานั้น แตเปนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางแทจริงเพื่อนําความคิดเห็นชองประชาชนเหลานั้นมาใชเปนขอมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจของรัฐหรือเจาของโครงการตอไป 
 ในประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศไทยนั้นควรจะมีกฎหมายท่ีมีสวนชวย
ผลักดันใหการรักษาและการจัดการส่ิงแวดลอมเปนไปดวยดี คือ การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ในรูปแบบการใหมีสวนการมีสวนรวมของประชาชนมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสให
ประชาชนหรือผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะหรือการใหมีการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ท่ีอาจมีผลกระทบตอสาธารณะ โดยมีการใหขอมูลแกประชาชนทุก
ดาน ทุกแงมุม อยางสมดุลไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและนํา
ความคิดเห็นเหลานั้นมาพิจารณาไตรตรองในกระบวนการตัดสินใจอยางตรงไปตรงมาภายใต
กระบวนการที่โปรงใสและเปนธรรมเพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประชาชนทุกฝายท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนภาคประชาชน ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม รัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมจึงควรมีสวนรวมในการจัดการดูแลรักษาและใช
ประโยชนรวมกันอยางสรางสรรค การมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับต้ังแตสิทธิในการ
เขาถึงขอมูล ขาวสารของหนวยงานของรัฐ สิทธิในการรวมแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานราชการ 
การคัดคานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจการจัดทําโครงการขนาดใหญท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานส่ิงแวดลอมการท่ีจะไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี 
โดยการมีสวนรวมของทุกฝายจะเปนกุญแจแหงความสําเร็จในการนําไปสูการจัดการส่ิงแวดลอม
ตามแนวคิด การพัฒนาอยางยั่งยืน โครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองใหประชาชน
เขามามีสวนรวมท้ังกอนการอนุญาตใหดําเนินโครงการไปแลว กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
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ประชาชนในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตจะตองมีการใหขอมูลของโครงการอยางรอบดานและเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในการคัดคานโครงการ เชน การแสดงความคิดเห็นในเวที
แสดงความคิดเห็น การแสดงความเห็นผานทางอินเตอรเน็ต รวมทั้งตองเปดโอกาสใหเจาของ
โครงการไดช้ีแจงขอมูลเหลานั้นดวยตามหลักการฟงความสองฝาย หลังจากการรับฟงความคิดเห็น
แลวภาครัฐตองจัดทํารายงานความคิดเห็นของประชาชนท้ังขอสรุปขอโตแยงตาง ๆ และเผยแพรให
ประชาชนไดรับทราบรวมท้ังตองสรางหลักประกันวารายงานความคิดเห็นของประชาชนจะได
นําไปใชประกอบพิจารณาของเจาหนาท่ีรัฐในการพิจารณาออกคําส่ังอนุมัติอนุญาตวาไดอาศัย
รายงานแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและถาเจาหนาท่ีจะอนุมัติอนุญาตก็
ตองมีเหตุผลท่ีรับฟงไดในการหักลางกับรายงานความคิดเห็นของประชาชนท่ีไมเห็นดวยกับ
โครงการดังกลาวและตองแสดงรายงานการพิจารณาอนุญาตอนุมัติใหกับประชาชนไดรับทราบวา
เจาหนาท่ีมีเหตุผลเชนใด หลังจากท่ีไดมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
เจาหนาท่ีไดออกคําส่ังอนุญาตอนุมัติใหดําเนินโครงการไปแลวจะตองมีการติดตามผลการ
ดําเนินการของผูประกอบการวาการดําเนินโครงการไดกอใหเกิดปญหาดานมลพาข้ึนหรือไม 
มาตรการตรวจสอบโครงการหรือโรงงานจะตองมีการกําหนดใหมีการตรวจสอบโครงการทุก
โครงการเม่ือดําเนินการมาไดชวงระยะเวลาหน่ึงนอกเหนือจากมาตรการเปนเร่ือง ๆ เชน การบังคับ
ในกรณีท่ีเกิดมลพิษข้ึนเทานั้นท่ีเจาหนาท่ีจะเขาไปควบคุมดูแล การดําเนินการตรวจสอบภาย
หลังจากการดําเนินโครงการไปแลวจะตองต้ังองคกรอิสระข้ึนเพื่อทําการตรวจสอบซ่ึงตองประกอบ
จากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคผูประกอบการรวมกันท้ังสามฝายเขามาตรวจสอบเพ่ือใหได
ขอเท็จจริงท่ีถูกตองและเปนท่ียอมรับของทุกฝายในการจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผละกระทบส่ิงแวดลอมหรือแมแตในกรณีของการใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือกิจการหรือไมนั้น ผูท่ีรับผิดชอบในการจัดการใหมี
สวนรวมของประชาชนดังกลาวนาจะเปนเจาของหรือผูรับผิดชอบโครงการนั้น เพราะเปนผูท่ีมี
ขอมูลและสามารถช้ีแจงใหประชาชนเขาใจวัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ
ไดดีกวาผูอ่ืน 

 2. สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร 
 ในอดีตท่ีผานมามิไดมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาประชาชนมีสิทธิเขาถึงขอมูลท่ีอยู
ในความครอบครองของทางราชการหรือไม ทําใหเกิดอุปสรรคสําหรับการขอขอมูลดังกลาว เพราะ
หากเจาหนาท่ีของทางราชการไมตองการใหขอมูล ก็มักอางวาเปนความลับโดยมิไดมีหลักเกณฑ
พิจารณาท่ีชัดเจนหรือบางคร้ังก็ปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลโดยมิไดมีเหตุผล แตอางวาเปนดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีวาจะใหหรือไมก็ได อยางไรก็ดี ในปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
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สิทธิของประชาชนในการรับรูขาวสาร อันเปนประโยชนตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมคือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .2540 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช2535 พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พุทธศักราช 2539 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการไทย 
พุทธศักราช 2540 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกลาวถึงสิทธิของประชาชนใน
การเขาถึงขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของรัฐไวในหมวด 3วาดวยสิทธิเสรีภาพของชน
ชาวไทยมาตรา 58 ซ่ึงบัญญัติวา  
 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอ
ความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  
 บทบัญญัตินี้ใชบังคับกับขอมูลหรือขาวสารสาธารณะโดยท่ัวไป มิไดจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
