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กองบรรณาธิการ
 เมษายน ๒๕๕๓

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗		
วรรคสอง	ได้วางหลักการสำคัญในเร่ือง	“สิทธิชุมชน”	โดยกำหนดให้การดำเนินโครงการ	
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ	
สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่จะได้ศึกษา	
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน		
และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่น	รวมทัง้	
ได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ	
หรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิชุมชน	
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว	กองบรรณาธิการวารสาร	“จุลนิติ”	จึงได้ขอ	
ทำการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ	ในประเด็นเรื่อง	“สิทธิชุมชน :  
มิติใหม่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗”	 จาก	
นายอานันท์  ปันยารชุน ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗  
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประธานกรรมการ 
ประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ	และ	ศ.ดร.อำนาจ  วงศ์บัณฑิต 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้อ่าน	
ได้ทราบถึงที่มา	สาระสำคัญ	และสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของ	
รัฐธรรมนูญ	ตลอดจนข้อคิดคำนึงสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์	บำรุงรักษา		
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 ในส่วนบทความทางวิชาการนั้น	 วารสาร	 “จุลนิติ”	 ใคร่ขอเสนอบทความ	
ทางวชิาการดา้นกฎหมายเรือ่ง	“มองยอ้นแนวคดิสทิธชิมุชนไทย”	และ “กระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน”	
สำหรับคอลัมน์อื่น	ๆ	นั้น	ยังประกอบด้วยสาระและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย	
ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย	
	 สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงาน	
ของวารสาร	 “จุลนิติ”	 ด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งเราพร้อมที่จะทำหน้าที่คัดสรรบทความ	
และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงาน	
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมต่อไป

บรรณาธิการแถลง



พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

การทำความดีนั ้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น 

แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยาย 

กว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน  

แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน.  

ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง  

ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน 

ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อ 

ต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก.

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓



สารบัญ
บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง  “สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗”
  • บทนำบทสัมภาษณ์ 	..........................................................................................................	๑
 •	 นายอานันท์  ปันยารชุน 	..................................................................................................	๔
			 	 ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	
	 	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และประธานกรรมการประสานงาน	
	 	 การให้ความเห็นขององค์การอิสระ
	 •	 ศ.ดร. อำนาจ  วงศ์บัณฑิต		........................................................................................... 	๑๔	
	 	 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ ................... ๒๕
 
บทความทางวิชาการ
	 • เรื่อง “มองย้อนแนวคิดสิทธิชุมชนของไทย” 	............................................................... 	๓๕ 
  โดย		ดร.	วิชช์		จีระแพทย์
 • เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทำความผิดอาญา 
  ของเด็กหรือเยาวชน” 	................................................................................................... 	๕๔
	 	 โดย		นางสาวเพลินตา		ตันรังสรรค์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ 
 • เรื่อง  สัมมนาระดมสมองเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน 
  (มาตรา ๖๖ – ๖๗) 	....................................................................................................... 	๖๓

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	....			................................................. 	๗๕

๔ ๓๕๑๔



๗๕๖๓

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
 •	 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	๑๒)	พ.ศ.	๒๕๕๒		.................................๘๓	
	 •	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา	
	 	 และยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	๔๙๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓		...........................................................	๘๔	
 •	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น	
	 	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ฉบับที่	๔๙๓)	พ.ศ.	๒๕๕๓		...................................................................	๘๗	
	 •	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น	
	 	 รัษฎากร	(ฉบับที่	๔๙๔)	พ.ศ.	๒๕๕๓		.............................................................................	๘๘	
	 •	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้		
	 	 (องค์การมหาชน)	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๓		.....................................................................	๘๙	
	 •	 กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น			
	 	 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น	การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น		
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๒		...................................................................................................................	๙๒	
	 •	 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหาย	
	 	 เบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน	พ.ศ.	๒๕๕๒		..............	๙๕

สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายท่ีน่าสนใจ
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี	(นายไพบูลย์		กองเกิด	กับพวก	
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กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนูญ 
ฉบับประชาชน นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการบัญญัติรับรองเกี่ยวกับ 

“สิทธิชุมชน” ไว้โดยชัดเจน ดังปรากฏตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙  
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๙ และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ยังคงไว้ซึ่งหลักการในการ
รับรองเกี่ยวกับสิทธิชุมชน โดยบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการขยาย 
สิทธิชุมชน โดยการเพิ่ม “สิทธิของชุมชน” และ “สิทธิของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งหาก 
พจิารณาเทยีบกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แลว้ ไดบ้ญัญตั ิ
รบัรองและคุม้ครองไวแ้ตเ่ฉพาะ “สทิธขิองชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ” เทา่นัน้ ทัง้นี ้เพือ่ให ้
ครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเป็นชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการ 
รวมตัวกันมาเป็นเวลานานจนถือว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (มาตรา ๖๖) นอกจากนี้ 
การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่คณุภาพ 
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชน จะต้องมีการศึกษา 
และประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนในชมุชน  
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  
รวมทั้งจะต้องให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว 
(มาตรา ๖๗ วรรคสอง) 

สิทธิชุมชน :  
มิติใหม่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
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ดังนั้น การบัญญัติคำว่า “สิทธิชุมชน” ไว้ให้เป็นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย นั้น อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพียงวาทกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่  
เพื่อเป็นการรองรับ และคุ้มครองสิทธิอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่มาช้านาน 
เพราะโดยแท้จริงแล้ว “สิทธิชุมชน” นั้น เป็นอุดมการณ์ที่มีความเกี่ยวพันแนบแน่น 
กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมี 
กฎเกณฑ์ที่ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรแฝงอยู่ในวิถีชีวิตชุมชนซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ 
ที่สมาชิกในชุมชนนั้น ๆ ต่างได้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า 
“สิทธิชุมชน” เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรวมตัวของกลุ่มชนเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ 
หรือสำนึกความเป็นตัวตนร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานว่าด้วยความยั่งยืน 
และเป็นธรรม คำนึงถึงการอยู่รอดร่วมกันของชุมชนและสังคมส่วนรวม โดยที่ชุมชน 
มีเสรีภาพในการกำหนดกติกา กำหนดวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และแบบแผนการจัดการ 
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และวัฒนธรรมของตน 

อย่างไรก็ตาม แม้ “สิทธิชุมชน” จะได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่มาช้านาน รวมทั้ง 
มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นกฎหมายสูงสุด 
ของประเทศก็ตาม แต่กระบวนการในการใช้สิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
รับรองไว้ หรือกระบวนการในการใช้สิทธิเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมนั้น  
ยังไม่อาจบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการใช้สิทธิ 
ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อยังไม่มีบทบัญญัติ 
ของกฎหมายที่ออกมารองรับสิทธิดังกล่าว จึงไม่สามารถที่จะอ้างสิทธิของชุมชนหรือ 
เรียกร้องเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ได้ 
(คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๖/๒๕๔๘)

ปัญหาดังกล่าวได้มีความพยายามที่จะแก้ไขเยียวยาโดยรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ โดยบทบญัญตัใินหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีาพ 
ของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน นอกจากจะได้มีการขยายสิทธิชุมชนแล้ว  
ยงัมเีจตนารมณท์ีจ่ะทำใหก้ารใชส้ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนมปีระสทิธภิาพและม ี
มาตรการคุ้มครองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการตัดถ้อยคำว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ” ออกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในหลายมาตรา อันส่งผล 
ทำให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญ  
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้เริ่มเกิดผลบังคับในทางปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยวางบรรทัดฐานไว้ว่า  
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนจะต้องดำเนินการตาม 
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัติไว้ทันทีตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผล 
ใช้บังคับ โดยไม่ต้องรอให้มีการตรากฎหมายมารองรับสิทธิแต่ประการใด และมีความ 
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๕๒ (คดีมาบตาพุด)  
โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม รวม ๖๕ โครงการ  
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  
ด้วยเหตุท่ีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ยังไม่มีการดำเนินการตาม 
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ วรรคสองให้ครบถ้วนก่อน

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ส่งผลทำให้ 
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนผู้ประกอบการ เริ่มมีความตื่นตัวและให้
ความสำคัญกับสิทธิชุมชนและรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ม ี
ความกระจ่างหรือความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนี้ กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ 
จึงได้ขอสัมภาษณ์ จาก นายอานันท์  ปันยารชุน ประธานกรรมการแก้ไขปัญหา 
การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 
ประธานกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ และ ศ.ดร. 
อำนาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในประเด็นหัวข้อเรื่อง “สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๖๗” เพือ่ใหท้ราบถงึแนวความคดิ หลกัการ และสาระ 
สำคญัของสทิธชิมุชนตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๖๗ วา่มหีลกัการและสาระสำคญัอยา่งไร 
การทีจ่ะทำใหร้ฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๖๗ บงัเกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรมจะตอ้ง
มกีารกำหนดกฎเกณฑ ์กรอบ กตกิา หรอืแนวทางปฏบิตัอิยา่งไร  ตลอดจนกระบวนการ 
บงัคบัใชร้ฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ในทางปฏบิตัขิัน้ตอนหรอืเรือ่งใดทีพ่บวา่ 
มปีญัหาและอปุสรรคมากทีส่ดุ รวมทัง้มแีนวทางในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วอยา่งไร ทัง้นี ้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสำหรับภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุด 
ของประเทศต่อไป
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

จลุนติ ิ : ในทรรศนะของทา่นมคีวามเหน็วา่การทีจ่ะทำให ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗๒ บังเกิดผลในทาง 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์และมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง 
ในสังคมของแต่ละพื้นที่นั้น ควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์ กรอบ 
กติกา หรือแนวทางปฏิบัติอย่างไร

 นายอานนัทฯ์ : เมือ่มาตรา ๖๗ เปน็บทบญัญตัหิรอืหลกัการ 
ซ่ึงได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ภายใต้หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
สว่นที ่๑๒ สทิธชิมุชน ยอ่มเปน็สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละตอ้งปฏบิตัติาม  

เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ณ บริษัท สหยูเน่ียน จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประธานกรรมการประสานงาน 
การให้ความเห็นขององค์การอิสระ

นายอานันท์  ปันยารชุน๑

 ๑สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ, อดีตนายกรัฐมนตรี, ปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประธาน 
กรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ ซึ่งตั้งขึ้นโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๐/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาการปฏบิตัติามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ลงวนัที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ ลงวันที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ตามลำดับ.

