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กฎหมายทั่วไป 
 

 

 
1.  ความเปนมา 

 
รายงานวิจัยนี้เปนการศึกษากรอบกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

ของแผนและผังเมืองที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง อันไดแก 
(1) แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 (2) แผนปฏิบัติการลดและขจัด
มลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และ (3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 รวมถึงฉบับที่แกไขเมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  ผลการศึกษา
สวนหนึ่งปรับปรุงขึ้นจากรายงานผลการวิจัยของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ประเมินผลครั้งที่ 3 
(ดําเนินการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2548 - 2549) ประกอบกับการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา เชน พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518  และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนตน   

 
ภาพรวมของการวิจัยเริ่มจากการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว โดยที่กฎหมายอื่น
ไมสามารถบัญญัติเนื้อหาในลักษณะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได และเมื่อพิจารณาชวงเวลาของ
การจัดทําและการปฏิบัติการตามแผนและผังเมืองดังกลาวขางตน รวมทั้งชวงเวลาที่ดําเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ แมจะเห็นวากรณีนี้มีความเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แตรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2540 ได
ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหารในป 2549 และเนื้อหาสวนใหญของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2540 ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ไดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 ที่มีผลบังคับใชอยูใน
ขณะน้ีอยูแลว  ผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษารัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 จะเปนประโยชนสําหรับ
การศึกษาประเมินในครั้งนี้มากกวา ในที่นี้จึงศึกษาเฉพาะรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550  และศึกษา
กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม  
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2.  สถานการณทั่วไป 
 

2.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550    
 

การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เปนผลใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยุติลง และมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2549 ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น 
เพ่ือพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
อยางกวางขวาง และจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพ่ือใหความเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญ หลังจาก
เสียงสวนใหญของผูมีสิทธิเลือกตั้งไดใหความเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญดังกลาว  รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมหรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงไดมีการประกาศใชต้ังแตเมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2550 เปนตนมา   

 
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 มุงแกไขปญหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ที่กอใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐ การเมืองที่ขาดความโปรงใส การตรวจสอบอํานาจรัฐที่ลมเหลว 
และการใชส ิทธิเสร ีภาพของประชาชนยังไมไดร ับการคุ มครองและสงเสร ิมอยางเต็มที่ 
(คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550) สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมจึงเนนการแกไขปญหาดังกลาวขางตน โดยในดานสิทธิและเสรีภาพ พบวา การแบง
หมวดหมูของสิทธิและเสรีภาพมีความชัดเจนขึ้น และมีการปรับปรุงการใชสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญใหสามารถใชสิทธิไดทันที เชน การตัดคําวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งเคย
เปนอุปสรรคในการบังคับใชรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2540 ออก  การใหบุคคลใชสิทธิทางศาลเพื่อ
บังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 28 วรรคสาม)  
การกําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจนภายใน 1 ป  
นับแตรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา (มาตรา 303 วงเล็บหนึ่ง) การลดจํานวนประชาชน
ในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายจาก 50,000 ชื่อ เหลือเพียง 10,000 ชื่อ (มาตรา 163 วรรคหนึ่ง) 
เปนตน 

 
เมื่อพิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดานการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวา รัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 บัญญัติไวอยางครอบคลุม 
แบงเปน 3 มิติ ดังนี้ 



กฎหมายทั่วไป 
 
 

 41  

1)  สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในขอมูล
ขาวสารและการรองเรียน เชน บุคคลมีสิทธิรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยงานรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 56)  บุคคลมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหนวยงานรัฐ กอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และมีสิทธิแสดงความเห็นตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว และการวางแผนพัฒนา การวางผังเมือง และ
การออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ตองจัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ (มาตรา 57) และบุคคลมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว (มาตรา 59) นอกจากนี้ 
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยหามแทรกแซงและหามปด
กิจการสื่อมวลชน (มาตรา 45-46)   

 
2)  สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน  รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในหลายมาตรา เชน 

บุคคลที่รวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ 
การดูแลรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน จะเห็นไดวา มีการขยายสิทธิชุมชนใหครอบคลุมถึงการรวมตัว
เปนชุมชนโดยไมจําเปนตองรวมตัวกันมาเปนเวลานาน (มาตรา 66)  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวม 
กับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดลอม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน
จะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน และตองให
องคการอิสระใหความเห็นประกอบ (มาตรา 67 )  

 
ดานการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถ่ิน พบวา ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิ

มีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ลงประชามติ เพื่อตัดสินใจตอการกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะมีผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยูของตนได (มาตรา 287 วรรคหนึ่งและสอง) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
รายงานการดําเนินงานตอประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกํากับ
การบริหารจัดการ (มาตรา 287 วรรคสาม) และตองจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชน (มาตรา 282 วรรคสอง) รวมทั้งการใหชุมชนทองถ่ินมีสวน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (มาตรา 290) 
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3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงสาระสําคัญของ
สิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะไดรับในกระบวนการยุติธรรมไวอยางครบถวน และเพิ่มหลักการ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (access to justice) เพ่ือเปนหลักประกันแหง
สิทธิไวในมาตรา 40 เชน บุคคลยอมมีสิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง และการคํานึงถึงกลุมคนผูดอยโอกาส เชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และทุพพลภาพ 
ใหไดรับการคุมครองในกระบวนการพิจารณาคดีอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ มาตรา 28 วรรคสอง
และวรรคสามไดบัญญัติวา บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวในหมวด
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สามารถขอใชสิทธิในทางศาล และสามารถใชสิทธิในทางศาล
เพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  รวมท้ัง ในมาตรา 212 ไดให
การรับรองสิทธิประชาชนใหสามารถฟองศาลรัฐธรรมนูญได เพ่ือใหมีคําวินิจฉัยวา กฎหมายขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญไดโดยตรง  นอกจากนี้ ชุมชนยังมีสิทธิฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรของรัฐที่เปนนิติบุคคล  เพื่อใหปฏิบัติตามสิทธิ
ในการจดัการสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 วรรคสาม) 
 

    อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะแกไขปรับปรุง
การเขาถึงหรือการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตในทางปฏิบัติอาจจะ
ยังไมบังเกิดผลจนกวาจะมีการปฏิบัติการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อพิสูจนวาการใช
อํานาจขององคกรรัฐจะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงใด ไมวาจะเปน รัฐบาล รัฐสภา 
ศาล หรือหนวยงานของรัฐ 

  
2.2  กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของ 

 
นอกจากรัฐธรรมนูญแลว สิทธิบางประการที่เกี่ยวของกับแผนการพัฒนาและผังเมืองของ

พ้ืนที่มาบตาพุดยังมีกฎหมายเฉพาะตางๆ รองรับไว เชน พระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 และกฎหมายเกี่ยวกับ
การใชสิทธิเรียกรองตอหนวยงานของรัฐ และองคกรตุลาการ (ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง) เปนตน 
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1) กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดีและการมีสวนรวมของ
ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ 

อาจกลาวไดวาพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
ที่ใหความสําคัญกับการรับรองสิทธิการดํารงชีวิตในส่ิงแวดลอมที่ดี และใหถือเปนหนาที่ของบุคคล
ที่จะรวมกับหนวยงานของรัฐในการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีดวย ดังที่ระบุไวในมาตรา 5 วรรคแรกวา 
“บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ” และในมาตรา 5 
วรรคสองวา “บุคคลมีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดส่ิงแวดลอมและ
สภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง” 

 
ที่สําคัญย่ิงกวานั้นกฎหมายดังกลาว ยังรับรองใหประชาชนเขาถึงขอมูลการดําเนินการ

ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองมีหนาที่เปดเผยขอมูลและ
จัดหาขอมูลใหประชาชนโดยเร็ว ดังที่ระบุไวในมาตรา 10 วา  “เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ตองเปดเผยขอมูลนั้น
และวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว” 

 
นอกจากนี้ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิใหมีการประเมินและเขารวมการประเมินผล

นโยบายสาธารณะที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตน ดังที่ระบุไวในมาตรา 11 วรรคหนึ่งวา “บุคคล
หรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ”   

 
รวมทั้งการใหบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูลและการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนกอนที่
หนวยงานของรัฐจะอนุญาตใหมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว ดังที่ระบุไวในมาตรา 11 
วรรคสองวา “บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ
กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือ
ของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว” 

 
อยางไรก็ตาม แมจะมีการประกันสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิในการดํารงชีวิตใน

ส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ สิทธิใหมีการประเมินและเขารวมการประเมินผลนโยบายสาธารณะที่
อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ  ตลอดจน สิทธิไดรับรูขอมูลและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนในพระราชบัญญัติสุขภาพ 
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แหงชาติ พ.ศ. 2550 ไวแลวก็ตาม หากประชาชนยังไมมีโอกาสรับรูหรือตระหนักถึงสิทธิ 
และไมมีการใชสิทธิดังกลาวอยางจริงจัง การบังคับใชสิทธิก็ไมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ท่ีเปนจริงแตอยางใด 

 
2) กฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 

กฎหมายหลักที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ คือ พระราชบัญญัติ  
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ที่ใหอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนี้และมีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการเปนหนวยงานเลขานุการในการบังคับใชกฎหมาย  สําหรับขอมูลดานสิ่งแวดลอมนั้น 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 6 ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไวเปนการทั่วไปแบบกวางๆ แตมิไดบัญญัติไวเปน
การเฉพาะที่สนับสนุนการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมของสาธารณชนแตอยางใด  และ
ประการสําคัญ คือ กฎหมายดังกลาวมิไดกําหนดกลไกหรือกฎระเบียบในการบังคับใช
กฎหมายในเรื่องดังกลาว ดังนั้น หากมีกรณีที่ตองการขอใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
จึงตองอาศัยกลไกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนสําคัญ  

 
3) กฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  

ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง  ที่ผานมา 
การเขาไปมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐจึงเปนไปตามที่
กฎหมายตางๆ ระบุไว ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ  

 
1. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ/เจาหนาที่ (ฝายปกครอง) 

โดยทั่วไปแลวกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ฝายปกครองนั้น มีกฎหมายที่
กําหนดกระบวนการขั้นตอนไวและบุคคลมีสิทธิเขามาในกระบวนการได  โดยกฎหมายกลางที่
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกลาวเปนเพียงกฎหมายกลางเทานั้น การพิจารณากระบวน 
การตัดสินใจในระดับเจาหนาที่ยังจะตองพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆ ดวยวาได
กําหนดใหบุคคลอื่นๆ เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐในขั้นตอนใดและ
มากนอยเพียงใด เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 เปนตน  
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2. การมีสวนรวมของประชาชนในระดับโครงการ   
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ. 2548 เปดโอกาสที่จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตอโครงการของรัฐ 
อันหมายถึง การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐ หรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรืออนุญาตให
บุคคลอื่นทํา ซ่ึงมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือ
สวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น อยางไรก็ตาม การที่หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือไมเปนดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐวาตองการจะรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนหรือไม แมวาผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แตยัง
ขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น
วาจะพิจารณาสั่งใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเร่ิมดําเนินโครงการหรือไมก็ได  จะเห็นไดวา
หนวยงานของรัฐยังคงเปนผูมีอํานาจตัดสินใจอยางเบ็ดเสร็จในเร่ืองน้ี    

 
4) กฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม   

 การฟองคดีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมีกฎหมายเกี่ยวของหลายฉบับ ทั้งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535  
  
 ในคดีแพงผูมีสิทธิฟองคดีจะตองเปนบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิ  ซึ่งเปนไปตามหลัก 
การฟองคดีแพงทั่วไป  และในกรณีที่การกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายอาญาดวย 
ผูเสียหายนอกจากจะฟองใหผูกระทําการที่กอใหเกิดความเสียหายรับผิดในทางแพงแลว อาจฟอง
ใหรับผิดในทางอาญาดวยก็ได  สวนในคดีปกครองนั้น ผูมีสิทธิฟองคดีมีความหมายกวาง
กวาการฟองคดีแพง โดยเปนไดทั้งผู เดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดย
มิอาจหลีกเลี่ยงได นอกจากนี้ กฎหมายยอมรับใหองคกรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมเปนผูแทนในคดีที่มีการฟองคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหาย
ไดและมีสิทธิฟองคดีตอ ศาลปกครองไดเชนกัน  

 
ปจจุบันอาจกลาวไดวากระบวนการยุติธรรมมีความกาวหนาของการดําเนินคดี

ส่ิงแวดลอมในระดับหนึ่ง เพราะมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลอุทธรณและศาลฎีกา 
และในสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมมีพนักงานสอบสวนคดีเกี่ยวกับ
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยตรง  และองคกรเอกชน องคกรชุมชน ทั้งที่มี
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สถานะเปนนิติบุคคลหรือที่หนวยงานราชการรับรอง ที่มีวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมสามารถ
ฟองรองตอศาลปกครองไดเพ่ือประโยชนสาธารณะได 

 
อยางไรก็ดี เมื่อกฎหมายที่เกี ่ยวกับคดีสิ่งแวดลอมมีหลายฉบับทําใหสิทธิ  

ในการฟองคดีเกี ่ยวกับสิ่งแวดลอมสามารถนําคดีขึ ้นสูศาลไดทั ้งศาลยุติธรรม (คดีแพงและ
คดีอาญา) ศาลปกครอง และศาลแรงงาน การที่สามารถฟองคดีไดหลายศาลจึงทําใหเกิด
ความซ้ําซอนไมเปนเอกภาพเกิดขึ้นได เนื ่องจากแนวคําว ินิจฉัยของแตละศาลอาจไม
สอดคลองกันเพราะวิธีการพิจารณาคดี ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และการวินิจฉัยคดี
ส่ิงแวดลอมของแตละศาลยอมมีมุมมองตางกัน  

