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บทสังเคราะหกรอบกฎหมายทั่วไปท่ีรับรองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร         
การมีสวนรวมอยางมีความหมาย และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 
 

สถานการณท่ัวไป   

กรอบกฎหมายที่พิจารณาไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  กฎหมายเกีย่วกับการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายเกีย่วกับการมีสวนรวมของประชาชน และกฎหมายเกีย่วกับการเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรม   

 
1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540    
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธขิองบุคคลในการคุมครองสิ่งแวดลอมไวหลาย
มาตรา เชน 
 (1) บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน (มาตรา 46) 

(2) สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน (มาตรา 56 วรรค 1) 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน (มาตรา 59) 
 
2.  กฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ไดบัญญัติเกี่ยวกับการเขาถึง
ขอมูลที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมไวเปนการทั่วไป (มาตรา 6) แตมิไดมีบทบัญญัติเฉพาะที่สนับสนุนการเขาถึงขอมูล
ดานสิ่งแวดลอมของประชาชนแตอยางใด  และที่สําคัญ พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม 2535 มิไดกําหนดกลไก
หรือการบังคับใชกฎหมายในเรื่องดังกลาว ดังนั้น หากมีกรณีทีจ่ะตองดําเนินการขอใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมกต็องอาศัยกลไกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนสําคัญ  
 
3.  กฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจของภาครัฐ แบงเปน 2 ระดับคือ  
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(1)  การมีสวนรวมของประชาชนในระดับเจาหนาท่ี   
โดยทั่วไปแลวกระบวนการตัดสินใจในระดับเจาหนาที่เปนการตัดสินใจในระดับเจาหนาที่ฝายปกครอง

ซ่ึงกฎหมายจะกําหนดกระบวนขั้นตอนและบุคคลผูมีสิทธิเขามาในกระบวนการไว กฎหมายกลางที่กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวคือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  อยางไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติดังกลาวเปนเพียงกฎหมายกลางเทานั้น การพิจารณากระบวนการตัดสินใจในระดับเจาหนาที่ยัง
จะตองพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆ ดวยวาไดกําหนดใหบุคคลอื่นๆ เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ เพียงใด  เชน  ตามพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หรือ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  เปนตน  

 
(2) การมีสวนรวมของประชาชนในระดับโครงการ 

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 เปดโอกาสที่
จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินตอโครงการของรัฐ อันหมายถึงการดําเนินโครงการของ
หนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทํา ซ่ึงมีผลกระทบอยางกวางขวางตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิตหรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การที่
หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรอืไม เปนดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐวา
ตองการจะรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนหรือไม แมวาผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหมีการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชน แตผูบังคับบัญชาในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาคหรือราชการสวนทองถ่ิน ก็มีดุลยพินจิ
ที่จะพจิารณาสั่งใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่มดําเนนิโครงการหรือไมก็ได จะเห็นวาหนวยงาน
ของรัฐยังคงเปนผูมีอํานาจตดัสินใจอยางเบ็ดเสร็จในเรื่องนี้   

 
4.  กฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

สิทธิในการฟองคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การฟองคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ 
กลาวคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  พระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  รวมถึงกฎหมายอาญา
ที่บัญญัติความผิดจากการกระทําดังกลาว 

- คดีแพง  ผูมสิีทธิฟองคดีจะตองเปนบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิ  ซ่ึงเปนไปตามหลักการฟองคดีแพงทัว่ไป 
- คดีอาญา  ในกรณีทีก่ารกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายอาญาดวย  ผูเสียหายนอกจากจะฟองให

ผูกระทําการทีก่อใหเกิดความเสียหายรับผิดในทางแพงแลว อาจฟองใหรับผิดในทางอาญาดวยก็ได 
- คดีปกครอง  การเปนผูมีสิทธิฟองคดีมีความหมายกวางกวาการฟองคดแีพง โดยพิจารณาจากความเปน

ผูเดือดรอนเสยีหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ศาลปกครองไดวางแนวทางใหองคกร
นิติบุคคลมีสิทธิฟองคดีในนามองคกรเพื่อคุมครองสิทธิของสมาชิกขององคกรได   
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 สําหรับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. 
2535 ยอมรับใหองคกรเอกชนที่จดทะเบยีนตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอาจเปนผูแทนในคดีที่มีการฟองคดีตอศาล
เพื่อเรียกรองคาเสียหายได 
 

จุดเดนและประเด็นทาทาย   
1.  จุดเดน 
 ศาลปกครองมีบทบาทสําคัญในการตีความความหมายของบุคคลที่อาจเขาไปมีสวนเกีย่วของกับ
กระบวนการตดัสินใจในระดบัเจาหนาทีใ่หกวางขึ้น รวมถึงผูเดือดรอนเสียหายหรือผูที่อาจจะเดือดรอนเสียหาย
จากการตัดสนิใจของเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหบุคคลเหลานี้สามารถใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได มิใชตีความ
อยางแคบจํากดัเฉพาะผูที่เกีย่วของโดยตรงกับคําสั่งทางปกครองเทานัน้ ในขณะที่การฟองรองตอศาลยุติธรรมจะ
ตีความคอนขางเครงครัดและแคบกวาคือ “ผูกระทบสิทธิ” เทานั้นจึงจะมีสิทธิฟองคดี  

 
ฉะนั้น การฟองคดีปกครองมีฐานการฟองที่กวางกวาการฟองคดีแพงและการฟองตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 2535  เพราะการฟองโดยอาศัยฐานของคดีปกครองนั้น หากบุคคลนั้นเปนเพียง
ผูเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดแลว บุคคลนั้นยอมมีสิทธิฟองคดีปกครอง  
 
2. ประเด็นทาทาย  

 สิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไมมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ แมวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 46 มาตรา 59 และมาตรา 56 วรรค 1 จะไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวกับการ
คุมครองสิ่งแวดลอมไวโดยตรงก็ตาม   และแมวามาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญจะไดบญัญัติใหสิทธิ
ของบุคคลที่บัญญัติรับรองคุมครองไวในรฐัธรรมนูญจะมีผลผูกพันองคกรของรัฐโดยตรงก็ตาม แต
โดยที่สิทธิดังกลาวขางตนเปนสิทธิที่จะตองไปตรากฎหมายกําหนดรายละเอียดกอน ดวยเหตุนี้เมือ่
มีคดีฟองรองไปสูศาลและมีการอางเกี่ยวกบัสิทธิดังกลาว  ศาลมักจะตัดสินยกฟองโดยอางเหตุผล
วายังไมมีการตรากฎหมายกาํหนดรายละเอียดในเรื่องนัน้ๆ  

 การสรางความเขาใจถึงสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  การสรางความรู ความเขาใจและการยอมรับของ
ศาล (ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง) ในเรื่องสิทธิของบุคคล ชุมชนทองถ่ินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
ซ่ึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญเหนอืกวากฎหมายอื่น แมวาจะยงัไมมีกฎหมายรองรับตามรัฐธรรมนูญก็ตาม 
กลาวคือเปนสทิธิที่ดํารงอยูแลวซ่ึงศาลจะตองยึดถือและยอมรับมาปรับใชในคดีตางๆ    

 ในมิติดานการเขาถึงขอมูลขาวสาร พบปญหาการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่อยางกวางขวาง โดยมี
ความโนมเอียงไปในทางปฏเิสธสิทธิในการรับรูหรือเปดเผยขอมูลขาวสาร และปราศจากกลไกการ
ตรวจสอบการใชดุลยพนิิจภายในหนวยงานบางแหง จนอาจทําใหจํานวนเรื่องอุทธรณที่มาสู
คณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังไมมีกฎหมายที่ให
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ความคุมครองเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงเปดเผยขอมูลตอสาธารณะเพื่อเปดโปงการทุจริตหรือเพื่อปกปอง
ผลประโยชนสาธารณะ ผูที่เปดเผยขอมูลที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน โดยเฉพาะ
ขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตอาจตองไดรับโทษทางอาญา หรือถูกฟองรองในขอหาหมิ่นประมาท หรือ
ถูกดําเนินการสอบสวนทางวินัยได ตัวอยางเชน มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมาตรา 62 แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. 2542  

 ในมิติดานการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีความหมายในการตัดสินใจระดบัตางๆ ปจจุบันยงั
ไมมีกฎหมายเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน กฎหมายที่มีอยูคือระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 เปนเพียงกฎหมายเรื่องการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชน ที่ยังมีขอบกพรองในหลายประการ ในหลายกรณีการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชนเปนเพียงรูปแบบทางพิธีกรรม ผูที่อาจไดรับผลกระทบไมไดมีสวนรวมอยางแทจริงใน
กระบวนการดงักลาว ทาํใหสรางความแตกแยกและเกดิความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางคนใน
ชุมชนทองถ่ิน    

 ในมิติดานการเขาถึงความยุตธิรรมดานสิ่งแวดลอม สิทธิของบุคคลในทางศาลตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 มีขอจํากัดหรือความไมชัดเจนบางประการ ไดแก สิทธิในการฟองคดีในศาลตามมาตรา 
28 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ขาดความชัดเจนในการตีความสิทธิในการฟองคดี เมื่อบุคคลถูกละเมดิ
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นักกฎหมายบางสวนและศาลยังใหความสําคัญกับกฎหมายทีม่ี
สถานะต่ํากวารัฐธรรมนูญ และสิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกขตามมาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญ 
ขาดความชัดเจนเรื่องการแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในเวลาอันควร เพราะไมมีกฎหมาย
บัญญัติรองรับเรื่องนี้  สําหรับการใชสิทธิฟองคดีขององคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมตามมาตรา 8 
(5) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 นัน้  ศาลปกครองไดวาง
แนวทางใหองคกรนิติบุคคลมีสิทธิฟองคดใีนนามองคกรเพื่อคุมครองสิทธิของสมาชิกขององคกรได 
อยางไรก็ตาม ศาลปกครองยังไมยอมรับการฟองในนามองคกรเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ จึง
ตองรอการพัฒนาแนวคดิทางขององคกรตุลาการและนักวชิาการตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 
1. การจัดทํารางรฐัธรรมนูญฉบับใหม ควรยดึถือบทบัญญัติในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540  ในหมวดวาดวย

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนแนวทาง ในขณะที่รัฐบาลควรเรงผลักดันใหมีกฎหมายรองรับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยเร็ว   

2. องคกรตุลาการและนักกฎหมายควรมีความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
และยอมรับสทิธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ  แมวาจะยัง
ไมมีกฎหมายบัญญัตริองรับก็ตาม      
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3. การแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหความคุมครองเจาหนาที่ของรัฐหรือผูใหขอมลูเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ ในทางกลับกนัควรมีการสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเหลานี้ เชน การ
พิจารณาความดีความชอบของผูเปดเผยขอมูล หรือการประกาศเกยีรติคณุหรือมอบเงนิรางวัล เปนตน   

4. การออกรางกฎหมายเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของประชาชน พรอมทั้งผลักดันการแกไขพระราชบญัญัติ 
สงเสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหเพิม่เติมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหชัดเจนในรายละเอียด พรอมทั้งยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในภายหลัง โดยถือเปนภารกจิของรัฐบาลที่ตองดําเนินการโดยดวน     

5. ภาครัฐควรสนบัสนุนกลไกการเยียวความเสียหายนอกเหนือจากการใชสิทธิทางศาล คือ การระงับขอ
พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution, ADR) ไมวาจะเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือการ
สานเสวนา (dialogue) เพราะการแกไขเยยีวยาโดยการฟองศาลที่แมจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด แตกม็ีขั้นตอน แบบพิธีที่ยุงยาก ใชระยะเวลายาวนาน  ทําใหผูไดรับความเสียหายไมไดรับการ
เยียวยาในเวลาอันควร จึงควรเสนอเปนรางกฎหมายเฉพาะสําหรับการระงับขอพิพาททางเลือก   

 
 

บทส ัง เคราะห การ เสร ิมสร างข ีดความสามารถขององค กรภาคประชาส ังคม            
เ พ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวมอยางมีความหมาย  และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 
 

สถานการณท่ัวไป 
ในปจจุบนัมีความพยายามทีจ่ะเสริมสรางขีดความสามารถ (capacity building) ใหกับภาคประชาสังคม

มากขึ้น  ดวยการพัฒนาหรือจัดหาโครงสรางพื้นฐานทางดานสังคม การศึกษา เทคโนโลยี  กฎหมาย และสถาบัน 
เพื่อเอื้ออํานวยใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการการตัดสินใจทีม่ีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดมากขึ้น มกีารทํางานรวมกันในรูปแบบของการรวมกลุมและเครือขายพันธมิตรตั้งแตระดับราก
หญาถึงระดับประเทศ  ภาคประชาสังคมสามารถสรางอํานาจตอรองกับภาครัฐไดมากขึ้น แตกย็ังมีขอจํากัดอยู
มากที่ภาครัฐจะเปดโอกาสหรือมีชองทางที่เหมาะสมใหภาคประชาสังคมเขาถึงระบบขอมูลขาวสาร หรือมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจไดอยางแทจริง 

 
แมจะมกีฎหมายหลายฉบับที่มีเจตนารมณและใหความสาํคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  แตก็ยัง

ไมมีกฎหมายฉบับใดที่ระบชุัดเจนที่จะใหอํานาจหรือบทบาทกับภาคประชาสงัคมถงึระดับของการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจอยางแทจริง  อยางไรก็ตาม จากการที่หนวยงานภาครัฐทั้งหลายตองปฏิบัติตามกฎหมายและทําตาม
กระแสสังคมเชิงนโยบายเรือ่งการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน ปจจุบันภาครัฐจึงเขาหาภาค