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่าง 
ปกตแิละตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติของตน ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
ตามความเหมาะสม

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ 
ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

สทิธขิองชมุชนทีจ่ะฟอ้งหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รอืน่ของรฐัทีเ่ปน็นติบิคุคล  
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในมาตรามาตรา ๖๗ วรรคสอง เกี่ยวกับการดำเนิน 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ในอดีตสิทธิของชุมชนนั้น 
มีน้อยมาก เข้าใจว่าเรื่องสิทธิชุมชนได้มีการบัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๖๓ และ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจบุนั ไดบ้ญัญตัขิยายความในเรือ่งสทิธชิมุชน 
ใหม้หีลกัการครอบคลมุกวา้งมากยิง่ขึน้ โดยมกีารกำหนดใหช้มุชนมสีทิธหิลายประการ  
อาทิ สิทธิที่จะได้รับรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันใดหรือในนโยบายของรัฐบาลที่ม ี
ผลกระทบตอ่สงัคมในเรือ่งตา่ง ๆ  ทนีีพ้อมาถงึดา้นของทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 
และสุขภาพนั้น บทบัญญัติในมาตรา ๖๗ โดยเฉพาะมาตรา ๖๗ วรรคสอง กำหนดให้ 
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
หรอืวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาต ิและมสีว่นรว่มในการจดัการ การบำรงุรกัษา และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

 มาตรา ๕๖ “สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมสีว่นรว่มกบัรฐัและชมุชนในการบำรงุรกัษา และการไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง สง่เสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหด้ำรงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งปกตแิละตอ่เนือ่ง  
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน 
สิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ๔ ก่อนจะดำเนิน 
โครงการหรือกิจกรรมจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ 
รวม ๔ ประการดว้ยกนั โดยขัน้ตอนทัง้ ๔ ประการดงักลา่วนัน้ อาจดำเนนิการไปพรอ้ม ๆ  กนั 
หรืออาจจะดำเนินการไปทีละขั้นตอนตามลำดับก็ได้ กล่าวคือ

 ประการแรก เมื่อจะมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ 
รุนแรงต่อชุมชนในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้อง 
มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental Impact Assessment : EIA) และ

ประการทีส่อง สิง่ทีจ่ะตอ้งดำเนนิการควบคูก่นัไปกค็อืการประเมนิผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)๕ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจบุนั มาตรา ๖๗ วรรคสอง ไดบ้ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจน ในขณะที ่
กอ่นหนา้นีร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไมไ่ดม้กีารบญัญตัไิว ้
เชน่นี ้อยา่งไรกต็าม ยอ่มเปน็ทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่เมือ่รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัใิหต้อ้งม ี
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้วย่อมต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพด้วย 
ซึง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจบุนั มาตรา ๖๗ วรรคสอง ไดม้กีารบญัญตั ิ

๔โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ หมายถึง โครงการหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสุขภาพ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ หรือทดแทน หรือชดเชยได้อย่างเหมาะสมหรือต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ (ร่างนิยาม  
โดยคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นการกำหนดโครงการตาม มาตรา ๖๗ วรรคสอง) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าเพียงมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 
ไม่จำเป็นว่าจะต้องกระทบทั้ง ๓ ด้าน. 

๕การประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของสงัคมในการวเิคราะหแ์ละคาดการณผ์ลกระทบ 
ทัง้ทางบวกและทางลบตอ่สขุภาพของประชาชนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากนโยบาย โครงการ หรอื กจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง  
หากดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว.
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ไว้อย่างชัดเจนว่า นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วต้องประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพด้วย ซึ่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ นั้นเป็นเรื่อง
ที่สำคัญมากและกว้างกว่าเรื่องสุขภาพทางกาย แต่รวมถึงด้านจิตใจและด้านสังคม 

 ประการทีส่าม ในขัน้ตอนตอ่ไปจะตอ้งมกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียด้วย เนื่องจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพน้ัน ทางปฏิบัติจะเป็นการกระทำโดยภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม 
เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทเอกชนมาทำการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประเมินผลกระทบ 
ดา้นสขุภาพ พรอ้มทัง้จดัทำรายงานการประเมนิผล ดงันัน้ เมือ่มกีารประเมนิผลกระทบ 

สิง่แวดลอ้มและประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพแลว้ ระหวา่งการจดัทำรายงานหรอืเมือ่ 
จดัทำรายงานเสรจ็แลว้ จะตอ้งมกีารนำรายงานนัน้ไปรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

ทั้งนี้ ก่อนขั้นตอนที่จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพนั้นจะต้องมีการกำหนดกรอบหรือ “Public Scoping” ก่อน 
กล่าวคือ ต้องมีการกำหนดกรอบหรือขอบเขตว่าจะทำการประเมินผลในเรื่องใด 
หรือในขอบเขตใด อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วก็รับฟังความคิดเห็นซึ่งกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น (Public Hearing) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพนี้ สามารถที่จะดำเนินการควบคู่กันไปได้ 

 ประการที่สี่ สิ่งที่จะต้องดำเนินการคือ การให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย 
ผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการ 
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพได้ให้ความเห็น 
ประกอบก่อนมีการดำเนินการ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ 
ชดัเจนวา่ใหม้กีารจดัตัง้ “องคก์ารอสิระ” ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูม้ปีระสบการณ ์
ทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เปน็ผูแ้ทนจากสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
หรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ และผูแ้ทนจากองคก์รภาคประชาชน โดยจะ 
ไม่มีตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลเลย 
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 การดำเนนิการตามขัน้ตอนทัง้ ๔ ประการ ดงักลา่ว ทางคณะกรรมการแกไ้ข 
ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย” อันประกอบด้วยภาคประชาชน 
ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชนผู้ประกอบการ ซึ่งมีผมเป็นประธานกรรมการฯ  
ไดด้ำเนนิการจดัทำกระบวนการในการประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและ 
สขุภาพเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ สำหรบักระบวนการในการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียนั้นได้มีการดำเนินการจัดทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกัน 

ดงันัน้ การดำเนนิการตามขัน้ตอนใน ๓ ประการแรก ทางคณะกรรมการ ๔ ฝา่ย  
ได้ดำเนินการและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  
สำหรับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ ประการที่ ๔ ในเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระ 
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าวนี้ในทางทฤษฎีหรือแนวทางในการดำเนินการได้ม ี
การกำหนดไว้เกือบเสร็จหมดแล้ว โดยคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ได้เสนอให้มีการ 
ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นของ 
องคก์ารอสิระในโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง  
โดยใหม้คีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกวา่ “คณะกรรมการประสานงานใหค้วามเหน็ของ 
องค์การอิสระ” เพื่อทำหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและการ 
ดำเนินงานขององค์การอิสระ๖ ทั้งนี้ เพราะการจัดตั้งองค์การอิสระนี้เป็นเรื่องที่ 
ภาคประชาชนกับภาคสถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้

๖ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสนอ 
และให้ดำเนินการต่อไปได้ และปัจจุบันร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗  
ตอนพิเศษ ๔ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓.
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ขณะเดยีวกนัคณะกรรมการ ๔ ฝา่ย ไดม้กีารดำเนนิการยกรา่งพระราชบญัญตัิ 
องคก์ารอสิระ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. ....  
เพือ่จดัตัง้องคก์ารอสิระ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๓ ที่ผ่านมานั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว และได้ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในขั้นตอนการตรวจพิจารณา 
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางประเด็น  
ซึง่สว่นใหญเ่ปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัถอ้ยคำโดยทีส่าระสำคญัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป  
อาจจะมีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่อาจจะมีปัญหา ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะต้อง 
พิจารณาว่าความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนที่จะแก้ไขเพิ่มเติม 
หลักการในบางประเด็นของร่างพระราชบัญญัตินั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ถือเป็นร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะ 
เสนอตอ่รฐัสภา อยา่งไรกต็าม ในปจัจบุนัไดม้กีารเสนอรา่งพระราชบญัญตัอิกีฉบบัหนึง่  
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีร่างพระราชบัญญัติ 
จำนวน ๒ ฉบับ ที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 

 ในระหว่างที่รอกฎหมายหรือรอการดำเนินการจัดตั้งองค์การอิสระ ตาม 
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยนัน้ ทางคณะกรรมการ ๔ ฝา่ย  
ได้มีการดำเนินการโดยอาศัยหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
ประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปพลางก่อน โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง 
คณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระขึ้น โดยคณะกรรมการ 
ดังกล่าวจะมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย เพ่ือทำหน้าทีใ่นการประสาน 
การดำเนนิการใหผู้แ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ และผูแ้ทนสถาบนั
อดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ  
ตกลงร่วมกันจัดต้ังเป็นองค์การอิสระ (เฉพาะกาล) รวมท้ังสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ 
และช่วยเหลือในการดำเนินการขององค์การอิสระให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นของ 
องคก์ารอสิระใกลจ้ะเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็สมบรูณป์ระมาณเดอืน 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้ กระบวนการได้มาซึ่งองค์การอิสระซึ่งจัดตั้งโดยภาคประชาชน 
และภาคการศึกษาดังกล่าวคงจะเสร็จส้ิน อันจะเป็นผลทำให้ต่อแต่น้ีเป็นต้นไปโครงการ 
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ต่าง ๆ  ท่ีถูกส่ังระงับโครงการหรือกิจกรรมไว้เป็นการช่ัวคราวตามคำส่ังศาลปกครองสูงสุด๗  
ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 
กล่าวคือ เริ่มมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนในชมุชน และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่กระบวนการนีค้งใชร้ะยะเวลาประมาณ ๒ - ๓ เดอืน หรอื ๓ – ๔ เดอืน 
คาดวา่ประมาณเดอืนมถินุายน ๒๕๕๓ กระบวนการประเมนิผลตา่ง ๆ  รวมทัง้การรบัฟงั 
ความคิดเห็น น่าจะแล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ดี องค์การอิสระซึ่งตั้งขึ้นนี้มีหน้าที่เพียง 
การให้ความเห็นประกอบเท่านั้น รายงานขององค์การอิสระเป็นรายงานที่มีผล 
เป็นการให้คำแนะนำเท่านั้น เพราะในท้ายที่สุดแล้วรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะเป็น 
ผู้ดำเนินการตัดสินใจ 

 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการทั้งหมด 
จะสอดคลอ้งกบัหลกัการตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู หากมกีารจดัตัง้องคก์ารอสิระ 
ไดภ้ายในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๓ โครงการหรอืกจิกรรมในพืน้ทีม่าบตาพดุทีถ่กูระงบัไว ้ 
ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ จะเข้าสู่ 
การพิจารณาขององค์การอิสระประมาณเดือนมิถุนายน กรกฎาคม หรือสิงหาคม  
๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี เนื่องจากแต่ละโครงการอาจจะเข้าสู่การพิจารณาไม่พร้อมกัน  
ซึง่องคก์ารอสิระสามารถใหค้วามคดิเหน็หรอืคำแนะนำตอ่รฐับาลได ้และรฐับาลจะเปน็
ผูต้ดัสนิใจในทา้ยทีส่ดุ โดยสรปุคาดวา่กระบวนการทัง้หมดอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 
๖ เดือน หรือ ๙ เดือน ซึ่งไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไร เพราะโดยปกติแล้วในการก่อสร้าง 
หรือตั้งโรงงานอาจมีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาหรือมีความล่าช้าในการก่อสร้าง 
หรือการตั้งโรงงานอันเป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปอยู่แล้ว 

องค์การอิสระซึ่งตั้งขึ้นนี้มีหน้าที่เพียงการให้ความเห็นประกอบเท่านั้น รายงานขอ
งองค์การอิสระเป็นรายงานที่มีผลเป็นการให้คำแนะนำเท่านั้น เพราะในท้ายที่สุดแล้วรัฐหรือ 
หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจ

 ๗คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  ๕๙๒/๒๕๕๒ ลงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ (คดีมาบตาพุด) สืบเนื่องจากเดิม 
ศาลปกครองกลางไดม้คีำสัง่กำหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุขเ์ปน็การชัว่คราวกอ่นการพพิากษา ในคดหีมายเลข ๙๐๘/๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดระงับโครงการหรือกิจกรรม รวม ๖๕ โครงการ เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมี
คำพิพากษาหรือศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสียรวม ๓๖ ราย ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์
คำสั่งในคดีหมายเลข ๙๐๘/๒๕๕๒ ของศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ให้แก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม รวม ๖๕ โครงการ ไว้เป็นการชั่วคราว 
จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรม ลำดับที่ ๑๖  
ลำดับที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓๗ ลำดับที่ ๔๑ ลำดับที่ ๔๕ ลำดับที่ ๕๐ ลำดับที่ ๕๔ และประเภทคมนาคม ลำดับที่ ๒ ลำดับ ที่ ๓ ลำดับที่ ๔ 
และลำดับที่ ๖ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น.