 
 
3.  การศึกษาขอมูลเอกสาร  
 

ขอมูลเอกสารประกอบการประเมินในกรณีนี ้ ไดแก กฎหมาย แนวคําพิพากษา 
(ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง) และเอกสารวิชาการตางๆ ดังนี้   

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
5. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541  
12. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   
13. พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
14. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
15. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
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16. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
17. ประมวลกฎหมายอาญา 
18. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
19. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548   

 
 

4.  ผลการประเมิน 
 
  การประเมินหมวดกฎหมายทั่วไป ประกอบดวย การประเมินรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย
เกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลขาวสาร กฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน และกฎหมาย
เกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  ผลการประเมนิสามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 
7 ระดับ ไดแก กฎหมายหาม, ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาให
ดีย่ิงขึ้น, ดี, ดีที่สุด  และไมสามารถประเมินได  ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 
 

4.1  หมวดกรอบกฎหมายทั่วไป 
 

       ประเด็น:  คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายสิ่งแวดลอมและการเขาถึง  
(ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) 
  

ผลการประเมินรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีดังตอไปนี้ 
 
1) รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลที่จะอยูในส่ิงแวดลอมที่ดีไวและคอนขางชัดเจน (ดี) 

ผลการประเมิน พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติรับรองสิทธิการมี
สวนรวมของบุคคลและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวเปนการทั่วไป
ในหลายมาตราและใหมีผลโดยทันที โดยไมจําเปนตองตรากฎหมายลูกเพ่ือกําหนดการใชสิทธิ 

 
สิทธิเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 ไดแก สิทธิของบุคคลที่

จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
รวมทั้งการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน จะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน และตองใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ (มาตรา 67 )  
สิทธิชุมชน ชุมชนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในการจัดการ การดูแลรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 
(มาตรา 66) สิทธิที่จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานรัฐ กอนการอนุญาตหรือ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และ
มีสิทธิแสดงความเห็นตอหนวยงานที่เกี่ยวของ (มาตรา 57) และสิทธิของชุมชนทองถ่ินที่จะมีสวนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (มาตรา 290)   

 
 2) รัฐธรรมนูญรบัรองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไวแตยังขาดความชัดเจน 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) ผลการประเมิน พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรอง
สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐไวในมาตรา 56 และมาตรา 57  ซึ่งมาตรา 56 บัญญัติรองรับ
สิทธิในการรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะในการครองครองของหนวยงานรัฐตาม
กฎหมายบัญญัติรองรับ คือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่สนับสนุน
การใชสิทธิในขอมูลขาวสารของราชการในกรณีโดยทั่วไปไว  อยางไรก็ดี กฎหมายนี้ยังมี
ปญหาความไมชัดเจนหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ของรัฐในการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร สวนสิทธิตามมาตรา 57 ที่กําหนดใหบุคคลมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารกอน
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชนทองถ่ินนั้น ประชาชน
สามารถใชสิทธิในการรับรูขอมูลไดทันที 
 
 3) รัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิในการมีสวนรวมของบุคคลในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ
ไวบางและคอนขางชัดเจน (ดี) ผลการประเมิน พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ไดรับรองสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนไวคอนขางชัดเจนและไดมีการตัดคําวา “ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ออก จึงทําใหสามารถใชสิทธิไดทันทีไมตองรอกฎหมายบัญญัติ ทั้งในดานการ
รับรองการมีสวนรวมโดยทั่วไปตามมาตรา 58  และการรับรองการมีสวนรวมเฉพาะเรื่อง เชน 
สิทธิการแสดงความคิดเห็นตอโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอตนเองและชุมชนตาม
มาตรา 57 สิทธิรวมตัวกันเปนชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรา 66 และสิทธิบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการคุมครองสิ่งแวดลอม
ตามมาตรา 67  อยางไรก็ดี การใชสิทธิในทางปฏิบัตินั้น อาจมีความไมชัดเจนในบางประเด็น  
เชน นัยยะ/ความหมายของคําวาสิทธิบุคคล สิทธิชุมชน  สิทธิชุมชนทองถ่ิน สิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 
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นั้น เพราะยังไมมีกรอบการอธิบายที่ชัดเจนวาเปนอยางไร จึงควรมีการตีความ/การกําหนด
กรอบของการใชสิทธิเหลานี้ใหชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดการโตแยงกันในภายหลัง  
 
 4) รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับ
การแกไขเยียวยาไวบางและคอนขางชัดเจน (ดี) ผลการประเมินพบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไวคอนขางชัดเจนใน 3 ลักษณะ 
คือ สิทธิการเขาถึงโดยทั่วไปตามมาตรา 40 สิทธิในการรองเรียน/รองทุกขขอความเปนธรรมและ
ไดรับการแจงผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็วตามมาตรา 59  และสิทธิในการฟองรองหนวยงานรฐั
ตามมาตรา 28 วรรค 2 มาตรา 67 วรรค 3 เปนตน 
 
 5) รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไวบางและคอนขางชัดเจน (ดี) 
ผลการประเมิน พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 45 บัญญัติใหบุคคลมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอ่ืนๆ รวมถึงหามแทรกแซงเสรีภาพในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน สวนในมาตรา 46 
ระบุเรื่องเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นของพนักงานหรือลูกจางของเอกชน
ที่ประกอบกิจการสื่อมวลชน และสิทธิในการตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม 
รวมท้ังกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ ซึ่งสิทธิดังกลาวขางตนจัดไดวาเปนสิทธิโดยทั่วไป
ที่ไมจําเปนตองมีกฎหมายรองรับ ดังนั้น จึงถือวารัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นไวอยางคอนขางชัดเจนแลว  นอกจากนี้ มาตรา 47 กําหนดใหคลื่นความถี่ที่ใช
ในการสงวิทยุ  โทรทัศน และโทรคมนาคมเปนทรัพยากรสาธารณะ ที่ตองมีองคกรอิสระทําหนาที่
กํากับดูแลโดยตองมีกฎหมายมารองรับการการใชสิทธิภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่รัฐบาล
แถลงนโยบายตอรัฐสภา 
 
 6) รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการรวมกลุมของบุคคลไวแตยังขาดความชัดเจน 
(ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) ผลการประเมิน พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการรวมกลุมของบุคคลไวชัดเจน คือ การรวมกันเปนสมาคม สหภาพ 
องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นๆ ตามมาตรา 64 โดยไดมีการรับรองการรวมกันเปน
องคการพัฒนาเอกชนเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตหนวยงาน
ของรัฐหรือกฎหมายหลายฉบับมักจะยอมรับการรวมตัวกันเปนนิติบุคคล จึงจะสามารถใชสิทธิได 
ซึ่งเปนการปฏิบัติที่อาจขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  สําหรับเสรีภาพ
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ในการชุมนุมตามมาตรา 63 แมจะมีการรับรองไว แตมักจะถูกจํากัดสิทธิดวยกฎหมายอื่น เชน 
กฎหมายการรักษาความสะอาด  กฎหมายทางหลวง  เปนตน 
 