ของทางราชการนั้นจะตองเปนขอมูลขาวสารสาธารณะ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการสรางเข่ือนหรือ
โครงการผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่งเปนตน หากขอมูลสวนตัวของบุคคลแลว 
ประชาชนท่ัวไปยอมไมอาจอางสิทธิตามมาตรา 58 ได นอกจากนี้แมประชาชนจะมีสิทธิเขาถึง
ขอมูลขาวสารสาธารณะดังกลาว แตมิไดหมายความวาสวนราชการจะตองใหขอมูลขาวสารท่ีอยูใน
ความครอบครองของตนท้ังหมด แตตองพิจารณาวาการเปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะน้ันกระทบ
ตอความม่ันคงของรัฐหรือไม การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นไมควรที่จะกําหนดให
เปนความรับผิดชอบของรัฐแตเพียงฝายเดียว แตควรจะตองสงเสริมใหประชาชนหรือภาคเอกชนมี
บทบาทในเร่ืองดังกลาวดวย ลําพังแตรัฐฝายเดียวยอมไมมีงบประมาณ บุคลากรหรือเทคโนโลยี
เพียงพอในการปองกัน บรรเทาและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดท้ังหมด จําเปนตองสงเสริม ให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในเร่ืองนี้ เพราะการท่ีประชาชนชวยดูแลสอดสองวามีผูใดกระทําผิด
กฎหมายส่ิงแวดลอมหรือไม ยอมเปนการปองกันปราบปรามการฝาฝนกฎหมายไดเปนอยางดีและ
เปนการลดภาระและประหยัดงบประมาณของรัฐไดอีกดวย นอกจากนี้ หากประชาชนใหความ
สนใจในการดําเนินโครงการใด ๆ ของรัฐหรือของภาคเอกชนวาจะกอใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอม
หรือไม ประชาชนยอมตองการชวยตรวจสอบโครงการนั้น การตรวจสอบดังกลาวจะกอใหเกิด
ความรอบคอบในการอนุมัติหรือดําเนินโครงการเพราะไดมีการพิจารณาอยางรอบดานโดย
ประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ี ยังเปนการปองกันหรือลดการทุจริตหรือการใชดุลพินิจโดย
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มิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐไดอีกดวย แตการตรวจสอบโดยประชาชนจะมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใดนั้น สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับวาประชาชนทราบหรือเขาใจรายละเอียดขอเท็จจริงของโครงการ
หรือส่ิงท่ีตองการตรวจสอบมากนอยเพียงใด ดังนั้น การมีสิทธิเขาถึงขอมูลตาง ๆ จึงเปนเร่ืองจําเปน 
 การขอขอมูลและคําช้ีแจงตามมาตรา 59 มีความแตกตางจากการขอขอมูลขาวสาร
สาธารณะตามมาตรา 58 คือ กรณีของมาตรา 58 นั้น เปนเร่ืองท่ีบุคคลท่ัวไปมีสิทธิขอขอมูลขาวสาร
สาธารณะที่อยูในความครอบครองของทางราชการไมวาบุคคลนั้นจะมีสวนไดเสียเกี่ยวกับขอมูล
นั้นหรือไมก็ตาม เชน อาจขอเพราะความอยากรูอยากเห็นก็ได แตการขอขอมูลขาวสารตามมาตรา 
59 นั้น ผูขอขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรืกิจกรรมของราชการมีสวนไดเสีย 
เนื่องจากวาการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นอาจจะสงผลกระทบกระเทือนตอ
ตนเองหรือชุมชนของตนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ไมวาจะเปนผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนหรือกระทบตอคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของตนเองหรือสมาชิกของชุมชนก็ตาม เชน 
อาจขอขอมูลเกี่ยวกับการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกใบอนุญาตใหต้ังโรงงานขนาดใหญ
แหงหนึ่งซ่ึงประกอบกิจการโรงงานอาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและกล่ินเหม็นแกชุมชนน้ันได 
สวนผูท่ีไมมีสวนไดเสียหรือไมเกี่ยวของยอมไมอาจขอขอมูลตามมาตรา 59 
 บทบัญญัติมาตรา 59 มิไดเปนเพียงแตบัญญัติถึงการขอขอมูลเทานั้น แตกําหนดใหบุคลผู
มีสวนไดเสียดังกลาวสามารถขอคําช้ีแจงจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของดวยวา เพราะเหตุใดจึงอนุญาต
ใหมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นหรือเพราะเหตุใดสวนราชการจึงจะดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเชนวานั้นดวยตนเอง นับวาบทบัญญัตินี้กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางมาก เพราะวาในอดีตท่ีผานมานั้น มิไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใด
กําหนดวาสวนราชการตองอธิบายและใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงดําเนินโครงการนั้นหรือเพราะ
เหตุใดจึงออกใบอนุญาตใหเอกชนดําเนินโครงการดังกลาว เม่ือไมมีกฎหมายท่ีวานั้น สวนราชการ
จึงคอนขางมีอิสระในการใชดุลพินิจอยางกวางขวาง เพราะไมจําเปนตองอธิบายใหประชาชน
ผูเกี่ยวของทราบ แตเม่ือมีการตรามาตรา 59 ในรัฐธรรมนูญ สวนราชการยอมตองมีความระมัดระวัง
หรือความรอบคอบมากข้ึนในการดําเนินโครงการหรือออกใบอนุญาต เนื่องจากจะตองใหเหตุผล
ตอประชาชนผูมีสวนไดเสียไดวา เพราะเหตุใดตนจึงดําเนินโครงการหรือออกใบอนุญาตนั้น ๆ  
 นอกจากการขอขอมูลและคําช้ีแจงแลว มาตรา 59 ยังใหสิทธิแกบุคคลผูมีสวนไดเสีย
แสดงความคิดเห็นของตนตอสวนราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาตหรือดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมขางตน ส่ิงนี้แสดงวามาตรา 59 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของสวนราชการเพื่อใหเกิดความรอบคอบและไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมหรือชุมชนทองถ่ินอยางรุนแรง แตมาตรา 59 มิไดบัญญัติวา เม่ือบุคคล
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ผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นของตนแลว สวนราชการท่ีเกี่ยวของจะตองดําเนินการตาม
ความคิดของบุคคลนั้นหรือไม เม่ือพิจารณาเจตนารมณของบทบัญญัตินี้แลว คงประสงคใหผูมีสวน
ไดเสียท้ังหลายมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดความรอบคอบในการตัดสินใจหรือ
ดําเนินการตามท่ีผูมีสวนไดเสียเสนอแนะเสมอไปเพราะหากมาตรา 59 มีเจตนารมณเชนนั้นคง
บัญญัติไวอยางชัดเจนในทางตรงกันขาม สวนราชการท่ีเกี่ยวของจะตองเปนผูตัดสินใจเองวาควรจะ
มีการออกใบอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแสดงความ
คิดเห็นแลวหรือไม บทบัญญัติมาตรา 59 เปนการประกาศหลักการวาบุคคลผูมีสวนไดเสียมีสิทธิ
ไดรับขอมูล คําช้ีแจงเหตุผลจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของและบุคคลนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองดังกลาวดวยแตรายละเอียดในการดําเนินการดังกลาวจะเปนอยางไรนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน การจัดทําผังเมือง จะตองมี
การจัดรับฟงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พุทธศักราช 2518 หรือการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในโครงการอ่ืน ก็อาจดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พุทธศักราช 2539  

 3. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการใชอํานาจรัฐ 
 ความตระหนักแนวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนนี้มิไดนําไปสูการกระจายภารกิจ
สาธารณะจากความรับผิดชอบของรัฐเทานั้น หากแตยังมีผลการยืนยันอยูในตัวดวยวา ผูรับมอบ
ภารกิจนี้ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือไมก็ตามจะตองยังคงเคารพกฎหมายและรับผิดชอบตอ
“ประชาชน” ในการใชอํานาจนี้จะเปนเชนใดก็มีขอท่ีจะขอรายงานถึงความในรัฐธรรมนูญปจจุบันท่ี
บัญญัติใหเห็นเปน “สิทธิ” ท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการใชอํานาจรัฐไดดงันี้ 
 1. สิทธิเขาถึงขอมูลสาธารณะ เม่ือรัฐหรือองคกรใดเปนผูจัดการประโยชนสาธารณะอัน
ยังผลผูกพันกําหนดประโยชนของราษฎรแตละคนไดอยางหลากหลายเชนนี้แลวขอมูลสาธารณะใน
ครอบครองของทางการจึงควรตองเปดเผยตอสาธารณะดวยดังรัฐธรรมนูญใหมก็ไดบัญญัติรับรอง
ไว เม่ือเปนขอมูลสาธารณะแลว บุคคลทั่วไปในฐานะสาธารณชนยอมมีสิทธิเขาถึงโดยไมตองมี
สวนไดสวนเสียใด ๆ เลย ท้ังนี้จะมีขอยกเวนหวงหามไวไดก็แตเฉพาะสองกรณีดวยกันคือความ
ม่ันคงของรัฐความปลอดภัยชองประชาชนกับสวนไดเสียโดยชอบของเอกชนเทานั้น 
 2. สิทธิประชาพิจารณ รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวดังนี้ หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการดําเนนิโครงการหรือกิจกรรมใด ท่ี
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ตาม
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กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 สิทธิสวนรวมตามกระบวนการประชาพิจารณนี้ เปนสิทธิในฐานะประชาชนผูมีสวนได
เสียในประโยชนสาธารณะใด สวนสิทธิของเอกชนท่ีจะไดรับผลกระทบจากคําส่ังของรัฐเชนเปนผู
ขออนุญาตหรือไดรับอนุญาตตั้งโรงงานน้ัน รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหความเปนธรรมเปนโอกาส
โตแยงไวแลวในมาตรา 60 อันเปนสิทธิท่ีปรากฏอยูกอนแลวในพัฒนาการลาสุดของรัฐธรรมนูญ
ไทย มาในรัฐธรรมนูญใหมนี้จึงไดเพิ่มการมีสวนรวมในฟากประชาชนเขาไวอีกกลุมหนึ่ง 
 สิทธิในการมีสวนรวมจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมหลักการที่ยึดม่ันวาประโยชนสาธารณะ
เปนของประชาชนรัฐไมมีอํานาจนอกจากหนาท่ีท่ีประชาชนเห็นควรมอบหมายน้ี นอกจากจะ
นําไปสูการเปดกระบวนการตัดสินใจของรัฐตอการมีสวนรวมของประชาชนแลว ยังกาวเลยไปถึง
การใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะเขารวมในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย ดังรัฐธรรมนูญใหม
ไดบัญญัติรับรองไว ดังเชนกรณีขอเสนอใหประชาพิจารณ โครงการทางดวนสวนแยก อุรุพงษ-ราช
ดําริ ของชุมชนบานครัว เสนอตอ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย วันท่ี 22 เมษายน 
พ.ศ.2536 ชาวชุมชนบานครัวเช่ือม่ันวาการประชาพิจารณท่ีเสนอมานี้จะสามารถขุดคุย ลวงลึกไป
ถึงมูลเหตุจูงใจของโครงการนี้ไดวาปราศจากมลทินมุงเอ้ือประโยชนแกสาธารณชนโดยแทจริง
หรือไม พยานหลักฐานท้ังในสวนรายงานการประชุมตาง ๆ และแบบแปลนคําขอกอสรางอาคาร
ของกลุมธุรกิจท่ีอยูในครอบครองของกรุงเทพมหานคร ยอมจะใหความกระจางในเร่ืองนี้ไดดี การ
ไตสวนคร้ังนี้เสนอใหมีข้ึนเพื่อใหการตัดสินใจของสวนรวมเปนไปโดยรอบคอบใหความเคารพตอ
สิทธิของผูท่ีจะตองเสียหายเพ่ือสาธารณะประโยชน ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยโดย
ระบบราชการจะมีฐานะเปนเพียง “กระบวนการปฏิบัติราชการ” ใหชาวบานครัวเรือนผูมีสวนไดเสีย 
ไดมีโอกาสใหขอเท็จจริง ขอคิดปอนเขาสูกระบวนการตัดสินใจของสาธารณะเทานั้น สวนอํานาจ
ตัดสินใจยังอยูกับรัฐบาลผูรับผิดชอบท่ีจะวินิจฉัยช่ังตรองตามครรลองของเหตุผลโดยอิสระท้ังจาก
ฝายเจาหนาท่ีผูริเร่ิมและราษฎรผูคัดคาน มาตรการประชาพิจารณเชนท่ีเสนอมานี้ เปนวิธีการสากล
ของอารยประเทศ เพื่อใชยุติขอขัดแยงแตกตางในงานจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไป 
ตลอดจนการริเร่ิมโครงการสาธารณะตาง ๆ ของรัฐ จัดเปนพัฒนาการทางดานการเมืองการปกครอง
ท่ีจําเปน เพื่อใหสอดคลองเทากันกับขอขัดแยงท่ีเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในยุค
อุตสาหกรรมควรท่ีประเทศไทยจะไดริเร่ิมนํามาปรับใชใหเทาทันกับขอขัดแยงตาง ๆ ท่ีกําลังกอตัว
ข้ึนโดยท่ัวไปดวย 
 ดวยเหตุนี้การประชาพิจารณตามขอเสนอของชุมชนบานครัวจึงควรไดรับการพิจารณาวา 
เปนการริเร่ิมมาตรการเปนการท่ัวไป มิใชเปนการเลือกปฏิบัติหรือยอมตามการตอสูคัดคานของคน
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บางกลุม หากทางกระทรวงมหาดไทยไดสนองรับขอเสนอนี้เพื่อเปนโครงการนํารอง เปนตัวอยาง
ใหทุกฝายไดศึกษาเพื่อสรางระบบตอไปในภายหนา โดยเมื่อดําเนินการไปแลวก็จะใหมีการศึกษา
ประเมินผล สรุปเปนขอเสนอเพื่อใชปฏิบัติท้ังในสวนของกระทรวงหรือรัฐบาลตอไปเชนนี้กจ็ะยังมี
ผลเปนรากฐานใหแกการพัฒนาการเมืองการปกครองไทยไดในท่ีสุด  

ปญหาการใหองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการ 

 การใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดาน
สุขภาพ ใหความเห็นประกอบนั้น เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการจัดต้ังองคการอิสระดังกลาวและการ
จัดต้ังองคการเชนวานั้นจําเปนจะตองมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในการจัดต้ังองคการอิสระ การ
ดําเนินการจึงตองมีการตรากฎหมายเพ่ือเปนกําหนดหลักเกณฑ 
 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคําส่ังทางปกครองท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 59/2545 วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2546) เร่ือง ประธานวุฒิสภาสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา
ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 วรรคหน่ึง (1) รางพระราชบัญญัติแร (ฉบับ
ท่ี...) พุทธศักราช... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม สรุปความ
ไดวา ประธานวุฒิสภาไดสงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 262 วรรคหน่ึง (1) วาการท่ีรางพระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี...) พุทธศักราช... 