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 11

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

 นอกเหนือจากกระบวนการที่กล่าวมา เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แล้ว ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก ๒ – ๓ ประการ 
ที่ทางคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ 

 เรือ่งแรก คอื การพจิารณาวา่สมควรจะประกาศกำหนดประเภทของโครงการ 
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงหรือไม่ ถ้าหากมีการ 
กำหนดจะระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าอุตสาหกรรมประเภทใดบ้างกิจกรรม 
ประเภทใดบ้างที่อยู่ในข่ายตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ที่จะต้องผ่านกระบวนการ 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น และให้ 
องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าว 
คงเสร็จหรือมีข้อสรุปภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ นี้ ว่าจะมีแนวทางหรือออกมา 
ในรูปแบบใด เพราะในทางปฏิบัติแล้วการพิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดโครงการหรือ 
กจิกรรมใด จะกอ่ใหเ้กดิมลภาวะหรอืมลพษิทีก่ระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิ
หรอืสขุภาพนัน้ ไมไ่ดข้ึน้อยูท่ีป่ระเภทของโครงการหรอืกจิการเพยีงอยา่งเดยีว จะตอ้ง 
มีการพิจารณาที่ตั้งของโครงการหรือกิจการนั้นประกอบด้วย เพราะเป็นเรื่องที่มีผล 
เป็นการทั่วไปมิได้ใช้เฉพาะกรณีโครงการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือ 
ในพื้นที่ของจังหวัดระยองเท่านั้น จึงยึดถือตามทฤษฎีทั้งหมดไม่ได้ต้องพิจารณาตาม 
ข้อเท็จจริง และความเป็นจริงเป็นกรณีไป

 เร่ืองท่ีสอง คือ โดยปกตใินสังคมท่ีเจริญแล้ว ในเร่ืองการรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมน้ัน 
จะไม่ใช้มาตรการควบคุมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องใช้มาตรการเพื่อลดมลพิษที่มี 
ผลกระทบใหน้อ้ยลงดว้ย มาตรการตา่ง ๆ  ทีใ่ชใ้นการลดมลพษิ เชน่ มาตรการทางภาษ ี
การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดมลพิษ โดยการลดอัตราภาษี 
นำเข้าเพื่อชักจูงให้โรงงานแต่ละโรงงานพยายามลดมลพิษให้ลงต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 
ที่กำหนด เป็นการดำเนินการในลักษณะกำหนดเป็นแผนแม่บท 

 เรื่องสุดท้าย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ เรื่องของการวางผังเมือง 
วา่สมควรทีจ่ะมกีารกำหนดเขตกนัชนพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมกบัชมุชนหรอืไม่ ถา้สมควร 
มีแล้ว ความกว้างหรือระยะของเขตกันชนควรจะมีขอบเขตเพียงใดและควรจะมีเขต 
ป้องกันอีกหรือไม่ เช่น ภายในโรงงานในระยะประมาณ ๕๐ เมตร จากรั้วโรงงานไป 
ควรจะมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นพุ่ม มีความสูงพอประมาณ ปลูกไปจนติดและด้านหลัง 
อาจจะปลูกต้นไม้ให้สูงเพื่อเป็นการสร้างกันชนในการป้องกันมลพิษจากโรงงาน 
เป็นระดับ ดังเช่นประเทศญี่ปุ่นมีการจัดการในลักษณะที่ได้กล่าวมานี้ เพื่อช่วยกำจัด 
ฝุ่นละอองและขจัดมลพิษบางอย่างที่ลอยอยู่ในอากาศ 
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

 ขณะเดียวกันก็พิจารณาการวางผังเมืองของราชการส่วนท้องถิ่น เพราะ 
ปจัจบุนันีป้รากฏวา่ราชการสว่นทอ้งถิน่ไมม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงัหรอื 
บกพร่องในหน้าที่ เช่น เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่มีการวางผังเมืองไว้อย่าง 
เป็นระบบ มีทั้งเขตป้องกัน มีทั้งเขตกันชน แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของโรงงาน 
อตุสาหกรรมมากขึน้ หรอืมกีารออกใบอนญุาตมากขึน้ จนระยะหลงั ๆ  แทบจะไมเ่หลอื 
เขตปอ้งกนั หรอืเขตกนัชนอยูเ่ลย มเีปน็จำนวนมากทีป่รากฏวา่โรงงานไปอยูต่ดิกบัชมุชน  
สิง่เหลา่นีต้อ้งระมดัระวงัอาจจะตอ้งมกีารตัง้เขตกนัชนใหม ่และอาจจะตอ้งมกีารเจรจา 
หรืออธิบายเพื่อให้ชุมชนย้ายออกไป ทั้งนี้ โดยโรงงานหรือรัฐบาลต้องร่วมกันตั้ง 
งบประมาณในการขนย้ายราษฎรซ่ึงประสงค์จะโยกย้าย โดยสรุปแล้ว หากไม่มีเหตุขัดข้อง 
หรอืเหตกุารณท์างการเมอืงซึง่เกดิอยูข่ณะนีเ้ปน็อปุสรรคในการดำเนนิการตา่ง ๆ  ของ 
คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ดังกล่าว น่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้ 

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านมีความเห็นว่ากระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ วรรคสอง ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนหรือเรื่องใดที่ 
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด รวมท้ังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 นายอานันท์ฯ : แม้คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ซึ่งผมเป็นประธานกรรมการฯ 
จะเปน็ผูท้ีก่ำหนดแบบแผน หรอืออกแบบกระบวนการเกีย่วกบัการบงัคบัใชร้ฐัธรรมนญู  
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ก็ตาม แต่สุดท้ายการที่จะสามารถดำเนินการตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ได้หรือไม่ เพียงใดนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่จะมา 
ดำเนินการต่อ ว่าจะสามารถสร้างหรือดำเนินการตามแบบแผนหรือกระบวนการ 
ที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งในขณะนี้ผู้ที่จะต้องดำเนินการคือหน่วยงานของรัฐและต้องได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กล่าวคือ ต่อให้มีการกำหนดแบบแผน กระบวนการ 
หรือเขียนแผนแม่บทไว้สวยงามเพียงใดก็ตาม การที่จะสามารถดำเนินการตาม 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่ที่การบังคับใช้ 
ทางกฎหมายว่ามีความพร้อมหรือมีความสมบูรณ์หรือไม่ และทันต่อเหตุการณ์หรือไม่ 
และสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับ 
ประชาชน ภาคธรุกจิกบัภาคประชาชน หรอืแมแ้ตป่ระชาชนกบัประชาชนดว้ยกนัเอง  
ขณะนีท้ีม่ปีญัหามากกค็อื การขาดความเชือ่ใจและความมัน่ใจซึง่กนัและกนั ตา่งฝา่ย 
ต่างก็มีข้อเคลือบแคลงสงสัยซึ่งกันและกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างมีข้อเคลือบแคลงสงสัย 
คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย จึงพยายามที่จะทำให้ทั้ง ๔ ฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชนผู้ประกอบการมาร่วมกันพยายามปรับพื้นฐานของ 
ความเข้าใจ แล้วก็พยายามหาจุดร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น 
ไมไ่ดแ้ปลวา่แผนแมบ่ทกด็หีรอืการบงัคบัใชก้ด็จีะทำใหท้กุ ๆ  คน พอใจทัง้หมด แตข่อเพยีง 
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คนส่วนใหญ่พอใจเราก็พอใจ เป็นธรรมดาของสังคมที่ต้องมีผลกระทบ หากมี 
การเขียนแผนแม่บทเคร่งครัดเกินไปประชาชนที่จะต้องพึ่งพาอาศัยการก่อตั้ง 
โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า บ้านเช่า ก็อาจจะได้รับผลกระทบ ดังนั้น  
จึงต้องพยายามให้เกิดความสมดุล ต้องหาจุดกึ่งกลางให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้  
การอยูร่ว่มกนัไดก้ค็อืการสรา้งความเขา้ใจทีด่รีว่มกนั เพราะการแกไ้ขปญัหาทกุปญัหา 
ต้องเริ่มจากพื้นฐานของการปรับความเข้าใจ ซึ่งการปรับความเข้าใจนั้นไม่ได้ 
หมายความวา่ทกุคนจะตอ้งมคีวามเหน็สอดคลอ้งตอ้งกนัในทกุ ๆ  ประเดน็ แตอ่ยา่งนอ้ย 
ทุก ๆ ประเด็นมีความเห็นสอดคล้องต้องกันประมาณ ๗๐ – ๘๐ % งานทุกอย่าง 
ก็สามารถที่จะบรรลุผลได้

 จลุนิต ิ : บทสรปุสง่ทา้ยและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์และข้อคดิ 
คำนึงสำหรับประชาชนในฐานะผู้ท่ีมีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์บำรุงรักษา 
และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 นายอานนัทฯ์ : การคุม้ครอง สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน 
การแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว สิง่ทีม่คีวามสำคญั คอื การสรา้งความเขา้ใจ 
ที่ดีระหว่างกันและการมีส่วนร่วมตัดสินใจของภาคประชาชน และการทำให้ 
ประชาชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นต้องพยายามแก้ไขด้วยกระบวนการสร้างความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด แล้วปัญหาในทุก ๆ ปัญหาของสังคมก็จะสามารถ 
หาข้อยุติลงได้ด้วยความสุขและความสบายใจของทุกฝ่ายในที่สุด. 
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และความสำคัญของสิทธิชุมชน 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีว่าอย่างไร

ศ.ดร. อำนาจฯ : โดยทัว่ไปแลว้ การทีก่ฎหมายจะกำหนดให ้
บุคคลใดมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนหรือ เพียงไรนั้น ก็ต้องพิจารณาก่อน 
ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมาย 
ได้บัญญัติไว้ เพราะหากเป็นนิติบุคคลก็ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายได้ 
เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  
เช่น หากเป็นหน่วยงานราชการก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ 
หรือถ้าเป็นบริษัท สมาคม ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการตั้งและการ 
ดำเนินงาน ซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน ในขณะที่คนบางกลุ่ม 
ได้รวมตัวกันตามความเป็นจริงและทำกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งและเอกลักษณ์แก่กลุ่มของตนเอง และทำประโยชน์ 
ต่อส่วนรวมจนที่เป็นยอมรับของสังคม แต่กลุ่มคนดังกล่าวกลับไม่มี
สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใดเพราะไม่ได้มีสภาพบุคคลตามที ่
กฎหมายกำหนดไว ้จงึกอ่ใหเ้กดิคำถามวา่เหตใุดกฎหมายถงึไมใ่หส้ทิธิ 
บางประการแกก่ลุม่คนเหลา่นี ้ทัง้ทีเ่ขาสามารถทำกจิกรรมตา่ง ๆ  ได้ 
ในความเปน็จรงิ โดยทีเ่ขาไมต่อ้งไปจดัตัง้องคก์รเปน็สมาคม หรอืเปน็ 
มูลนิธิ  

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศ.ดร.อำนาจ  วงศ์บัณฑิต๑

๑น.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบั ๒); มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ น.บ.ท., LL.M; New York University, Doctor of Jurisprudence; 
Osgoode Hall Law School : York University ประเทศแคนาดา, อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จนกระท่ังได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ซึง่ถอืวา่เปน็ครัง้แรกทีไ่ดม้กีารบญัญตัเิรือ่ง “สทิธชิมุชน” ไวใ้นรฐัธรรมนญู โดยไดเ้นน้ 
เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ซึ่งหมายถึงชุมชนที่มีอยู่มายาวนาน มีลักษณะเด่น 
เปน็ของตวัเอง มผีลประโยชนร์ว่มกนั เชน่ ชาวไทยภเูขาบางกลุม่ ชาวไทยเชือ้สายมอญ 
เพราะการทีเ่ขาอยูร่ว่มกนัมาไดแ้สดงวา่เขาตอ้งมเีจตนารมณอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่รว่มกนั 
จึงเป็นเหตุผลที่กฎหมายควรจะให้สิทธิแก่กลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อให้มีสิทธิตามกฎหมาย 
ในบางประการได้ 

