
 

 

บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง “การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดาน คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผล
กระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว” 
 การกําหนดหลักการดังกลาวในรัฐธรรมนูญเพื่อเปนการประกันสิทธิใหประชาชนใน
ชุมชนมีการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีดีและใหไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหนอยท่ีสุด ซ่ึงในการดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีผานมาไม
เคยมีหลักการดังกลาวมากอนตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวไดกําหนดหลักการสําคัญ
คือ กอนมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง
ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดดําเนินการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขสามประการดงันี้ คือ  
 ประการท่ีหนึ่ง ตองไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน 
 ประการท่ีสอง ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสีย 
 ประการท่ีสาม ตองใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคกรการเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว
 ปญหาการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
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ประชาชนในชุมชนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หรือท่ี
เรียกส้ัน ๆ วา “อีไอเอ” (EIA) หมายถึงกระบวนการวิเคราะห ทํานายและประเมินขนาดและ
ความสําคัญของผลกระทบของกฎหมาย นโยบาย โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษยท่ีอาจมีตอ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอม สุขอนามัยและคุณภาพชีวิต รวมท้ังการเสนอแนะมาตรการ ลด ปองกันและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถส่ือสารเปนท่ี
เขาใจกันไดอยางชัดเจนกระบวนการอีไอเอ จะเนนท่ีการวิเคราะหปญหาความขัดแยงหรือขีดจํากัด
ดานทรัพยากรส่ิงแวดลอม ท่ีอาจมีผลกระทบตอความเปนไปไดหรือเปนไปไมได ของโครงการ 
โดยจะวิเคราะหและประเมินถึงผลกระทบทั้งทางบวกและลบที่โครงการอาจมีตอทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยรอบ อาจถือไดวาอีไอเอเปนกระบวนการทําความจริงใหปรากฏ เพื่อให
ทุกฝายสามารถรูลวงหนาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีการดําเนินโครงการ ตลอดจนชวยในการ
กําหนดมาตรการลดผลกระทบและแนวทางปรับปรุงแกไขรูปแบบโครงการเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและสังคมโดยรอบหรือเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด โดยหลักการ ผลการศึกษาอีไอ
เอจะตองนํามาเผยแพรใหทุกฝายไดชวยกันตัดสินใจ เร่ิมต้ังแตผูประกอบการ หนวยงานรัฐท่ีกํากับ
ดูแลส่ิงแวดลอม ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนประชาชนผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการ สําหรับ
ในประเทศไทย การส่ือสารดังกลาว ทําโดยการจัดทํา “รายงานการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการ” ซ่ึงผูประกอบการจะตองจัดทํา เพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือพิจารณา 
 ปญหาการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย การ
มีสวนรวมของประชาชน อาจนําไปใชเพื่อการส่ือสารสรางความเขาใจกับสาธารณะเพ่ือใหทราบ
ความรูสึก ความคิดความเห็นปฏิกิริยาลวงหนา ต้ังแตในชวงตน ๆ ของการวางแผนมีการปรึกษา
ประชาชน เพื่อหาฉันทามติในการพิจารณาทางเลือก ในการรวมกันกําหนดมาตรการลดผลกระทบ 
โดยสรุปคือการมอบสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนในการพิจารณาโครงการ 
ในการรับรูขอมูลท่ีถูกตอง ในการรวมตัดสินใจ เพื่อใหโครงการเปนท่ียอมรับทางสังคมได การมี
สวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการท่ีผูสนใจหรือผูรับผลกระทบซึ่งอาจเปนปจเจกบุคคล 
องคกร รัฐบาล หนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ไดรับการปรึกษาหารือและรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐบาล หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเปดให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ ซ่ึงอาจมีต้ังแตการไตสวนสาธารณะ ไป
จนถึงการใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐท่ีมีผลกระทบตอประชาชน ดูเหมือนจะ
เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในนานาอารยประเทศท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจนกลายเปนวิถี
ชีวิตของประชาชนและเปนวิถีทํางานของหนวยงานรัฐ ท่ีมีการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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กระบวนการตัดสินใจของรัฐ โดยจะมีการจัดเวลาเผ่ือไวสําหรับกระบวนการมีสวนรวม มากนอย
ข้ึนอยูกับประเด็นและขนาดของผลกระทบท่ีมีตอประชาชน 
 โครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมท้ังกอน
การอนุญาตใหดําเนินโครงการไปแลว กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาตจะตองมีการใหขอมูลของโครงการอยางรอบดานและเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการคัดคานโครงการ เชน การแสดงความคิดเห็นในเวทีแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความเห็นผานทางอินเตอรเน็ต รวมท้ังตองเปดโอกาสใหเจาของโครงการไดช้ีแจง
ขอมูลเหลานั้นดวยตามหลักการฟงความสองฝาย หลังจากการรับฟงความคิดเห็นแลวภาครัฐตอง
จัดทํารายงานความคิดเห็นของประชาชนท้ังขอสรุปขอโตแยงตาง ๆ และเผยแพรใหประชาชน
ไดรับทราบรวมท้ังตองสรางหลักประกันวารายงานความคิดเห็นของประชาชนจะไดนําไปใช
ประกอบพิจารณาของเจาหนาท่ีรัฐในการพิจารณาออกคําส่ังอนุมัติอนุญาตวาไดอาศัยรายงานแสดง
ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและถาเจาหนาท่ีจะอนุมัติอนุญาตก็ตองมีเหตุผลท่ี
รับฟงไดในการหักลางกับรายงานความคิดเหน็ของประชาชนที่ไมเหน็ดวยกบัโครงการดังกลาวและ
ตองแสดงรายงานการพิจารณาอนุญาตอนุมัติใหกับประชาชนไดรับทราบวาเจาหนาท่ีมีเหตุผล
เชนใด หลังจากท่ีไดมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและเจาหนาท่ีไดออกคําส่ัง
อนุญาตอนุมัติใหดําเนินโครงการไปแลวจะตองมีการติดตามผลการดําเนนิการของผูประกอบการวา
การดําเนินโครงการไดกอใหเกิดปญหาดานมลพาข้ึนหรือไม มาตรการตรวจสอบโครงการหรือ
โรงงานจะตองมีการกําหนดใหมีการตรวจสอบโครงการทุกโครงการเม่ือดําเนินการมาไดชวง
ระยะเวลาหนึ่งนอกเหนือจากมาตรการเปนเร่ือง ๆ เชน การบังคับในกรณีท่ีเกิดมลพิษข้ึนเทานั้นท่ี
เจาหนาท่ีจะเขาไปควบคุมดูแล การดําเนินการตรวจสอบภายหลังจากการดําเนินโครงการไปแลว
จะตองต้ังองคกรอิสระข้ึนเพื่อทําการตรวจสอบซ่ึงตองประกอบจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาค
ผูประกอบการรวมกันท้ังสามฝายเขามาตรวจสอบเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีถูกตองและเปนท่ียอมรับ
ของทุกฝาย 
 ในการจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผละกระทบ
ส่ิงแวดลอมหรือแมแตในกรณขีองการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจวาจะทํา
โครงการหรือกิจการหรือไมนั้น ผูท่ีรับผิดชอบในการจัดการใหมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว
นาจะเปนเจาของหรือผูรับผิดชอบโครงการนั้น เพราะเปนผูท่ีมีขอมูลและสามารถช้ีแจงให
ประชาชนเขาใจวัตถุประสงคและรายละเอียดของโครงการหรือกิจการไดดีกวาผูอ่ืน 
 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการใชอํานาจรัฐ 
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 1. สิทธิเขาถึงขอมูลสาธารณะ เม่ือรัฐหรือองคกรใดเปนผูจัดการประโยชนสาธารณะ อัน
ยังผลผูกพันกําหนดประโยชนของราษฎรแตละคนไดอยางหลากหลายเชนนี้แลว ขอมูลสาธารณะ
ในครอบครองของทางการจึงควรตองเปดเผยตอสาธารณะดวย ดังรัฐธรรมนูญใหมก็ไดบัญญัติ
รับรองไวดังนี้ 
 เม่ือเปนขอมูลสาธารณะแลว บุคคลทั่วไปในฐานะสาธารณชนยอมมีสิทธิเขาถึงโดยไม
ตองมีสวนไดสวนเสียใด ๆ เลย ท้ังนี้จะมีขอยกเวนหวงหามไวไดก็แตเฉพาะสองกรณีดวยกันคือ
ความม่ันคงของรัฐความปลอดภัยชองประชาชน กับสวนไดเสียโดยชอบของเอกชนเทานั้น 
 2. สิทธิประชาพิจารณ รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวดังนี้ หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการดําเนนิโครงการหรือกิจกรรมใด ท่ี
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ตาม
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 สิทธิสวนรวมตามกระบวนการประชาพิจารณนี้ เปนสิทธิในฐานะประชาชนผูมีสวนได
เสียในประโยชนสาธารณะใด สวนสิทธิของเอกชนท่ีจะไดรับผลกระทบจากคําส่ังของรัฐเชนเปนผู
