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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

รายละเอียดของข้อเสนอ  

4 ทางออกเร่งด่วนด้านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

 

ข้อเสนอเร่งด่วนท่ี 1: ผลักดันและแก้ไขกฎหมายเพ่ือสร้างส่วนร่วมของประชาชนในนโยบาย
และโครงการท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

1.1. ผลักดันบังคับใช้ พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ถึงแม้ว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย1 และกฎหมายเฉพาะ2 มีหลักการ
รับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แต่กรอบ
แห่งการใช้สิทธิดังกล่าวยังไม่ชัดเจน (เช่น ขอบเขตคํานิยามของสิทธิชุมชน, สิทธิชุมชนท้องถิ่น, และ
สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นต้น) อีกท้ังยังขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในหลายประการ (เช่น 
ระยะเวลาดําเนินการ, อํานาจการตัดสินใจใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ, ภาระค่าใช้จ่ายการพิสูจน์
ความเสียหายโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย, แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน, และความซํ้าซ้อนใน
การฟ้องคดี เป็นต้น) 

เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยจึงขอเสนอให้รัฐบาลผลักดันตามกระบวนการ
นิติบัญญัติเพ่ือให้เกิดมีกฎหมายรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง   และเป็นกฎหมายกลางท่ีจะเสนอแนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกัน และป้องกันความขัดแย้งท่ีจะเกิดจากการขาดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง3 

1.2. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

                                                 
1

 (1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในมาตรา 56, 57 เป็นต้น 

(2) สิทธิในการมีส่วนรว่มของประชาชน ในมาตรา 58, 66, 67, 282, 287, 290 เป็นต้น 

(3) รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักการพื้นฐานด้านการเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม เพื่อเป็นหลักประกันแห่งสิทธิไว้ในมาตรา 40 และเปิด
โอกาสใหบุ้คคล (มาตรา 60) และชุมชน (มาตรา 67 วรรคสาม) สามารถฟ้องร้องหน่วยงานรัฐได้ 
2

 เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
3

 สถาบันพระปกเกล้ารว่มกับองค์กรภาคเีครือข่ายธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยได้ร่วมกันยกร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งพัฒนามาจากรา่งพรบ. การมีสว่นร่วมของประชาชนที่เคยผ่านการเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรี สมัยนายกฯสุรยุทธ จุลานนท์ และผ่านกระบวนการศึกษาวิจยัทางวิชาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
หลายภาคส่วนจากทกุภาคของประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 อีกด้วย ร่าง
พรบ. นี้ได้มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาโดย สส.วิชัย ล้ําสุทธิ และคณะ แต่เนื่องจากมกีารพิจารณาว่าเป็นกฎหมายว่าดว้ยการเงิน จึงต้องส่งให้
นายกรัฐมนตรีรับรอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มิได้รับรอง 
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ส่ิงแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสําคัญในหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามปฏิญญาริโอฯ ปี 
2535, ปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) ปี 
2545, และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila Declaration on Green Industry 

in Asia) ปี 2552 ซ่ึงท้ังสามปฏิญญานี้ ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันแล้ว   นอกจากนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 85 ข้อ 5 ยังกําหนดหน้าท่ีของรัฐในการส่งเสริม บํารุงรักษา 
และคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน   แต่กรอบการปฏิบัติยังไม่ชัดเจนในบาง
ประการ 

เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยจึงขอเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เพ่ือรับรองสิทธิบุคคลและชุมชนในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายและโครงการท่ีมี
อย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม รวมถึงกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับกลไกและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน 

 

ข้อเสนอเร่งด่วนท่ี 2: เสริมสร้างขีดความสามารถท้ังในส่วนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนของประชาชน ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 58 รองรับสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของตน   นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ยังรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม   อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยของเครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยได้พบว่า ท่ีผ่านมาสังคมไทยยังขาดความ
ชัดเจนในเร่ืองหลักการและรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อันนํามาซ่ึงปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เช่น ในกรณีโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย 
ประชาชนและชุมชนเห็นว่าการประชาพิจารณ์เป็นเพียงวิธีสร้างความชอบธรรมในโครงการท่ีรัฐได้
ตัดสินใจไปแล้ว จึงไม่ยอมรับการประชาพิจารณ์และผลของการประชาพิจารณ์ 