สบืเนือ่งมาถงึรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดข้ยาย
สทิธไิปถงึชมุชนและชมุชนทอ้งถิน่ สำหรบัความสำคญัของสทิธชิมุชนนัน้ ดงัทีไ่ดก้ลา่ว 
มาแล้วน้ันว่าเดิมกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิประการใดแก่ชุมชนเลย ซ่ึงต่างกับในความเป็นจริง 
ที่ชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าชุมชนเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนที่มาทำอะไร 
ด้วยกัน อาทิ เขาอาจจะร่วมกันรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ช่วยกันจัดการดูแลชุมชน  
อนัจดัวา่เปน็ผลประโยชนร์ว่มกนัในเขตชมุชนอยา่งแทจ้รงิ ซึง่เหน็วา่กฎหมายควรจะให ้
ชมุชนเขา้มามบีทบาท เพราะถงึอยา่งไรแมก้ฎหมายจะไมไ่ดใ้หส้ทิธบิางประการกต็าม 
แตก่ลุม่คนเหลา่นัน้กต็อ้งรวมตวักนั เพือ่ทำประโยชนใ์หเ้กดิขึน้แกช่มุชนของเขาอยูแ่ลว้  
ดังน้ัน เหตุใดรัฐจึงไม่บัญญัติกฎหมายข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิตรงน้ี เพราะว่าทุกชุมชน โดยเฉพาะ 
ชุมชนดั้งเดิมที่มีความเก่าแก่ คนในชุมชนย่อมต้องรู้เรื่องในชุมชนของตนดีที่สุด 
และอาจจะดีกว่าข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียอีก จึงเป็นการสมควรที่จะให ้
คนในชุมชนมีบทบาท ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารชุมชน 
ด้วยตัวของคนในชุมชนนั้นเองอย่างเป็นรูปธรรม
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

จุลนิติ : หากจะพิจารณาเปรียบเทียบหลักการและสาระสำคัญของสิทธิชุมชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗๒ กับ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖๓ แลว้ มหีลกัการ 
เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

ศ.ดร. อำนาจฯ : เม่ือพิจารณาถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว 
ย่อมพบว่ารัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ได้มีการบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้ในมาตรา ๖๖๔ 
และมาตรา ๖๗ โดยท้ังสองมาตราน้ีมีความแตกต่างกัน คือ มาตรา ๖๖ ได้กล่าวถึง 
เร่ืองของสิทธิชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มคนจริง ๆ แต่ในมาตรา ๖๗ ซึ่งกำลังเป็นปัญหากันอยู ่
ในปจัจบุนั ไดก้ลา่วถงึ “สทิธขิองบคุคลแตล่ะคน” ทีจ่ะรว่มกบัชมุชน ซึง่มขีอ้พจิารณา 
๒ ประการ คือ

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่าง 
ปกตแิละตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติของตน ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง 
ตามความเหมาะสม

 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ 
ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง 
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

 สทิธขิองชมุชนทีจ่ะฟอ้งหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืองคก์รอืน่ของรฐัทีเ่ปน็นติบิคุคล  
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
 มาตรา ๕๖ “สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมสีว่นรว่มกบัรฐัและชมุชนในการบำรงุรกัษา และการไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ 
และต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม จะกระทำมไิด ้เวน้แตจ่ะไดศ้กึษา 
และประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและผูแ้ทน 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 สทิธขิองบคุคลทีจ่ะฟอ้งหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอืน่ของรฐั เพือ่ใหป้ฏบิตั ิ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.

 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 มาตรา ๖๖ “บคุคลซึง่รวมกนัเปน็ชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ยอ่มมสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ ี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน”.
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 ประการแรก ความในมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ได้ลอก 
หรือดัดแปลงมาจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖๕ โดยมีหลักการที่คล้าย ๆ กัน  
กล่าวคือ ต้องการให้คนในชุมชนรวมกันเพื่อจะมีส่วนร่วมในการรักษาฟื้นฟูประเพณี  
จัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ที่ต่างกันคือในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ บัญญัติให้บุคคล 
ซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมี 
ส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมได้ “แต่ท้ังน้ีต้องไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” จึงเห็นได้ว่าการท่ีจะให้ 
ชุมชนจัดการในเรื่องใดได้นั้น ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ จะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ 
ชุมชนมีอำนาจในการจัดการเสียก่อน เพราะถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็จะไม่มีผล 
ในทางปฏิบัติ แต่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ได้มีการตัดข้อความ “ทั้งนี้ ตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ” ออกไป ส่งผลให้ชุมชนมีสิทธิทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการ 
ตรากฎหมายลูกออกมารองรับอีก

 ประการทีส่อง ความในมาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ เปน็เรือ่งทีใ่หส้ทิธแิกบ่คุคล
แต่ละคน เช่น นาย ก และนาย ข มีสิทธิที่จะร่วมกับชุมชนและรัฐในการเข้าไปอนุรักษ์
และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่นชมุชนของตน แตจ่ะตา่งจากกรณขีอง 
สิทธิชุมชนมาตรา ๖๖ เล็กน้อย กล่าวคือ ในมาตรา ๖๖ เป็นการให้สิทธิบุคคลซึ่ง 
รวมตวักนัเปน็ชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ถา้เปน็บคุคลธรรมดากจ็ะ 
ไมม่สีทิธติามมาตรา ๖๖ ในการทีจ่ะอนรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะคล้ายกับ 
สทิธติามมาตรา ๕๖ ของรฐัธรรมนญู ป ี๒๕๔๐ แตต่า่งกนัทีส่ทิธติามมาตรา ๕๖ ตอ้งเปน็ไป 
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิแตใ่นมาตรา ๖๖ ของรฐัธรรมนญู ป ี๒๕๕๐ ไดต้ดัคำวา่“ทัง้นี ้
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ ออกไป ซึง่หมายความวา่ การคุม้ครองสทิธขิองคนแตล่ะคน 
ใหม้ผีลบงัคบัในทนัท ีสว่นในมาตรา ๖๗ วรรคสองของรฐัธรรมนญู ป ี๒๕๕๐ มหีลกัการ 

๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 

หรอืวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาต ิและมสีว่นรว่มในการจดัการ การบำรงุรกัษา และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”.

การที่จะให้ชุมชนจัดการในเรื่องใดได้นั้น ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ จะต้องมีกฎหมาย 
บัญญัติไว้ให้ชุมชนมีอำนาจในการจัดการเสียก่อน เพราะถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็จะไม่มี
ผลในทางปฏิบัติ
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

ทีค่ลา้ย ๆ  กบัรฐัธรรมนญู ป ี๒๕๔๐ โดยไดล้อกและดดัแปลงมา กลา่วคอืในมาตรา ๖๗ 
วรรคสอง ไดบ้ญัญตัใิห ้“การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่
ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพนัน้ 
จะกระทำมิได้” ซ่ึงคล้ายกับบทบัญญัติในมาตรา ๕๖ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐  
แต่ในส่วนที่ต่างกันที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ กล่าวถึงเฉพาะว่าอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ในสว่นของรฐัธรรมนญู ป ี๒๕๕๐  
ได้เพ่ิมความว่า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ในชมุชน รวมทัง้ในการจดัทำโครงการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง 
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ยังได้บัญญัติให้เจ้าของโครงการ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้รวม ๓ ประการ ดังนี้ 

 ประการแรก ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสขุภาพของประชาชนในชมุชน (Environmental Impact Assessment หรอื “EIA”  
และ Health Impact Assessment หรือ “HIA”)

 ประการทีส่อง ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียก่อน ซึ่งในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ไม่ได้บัญญัติรองรับไว้ และ

 ประการสุดท้าย ต้องรับฟังความเห็นขององค์การอิสระ 

จลุนติ ิ: แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัสทิธขิองชมุชนหรอืประชาชนในการทีจ่ะมี 
ส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และในการคุม้ครอง สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มในนานาอารยประเทศนัน้ 
มีความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติไว้อย่างไร

ศ.ดร. อำนาจฯ : เรือ่งนีผ้มเองยงัไมเ่คยไดศ้กึษาหรอืคน้ควา้วจิยัดา้นนีม้าโดยตรง  
แต่จากประสบการณ์ชีวิตในขณะศึกษาอยู่ต่างประเทศ พบว่าเร่ืองบทบาทหรือสิทธิชุมชน 
ในตา่งประเทศโดยเฉพาะทางตะวนัตกนัน้มมีานานแลว้ โดยเฉพาะเมือ่รฐัจะดำเนนิการ 
จดัทำโครงการในเขตพืน้ทีใ่ด จะมเีจา้หนา้ทีห่รอืผูท้ีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปดำเนนิการ 
สอบถามความเห็นของประชาชนในชุมชนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการนี้ มีข้อกังวล 
ประการใดหรอืไม ่ทศันคตขิองคนในชมุชนเปน็เชน่ไร ถอืเปน็การเปดิโอกาสใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มเลย และถ้าหากโครงการใดที่เห็นว่าประชาชนยังไม่เข้าใจ 
ในโครงการนัน้อยา่งถกูตอ้ง หรอืเริม่มกีารตอ่ตา้น รฐักจ็ะพยายามชีแ้จง และทำความ 
เข้าใจกับประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในนานาอารยประเทศนั้นได้เปิดโอกาสให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมมานานแล้ว แต่ในประเทศไทยเร่ิมมีอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ 
โดยได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยเป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
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ของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพียงแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย  
แต่หลักการใหญ่ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

แนวความคิดเรื่องสิทธิชุมชนในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศ 
ทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา เปน็ตน้ แตแ่นวความคดินีโ้ดยเฉพาะเรือ่งการทำ  
“EIA” ถอืวา่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเปน็ประเทศแรกทีม่แีนวคดิในเรือ่งนี ้เพราะประเทศ 
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๙ ที่เรียกว่า 
เปน็กฎหมายนโยบายสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิหรอื “National Environmental Policy 
Act of 1969 (NEPA)” ความวา่ ถา้รฐัหรอืบคุคลใดทีต่อ้งการจะเอาเงนิงบประมาณจาก 
รฐับาลกลางไปทำโครงการอะไร ถา้โครงการนัน้จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
อย่างรุนแรง รัฐหรือเจ้าของโครงการจะต้องจัดทำ EIA แต่การทำ EIA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นมีอยู่หลายระดับ สำหรับในเอเชียก็มีแล้ว และเมื่อกล่าวถึงในเรื่อง 
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือการทำประชาพิจารณ์ขณะน้ีก็มีการทำท่ัวโลก  
เช่น การประชุมระหว่างประเทศ ตั้งแต่การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 
Development : UNCED) หรอืทีเ่รยีกวา่ “Earth Summit” ทีก่รงุรโิอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ก็ได้กล่าวโดยชัดเจนว่าการจะกระทำอะไรก็ตาม  
หากการกระทำนั้นจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ต้องจัดทำ EIA 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กระแสทางความคิดระหว่างประเทศทั้งในอเมริกา 
และการประชุมระหว่างประเทศนั้น ล้วนแล้วมีอิทธิพลต่อประเทศไทยทั้งสิ้น และเรา
ก็ต้องรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาจะต่อต้านไม่ได้ 

 ทัง้นี ้การจดัทำ EIA นี ้ไมใ่ชเ่รือ่งใหมส่ำหรบัประเทศไทย เนือ่งจากไดเ้คยม ี
การบัญญัติไว้ใน “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๑๘”  ซึง่ถอืไดว้า่เปน็จดุเริม่ตน้ ซึง่จะมคีวามละเอยีดซบัซอ้นนอ้ยกวา่ปจัจบุนั  
และยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร ประกอบกับความพร้อมของสังคมไทย ที่ประชาชน 
ยังไม่ได้รับทราบถึงหลักการของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้การจัดทำ EIA  
ไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากประชาชนเทา่ทีค่วร แตเ่มือ่ไดม้กีระแสจากตา่งประเทศเขา้มา  
ประเทศไทยจงึไดเ้หน็ถงึความจำเปน็และความสำคญัของการจดัทำ EIA จงึเปน็เหตผุล 
สว่นหนึง่ใหม้กีารยกเลกิ พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ 