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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ประชาชนมากขึ้น  มีการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเหน็มากขึ้น แต
ก็ยังไมเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถเขาถึงระดับขั้นการมีสวนรวมในการตดัสินใจ  หรือรวมกําหนด
ทางเลือกของการแกไขปญหาอยางมีระบบ มีกฎเกณฑรองรับ  

 
ในสถานการณเชนนี้ อาจมองไดวา เปนวิวัฒนาการที่สามารถสรางสังคมใหเขาใจและเรียนรู

กระบวนการการมีสวนรวมอยางคอยเปนคอยไป ไมมีการกาวกระโดด ก็นาจะทําใหพื้นฐานความเขาใจใน
กระบวนการการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ มีฐานที่มั่นคง นําไปสูความยั่งยืนไดในระยะยาว   หากองคกร
ภาครัฐและภาคประชาสังคมจะสามารถทํางานรวมกัน เปนพันธมิตรที่มุงสูการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ตอเนื่อง การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรภาคประชาสังคมในเชิงการเขารวมกิจกรรมเพื่อสะสมองค
ความรูเชนนี้ เชื่อวาจะมีสวนผลักดันการพัฒนากระบวนการการมีสวนรวมในประเด็นสิ่งแวดลอมเขาสูความ
ยั่งยืนไดเร็วขึ้นในกาวตอๆ ไป   

 
อยางไรก็ดี ยังคงมีประเด็นคาํถามที่ตองคนหาคําตอบตอไปวา ภาคประชาสังคมและภาครัฐตองการการ

พัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการการมีสวนรวมในเรื่องของสิ่งแวดลอมหรือไม เพยีงใด รวมทั้งจําเปน
หรือไมที่จะตองเติมเต็มชองวางของความเขาใจ โดยการทําใหภาคประชาสังคมและภาครัฐมีความเขาใจใน
แนวคดิเรื่องกระบวนการการมีสวนรวมทีต่รงกัน   

 
บทสังเคราะหในสวนนี้ นาํเสนอผลการประเมินดวยตวัช้ีวดัที่มุงหาคําตอบใน 2 ประเดน็ คอื 1) 

กฎหมายที่สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสิทธิ ความเทาเทียม แหลงทุน และการเปดโอกาสใหภาคประชา
สังคมมีโอกาสเขาสูกระบวนการตัดสินใจในการจัดการสิ่งแวดลอมเพียงใด และ 2) ภาครฐัมีความพยายามในการ
พัฒนาขีดความสามารถจัดหากลไกหรือดําเนินการเพื่อเอือ้ตอการพัฒนาขีดความสามารถใหภาคประชาสังคม
อยางไรบาง โดยเลือกประเมนิจาก 3 องคกรหลักที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมสู
สาธารณะ และมอิีทธิพลมากพอในการสรางแรงกดดนัใหภาครัฐตองดําเนนิการเพื่อจดัการปญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ไดแก องคกรพฒันาเอกชนดานสิ่งแวดลอม  องคกรสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอม และสถาบันการศกึษา  
 

ขอคนพบจากการศึกษาวิจัย 
ในสวนทีเ่กีย่วกับ องคกรพัฒนาเอกชนดานสิง่แวดลอม มีขอคนพบที่นาสนใจหลายประเดน็ ดังนี้ 

เนื่องจากกฎหมายบางฉบับสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหหนวยงานภาครัฐหลายแหงมีกจิกรรม
ที่สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม แตยังคงเปนในลักษณะของการสรางภาพลักษณขององคกร 
และสรางผลงานดานการมีสวนรวมของประชาชน มากกวาทีจ่ะเปนการเสริมสรางกลไกหรือกฎเกณฑที่เปด
โอกาสใหภาคประชาสังคมสามารถเขาสูกระบวนการการตัดสินใจไดอยางแทจริง การศึกษาพบวา แมจะมี
กฎหมายหลายฉบับที่ระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการสรางหรือสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
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แตกย็ังไมมีฉบับใดที่ระบใุหประชาชนหรือองคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทถึงระดับของการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจไดอยางแทจริง เชน พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เอื้อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารทั่วไปขององคกรหรือหนวยงานเปนหลัก หากตองการขอมูลเฉพาะเรื่องที่สนใจ จะมี
ขั้นตอนยุงยากมากขึ้น อาจตองใชเวลา และอาจถึงขั้นตองฟองรองถึงจะมีโอกาสทีจ่ะไดรับขอมูล โดยเฉพาะ
ขอมูลในกรณดีานสิ่งแวดลอม เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําใหการใชอํานาจเพื่อใหหรือ
ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลจึงขึ้นกับดุลยพนิจิของเจาหนาที่ 

 
ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีเจตนารมณเพื่อสงเสริมการรวมตัวของภาคประชาสังคมใหเปนองคกร

ที่เขมแข็ง ใหไดรับการยอมรับในบทบาทและมีการทํางานรวมกันเปนเครือขายพันธมิตรระหวางองคกรประชา
สังคมดวยกันเองและภาครัฐ แตขอเท็จจริงที่พบคือ การจดทะเบียนเปนองคกรพัฒนาเอกชนดานการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตามอํานาจแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มีอุปสรรคในขั้นตอนที่ระบุใหเปนคุณสมบัติเบื้องตนหรือเงื่อนไขพื้นฐานของการขอจด
ทะเบียน กลาวคือ ในการจดทะเบียนรับรองการเปนนิติบุคคลของการรวมตัวของกลุมคนเพื่อทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน ที่ไมมุงหากําไร เปนสมาคม หรือมูลนิธินั้น ตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 ในมาตรา 14   กอนจึงจะดําเนินการจัดตั้งเปนสมาคม หรือมูลนิธิ ตาม
กฎหมาย หรือดํารงอยูตอไปได  และจะตองมีทรัพยสินเปนทุนไมนอยกวา 200,000 บาท ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ฉบับที่ไดรับการตรวจชําระใหมในป พ.ศ. 2535 

 
เงื่อนไขจํานวนเงินทุนจดทะเบียนดังกลาว เปนอุปสรรคของการขอจดทะเบียนของหลายๆ องคกร

โดยเฉพาะองคกรระดับรากหญา ซ่ึงมีจํานวนมากมายและกระจายอยูในระดับทองถ่ิน ประกอบกับทัศนคติวาการ
รวมตัวเพื่อทําประโยชนสาธารณะนั้น เปนการรวมตัวดวยใจที่เสียสละ ไมสมควรตองมีเงินทุนหรือทรัพยสินมา
เปนปจจัยของการรวมตัว จึงปรากฏวา มีองคกรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมในสังคมและมีผลงานเปนที่ประจักษ 
เห็นวาเงื่อนไขและขั้นตอนมีความยุงยากและซับซอน จึงไมสนใจที่จะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมีการรับรอง
สิทธิตามกฎหมาย สงผลตอเนื่องทําใหไมสามารถจดทะเบียนเปนองคกรพัฒนาเอกชนดานการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผลลูกโซที่ตามมาคือ ไมสามารถเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดลอมได  

 
อยางไรก็ตาม มีกฎหมายเฉพาะที่รับรองฐานะความเปนนติิบุคคลขององคกรภาคประชาสังคมอยางชดัเจน

อยูบางฉบับ เชน พระราชบญัญัติหอการคา พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2530  ทําใหองคกรภาคประชาสังคมตามกฎหมายดงักลาว  มีโครงสรางการบริหารองคกร และการดําเนนิ
กิจกรรมที่เขมแข็ง นอกจากนี้ยังสามารถหาแหลงทุนไดมากกวา  มีบทบาทที่ชัดเจน  และมีการดาํเนินกจิกรรมที่
ไดรับการยอมรับและความเชื่อถือจากภาครัฐมาโดยตลอด จึงสามารถตั้งขอสังเกตไดวาเปนเพราะมีกฎหมาย
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เฉพาะรับรองความเปนนิติบุคคลขององคกรภาคประชาสังคมเหลานี้ ซ่ึงเอื้อตอการดําเนินกิจกรรมขององคกร ทํา
ใหมีอิสระมากกวา และสามารถหาแหลงทุนสนับสนุนกิจกรรมไดงายกวา  ดังนั้น ควรมีการศึกษาเรื่องนี้ในเชิงลึก 
เพื่อหารูปแบบที่จะนําไปปรับสูการขยายแนวทางในการสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมกลุมอื่น ๆ ในอนาคต 

 
สําหรับการไดมาซึ่งทุนในการทํางานขององคกรภาคประชาสังคม พบวา ยังไมเอื้อใหมีการบริจาคเพื่อ

องคกรสาธารณกุศลดานสิ่งแวดลอมมากนัก ดวยขอจํากัดทางกฎเกณฑที่ตองอิงกฎหมายตางๆ หลายฉบับ  
โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมระดับรากหญาจะประสบปญหาดานแหลงทุนมากกวาองคกร
พัฒนาเอกชนระดับชาติที่มรีะบบโครงสรางการบริหารจําลองรูปแบบการบริหารเชิงธุรกิจซึ่งมีความพรอม
มากกวาในการขอจดทะเบยีน และการหารายไดจากการรับงานวิจยัและการจําหนายของที่ระลึก  

 
เหตุที่การบริจาคภายในประเทศเพื่อองคกรประชาสังคมดานสิ่งแวดลอมยังมีนอย เปนเพราะเงื่อนไข

ตอบแทนดานภาษีทีภ่าครัฐใหแกผูบริจาคไมจูงใจเทาที่ควร นอกจากนี้ หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อยกเวนการ
เสียภาษใีหกับมูลนิธิหรือสมาคมยังขึ้นกับดุลยพินิจของเจาหนาที ่ จึงทําใหองคกรประชาสังคมสวนใหญไมได
รับประโยชนจากมาตรการนี้ เทาที่ควร 

 
ในสวนขององคกรสื่อมวลชนดานสิง่แวดลอม มีขอคนพบที่นาสนใจสองประเด็น ประเด็นแรก คือ 

กฎหมายเกีย่วกับสื่อไมใชขอจํากัด ที่จะลิดรอนความเปนอิสระของการนําเสนอขาวดานสิ่งแวดลอมในทัศนะ
ของสื่อมวลชนสายสิ่งแวดลอม แตอุปสรรคสําคัญที่เปนขอจํากัดของการนําเสนอขาว คือการบายเบี่ยงทีจ่ะให
ขอมูลจากแหลงขอมูล  สาเหตุเพราะความซ้ําซอนในการทํางานของหนวยงานภาครัฐเอง  (เชน เกรงวาขอมูลไม
ตรงกันหรือไมมั่นใจในขอมูลที่มีอยู) หรือความไมมั่นใจ หรือเกรงผลที่อาจจะตามมาจากการเปดเผยขอมูล ฯลฯ  
ผลกระทบคือ เกิดการนําเสนอขาวจากแหลงขาวแหลงเดียว เกดิการนําเสนอขาวที่โนมเอียง ไมเปนกลาง  

 
ดานแหลงทุนของสื่อมวลชน พบวาแหลงทุนของสื่อมวลชนนั้นมาจากการขายพืน้ที่โฆษณาเปนหลัก 

แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึงการสนับสนุนแหลงทุนแกองคกรสื่อไวในมาตรา 
39 โดยระบุเพียงวา หามไมใหรัฐ ใหเงนิหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนอื่นของ
เอกชน ทั้งนี ้เพื่อใหส่ือมวลชนมีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยไมอยูภายใตอํานาจของรัฐ  
แตปจจุบนัพบวา ภาครัฐถือเปนลูกคารายใหญรายหนึ่งของสื่อมวลชนแทบทุกสาขา ซ่ึงวิเคราะหวาสาเหตุเพราะ
นโยบายรัฐบาลที่เนนการประชาสัมพันธ สรางผลงาน ทําใหทุกหนวยงานใหความสําคัญ และใชส่ือเอกชนเปน
เครื่องมือในรูปแบบของการโฆษณา เพื่อใหสามารถควบคุมการนําเสนอขาวสารตามที่ตองการไดเต็มที่  ในอีก
ดานหนึ่งมีการตั้งขอสังเกตวา ส่ือมวลชนสายสิ่งแวดลอมอาจมีการนาํเสนอขาวสารในจิตสํานึกของความเปน
นักอนุรักษส่ิงแวดลอมมากเกินไป จนอาจทําใหการนําเสนอขาวขาดความเปนกลางได 

 



บทสังเคราะห 
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ในดานของสถาบันการศึกษา  พบปญหาหรือจุดออนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ส่ิงแวดลอมศกึษาในโรงเรียนที่คลายคลึงกัน คือ หากไมมีนโยบายที่ส่ังตรงมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหาร
โรงเรียนสวนใหญและครใูนโรงเรียนก็มแีนวโนมในการมองสิ่งแวดลอมศึกษาเปนงานที่มีความสําคัญอันดับ
ทายๆ เนื่องจากโรงเรียนและครูมีภาระงานโดยตรงในการสอนสาระวิชาหลัก รวมทั้งมีกิจกรรมหรือโครงการ
อ่ืนๆ ที่เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารอยูแลว การแกปญหานีท้ําไดโดยการพัฒนาหลักสูตร โดยการเพิ่ม
กลุมสาระการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมขึ้นมา และมุงเนนไปที่การแยกสิ่งแวดลอมศึกษาออกไปเปนวิชาในกลุม
สาระการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม  เหน็วาเปนการแกไขปญหาที่ไมสอดคลองกับปญหาที่แทจริงเทาใดนัก  เพราะ
โดยขอเท็จจรงิแลวสิ่งแวดลอมศึกษาเปนเรื่องของการจดักระบวนการเรียนรูมากกวาตัวเนื้อหาสาระวิชา 