ขออนุญาตหรือไดรับอนุญาตตั้งโรงงานน้ัน รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหความเปนธรรมเปนโอกาส
โตแยงไวแลวในมาตรา ๖๐ อันเปนสิทธิท่ีปรากฏอยูกอนแลวในพัฒนาการลาสุดของรัฐธรรมนูญ
ไทย มาในรัฐธรรมนูญใหมนี้จึงไดเพิ่มการมีสวนรวมในฟากประชาชนเขาไวอีกกลุมหนึ่ง 
 สิทธิในการมีสวนรวมจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมหลักการที่ยึดม่ันวาประโยชนสาธารณะ
เปนของประชาชนรัฐไมมีอํานาจนอกจากหนาท่ีท่ีประชาชนเห็นควรมอบหมายน้ี นอกจากจะ
นําไปสูการเปดกระบวนการตัดสินใจของรัฐตอการมีสวนรวมของประชาชนแลว ยังกาวเลยไปถึง
การใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะเขารวมในการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย  
 ปญหาการใหองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการ ดังรัฐธรรมนูญใหมไดบัญญัติรับรองไวการใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคกรการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ
การศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว รางของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางฯ กําหนดใหหนวยงานของเอกชน
หรือหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง มีหนาท่ีตองจัดสงรายการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงใหองคกรอิสระพิจารณาดังจะเห็นไดวาการดําเนิน
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โครงการดังกลาวนั้นตองใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการ
ดําเนินการดังกลาว จึงจะสามารถดําเนินโครงการดังกลาวนั้นได แตเนื่องจากปจจุบันยังไมมี
กฎหมายพระราชบัญญัติมารองรับ จึงมิไดมีผลใดๆใหรัฐตองปฏิบัติตาม เพราะฉะน้ันแลวการท่ีรัฐ
จะปฏิบัติตามความเห็นหรือไมปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการองคกรอิสระในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการยอมไมเปนไปตามเจตนารมณท่ี
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการดําเนินโครงการ
ของรัฐท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวไดจํากัดอํานาจ
หนาท่ีขององคกรอิสระเฉพาะการใหความเห็นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจึงไมอาจ
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง ท่ีกําหนดใหองคการอิสระมีหนาท่ี
ใหความเห็นตอดําเนินโครงการหรือกิจกรรมกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว จึง
ไมใชหนาท่ีเพียงการใหความเห็นเฉพาะรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเทานั้น ดังนั้น
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนเจาของโครงการตองมีหนาท่ีสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือ
กิจกรรมตั้งแตข้ันตอนการริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมเหลานั้น ใหองคการอิสระพิจารณาต้ังแต
เร่ิมตน จึงจะสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง 
 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมผูศึกษาจะ
ทําการวิเคราะหรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 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 
 (5) ประสานความรวมมือกับหนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการเอกชน 
องคกรประชาชนหรือองคการอ่ืนในดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 
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 (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของกรรมการ 
 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคือ กําหนดประเภทโครงการ ใหความเห็นตอโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง จะเห็นไดวา(ราง)พระราชบัญญัติ
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช... นั้นมีหนาท่ี เพียงแตกําหนดโครงการ ให
ความเห็นตอโครงการ แตไมมีอํานาจใหความเห็นวาควรจะอนุมัติโครงการดังกลาวหรือไม สําหรับ
(ราง)พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พุทธศักราช... นั้น องคประกอบ
ของคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวยผูแทนจากหลายกระทรวงท่ีไมนาจะ
เกี่ยวของอํานาจในการกําหนดประเภทโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง
ยังคงเปนหนวยงานของรัฐซ่ึงอาจมีสวนไดเสียไมใชอํานาจของกรรมการองคการอิสระจํากัดอํานาจ