แนวความคิดเร่ืองสิทธิชุมชนในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศท่ีพัฒนา 
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น แต่แนวความคิดนี้โดยเฉพาะเรื่องการทำ “EIA”  
ถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีแนวคิดในเรื่องนี้
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พ.ศ. ๒๕๑๘ และตรา “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕” ขึ้น โดยได้มีการพัฒนาในเรื่องรูปแบบของการจัดทำ EIA เพียงแต่ 
ขณะนั้นยังไม่เน้นในเรื่องสุขภาพมากนัก จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ได้นำ 
เรื่องของสุขภาพมาบัญญัติเพิ่มเติมจากหลักการเดิมที่ได้เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๔๐ 

 
จุลนิติ : อาจารย์เห็นว่าการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๖๗ บงัเกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรมโดยสมบรูณแ์ละมใิหเ้กดิปญัหา 
ความขดัแยง้ในสงัคมของแตล่ะพืน้ทีน่ัน้ ควรมกีารกำหนดกฎเกณฑ ์กรอบ กตกิา หรอื 
แนวทางปฏิบัติอย่างไร

ศ.ดร. อำนาจฯ : ในเรือ่งนี ้ผมมคีวามเหน็วา่ ควรจะตอ้งมกีารกำหนดกฎเกณฑ ์
ว่าโครงการใดบ้างที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำ EIA ซึ่งเมื่อพิจารณาจะเห็นว่าการทำ EIA 
ตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ นั้นมีปัญหาค่อนข้างน้อย แม้จะมีบทบัญญัติที่คล้ายกับ 
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ เพราะในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ได้บัญญัติว่าให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งในขณะนั้นได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้กำหนดเรื่องการจัดทำ EIA ไว้แล้ว 

สำหรับในมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ เนื้อความใน 
บทบัญญัติได้เปลี่ยนไป กล่าวคือ ได้ตัดคำว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป 
โดยบัญญัติไว้เพียงว่า “การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ 
จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่น รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทน 
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น 
ประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว” ซึ่งหมายความว่า โครงการใดก็แล้วแต่ที่อาจ
จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จะต้องทำ EIA ทั้งหมด อันเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ระบบการคัดเลือกโครงการการทำ EIA ใหม่ทั้งหมดเลย 

จึงมีปัญหาว่าโครงการใดบ้างที่ต้องทำ EIA ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคแรก๖ 

๖พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔๖ วรรคแรก “บคุคลซึง่รวมกนัเปน็ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิยอ่มมสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”.
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ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เดมิคอืกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม)๗ เพือ่กำหนดประเภท และ 
ขนาดของโครงการหรือกิจการต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ดงันัน้ หากเกดิกรณโีครงการใดทีเ่จา้ของโครงการไมไ่ดท้ำ EIA เพราะเหน็วา่เปน็โครงการ 
ไมเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งทำ EIA ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
และเกดิปรากฏวา่ในระหวา่งทำโครงการนัน้ไดม้ปีระชาชนในชมุชนหรอืองคก์รพฒันา 
เอกชน หรอืเปน็ทีรู่จ้กัและเรยีกกนัทัว่ไปวา่ กลุม่เอน็จโีอ (NGOs : Non Governmental 
Organizations) ทีค่าดวา่จะไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการทำโครงการกอ็าจดำเนนิการ 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ว่า โครงการดังกล่าวไม่ทำ EIA แต่ในขณะที่ผู้ทำโครงการ 
ชี้แจงได้ว่าสาเหตุที่ไม่ทำ EIA เพราะในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีไม่ได้ประกาศไว้ว่าเป็นโครงการที่ต้องทำ ซึ่งปัญหาลักษณะนี้ 

จะเปน็ปญัหาทีพ่บบอ่ย ๆ  จนกลายเปน็ขอ้ขดัแยง้ขึน้มาได ้ซึง่เมือ่พจิารณาถงึบทบญัญตั ิ
ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ก็ไม่ได้บัญญัติว่าโครงการที่ต้องทำ EIA นั้นต้องเป็นไปตาม 
ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ 
ไวแ้ตอ่ยา่งใด ดงันัน้ การจะพจิารณาวา่โครงการใดบา้งทีอ่าจจะไดร้บัผลกระทบอยา่ง 
รนุแรงทีต่อ้งทำ EIA จงึตอ้งยดึบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูเปน็หลกั แมว้า่โครงการนัน้ 
รฐัมนตรจีะไมไ่ดป้ระกาศวา่ตอ้งทำ EIA ประเดน็จงึอยูท่ีว่า่โครงการใดบา้ง ทีอ่าจจะ 
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญ 
ได้บัญญัติไว้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ไม่มีความชัดเจน ถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ ก็เป็น 
ปญัหา นกัลงทนุกไ็มแ่นใ่จ ประชาชนกไ็มแ่นใ่จวา่โครงการใดบา้งจะตอ้งทำ EIA ทางออก 
ทีด่ทีีส่ดุ คอื ตอ้งฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครอง เพือ่ใหศ้าลวนิจิฉยัและถอืเปน็แนวบรรทดัฐาน 
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยของศาลก็ใช่ว่าจะเป็นคำตอบที่แน่นอนตายตัว 
เสมอไป 

 ๗ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
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 ดงันัน้ จงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารวางหลกัเกณฑไ์วใ้หช้ดัเจน และเมือ่ 
พิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓ ก็ได้เปิดช่องไว้ว่าให้ 
คณะรฐัมนตรดีำเนนิการจดัทำหรอืปรบัปรงุกฎหมายในสว่นที ่๑๒ สทิธชิมุชน ภายใน ๑ ป ี
นับแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  
ซึ่งปัจจุบันก็เกินกำหนดระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว จึงเป็นเหตุที่ควรต้อง 
กำหนดกฎเกณฑ์ว่าโครงการใดบ้าง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
เพราะเมื่อมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาโต้แย้งกันอีกต่อไป โดยไม่ต้องมารอ 
คำวินิจฉัยจากศาล 

 นอกจากนี้ในเรื่องขององค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของ 
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ บัญญัติไว้แต่เพียงว่าให้องค์การอิสระประกอบด้วยผู้แทน 
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่ายัง 
ไมม่คีวามชดัเจนในตวับคุคลทีจ่ะมาทำหนา้ทีเ่ปน็องคก์ารอสิระแตอ่ยา่งใด รฐัธรรมนญู 
กำหนดไว้แต่เพียงว่าต้องมีเอ็นจีโอกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แต่ส่วนอ่ืน ๆ  กลับกลาย 
เป็นว่ายังไม่มีความชัดเจน และปัญหาก็จะมีอีกว่าในระหว่างนี้ซึ่งยังไม่มีองค์การอิสระ 
จะดำเนินการอย่างไร โครงการต้องหยุดชะงักทั้งหมดหรือไม่ หรือจะให้โครงการ 
เดนิหนา้ตอ่ไป ดงันัน้ เมือ่ใดยงัไมม่กีฎเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน ปญัหากแ็กไ้มไ่ด ้ 
 และเม่ือพิจารณาเร่ืองอำนาจหน้าท่ีขององค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๖๗ วรรคสองยงัไดบ้ญัญตัหิลกัการไวก้วา้ง ๆ  เทา่นัน้วา่ใหอ้งคก์ารอสิระมหีนา้ที ่
ใหค้วามเหน็ประกอบกอ่นมกีารดำเนนิการตามโครงการเทา่นัน้ จงึเปน็หนา้ทีข่องรฐัสภา 
ที่ต้องดำเนินการตรากฎหมายเพื่อผลักดันให้มีองค์การอิสระที่มีความสมบูรณ์ 
และชัดเจน เพ่ือมาทำหน้าท่ีในการให้ความเห็นประกอบการดำเนินการของโครงการ 
ต่าง ๆ และโดยความเห็นส่วนตัวแล้วเห็นว่า แม้ปัจจุบันนี้จะไม่มีองค์การอิสระ  
โครงการก็ไม่ควรหยุดชะงัก ควรจะให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้โดยปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขเท่าที่มีอยู่จริง เพราะไม่อาจมีใครทราบได้ว่าองค์การอิสระจะตั้งขึ้นเมื่อไร  
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และรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าในขณะที่ยังไม่มีองค์การอิสระ ให้โครงการ 
ที่ดำเนินการอยู่หยุดดำเนินการแต่อย่างใด เพราะการตีความกฎหมายให้หยุด 
ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อรอให้องค์การอิสระเกิดขึ้นก่อน ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
การบริหารกิจการบ้านเมือง และการดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นหลายอย่าง ตลอดจน 
อาจส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
แมว้า่จะยงัไมม่อีงคก์ารอสิระและใหม้กีารดำเนนิโครงการไปตามเงือ่นไขเทา่ทีม่อียูจ่รงิ 
ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะยังคงม ี
เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เจ้าของโครงการต้องดำเนินการอีกไม่ว่าจะเป็นการ 
ทำ EIA การทำประชาพิจารณ์ ตลอดจนเงื่อนไขประการสุดท้ายคือ ผู้ที่อาจได้รับ 
ผลกระทบย่อมดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้อีก เพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่า  
หากโครงการใดที่เจ้าของโครงการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ 
บัญญัติไว้ โครงการนั้น ๆ คงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างแน่นอน 

จุลนิติ : อาจารย์เห็นว่ากระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๖๗ วรรคสองในทางปฏิบัตินั้น ขั้นตอนหรือเรื่องใดที่พบว่ามีปัญหา 
และอุปสรรคมากที่สุด 

ศ.ดร. อำนาจฯ : ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาตัง้แตต่อนตน้แลว้วา่ ปญัหาและอปุสรรคในทาง 
ปฏิบัติในปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แต่เห็นว่าปัญหาที่จะต้องเร่ง
ดำเนินการนั้น กล่าวคือ 

 ประการแรก  ปญัหาเกีย่วกบัโครงการวา่โครงใดบา้งทีจ่ะตอ้งทำ EIA เพราะ 
กฎหมายยังไม่มีความชัดเจนในเร่ืองดังกล่าว จะมีก็เป็นเพียงประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีใ่หอ้ำนาจรฐัมนตรอีอกเปน็ประกาศในการกำหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชน ทีต่อ้งจดัทำ 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ออกมาเป็นพระราชบัญญัติ 

 ประการทีส่อง การจดัรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนหรอืเรยีกวา่ การทำ 
ประชาพิจารณ์ว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร 

 ประการทีส่าม ปญัหาเกีย่วกบัองคก์ารอสิระ ไมอ่าจทราบไดว้า่การดำเนนิ 
โครงการต่าง ๆ ระหว่างที่ยังไม่มีองค์การอิสระ ต้องรอให้มีการตั้งองค์การอิสระก่อน
หรือไม่ โครงการจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ 

ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบย่อมดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้อีก เพราะฉะนั้น 
เชื่อได้ว่า หากโครงการใดที่ เจ้าของโครงการไม่ดำเนินการให้ เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ โครงการนั้น ๆ คงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างแน่นอน
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และข้อคิด 
คำนึงสำหรับประชาชนในฐานะผู้ที่มีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์บำรุง 
รกัษาและไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละการคุม้ครอง สง่เสรมิและรกัษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร. อำนาจฯ : เมื่อรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ จนมาถึงรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐  
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทำโครงการ ขณะทำโครงการ  
ตลอดจนให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงต่าง ๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนได้แล้ว เห็นว่าเม่ือรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิแก่ประชาชนแล้ว  
ประชาชนก็ควรที่จะรักษาสิทธิที่ตนเองมีอยู่ โดยการใช้สิทธิที่มีอยู่ในการช่วยกัน 
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบตอ่ชมุชนอย่างรนุแรงทัง้ทางด้าน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อทำให้โครงการที่จะเกิดขึ้น 
เป็นโครงการที่มีความโปร่งใส ลดภาวะที่น่าจะกระทบในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพลงได้ และแม้ว่าการตรวจสอบอาจจะมีผลทำให้ 
โครงการบางโครงการตอ้งลา่ชา้ออกไปบา้ง แตเ่มือ่พจิารณาถงึผลทีจ่ะไดร้บัในระยะยาว 
ก็ถือว่าคุ้มค่า 
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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 
 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
 ราชการ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงาน	 ก.พ.	 เสนอ	
และให้ดำเนินการต่อไปได้	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 (๑)	ได้กำหนดบทนิยาม	คำว่า	“ส่วนราชการ”	หมายความว่า	กรม	หรือ	ส่วนราชการที่เรียกชื่อ	
อย่างอื่นและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม	และให้หมายความรวมถึงสำนักงานรัฐมนตรีด้วย
 (๒)	 ได้กำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ	 โดยให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า	๖	เดือน	แต่ไม่เกิน	๑	ปี	และสามารถขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อีกแต่ไม่เกิน	๒	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	๓	 เดือน	 โดยรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	 ๑	 ปี	 โดยในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ให้มีการพัฒนา
ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการน้ัน	 ๆ	 เพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการท่ีดีตามแนวทางท่ีสำนักงาน	 ก.พ.	 กำหนด	 โดยผู้บังคับบัญชาต้องจัดทำแบบ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจอย่างชัดเจน
	 (๓)		กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย	 เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	
ทำหน้าที่สอนงาน	 ให้คำปรึกษาแนะนำ	 ติดตามและประเมินผล	 และจัดทำบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก	๒	เดือน	เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ																					
	 (๔)		กำหนดให้การนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 กรณีที่มีการย้าย	 โอนข้าราชการ
หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารและได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ	 ในขณะที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
	 (๕)		กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 ประกอบด้วย	
ประธานกรรมการ	 และกรรมการอีก	 ๒	 คน	 ซึ่งต้องเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับมอบหมาย
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	 (๖)	 กำหนดให้ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยแบ่งออกเป็น	๒	 ส่วน	
ได้แก่	ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ	และพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
โดยกำหนดสัดส่วนการประเมินเท่ากัน	 และกำหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินแต่ละส่วนต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐	แต่ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ก็ให้ส่วนราชการส่งสำเนา
คำสั่งให้ออกจากราชการไปยังสำนักงาน	ก.พ.	ภายใน	๕	วันทำการ	นับแต่วันที่มีคำสั่ง	

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ
ได้กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทบริหาร	
ประเภทอำนวยการ	 (ระดับสูง)	 ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือเทียบเท่าข้ึนไป	 ให้เป็นไปตามแบบ	
สช.	 ๑๑	 กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการนอกจาก
ข้าราชการประเภทบริหาร	 ประเภทอำนวยการ	 (ระดับสูง)	 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป	ให้เป็นไปตามแบบ	สช.	๑๐	ท้ายกฎกระทรวง	โดยได้กำหนดให้บัตรประจำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวใช้ได้	 ๖	 ปีนับแต่วันออกบัตร	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนครบ	๖	ปี	

 เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สำนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรม
 ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วดำเนินการต่อไปได้		โดยมีสาระ
สำคัญคือ	 ได้แก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยตัดลักษณะต้องห้ามในการเป็นอนุกรรมการออก	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสามารถได้รับแต่งต้ัง
เป็นอนุกรรมการได้	
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือ
 ตำแหน่ง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงาน	 ก.พ.	 เสนอ	
และให้ดำเนินการต่อไปได	้ โดยมีสาระสำคัญคือ	 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจ	ุ แจ้งให้
ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งที่ทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่งทราบ	หากข้าราชการผู้นั้น
ไม่ประสงค์จะรับราชการต่อไปก็ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำนาจส่ังบรรจุส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ตั้งแต่วันที่หน่วยงานหรือตำแหน่งนั้นเลิกหรือถูกยุบและในกรณี
ข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะรับราชการต่อไป	 ให้แสดงความจำนงขอย้ายหรือโอนไปรับราชการ
ในตำแหน่งใดหรือที่หน่วยงานใดหรือส่วนราชการใด	แต่สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างที่ต้องชดใช้ทุน
ก็ให้ย้ายหรือโอนข้าราชการผู้นั้นไปรับราชการ	โดยไม่ต้องแสดงความประสงค์จะรับราชการต่อไป	
 ท้ังน้ี	 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้ท่ีขอย้ายหรือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำนาจส่ังบรรจุ
ของข้าราชการที่ขอโอนนั้นให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ในตำแหน่งที่ขอย้ายหรือขอโอนแล้วแต่กรณี	 ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่
หน่วยงานหรือตำแหน่งนั้นเลิกหรือถูกยุบ	 เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างอื่น	 แต่หาก
ไม่ต้องดำเนินการย้ายหรือโอน	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุให้ผู้นั้นออกจากราชการตั้งแต่
วนัทีห่นว่ยงานหรอืตำแหนง่นัน้เลกิหรอืถกูยบุ	แตใ่นกรณทีีไ่มอ่าจดำเนนิการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที่กำหนดในกฎ	ก.พ.	นี้	การดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่	ก.พ.	กำหนด	

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
 เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้
 ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตผลิต	 นำเข้า	 ส่งออก	 จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท	๓	พ.ศ.	....	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ	
เสนอ	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
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	 (๑)	ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๒๒)	ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒
 (๒)	กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต	ผลิต	นำเข้า	ส่งออก	จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท	 ๓	 ยื่นขอรับใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตหรือขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐาน	และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้บุคคลดังกล่าวจัดทำป้ายและบัญชี
รับจ่ายยาเสพติดให้โทษด้วย
	 (๓)			กำหนดแบบคำขอรบัใบอนญุาต	คำขอตอ่อายใุบอนญุาต	คำขอรบัใบแทนใบอนญุาต	และใบแทน	
ใบอนุญาต	โดยให้ยื่นคำขอดังกล่าว	ณ	กองควบคุมวัตถุเสพติด	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
กระทรวงสาธารณสุข	เว้นแต่การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจำหน่ายท่ีขอในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่น	ณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งจังหวัดนั้น	
	 ทั้งนี้	 กำหนดให้คำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ	 และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของผู้อนุญาต	 ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้	 โดยอนุโลม	 แต่ในกรณี
ที่คำขออนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคำขอให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความ
จำเป็นและให้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๒)	 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด
 ประเภทและขนาดของรถ พ.ศ. .... (ออกตามความในมาตรา ๗
 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕)
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงนิเอาประกนัภยัตามชนดิ	ประเภท	
และขนาดของรถ	พ.ศ.	....	(ออกตามความในมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ.	๒๕๓๕)	ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำเนินการต่อไปได	้ โดยมีสาระสำคัญคือ	 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตามชนิดประเภท	 และขนาดของรถ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 โดยให้เพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันสำหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรจาก	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 เป็น
๒๐๐,๐๐๐	บาท	และเพิม่จำนวนเงนิเอาประกนัภยัสำหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่รายในกรณเีสยีชวีติ
จาก	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 เป็น	 ๒๐๐,๐๐๐	บาท	 ตลอดจนได้เพิ่มความคุ้มครองเงินชดเชยรายวัน	 กรณี
พักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่นอกเหนือจากค่าอนามัย	 จำนวนเงินวันละ
๒๐๐	บาท	สูงสุดไม่เกิน	๒๐	วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
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 เ ร่ือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบงานเพ่ือสนับสนุน
 การดำเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
 และมาตรา ๑๒ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและ
การบังคับให้เป็นไปตามมาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	และมาตรา	๑๒	พ.ศ.	....	ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อน
ได้มีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยเ์สนอ	และใหด้ำเนนิการตอ่ไปได้	โดยมสีาระสำคญั
คือ	 ได้กำหนดให้สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานและบังคับให้เป็นไปตามมาตรา	 ๑๐	 มาตรา	 ๑๑	 และมาตรา	 ๑๒	 และกำหนดอำนาจ
หนา้ทีข่องสำนกังาน		โดยใหก้รมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารทำหนา้ทีเ่ปน็ศนูยป์ฏบิตักิารในความผดิฐาน
กระทำความรุนแรงในครอบครัว	 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแจ้งข้อเท็จจริง	 มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการ
กระทำความรนุแรงในครอบครวัหรอืขอ้เทจ็จรงิอืน่ใดทีเ่ปน็ประโยชน์	รวมทัง้เสนอมาตรการหรอืวธิกีาร
เพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งตามมาตรา	๑๐	หรือมาตรา	๑๑
 ท้ังน้ี	 ยังได้กำหนดวิธีดำเนินการในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาลมีคำส่ังกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว	
และกรณียอมความ	 การถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง	 ตลอดจนกำหนดให้มีการอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่	 พนักงานสอบสวน	 และผู้ประนีประนอมซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือไกล่เกลี่ยเพื่อให้
การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแสดง
 ภาพลักษณ์ เพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองด่ืม
 แอลกอฮอล์ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์
เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการ	
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	 และให้ดำเนินการต่อไปได้	 โดยมี	
สาระสำคัญคือ	 ได้กำหนดคำนิยามคำว่า	 “ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	 และ
“ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	 ลักษณะการแสดงภาพสัญลักษณ์	 ลักษณะ	
ภาพสัญลักษณ์	 ตลอดจนหลักเกณฑ์การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
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ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้สื่อทางกิจการโทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	
และสื่ออื่นใด	โดยต้องมีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งตลอดเวลาที่มีการแสดงภาพ

 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ออกจากราชการกรณสีมคัรไปปฏบิตังิานใด ๆ  ตามความประสงค์
 ของทางราชการ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด	ๆ	ตามความประสงค์ของทางราชการ	พ.ศ.	....	ตามที่สำนักงาน	ก.พ.	เสนอ	
โดยมีสาระสำคัญคือ	 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่จะสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปปฏิบัติงานใด	 ๆ
ตามความประสงค์ของทางราชการต้องเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เป็นเวลาไม่เกิน	๕	ปี	และหน่วยงาน
ดังกล่าวต้องเป็นหน่วยงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
	 (๑)	 รัฐวิสาหกิจ	
	 (๒)	 องค์การมหาชน	
	 (๓)	 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	
	 (๔)	 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
	 (๕)	 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี	หรือ
	 (๖)	 หน่วยงานอื่นตามที่	ก.พ.กำหนด
	 โดยให้การไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการตามกฎ	 ก.พ.	 นี้	 หมายถึง	 การไป
ปฏิบัติงานตามความประสงค์ร่วมกันของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานตามข้อ	 (๑)	 -	 (๖)	 และต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	 โดยอาจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงาน
ตาม	ข้อ	(๑)	-	(๖)	หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวมก็ได้		ท้ังน้ี	ยังได้กำหนดให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญซ่ึงถูกส่ังให้ออกไปปฏิบัติงานใด	ๆ	 จะต้องแสดงความสมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษร	 และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 ดังนี้	 คือ	 มีอายุน้อยกว่า	 ๕๐	 ปี	 มีอายุราชการไม่น้อยกว่า
๕	 ปี	 และไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรืออยู่ระหว่างชดใช้ทุน	 และหากในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	 ก.พ.	 จะพิจารณายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ให้เป็นการเฉพาะรายก็ได้