 
ดังนั้น ส่ิงที่ตองเรงดําเนินการคือ การพฒันาขีดความสามารถของโรงเรียนและครูผูสอนในการจัดการ

เรียนการสอน และการเสรมิสรางแรงจูงใจใหกับครูในรปูแบบที่หลากหลาย โดยไมจําเปนจะตองเปนเรื่องของ
การเขียนรายงานการประเมนิผลงานเพื่อเปนหลักฐานความกาวหนาของสายงานอาชีพ แตอยูในรปูแบบของการ
พัฒนาตนเอง (ทุนศึกษาอบรมหรือดูงาน) หรือการยกยองเชิดชใูหเปนแบบอยางของสังคม พัฒนาโรงเรียนให
เปน องคกรแหงการเรียนรู ที่เนนการเรยีนรูสําหรับอนาคต โดยการสงเสริมใหนักเรียนใชการคิดแบบวพิากษ
เพื่อสํารวจประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมรอบตัว และทาทายผูเรียนในการทําความเขาใจระบบคณุคา (value) ให
ความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนการเรียนรูของตน ผานการลงมือปฏิบัติการและการมีสวน
รวมดวยตนเอง ซ่ึงประสิทธิผลที่จะเกิดขึน้กับตัวเด็กนัน้จะขึ้นอยูกับทกัษะในการจัดการเรียนการสอนของครู   

 
นอกจากนี้ ครูตองไมหลงติดอยูกับผลลัพธจากการทํากิจกรรม เพราะคุณคาของการเรียนการสอน

ลักษณะนี้ แมอาจจะดูผลลัพธไดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ (บรรยากาศของโรงเรียนและความสัมพันธ
ภายในโรงเรียน) ที่เห็นไดชัดเจนทั้งในโรงเรียน และชุมชนทองถ่ินรอบๆ โรงเรียน แตผลลัพธและการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมนี้จะเปน “เคร่ืองมือแหงการเรียนรู” เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมการเรียนรู และไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง หากสามารถสรางความเขาใจตรงนี้ได การจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดลอมศกึษากจ็ะมีคณุคากับโรงเรียนอยางแทจริงในฐานะที่เปนกระบวนการพัฒนาเยาวชน
ใหเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและสิ่งแวดลอมศึกษากจ็ะสามารถหลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ภารกิจหลักของโรงเรียนไดโดยไมใชงานฝากอีกตอไป 

 
เมื่อประเมินในดานของความพยายามของภาครัฐ พบวาภาครัฐมีความพยายามที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถดานตาง ๆ เพื่อใหภาคประชาสังคม มีองคความรู มีเครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อตอการมีสวนรวมใน
การเขาถึงขอมูลขาวสาร ความพยายามที่จะใหภาคประชาสังคมไดรับสิทธิในการตัดสินใจดานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมหรือแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม  อาทิ  ความพยายามที่จะกําหนดกฎเกณฑการปฏิบัติเพื่อชวย
ใหเจาหนาที่รัฐมีความมั่นใจหรือไดรับการคุมครองในการใชดุลยพินิจตามกฎระเบียบตางๆ เชน พระราชบัญญัติ
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ขาวสารขอมูลของราชการ พ.ศ. 2540  หรือความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถและบทบาทของสื่อมวลชนใน
การนําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมสูมวลชนบนฐานของขอเท็จจริงที่ถูกตอง เปนกลาง และ
ครอบคลุมทุกแหลงขอมูล รวมถึงการดําเนินการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหกับครู ผูนําชุมชน เยาวชน ให มอีงค
ความรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา และสามารถนําไปถายทอดตอ หรือจัดทําหลักสูตรทองถ่ินที่บูรณาการองคความรูจาก
การเรียนการสอนในโรงเรียนใหเขากับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ิน 

 
นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานมีความพยายามในการเผยแพรองคความรู และสรางบทเรียน

เพื่อใหภาคประชาสังคมไดเรียนรูการทํางานรวมกับภาครัฐ สรางความเปนพันธมิตรในการทํางานเพื่อ
สาธารณประโยชนรวมกัน ทั้งในเชิงของการพัฒนาและการแกไขปญหา  เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
กรมทรัพยากรน้ํา ฯลฯ มีความพยายามที่จะเสริมสรางความพรอมใหกับองคกรภาคประชาสังคมระดับชุมชน ให
เขาใจกระบวนการรวมทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาใหเปนชุมชนนาอยูยั่งยืน การใชกระบวนการสานเสวนาเพื่อ
แกไขปญหากรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธีในกรณีขอขัดแยงดานการจัดการขยะหรือ ปญหาสวนสมใน
พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร สนับสนุนใหกลุมเครือขายลุมน้ําตางๆ ไดมีเวทีหรือโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ
และถอดบทเรียนรวมกันเพื่อขยายผลการเรียนรูและเสริมหนุนการทํางานรวมกันเปนเครือขาย เปนตน 

  

ประเด็นทาทาย 
1. ตองเปลี่ยนทัศนคติของภาครัฐใหยอมรับสิทธิ และบทบาทภาคประชาสังคมในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะดวยการวางแนวทางในระดับนโยบาย เพื่อเอื้อใหเกิดการประสานความรวมมือระหวาง
องคกรเอกชน และหนวยงานของรัฐ บนพื้นฐานความเชื่อและความไววางใจในการทํางานรวมกัน เพื่อ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการพัฒนาที่ยั่งยืน   

2. พัฒนาสื่อสาธารณะ เพื่อนาํเสนอสารประโยชนตอสังคมอยางอิสระจากการกํากับของภาครัฐ และไม
ตองหารายไดเพื่อความอยูรอด 

3. ส่ิงแวดลอมศกึษาตองไดรับการผลักดันใหเปนยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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ขอเสนอแนะ 
1. จัดตั้งองคกรอสิระทางดานสิง่แวดลอม เพือ่เปนแกนกลางของการผลักดันบทบาทของภาคประชาสงัคม

ทั้งองคกรพัฒนาเอกชน องคกรสาธารณกุศล  ส่ือมวลชน ฯลฯ  ที่มีโครงสรางและ การบริหารองคกรที่
เปนอิสระ  มีความคลองตัว และเชื่อมตอการทํางานรวมกับภาครัฐและมีทิศทางชัดเจน 

2. ควรมีการพัฒนากระบวนการการมีสวนรวมอยางตอเนื่องในสังคมไทย ทั้งในกระบวนการทางการเมือง 
กระบวนการทางสังคม การเสริมสรางองคความรูความเขาใจที่ถูกตองในกระบวนการการมีสวนรวม
อยางครบวงจรใหกบัเจาหนาที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระบวนการมสีวนรวมในรปูแบบของสันติวิธี การสานเสวนา เจรจาไกลเกลี่ย เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพของ
การเผชิญหนาอยูคนละฟาก 

3. พัฒนาระเบยีบหรือกฎเกณฑในการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ที่ชัดเจนตามกรอบกฎหมายฉบับตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน กรอบของการใชดุลยพนิจิเพื่อเปดเผยขอมูลขาวสาร การพิจารณายกเวนภาษหีรือการ
ประเมินการเสยีภาษี ฯลฯ  รวมทั้งคุมครองการทําหนาที่ของเจาหนาทีด่วย 

4. กระทรวงศึกษาควรดําเนินการใหทุกโรงเรียนมีการจัดองคกรภายในโรงเรียนและการพัฒนานโยบาย
ส่ิงแวดลอมศึกษาของโรงเรียนตามแนวทาง “การจัดการโรงเรียนทั้งระบบเพื่อส่ิงแวดลอมศึกษา 
(Whole school approach for environmental education)” รวมทั้งสงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
ระดับทองถ่ินและระดับชาติเปนเวทีประจําปทางวิชาการของการจัดกระบวนการเรียนรูและสิ่งแวดลอม
ศึกษาของโรงเรียน  

5. ผลักดันสิ่งแวดลอมศึกษาใหเปนเปาหมายทางยุทธศาสตรของแผนสิ่งแวดลอมทั้งในระดับชาติและ
จังหวัด มหาวิทยาลัยทองถ่ินตองเปนผูนําทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่เอื้อ
ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูที่เนนประเด็นของทองถ่ิน และการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวาง
โรงเรียนและชุมชนเพื่อใหมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวของทองถ่ินในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู
ส่ิงแวดลอมของเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจากทองถ่ิน  

 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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บทสังเคราะหการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 
 

สถานการณท่ัวไป 3   
นับแตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลใชบังคับ หนวยงานของรัฐมคีวาม

เขาใจสิทธิของประชาชนในเรื่องนี้ดีขึ้นกวาในอดีต มีความพยายามเปดเผยขอมลูขาวสารที่ประชาชนสนใจ  
ประชาชนมีความตื่นตวัในการใชสิทธิตามกฎหมายนี้ในระดับหนึ่ง  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได
เสนอแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ กรณีที่มีคําขอขอมูลขาวสารจากประชาชน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดลงมติ
เห็นชอบเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2547 เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตองถือปฏิบัติ ไดแก การกําหนดเวลา
ใหบริการขอมลูขาวสารแกประชาชนที่ขอขอมูลขาวสารภายใน 15 วนัและแจงผลใหทราบภายในเวลา 15 วัน 
กรณีขอมูลมีเปนจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว การจัดทําเว็บไซต
เผยแพรขอมูลประกาศการจดัซื้อจัดจาง และการฝกอบรมเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเหน็ชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ใหนาํเรื่องความโปรงใส 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชนมาเปนตวัช้ีวัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงาน
รัฐทุกแหง ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนไป โดยมอบหมายใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัดตอไป   

 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายหลักที่บัญญัติถึงสิทธิในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารของราชการไวอยางชัดเจน โดยกําหนดวิธีการเปดเผยขอมูลขาวสารไว 3 ชองทางคือ   
1) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) ไดแก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ที่มีสภาพเปนกฎทีม่ีผลตอประชาชนทั่วไป  
2) ขอมูลขาวสารที่ตองจัดใหประชาชนตรวจด ู (มาตรา 9) ไดแก แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

รายจายประจําปของหนวยงานที่กําลังดําเนนิการ ผลการพิจารณาหรือคําวินจิฉยัที่มีผลตอเอกชนโดยตรง  นโยบาย 
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผกูขาดตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกบัเอกชนในการจัดทาํบริการสาธารณะ  

3) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยใหเมื่อมีผูมาขอใชขอมูลขาวสารเปนกรณีๆ ไป (มาตรา 11) ไดแก ขอมูลอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่กลาวใน 1) และ2)  

 
ขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมมีหลายประเภทและมหีนวยงานของรัฐรับผิดชอบหลายแหง ขอมูล

ขาวสารสิ่งแวดลอมบางประเภทมีการเผยแพรแกประชาชนในวงกวาง อาทิเชน รายงานประจําปเร่ือง
สถานการณมลพิษตางๆ ของกรมควบคมุมลพิษ แตบางกรณีก็มีขอจํากัดในการเขาถึงหรือรับรูของประชาชน 

                                                        
3 ขอมูลบางสวนสรปุจาก “รายงานประจําป 2548  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ” (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2549).  
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เพราะเปนขอมูลที่มีความเกีย่วของกับภาคธุรกิจเอกชน เชน ขอมูลดานมลพิษและการจดัการสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการจําพวกโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของแรงงานในสถาน
ประกอบการ ขอมูลสารมลพิษในสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เปนตน  ในปงบประมาณ 2548 ที่
ผานมา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรวบรวมขอมูลการรองเรียนและอุทธรณการไม
เปดเผยขอมูลขาวสารจํานวน 450 เร่ือง เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2547 รอยละ 10 โดยสวนใหญเปนการ
รองเรียนกรณกีารจัดซื้อจัดจาง และการตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 31   
      

ขอคนพบจากงานศึกษาวิจัย 
 ปจจุบันหนวยงานของรัฐแตละแหงสามารถจัดทําระเบยีบปฏิบัติในการติดตอขอขอมูลขาวสารที่มี
เนื้อหาแตกตางกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กําหนดใหหนวยงานกําหนด
ระเบียบปฏิบัตขิองหนวยงานเอง โดยเฉพาะการจัดประเภทชนิดของขอมูลขาวสารที่สามารถเปดเผยไดหรือหาม
เปดเผยอาจไมชัดเจน คลุมเครือ ในทางปฏิบัติหนวยงานของรัฐบางแหงมิไดกาํหนดหลักเกณฑวิธีการใน
รายละเอียดไว แตใหอํานาจคณะกรรมการขอมูลขาวสารของหนวยงาน หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
เปนผูมีอํานาจพิจารณา วินจิฉัย ตัดสิน ตีความ โดยไมมหีลักเกณฑที่ชัดเจน ทําใหเกดิความลักหล่ันในการปฏิบัติ
ของหนวยงานตางๆ  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ไมไดกําหนด
หลักเกณฑไวทําใหเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายอยางหนึ่ง  
 