มาตรา 88/7 กําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทานบัตรทําเหมือง
แรใตดินจะตองไดรับความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พุทธศักราช 2535 ซ่ึงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดังกลาวจะตองผาน
หนวยงานตาง ๆ ตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 กลาวคือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ แตโดยท่ีมาตรา 56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 บัญญัติใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมรวมท้ัง
ไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ
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ดังกลาว ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ ตามมาตรา 47-49 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไมมีองคประกอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสอง 
นอกจากนี้ การที่รางพระราชบัญญัติแรฯ มาตรา 88/7 บัญญัติวากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูมีสวนไดเสียจะเร่ิมตนข้ึนภายหลังจากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผู
ขอประทานบัตรทําเหมืองแรใตดินเสร็จส้ินแลวแตรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 และมาตรา 56 บัญญัติให
ทุกคนทั่วไปและบุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม มีสวนรวมกับรัฐในการจัดการ การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและส่ิงแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทานบัตรทําเหมืองแรใต
ดินจึงขาดกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น รางพระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี...) พุทธศักราช... มาตรา 88/7 ไดกําหนด
หลักเกณฑในการออกประทานบัตรทําเหมืองแรใตดินไววา ผูขอประทานบัตรจะตองทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยรายงานดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงาน
ตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกอน รัฐมนตรีจึงจะ
ประมวลขอมูลโครงการท่ียื่นประกอบคําขอประทานบัตรและรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมประกอบความเห็นของผูพิจารณาเขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได
เสียตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบราชการท่ีเกี่ยวของ แลวแตกรณี ถึงแมวา
หนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูขอประทาน
บัตรตามรางพระราชบัญญัติแรฯ และมาตรา 88/7 นี้จะไมมีการใหความเห็นของผูแทนองคการ
เอกชนดานส่ิงแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมตามท่ี
รัฐธรรมนูญมาตรา 56 วรรคสอง บัญญัติไว แตการใหความเห็นของผูแทนดังกลาวจะตองเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการให
ความเห็นของผูแทนองคการและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวแตอยางใด ดังนั้นการที่ราง
พระราชบัญญัติแร (ฉบับท่ี...) พุทธศักราช... มาตรา 88/7 บัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นและ
เม่ือไดรับรายงานจากคณะกรรมการจัดการรับฟงความเห็นแลว รัฐมนตรีจึงจะวินิจฉัยกําหนด
เง่ือนไขและกําหนดหลักเกณฑในการออกประทานบัตรตอไป ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชนของรัฐและ
ชุมชนตามท่ีเห็นสมควรไดซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 วรรคสองแลว การกําหนด
หลักการดังกลาวในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนการประกันสิทธิใหประชาชนในชุมชนมีการดํารงชีวิตอยู
อยางปกติสุขและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีดีและใหไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใหนอยท่ีสุด ซ่ึงในการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีผานมาไมเคยมีหลักการดังกลาวมา
กอน 
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 ดังจะเห็นไดวาการดําเนินโครงการดังกลาวนั้นตองใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอม
ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว จึงจะสามารถดําเนินโครงการดังกลาวนั้นได 
แตเนื่องจากปจจุบันยังไมมีกฎหมายพระราชบัญญัติมารองรับ จึงมิไดมีผลใดๆใหรัฐตองปฏิบัติตาม 
เพราะฉะน้ันแลวการท่ีรัฐจะปฏิบัติตามความเห็นหรือไมปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ
องคกรอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการยอม
ไมเปนไปตามเจตนารมณท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ดังรัฐธรรมนูญ
ใหมไดบัญญัติรับรองไวการใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรการเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว จะเห็นได
วาบทบัญญัติดังกลาวไดจํากัดอํานาจหนาท่ีขององคกรอิสระเฉพาะการใหความเห็นรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจึงไมอาจสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค
สอง ท่ีกําหนดใหองคการอิสระมีหนาท่ีใหความเห็นตอดําเนินโครงการหรือกิจกรรมกอนการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว จึงไมใชหนาท่ีเพียงการใหความเห็นเฉพาะรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเทานั้น  

ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม 

 ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
พุทธศักราช... คณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1) กําหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
 (2) ใหความเห็นตอโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ รวมท้ังนโยบายหรือแผน
ซ่ึงเปนท่ีมาของโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว 
 (3) สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นตอโครงการ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพกอนดําเนินการ 
 ( 4)  ดํ า เนินการห รือสนับสนุนให มี ก ารศึ กษาวิ จั ยด าน คุณภาพ ส่ิ งแวดล อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับการใหความเห็นขององคการอิสระ 
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 (5) ประสานความรวมมือกับหนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการเอกชน 
องคกรประชาชนหรือองคการอ่ืนในดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของกรรมการ 
 วิเคราะหรางของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา(ราง)พระราชบัญญัติองคการอิสระ
ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช... 
 การกําหนดหลักการดังกลาวในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนการประกันสิทธิใหประชาชนใน
ชุมชนมีการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีดีและใหไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหนอยท่ีสุด ซ่ึงในการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีผานมาไม
เคยมีหลักการดังกลาวมากอนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคือ กําหนดประเภทโครงการ ให
ความเห็นตอโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง จะเห็นไดวา
รางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช... นั้นมีหนาท่ี เพียงแต
กําหนดโครงการ ใหความเห็นตอโครงการ แตไมมีอํานาจใหความเห็นวาควรจะอนุมัติโครงการ
ดังกลาวหรือไม สําหรับรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช
... นั้น องคประกอบของคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวยผูแทนจากหลาย
กระทรวงที่ไมนาจะเกี่ยวของ อํานาจในการกําหนดประเภทโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรายแรงยังคงเปนหนวยงานของรัฐซ่ึงอาจมีสวนไดเสีย ไมใชอํานาจของกรรมการ
องคการอิสระ จํากัดอํานาจขององคการอิสระเฉพาะการใหความเห็นรายงานประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA) เทานั้นแตไมมีอํานาจในการพิจารณาต้ังแตการริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงไมเพียงแตปญหา รางประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
มีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
 (ราง) พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  พุทธศักราช . . . 
กําหนดใหหนวยงานของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง มีหนาท่ีตองจัดสงรายการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
สําหรับโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงใหองคกรอิสระ
พิจารณาจะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวไดจํากัดอํานาจหนาท่ีขององคกรอิสระเฉพาะการให
ความเห็นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจึงไมอาจสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ท่ีกําหนดใหองคการอิสระมีหนาท่ีใหความเห็นตอดําเนนิโครงการ
หรือกิจกรรมกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวจึงไมใชหนาท่ีเพียงการใหความเห็น
เฉพาะรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเทานั้น 
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 ดังนั้นหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเจาของโครงการตองมีหนาท่ีสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการหรือกิจกรรมต้ังแตข้ันตอนการริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมเหลานั้น ใหองคการอิสระ
พิจารณาตั้งแตเร่ิมตน จึงจะสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง 
กระบวนการในการจัดต้ัง องคการอิสระตาม (ราง) พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม
สุขภาพ พุทธศักราช... ก็ยังมีปญหาในเร่ืองของอํานาจหนาท่ีท่ีซํ้าซอนกันกับพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติพุทธศักราช 2535 โดยใน (ราง) พระราชบัญญัติ
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมสุขภาพ พุทธศักราช… ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
องคการอิสระไวคือ 
 1. วางนโยบายและกํากับดูแลโดยท่ัวไป ซ่ึงกิจการของสํานักงานคณะกรรมการองคการ
อิสระ 
 2. สงเสริมและสนับสนุนประชาชนผูมีสวนไดเสีย องคการเอกชน สถาบันการศึกษาและ 
นิติบุคคลซ่ึงมีผูแทนองคการเอกชนและผูแทนสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการอยูในนิติบุคคล
หรือคณะบุคคลนั้นใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นของคณะกรรมการองคการอิสระ 
 3. สงเสริมใหมีการศึกษาดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพท่ี
จําเปน 
 4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาท่ีใหความเห็นประกอบตอโครงการ 
 5. แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาท่ีใหความเห็นประกอบตอโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
 6. เชิญขาราชการพนักงานลูกจางของหนวยงานรัฐ องคการอิสระหรือองคกรอ่ืนหรือ
บุคคลอ่ืนใดมาใหขอเท็จจริง 
 วิเคราะหรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช... 
 ประเด็นเ ร่ืองสงเสริมและสนับสนุนประชาชนผู มีสวนได เ สีย  องคการเอกชน 
สถาบันการศึกษาและนิติบุคคล ซ่ึงมี ผูแทนองคการเอกชนและผูแทนสถาบันอุดมศึกษารวม
ดําเนินการอยูในนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นของ
คณะกรรมการองคการอิสระดังจะเห็นไดวารางพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหเฉพาะแต
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย องคการเอกชน สถาบันการศึกษาและนิติบุคคลซ่ึงมีผูแทนองคการเอกชน
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการอยูในนิติบุคคลหรือคณะบุคคลน้ันใหมีสวนรวมใน
กระบวนการใหความเห็นของคณะกรรมการองคการอิสระจึงเปนการจํากัดสิทธิผูท่ีไมไดมีสวนได
เสียในกิจกรรมหรือพื้นท่ีโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบท่ีไมไดอยูในพื้นท่ีในโครงการดังกลาวได
มีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นของคณะกรรมการดังกลาวดังนั้นคณะกรรมการควร
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สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็น
ตอโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงอันเปนหลักการสําคัญท่ี
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางแทจริง 
 ประเด็นปญหาอยูท่ีการใหความเห็นประกอบหลังจากท่ีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม แหงชาติ พรอมกับความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ มาใหคณะกรรมการ
องคการอิสระพิจารณาตรงนี้รางพระราชบัญญัติกําหนดไววาใหคณะกรรมการองคการอิสระ
พิจารณาใหความเห็นประกอบการดําเนินโครงการหรือ กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันท่ีไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม หาก คณะกรรมการองคการอิสระไมสามารถพิจารณาหรือมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน60วันใหถือวาองคการอิสระไดใหความเห็นประกอบแลว 
 ปญหาจึงเกิดข้ึนมาทันทีหากคณะกรรมการองคการอิสระใหความเห็นประกอบแตกตาง 
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติหรือโครงการนั้น ๆ ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการอิสระใน
ประเด็นนี้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเห็นวาการอนุมัติ
โครงการเปนอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยอํานาจ
ท่ีใหแกคณะกรรมการองคการอิสระขางตนนั้นเปนการใหอํานาจเกินกวามาตรา 67(2) ของ
รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติไว ดังนั้นเม่ือเกิดกรณีความเห็นแตกตางขางตนแลว สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ยืนยันท่ีจะสงความเห็นประกอบท่ีแตกตางใหกับ
คณะกรรมการผูชํานาญการฯพิจารณาอีกคร้ัง โดยถือเอาความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ
เปนท่ีสุดเพราะฉะนั้นแลวองคการอิสระท่ีรางเปนพระราชบัญญัติข้ึนมาก็ไมมีอํานาจใด ๆ เลย 
เพราะทายท่ีสุดแลวถึงแมองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพจะเห็นดวยกับโครงการหรือไม
เห็นดวยกับโครงการแต อํานาจท่ีจะอนุ มั ติโครงการก็อยู ท่ี สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทําใหความเห็นขององคการอิสระไมมีผลผูกพันใดๆ ใหรัฐหรือ
หนวยงานใดๆตองปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นแลวรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ พุทธศักราช ... ควรท่ีจะใหอํานาจของคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพมี
อํานาจทําความเห็นวาควรท่ีจะอนุมัติโครงการดังกลาวดวยหรือไม อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตองมีกฎหมายรองรับเพื่อใหคณะกรรมการไดใชอํานาจไดตามวัตถุประสงคขององคการและเพ่ือ
คุมครองตัวคณะกรรมการที่ใชอํานาจดังกลาวไปในแนวทางท่ีถูกตองท่ีไมอาจใหภาครัฐหรือผู
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ประกอบธุรกิจเขามาแทรกแซงบงการหรือกํากับการกระทําไดและดวยอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจทําใหผูประกอบธุรกิจมีสวนไดเสีย จากการออก
ความเห็น  ท่ีจํากัดหรือกระทบกับผูประกอบธุรกิจได  ดังนั้นแลวการใชอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการจึงตองเปนไปตามกฎหมายที่ออกมากํากับชัดเจนและคาตอบแทนสูงก็เปนอีกวิธีท่ี
ปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของคณะกรรมการองคการองคการไดอีกทางหน่ึง หากแมนวา
องคการไมสามารถมีงบประมาณไดมากขนาดน้ันแลว มาตรการลงโทษกรรมการที่เรียกรับสินบน
