
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

15  มีนาคม 2550 

ขอเสนอตอการปรับปรุงแกไข 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

 
รวบรวมจากเวทีระดมความคดิเห็น เร่ือง “มิติสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกับกฎหมายที่เกี่ยวของ”  

วันที่ 22 มกราคม 2550 การศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม  และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
------------------------------------------------------- 

 

1. ขอเสนอตอการแกไข พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535   
       ของเวทีระดมความคิดเห็น วันที่ 22 มกราคม 2550  และจากการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม 

 
 รายละเอียดขอเสนอและเหตุผล (ปญหา) มีดังนี้ 
 
1. การปรับปรุงแกไขกฎหมายนีใ้นภาพรวม 
 
ขอเสนอ 

1) ควรปรับปรุงกฎหมายนี้ใหมีลักษณะเนื้อหาทั้งในดานการปองกันปญหา การแกไขปญหา และการฟนฟู
เยียวยาความเสยีหาย  

2) ควรเพิ่มเติมเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมใหเชื่อมโยงกับระบบภูมินิเวศนไมยดึติดกับขอบเขตการ
ปกครอง   

3) ควรเพิ่มบทบาทและสิทธิของชุมชน/ประชาชนใหมากขึ้น ท้ังในกฎหมายนี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
เชน พระราชบัญญัติกระจายอํานาจสูทองถิ่น  

4) ควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ให
ครอบคลุมเรื่องสิทธิการฟองคดีสิ่งแวดลอมตามที่บัญญัติไวในหมวด 3 มาตรา 56  ของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540  

5) ควรแกไขมาตรา 4 ในกฎหมายนี้ เพื่อใหรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีกระทรวง
พลังงานมีอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ดวย นอกเหนือจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

6) ควรยกเลิกมาตรา 101 เรื่องบทลงโทษผูเผยแพรขาวสารที่ไมเปนจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหลงกําเนิด
มลพิษ  เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 

7) ควรเพิ่มบทบาทของประชาชนในการรวมพจิารณาการใชงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมใหเพิ่ม
มากขึ้น  

8) ควรแกไข พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหมีบทบัญญัติเฉพาะที่สามารถแทรกตัวเขาไปในการบังคับ
ใชกฎหมายอื่นๆ ในดานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหไมตองข้ึนอยูกับกฎหมายอื่นทั้งหมด เชน พ.ร.บ. 
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ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนตน1 
 
เหตุผล (ปญหา) 

1) การบังคับใช พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม 2535  ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
2) สิทธิของรัฐและประชาชนยังไมชัดเจนวาสิ่งใดที่รัฐหรือประชาชนเปนเจาของ  ทําใหเกิดปญหาความ

ขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3) พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม 2535 ยังขาดเรื่องการระงบัขอพิพาทหรือการแกไขปญหาความขัดแยง 
4) พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม 2535 ยังขาดการเชื่อมโยงระหวางชุมชน- กฎหมาย- ผูบังคับใชกฎหมาย   
5) พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม 2535 ยังไมใหความสําคัญกับบทบาทของชุมชนในการอนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาท่ีควร   อีกทั้ง ไมมีการนิยามคําวา “ชุมชน” ใหชัดเจน  
6) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดไมเชือ่มโยงการแกปญหากับ

ระบบภูมินิเวศน การจัดทําแผนปฏิบัติการนี้ยังไมสอดคลองกับระบบภูมินิเวศนเนื่องจากอาศัยเขต
พื้นที่การปกครองระดับจังหวดัเปนตัวกําหนด  และไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง แตอาศัยกลไก
สํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานเลขานุการซึ่งสํานักงานจังหวัดมีภารกจิหนาท่ีมากและไมมีความรู
ความเขาใจดานการจัดการสิ่งแวดลอมเทาท่ีควร2 

 
2.   การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) 
 
ขอเสนอ 

1) การจัดทํา EIA ควรเปนการจัดจางโดยตรงจากองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหนิติบริษัทที่
ปรึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีสิทธิจัดทํารายงานสามารถดําเนินงานไดอยางอิสระและเปนกลางจากผู
วาจาง เนื่องจากที่ผานมาการจัดทํารายงาน EIA ในหลายกรณีมีขอมูลไมตรงหรือไมครอบคลุม
ขอเท็จจริงในพื้นที่  

2) เสนอใหนําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ/ยุทธศาสตร (Strategic Environment 
Assessment, SEA) มาใชในการจัดทํารายงาน EIA เพื่อใหมีการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด (ไดแก เงินลงทุน 
บุคลากร และทรัพยากรธรรมชาติ) แตใหผลตอบแทนที่คุมคา และควรมีการติดตามตรวจสอบดวย 

3) เสนอใหกําหนดอายุรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  
4) ผูประกอบการควรยึดถอืรายงาน EIA เปนเสมือนกฎหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ตองมี

การปรับปรุงรายงาน EIA ดวย 
5) กําหนดกรอบการจัดทํารายงาน EIA ใหครอบคลุมพื้นที่และกลุมที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและ

                                                           
1   สมชาย  ปรีชาศิลปกุล. 2547. บทสํารวจ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 สภาพปญหาและแนวทางแกไข. 

กรุงเทพมหานคร: โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 
2   สมชาย  ปรีชาศิลปกุล. 2547. (อางแลว) 
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ทางออม  
6) เสนอใหมีการขยายขอบเขตพื้นที่การจัดทํา EIA โดยครอบคลุมถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะและพื้นที่

เชื่อมโยงระหวางประเทศดวย เชน กรณีการดําเนินโครงการโรงแยกกาซและกิจการขนสงกาซ
ธรรมชาติทางทอในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area, JDA) สงผลใหตะกอน
พัดเขาอาวไทย ซึ่งโครงการนีไ้มมีการทํารายงาน EIA เพราะอยูนอกเขตราชอาณาจักรไทย ท้ังนี้ การ
ขยายขอบเขตการทํา  EIA ควรพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางรอบดาน บางเรื่องเปนเรื่องของ
ผลกระทบขามพรมแดน เชน การสรางเขื่อนในแมน้ําโขงของประเทศจีน ซึ่งประเทศที่ไดรับผลกระทบ
ไมสามารถเรียกรองสิทธิได อยางไรก็ดีในกรณีลุมน้ําโขงนี้ ถือเปนกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย
สิ่งแวดลอมของไทยไมสามารถนําไปบังคับใชกับประเทศอื่น  

7) เสนอใหแกไขการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ใหมีการวิเคราะหผลกระทบทางสังคม (Social 
Impact Assessment: SIA) และการวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
อยางละเอียดและกอนจะมีการอนุมัติโครงการ จะตองมีการเสนอมาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
และควรกําหนดในกฎหมายใหมาตรการที่จะลดผลกระทบ (mitigation) ทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ นั้น 
เปนสวนหนึ่งของสัญญา โดยใหระบุในกฎหมายวาหากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลดผลกระทบนั้น 
ถือเปนการผิดสัญญา และตองยกเลิกสัญญา 

8) เสนอใหมีกลไกหรือกระบวนการเชื่อมโยงระหวางกลไกจากหนวยงานสวนกลางกับกลไกระดับ
ทองถิ่น เพื่อรวมดูแลกระบวนการจัดทํารายงาน EIA และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงาน  EIA 
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9) สถาบันวิชาการหรอืสถาบันศึกษาในทองถิ่นสามารถชวยติดตามการปฏิบัติตามรายงาน EIA โดยให
ผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการติดตาม   

 
เหตุผล (ปญหา)   

1) การอนุมัติตัดสินใจลวงหนา ดําเนินการกอสรางโครงการหรอืจัดหาพื้นที่จัดทําโครงการ กอนการ
จัดทํารายงาน EIA หรอืกอนที่รายงาน EIA จะไดรับการอนุมัติ โดยทองถิ่นไมสามารถดําเนินการ
ลงโทษได ทําใหการจัดทํารายงาน EIA เปนเพียงการหาวิธีปองกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เทานั้น  

2) กระบวนการการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงาน EIA ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก หนวยงานที่มีอํานาจออกใบอนุญาตประกอบการไมมี
ความเชี่ยวชาญ หรือ ขาดงบประมาณในการดําเนินการ และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไมมีบุคลากรและงบประมาณไมเพียงพอในการติดตาม
ตรวจสอบ (monitoring) การปฏิบัติตามรายงาน EIA  ขอมูลจาก สผ.3 พบวา จากเหตุการณรองเรยีน

                                                           
3  สนธิ คชวัฒน. 2547. แนวทางการกําหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ควรจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม. 