ขององคการอิสระเฉพาะการใหความเห็นรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เทานั้นแต
ไมมีอํานาจในการพิจารณาต้ังแตการริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงไมเพียงแตปญหา รางประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพ แตกระบวนการในการจัดต้ัง องคการอิสระ
ตามราง พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมสุขภาพ พุทธศักราช. ... ก็ยังมีปญหาในเร่ือง
ของ อํานาจหนาท่ีท่ีซํ้าซอนกันกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
พุทธศักราช 2535 ดวย คือ 
 ประเด็นปญหาอยูท่ีการใหความเห็นประกอบหลังจากท่ีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม แหงชาติ พรอมกับความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการมาใหคณะกรรมการ
องคการอิสระพิจารณานี้ราง พระราชบัญญัติกําหนดไววาใหคณะกรรมการองคการอิสระพิจารณา
ใหความเห็นประกอบการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันท่ีไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
หาก คณะกรรมการองคการอิสระไมสามารถพิจารณาหรือมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
ใหถือวาองคการอิสระไดใหความเห็นประกอบแลว  
 ปญหาจึงเกิดข้ึนมาทันที หากคณะกรรมการองคการอิสระใหความเห็นประกอบแตกตาง 
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติหรือโครงการนั้น ๆ ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการอิสระใน
ประเด็นนี้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เห็นวา การอนุมัติ
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โครงการเปนอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยอํานาจ
ท่ีใหแกคณะกรรมการองคการอิสระขางตนนั้นเปนการใหอํานาจเกินกวามาตรา 67(2) ของ
รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติไว ดังนั้นเม่ือเกิดกรณีความเห็นแตกตางขางตนแลว สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ยืนยันท่ีจะสงความเห็นประกอบท่ีแตกตางใหกับ
คณะกรรมการผูชํานาญการฯพิจารณาอีกคร้ัง โดยถือเอาความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ
เปนท่ีสุด เพราะฉะน้ันแลวองคกรอิสระท่ีรางเปนพระราชบัญญัติข้ึนมาก็ไมมีอํานาจใด ๆ เลย 
เพราะทายท่ีสุดแลวถึงแมองคกรอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพจะเห็นดวยกับโครงการหรือไม
เห็นดวยกับโครงการแต อํานาจท่ีจะอนุ มั ติโครงการก็อยู ท่ี สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยูดีทําใหองคกรอิสระมีสภาพไมแตกตางไปจากตรายาง
นั่นเอง เพราะฉะน้ันแลวรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. ... ควร
ท่ีจะใหอํานาจของคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีอํานาจทําความเห็นวาควรท่ีจะ
อนุมัติโครงการดังกลาวไดดวยหรือไม อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตองมีกฎหมายรองรับ
เพื่อใหคณะกรรมการไดใช อํานาจไดตามวัตถุประสงคขององคการและเพื่อคุมครองตัว
คณะกรรมการท่ีใชอํานาจดังกลาวไปในแนวทางที่ถูกตองท่ีไมอาจใหภาครัฐหรือผูประกอบธุรกิจ
เขามาแทรกแซงบงการหรือกํากับการกระทําไดและดวยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการองคการ
อิสระดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจทําใหผูประกอบธุรกิจมีสวนไดเสียจากการออกความเห็น ท่ีจํากัดหรือ
กระทบกับผูประกอบธุรกิจได ดังนั้นแลวการใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการจึงตองเปนไปตาม
กฎหมายท่ีออกมากํากับชัดเจนและคาตอบแทนสูงก็เปนอีกวิธีท่ีปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของ
คณะกรรมการองคการองคการไดอีกทางหน่ึง หากแมนวาองคการไมสามารถมีงบประมาณไดมาก
ขนาดนั้นแลว มาตรการลงโทษกรรมการท่ีเรียกรับสินบนจากผูประกอบการจึงควรมีมาตรการ
ลงโทษท่ีรุนแรงเพ่ือมิใหเปนเยี่ยงอยางแกคณะกรรมการคนอ่ืน ๆ และการไมใหบุคคลดังกลาวกลับ
เขามามีบทบาทในองคการอิสระหรือองคกรเอกชนท่ีทําหนา ท่ี เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกเปนส่ิงท่ีจะละเลยมิไดเชนเดียวกัน 
 ประเด็นเ ร่ืองสงเสริมและสนับสนุนประชาชนผู มีสวนได เ สีย  องคการเอกชน 
สถาบันการศึกษาและนิติบุคคล ซ่ึงมี ผูแทนองคการเอกชนและผูแทนสถาบันอุดมศึกษารวม
ดําเนินการอยูในนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น ใหมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นของ