จากผูประกอบการ จึงควรมีมาตรการลงโทษท่ีรุนแรงเพ่ือมิใหเปนเยี่ยงอยางแกคณะกรรมการคน
อ่ืน ๆ และการไมใหบุคคลดังกลาวกลับเขามามีบทบาทในองคการอิสระหรือองคกรเอกชนท่ีทํา
หนาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอีกเปนส่ิงท่ีจะละเลยมิไดเชนเดียวกัน 

ปญหาการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง “การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนนิการดังกลาว” 
 การจัดต้ังองคกรอิสระตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดไวขางตนนั้นมีปญหาวากฎหมายท่ี
นํามาใชบังคับเพื่อใหเปนองคกรอิสระตามท่ีกฎหมายกําหนดไวนั้นจะอยูในรูปแบบใดเพราะเม่ือ
เปรียบเทียบกับองคกรอิสระอ่ืน ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
(ค.ต.ง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ลวนแลวแตมี
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทในการจัดต้ังแทบท้ังส้ิน ซ่ึง
ปญหาเหลานี้เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไว แตก็ยังไมปรากฏกฎหมายที่เปนกฎหมาย
ลําดับรองหรือกฎหมายลูกดังกลาวเพื่อใหมีสภาพบังคับในการท่ีจะนําไปดําเนินการได 

ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น ซ่ึงปจจุบันยังไมปรากฏกฎหมายท่ี
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เปนกฎหมายลําดับรองหรือกฎหมายลูก เพื่อใหมีสภาพบังคับในการท่ีจะนําไปดําเนินการได มีเพียง 
(ราง) พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช... ท่ีภาครัฐไดเสนอ
รางข้ึนมา แตปจจุบันนั้นก็ยังไมมีการตราเปนกฎหมายแตอยางใด 
 ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น ซ่ึงปญหาและอุปสรรคท่ี
ยังไมสามารถจัดต้ังไดมีดังนี้คือ 
 ประเด็นของภาครัฐในการตราพระราชบัญญัติ  
 การพิจารณารางพระราชบัญญัติจะตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน โดยมี
กระบวนการตราพระราชบัญญัติในรัฐสภาตอไปนี้  
 1. การพิจารณาในสภาผูแทนราษฎร การพิจารณาไดกําหนดเปนสามวาระดังนี้  
 วาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ  
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระท่ีหนึ่ง สภาจะพิจารณาและลงมติวาจะรับ
หลักการไวพิจารณาตอไปหรือไม โดยผูเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนั้นจะช้ีแจงหลักการและ
เหตุผลประกอบการเสนอของรางพระราชบัญญัติ เม่ือผูเสนอช้ีแจงแลวก็ใหสมาชิกอภิปรายไดไมวา
จะอภิปรายคานหรือสนับสนุนหรือการถามขอสงสัยหรือการต้ังขอสังเกต ประธานสภาจะเปด
โอกาสใหผูเสนอรางตอบช้ีแจงตามท่ีมีผูต้ังคําถามหรือใหขอสังเกต เม่ือจบการอภิปรายแลว ผูเสนอ
ประธานสภาจะขอมติจากท่ีประชุมวาจะรับหลักการแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม แตในบาง
กรณีท่ีประชุมจะลงมติใหสงคณะกรรมาธิการพิจารณาหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นกอนก็
ไดเพื่อประโยชนในการพิจารณา เม่ือพิจารณาเสร็จแลวก็จะทํารายงานเสนอตอสภาเพื่อเขาสูการ
พิจารณาของสภาตอไป ถาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกเปนผูเสนอ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับราง
ไปพิจารณากอนรับหลักการก็ได ซ่ึงเปนเอกสิทธิของคณะรัฐมนตรี เม่ือครบกําหนดเวลาการรอการ
พิจารณาแลว ประธานสภาผูแทนราษฎรก็จะส่ังบรรจุเขาระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาตอไป เม่ือขอมติ
จากท่ีประชุมสภาวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นหรือไม ถาท่ีประชุมมีมติไมรับ
หลักการ รางพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป ถาท่ีประชุมมีมติรับหลักการก็จะเขาสูการพิจารณาในลําดบั
ตอไป เปนวาระท่ีสอง  
 วาระท่ีสอง  การพิจารณาในวาระท่ีสองเปนการพิจารณาในรายละเอียดของราง
พระราชบัญญัติ มีสองลักษณะ คือ สภาผูแทนราษฎรมีมติใหดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาหรือมีมติแตงต้ังและมอบหมายใหคณะกรรมาธิการคณะใดคณะหน่ึง
เปนผูพิจารณา ดังนี้  
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 การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาถือวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนทําหนาท่ี
เปนกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น ซ่ึงจะใชสําหรับการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ี
มีความจําเปนรีบดวนท่ีจะตองออกใชบังคับหรือเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีมีรายละเอียด
ไมมากหรือไมยาวนักและไมยากในการพิจารณาโดยเปนการพิจารณาคร้ังเดียวสามวาระไมมี
ข้ันตอนการยื่นคําขอแปรญัตติ มีผลเปนท้ังการพิจารณาเปนรายมาตราในช้ันกรรมาธิการและเปน
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีสองคราวเดียวกัน  
 การพิจารณาโดยกรรมาธิการท่ีสภาแตงต้ัง อาจเปนคณะกรรมาธิการสามัญหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีไมไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมาธิการใน
คณะกรรมาธิการชุดนั้นเห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติก็ใหเสนอคําขอ “แปรญัตติ” ตอ
ประธานคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นภายใน 7 วัน เม่ือคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว จะทํารายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเสนอตอสภาโดยแสดงรางเดิม
และการแกไขเพิ่มเติม  คําแปรญัตติ การสงวนคําแปรญัตติหรือมีการสงวนความเห็นของ
กรรมาธิการ ถามีขอสังเกตท่ีควรเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีก็ใหบันทึกไวในรายงานของ
คณะกรรมาธิการเพื่อใหสภาพิจารณา  ประธานสภาจะจัดเข าระเบียบวาระเปนเ ร่ือง ท่ี
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวใหสภาพิจารณาเร่ิมตนดวยช่ือราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบราง โดยใหสมาชิกอภิปรายไดเฉพาะแตถอยคําหรือขอความท่ีมีการแกไข
หรือท่ีผูแปรญัตติไดสงวนคําแปรญัตติไวหรือท่ีกรรมาธิการสงวนความเห็นไวเทานั้น เวนแตท่ี
ประชุมจะไดมีมติเปนอยางอ่ืน  
 วาระท่ีสาม ข้ันลงมติเห็นชอบใหสงตอไปยังวุฒิสภา การพิจารณาในวาระท่ีสามไมมีการ
อภิปรายใด ๆ ท้ังส้ินและจะแกไขขอความอยางใดมิไดดวย ถามีมติเห็นชอบประธานสภา
ผูแทนราษฎรก็จะสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป แตถาไมเห็นชอบรางนั้นก็เปนอันตกไป การตรา
พระราชบัญญัติโดยภาครัฐนั้น จะเห็นไดวามีการผลักดันต้ังแตรัฐธรรมนูญป 2550 แลว วาใหมีการ
จัดต้ังองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมข้ึนมา แตตอนนั้นไมมีกฎหมายลูกออกมาจึงไมมีผลในทาง
ปฏิบัติ พอมีการแกไขรัฐธรรมนูญป 2550 ก็มีการระบุเร่ืองการจัดต้ังองคการอิสระไวในมาตรา 67 
วรรค 2 ซ่ึงนับต้ังแตรัฐธรรมนูญป 2550 มีผลบังคับใชมาก็ประมาณเกือบ 5 ปแลว แตก็ยังไมมีวี่แวว
วากฎหมายลูกจะออกมา คือไมวารัฐบาลชุดไหนก็พยายามจะผลักดันและแกไขปญหาแตก็เปล่ียน
รัฐบาลชุดใหมจึงทําใหพระราชบัญญัติดังกลาวตกไป ซ่ึงปจจุบันก็ยังไมมีการตราพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแตอยางใด 
 ประเด็นของภาคประชาชนการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 163และพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ.