บทความในเอกสารประกอบสัมมนาสิ่งแวดลอม’ 47 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2547 กรุงเทพมหานคร. 
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จากประชาชนตอโครงการที่จดัทํารายงาน EIA พบวารอยละ 90 เกิดจากผูประกอบการไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมครบถวนตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) ความเปนอิสระในการจัดทํารายงาน EIA ของบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมและสถาบันการศึกษา 
เนื่องจากการจดัทํารายงานเปนการวาจางจากเจาของโครงการโดยตรง ทําใหอาจมีแนวโนมวาผูรับจาง
อาจไมมีอิสระในการปฏิบัติงานเพียงพอ4 

4) ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  ซึ่งแมวาท่ีผานมาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะไดมีการสํารวจ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  แตพบวารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบางโครงการ 
การวิเคราะหหรือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไดประเมินทางวิชาการแตอาจยังไมครอบคลุมหรือยัง
ไมไดใหความสําคัญในประเด็นที่ชุมชนเปนหวงใย การศึกษาผลกระทบทางสังคม มักเปนการสํารวจ
สภาพปญหากวางๆ มากกวาการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางละเอียด ขาด
การแยกแยะจําแนกปญหาและเชื่อมโยงผลกระทบกับกิจกรรมโครงการ ทําใหเกิดความไมความ
เชื่อถือหรือยอมรับขอมูลในรายงาน  รวมท้ังถูกหยิบยกมาเปนสวนหนึ่งของประเด็นความขัดแยงของ
โครงการพัฒนาขนาดใหญบางโครงการ5 

5) กรอบเวลาพิจารณารายงานเพียง 45 วัน อาจไมเหมาะกับโครงการขนาดใหญท่ีมีความซับซอน6 
 
2.3 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับมลพิษ  
 
ขอเสนอ 

1) กระบวนการแสดงความรับผิดชอบปญหาสิ่งแวดลอม  ควรเกิดขึ้นตั้งแตการเริ่มตนใหสัมปทาน 
2) ควรใหความสําคัญกับหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (Polluter Pay Principle, PPP)  อยางแทจริง โดย

ใหมีการชดเชยเยียวยาความเสยีหายผูไดรับมลพิษและลงโทษผูกอมลพิษอยางจริงจงั และศาลควรเปด
โอกาสและปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหเอื้อตอการใชสิทธิของประชาชน เชน กรณีของชาวบาน อ. แมเมาะ 
จ. ลําปางสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือชาวบานใน
บริเวณลําหวยคลิตี้ จ. กาญจนบุรี สามารถฟองรองบริษัทเอกชนได ท้ังนี้การชดเชยความเสียหายแกผู
ไดรับผลกระทบจากมลพิษควรใหอํานาจศาลในการสงวนสทิธิในการแกไขคําพิพากษาคาเสียหายตอ
สุขภาพภายในกรอบระยะเวลาตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

3) ควรทบทวนการดําเนินงานในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และควรประกาศใหพื้นที่อุตสาหกรรมทุกแหง

                                                           
4
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วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม. [Online]  http://www.onep.go.th/eia/public_hearling/07_Tendency.htm. สืบคนวันที่ 2 
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เปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่อชวยปองกันและควบคุมปญหามลพิษไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากการที่มีคําวา 
“ควบคุม” (control)  จะนําไปสูการวิเคราะหและประเมินขีดความความสามารถในการรองรับ (carrying 
capacity) มลพษิ รวมท้ังการดแูลสุขภาพของประชาชน 

4) ควรใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมเปนลําดับแรก กอนจะมีการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ ยกตัวอยางกรณี พื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่ถูกพัฒนาเปนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ นิคม
อุตสาหกรรมหลายแหง ท้ังท่ีมีปญหาขาดแคลนน้ํา นําไปสูปญหาความขัดแยงในการจัดการทรัพยากร
น้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกในที่สุด  

5) ควรจัดตั้งกองทุนจัดการฟนฟูมลพิษสิ่งแวดลอม  
5.1) เสนอใหมีการจดัตั้ง performance bond เปนกองทุนกลาง เพื่อเปนการเก็บเงินไวลวงหนาเพือ่ใชใน