สําหรับชองทางการเขาถึง พบวา การเขาถึงขอมูลขาวสารในกรณีศกึษาทั้ง 8 กรณีศึกษา พบวา มี
ชองทางเขาถึงที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทหรือชนดิของขอมูลขาวสาร และแนวปฏิบัติของหนวยงานนั้นๆ 
เชน หนวยงานของรัฐบางแหงเผยแพรขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมตอประชาชนอยางเปดกวาง ไมมีการปกปด
ขอมูล และยังมีชองทางการเผยแพรขอมูลที่หลากหลาย โดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนใหความสนใจ เชน  
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 (กรณีทะเลสาบสงขลา)  กรมควบคุมมลพิษ (กรณีโรงไฟฟาแมเมาะ)  แตหาก
เปนขอมูลขาวสารสิ่งแวดลอมที่อาจกระทบภาพลักษณของธุรกิจเอกชนหรือระบบเศรษฐกิจ เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลการระบาดของโรคไขหวดันก ขอมูลในคดีฟองรองโรงไฟฟา
แมเมาะ ขอมูลคุณภาพน้ําในพื้นที่หวยคลิตี้ เปนตน การเผยแพรขอมลูในกรณีเชนนี้ยังจํากัด ในบางกรณ ี การ
เผยแพรขอมูลมีขอจํากัดเพราะเปนเรื่องทีย่งัขาดขอมูลความรูในเรื่องนัน้ ดังเชนขอมูลเกี่ยวกับธรณีพิบัตภิัยสึนา
มิซ่ึงเปนเรื่องที่ยังไมมีการเตรียมการมากอน   

 
สําหรับขอมูลที่หนวยงานของรัฐไมเปดเผยนั้น เจาหนาที่มักใหเหตผุลวาเปนขอมูลขาวสารที่ผูใหไม

ประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน เพราะจะกระทบตอประโยชนไดเสียของผูประกอบการเจาของ
โรงงานอุตสาหกรรม  แตหากเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประชาชน และเคยมีผลกระทบตอสุขภาพอนามยั
ของประชาชนอยางรุนแรง หนวยงานของรัฐก็จะเผยแพรขอมูลขาวสารอยางเปดกวาง และพยายามจดัใหมี
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ชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงประชาชนในทองถ่ิน เชน ขอมูลคุณภาพอากาศโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวดั
ลําปาง แตก็มีปญหาคือเปนขอมูลที่เปนเรื่องเทคนิควิชาการที่ยากแกการทําความเขาใจของชาวบานทั่วไป ใน
กรณีโรงไฟฟาแมเมาะยังมีปญหาที่ชาวบานไมเชื่อถือขอมูลคุณภาพอากาศของทางราชการ    

 
 อยางไรก็ดี คนตางดาวโดยเฉพาะแรงงานตางดาว และชนกลุมนอยทีไ่มมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  ยังไม
มีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการตามกฎหมายปจจุบัน ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องที่นาวิตกกังวลวาจะนําไปสู
ปญหาดานสาธารณสุข และความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากคนตางดาวเปนผูมีความเสี่ยงคอนขางมากที่
จะไดรับโรคติดตอตางๆ เนือ่งจากสภาพทีอ่ยูอาศัยที่แออดัขาดสุขลักษณะ ซ่ึงหากไมมีการเผยแพรขอมูลความรู
หรือรณรงคใหคนกลุมนี้ทราบ ก็จะสงผลกระทบตอสุขภาพของเขา และตอไปถึงประชาชนทั่วไปไดในที่สุด   

 

ประเด็นทาทาย  
1. การปรับเปล่ียนทัศนคติและความเขาใจของขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการและวัฒนธรรมองคกร เปนเรื่องท่ีตองใชเวลา และการริเร่ิมจากรัฐบาลและผูบรหิาร
ระดับสูงในหนวยงาน ตวัอยางเชน การปกปดขอมูลเกี่ยวกับไขหวดันกในระยะแรกของการแพรระบาด  
เนื่องจากเกรงผลกระทบตออุตสาหกรรมการเลี้ยงไกหรือการสงออกไก ฝายบริหารและเจาหนาที่
บางสวนอาจใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของประชาชนนอยกวา
ผลประโยชนของภาคธุรกิจ 

2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายหลักที่บัญญัติถึงสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของราชการพรอมหลักเกณฑไวอยางเปนระบบ มากกวาพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (มาตรา 6) ซ่ึงไมมีการวางกลไกการใชบังคับกฎหมายนี้  
อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยังขาดความชัดเจนในบางเรื่อง 
โดยเฉพาะคํานิยามตามบทบัญญัติกฎหมาย  แมวากฎหมายจะใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการใชดุลยพินิจ
ที่จะเปดเผยขอมูลขาวสารหรือไมก็ไดตามมาตรา 15  โดยตองคํานึงถึงหลัก 3 ประการคือ ผลกระทบตอ
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่
เกี่ยวของ  แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่อาจใชดุลยพินิจอยางกวางขวาง ทําใหบางกรณีอาจเปนการถือเอา
ประโยชนของเอกชนเหนือประโยชนสาธารณะทั้ง ๆ ที่เจาหนาที่ควรถือประโยชนสาธารณะหรือ
ประชาชน และความปลอดภัยของบุคคลเปนอันดับแรก ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือเมื่อเจาหนาที่
ปฏิเสธที่จะเปดเผยขอมูล จะตกเปนภาระแกประชาชนที่ตองยื่นอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซ่ึงประชาชนที่เปนชาวบานมักจะไมตองการ
ดําเนินการใชสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดไว ดวยเหตุผลวาเกรงจะเกิดความขัดแยงกับเจาหนาที่หรือ
หนวยงาน ซ่ึงอาจสงผลรายมากกวาผลดีได 
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3. กฎหมายยงัไมใหความคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน่  
แมวา ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จะใหความคุมครองการ
เปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15  ถาเจาหนาทีเ่ปดเผยขอมูลขาวสารโดยสุจริตและปฏิบัติตามขอบ
อํานาจหนาทีห่รือตามระเบยีบตามมาตรา 16 ซ่ึงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการยังตองปฏิบัติตาม
วิธีการคุมครองขอมูลขาวสารที่ถือเปนความลับของทางราชการ หากฝาฝนก็เสี่ยงตอการถูกดําเนนิการ
สอบวินัย หรือไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 20 นี้ เจาหนาที่ผูเปดเผยอาจถูกฟองรองดําเนินคดีใน
ขอหาหมิ่นประมาทหรือไดรับโทษทางอาญาตามกฎหมายเฉพาะ   

4. การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการที่แพรหลายอาจไมมีประโยชน หากขอมูลขาวสารขาดความถูกตอง 
ครบถวนของขอมูล หรือยากแกการเขาใจของคนทั่วไป เชน ขอมูลการตรวจวดัคณุภาพอากาศของ
โรงไฟฟาแมเมาะ ทีเ่ปนขอมลูเทคนคิทีย่ากแกการทาํความเขาใจของคนทั่วไป และแมผลการตรวจวดัของ
กรมควบคุมมลพิษจะอยูในระดบัมาตรฐาน แตยังปรากฏวามีคนในทองถ่ินใกลโรงไฟฟาทีเ่จ็บปวยดวย
โรคระบบทางเดินหายใจในอตัราสูงกวาพืน้ที่อ่ืน เร่ืองนีจ้ึงเปนประเด็นสาํคัญที่หนวยงานของรัฐควรจะให
ความสําคัญ เพราะจะมีผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสาร และทาํใหเกดิความไมไววางใจกัน  

5. ขอมูลสิ่งแวดลอมกับขอมูลสุขภาพอนามัยของประชาชนของหนวยงานของรัฐ ขาดลักษณะบูรณาการ 
เนื่องจากหนวยงานของรัฐที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพคือ กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวง
สาธารณสุข หนวยงานที่ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสวัสดิภาพของผูใชแรงงาน คือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ตามลําดับ 
ยังไมมีการบูรณาการขอมูลทุกดานเขาดวยกัน หนวยงานแตละแหงไมไดจัดทําฐานขอมูลรวมกันเพื่อ
วิเคราะหสาเหตุ ปญหาสุขภาพของประชาชนกับมลพิษในสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง แตจะมีการ
ดําเนินการเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบที่รายแรงตอประชาชนเทานั้น ตัวอยางเชน 
กรณีศึกษาขอมูลมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาขอมูลระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ เปนตน
  

ขอเสนอแนะ 
1.  ดานกฎหมาย    

 ออกประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพิ่มเติม เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ควรกําหนดใหขอมูลขาวสารของราชการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติหรือที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เปนขอมูลขาวสารที่ตอง
จัดไวใหประชาชนตรวจดู และตองกําหนดขอบเขตการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการและพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะเรื่องความลับของ
ทางราชการ 
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 แกไขปรับปรงุมาตรา 15 (6) โดยเพิ่มเติมขอยกเวนกรณีที่การเปดเผยขอมูลขาวสาร จะเปน
ประโยชนสาธารณะ ไดแก การรักษาสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามยัของมนุษย เจาหนาทีจ่ะตองเปดเผยขอมลูขาวสารดังกลาว แมวาจะไดรับการคัดคาน
หรือไมไดรับความยินยอมจากเอกชนหรือเจาของขอมูลก็ตาม  

 การพิจารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่
เกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  เพื่อขยาย
ความคุมครองแกเจาหนาที่ของรัฐที่เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น  

 ออกกฎกระทรวงกําหนดสทิธิของคนตางดาวตามมาตรา 9 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เร่ืองการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการดานสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมาย ในกรณีที่มีขอมูลขาวสารนั้นมีผลกระทบตอชีวติหรือสุขภาพอนามัยของมนุษย 

 
2.  ดานนโยบาย และแนวปฏบิัติในหนวยงานของรัฐ    

 ขอมูลขาวสารของราชการที่เปดเผย ควรจัดทําในรูปแบบที่งายตอการทําความเขาใจของประชาชน
ทั่วไป  ไมควรเปนขอมูลเทคนิคที่ เขาใจยาก  และในบางกรณีควรจัดทําเปนภาษาถิ่นหรือ
ภาษาตางประเทศดวย  

 ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารควรมีความหลากหลาย และใชส่ือทองถ่ินที่สามารถเขาถึงประชาชน
ในชุมชนทองถ่ินนั้นๆ เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว เปนตน และมแีผนการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในเชิงรุก และกําหนดใหมีหลักเกณฑการสื่อสารใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสาร และรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมในลักษณะสื่อสารสองทาง 

 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรจัดทําฐานขอมูลเชื่อมโยงขอมูลส่ิงแวดลอม และขอมูลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ และจัดทําการวิเคราะหขอมูลในลักษณะบูรณาการเผยแพรแกประชาชน 
นอกจากนี้ การสื่อสารขอมูลตอประชาชนจะตองสัมพันธกับเงื่อนเวลาในการใชและตัดสินใจ 
กลาวคือ มิใชเปนการสื่อสารเพื่อแจงใหทราบเทานั้น แตควรเปนการเขาถึงขอมูลเพื่อใหโอกาส
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงจะสงเสริมหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่จะพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะตอไป   

 เจาหนาที่ของรัฐและผูประกอบการในภาคธุรกิจควรเปลี่ยนทัศนคติเร่ืองการเปดเผยขอมูล
ส่ิงแวดลอม จะตองเห็นวาการเปดเผยเปนเรื่องที่ควรสนับสนุน ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของภาครัฐในเรื่องสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีงบประมาณสนับสนุน และมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมในเรื่องนี้ เชน การจัดรางวัลประจําปใหแกหนวยงานของรัฐที่ใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนเปนอยางดี  เปนตน 
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 ภาครัฐจะตองสนับสนุนความรวมมือกับ ภาคธุรกิจ องคกรภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหมีสวนรวมในการจัดทําและเผยแพรขอมูลขาวสาร และระบบสื่อสารในชุมชนทองถ่ินให
มากขึ้น เพื่อสรางความรู การตื่นตัวของประชาชน อันจะนําไปสูความไววางใจและสรางสัมพันธ
ภาพที่ดี โดยภาครัฐควรสนับสนุนดานเงินทุนผานเงินกองทุนดานสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะตอเนื่อง 

 
 

บทสังเคราะหการมีส วนรวมของประชาชนอยางมีความหมายในการตัดสินใจ     
ระดับนโยบาย และโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

สถานการณท่ัวไป   
 จากผลการประเมินในกรณีศึกษาตางๆ สะทอนใหเห็นถึงปญหาความเขาใจของภาครัฐตอการมีสวน
รวมที่ยังอยูในระดับผิวเผิน กิจกรรมการมีสวนรวมที่จัดขึ้นทําไปตามขอกําหนดในกฎหมาย ไมไดเห็น
ความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง ดังจะเห็นไดวา หลายหนวยงานไดจัดกิจกรรมการมีสวน
รวมขึ้น แตไมไดนําผลลัพธ ขอเสนอแนะตางๆ จากการมีสวนรวมไปใชใหเกิดประโยชนตอการกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย โครงการของภาครัฐ แมแตการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผลการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ก็ยังไมไดดําเนินการอยางเปนระบบ และไมมีการเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ขอ 12)  
 
 กิจกรรมการมสีวนรวมทีห่นวยงานภาครัฐจัดขึ้น โดยสวนใหญยึดถือและจํากดัแตเพียงรูปแบบการทํา 
“ประชาพิจารณ” อยางเปนทางการตามรูปแบบที่กําหนดไวในกฎหมาย ซ่ึงใหประชาชนมีสวนในระดับการรับรู
ขอมูลหรือเปนการมีสวนรวมในระดับการแสดงความคดิเห็นเทานั้น ทั้งนี้ ในหลายกรณีศึกษาพบวาเปนการรับรู
ขอมูลเพียงบางสวนตามที่ภาครัฐเปนผูกําหนดและเห็นวาเหมาะสม เชน กรณีการจดัการปญหาน้ําภาคตะวันออก 
กรณีนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน กรณีการเจรจาความตกลง FTA กรณีการพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยว เกาะพีพี เปนตน ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมทั้งในระดับการตดัสินใจ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ การมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน การตัดสินใจกาํหนดนโยบาย และโครงการจึงยังเปนการ
ตัดสินใจโดยภาคการเมืองหรือหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงขัดแยงกับหลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป 2540  
  

นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐไมมีขอมูล หรือหลักฐานที่จะแสดงใหเห็นไดวา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ตางๆ ที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นจะไดถูกนําไปพิจารณาในการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐ  
ประเด็นที่นาสังเกตอยางยิ่ง คือ การทําประชาพิจารณสวนใหญมักจัดขึ้นภายหลังที่ไดตัดสินใจเรื่องที่เปนสวน
สําคัญบางอยางไปแลว เชน การตัดสินใจเรื่องที่ตั้งโครงการ การซื้อที่ดิน การออกแบบโรงไฟฟา เปนตน การมสีวน
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รวมที่เกิดขึ้นจึงกลายเปนการมีสวนรวมแบบที่ “ประชาชนตองมารวมกับรัฐ” ตามที่รัฐกําหนด เพื่อใหภารกิจของ
รัฐดําเนินตอไปไดอยางชอบธรรมและไดปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของแลวเทานั้น 

 
จากการศึกษาไดพบวา ปญหาอุปสรรคตอการสรางเสริมกระบวนการมีสวนรวมใหมีประโยชนและ

ความหมายอยางแทจริงมีหลายประการ ทีสํ่าคัญ ไดแก 
 ปญหาความไมเทาเทียมในดานขอมูลระหวางภาครัฐ เจาของโครงการ กับภาคประชาชน ทําให
ประชาชนถูกชักจูงไปตามแนวทางที่รัฐตองการตัดสินใจ เชน กรณีการเจรจาความตกลง FTA กรณี
การพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว เกาะพีพี เปนตน 

 การที่เจาหนาที่รัฐขาดความสามารถและทักษะในการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม แมวาจะมี
ความตั้งใจดี การสรางการมีสวนรวมเปนทั้งศาสตรและศิลป  แตเจาหนาที่รัฐไมไดรับการสงเสริม 
หรือการฝกฝนอบรมอยางเพียงพอ 

 ผูที่สามารถเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมที่รัฐจัดขึ้นสวนใหญเปนภาคเอกชน ผูประกอบการราย
ใหญ แตเกษตรกรรายยอย คนยากจน คนชายขอบที่ไมมอํีานาจตอรอง มีโอกาสนอยมากที่จะเขาถึง
การมีสวนรวมที่ภาครัฐจัดขึน้ เห็นไดทั้งจากกรณีศกึษาเรื่องการแกไขปญหาน้ําภาคตะวนัออก เร่ือง
การเจรจาความตกลง FTA กรณีโครงการสรางทาเรือน้ําลึกสงขลา - สตูล กรณีการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยว เกาะพีพี กรณกีารแปรรูป กฟผ. ฯลฯ ซ่ึงสะทอนใหเหน็ถึงปญหาความไม
เทาเทียม ความไมเสมอภาคของกระบวนการมีสวนรวมที่ภาครัฐจัดขึน้  

 
 ในประเด็นดานกฎหมายซึ่งมีความสําคัญในฐานะเปนกรอบกติกาที่กําหนดการมีสวนรวมอยางเปนทางการ 
พบวา ในภาพรวมนับไดวาประเทศไทยมีกรอบโครงสรางทางกฎหมายที่รองรับหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยไดกําหนดรับรองและคุมครองสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดและชองโหวของกฎหมายหลายประการที่เกี่ยวโยงกับปญหาที่เกิดขึ้นในการจัด
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ตัวอยางเชน ในระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2543 ที่ออกตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กําหนดแต
เพียงวา ใหจัดรับฟงความคิดเห็นและใหคณะกรรมการนําผลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เสนอตอคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาในสวนที่
เกี่ยวกับ “บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น” เทานั้น (ขอ 14) ไมไดมีผลตอการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ 
 
 สําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก็
ครอบคลุมเฉพาะ “โครงการของรัฐ” ไมรวมถึง “นโยบาย” ดังนั้น การดําเนินงานของรัฐที่มีผลกระทบอยาง
รุนแรงตอประชาชนหลายกรณีจึงไมอยูภายใตระเบียบสํานักนายกฯ ฉบับนี้ เชน เร่ืองการเจรจาจัดทําความตกลง 
FTA  นโยบายเรื่องการแปลงสินทรัพยเปนทุน กรณีพื้นที่ชายฝงเพื่อการเพาะเลี้ยง เปนตน นอกจากนี้ ในระเบยีบ
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ดังกลาว ยังมีขอจํากัดในการนําไปปฏิบัติใหเกิดการมีสวนรวมที่เกิดประโยชนอีกมาก เชน ไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองเกณฑการพิจารณาวาโครงการของรัฐประเภทใดที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนที่จะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกฯ ฉบับนี้ แมวาในระเบียบจะกําหนดใหตองเผยแพรขอมูลโครงการ ตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน (ขอ 5) และเมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหจัดทําสรุปผล
การรับฟงความคิดเห็นและประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน (ขอ 12) แตหากหนวยงานไมดําเนินการ ก็
ไมไดมีขอบังคับใหตองปฏิบัติหรือมีการลงโทษแตอยางใด ฯลฯ  ทั้งนี้จากกรณีศึกษาที่ไดทําการประเมินหลาย
กรณี พบวา ไมมีการเผยแพรผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแตอยางใด เชน กรณีปญหาน้ําภาค
ตะวันออก  กรณีการเจรจาความตกลง FTA  กรณีการแปรรูป กฟผ. เปนตน 
 
 มีขอควรสังเกตเพิ่มเติมวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี ้ ทั้งชื่อและเนื้อหากจ็ํากัดเฉพาะเรื่อง 
“การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน” เทานั้น นอกจากนี้ การออกระเบียบดงักลาวขึ้นมาแทนที่จะจดัทําเปน
กฎหมายระดบัพระราชบัญญัติเพื่อรองรับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญป 2540 (มาตรา 59) ก็ดําเนินไปโดยขาด
การมีสวนรวมของประชาชน เนื้อหาของระเบียบสํานกันายกฯ ฉบบันี้ จึงมุงเนน “รูปแบบ” มากกวาจะมี
เจตนารมณที่จะทําใหเกิดการมีสวนรวมตัง้แตเร่ิมตนการรเิร่ิมโครงการหรือนโยบาย 
 
 โดยสรุป ผลการประเมินจากกรณีศกึษาโดยสวนใหญไดสะทอนใหเห็นถึงปญหา ขอจํากัด ขอบกพรอง
ตางๆ ในระบบและโครงสรางของกระบวนการมีสวนรวมที่ภาครัฐจัดขึ้น อยางไรกต็าม ในหลายกรณีไดแสดง
ใหเห็นถึงทิศทางของความเปลี่ยนแปลง ความพยายามของการเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่จะเปนความหวงั
ตอการดําเนนิงานในอนาคต เชน การทีท่างสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบการพฒันาระบบราชการในภาพรวม ไดกําหนดใหการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนตัวช้ีวดัผลสําเร็จของงาน (KPI) ดวยประการหนึ่ง  หรือการที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดมี
การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะคอื สํานักการมีสวนรวมของประชาชน เพือ่ทําหนาที่ดานการแกปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้น ในขณะเดียวกนั หลายหนวยงานไดตระหนกัถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินภารกิจของหนวยงานนั้นๆ  มีการกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธะกจิขององคกร และพยายามสราง
กิจกรรมการมสีวนรวมของภาคประชาชนใหเกิดขึ้น แมวากระบวนการและผลลัพธของการดําเนนิงานจะยังไม
เปนไปตามที่คาดหวังและเกดิประโยชนอยางเต็มที่ในขณะนี้ อันเนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการ
สรางเสริมกระบวนการมีสวนรวมดังที่ไดกลาวถึงในตอนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกีย่วกับปญหาเรื่องการขาด
ความเขาใจและไมเห็นความสําคัญอยางแทจริงของภาครัฐตอเร่ืองกระบวนการมีสวนรวม 
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ขอคนพบจากงานศึกษาวิจัย (ประเด็นทาทาย)  
 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเปนหลักการสําคัญที่ไดรับการยอมรบัใน
ระดับสากล มีระบุไวในแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) และในหลักการขอที่ 10 แหงปฏิญญาริโอวาดวย
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา สําหรับประเทศไทยไดมีการรับรองและคุมครองสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
ในเรื่องนี้ไวอยางชัดเจนอยูในหลายมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540  
 
 ทั้งนี้ ภายหลังจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญป 2540 รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐไดพยายามปรับเปลี่ยน
แนวทางการดําเนินงาน กฎระเบียบในหลายสวนเพื่อใหเปนไปตามหลักการและเจตนารมณที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม จากสาเหตุและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการมีสวนรวมที่ภาครัฐจัดขึ้นดังที่
ไดกลาวถึงแลวขางตน เปนผลทําใหประชาชนบางสวนมีทัศนะวาการมีสวนรวมที่ภาครัฐจัดขึ้นเปนเพียง
พิธีกรรม ที่สรางขึ้นมาเพื่อทําใหการตัดสินใจของรัฐไดรับความชอบธรรมมากขึ้นและไมขัดกับขอกําหนด
ในกฎหมาย  แตไมไดเปนการสรางการมีสวนรวมอยางมีความหมาย (meaningful participation) ทําใหประเทศ
สูญเสียงบประมาณมากขึ้นในการจัดกิจกรรมการมีสวนรวม แตไมมีผลตอการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือ
โครงการของรัฐใหเหมาะสมหรือจัดการแกไขปญหาไดดียิ่ง ขึ้นแตอยางใด หากปญหาดังกลาวไมไดรับการ
แกไข เปนเรื่องที่นาเปนหวงวาจะมีผลทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือ มีทัศนคติที่ไมดีตอกระบวนการมีสวน
รวมที่ภาครัฐจัดขึ้น อาจปฏิเสธการเขามารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของภาครัฐในอนาคต และนําไปสูการ
คัดคาน ตอตานนโยบายหรือโครงการพัฒนาของภาครัฐในที่สุด  
 
 สําหรับในประเด็นดานกฎหมายนั้น จากกรณีศึกษาจะเหน็ไดวา ปญหาที่เกิดขึ้นเปนความขัดแยงในดาน
ระบบและโครงสรางของกฎหมาย กลาวคอื ในขณะที่ภาคประชาชนมคีวามตื่นตวั เรียกรองสิทธิ ตองการเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในทุกระดับตามที่ไดรับการคุมครองและรับรองไวในรฐัธรรมนูญป 
2540 แตหนวยงานภาครัฐยังคงยึดถือการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายเดิมที่เปนพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรนั้นๆ 
หรือระเบียบกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ แมวาจะขัดแยงกับหลักการและเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึง
เปนสาเหตุสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางรฐัและภาคประชาชนขึ้นในหลายกรณี
เนื่องจากตางยดึถือกรอบกฎหมายที่ตางกัน   
 
 นอกจากนั้น  การยึดถือกฎหมายอยางเดียวโดยมองแตความยุติธรรมของกฎหมาย (legal justice) แตขาด
การมองความยุติธรรมหรือความเปนธรรมทางสังคม (social justice) ก็เปนเหตุใหเกิดปญหาไดเชนกัน 
ตัวอยางเชน การที่กฎหมายกําหนดวาใหรับฟงความเห็นเฉพาะโครงการเทานั้น หรือการมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
ขนาดโครงการที่จะตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หากนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว ถือวาไม
ตองทํา แมจะเห็นวาทําใหเกิดความไมยุติธรรมทางสังคม เปนตน 
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ขอเสนอแนะ 
 ตองใหความสําคัญตอการปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องนโยบายสาธารณะ 
ปญหาความขัดแยงจํานวนมากที่เกิดขึ้นในสังคมในชวงของการศึกษานี้ เปนผลมาจากกระบวนการกําหนด
นโยบายสาธารณะที่รวมศูนย เปนการสั่งการจากผูนํารัฐบาล ขาดธรรมาภิบาล หากสามารถหาแนวทางปองกัน
แกไขปญหาในเรื่องนี้ได จะมีสวนชวยแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไปไดอยางมาก  
 
 ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา คือ ควรทําใหขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดถูกนําไปปฏิบัติ ไมเกิดปญหา
ซํ้ารอย อยางเชนกรณีรัฐธรรมนูญป 2540 ซ่ึงแมวาจะไดบัญญัติเร่ืองการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมไวอยาง
ชัดเจนแลวก็ตาม แตก็ไมไดนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง การแกปญหาในประเด็นนี้อาจมีหลายแนวทาง เชน 
ใหขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมตองรอกฎหมายประกอบ หรือหากในกรณีที่
จําเปนตองมีการจัดทํากฎหมายเฉพาะดาน เชน พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม และตองกําหนดใหมีระยะเวลากํากับชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญวาจะ
ดําเนินการใหเสร็จในเวลาเทาใด เปนตน 
 

อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยมีความตระหนักเปนอยางยิ่งวา ลําพังแตเพียงการมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อ
รับรองและคุมครองสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนนั้น ไมอาจเปนหลักประกันไดวา จะทําใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมอยางมีความหมายตามที่คาดหวัง นอกเหนือจากขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญแลว จําเปน
จะตองมีโครงสราง ระบบและกลไกที่สนับสนุนอีกหลายประการ ที่สําคัญไดแก 
 