4.2  หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 7, 8, 9 และ 10) 
 
 ผลการประเมินกฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลขาวสารมีดังนี้ 
 

1)  มีกฎหมายที่สนับสนุนการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไวแตยังขาดความชัดเจน 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น)  โดยพบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปดโอกาสใน
การใชสิทธิไวโดยกวางในมาตรา 56 และ 57  สวนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ไดกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไวทั้งในดานหลักเกณฑ วิธีการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร การตั้งวางไวใหประชาชนตรวจดู การขอขอมูลขาวสาร ขอยกเวน และ
กระบวนการอุทธรณ  อยางไรก็ดี กฎหมายนี้เปดโอกาสใหเจาหนาที่ใชดุลยพินิจไดอยางกวางขวาง
ในการที่จะปฏิเสธหรือเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงสรุปวามีกฎหมายระบุไวแตยังขาดความชัดเจน
ในบางกรณี  
 
 2) ไมมีกฎหมายที่ใหความคุมครองเจาหนาที่ของรัฐที่เปดเผยขอมูลตอสาธารณะเพื่อ
เปดโปงการทุจริตหรือเพื่อปกปองผลประโยชนมหาชน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
ผลการประเมิน พบวา ไมมีกฎหมายใดที่ใหความคุมครองในเรื่องนี้เลย และในทางตรงกันขาม 
การออกมาเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตยังอาจถูกดําเนินคดีในขอหาหมิ่นประมาทและ
ถูกสอบวินัยได  นอกจากนี้ กฎหมายเฉพาะบางฉบับ เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 มีการบัญญัติโทษทางอาญาหากเจาหนาที่นําขอมูล
ที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่มาเปดเผยและกรณีดังกลาวไมเขาขายกรณีที่กฎหมายอนุญาตให
เปดเผยได ทําใหเจาหนาที่จํานวนไมนอยไมกลาเปดเผยขอมูลขาวสาร  แมวา ตามมาตรา 20 
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จะเอื้อใหเจาหนาที่เปดเผยขอมูลได 
หากขอมูลนั้นเปนการกระทําโดยสุจริตตามอํานาจหนาที่  
 
 3) ขอมูลขาวสารที่กฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยมีคํานิยามชัดเจนแตไมมีขอจํากัด  
(ควรปรับปรุงแกไข) ผลการประเมิน พบวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไดบัญญัติถึงขอมูลหามมิใหเปดเผยไวชัดเจนในมาตรา 14 และขอมูลที่เจาหนาที่ของรัฐจะมีคําส่ัง
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มิใหเปดเผยก็ไดไวในมาตรา 15  ทําใหการเปดเผย/ไมเปดเผยขอมูลยังขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ และมาตรา 16 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีกําหนดระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ (ตอมา คือ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544) คณะผูวิจัยมี
ขอสังเกตวาหากไมมีระบบการตรวจสอบหรือกลไกถวงดุลที่ดีแลวอาจทําใหเจาหนาที่เลือกที่จะ
ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารในกรณีที่มีความไมชัดเจนตามที่ไดใหคํานิยามไว   
 
 4) กฎหมายใหการสนับสนุนการเขาถึงขอมูลของสาธารณะที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมไวบาง
ในบางกรณี (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) พบวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535  บัญญัติเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไวเปนการทั่วไป 
ตามมาตรา 6 แตไมมีบทบัญญัติเฉพาะที่สนับสนุนการเขาถึงขอมูลของสาธารณะที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมแตอยางใด และมิไดกําหนดกลไกในการบังคับใชกฎหมายในเรื่องการใชสิทธิดังกลาวไว  
ดังนั้น หากมีกรณีที่ประชาชนตองการขอใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม จึงจําเปนตอง
อาศัยกลไกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แทน ซึ่งในทายที่สุด 
หลักการที่จะใหเปดเผยหรือไมเพียงใดยอมเปนไปตามมาตรา 14 และ 15 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการฯ นั่นเอง  จึงสรุปวามีกฎหมายบัญญัติชองทางการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของสาธารณะดานสิ่งแวดลอมไวบางในบางกรณี 
 

4.3  หมวดการมีสวนรวมของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 47, 48 และ 49) 
  

ผลการประเมินกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนมีดังนี้ 
 
1) กฎหมายสนับสนุนใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาสังคมเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจในระดับเจาหนาที่หรือในระดับนโยบายหรือโครงการอยางจํากัด (ควรพัฒนา
ใหดีย่ิงขึ้น) ผลการประเมิน พบวา ในระดับเจาหนาที่นั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 58 ไดสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางการปกครองที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของตน  สวนการมีสวนรวมในระดับ
โครงการนั้น ระบุไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 57 วรรคสอง ที่กําหนดใหการวางแผนพัฒนา    
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน และการออก “กฎ” 
ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึง
กอนดําเนินการ  นอกจากนี้ ยังมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และกฎหมายเฉพาะบางฉบับไดระบุเรื่องการมีสวนรวมไวในบางขั้นตอน 
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เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 8 ระบุให
องคกรเอกชนที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อาจเสนอแนะความคิดเห็นตอรัฐบาลหรือสวนราชการที่เกี่ยวของได  และพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 ระบุใหมีการจัดประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่วางผัง โดยมีการกําหนดออกระเบียบเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการโฆษณา 
การประชุม และการแสดงความคิดเห็นไวอยางชัดเจน 

 
 อยางไรก็ดี แมวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 จะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการของรัฐ แตใน
ทายที่สุดแลว การที่หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือไม
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐวาจะจัดหรือไม และการกําหนดนิยามของผูมีสวนไดเสีย
ตามระเบียบนี้จํากัดเฉพาะผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดยตรงเทานั้น 
จึงทําใหขอบเขตของผูมีสิทธิในการขอใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีขอบเขตที่แคบเกินไป 
ไมเปดโอกาสใหสาธารณชนหรือภาคประชาสังคมเขาไปมีบทบาทในเรื่องดังกลาว ดวยเหตุนี้
จึงสรุปผลประเมินวา กฎหมายสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนอยางจํากัด  
 
 2) กระบวนการในการตัดสินใจในกรณีพิเศษที่อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมีคํานิยาม
และขอจํากัดคอนขางชัดเจน (ดี) ผลการประเมิน พบวา บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการในการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนั้น ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ถึงมาตรา 50  ซึ่งใน
ปจจุบันมีการออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของโครงการที่ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment, EIA) ไว จํานวน 22 ประเภท  จะเห็นไดวา
กระบวนการในการตัดสินใจในกรณีพิเศษที ่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที ่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดมีการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธ ีการในการจัดทํากิจการที ่อาจมีผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมไวค อนขางชัดเจน โดย
กําหนดใหกิจการตามที่มีการประกาศกําหนดไวตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ดวยเหตุนี้ จึงสรุปวากฎหมายกําหนดรายละเอียดกระบวนการและระบุขอจํากัดที่คอนขางชัดเจน  