การฟนฟูแกไขสิ่งแวดลอม (clean up) อยางไรก็ดี  ตองแยกกองทุนนี้กับประเด็นเรื่องการชดใช
ความเสียหาย (liability)  

5.2) เสนอใหมีการจดัตั้งกองทุนประกันมลพิษ (superfund) และควรมีขอกําหนดตั้งแตเริ่มตนพัฒนา
โครงการอุตสาหกรรม เพื่อเปนกองทุนบําบัดฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม  

 
เหตุผล (ปญหา)   

1) หนวยงานที่ดูแลมลพิษอุตสาหกรรมไมควบคุมตรวจสอบ (check and balance) มลพิษอยางเขมงวด 
หนวยงานภาครัฐยังขาดการจัดการที่ดี เมื่อเทียบกับในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสํานักงานพิทักษ
สิ่งแวดลอม (Environmental Protection Agency, EPA) จัดการ และเปดโอกาสใหประชาชนฟองรองคดี
สิ่งแวดลอมได ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยควรเอื้อใหประชาชนสามารถฟองรองไดเชนกนั 

2) กรณีตัวอยางในเรื่องแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ ปญหาเกิดข้ึนเมื่อผูรับสัมปทานรายใหญขายสัมปทาน
ตอใหแกรายยอย ซึ่งรายยอยไมสามารถจัดการแกไขปญหามลพิษได โดยเรือ่งการจัดปญหามลพิษท่ีเกิด
จากการรื้อถอน  (decommissioning) มิไดอยูในสัญญา  จึงเปนจุดออนของ กฎหมายที่ไมไดพิจารณาถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการใหสัมปทาน   

3) นโยบายภาครัฐบางเรื่องใหน้ําหนักความสําคัญเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ทําใหตองฟนฟูแกไขปญหาที่ตามมาในภายหลัง  

4) คดีมลพิษม

                                                          

ีปญหาโดยสรุป ดังนี้7 
(1) ผูเสยีหายตองพิสูจนแหลงที่มาของมลพิษและผลที่เกิดจากมลพิษ แมตาม พรบ. สิ่งแวดลอม 2535 

ผูเสียหายไมตองพิสูจนความผดิของจําเลยผูกอมลพิษ แตการดําเนินคดีกับผูกอความเสียหายยังคง
ข้ึนกับกฎหมายอื่น คือ ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง ใน มาตรา 84 ระบุวา ผูเสียหายจาก
คดีมลพิษมีหนาท่ีตองพิสูจนความผิดของจําเลย ซึง่เปนการยากตอผูเสียหายในการพิสูจน
แหลงท่ีมาของมลพิษ เชน การปลอยควันเสียจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ผูเสียหายตองพิสูจน
ใหไดวามาจากโรงงานใด และตองอาศัยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและการแพทยมาประกอบ
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เพื่อพิสูจนผลท่ีเกิดจากมลพิษ 
(2) คาใชจายในการดําเนินคดี  ในกระบวนวิธีพิจารณาความ โจทยผูฟองคดีมีหนาท่ีตองเสีย

คาธรรมเนียมศาล (มาตรา 149 ป. วิแพง) โดยในคดีฟองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน ตอง
เสียงคาข้ึนศาลในอัตรารอยละ 2.5 ของทุนทรัพย จึงเปนอุปสรรคตอผูเสียหายท่ีไมสามารถหา
คาธรรมเนียมได  แมวากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 156 จะเปดโอกาสใหโจทยท่ียากจน
ยื่นฟองแบบคนอนาถาได แตก็ตองพิสูจนวาตนยากจน และตองแสดงใหศาลเห็นวาคดีมีมูลท่ีจะ
ฟองรอง และแมจะไดรับอนุญาตใหดําเนินคดีอยางคนอนาถาก็จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
บางประเภทเทานั้น คือ คาข้ึนศาล คาคํารอง และเงินวางศาล  แตคาธรรมเนียมอื่นๆ จะไมไดรับ
การยกเวนซึ่งอาจเปนคาใชจายที่สูง เชน คาตรวจพิสูจนหลกัฐาน คายานพาหนะพยาน คานําสงคํา
คูความ และคาปวยการ เปนตน 