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน	 ก.พ.ร.	 และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอ
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สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ขึ้น	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ	 หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 รวมทั้งได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนและให้กองทุน
มอีำนาจจา่ยเงนิจากกองทนุเปน็คา่ใชจ้่ายตามทีก่ำหนด	โดยใหก้องทุนมคีณะกรรมการกองทนุพฒันา
สือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค	์กำหนดองคป์ระกอบ	คณุสมบตั	ิวาระการดำรงตำแหนง่	การพน้จากตำแหนง่	
อำนาจหน้าท่ีตลอดจนองค์ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว	 และให้มีคณะกรรมการประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุน	 อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 ตลอดจนให้มีผู้จัดการกองทุน	 คุณสมบัติ
ของผู้จัดการ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การพ้นจากตำแหน่ง	และอำนาจหน้าท่ีของผู้จัดการกองทุนไว้ด้วย
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินที่เป็นทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้	
เงนิอดุหนนุของรฐับาล	หรอืทีไ่ดร้บัจากงบประมาณรายจา่ยประจำปแีละเงนิรายไดท้ี่	กสทช.	จดัสรรให้	
ประจำทุกปี	 โดยรายได้ของกองทุนนั้นไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน	 และยังได้กำหนดให้กิจการ
ของกองทนุไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน	กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ	์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วย	
เงินทดแทน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
 แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดยมีสาระสำคัญ	คือ	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 โดยให้สถาบันมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบ
ทางการศึกษา	 ประเมินผลการศึกษาระดับชาติ	 ร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทุกสังกัด	 ดำเนินการเก่ียวกับการทดสอบทางการศึกษา	บริการสอบวัดความรู้ความสามารถ
การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้พัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาการ	 พัฒนาบุคลากร	 ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต	 ตลอดจนได้แก้ไขเพ่ิมเติม
เร่ืองคุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบัน	โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการสถาบันมีอายุไม่ต่ำกว่า	๓๕	ปี	บริบูรณ์	
และไม่เกิน	๗๐	ปีบริบูรณ์	
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
 สาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	
 ๑. รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ....	มสีาระสำคญั	
ดังนี้
	 		 (๑)		ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	 “ผู้เสียหาย”	 “สถานพยาบาล”	 “บริการสาธารณสุข”	
“กองทุน”	และ	“คณะกรรมการ”	เป็นต้น	
	 		 (๒)	 กำหนดให้ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยจากกองทุน	
โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด	 เว้นแต่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามปกติธรรมดาของโรคน้ัน	 หรือซ่ึงหลีกเล่ียง
มิได้เกิดจากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ	 หรือเมื่อสิ้นสุดกระบวนการให้บริการ
สาธารณสุขแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติ	
	 		 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข	
องค์ประกอบคณะกรรมการ	อำนาจหน้าที่	วาระการดำรงตำแหน่ง	การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
ผู้แทนองค์กรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	องค์ประชุม	โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นสำนักงาน
เลขานุการ	 และมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด	อำนาจหน้าที่	และวาระการดำรงตำแหน่ง	
	 		 (๔)	 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
โดยให้กองทุนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินที่โอนมาจากเงินหลักประกันสุขภาพตามมาตรา	 ๔๑	 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เงินที่สถานพยาบาลจ่ายสมทบ	 และ	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	
  (๕)		ได้กำหนดข้ันตอนและวิธีการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นและเงินชดเชย	การพิจารณา
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และเงนิชดเชย	หลกัเกณฑ	์และวธิกีารการอทุธรณค์ำขอเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้	
และจำนวนเงินชดเชย	
	 	 (๖)		กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการจ่ายเงินชดเชยในกรณีผู้เสียหายหรือทายาทยินยอมรับเงิน
ชดเชย	 หรือผู้เสียหายหรือทายาทไม่ยินยอมรับเงินชดเชยและรายได้ฟ้องคดีต่อศาล	 หรือในกรณีที่มี
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การฟ้องคดีและขอรับค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้	ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	การขอรับ	
เงินชดเชยในกรณีความเสียหายปรากฏขึ้นภายหลังการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ					
   (๗)		กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการไกล่เกล่ียและการสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีในระบบบริการ
สาธารณสุข	 การวิเคราะห์สาเหตุแห่งความเสียหายเพ่ือให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกัน
ความเสียหายของผู้รับบริการสาธารณสุข	
	 		 (๘)		กำหนดให้ศาลสามารถนำข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 ของผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ถูกฟ้อง
เปน็จำเลยในคดอีาญาเกีย่วกบัประวตั	ิพฤตกิารณแ์หง่คด	ีมาตรฐานทางวชิาชพีการบรรเทาผลรา้ยแหง่คด	ี
การรู้สำนึกในความผิด	 การชดใช้เยียวยาความเสียหาย	 และการท่ีผู้เสียหายไม่ติดใจให้จำเลยได้รับโทษ
ตลอดจนเหตุผลอื่นอันสมควรมาพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้		
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	คือ
ได้ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ในกรณีที่ผู้รับบริการสาธารณสุขได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทำผิดมิได้	 หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ผู้รับบริการสาธารณสุขไม่ได้
รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร	 และยังได้ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การรกัษาพยาบาลโดยหาผูก้ระทำผดิมไิด	้หรอืหาผูก้ระทำผดิไดแ้ตผู่ร้บับรกิารไมไ่ดร้บัคา่เสยีหายภายใน
ระยะเวลาอันสมควร	 รวมทั้งได้ยกเลิกหลักการในการกันเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและภารกิจในการจ่าย	
เงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้รับบริการท่ีได้รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการ  
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พระราชดำรัส  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๒  

(สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,  ๒๕๓๔ : ๗)

	 	 “...อาจมบีางคนเขา้ใจวา่ทำไมจงึสนใจเรือ่งชลประทาน	หรอื 

เรื่องป่าไม้	 จำได้เมื่ออายุ	 ๑๐	 ขวบ	 ที่โรงเรียนมีครูซึ่งเดี๋ยวนี้ 

ตายไปแล้ว	 สอนเรื่องวิทยาศาสตร์	 เรื่องการอนุรักษ์ดิน	 แล้วให้ 

เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างน้ัน	 เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว 

ทำให้ไหลตามน้ำไป	 ไปทำความเสียหาย	 ดินหมดจากภูเขาเพราะ 

ไหลตามสายน้ำไป	 ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์และ 

เป็นหลักของชลประทานที่ว่า	 ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน	 จะทำให ้

เดือนร้อนตลอดตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป	 กระทั่งการที่จะมี 

ตะกอนลงมาในเขื่อนมีตะกอนลงมาในแม่น้ำทำให้น้ำท่วมนี้นะ 

เรียนมาตั้งแต่อายุ	๑๐	ขวบ...”

๓๔
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	 ประมาณสองปีที่ผ่านมา	 มีการกล่าวถึง	“สิทธิชุมชน”	กันเป็นอย่างมาก	ซึ่งส่วนใหญ่สิทธิชุมชน 
จะได้รับแนวคิดมาจากทางตะวันตก	ในความเห็น	“สิทธิชุมชน”	ที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยควรมี 
องค์ประกอบอะไรบ้างนั้น	 ได้มีความเห็นว่าสิทธิชุมชนเป็นเรื่องธรรมชาติชุมชนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกัน	
สทิธชิมุชนจงึเกดิโดยปรยิาย	มคีวามเปน็สากล	ไมไ่ดเ้กีย่วกบัตะวนัตกหรอืตะวนัออก	สทิธชิมุชนเปน็เรือ่ง
ทีม่มีาตัง้แตด่ัง้เดมิ	เปน็ของทีอ่ยูคู่ก่บัวฒันธรรมชมุชน	วฒันธรรมสงัคมมานาน	เพยีงแตว่า่ตอ่มาเกดิกลไก 
ภาครัฐที่มีอำนาจมากขึ้น	ก็ได้เข้าไปจับระบบต่าง	ๆ 	ซึ่งในบางทีก็เป็นการก้าวล้ำสิทธิชุมชนหรือทำให้ 
เกิดกระทบกระเทือนของชุมชน	 ซึ่งก็เป็นกรณีที่อาจจะมองได้ว่าสมควรหรือไม่สมควร	ทำให้เกิดกรณี 
ถกเถียงโต้แย้งกัน	ฉะนั้น	ทางออกในเรื่องนี้คงต้องมาพิจารณาว่า	สิ่งที่เป็นคุณค่าพื้นฐานสังคม	เช่น	 
เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิมนุษยชน	เรื่องของความเป็นชุมชนติดอยู่กับท้องถิ่นควรจะเป็น 
อยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชนร์ว่มกนัอยา่งดทีีส่ดุ	ทัง้ตอ่ชมุชน	ตอ่บคุคล	และตอ่สงัคมดว้ย	ถา้มปีระเดน็อยา่งไร	
ก็พร้อมที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้โอกาสชุมชน	 ให้โอกาสคนในท้องถิ่นที่จะได้ 
แสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริง	จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของ	“องค์ความรู้ด้านชุมชน”	ในปัจจุบันคืออะไร
และน่าจะมุ่งไปในทิศทางใด	นั้น
	 องค์ความรู้ด้านชุมชน	เป็นเรื่องสำคัญ	แต่ยังทำกันไม่มากพอ	ผู้ที่จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านชุมชน
จะต้องทำการศึกษาวิจัย	 วิเคราะห์	 เจาะลึก	รวมทั้งสังเคราะห์และทำให้เป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิต	มีพลวัต		
และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์	 ผู้ที่จะมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้เหล่านี้มีหลายฝ่ายที่สำคัญ 

ผู้เขียน 
ดร.วิชช์  จีระแพทย์*

	 *น.บ.	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)	(จุฬา),	น.บ.ท.,	น.ม.	(จุฬา),	น.ด.	(Doctor	of	Laws	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	รางวัล 
สภาวิจัยแห่งชาติ	:	วิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม	ปี	๒๕๕๐,	นักปกครองระดับสูง	กรมการปกครอง	รุ่นที่	๒๒,	วปอ.	๓๕๕,	ปปร.	๑		 
สถาบันพระปกเกล้า,	บ.ย.ส.	รุ่น	๙	 	สำนักงานศาลยุติธรรม,	นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง	 รุ่นที่	 ๔	 สำนักงานอัยการสูงสุด,	วตท.	 
รุ่นที่	๗	วิทยาลัยตลาดทุน,	อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ	สำนักงานอัยการสูงสุด.