 
ขอสังเกต: รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ระบุใหโครงการ

หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ ตองศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  ตองจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
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ของประชาชน และตองขอความเห็นจากองคการอิสระประกอบกอนมีการดําเนินการ และในทาง
ปฏิบัติของการจัดทํารายงาน EIA ยังมีปญหาบางประการ เชน คุณภาพรายงาน รูปแบบการมี
สวนรวมของประชาชน  และรายงาน EIA เปนการประเมินในระดับโครงการซึ่งยังไมครอบคลุมการ
ประเมินส่ิงแวดลอมในภาพรวมระดับนโยบายหรือการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นตางๆ เหลานี้ตอง
อาศัยการพัฒนาทั้งในดานกฎหมายและความรูเทคนิควิชาการตอไป ไมวาจะเปนการจัดทํา
กฎหมายองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (strategic 
environmental assessment, SEA)   
 
 3) กฎหมายบัญญัติถึงการมสีวนรวมของปจเจกบุคคลและองคกรภาคประชาสังคมอยาง
จํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) ผลการประเมิน พบวา หากพิจารณาจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว  ระเบียบฯ ไดเปดโอกาสที่จะให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินตอโครงการของรัฐ แตทายที่สุดแลว  
การที่หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือไมกลับอยูในดุลย
พินิจของหนวยงานของรัฐวาตองการจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือไม หากหนวยงาน
ของรัฐไมจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ระเบียบดังกลาวกําหนดใหผูไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากโครงการของรัฐตองขอใหหนวยงานของรัฐจัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ทําใหขอบเขตของผู มีสิทธิในการขอใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีขอบเขตที่แคบ
เกินไป จึงประเมินวาการมีสวนรวมของปจเจกบุคคลและองคกรภาคประชาสังคมมีคอนขางจํากัด  
 

4.4  หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม (ตัวชี้วัด 91, 92, 93 และ 94) 
 
 ผลการประเมินกฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมมีดังนี้ 
 
 1)  กฎหมายสนับสนุนใหสาธารณะหรือองคกรภาคประชาสังคมเขาถึงกระบวนการเยียวยา
แกไขไดอยางเหมาะสม (ดี) พิจารณาจากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
บัญญัติรับรองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการเยียวยาแกไขไวทั้งสิทธิบุคคลในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมตามมาตรา 40 สิทธิบุคคลในการรองทุกขตามมาตรา 59 สิทธิบุคคลในการฟอง
หนวยงานของรัฐตามมาตรา 60  สวนชุมชนสามารถใชสิทธิฟองรองหนวยงานรัฐไดตามมาตรา 67  
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 กระบวนการเยียวยาแกไขความเสียหายในปจจุบันแบงเปน 2 ลักษณะ คือ (1) การแกไข
เยียวยาโดยคณะกรรมการ/องคกรรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไมใชศาล ไดแก กลไกของ
หนวยงานรัฐฝายปกครอง วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร และองคกรตามรัฐธรรมนูญ (เชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดิน) และ (2) การแกไขเยียวยาโดย
กระบวนการทางศาล (เชน ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง)  
  
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการเยียวยาแกไขเหลานี้ ไดแก ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
 
 กฎหมายเหลานี้เปดโอกาสใหทั้งปจเจกบุคคล ชุมชน องคกรนิติบุคคลสามารถเขาถึง
กระบวนการแกไขเยียวยาความเสียหายไดเชนกัน โดยอยูบนเงื่อนไข คือ 1. เปนผูไดรับความเสียหาย/
ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งเปนการตีความหมายในทางแคบ และ 2. เปนผูที่ไดรับความเดือดรอน
หรืออาจจะเดือดรอนเสียหาย (ไดแก การฟองคดีตอศาลปกครอง) เปนการตีความฐานสิทธิ
ในการฟองคดีที่มีความหมายกวางขวางมากขึ้น และในสวนขององคกรเอกชนนั้น ตามความใน
มาตรา 8 (5) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 เปดโอกาสให
องคกรเอกชนเปนผูแทนคดีที่มีการฟองรองตอศาลเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย
ใหแกผูไดรับความเสียหายได  
 

กรณีศาลปกครองนั้น บุคคล ชุมชน องคกรนิติบุคคล (ไมจําเปนตองอยูในรูปสมาคม
หรือมูลนิธิ หรือบริษัท หางหุนสวนจํากัด แตอาจจะอยูในรูปแบบอื่น เชน องคกรชุมชน หมูบาน 
หรือองคกรประชาสังคมอื่นใด ที่มีหนวยราชการรับรอง) สามารถใชสิทธิในการฟองรองเปนคดีตอ
ศาลปกครองได หากเรื่องที่ฟองรอง บุคคล ชุมชน หรือองคกรนิติบุคคลนั้นมีสวนไดเสีย เชน 
ไดรับผลกระทบ ไดรับความเดือดรอน ไดรับความเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสิน และสิทธิตางอันพึงมีพึงไดตามที่กฎหมายระบุ   นอกจากนี้ องคกรเอกชน
ยังสามารถฟองเปนคดีตอศาลปกครองไดหากวัตถุประสงคขององคกรระบุไววาเพ่ือประโยชน
สาธารณะ หรือเพ่ือสาธารณะประโยชน ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับวัตถุประสงคขององคกรวาตอง
สอดคลองกับเรื่องที่จะฟองดวย เชน  เมื่อปลายป 2548 มูลนิธิปองกันควันพิษและพิทักษส่ิงแวดลอม
ซึ่งมีวัตถุประสงคดานการจัดการมลพิษสามารถฟองตอศาลปกครองวาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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(ขสมก.) ปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม สงผลใหหลังจากนี้ ขสมก. และรถรวมบริการตองสง
รายงานผลการตรวจสอบสภาพรถตอศาลทุก 3 เดือน 
 
 อยางไรก็ตาม การแกไขเยียวยาโดยองคกรหรือคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน
ภายในหนวยงานรัฐฝายปกครองนั้น อาจกลาวไดวาเปนกระบวนการแกไขเยียวยาที่ไมอาจ
คาดหมายผลการพิจารณาได เพราะมักมีคําถามอยูเสมอเกี่ยวกับความมีอิสระ ความเปนกลาง 
ความนาเชื่อถือของคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน ผลการพิจารณาจึงอาจยังไมสิ้นสุด 
หากมีการโตแยงจากคูกรณีแลวดําเนินคดีในชั้นศาลตอไป ในดานการแกไขเยียวยาโดยองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎรนั้นเปนการแกไขเยียวยาที่ไมมีอํานาจ
ในการบังคับใหเปนไปตามผลของพิจารณาตรวจสอบ  สําหรับการแกไขเยียวยาโดยศาล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดนั้น ถือไดวาเปนกระบวนการแกไขเยียวยา
ที่เปนที่สุดไมสามารถโตแยงไดอีก   
 