(3) ผูเสยีหายตองหาพยานและผูเชีย่วชาญเอง เพื่อใหความคิดเห็นยืนยันความสัมพันธของผลที่เกิด
ข้ึนกับสารเคมีหรือมลพิษท่ีเปนตนเหตุ ซึ่งหากเปนขอพิพาทในสารเคมีหรือมลพิษเฉพาะดานจะ
หาผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นไดยาก 

  
2.4 ประเด็นเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของประชาชน 
 
ขอเสนอ 

1) เสนอใหมีการรบัรองสิทธิชุมชน ประชาชน อยางสมบูรณใน พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม ท้ังดานการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร สิทธิในการการชุมนุมเพื่อประโยชนสาธารณะ และสิทธิในการฟองรองคดีสิ่งแวดลอม
กับหนวยงานหรือผูท่ีละเมิดหรือคุกคามสิทธิของประชาชน  

2) แกไขเพิ่มเติมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
3) แกไขเพิ่มเติมใหองคกรเอกชนขนาดเล็กมีโอกาสในการไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมเพิ่ม

มากขึ้น 
 
เหตุผล (ปญหา) 8

1) สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนยังไมสมบูรณ ตามระบุไวในมาตรา 6(1) บทบัญญัติใชคําวา 
“อาจมีสิทธิ์” ทําใหสิทธิ์ในการรับรูของประชาชนไมเปนสิทธิ์โดยสมบูรณแตข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
หนวยงานเจาของขอมูล ซึ่งประเภทของขอมูลท่ีจะเปดเผยเปนการกําหนดไวอยางกวางๆ และยังอยู
ภายใตกฎหมายอื่น คือ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งขอมูลขาวสารทางราชการ
อาจถือวาเปนความลับเพราะเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทําใหรัฐเลือกที่จะเปดเผยเฉพาะขอมูลท่ัวไป 
แตเลือกที่จะไมเปดเผยขอมูลโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสาธารณะ   

2) พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม 2535 ขาดการรับรองสิทธิชุมชน ตามมาตรา 6 (1) ของกฎหมายดังกลาว          จะ
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รับรองเฉพาะบุคคลเทานั้นท่ีอาจมีสิทธิ์รับรูขอมูลขาวสาร 
3) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคอนขางนอย ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม 2535  สวนใหญ

บทบัญญัติจะเกี่ยวของกับหนวยงานสวนกลางและหนวยงานระดับจังหวัด 
4) การมีสวนรวมขององคกรเอกชน/องคกรชุมชนขนาดเล็กมอีุปสรรค ตามที่ระบุไวในมาตรา 7 วาตองจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคล และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (2536) กําหนดเงื่อนไขวาตองมีเงินฝากในธนาคารไม
ต่ํากวา 5 แสนบาท  เงื่อนไขเหลานี้ทําใหองคกรเอกชน/องคกรชุมชนขนาดเล็กจํานวนมากที่ไมไดมี
แหลงทุนมากและไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลไมสนใจและขาดโอกาสในการไดรับการสนบัสนุนตาม
กฎหมายฉบับนี้ 

 
2.5 ประเด็นขอเสนอเพิ่มเติม  

1) ควรปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอมใหเชื่อมโยงกับการรายงานขอมูล
ระดับทองถิ่น เพื่อเปนเครื่องมือท่ีชวยในการติดตามตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมท้ังใน
ระดับทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับภูมินิเวศน ระดับพื้นที่ของเขตทางการปกครอง  และระดับภาพรวม
ระดับประเทศ 

2) ควรเพิ่มสัดสวนนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เพื่อปองกัน
การแทรกแซงทางการเมือง 

3) ควรเพิ่มบทบาทของกองทุนสิ่งแวดลอมในการดําเนินงานดานการปองกันและเยียวยาแกไขความ
เสียหายจากมลพิษ รวมท้ังใหความสนับสนุนชวยเหลอืผูเสยีหายในการดําเนินคดีดานมลพิษ9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 พนัส ทัศนียานนท. พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535. เอกสารประกอบประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง มิติ

สิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญฉบับใหมกับกฎหมายที่เกี่ยวของจัดโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา และสมาคม