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เข้าใจและ
เข้าถึงบทบาทหน้าท่ีของตนและองค์กรในการตอบสนองกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   หลังจากท่ีได้กระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่
ท้องถิ่น อปท. มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณและอํานาจมากขึ้นในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น   จึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ีท้ังเจ้าหน้าท่ีอปท. และ
ประชาชนต้องเข้าใจในความสําคัญของการดูแลรักษาพ้ืนท่ีท้องถิ่นร่วมกัน โดยไม่ละเลยชุมชนดั้งเดิม 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนชายขอบ   กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้อง
สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และประชาชนต้องสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีความหมาย 

เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยจึงขอเสนอให้รัฐบาลเสริมสร้างขีดความสามารถ
ท้ังในส่วนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วนของประชาชน ด้าน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
ท่ียั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงและมีความหมายต่อไป  

 

ข้อเสนอเร่งด่วนท่ี 3: ปฏิรูปการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือนําไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล 

3.1 ปฏิรูประบบประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม(และสุขภาพ) ให้เป็นเคร่ืองมือการ
วางแผนพัฒนาโครงการและติดตามลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิผล 

 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 ได้กําหนด
โครงสร้างในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA)     นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง กําหนดให้มีการประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment: 

E/HIA) ของประชาชนในชุมชนก่อนดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงฯ     แม้ว่ากฎหมายได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังมีประเด็นความ
ท้าทายอยู่มาก เช่น ประเด็นความเป็นกลางของบริษัทท่ีปรึกษาในการทํา E/HIA, การติดตาม
ตรวจสอบว่ากิจการหรือโครงการดําเนินการป้องกันและลดผลกระทบตามรายงาน E/HIA จริง, การมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมายในการจัดทํารายงาน E/HIA เป็นต้น 

เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยจึงขอเสนอให้ปฏิรูประบบประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม(และสุขภาพ) ท้ังในด้านของกฎหมาย องค์กร บุคลากร การประสานงาน และ
ขั้นตอนวิธีการ เพ่ือให้ E/HIA เป็นเคร่ืองมือการวางแผนพัฒนาโครงการและติดตามลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิผล คือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้จริง มีส่วนร่วมของประชาชนจริง และ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทุกภาคส่วนได้จริง 

3.2. ขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ไปสู่การปฏิบัติ  และไปสู่ระบบการตัดสินใจในการพัฒนานโยบายและการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ี 

การประเมินส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ 
ศึกษาถึงศักยภาพ ผลกระทบ และข้อจํากัดท้ังทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความม่ันคง 
และเทคโนโลยี ท้ังในระดับนโยบาย แผน และโปรแกรม (policy, plan and programme) เป็น



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

- 4 - 

เคร่ืองมือท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศต่างๆท่ัวโลก รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเช่น ธนาคารโลก   ใน
เวทีสากลนั้น SEA ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืน ด้วยกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีมีส่วนร่วม มีการพิจารณาประเด็นและทางเลือกต่างๆในวงกว้าง ครอบคลุมรอบด้านหลาย
มิติ   อย่างไรก็ตาม การนํา SEA มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยยังอยู่ในวงจํากัดเท่านั้น4 

นอกจากนี้ อันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจสู่ชุมชนและท้องถิ่น การประเมินส่ิงแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนท่ี (area-based strategic environmental assessment) ซ่ึงมุ่งเน้นท้ังการ
พัฒนาของพ้ืนท่ีในภาพรวมและความสําคัญของพ้ืนท่ีเส่ียง ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วบ 
อปท. และประชาชนในพ้ืนท่ี ในการมีส่วนร่วมพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นท่ียั่งยืน
ร่วมกัน อันเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกรอบความร่วมมือนานาชาติ เช่น ปฏิญญาริโอฯ 

เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยจึงขอเสนอให้ รัฐบาลสร้างกลไก กฎระเบียบ 
และเสริมสร้างขีดความสามารถของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประยุกต์ใช้ SEA ท้ังในระดับนโยบาย 
แผน และโปรแกรม อันเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน   อนึ่ง เพ่ือให้กระบวนการการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตั้งอยู่บนฐานความคิด ความเข้าใจท่ีดี และมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของประชาชน    เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยจึงขอ
เสนอให้มีการขับเคล่ือน SEA ไปสู่ระบบในการตัดสินใจท้ังในการพัฒนานโยบาย และการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีด้วย 