คณะกรรมการองคการอิสระ ดังจะเห็นไดวารางพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหเฉพาะแต
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย องคการเอกชน สถาบันการศึกษาและนิติบุคคล ซ่ึงมี ผูแทนองคการ
เอกชนและผูแทนสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการอยูในนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นใหมีสวนรวม
ในกระบวนการใหความเห็นของคณะกรรมการองคการอิสระ จึงเปนการจํากัดสิทธิผูท่ีไมไดมีสวน
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ไดเสียในกิจกรรมหรือพื้นท่ีโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบท่ีไมไดอยูในพื้นท่ีในโครงการดังกลาว
ไดมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว ดังนั้น คณะกรรมการควร
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็น
ตอโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงอันเปนหลักการสําคัญท่ี
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางแทจริง การจัดต้ังองคการอิสระใน
การจัดการส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ปจจุบันยังไมปรากฏกฎหมายท่ีเปนกฎหมายลําดับรองหรือกฎหมายลูก เพื่อใหมีสภาพ
บังคับในการที่จะนําไปดําเนินการได มีเพียง (ราง)พระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพพุทธศักราช...ท่ีภาครัฐไดเสนอรางข้ึนมา แตปจจุบันนั้นก็ยังไมมีการตราเปนกฎหมาย
แตอยางใด 
 ปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น ซ่ึงปญหาและอุปสรรคท่ี
ยังไมสามารถจัดต้ังไดมีดังนี้คือ 
 ประเด็นของภาครัฐในการตราพระราชบัญญัติ การตราพระราชบัญญัติโดยภาครัฐนั้น จะ
เห็นไดวามีการผลักดันต้ังแตรัฐธรรมนูญป 2540 แลว วาใหมีการจัดต้ังองคการอิสระดาน
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา แตตอนน้ันไมมีกฎหมายลูกออกมาจึงไมมีผลในทางปฏิบัติ พอมีการแกไข
รัฐธรรมนูญป 2550 ก็มีการระบุเร่ืองการจัดต้ังองคการอิสระไวในมาตรา 67 วรรค 2ซ่ึงนับต้ังแต
รัฐธรรมนูญป 2550 มีผลบังคับใชมาก็ประมาณเกือบ ๕ ปแลว แตก็ยังไมมีวี่แวววากฎหมายลูกจะ
ออกมา คือไมวารัฐบาลชุดไหนก็พยายามจะผลักดันและแกไขปญหาแตก็เปล่ียนรัฐบาลชุดใหมจึง
ทําใหพระราชบัญญัติดังกลาวตกไป ซ่ึงปจจุบันก็ยังไมมีการตราพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด 
 ประเด็นของภาคประชาชนการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 163และพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย พ.ศ.2542 เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
มากข้ึน โดยกําหนดใหประชาชนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคนสามารถเขาช่ือกันเพื่อเสนอราง
พระราชบัญญัติท่ีมีหลักการเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีบัญญัติในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
และหมวด 5  
 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติยังไมออกมาเปนกฎหมายตามหลักกฎหมายของรัฐธรรมนูญ
เพราะประชาชนยังรวมกันเขาเสนอชื่อไมถึงหนึ่งหม่ืนคนดังจะเห็นไดวาในกรณีเชนนี้การจะออก
กฎหมายพระราชบัญญัติดังกลาวก็จะกระทําไปไดลําบากหรือระยะเวลาคอนขางท่ีจะยาวนาน 
เพราะบางกรณีชาวบานหรือประชาชนก็ไมรูวาจะไปรวมเขาเสนอช่ือไดท่ีไหนหรืออยางไร เพราะ
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บางคร้ังขอมูลขาวสารหรือรัฐก็ไมไดรณรงคในการท่ีใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการออก
พระราชบัญญัติดังกลาว อีกท้ังข้ันตอนทางกฎหมายท่ีกําหนดวา การเขาช่ือดังกลาวนั้นตองใช
หลักฐานท้ังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ซ่ึงเปนเอกสารท่ีทุกคนไมคอย
จะถือติดตัวหรือบางคนก็ไมมีติดบานอยูตลอดเวลา บางคร้ังผูท่ีเคยลงช่ือไวแลวแตเม่ือมีการเลือกต้ัง
แลวไมไปใชสิทธิเลือกต้ังตรงนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ ช่ือนั้นก็ไมสามารถท่ีจะนําไปใชได  
 การเขาช่ือดังกลาวโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ก็นาจะเปนอีกชองทาง
หนึ่งท่ีประชาชนสามารถที่จะเขาเสนอช่ือรางพระราชบัญญัติองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ พ.ศ. ... ไดเปนการผลักดันใหรางดังกลาวมีผลตามกฎหมายโดยเร็ว เพราะถามีการจัดการ
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาว ประชาชนก็อาจจะกระตือรือรนหรือใหความรวมมือมาก