1. การจัดตั้ง “องคการอิสระสิ่งแวดลอม” เพื่อทําหนาท่ีใหความเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนิน
นโยบายและโครงการสาธารณะ และเปนกลไกที่รองรับการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนทางการและ
มีสถานะทางกฎหมาย เร่ืององคการอิสระสิ่งแวดลอมนี้เปนสิ่งที่ไดเคยบัญญัติไวแลวตามมาตรา 56 
วรรคสองในรัฐธรรมนูญป 2540  แตยังไมมีการจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ไดมกีารศึกษาและยกรางพระราชบัญญัติ
องคการอิสระส่ิงแวดลอมไวแลว  

2. ระบบและกลไกที่สงเสริมขีดความสามารถในการมีสวนรวมของภาคประชาชน เพื่อใหการมีสวนรวม
เกิดประโยชนอยางเต็มท่ี และเปนการมีสวนรวมอยางมีความหมาย เชน การเขาถึงขอมูลอยางครบถวน 
กลไกสนับสนุนการศึกษาของภาคประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายหรือโครงการของรัฐ
รวมทั้งทางเลือกในการดําเนินงาน การสงเสริมเพิ่มความรูเขาใจในดานกฎหมาย เปนตน ระบบและ
กลไกนี้เปนสิ่งที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถดําเนินงานได โดยการกําหนดเปนนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการของแตละองคกร 
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3. ระบบและกลไกที่สงเสริมความเขาใจศักยภาพ และทักษะของเจาหนาท่ีรัฐในเรื่องการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน ใหเกิดความเขาใจ มีความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และมีทักษะ ความชํานาญในการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมอยางเพียงพอ สามารถ
ดําเนินกระบวนการมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานในสวนนี้อาจกําหนดใหเปน
ภารกิจสวนหนึ่งของ “องคการอิสระสิ่งแวดลอม” ที่จะจัดตั้งขึ้น หรือกําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะที่
รับผิดชอบดําเนินงานในเรื่องนี้ก็ได  

4. การยกรางจัดทํา “พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน”  ที่มีขอบเขตการมีสวนรวมครอบคลุม
ตั้งแตชวงริเร่ิมนโยบายหรือโครงการ ชวงกอนการตัดสินใจ ไปจนถึงการตัดสินใจ การปฏิบัติ และการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย หรือโครงการภายหลังการตัดสินใจ เพื่อเปนกรอบกติกาของ
สังคมที่ทุกฝายยึดถือปฏิบัติ กฎหมายดังกลาวอาจรวมถึงระบบและกลไกในขอ 2 และ 3 ขางตนดวย 
ขอบเขตของนโยบายหรือโครงการในกฎหมายนี้ มิไดจํากัดเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอม แตครอบคลุม
นโยบายสาธารณะในดานตางๆ ดวย เชน เร่ืองสุขภาพ เร่ืองการศึกษา เปนตน 

5. การจัดตั้ง “กองทุนสาธารณะ เพื่อการมีสวนรวมของประชาชน” ในกระบวนการ และมาตรการการมี
สวนรวมซ่ึงจําเปนจะตองเกิดขึ้นกอนการดําเนินการโครงการใดๆ ท้ังสิ้น ในขณะนี้ รัฐยังไมเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวม หนวยงานของรัฐที่จําเปนจะตองจัดการใหเกิดการมีสวนรวมยังขาด 
งบประมาณดําเนินการในสวนนี้  กระบวนการการหาที่ตั้ง (siting process) จําเปนตองใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตระหนักถึงเหตุผลความจําเปน เชน สถานที่ทิ้งขยะ กอนที่แมแตจะไปคิดกําหนด
สถานที่หรือซ้ือที่ดิน แตรัฐก็มักจะกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปหาที่ดินกอนจึงจะมาขอ
งบประมาณกอสราง กระบวนการการมีสวนรวมจึงเหมือนเปนสวนเกิน การมีกองทุนสาธารณะ (public 
fund) ที่อาจดูแลโดยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม จะทําใหการดําเนินการ การมีสวนรวมเปนการ
ดําเนินการโดยหนวยงานกลางหรือคนกลางไมใชเจาของโครงการ  แตงบประมาณอาจจะมาจากรัฐหรือ
หนวยงานหรือโครงการที่อาจเกิดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่รัฐ
จะตองตระหนักและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

  
ขอเสนอดังกลาวขางตนนี้ เปนกลไกเชิงสถาบันที่สําคัญสวนหนึ่งอันจะนําไปสูการสรางเสริม วัฒนธรรม

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ใหเกิดขึ้นไดจริงในสังคมไทย 
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บทสังเคราะหการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม   
 

สถานการณท่ัวไป 
 เจตนารมณสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คือ การเพิ่มสิทธิเสรีภาพ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความเสมอภาคใหประชาชนชาวไทย โดยระบุไวในหลายมาตรา  ซ่ึงในรายละเอียด
ไดกําหนดใหจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึ้น นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฯ ยังกําหนดใหจัดตั้งองคกรอิสระ
เพื่อทําหนาที่ติดตามตรวจประเด็นปญหาตางๆ และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน รวมทั้งกําหนดให
มีหนวยงานดานตุลาการเพิ่มขึ้น อันไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง บทบัญญัติดังกลาวดูคลายจะเปน
นิมิตหมายอันดีที่เปดโอกาสใหประชาชนไทยสามารถเขาถึงความยุติธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมไดมากกวา
คร้ังอดีต แตเมื่อพิจารณาถึงการแปลงบทบัญญัติหรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไปสูการปฏิบัติจริง กลับพบวา 
มีปญหาหลายประการ เชน ปญหาความลาชาของกระบวนการออกกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยปรับเปลี่ยนจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 ใหเปนพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน โดยขยายเนื้อหากวางขวางมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมกับกระบวนการพิจารณาขอรองเรียนและอรรถคดีตางๆ ไดมากขึ้น  อีกกรณี 
คือ ปญหาความโปรงใสในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจนของการพิจารณาขอ
รองเรียนและอรรถคดีตางๆ   และปญหาความเสมอภาคและเทาเทียมในการเขาถึงความยุติธรรมและการฟองคดี  
รวมทั้งปญหาเรื่องความเปนอิสระ ความเปนกลางขององคกรอิสระ และการใชอํานาจตุลาการรวมถึงปญหาเรื่อง
ความเปนธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี ประเด็นทาทายตางๆ เหลานี้ยังคงรอคอยคําตอบที่ถูกตองเพื่อ
นําไปสูหนทางแกปญหาที่สามารถปฏิบัติไดจริงสมดังเจตนารมณที่ตั้งไว 
 
 งานวิจัยในสวนนี้เปนการอรรถาธิบายถึงความเปนธรรมาภิบาลในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนไทย 
โดยเฉพาะดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยศึกษาผานตัวช้ีวัดดานตางๆ  ไดแก  
 

 ตัวชี้วัดดานกฎหมาย เปนการศึกษาถึงขอกฎหมายของประเทศไทยวา เอื้อตอการเขาถึงความยุติธรรม
ของประชาชนไดมากนอยเพียงใด อีกทั้งขอกฎหมายดังกลาวชวยสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวของใหสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดหรือไมเพียงใด    

 ตัวชี้วัดดานความพยายาม เปนการศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายวามีความพยายามที่จะธํารงไว
ซ่ึงความยุติธรรมมากนอยเพยีงใดและหนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรือรับเรื่องอุทธรณมีแนวทาง
ปฏิบัติที่จะผดงุความยุติธรรม และพยายามเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเทา
เทียมและทั่วถึงเพียงใด   
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 ตัวชี้วัดดานประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลของคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยวาตอบสนองตอการ
เขาถึงความยุติธรรมและมีความเปนธรรมในการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงใด 
รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและองคกรภาคประชาสังคมสามารถสนับสนุนให
ประชาชนใชสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมไดอยางทั่วถึงหรือไม เพียงใด 

 
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใชตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาประเมินคดีความ 4 ประเภท รวม 4 กรณีศึกษา ไดแก  

1. คดีความเกี่ยวกับการเขาถึงความยุติธรรมเพื่อใหมีการคุมครองสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสาร กรณีศึกษา: 
การวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคระบาดไกโดย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

2. คดีความเกี่ยวกับการเขาถึงความยุติธรรมเพื่อใหมีการคุมครองสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน 
กรณีศึกษา: การฟองคดีปกครองเรื่องการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม และแสดงความคิดเห็น
ตอโครงการกอสรางทอสงกาซไทย-มาเลเซีย 

3. คดีความเกี่ยวกับการเขาถึงความยุติธรรมเพื่อใหมีการชดเชยความเสียหายทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
กรณีศึกษา: การฟองคดีปกครองและคดีแพงเพื่อเรียกคาชดเชยความเสียหายทางสุขภาพจากมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

4. คดีความเกี่ยวกับการเขาถึงความยุติธรรมเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายกรณีศึกษา: การฟองคดี
ปกครองเพื่อคัดคานการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่ไมชอบดวยกฎหมาย4 
 
ผลการประเมินคดีความทั้ง 4 กรณีสามารถสะทอนใหเห็นสถานการณปจจุบันของธรรมาภิบาลในมิติ

ของการเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมของประชาชนชาวไทย ดังนี้  
 

ดานกฎหมาย 
 เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวของสวนใหญเอื้อตอการเขาถึงความยุติธรรมของคูกรณี และมีกรอบระยะเวลา
การพิจารณาพิพากษาขอรองเรียน คดีความ หรือเร่ืองอุทธรณที่คอนขางเหมาะสม โดยมีการระบุถึงขอบเขต และ
อํานาจหนาที่ของหนวยงาน/องคกรในการรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณไวอยางชัดเจนครบถวน ตลอดจนเปด
โอกาสใหสามารถยื่นคํารองหรืออุทธรณคําตัดสินไดอยางกวางขวาง และเพียงพอในกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ประกอบกับมีการกําหนดความลับของประเภทขอมูลไวคอนขางชัดเจน   
 

                                                        
4 คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการเขาถึงความยุติธรรมไมจําเปนตองรอใหเกิดเปนคดีความถึงจะทําการประเมินผลตามตัวชี้วัด แตควรเริ่มพิจารณา

ประเมินผลการเขาถึงความยุติธรรมตั้งแตกระบวนการรับฟงความคิดเห็นควบคูไปกับการประเมินผลการเขาถึงความยุติธรรมในการพิจารณาตัดสินคดี  



บทสังเคราะห 
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 อยางไรก็ดี ขอกฎหมายดังกลาวยังมีขอควรปรับปรุงในสวนของการกําหนดกรอบระยะ เวลาการ
พิจารณาพิพากษาคดีใหแลว เสร็จ  และความไมชัดเจนของนิยามความหมายของขอกฎหมายบางขอใน
กฎหมายบางฉบับ ซ่ึงตองอาศัยดุลยพินิจของผูที่เกี่ยวของในการพิจารณา ยกตัวอยางเชน ในกรณีศึกษาเรื่องการ
ยื่นอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคระบาดในไก ซ่ึงในพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารฯ มิไดบัญญัติวา ขอมูลขาวสารวาประเภทใดสามารถเปดเผยสูประชาชนได  หรือขอมูลประเภทใด
ที่ตอ งปกปด เปนความลับดว ย เหตุผลใด  จึงทําใหเกิดขอพิพาทถกเถียงระหวางเจาหนาที่ผูเก็บขอมูล
ขาวสารนั้นกับประชาชนที่ตองการขอมูล จนกระทั่งนําไปสูการฟองรองและยื่นอุทธรณในที่สุด 
 การตรากฎหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน องคกรสวนทองถ่ิน และบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียนและอุทธรณ ในเรื่องสิทธิของประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรม พบวา  มี
กฎหมายเพียงบางฉบับที่กลาวถึงการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรม ซ่ึงไดแก 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แตในขณะเดียวกันกฎหมายดังกลาวก็
มิไดกําหนดใหหนวยงานจัดความชวยเหลือทางเทคนิคหรือใหการสนับสนุนอื่นใด เพื่อชวยพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกรสวนทองถ่ิน และประชาชน กลาวโดยสรุปแลวจะเห็นไดว า  กฎหมายของประเทศ
ไทยยังไมใหความสําคัญหรือเปดโอกาสในการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน องคกร
สวนทองถ่ิน และบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของในอันที่จะใหผูเกี่ยวของเขาใจและคํานึงถึงสิทธิของ
ประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรมเทาที่ควร 
 

ดานความพยายาม 
 หากพิจารณาถึงความพยายามของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในการดํารง
ตนอยูในความยุติธรรม พบวา องคกรศาลโดยเฉพาะศาลปกครอง มีกฎหมายที่ระบุถึงความเปนอิสระและเปน
กลางขององคกรไวอยางชัดเจน ดังที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 280 วรรคทาย 
ไดบัญญัติไววา “สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และในทางปฏิบัติจากการสัมภาษณคูกรณี พบวา ตุลาการศาลปกครองวางตัวได
อยางเหมาะสม และสามารถพิจารณาคดีไดอยางเปนอิสระและเปนกลาง  
 
 โดยสวนใหญแลว คูกรณีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับคดีไดโดยสะดวก ดานกระบวนการ
รับเรื่องรองทุกขและพิพากษามีความโปรงใสภายใตกรอบของระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินคดีที่คอนขาง
เหมาะสม ดังเชนในกรณีศึกษาเรื่องคดีพิพาทจากการที่เจาหนาที่รัฐจัดการกับผูชุมนุมคัดคานโครงการทอกาซ
ไทย-มาเลเซีย และกรณีศึกษาเรื่องการคัดคานพระราชกฤษฎีกากําหนดสิทธิ อํานาจ และประโยชนของบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 และการขอระงับการกระจายตลาดหุนของ กฟผ. ในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงผูมี
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สวนเกี่ยวของในการฟองคดีนี้ใหความเห็นวาศาลปกครองมีกระบวนการ และใชเวลาในการพิจารณาคดีรวดเร็ว
กวาศาลอื่น ตลอดจนมีความพยายามบรรเทาทุกขช่ัวคราวแกผูไดรับความเดือดรอนเสียหายกอนการพิพากษาคดี  
 