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2542 เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน โดย
กําหนดใหประชาชนจํานวนไมนอยกวาหนึ่ งหม่ืนคนสามารถเข า ช่ือกันเพื่อ เสนอร าง
พระราชบัญญัติท่ีมีหลักการเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีบัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
และหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ โดยรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอจะตองจัดทํามีรายละเอียด
ท่ีจําเปน ไดแก 
 1. บันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ 
 2. มีบทบัญญัติท่ีแบงเปนมาตราชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจความประสงคของการเสนอราง
กฎหมาย 
 3. มีหลักเกณฑหรือวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย (Enforcing instrument) 
 วิธีการเขาช่ือเสนอกฎหมายอาจกระทําได 2 วิธี คือ ผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันเขาช่ือเสนอ
กฎหมายกันเองหรืออาจรองขอใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) เปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายก็ได ในกรณีท่ีประชาชนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนเขาช่ือเสนอกฎหมาย
กันเอง ใหยื่นเร่ืองตอประธานรัฐสภาโดยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 1. รางพระราชบัญญัติท่ีจะนําเสนอตอสภา 
 2. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยู ลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอกฎหมายและ
ผูแทนการเสนอกฎหมาย พรอมท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
 จากนั้นประธานรัฐสภาจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและประกาศรายช่ือผูเขาช่ือ
เสนอกฎหมาย ในข้ันตอนนี้ผูใดท่ีมีรายช่ืออยูในประกาศแตมิไดรวมเขาช่ือเสนอกฎหมายดวย 
สามารถยื่นคํารองตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลท่ีรัฐสภาแตงต้ังเพื่อใหลบช่ือตนเองออกไดภายใน
ยี่สิบวันหลังจากวันปดประกาศ เม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวใหถือวารายช่ือนั้นถูกตอง
และจะถอนการเขาช่ือในภายหลังอีกมิได ภายหลังการตรวจสอบความถูกตองถารายช่ือยังคงเกิน
กวาหนึ่งหม่ืนช่ือใหประธานรัฐสภาดําเนินการใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไปแต
ถารายช่ือเหลือไมครบหนึ่งหม่ืนช่ือใหประธานรัฐสภาแจงใหผูแทนการเสนอกฎหมายทราบเพ่ือ
ดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายเพ่ิมเติมภายใน 30 วันนับต้ังแตวันท่ีไดรับแจง ถาพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวรายช่ือยังไมครบหนึ่งหม่ืนช่ือใหประธานรัฐสภาส่ังจําหนายเร่ืองใน
กรณีท่ีเปนการเขาช่ือโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนหนึ่ง
รอยคนข้ึนไปยื่นคําขอตอประธานกรรมการการเลือกต้ังพรอมท้ังรางพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอให
สภาพิจารณา เพื่อขอใหดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย จากนั้นประธานกรรมการการ
เลือกต้ังจะจัดสงรางพระราชบัญญัติและเอกสารท่ีเกี่ยวของไปใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัด เพื่อดําเนินการใหผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละจังหวัดทราบวามีการเสนอกฎหมายในเร่ืองใด
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และใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปลงช่ือในแบบพิมพการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ี
กําหนดไวในจังหวัดท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังท่ีกําหนดโดยท่ีกําหนดเวลาจะตองไมนอยกวา 90 วัน นับ
แตวันประกาศ เม่ือครบกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรวบรวมแบบพิมพการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายสงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อตรวจสอบความถูกตองและจัดทําบัญชี
รายช่ือผูท่ีเขาช่ือเสนอกฎหมายท้ังหมด จากนั้นจึงนําสงรางพระราชบัญญัติและบัญชีรายช่ือตอ
ประธานรัฐสภา  เ ม่ือรางพระราชบัญญัติเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดใหมีผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีเขาช่ือเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นเปนผู เสนอและช้ีแจงหลักการของรางพระราชบัญญัติตอท่ีประชุมสภา
ผูแทนราษฎรและท่ีประชุมวุฒิสภาและจะตองมีผูแทนของประชาชนฯ ท่ี เขาช่ือเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นเขาเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติดวยจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด เพื่อใหผูเสนอรางกฎหมายไดมีโอกาสใหช้ีแจงและ
แสดงเหตุผลเพ่ือปกปองเจตนารมณของรางกฎหมาย หลังจากนั้นสภาก็จะพิจารณารางกฎหมายตาม
ข้ันตอนปกติ 
 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติยังไมออกมาเปนกฎหมายตามหลักกฎหมายของรัฐธรรมนูญ
เพราะประชาชนยังรวมกันเขาเสนอชื่อไมถึงหนึ่งหม่ืนคนดังจะเห็นไดวาในกรณีเชนนี้การจะออก
กฎหมายพระราชบัญญัติดังกลาวก็จะกระทําไปไดลําบากหรือระยะเวลาคอนขางท่ีจะยาวนาน 
เพราะบางกรณีชาวบานหรือประชาชนก็ไมรูวาจะไปรวมเขาเสนอช่ือไดท่ีไหนหรืออยางไร เพราะ
บางคร้ังขอมูลขาวสารหรือรัฐก็ไมไดรณรงคในการท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการออก
พระราชบัญญัติดังกลาว อีกท้ังข้ันตอนทางกฎหมายท่ีกําหนดวา การเขาช่ือดังกลาวนั้นตองใช
หลักฐานท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ซ่ึงเปนเอกสารท่ีทุกคนไมคอย
จะถือติดตัวหรือบางคนก็ไมมีติดบานอยูตลอดเวลา บางคร้ังผูท่ีเคยลงช่ือไวแลวแตเม่ือมีการเลือกต้ัง
แลวไมไปใชสิทธิเลือกต้ังตรงนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ ช่ือนั้นก็ไมสามารถท่ีจะนําไปใชได การเขาช่ือโดย
การจัดการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนหนึ่งรอยคนข้ึนไปยื่นคําขอตอ
ประธานกรรมการการเลือกต้ังพรอมท้ังรางพระราชบัญญัติท่ีจะเสนอใหสภาพิจารณา เพื่อขอให
ดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย จากนั้นประธานกรรมการการเลือกต้ังจะจัดสงราง
พระราชบัญญัติและเอกสารท่ีเกี่ยวของไปใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด เพื่อ
ดําเนินการใหผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละจังหวัดทราบวามีการเสนอกฎหมายในเร่ืองใดและใหผูมี
สิทธิเลือกต้ังไปลงช่ือในแบบพิมพการเขาช่ือเสนอกฎหมาย ตามระยะเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดไว
ในจังหวัดท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ังท่ีกําหนด การเขาช่ือดังกลาวโดยการจัดการของคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ก็นาจะเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีประชาชนสามารถท่ีจะเขาเสนอชื่อรางพระราชบัญญัติ
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องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช. ... ไดเปนการผลักดันใหรางดังกลาวมีผล
ตามกฎหมายโดยเร็ว เพราะถามีการจัดการของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาว ประชาชนก็
อาจจะกระตือรือรนหรือใหความรวมมือมากยิ่งข้ึนคนท่ีไมไดรับผลกระทบก็ยังไมต่ืนตัวแตถามี
ภาครัฐมาดําเนินการประชาชนท่ียังไมไดรับผลกระทบก็อาจจะต่ืนตัวมากข้ึนซ่ึงอาจจะใหความ
รวมมือกับภาครัฐมากยิ่งข้ึน เพราะประชาชนก็จะเล็งเหน็ถึงความสําคัญท่ีภาครัฐไดมีการจัดทําข้ึน ก็
จะประสบผลสําเร็จท้ังสองฝายและก็ไดรับประโยชนสูงสุดท้ังสองฝายเชนเดียวกัน การเขาช่ือเสนอ
กฎหมายโดยประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถรวมตัวกันเพื่อ
แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพในการปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนของตนหรือของชุมชนทองถ่ิน 
ทําใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
หากเกิดผลเปนกฎหมายแลวจะเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ ก็จะชวยผลักดันและ
สนับสนุนใหรางพระราชบัญญัตินั้นผานความเห็นชอบจากรัฐสภาจนประกาศใชเปนกฎหมายทําให
ประชาชนมีกฎหมายท่ีตรงกับความตองการของตนเอง นําไปสูการแกไขปญหาและความขัดแยง
ระหวางประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับผูประกอบการหรือผูดําเนินโครงการและประชาชน
กับเจาหนาท่ีของรัฐได  

ปญหาความเปนอิสระในการการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 องคกรของรัฐท่ีเปนอิสระมีความหมายถึงองคกรของรัฐซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีชวยสงเสริม
ประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสมัยใหม โดยใหมีอํานาจอิสระในการตัดสินใจ การใชดุลพินิจและ
การดําเนินการโดยตัวองคกรเองและมีการใชอํานาจมหาชนภายใตการกํากับดูแลหรือวิธีการ
ตรวจสอบถวงดุลตามหลักการของกฎหมายปกครอง ทําใหองคกรประเภทนี้เปนกลไกสําคัญท่ีชวย
เสริมประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสมัยใหม ซ่ึงถาปราศจากกลไกเหลานี้โดยจํากัดอยูเฉพาะแบบ
โครงสรางของสถาบันทางการเมืองและการบริหารในรูปแบบเดิม ๆ รัฐจะตามไมทันกับการ
เปล่ียนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดปญหาทางการบริหารอันเปนผลกระทบตออํานาจรัฐ
เสียเอง ความจําเปนตองมีกลไกคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยองคกรฝายตุลาการซ่ึงมุง
หมายท่ีจะคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมิใหถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายตามหลัก
ของนิติรัฐในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมิใหถูกละเมิดจากการกระทําของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ตามหลักของนิติรัฐในการ
ควบคุมความชอบดวยกฎหมาย 
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 การจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 นั้นจะตองมีความเปนอิสระอยางแทจริงไมเลือกท่ีจะเขาขายฝายรัฐหรือ
ผูประกอบการโครงการ แตเลือกท่ีจะทําเพื่อประชาชน คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะ
เปนองคการที่เกิดข้ึนภายใตรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 ดวยความคาดหวังท่ีตองการใหมีการ
เปดการรับฟงความคิดเห็นในแงวิชาการและแงการปฏิบัติในโครงการตาง ๆ ท่ีเขาขายรัฐธรรมนูญ
มาตรา 67 วรรค 2 องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมตองมีหนาท่ีเขามาดูแลรับผิดชอบในแงของการทํา
กระบวนการเชิงวิชาการและกระบวนการเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบโจทยโครงการตาง ๆ ท่ีจะมีการ
ดําเนินการวา มีผลกระทบกระท่ังส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนอยางไรและมีการขมวด
ความเห็นท่ีมาของความเห็น มุมมองในเชิงปฏิบัติการ มุมมองในเชิงวิชาการ มุมมองในเชิงวิชาการ
อยางชัดเจนตอโครงการท่ีพิจารณาและสามารถนําเสนอตอสังคมไดโดยโปรงใสชัดเจน เปนท่ี
ยอมรับท้ังในแงวิชาการและในแงปฏิบัติการและนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปไดตาม
กระบวนการที่รัฐธรรมนูญระบุไว แมวาสิทธิของบุคคลในการดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง
ในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน จะ
ไดรับการรับรองมาต้ังแตรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แตตลอดระยะเวลาสิบป 
นับแตวันท่ีรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ กลับไมมีการตรากฎหมายข้ึนมากําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง โดยหนวยงานของรัฐก็ยังดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบันกําหนดไว 
คือหนวยงานอนุญาตจะสามารถใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมได เม่ือไดรับความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 สวนการใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบนั้น ยังไมมี
การดําเนินการ เนื่องจากยังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการไว ซ่ึงเปนท่ีมาของ
การแกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อใหสิทธิของบุคคลไดรับการคุมครองโดยทันที แมจะยังไมมีการตรา
กฎหมายมากําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการ ประกอบกับขอเท็จจริงท่ีผานมา แมวาการดําเนิน
โครงการขนาดใหญท่ีอาจจะมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง โดยเฉพาะโครงการในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจะไดรับความเห็นชอบในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ แตยังมีขอรองเรียนจากประชาชนวา
ไดรับผลกระทบในดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการดังกลาว จึงเห็นไดวา แมวาสิทธิของบุคคล
จะไดรับความคุมครองและมีสิทธิฟองรองรัฐใหตองดําเนินการตามท่ี มาตรา 67 บัญญัติรับรองไว
ได แตการดําเนินการก็ยังมีความจําเปนท่ีจะตองตรากฎหมายกําหนดแนวทางในการดําเนินการท้ัง
ลักษณะของโครงการใด ท่ีจะถือวาเปนโครงการท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงการ
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ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและการใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ ซ่ึงจะทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพ
ในเร่ืองนี้มีแนวทางที่ชัดเจนและทุกฝายตองปฏิบัติตาม ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได
บัญญัติไว 