ยิ่งข้ึนคนท่ีไมไดรับผลกระทบก็ยังไมต่ืนตัวแตถามีภาครัฐมาดําเนินการประชาชนท่ียังไมไดรับ
ผลกระทบก็อาจจะต่ืนตัวมากข้ึนซ่ึงอาจจะใหความรวมมือกับภาครัฐมากยิ่งข้ึน เพราะประชาชนก็
จะเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีภาครัฐไดมีการจัดทําข้ึน ก็จะประสบผลสําเร็จท้ังสองฝายและก็ไดรับ
ประโยชนสูงสุดท้ังสองฝายเชนเดียวกัน 
 การเขาช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
สามารถรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพในการปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนของตน
หรือของชุมชนทองถ่ิน ทําใหคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทราบถึงความตองการ
ท่ีแทจริงของประชาชน หากเกิดผลเปนกฎหมายแลวจะเปนประโยชนตอประชาชนและ
ประเทศชาติ ก็จะชวยผลักดันและสนับสนุนใหรางพระราชบัญญัตินั้นผานความเห็นชอบจาก
รัฐสภาจนประกาศใชเปนกฎหมายทําใหประชาชนมีกฎหมายท่ีตรงกับความตองการของตนเอง 
นําไปสูการแกไขปญหาและความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน  ประชาชนกับ
ผูประกอบการหรือผูดําเนินโครงการและประชาชนกับเจาหนาท่ีของรัฐได   กฎหมายฉบับนี้จะ
ทําใหชาวบานมีสิทธิรูเร่ืองราวท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนกับเขา อะไรมาลงที่บานตองมีสิทธิรับรูต้ังแต
ตอนคิดและตอนเดินเขามา ตองมีสวนรวมในการตัดสินใจ กฎหมายฉบับนี้จะบอกวาท่ีดินใน
ประเทศนี้ไมมีใครเปนเจาของ แตใครจะใชประโยชนในพื้นท่ีตองมีการรักษาพรอมกันทุก ๆ จุด 
กอนจะจัดต้ังอะไรก็ตองผานการรับฟงความคิดเห็นทุกข้ันตอนของประชาชน 
 ปญหาความเปนอิสระในการการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้นจะตองมีความเปนอิสระ
อยางแทจริงไมเลือกท่ีจะเขาขายฝายรัฐหรือผูประกอบการโครงการ แตเลือกท่ีจะทําเพื่อประชาชน 
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตองการใหองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพมีความ
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อิสระและเปนกลางอยางแทจริง คือสามารถใหขอคิดเห็นไดอยางอิสระ ไมมีการครอบงําหรือทํา
ตามคําส่ังจากหนวยงานใด ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือนักการเมืองหรือขาราชการระดับสูง 
ซ่ึงการใหขอคิดเห็นก็นาจะเปนประโยชนตอการท่ีหนวยงานท่ีอนุมัติหรืออนุญาต จะใชประกอบใน
การตัดสินใจวาโครงการนั้น ๆ ควรท่ีจะอนุมัติหรืออนุญาตใหดําเนินการในพื้นท่ีตาง ๆ ตามท่ี
ผูประกอบการขออนุมัติมาหรือไม ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะเปนองคการที่เกิดข้ึนภายใต
รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง ดวยความคาดหวังท่ีตองการใหมีการเปดการรับฟงความคิดเห็น
ในแงวิชาการและแงการปฏิบัติในโครงการตาง ๆ ท่ีเขาขายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง 
องคการอิสระดานส่ิงแวดลอมตองมีหนาท่ีเขามาดูแลรับผิดชอบในแงของการทํากระบวนการเชิง
วิชาการและกระบวนการเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบโจทยโครงการตาง ๆ ท่ีจะมีการดําเนินการวา มี
ผลกระทบกระท่ังส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนอยางไรและมีการขมวดความเห็นท่ีมาของ
ความเห็น มุมมองในเชิงปฏิบัติการ มุมมองในเชิงวิชาการ มุมมองในเชิงวิชาการอยางชัดเจนตอ
โครงการท่ีพิจารณาและสามารถนําเสนอตอสังคมไดโดยโปรงใสชัดเจน เปนท่ียอมรับท้ังในแง
วิชาการและในแงปฏิบัติการและนําเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไปไดตามกระบวนการท่ี
รัฐธรรมนูญระบุไว 

ขอเสนอแนะ  

 จากการศึกษา ผูศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการ
อิสระในการจัดการส่ิงแวดลอม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 
วรรคสอง “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง
ทางดาน คุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว” 
 หัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญมาตรานี้คือตองพิจารณาเร่ืองสิทธิชุมชน เพราะฉะนั้นใน
กระบวนการการใหความเห็นตอโครงการท่ีเขาขายกิจการรุนแรงตองพัฒนาเกณฑในการให
ความเห็นข้ึนมาโดยเคารพเร่ืองสิทธิชุมชนจะตองพิจารณาแงมุมของกระบวนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียท้ังหมด ตองพัฒนากรอบใหผูมีสวนไดเสียเหลานี้มาใหขอมูลกอนท่ีจะใหความเห็น 