 2) กฎหมายใหการยอมรับหลักความรับผิดของผูกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม
โดยบัญญัติหลักความรับผิดไวคอนขางเหมาะสม (ดี) ผลจากการประเมิน พบวา พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กําหนดหลักความรับผิดทางแพงของ     
ผูกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไวในมาตรา 96 และมาตรา 97   
 

ที่ผานมาการดําเนินคดีส่ิงแวดลอมสามารถนําคดีขึ้นสูศาลไดหลายศาล ทั้งศาลยุติธรรม 
(คดีแพงและคดีอาญา) ศาลปกครอง และศาลแรงงาน ขึ้นอยูกับขอเท็จจริง สถานะของผูกระทํา
ความผิด และอํานาจในการพิจารณาคดีในศาลนั้นๆ   

 
จุดเดนของการฟองคดีละเมิดในคดีดานสิ่งแวดลอมตามกฎหมายสิ่งแวดลอม คือ 

การฟองคดีละเมิดในคดีส่ิงแวดลอมจะไมฟองในลักษณะคดีละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420 ของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะจะทําใหภาระการพิสูจนและหนาที่นําสืบตกกับโจทก
ตามลักษณะคดีละเมิดทั่วไป  แตจะตั้งประเด็นพิพาทและรูปคดีตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ที่กําหนดหลักความรับผิดทางแพงของผูกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไวในมาตรา 96 และมาตรา 97 ซึ่งผูเสียหายไมจําเปนตองพิสูจนวา
ผูกอใหเกิดความเสียหายจงใจหรือประมาทเลินเลอในการกอใหเกิดความเสียหายหรือไม แตจะ
มุงวิเคราะหความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูเสียหายเปนสําคัญแทน  เปนการผลักภาระการพิสูจนและ
หนาที่นําสืบบางสวนใหแกจําเลย  สวนโจทกมีหนาที่นําสืบและภาระการพิสูจนแตเพียงวาจําเลย
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เปนเจาของแหลงกําเนิดมลพิษและเกิดการรั่วไหลหรือแพรกระจายมลพิษออกสูภายนอกทําให
โจทกไดรับอันตรายจากมลพิษนั้น   

 
อีกประเด็นหนึ่ง คือ อายุความละเมิดในคดีสิ่งแวดลอมมีอายุความประมาณ 10 ป 

หากตั้งประเด็นพิพาท หนาที่นําสืบ และภาระการพิสูจนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรา 96  ซึ่งตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดกาญจนบุรี คดีดํา
ที่ 106/2546 กําหนดอายุความไว 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 190/30 
เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตและทรัพยสินนั้น ตองใช
ระยะเวลาในการพิสูจน ตางจากคดีการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420 ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่มีอายุความเพียงหน่ึงป   

 
นอกจากนี้ องคกรเอกชนเปนผูแทนคดีที่มีการฟองรองตอศาลเพื่อเรียกคาสินไหม

ทดแทนหรือคาเสียหายใหแกผูไดรับความเสียหายไดตามความในมาตรา 8 (5) ของ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

 
กรณีที่หนวยงานรัฐเปนผูกระทําหรือละเลยการกระทําหนาที่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหผูไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได รวมทั้งเปดโอกาสใหองคกรเอกชนสามารถ
ฟองรองหนวยงานรัฐตอศาลปกครองได ยกตัวอยางเชน คดีฟองรองตอศาลปกครองระยอง 
ที่ชาวบานมาบตาพุด 27 ราย ฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฐานละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ในการไม
ประกาศใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด และเทศบาลมาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่ขางเคียงเปนเขตควบคุม
มลพิษ   

 
 ขอสังเกต: แมหลักความรับผิดจะกําหนดไวชัดเจนในกฎหมายสิ่งแวดลอม แตชองทาง
หรือกลไกการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้น ยังมีหลายประเด็นที่ควรพิจารณาแกไข ประเด็นแรก 
คือ คาใชจายในการพิสูจนความเสียหายในคดีละเมิดดานสิ่งแวดลอม เพราะผูเสียหายมีหนาที่
พิสูจนวาความเสียหายที่เกิดแกตนนั้นเกิดจากผูกอมลพิษ  หากพิสูจนไมไดผูกอใหเกิดมลพิษนั้น
ไมตองรับผิด แมวาชาวบานที่ยากจนจะสามารถฟองคดีอยางคนอนาถาได (แตอาจใชเวลาไตสวน
อนาถาเปนเวลานาน หากมีโจทกจํานวนมาก) และสามารถขอความชวยเหลือจากสภาทนายความ
ในการจัดหาทนายมาวาความใหโดยไมเสียคาใชจาย  แตผ ู ฟองคดียังตองออกคาใชจายอื่นๆ เอง 
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ไดแก คาใบแตงทนายความ  คานําหมาย  คาตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร  คาคัดถายสําเนา
เอกสารตางๆ ซึ่งมีจํานวนมาก รวมท้ังตองอาศัยความรูทางเทคนิควิชาการของผูเชี่ยวชาญ และ
แพทยผูเชี่ยวชาญ  และการพิสูจนวาความเสียหายมีมูลคาเทาไหร เพ่ือเรียกเปนคาสินไหมทดแทน  
 
 ประเด็นที่สอง คือ ปญหาความซ้ําซอนของการฟองคดี ในกรณีที่มีมูลเหตุคดีเดียวกัน
สามารถฟองไดทั้งหนวยงานของรัฐตอศาลปกครอง และฟองเอกชนตอศาลยุติธรรมซึ่งจะทําให
เกิดความซ้ําซอนของการฟองคดีเกิดขึ้นได  ดังนั้น จึงมีขอควรพิจารณาเรื่องการทําใหคดี
ส่ิงแวดลอมมีความเปนเอกภาพ เชน การจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนบทบาทของผูพิพากษา
เปนลักษณะระบบการคนหาความจริงหรือระบบไตสวน (inquisitorial system) และการนํา
รูปแบบการฟองคดีแบบกลุมมาใชในการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม กลาวคือ ผูเสียหายคนหนึ่ง
ฟองคดีแลวอาจใชสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายรายอื่นๆ ได (class action) 

 
 3) ความหมายและขอบเขตของหนวยงานของรัฐที่ไมอยูภายใตความรับผิดใดๆ อันเกิด
จากการกระทําของตนนั้น กฎหมายบัญญัติไวอยางชัดเจนและมีขอบเขตจํากัด (ดี) ผลจาก
การประเมินพบวา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา บุคคลและชุมชนมีสิทธิฟอง
หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปน
นิติบุคคลให รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของเจาหนาที่ โดยเปนไปตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  นอกจากนี้ ยังมี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติรายละเอียด
เกี่ยวกับความรับผิดของหนวยงานของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สําหรับ
ความรับผิดอันเกิดจากการกระทําของรัฐหรือเจาหนาที่อาจไมมีความรับผิดนั้นเกิดขึ้นไดใน 3 กรณี คือ  