 ในกรณีศึกษาเรื่องการอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคระบาดในไกก็
เชนเดียวกัน คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสามารถวินิจฉัยไดอยางเปนอิสระและวางตน
เปนกลางอยาง เพียงพอเชนกัน  แมว ากฎหมายเรื่องความเปนกลางในการพิจารณาวินิจฉัยจะมีอยู
เพียงมาตราเดียวเทานั้น คือ มาตรา 36 วรรคสอง ในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
 
 อยางไรก็ดี ยังมีขอหวงใยบางประเด็นถึงความเปนอิสระของคณะกรรมการฯ ในอนาคตได เชน 
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่จะตองเสนอชื่อผานคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบกอน กระบวนการ
พิจารณาเรื่องอุทธรณยังมีลักษณะปด โดยประชาชนทั่วไปที่ประสงคจะเขารับฟงการพิจารณาคดีตองไดรับ
อนุญาตจากองคคณะที่พิจารณาอุทธรณกอน เปนตน ถึงกระนั้นก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการไดมีความพยายามเผยแพร และขยายผลคําวินิจฉัยใหหนวยงานตางๆ และประชาชนทราบ   
 
 กลาวโดยสรุป  ศาลปกครองมีบทบัญญัติเร่ืองความเปนอิสระและเปนกลางอยางเพียงพอ ในขณะที่
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพียงเล็กนอย เนื่องจากองคกรกํากับ
ดูแลในเรื่องของขอมูลขาวสารอยูภายใตการกํากับของรัฐบาลจึงมีความเปนอิสระนอยกวาศาลปกครองซึ่งเปน
องคกรตุลาการที่เปนอิสระจากองคอํานาจอื่น โดยมีอํานาจการบริหารงานอยางเต็มกํากับ นอกจากนี้ ผูวิจัยเห็น
วา ควรเพิ่มระดับความโปรงใสในกระบวนการพิจาณาคดีหรือเร่ืองอุทธรณที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เพื่อให
ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามความกาวหนาของการพิจารณาคดีหรือเร่ืองอุทธรณไดเปนระยะ 
   

เมื่อพิจารณาดานความพยายามของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในการ
คํานึงถึงภาระคาใชจายของผูยื่นคําฟอง พบวา  คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณมีความ
พยายามที่จะแบงเบาภาระคาใชจายของผูฟองคดีในบางสวน เชน  การอํานวยความสะดวกในการฟองคดีโดย
สามารถรองเรียนทางไปรษณีย โทรสาร หรือทางเว็บไซตได (www.admincourt.go.th) ทําใหผูรองเรียนไมตอง
เดินทางมายังหนวยงานรับเรื่องรองเรียน สวนคาธรรมเนียมในการพิจารณาคดีหรือเร่ืองรองเรียนนั้น หากเปน
การยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประชาชนไมตองเสียคาธรรมเนียม ในขณะที่ศาล
ปกครองจะมีเกณฑการพิจารณาที่แตกตางกันโดยพิจารณาเปนรายกรณีไป ยกตัวอยางเชน หากศาลพิจารณาวา
เปนคนยากจนจะไดรับการยกเวนการจายคาธรรมเนียม หรือการฟองคดีในบางคดีจะอยูในขายที่ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม โดยใหจายเพียงคาอากรเพียงเล็กนอย แตหากเปนกรณีการเรียกรองคาเสียหายทั่วไป ที่ศาล
พิจารณาใหเก็บคาธรรมเนียมศาล ผูฟองรองจําเปนตองวางคาธรรมเนียมศาลจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงิน
คาเสียหายที่เรียกรองแตไมเกิน 200,000 บาท ถาไมชําระเงินดังกลาวจะไมสามารถใชสิทธิฟองรองตอศาลได  



บทสังเคราะห 
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การฟองรองคาเสียหายในกรณีประเภทนี้จึงเปนอุปสรรคตอประชาชนในการฟองคดีเปนอยางมากเพราะตองมี
เงินวางคาธรรมเนียมศาลจึงจะสามารถฟองรองได5 อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ ในกรณีที่องคกรหรือหนวยงาน
ดังกลาวไมมีหนวยงานในระดับภูมิภาค ผูฟองรองตองรับภาระคาใชจายในสวนของคาเดินทางมาชี้แจงคําฟอง
เอง ซ่ึงเปนภาระกับผูฟองรองที่อยูตางจังหวัดที่ตองมาชี้แจงคําฟองในสวนกลาง 
 
 ดานความพยายามในการสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมขององคกร/หนวยงานรับเรื่องรองเรียน
หรืออุทธรณ พบวาคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณมีความพยายามกําหนดและดําเนิน
มาตรการสรางความเปนธรรมและความเทาเทียมในชนกลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาสในบางกลุม อันไดแก 
ผูหญิง  เด็ก  คนชรา  ผูยากจน  ชนกลุมนอยตางภาษา  และผูไมรูหนังสือ แต สําหรับผูพิการและคนตางดาว
ในประเทศไทยนั้น  ยังไมไดรับความเสมอภาคในการเขาถึงกระบวนการพิจารณาเทาที่ควร เนื่องจากพื้นที่
สํานักงานขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและขาดมาตรการดูแลคนพิการเปนพิเศษ และรูปแบบการเผยแพร
ประชาสัมพันธยังไมเอื้อใหผูดอยโอกาสโดยเฉพาะคนพิการและชนกลุมนอยเขาใจได ทําใหคนเหลานี้ไม
สามารถเขาใจ และไมสามารถเขาถึงความยุติธรรมของประเทศไทยไดอยางเต็มที่ 
 
 สิทธิในการยื่นเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ/องคกรรับเรื่องรองเรียน
หรืออุทธรณวาผูฟองรองนั้นเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจไดรับความเดือดรอนเสียหายอยาง
หลีกเลี่ยงมิไดหรือไม และไมวาผูนั้นจะมีเพศใด อายุเทาไร ประกอบอาชีพอะไร หรือมีฐานะอยางไร หากศาล
พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจไดรับความเดือดรอนเสียหายก็มีสิทธิในการ
ฟองรองหรืออุทธรณได ทั้งนี้ผูฟองรองตองเปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติ
ไทยแตตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการรับรองสิทธิในการรองเรียนหรือ
อุทธรณอยางทั่วถึงและกวางขวางพอสมควร  โดยตองอยูภายใตดุลยพินิจของศาล แตมีประเด็นคําถามในเรื่อง
สิทธิของคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศแตไมมีถิ่นที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงในประเทศไทยวาพวกเขา
เหลานั้นมีสิทธิในการฟองรองหรืออุทธรณสําหรับการเขาถึงความยุติธรรมในประเทศไทยหรือไม  
 
 เมื่อกลาวถึงดานความพยายามของคณะกรรมการและองคกรรับเรื่องรองเรียน/อุทธรณในการพิจารณาคดี
ความใหรวดเร็วและทันการณแลวพบวา องคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในทุกหนวยงานมีความพยายามใน
การชําระคดีความหรือพิจารณาตัดสินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และดวยความที่เปนองคกรที่ธํารงไวซ่ึงความยุติธรรม 
กระบวนการพิจารณาคดีจึงตองละเอียดถ่ีถวนและขึ้นอยูกับประจักษพยานและ/ หรือหลักฐานที่หนักแนนเปน
สําคัญ ทําใหบางคดีความที่ขาดประจักษพยานและ/หรือขาดหลักฐานที่ชัดเจนตองอาศัยระยะเวลาในการพิจารณา 

                                                        
5 ปจจุบันนี้  ศาลปกครองออกระเบียบยกเวนคาธรรมเนียมศาลและสนับสนุนคาเดินทางใหคดีอนาถา  โดยใชกรอบการพิจารณายกเวนคาธรรมเนียม

เชนเดียวกับคดีอนาถาของศาลยุติธรรม  



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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และพิพากษาคดีนานมากขึ้นกวาที่ควรจะเปน เพราะตองยืดระยะเวลาการพิจารณาและพิพากษาคดีออกไป เปน
เหตุใหประชาชนบางสวนในบางคดีเห็นวาการพิจารณาพิพากษาคดีมีความลาชาอยางมาก อีกทั้งวิธีการพิจารณา
คดีความของไทยในปจจุบันที่ใชวิธีการพิจารณาคดีแบบตอเนื่อง6 ซ่ึงทําใหมีจํานวนคดีคงคางในชั้นศาลเพื่อรอ
การพิจารณาคดีมีมากขึ้นกวาในอดีต ดวยเหตุเหลานี้ในทายที่สุดแลว อาจทําใหประชาชนมีทัศนคติในดานลบตอ
กระบวนการผดุงยุติธรรมขององคกรพิจารณาพิพากษาคดีได (justice delayed is justice denied.)  
 
 ชองทางสําหรับการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน พบวา ปจจุบัน (พ.ศ. 2549) ประชาชนสามารถ
ยื่นขอรองเรียน/ อุทธรณผานองคกรหรือหนวยงานไดหลากหลายมากขึ้น โดยขึ้นอยูกับประเภทของเรื่อง โดย
ประชาชนสามารถรองเรียนไดทั้งหนวยงานเจาของเรื่องโดยตรง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการของรัฐสภา และองคกรอิสระ (อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา 7 เปนตน) แตองคกรตางๆ เหลานี้แมวาจะมีบทบาทหนาที่เฉพาะในการรับเรื่องราวรองทุกข
และสืบหาขอมูลหลักฐานสําหรับการฟองคดี  แตยังไมมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินคดีความ และเมื่อพิจารณา
ถึงองคกรศาลซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความแลว พบวา ศาลแตละประเภทมีอํานาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีแตกตางกันตามแตหนาที่ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จึงกลายเปนขอจํากัดประการหนึ่งของ
ผูฟองรองในการเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม เพราะโดยสวนใหญแลวการฟองรองคดีดานสิ่งแวดลอม
จะฟองรองผานศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง  ยกตัวอยางเชน ในกรณีศึกษาการเขาถึงความยุติธรรม 4 กรณี 
สวนใหญจะเปนการฟองคดีผานศาลปกครองประจําจังหวัดที่เกิดกรณีพิพาทขึ้น  
 
 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหนวยงานรับเรื่องรองเรียน/อุทธรณ ตลอดจน
การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการเขาถึงความยุติธรรมดาน
ส่ิงแวดลอม พบวา มีความพยายามพัฒนาขีดความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวมของ
ประชาชน และประเด็นดานสิ่งแวดลอม ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน/อุทธรณดวยการ
จัดทําคูมือ และการจัดการฝกอบรมเพื่อใหประชาชนไดเขาใจถึงสิทธิของตนในการรองเรียน/อุทธรณ แตดวย
อุปสรรคเรื่องคาใชจายในการอบรมไมเพียงพอ  สถานที่จัดอบรมอยูไกล และการจัดการฝกอบรมไมสม่ําเสมอ 
(ขึ้นอยูกับความพรอมและงบประมาณของหนวยงานจัดการฝกอบรม) ทําใหกิจกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถแกประชาชนขาดความตอเนื่อง   แมวาบางหนวยงานมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงานของตนไดอยางตอเนื่องก็ตาม 

                                                        
6 วิธีพิจารณาคดีแบบตอเนื่อง เปนวิธีการที่ศาลจะนัดพิจารณาคดีเดียวในหนึง่วัน และพิจารณาคดีแตละคดีตอเนื่องไปจนเสร็จสิ้น ซึ่งทําใหระยะเวลา

ที่ใชแตละคดีสั้นลง แตจะมีคดีที่รอการพิจารณาตามกําหนดนัดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการพจิารณาคดีในศาลชั้นสูง   
7 สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทําหนาที่ทั้งการรับและสงเร่ืองราวรองทุกขใหองคกรตุลาการ และมีหนาที่เพิ่มเติมในการเปนผูพิจารณา

ไกลเกลี่ยและลดปญหาความขัดแยงในกรณีพิพาท 
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ดานประสิทธิผล 
 หากกลาวถึงประสิทธิผลการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในประเทศไทย  พบวาคณะกรรมการ
หรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณของประเทศไทยตอบสนองตอการเขาถึงความยุติธรรมแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิผล  โดยผลการพิจารณาพิพากษาไดรับการปฏิบัติตามอยางเครงครัด  แตเนื่องจากการ
พิจารณาพิพากษาจํากัดอยูในขอบเขตจําเพาะของคําฟอง/เร่ืองที่ผูรองเรียนเสนอมาเทานั้น  ผลของการพิพากษา
จึงเปนเพียงการวางมาตรการอยางกวางตามสมควรเปนรายกรณีไป  โดยมิไดสรางบรรทัดฐานในการกําหนด
มาตรการจัดการปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  หรือนําไปสูการลดผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพของประชาชนทั่วไปอยางทั่วถึงและเพียงพอ ทําใหการออกมาตรการปองกันแกไขปญหาอยางเปนระบบ
นั้น กลับกลายเปนบทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของหรือเปนบทบาทของคนนอกศาล 
 
 ประสิทธิผลการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรหนวยงานรัฐ และองคกรภาคประชาสังคมในอันที่จะ
สนับสนุนใหประชาชนใชสิทธิเขาถึงความยุติธรรม พบวา การปฏิบัติหนาที่ของทั้งเจาหนาที่รัฐ  และภาคประชา
สังคมสนับสนุนใหประชาชนใชสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมไดเปนอยางดีทั้งกระบวนการ ตั้งแตการอํานวย
ความสะดวกในการรองเรียน การใหประชาชนมีสวนรวมรับฟงผลการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตางๆ  ในสวนขององคกรภาคประชาสังคมถึงแมองคกรภาคประชาสังคมจะพยายามสนับสนุนให
ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมแตดวยขอจํากัดที่องคกรภาคประชาสังคมยังไมเขมแข็ง  และไมมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกันนัก  ทําใหบุคลากรในองคกรภาคประชาสังคมไมไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเทาที่ควรและไม
สามารถทํางานสนับสนุนภาคประชาชนในการเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากนัก 

 
จุดเดน 
 กลาวโดยสรุปจุดเดนของการเขาถึงความยุติธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ไดแก  

1. ขอกฎหมายเอื้อตอการเขาถึงความยุติธรรมของคูกรณี  โดยมีการระบุถึงขอบเขต และอํานาจหนาที่
หนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณไวอยางครบถวนชัดเจน  และเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบ
สามารถยื่นคํารองและอุทธรณไดอยางกวางขวางและพอเพียง  ตลอดจนการมีกรอบระยะเวลาในการ
พิจารณาพิพากษาคดีที่คอนขางเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น  

2. องคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณมีความพยายามที่จะแบงเบาภาระคาใชจายของผูฟองคดีทั้งในสวน
ของการเพิ่มชองทางการรองเรียนและบรรเทาคาใชจายของการฟองรองสําหรับคนยากจน ตลอดจนมี
ความพยายามกําหนดมาตรการสรางความเปนธรรม และความเทาเทียมในชนกลุมนอยและกลุม
ผูดอยโอกาสในอันที่จะเขาถึงความยุติธรรม  

3. องคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณเปดกวางใหประชาชนทั่วไปสามารถใชสิทธิในการรองเรียนหรือ
อุทธรณไดอยางทั่วถึงและกวางขวาง  ตลอดจนมีความพยายามที่จะพิจารณาคดีใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว   
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4. ความพยายามในการเพิ่มหนวยงานหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณใหมากขึ้น เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดทั่วถึงขึ้น   

5. ความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในประเด็น
ของการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน และความรูในประเด็นดานสิ่งแวดลอม 
ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหรับรูเร่ืองของสิทธิที่ประชาชนพึงมีและพึงไดรับเพื่อ
สามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเสมอภาค  

6. ผลลัพธของการพิพากษาของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณไดรับการปฏิบัติตาม
โดยเครงครัด   

7. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐและองคกรภาคประชาสังคมสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงสิทธิในการ
เขาถึงความยุติธรรมเปนอยางดี  

 

ประเด็นทาทาย 
 ประเด็นทาทายตอไปของประเทศไทยในการพัฒนาเพื่อใหสามารถเขาถึงความยุติธรรมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหดียิ่งขึ้นไป ไดแก  

1. การบัญญัตินิยามศัพท ความหมาย และรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎหมายใหชัดเจน เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกัน  ความโปรงใส  และมาตรฐานกลางในการปฏิบัติ  โดยปราศจากการยึดดุลยพินิจของผูมี
อํานาจเปนหลักปฏิบัติ  อีกทั้งควรมีบทบัญญัติเฉพาะกาลเกี่ยวกับเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถ
ของเจาหนาที่รัฐ  องคกรสวนทองถ่ิน  และประชาชน  เพื่อใหสามารถสงเสริมและพัฒนาประชาชนให
รูและใชสิทธิของตนเพื่อเขาถึงความยุติธรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป   

2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือองคกรพิจารณาเรื่องรองเรียน
หรืออุทธรณตองบัญญัติถึงความเปนอิสระ  และเปนกลางในการพิจารณาตัดสินคดีอยางชัดเจน  และ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของความยุติธรรม   

3. แมวาปจจุบันองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณมีความพยายามที่จะแบงเบาภาระคาใชจายของผูฟอง
คดี แตเพื่อใหเกิดการเขาถึงความยุติธรรมมากขึ้น ควรขยายสาขาของศาลใหประจําแตละจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้น และยกเลิกคาธรรมเนียมการฟองรองคดีดานสิ่งแวดลอมหรือมีผลกระทบจากสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับชนกลุมนอยหรือผูดอยโอกาส โดยเฉพาะคนพิการใหสามารถ
เขาถึงความยุติธรรม และความเสมอภาคมากขึ้นกวาปจจุบัน   

4. การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อชวยลดระยะเวลาการพิจารณาคดีใหส้ันลง  หรือ
อาจกระจายอํานาจการพิจารณาคดีใหหนวยงานสาขาเพื่อชวยลดปริมาณคดีที่คงคาง  หรือจัดตั้งศาล
ส่ิงแวดลอมประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาคดีดานสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ  ซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระของ
ศาลอื่นๆ ไดอีกทางหนึ่ง  ทั้งนี้การพิจารณาพิพากษาคดีตองตั้งอยูบนความเที่ยงธรรมเปนหลัก   
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5. การพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อชวยสนับสนุน
ประชาชนในการใชสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรม  และรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเขาถึง
สิทธิของตนในการรองเรียนและอุทธรณเพิ่มขึ้นอยางกวางขวางมากขึ้น  

6. เนื่องจากคดีส่ิงแวดลอมสวนใหญไมสามารถหาจําเลยไดหรือหาผูกระทําผิดไดยาก  และผลกระทบดาน
ลบที่เกิดขึ้นมิไดเกิดขึ้นในทันที  รวมทั้งการพิจารณาวินิจฉัยคดีตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานจึงจะสามารถวินิจฉัยไดอยางถูกตอง  ทําใหกระบวนการไกลเกลี่ยของศาลไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากไมสามารถหาจําเลยของคดีได  ดังนั้นการพิจารณาคดีดานสิ่งแวดลอมจึงควรไตสวนคดี  โดยมี
การกําหนดขั้นตอนไวอยางชัดเจน ควบคูกับการเรงเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานสวน
ทองถ่ินและประชาชนในทองถ่ิน ใหเรียนรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรวมติดตาม
ตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายสิ่งแวดลอม 

 
ขอเสนอแนะ 
1.  บัญญัติกฎหมายเพื่อสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรม 
 การบัญญัติขอกฎหมาย ควรมีการกําหนดนิยามความหมาย และรายละเอียดของการปฏิบัติใหมีความ
ชัดเจน (รวมถึงการบัญญัติความหมายของ “คดีส่ิงแวดลอม”) เพื่อสรางความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนบัญญัติกฎหมายโดยเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหนาที่ของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน ควบคูกับการ
เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐ องคกรสวนทองถ่ิน และสาธารณะชน เพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรม อีกทั้งควรบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหสอดคลองตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ทั้งในสวนของการกําหนดอํานาจหนาที่และความเปนอิสระหรือความเปนกลางใน
การตัดสินคดีของคณะกรรมการหรือองคกรพิจารณาเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ ตลอดจนเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเปดกวางในทุกกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทชุมชน และองคกร
ทองถ่ินในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
 
2.  เผยแพรประชาสัมพันธสทิธิท่ีประชาชนพึงมีและพงึไดรับตามขอกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการที่จะเขาถึง
ความยุติธรรม 
 เนื่องจากการสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานพิจารณาพิพากษาคดีความยังจํากัดอยู
เฉพาะคูกรณี กลุมผูไดรับความเสียหาย และผูสนใจเทานั้น จึงควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของกับสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับในการฟองคดี และการเขาถึงความยุติธรรมใหกวางขวางและทั่วถึงมาก
ขึ้น (รวมถึงกลุมผูดอยโอกาส คนชายขอบ และคนตางภาษา) ผานชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลายมาก
ขึ้น อีกทั้งควรกําหนดนโยบายที่ใหหนวยงานที่เกี ่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ องคกรตุลาการ และองคกร



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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ประชาสังคมใหรวมเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหประชาชนในดานสิทธิการเขาถึงความ
ยุติธรรมของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  
 
3.  สรางโอกาสแกชนกลุมนอยและกลุมผูดอยโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม 
 ควรกําหนดนโยบายชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตอกลุมบุคคลที่พิการหรือชนกลุมนอยในการ
ฟองรองคดีหรือการเขามามีสวนรวมในการรับฟงการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อชวยสรางโอกาสในการเขาถึง
ความยุติธรรมของชนกลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาสไดมากยิ่งขึ้นตลอดจนสรางความมั่นใจไดวาพวกเขา
เหลานั้นมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และไดรับความเปนธรรมเสมอเหมือนกับประชาชนทั่วไป 
 
4.  เพิ่มชองทางในการรองเรียนหรือฟองรองอยางเทาเทียม ท่ัวถึง และ ลดความลาชาในการพิจารณาพิพากษา
คดี ภายใตความโปรงใสในการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทั่วถึง 
 แมวาปจจุบันองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณมีความพยายามในการแบงเบาภาระคาใชจายของผูฟอง
คดี แตเพื่อใหเกิดการเขาถึงความยุติธรรมยิ่งขึ้นจึงควรดําเนินการขยายสาขาของศาลประจําแตละจังหวัดเพิ่มขึ้น 
เปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางทั่วถึง ยกเลิกคาธรรมเนียมการฟองรองคดีดานสิง่แวดลอมหรือมผีลกระทบจาก
ส่ิงแวดลอม จัดตั้งองคกรพิเศษหรือศาลสิ่งแวดลอมเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีดานสิ่งแวดลอมเปน
การเฉพาะเพื่อชวยบรรเทาภาระของศาลที่มีอยูในปจจุบันอีกทางหนึ่ง โดยศาลนี้ควรนําความรูทางวิชาการจากผูที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอมมาประกอบการไตสวนพิจารณาคดี และเพื่อปองกันปญหาความ
ลาชาในการพิจารณาคดีจึงควรมีมาตรการ หรือกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณใหชัดเจนและรวดเร็ว 
โดยควรกําหนดเรื่องระยะเวลาแลวเสร็จของเรื่องอุทธรณไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ควรออกมาตรการคุมครองผูรองเรียนอยางเพียงพอ และมีมาตรการเยียวยาเบื้องตนแกผูไดรับความเสียหาย  
 
5.  กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
 การกําหนดนโยบายการทํางานอยางบูรณาการระหวางหนวยงานมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรหรือ
หนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ องคกรสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม สามารถทํางานรวมกันใน
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทั่วไปใหมีความรูความเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอม 
กฎหมายสิ่งแวดลอม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือนโยบายของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้ 
เพื่อใหสามารถใชกฎหมายไดอยางถูกตอง และรวมติดตามตรวจสอบการละเมิดกฎหมายไดอยางตอเนื่องตอไป 
 
6.  สรางคานิยมสันติวิธีเพื่อลดขอพิพาทในการจัดการสิง่แวดลอม 
 ที่ผานมา การพิจารณาพิพากษาคดีความในชั้นศาลทุกคดีมักจะมีฝายหนึ่งไดประโยชนและอีกฝายหนึ่ง
เปนผูเสียประโยชนเสมอ ปจจุบัน ทิศทางการการแกปญหาที่เปนที่ยอมรับการมากขึ้น คือ การสรางคานิยมสันติ
วิธีเพื่อระงับขอพิพาทอันเกิดจากการฟองคดี เพื่อใหคูกรณีสามารถยุติขอพิพาทไดอยางสมานฉันท ปราศจาก



บทสังเคราะห 
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การฟองรอง และเปนประโยชนตอคูกรณีทั้งสองฝาย จนเกิดเปนความพึงพอใจรวมกัน ทั้งนี้ การระงับขอพิพาท
โดยสันติวิธีดังกลาวจําเปนตองอยูภายใตความถูกตองตามหลักกฎหมายและการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
และเทาเทียมกัน นอกจากสรางคานิยมดังกลาวแลว ควรเรงผลักดันการออกกฎหมายการระงับขอพิพาท
ทางเลือก (Alternative Dispute Resolution Act, ADR Act) ดวยอีกทางหนึ่ง 
 
7.  สรางกระบวนการฟองรองท่ีครอบคลุมถึงการแกปญหาที่ตนเหต ุ
 ปจจุบันผลการพิจารณาคดีส่ิงแวดลอมยังเปนเพียงการบําบัดและเยียวยาแกไขสภาพแวดลอมที่เสียหาย
เปนรายกรณีไป โดยยังขาดมุมมองการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมทั้งระบบ โดยการแกปญหาที่ตนเหตุโดยใช
หลักการปองกันไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม หรือปองกันมิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมซ้ําเดิมอีก ดังนั้นในการ
เขาถึงความยุติธรรมดังกลาวควรขยายความคําวาผูเสียหายใหกวางขวางมากขึ้นและเปดโอกาสใหประชาชน
ทั่วไปสามารถยื่นฟองตอศาลในกรณีที่คาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยไมจําเปนตองรอใหเกิดผลกระทบขึ้นกอน  
 
8.  พิจารณาจัดตัง้ศาลสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากนับวนัจะมกีรณีพพิาทอันเนื่องมาจากความขดัแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น และ
คดีดานสิ่งแวดลอมจําเปนตองมีบุคลากรรวมทั้งผูพิพากษาที่เขาใจในเรือ่งสิ่งแวดลอม  การจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม
จะเปนแนวทางหนึ่งในการรบัมือกับการเพิม่ขึ้นของขอพิพาทและเพื่อใหผูเสียหายมีโอกาสเขาถึงความยุติธรรม
ไดโดยทนัการณ   