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โดยดําเนินการสอดคลองกับกฎหมายอ่ืน ๆ ดวย แลวก็ตองดําเนินการเผยแพรความเห็นนี้สู
สาธารณะ 
 ผูศึกษา มีขอเสนอแนะในขอประเด็นปญหาดังกลาวดังนี้ 
 ปญหาการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน สําหรับรายงานผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (EIA) ควรมีการปฏิรูประบบใหมี
ความนาเช่ือถือ ประกาศขอกําหนดไวและทายท่ีสุด การจัดรับฟงความคิดเห็นควรเปนการจัดรับฟง
ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ ไมใชเฉพาะตอผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (EIA) เทานั้น 
 ปญหาการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย คือ
ประชาชนตองมีสวนรวมรับรู การใหขอมูลใหความเห็น การรวมการตัดสินใจ การรวมกระทําการ 
การรวมการตรวจสอบอํานาจรัฐ คือภาครัฐตองรวมรณรงคใหทุกภาคสวนใหความรวมมือ คือ
ภาครัฐตองรวมประสานงานกับเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทุกภูมิภาคและ
เครือขายส่ิงแวดลอมไทยเขารวมดวยโดยมีการทําเปนส่ือ แผนพับ หนังสือ ส่ือเสียง ทาง
อินเตอรเน็ต รวมท้ังยอกฎหมายใหเปนภาษาชาวบานกระจายลงภูมิภาค จัดต้ังเวทีรณรงค ชาวบาน
จะไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและมีสวนรวมในการแกไขปญหามากยิ่งข้ึนควรเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถสงตัวแทนเขาไปมีสวนรวมนอกจากประชาชนท่ีไดรับการสรรหาในตําแหนง
คณะกรรมการในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทํารายงานของคณะกรรมการและควรมีสิทธิในการ
ท่ีจะเสนอโครงการหรือกิจกรรมใหคณะกรรมการองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมประกาศ
เปนประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางรุนแรงได 
 ปญหาการใหองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมและสุขภาพใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการอํานาจหนาที่ขององคการอิสระมีหนาท่ีใหความเห็นตอดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว จึงไมใชหนาท่ีเพียงการใหความเห็นเฉพาะ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเทานั้น แตหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเจาของโครงการ
ตองมีหนาท่ีสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมตั้งแตข้ันตอนการริเร่ิมโครงการหรือ
กิจกรรมเหลานั้น ใหองคการอิสระพิจารณาต้ังแตเร่ิมตน จึงจะสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง 
 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม อํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการองคการอิสระดานส่ิงแวดลอม บุคคลท่ีจะเขามาเปนคณะกรรมการจะตอง
มีการตรวจสอบประวัติกรรมการแตละคนท่ีจะผานการคัดเลือกสรรเขามา ตองทํากระบวนการ
เหลานี้ใหโปรงใส สรางหลักเกณฑท่ีรัดกุม จะตองไมมีความเก่ียวของท้ังโดยตรงและโดยออมกับ
การทํารายงาน (EIA) ใหกับบริษัทเอกชน ตองไมมีประวัติท่ีสรางความเสียหายตอส่ิงแวดลอมหรือ
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ประโยชนสาธารณะ ตองมีประวัติท่ีทําประโยชนตอสาธารณะในดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพท่ี
ชัดเจนจะตองแสดงตัวตนท่ีชัดเจนวาไมเกี่ยวของกับธุรกิจเอกชนหรือหนวยงานองคกรตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจเอกชนและเม่ือไหรท่ีเขามาแลวจะตองมีการเปดเผยทรัพยสิน เพราะองคกรนี้
เกี่ยวของกับโครงการระดับหลายหม่ืนลานมีความเกี่ยวของกับผลประโยชนมหาศาล คนท่ีจะเขามา
เปนกรรมการจะตองมีจิตสาธารณะในระดับหนึ่งคือ ตองคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศในระยะ
ยาว เขาใจถึงหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ตองมีวิสัยทัศนในดานนี้ ตองเคารพสิทธิในดานตาง ๆ ของ
ชุมชน แมจะแตกตางกันในดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ 
 คณะกรรมการอิสระจะตองลงในพื้นท่ี พูดคุยกับชาวบาน เกิดการแลกเปล่ียนกัน เปนการ
ใหขอมูลและรับขอมูล เกิดการแชรกัน ขอมูลท่ีไดจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณะอยาง
ตรงไปตรงมา การท่ีเปดรับฟงความคิดเห็นคือเปดรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ ไมวาคนน้ันจะ
เปนใคร สงขอมูลมาทางอินเตอรเน็ตซ่ึงก็จะเห็นวามีคุณคาตอการนํามาพิจารณารวม มันคือขอ