 

ข้อเสนอเร่งด่วนท่ี 4: ริเร่ิมผลักดันอนุสัญญาระดับภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 หลักการข้อ 10 ของปฏิญญาริโอฯ ปี 2535 นี้ นอกจากจะได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง
ในแวดวงวิชาการและประชาสังคม ด้วยมโนทัศน์ต่างๆ เช่นประชาธิปไตยส่ิงแวดล้อม 
(environmental democracy) และนโยบายส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม (participatory 
environmental policy) แล้ว  หลักการข้อ 10 ของปฏิญญาริโอฯ ยังได้รับการตอกย้ําในระดับ
นานาชาติอีกคร้ังหนึ่งในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน (World Summit on 

Sustainable Development) ในปี 2545   ด้วยหลักการเดียวกันนี้ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic Commission for Europe: UNECE)

5

 ได้พัฒนา
แนวทางโซเฟีย (Sofia Guidelines) และในท่ีสุดผลักดันต่อจนปรากฏเป็น อนุสัญญาอาร์ฮุส (The 
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 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2552. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร.์ เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2554, <www.onep.go.th/eia/images/stories/SEA_startegic.pdf> 
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Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and 

Access to Justice in Environmental Matters 1998 หรือ The Aarhus Convention) ซ่ึงเป็น 
อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเข้าถึง
ความยุติธรรมในคดีส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิด้านส่ิงแวดล้อมของประชาชน   อนุสัญญาอาร์
ฮุสนี้ ถือเป็นก้าวสําคัญท่ีทําให้หลักการข้อ 10 ของปฏิญญาริโอฯ เป็นรูปธรรมชัดเจน 

ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย มีความสําคัญยิ่งในการสนับสนุนและ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดการปัญหาและ
ข้อพิพาทด้านส่ิงแวดล้อม เพราะข้อตกลงระหว่างประเทศสามารถสร้างบรรทัดฐานสากล และช่วย
เร่งรัดผลักดันหรือแก้ไขกฎหมายข้อบังคับในประเทศสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผล ดังตัวอย่างเช่น 
อนุสัญญาอาร์ฮุส ได้ยกระดับกฎหมายและข้อปฏิบัติในหลายๆประเทศในภูมิภาคยุโรป ท้ังประเทศท่ี
เป็นประชาธิปไตยใหม่และประเทศท่ีประชาธิปไตยม่ันคงแล้ว เช่น กฎหมายของสหภาพยุโรปท่ี
เก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมสาธารณะต้องถูกปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับอนุสัญญานี้ และมีผลกับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปท้ัง 27 ประเทศ6 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอบประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วม   ถึงแม้ว่าเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์สําคัญแห่งหนึ่งของโลกในแง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดการประเด็นปัญหาเหล่านั้นมักเป็นการ
ตัดสินใจของแต่ละรัฐหรือระหว่างรัฐโดยภาคประชาสังคมมักไม่ได้รับทราบหรือไม่มีส่วนร่วมอย่าง
เพียงพอ   การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย โครงการ และข้อตกลงระหว่างรัฐ เป็นส่ิงท่ียาก
ยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   ท่ีผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเด็นส่ิงแวดล้อม
ข้ามพรมแดน (trans-boundary environmental issues) มากมาย เช่น การจัดการทรัพยากรลุ่ม
แม่น้ําโขง, ปัญหาควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนิเซีย, การลักลอบค้าไม้ระหว่างประเทศ, โครงการ
ท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย เป็นต้น   นอกจากนี้ประเด็นส่ิงแวดล้อมภายในแต่ละประเทศก็มีความท้า
ทายเหล่านี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทยจึงขอเสนอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ 
เตรียมพร้อมกระบวนการร่างแนวทาง (guidelines) หรือ ปฏิญญา (declaration) ระดับภูมิภาค
อาเซียน บนหลักการข้อ 10 ของปฏิญญาริโอฯ ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม คล้ายกับแนวทาง
โซเฟียในยุโรป เพ่ือปูทางไปสู่อนุสัญญาของภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้แข็งแรง 
เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้งอกงาม และเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาพและชีวิต
ของประชาชนท่ีดีขึ้น 
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