 
กรณีแรก คือ เปนการกระทําของรัฐ (act of state)  เชน การที่รัฐประกาศสงครามทําให

ขาศึกเขามาโจมตีและทําใหเกิดความเสียหายตอประชาชน  กรณีเชนนี้ประชาชนผูเสียหายจะ
ฟองเรียกคาเสียหายจากการประกาศสงครามของรัฐไมได  เพราะ “การกระทําของรัฐ” ยอมเปน
การกระทําที่ไมกอใหเกิดความรับผิดแตอยางใด 

 
กรณีที่ 2 คือ เปนการกระทําที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองวาหากเปนการกระทําที่เจาหนาที่

กระทําไปโดยสุจริตยอมไมมีความรับผิดใดๆ 
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กรณีที่ 3 คือ เปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกทั้งสองสภาตามมาตรา 130 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 ที่ระบุวา ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาหรือการประชุม
รัฐสภา  สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  หรือออกเสียง
ลงคะแนน  ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด  ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูนั้น
ในทางใดมิได  

 
ดวยเหตุที่มีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนเชนนี้จึงสรุปผลประเมินวากฎหมายบัญญัติ

มิใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดไวอยางชัดเจนและมีขอบเขตจํากัด 
 
 4) สิทธิในการฟองคดีหรือสิทธิเรียกรองเปนของปจเจกบุคคลที่มีสวนไดเสียหรือของ
องคกรภาคประชาสังคมเปนสวนใหญ (ดี) จากการประเมิน พบวา สิทธิในการฟองคดีของบุคคล
อาจแยกพิจารณาเปน 2 กรณี คือ คดีทั่วไป กับ คดีละเมิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ซึ่งมีกฎหมาย
เกี่ยวของไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535  รวมถึงกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของ   
 
 คดีทั่วไปนั้น กฎหมายยอมรับใหผูไดรับความเสียหาย/ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งเปน
การตีความหมายในทางแคบ  สวนคดีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมนั้น  กฎหมายยอมรับใหผูเสียหายฟองได 
และยอมรับใหองคกรเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอาจเปนผูแทนในคดีที่มี
การฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหายได  โดยหากฟองตอศาลปกครองแลว สิทธิในการฟอง
คดีมีการขยายฐานอํานาจฟองใหกวางขึ้น เพราะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหทั้งปจเจกบุคคลผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
อาจจะเดือดรอนเสียหาย รวมถึงองคกรเอกชนสามารถฟองได  
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5.  บทสรุปและขอเสนอแนะ  
 

5.1  บทสรุป 
 

จากการศึกษาวิเคราะหกรอบกฎหมายทั่วไป ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 
การมีสวนรวมของประชาชน การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การรวมตัวและชุมนุมของประชาชน  สรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวอยางกวางขวาง โดยไดแกไขขอจํากัด
ในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในหลายประเด็น  
เชน การตัดคําวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก ทําใหสามารถใชสิทธิไดทันทีตามรัฐธรรมนูญ  
รวมทั้งการลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายจาก 50,000 ชื่อ เหลือเพียง  10,000 ชื่อ   

 
ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น 

พบวา รัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 บัญญัติไวอยางครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ (1) สิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร  ระบุไวในมาตรา 56 มาตรา 57 เปนตน  (2) สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน  
บัญญัติไวในหลายมาตรา เชน มาตรา 58  มาตรา 66  มาตรา 67  มาตรา 282  มาตรา 287  
มาตรา 290 เปนตน และ (3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
หลักการพื้นฐานดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (access to justice) เพ่ือเปนหลักประกัน
แหงสิทธิไวในมาตรา 40  และเปดโอกาสใหบุคคล (มาตรา 60) และชุมชน (มาตรา 67 วรรคสาม) 
สามารถฟองรองหนวยงานรัฐได  อยางไรก็ดี การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญควรมีการพัฒนากรอบ
แหงการใชสิทธิบางประเด็นใหชัดเจนยิ่งขึ้นวามีคํานิยามและแนวทางการใชสิทธิอยางไร เชน 
การสิทธิชุมชน  สิทธิชุมชนทองถ่ิน  และสิทธิชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม เปนตน 

 
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะตั้งแตระดับพระราชบัญญัติลงมา พบวา 

บัญญัติรับรองสิทธิไวหลายประการทั้งการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม แตมีขอจํากัดบางประการที่เปนอุปสรรค
ตอการใชสิทธิของประชาชน เชน ขาดความชัดเจนเรื่องขอบเขต คํานิยาม ระยะเวลาดําเนินการ 
อํานาจการตัดสินใจใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ  ภาระคาใชจายการพิสูจนความเสียหาย
โดยเฉพาะคนจน  และความซ้ําซอนในการฟองคดี เปนตน 
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 ผลการประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมหมวดกฎหมายทั่วไป สรุปไดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมนิธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม หมวดกฎหมายทั่วไป  

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

กฎหมายหาม - 
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 8 
ควรปรับปรุงแกไข 9 
ควรพัฒนาใหดียิง่ข้ึน 2, 6, 7, 10*, 47 และ 49 
ดี 1, 3, 4, 5, 48, 91, 92, 93 และ 94 
ดีที่สุด - 
ไมสามารถประเมินได - 

รวมจํานวนตวัชี้วัด 16 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอม ดังภาคผนวก  ก 
  ตัวชี้วัดที่ 10 ใชประเมินทัง้หมวดกฎหมายทั่วไปและหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
  จึงนับเปน 1 ตัวชี้วัด  โดยนับรวมไวในหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 
 

5.2  ขอเสนอแนะ  
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมหมวดกฎหมายทั่วไปมดีังนี้ 
 

1. เรงจัดต้ังศาลสิ่งแวดลอมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม เพ่ือพิจารณาพิพากษา
คดีส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ   
 

     (1) การรับรองสิทธิการฟองคดีโดยประชาชนทั่วไป โดยองคกรดานสิ่งแวดลอม 
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือโดยองคกรชุมชน เพ่ือเปนการขยาย
ขอบเขต/นิยามของผูมีสวนไดเสียในคดีส่ิงแวดลอมใหมีความหมายกวางขวาง
มากขึ้น ถือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไป และองคกรที่เกี่ยวของ 
เขามามีสวนรวมในกระบวนการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมใหบังเกิด
ผลไดอยางแทจริง 
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   (2) การรับรองสิทธิการดําเนินคดีของประชาชนในลักษณะกลุม (class action) 
เพ่ือขยายความคุมครองไปยังบุคคลอื่นๆ ที่มิไดฟองคดีดวย 

   (3) การคนหาพยานหลักฐานในคดีส่ิงแวดลอม ควรเปล่ียนบทบาทของผูพิพากษา
เปนลักษณะระบบการคนหาความจริงหรือระบบไตสวน (inquisitorial 
system) เชน การที่ผูพิพากษาออกเดินเผชิญสืบไปยังพื้นที่พิพาทที่มี
ปญหาขัดแยงดวยตนเอง หรือการรับฟงพยานจากในพื้นที่โดยตรง 