สิทธิเสรีภาพของประชาชน. นนทบุรี: สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
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2. ขอเสนอจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม ซ่ึงมีเครือขายองคกรรวมดําเนินงาน
โครงการ ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื และ
โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

 
2.1 ควรปรับปรุงเนื้อหาในกฎหมายใหรองรับหลักการมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนด 

รายละเอียดเกีย่วกับกลไกและแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกการมีสวนรวนใน
กระบวนการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

เหตุผล:  หากพิจารณาพ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จะพบวา สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน
ในกฎหมายนี้มีอยูอยางจํากัด เฉพาะในสวนของสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร แตสิทธิดังกลาวก็ไมมีความชัดเจน
เนื่องจากกฎหมายใชคําวา “อาจมีสิทธิ” และยังจําเปนตองข้ึนอยูกับกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวของ คือ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ประเด็นปญหาสําคัญอยูในสวนที่กําหนดเรื่องการจัด
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึง่กฎหมายมิไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดทําและพิจารณาความถูกตองของรายงานฯ กอนการตัดสินใจโครงการของรัฐ  ทําใหเกิดปญหาความขัดแยง
ข้ึนระหวางรัฐกับประชาชนอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการหรอืกิจการของรัฐโดยการตัดสินใจบนพื้นฐาน
มุมมองของเจาหนาท่ีรัฐฝายเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการที่มผีลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมาก  
 
2.2 ขยายบทบาทของกองทุนสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมการสนับสนุนกิจกรรมการการมีสวนรวมของประชาชน 

การเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนในเรื่องการมสีวนรวมของประชาชน และการจัดการเรยีน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา   ทั้งนี้  จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบและผูบริหารจัดการกองทนุ
สิ่งแวดลอม เพ่ือเปดโอกาสใหองคกรภาคประชาสังคมเขาถึงกองทุนไดมากขึ้น  

เหตุผล:  ท่ีผานมา คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดจัดสรรเงินทุนแกโครงการบําบัดของเสียและมลพษิเปน
หลัก อันเปนอาํนาจที่กฎหมายไดกําหนดไว  แมกฎหมายไดกําหนดใหนําเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาเปนเงิน
ชวยเหลอืและอดุหนุนกิจการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม  แตผลการศึกษา ช้ีใหเห็นวา การ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมมเีงื่อนไขและขอจํากัดมาก ทําใหองคกรพัฒนาเอกชนไมสามารถ
เขาถึงหรือไดรบัการสนับสนุนมากเพียงพอ   กิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนมีสวนสําคัญที่จะชวยใหการ
ตัดสินใจดําเนินนโยบายหรอืโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนไปอยางรอบคอบและชวยปองกันความ
ขัดแยงท่ีจะมีตอนโยบายหรือโครงการได  อยางไรก็ดี  การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตามหลักวิชาการอันเปน
การสรางการมสีวนรวมอยางแทจริงนั้นตองอาศัยงบประมาณที่พอเพียง  ดังนั้น หากกองทุนสิ่งแวดลอม
สามารถใหการสนับสนุนการจัดกระบวนการมีสวนรวม จะเปนการชวยสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมไดอีก
ทางหนึ่ง  นอกจากนี้  ควรขยายขอบเขตของกองทุนใหครอบคลุมการพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ใหเกิดขึ้นอยางจริงจงัและตอเนื่อง    เพราะปจจุบัน รัฐยังไมมีหลักสูตรสิง่แวดศึกษาระยะสั้น (short training 
course) ท่ีจัดใหเปนประจํากับครูผูสอน เพื่อใหสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนความรูการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาได
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อยางเปนระบบ  การพัฒนาครูผูสอนสิ่งแวดลอมศึกษา สวนใหญจะเกิดขึ้นภายใตโครงการสิ่งแวดลอมศึกษา
ตางๆ ท่ีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขาไปดําเนินการอยูกับโรงเรยีน เชน โครงการมหิงสาสายสืบของกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการนักสืบสายน้ําของมูลนิธิโลกสีเขยีว เมื่อสิ้นสดุโครงการหลักสูตรการ
ฝกอบรมนั้นกห็มดลงดวย  
 