สะทอนวาสาธารณะโดยท่ัวไปที่เขามองวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนี้เกิดข้ึนอยางไร ก็จะมีบุคคล
นําเสนอเขามา เปนกระบวนการแลกเปล่ียนทางความคิด ในระยะยาว เม่ือกระบวนการเหลานี้มีการ
พัฒนาตอ ก็จะทําใหกระบวนการมีสวนรวมในสังคมไทย ไมวาในสวนของชุมชนก็ดี ในภาควิชา
การก็ดี ก็จะเขมแข็งข้ึน ซ่ึงจะเปนผลไดท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวและปญหาความขัดแยงตาง ๆ ก็จะ
ลดลงไปเร่ือย ๆ  
 อํานาจหนาที่ขององคการอิสระควรท่ีจะใหอํานาจของคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ มีอํานาจทําความเห็นประกอบวาควรท่ีจะอนุมัติโครงการดังกลาวไดหรือไมดวย มิใช
เพียงแตใหทําความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวเพียงอยางเดียว  
 ปญหาการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน ภาครัฐหรือภาค
ประชาชนจะตองมีสวนรวมกันในการเสนอแนะแนวทางการขับเคล่ือนในระยะตอเนื่อง 
 1. การจัดทําเอกสารขอเสนอของภาคประชาชนเพื่อเสนอเผยแพรตอผูรวมสนทนาและ
การส่ือสารตอสาธารณะ 
 2. การรณรงคการเขาช่ือเสนอกฎหมายของภาคประชาชนใหครบ 10,000 รายช่ือ เพื่อ
เตรียมเสนอตอสภาผูแทนราษฎรชุดใหม ซ่ึงจะทําใหเรามีสิทธิเขารวมเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางฯ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนท้ังหมด ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางฯ 
 3. การผลักดันใหเปนประเด็นนโยบายสาธารณะภาคประชาชนและรณรงคการรับรูและ
เขาใจตอสาธารณะชน 
 4. การประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายตาง ๆ เพื่อการทํางานในระยะตอเนื่อง 



118 

 

 การเขาช่ือโดยการจัดการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง การเขาช่ือเสนอกฎหมายโดย
ประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังสามารถรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึง
สิทธิเสรีภาพในการปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนของตนหรือของชุมชนทองถ่ิน ทําให
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทราบถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน หาก
เกิดผลเปนกฎหมายแลวจะเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติก็จะชวยผลักดันและ
สนับสนุนใหรางพระราชบัญญัตินั้นผานความเห็นชอบจากรัฐสภาจนประกาศใชเปนกฎหมายทําให
ประชาชนมีกฎหมายท่ีตรงกับความตองการของตนเอง นําไปสูการแกไขปญหาและความขัดแยง
ระหวางประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับผูประกอบการหรือผูดําเนินโครงการและประชาชน
กับเจาหนาท่ีของรัฐได กฎหมายฉบับนี้จะทําใหชาวบานมีสิทธิรูเร่ืองราวท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนกับเขา 
อะไรมาลงท่ีบานตองมีสิทธิรับรูต้ังแตตอนคิดและตอนเดินเขามา ตองมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
กฎหมายฉบับนี้จะบอกวาท่ีดินในประเทศนี้ไมมีใครเปนเจาของ แตใครจะใชประโยชนในพื้นท่ี
ตองมีการรักษาพรอมกันทุก ๆ จุด กอนจะจัดต้ังอะไรก็ตองผานการรับฟงความคิดเห็นทุกข้ันตอน
ของประชาชน 
 ปญหาความเปนอิสระในการการจัดต้ังองคการอิสระในการจัดการส่ิงแวดลอมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แมวาคณะกรรมการองคการอิสระในการ
จัดการส่ิงแวดลอมไดถูกจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแตไมปรากฏวามีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
รองรับอํานาจของคณะกรรมการดังกลาว จึงทําใหคณะกรรมการดังกลาว บางโครงการหรือ
กิจกรรมดังกลาวอาจจะยังมิไดใหความเห็นท่ีเปนอิสระอยางแทจริง ซ่ึงถามีการออกพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวแลวคณะกรรมการองคการอิสระดังกลาว จะตองมีความเปนอิสระอยางแทจริงไม
เลือกท่ีจะเขาขายฝายรัฐหรือผูประกอบการโครงการ แตเลือกท่ีจะทําเพื่อประชาชน คุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนตองการใหองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพมีความอิสระและเปน
กลาง สามารถใหขอคิดเห็นไดอยางอิสระไมมีการครอบงําหรือทําตามคําส่ังจากหนวยงานใด ไมวา
จะเปนหนวยงานภาครัฐหรือนักการเมืองหรือขาราชการระดับสูง เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน ซ่ึงจะไดเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 67 วรรคสอง อยางแทจริง  
 
 
 