   (4) การจัดระบบความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบในทางคดีส่ิงแวดลอม 
ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดทนายความชวยเหลือ การจัดผูเชี่ยวชาญ
ทางเทคนิคเขาชวยคนหาและตรวจพิสูจนพยานหลักฐาน การจัดใหมี
กองทุนในการดําเนินคดี ส่ิงแวดลอม หรือเรื่องการลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมศาล (court fee) 

   (5) ระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนง ผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ ที่
ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญของศาล เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากตอ
การพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอม เนื่องจากความรูที่จะใชในคดี
ส่ิงแวดลอมมิใชเรื่องทางกฎหมายเทานั้น หากแตมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ความรูอ่ืนๆ อีกมาก เชน วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
นิเวศวิทยา เปนตน 

 

2. ตรากฎหมายขึ้นใหมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน9  และองคการอิสระ

ดานสิ่งแวดลอม เพื่อความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
  
 

                                                           
9 ปจจุบัน (กรกฎาคม 2552)  สถาบันพระปกเกลารวมกับองคกรภาคีเครอืขายไดรวมกันยกรางกฎหมายเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนขึ้นจํานวน 3 ฉบับ คือ 1. ราง พ.ร.บ. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ 2. ราง พ.ร.บ. วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย  และ 3. รางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวม
ของประชาชนในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขณะน้ีอยูระหวางการปรับแกรางกฎหมายดังกลาว 
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2.1  กฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 

    (1) จัดใหมีคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือทําหนาที่เปนกลไก
สนับสนุนการใชสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีความหมาย 

    (2) กําหนดบทบาทการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีความชัดเจนวามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากนอย
เพียงใดและอยางไร 

    (3) กําหนดแนวทางหรือรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่ยืดหยุนและ
สามารถประยุกตใชกับการมีสวนรวมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หรือสุขภาพ การมีสวนรวมในระดับโครงการหรือกิจกรรม การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติหนาที่หรือการพิจารณาวินิจฉัยของเจาหนาที่รัฐทางปกครอง 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการจัดการปญหาความขัดแยง
ดานสิ่งแวดลอม 

    (4) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวางในทุกขั้นตอน 
ทั้งการมีสวนรวมรับรูขอมูลที่เหมาะสมลวงหนาผานการเผยแพรที่ทั่วถึง 
การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นผานการจัดทํารายงานประมวล
ขอคิดเห็นที่ไดสงกลับผูเขารวมกิจกรรมอยางทันทวงที การมีสวนรวม
ตัดสินใจ การมีสวนรวมปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานรัฐ และมีสวนรวม
ติดตามตรวจสอบการดําเนินการ  

    (5) การพัฒนาขีดความสามารถหรือการเสริมสรางหรือยกระดับความรู
ความเขาใจของเจาหนาที่รัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

    (6) กําหนดบทลงโทษ กรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายการมีสวนรวม 
 

 ทั้งนี ้ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายควรนํากระบวนการ
ประชาเสวนารวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของอยางทั่วถึงมาปรับใช เพ่ือหาขอสรุปที่เปนฉันทามติ
รวมกันของทุกฝาย 
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2.2  กฎหมายวาดวยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 67 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมีหลักการและสาระสําคัญ ดังนี ้

 
      (1) ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมประกอบดวยผูแทนของ

องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม ผูแทนองคการเอกชนดานสุขภาพและ
ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือดานสุขภาพที่
เปนผูที่มีความรูและประสบการณดานการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพเปนที่ประจักษ  

      (2) ใหคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 • ใหความเห็นตอนโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรม   

ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

 • สงเสริม สนับสนุน ประชาชนใหมีสวนรวมในกระบวนการดําเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ 

 • ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น
ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรรมการองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอม 

      (3) ใหคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมมีอํานาจเรียกขาราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครอง
สวนทองถ่ิน องคการอิสระ หรือองคกรอื่นๆ หรือบุคคลอื่นใด มาใหขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็น หรือใหจัดสงเอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณาการใหความเห็นตอ
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
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      (4) ใหมีสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนหนวยงาน
อิสระท่ีไมสังกัดราชการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการ โดยมีประธานกรรมการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  
ทําหนาที่ตามนโยบายและแนวทางการบริหารงาน รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ 

 
3. ปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและขอมูลขาวสารในประเด็น

สําคัญดังตอไปนี้ 
 

3.1  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535   

     (1) รับรองสิทธิบุคคลและชุมชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 
และการมีสวนรวมของประชาชนอยางสมบูรณและเปนรูปธรรม 
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกและแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

     (2) เพิ่มเติมการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร 
(strategic environmental assessment, SEA) หมายถึง การศึกษา
ศักยภาพและขอจํากัด ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
ความมั่นคง และเทคโนโลยี  ของนโยบาย ยุทธศาสตร แผนและ/หรือ     
ผังการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

     (3) รับรองสิทธิใหประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวน การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมคือ ขั้นการกลั่นกรองโครงการ ขั้นการกําหนด
ขอบเขตการศึกษา ขั้นการจัดทํารายงาน ขั้นการพิจารณารายงาน
และขั้นการติดตามตรวจสอบ 

     (4) กําหนดอายุของรายงานการว ิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมใหทันตอสภาพ
ส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 
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     (5) ขยายบทบาทของกองทุนส่ิงแวดลอม ใหครอบคลุมกิจกรรมการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน การสรางขีดความสามารถของประชาชน 
การเรียนการสอนดานสิ่งแวดลอมศึกษาและการชดเชยเยียวยาความเสียหาย
ดานสิ่งแวดลอม 

     (6) เพ่ิมเติมการสรางความรูความเขาใจและการพัฒนาขีดความสามารถ
ใหแกเจาหนาที่รัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องการใช
สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  

 

3.2  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 

     (1) ควรกําหนดขอบเขตอยางชัดเจนของขอมูลขาวสารที่เปนความลับและ
การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและพนักงาน
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานของรัฐที่จะเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามมาตรา 15   

     (2) ควรกําหนดวา ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสารจะเปนประโยชนตอ
สาธารณะ เชน การรักษาส่ิงแวดลอม ทรัพยากร ธรรมชาติ ความปลอดภัย 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนเจาหนาที่จะตองเปดเผยขอมูลขาวสาร
ดังกลาว แมวาจะไดรับการคัดคานหรือไมไดรับความยินยอมจากเอกชน
หรือเจาของขอมูลก็ตาม 

     (3) ควรกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคําขอขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐ
ใหแลวเสร็จ 

     (4) ควรกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน เนื่องจากกฎหมายนี้ขาดบทลงโทษ
หากไมปฏิบัติตาม ในปจจุบันใชเพียงการประเมินผลของ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) เปนส่ิงจูงใจและการบังคับ
ใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารเทานั้น 
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     (5) ควรกําหนดหรือออกประกาศใหขอมูลขาวสารของราชการดานส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติหรือขอมูลที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือขอมูลที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเปนขอมูลขาวสารที ่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม
มาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 