2.3 ควรเพ่ิมเติมบทที่เกีย่วกับเสรมิสรางและพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและประชาชนทั่วไปในการพัฒนาและเสริมสรางความรูความเขาใจสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรม
ดานสิ่งแวดลอมไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

เหตุผล: ผลการศึกษาในหมวดที่วาดวยการเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม พบวา พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฟองคดีท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ไมไดกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาท่ีรัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาชนทั่วไปใหมีความรูความเขาใจ และความตระหนักถึงสิทธิในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม  มีเพียงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีระบุถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ   
 
2.4 การกําหนดให “คณะบุคคล” สามารถจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมได (นอกเหนือจาก

องคกรที่มีฐานะเปน “นิติบุคคล”)   
เหตุผล:  มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให
องคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลมีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมได   อยางไรก็ดี 
พบวา มีขอกําหนดบางประการที่ยังเปนอุปสรรคตอการสงเสริมใหมีการจดทะเบียนขององคกรเอกชน เชน การ
กําหนดใหมูลนิธิท่ีกอตั้งข้ึนตองมีทรัพยสินเปนกองทุนไมนอยกวา 200,000 บาท ทําใหยังมีองคกรเอกชน
จํานวนมาก โดยเฉพาะองคกรระดับรากหญาท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ไมสามารถขอจด
ทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมตามกฎหมายนี้ได   ทําใหไมมีสิทธิไดรับการสนับสนุนจากทาง
ราชการตามที่บัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ เชน การขอรับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรม  การเสนอชื่อผูแทนเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน 
 
2.5 ควรปรับปรุงบทบัญญัติเร่ืองการใชสิทธิฟองคดีขององคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมตามมาตรา 8 (5) แหง 

พ.ร.บ. สงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  โดยกําหนดแนวทางอยางชดัเจนใหองคกรนิติ
บุคคลมีสิทธิฟองคดีเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะได  

เหตุผล:  ปจจุบัน ศาลปกครองไดวางแนวทางใหองคกรนิติบุคคลมีสิทธิฟองคดีในนามองคกรเพื่อคุมครองสิทธิ
ของสมาชิกขององคกรได  แตศาลปกครองยังไมยอมรับการฟองในนามองคกรเพื่อคุมครองประโยชน
สาธารณะ    ขอเสนอเพื่อสรางความชัดเจนในเรื่องดังกลาวจะสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 มาตรา 56 วรรคทาย  
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2.6 ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องและ
กําหนดใหสิ่งแวดลอมศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งในขอกําหนดเรื่องการจัดทําแผนสิ่งแวดลอมทั้งใน
ระดับชาติและจังหวัด 

เหตุผล:  เนื่องจากสิ่งแวดลอมศึกษาไมไดเปนกลุมสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  
มีเพียงเนื้อหาเกีย่วกับสิ่งแวดลอมท่ีสอดแทรกเขาไปอยูในกลุมสาระการเรียนรูหลักๆ คือ สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร เปนตน ครูผูสอนจากกลุมสาระตางๆ จึงจําเปนตองใชวิธีบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนรวมกัน 
เพื่อจัดการเรียนรูตามหลักการสิ่งแวดลอมศึกษา โดยสวนใหญเปนการทํางานที่ตองเสียสละเวลา ทุมเท โดยไม
มีระบบการตอบแทนหรือสรางแรงจูงใจที่ชัดเจนจากรัฐ  หากไมมีนโยบายที่สั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูบริหารโรงเรยีนสวนใหญและครูในโรงเรยีนก็มีแนวโนมในการมองสิ่งแวดลอมศึกษาเปนงานที่มีความสําคัญ
อันดับทายๆ เนื่องจากโรงเรยีนและครูมีภาระงานโดยตรงในการสอนสาระวิชาหลัก รวมท้ังมีกิจกรรมหรอื
โครงการอื่นๆท่ีเปนนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการอยูแลว หากสิ่งแวดลอมศึกษาไดถูกบรรจุในแผน
สิ่งแวดลอม จะชวยพัฒนางานวิจัยดานสิ่งแวดลอมศึกษาที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูท่ีเนนประเด็น
ของทองถิ่น และการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อใหมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
ของทองถิ่นในเรื่องการพัฒนาการเรียนรูสิ่งแวดลอมของเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณจากทองถิ่น  
 

------------------------------------------- 
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