มองย้อนแนวคิดสิทธิชุมชนของไทย
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คอื	ฝา่ยชมุชนเอง	นา่จะมสีว่นสำคญัในการศกึษา	วเิคราะห	์สงัเคราะห	์ตดิตามองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัชมุชน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของเขาเอง
	 วิธีการศึกษาวิจัยมีหลายอย่าง	แต่อย่างหนึ่งที่น่าทำ	ก็คือการค้นหาว่า	ชุมชนที่ดีเป็นอย่างไร	 
องค์กรชุมชนที่มีความสามารถ	 มีประสิทธิภาพ	คุณภาพอยู่ที่ใด	และจะสร้างคุณภาพประสิทธิภาพ 
ได้อย่างไร	ซึ่งจะมีประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจ	 ให้ข้อคิด	ให้ประโยชน์	ให้แนวคิด	ให้ตัวอย่าง 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง	ๆ 	
	 สว่นการศกึษาวจิยัอืน่	ๆ 	เปน็ตน้วา่	การเปรยีบเทยีบชมุชนและองคก์รชมุชนตา่งทอ้งถิน่	ตา่งภมูภิาค	
หรือแม้กระทั่งต่างประเทศ	ศึกษาวิจัยชุมชนในประเทศต่าง	ๆ 	แล้วมาเปรียบเทียบกับของไทย	ก็เป็นเรื่อง 
ทีน่า่ทำ	เพือ่จะไดป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรูแ้ละกรณศีกึษาทีม่อียูใ่นทีต่า่ง	ๆ 	ซึง่ไมจ่ำกดัเฉพาะประเทศไทย	
แต่ทว่ามีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก
	 เรื่องความเป็นชุมชน	หรือชุมชนนิยม	ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประเด็นเฉพาะในประเทศไทย	แต่เป็นประเด็น 
ในประเทศที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาก	ๆ 	เช่น	สหรัฐอเมริกา	หรือในยุโรป	จึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับ 
การศึกษาวิจัย	วิเคราะห์	สังเคราะห์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นความก้าวหน้ายิ่ง	ๆ 	ขึ้นต่อไปเรื่อย	ๆ ๑ 
		 สำหรับประเทศไทยนั้น	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ก็ได้เริ่มบัญญัติ 
รับรองสิทธิในความเป็นมนุษย์	ที่เรียกกันทั่วไปว่า	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	(Human	 Dignity)	และได้ 
กำหนดรบัรองสทิธแิละเสรภีาพ	ชมุชน	สทิธชิมุชน	ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิไวอ้ยา่งเปน็รปูธรรมในรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ไว้ดังนี้		
	 “มาตรา	๔	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพของบุคคล	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
	 มาตรา	๒๖	การใชอ้ำนาจโดยองคก์รของรฐัทกุองคก์ร	ตอ้งคำนงึถงึศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์สทิธ	ิและ 
เสรีภาพ	ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
	 มาตรา	๒๘	บคุคลยอ่มอา้งศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์หรอืใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนได	้เทา่ทีไ่มล่ะเมดิ 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมของประชาชน
	 บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้	สามารถยกบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนี ้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
	 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง	 
หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่ 
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และชว่ยเหลอืจากรฐัในการใชส้ทิธติามความในหมวดนี ้
	 มาตรา	๔๖	บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปะ	หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	และมีส่วนร่วมในการจัดการ	
การบำรงุรกัษา	และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุ	และยัง่ยนื	ทัง้นี	้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ๑ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,	คุยกับคนแถวหน้า	มองไกล	IFD	๒๕๔๔,	หน้า	๔-๕.
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	 มาตรา	๕๖		สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมสีว่นรว่มกบัรฐัและชมุชน	ในการบำรงุรกัษา	และการไดป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	และในการคุม้ครอง	สง่เสรมิ	และรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มเพือ่ใหด้ำรงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งปกตแิละตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่	สขุภาพ	
อนามัย	สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
จะกระทำมไิด	้เวน้แตจ่ะไดศ้กึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม	รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระ 
ซึ่งประกอบด้วย	ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ	การศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือ 
องค์กรอื่นของรัฐ	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ย่อมได้รับ 
ความคุ้มครอง”
	 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติรับรองไว้เช่นกันโดยมี 
สาระสำคัญในการตัดข้อความว่า“ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	ออก	ซึ่งมีผลทำให้มาตรานี้มีผลบังคับใช้ 
ทนัท	ีโดยไมต่อ้งรอกฎหมายลกู	และไดบ้ญัญตัริบัรองสทิธมิากขึน้	
จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
บัญญัติไว้แต่เดิมตามลำดับ	ดังนี้
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
บัญญัติไว้	ดังนี้
	 “มาตรา	๔	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพและ 
ความเสมอภาคของบุคคล	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
	 มาตรา	๒๖	การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	 
ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และเสรีภาพตาม 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
	 มาตรา	๒๘		บคุคลยอ่มอา้งศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย	์หรอืใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนไดเ้ทา่ที	่ไมล่ะเมดิ 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมของประชาชน
	 บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวส้ามารถยกบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนี	้ 
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
	 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง	 
หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่ 
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัการสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	และชว่ยเหลอืจากรฐั	ในการใชส้ทิธติามความในหมวดนี ้
	 มาตรา	๖๖		บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์	
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ	และมีส่วนร่วม 
ในการจัดการ	 การบำรุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
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	 มาตรา	๖๗	สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำรุงรักษา	และการ 
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิตของตน	 ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
ตามความเหมาะสม
		 การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน 
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ	และผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
		 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือ 
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
		 โดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนประเทศไทยได้บัญญัติรับรองเรื่องของชุมชนแต่ละประเภทไว้	ตั้งแต่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ในมาตรา	๔๖	มาตรา	๕๖	มาตรา	๕๙	มาตรา	๒๙๐ 
จนมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ในมาตรา	๖๖	มาตรา	๖๗	มาตรา	๕๗	
มาตรา	๒๙๐	ซึ่งแก้ไขตามแต่ละมาตราตามลำดับ	จึงต้องศึกษาว่า	ชุมชนแต่ละประเภทดังกล่าวได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองอย่างไร	โดยมีขอบเขตการพิจารณาดังนี้
	 ๑.			สถานภาพทางกฎหมายโดยทั่วไปของชุมชนในประเทศไทย
	 ๒.			ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
	 แยกพิจารณาดังนี้	
 ๑.  สถานภาพทางกฎหมายโดยทั่วไปของชุมชนในประเทศไทย
	 		 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฝ่ายที่ร่วมลงมติสนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา	ตั้งแต่ 
ปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	จึงมีพันธกิจที่จะต้องสนับสนุนผลักดันให้สิทธิในการพัฒนาปรากฏขึ้นเป็นจริงในสังคม	 			
		 	 ถึงแม้พัฒนาการเชิงความหมายของสิทธิมนุษยชนจะก้าวไปไกลในแง่เป็นสิทธิของกลุ่มหรือ 
สทิธโิดยรว่มกนัเหนอืทรพัยากรของชมุชนทีม่ขีอบขา่ยกวา้งขวางทัง้ดนิ	นำ้	ปา่	ทรพัยากร	พนัธกุรรมหรอื 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แต่การมีสิทธิเหนือทรัพยากรดังกล่าวก็มิใช่การที่ชุมชนหรือกลุ่มจะยึดเอามาเป็น 
กรรมสิทธิ์เด็ดขาดทำนองเดียวกับการมีกรรมสิทธิ์ของเอกชนเหนือทรัพย์สิน	แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของ 
สิทธิชุมชนมุ่งก้าวไปให้พ้นความจำกัดคับแคบของสิทธิเอกชนและสิทธิของรัฐ	โดยเน้นลักษณะพิเศษ	 
แห่งการดำรงอยู่ของสิทธิในแง่ของการใช้หรือการจัดการ	 การกล่าวอ้างถึงการมีอยู่ของสิทธิชุมชนจึงมิได ้
หมายถึงการที่ชุมชนมีกรรมสิทธิ์เด็ดขาดเหนือสิ่งที่จัดเป็นทรัพยากรของชุมชนนั้น	ๆ 	ดังเช่น	คำเฉพาะ 
ในการเรียกชื่อทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมของท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยว่า	“ของหน้าหมู่”	หรือใน 
ภาคอีสานก็มี	“ป่าปู่ตา”	หรือ	“ดอนปู่ตา”	เป็นต้น	และยังมีการยืนยันในอำนาจของชุมชนในการใช้ 
หรอืจดัการ	ความหมายของสทิธชิมุชนยงัเนน้องคป์ระกอบดา้นภมูปิญัญา	หรอืภมูริูท้างศลีธรรมของชมุชน
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ในการนำเอาทรพัยากรมาใชอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม	หรอืมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิการทำลาย 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วย	นอกจากนี้ลักษณะในการใช้ของสิทธิชุมชนยังมีเรื่อง 
สิทธิเชิงซ้อนที่ทับซ้อนกันได้บนหน่วยของพื้นที่หรือสิ่งของหรือทรัพยากรของชุมชน	ดังนั้นทรัพยากรของ 
ชุมชนหนึ่ง	ๆ 	จึงอาจอยู่ภายใต้สิทธิปัจเจกบุคคล	สิทธิของรัฐและสิทธิชุมชนทับซ้อนกันอยู่ได้
	 อย่างไรก็ตาม	 มีการอ้างว่าหลักการแห่งสิทธิดังกล่าวมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่	 แต่เป็นเรื่องที่มีมา 
ตั้งแต่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย	โดยถูกลบเลือนไปในยุคเร่งรัดการพัฒนาแบบตะวันตก	 
ภายใต้ระบบอำนาจนิยมนับแต่ช่วงต้นยุค	พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นต้น	โดยเชื่อมั่นว่าสิทธิชุมชนเป็นเรื่อง 
ตะวันออกแท้	ๆ 	ที่เพิ่งถูกทำลายไปจากประวัติศาสตร์๒	และมีการดำรงอยู่ของสิทธิชุมชนในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	มิใช่ประเทศไทยเท่านั้น๓ 
	 แมจ้ะมกีารกลา่วถงึการดำรงอยูอ่นัยาวนานของสิง่ทีเ่รยีกวา่อดุมการณส์ทิธชิมุชนในไทย	แตแ่นวคดิ 
เรื่องสิทธิชุมชนจัดเป็นเรื่องใหม่	ซึ่งมีลักษณะที่มุ่งจะผลิตหลักคิดใหม่เกี่ยวกับสิทธิที่ก้าวพ้น	จากกรอบ 
ของสิทธิแบบปัจเจกบุคคลและสิทธิของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยเป็นสิทธิที่อยู่ระหว่างสิทธิ 
ทั้ง	 ๒	 ดังกล่าว	การริเริ่มใหม่เช่นนี้จึงมีการใช้คำหลายคำ	 เช่น	 สิทธิชุมชนท้องถิ่น	 สิทธิของชาวบ้าน 
สิทธิของชุมชนชนบท	สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  
สิทธิชุมชน	 สิทธิ มนุษยชนของชุมชน  อย่างไรก็ดี 
กล่าวโดยรวมแล้วคำว่า	“สิทธิชุมชน”	เกิดจากการ 
บญัญตัขิองศาสตราจารย	์เสนห่ ์จามรกิ	และนกัวชิาการ 
ที่ร่วมกันบัญญัติคำ	ๆ  นี้	เพื่อต้องการให้เห็นจิตวิญญาณ 
และความมีภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกลิดรอนมาเป็น 
เวลานานในสังคมไทยและต้องการรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้	 
ที่ได้บัญญัติถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา๔	ซึ่งจะ 
เห็นได้ว่า	ระดับการมีส่วนร่วมน้ัน	เป็นเพียงการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการเท่านั้น	หาได้หมายถึงการได้ประโยชน์ในลักษณะของส่วนแบ่งไม่
	 สถานภาพทางกฎหมายโดยทัว่ไปของชมุชนนัน้	ประเทศไทยแตเ่ดมินัน้ยงัไมม่กีารรบัรองสถานภาพ 
ทางกฎหมายของชุมชนไว้อย่างชัดเจน	หากแต่จากระบบกฎหมายไทย	จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าได้ให้ 
ความสำคัญกับสิทธิของปัจเจกบุคคลและสิทธิของรัฐเป็นสำคัญ	 ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของชุมชน 
มากนัก	กฎหมายไทยฉบับแรกที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามรับรองสิทธิของชุมชนคือ	พระราชบัญญัติ 
การชลประทานราษฎร์	พ.ศ.	๒๔๘๒	ที่ได้บัญญัติถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ซึง่จะเหน็ไดว้า่ระดบัของการมสีว่นรว่มนัน้เปน็เพยีงการมสีว่นรว่มในการจดัการ 
เท่านั้นหาได้ขยายความถึงการได้ประโยชน์ในลักษณะของส่วนแบ่งไม่	
 ๒วิวัฒน์	คติธรรมนิตย์	(บรรณาธิการ),	“สิทธิชุมชน	การกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร”,	(สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, 
๒๕๓๖),	น.	๓๓-๓๕,	๒๐๑-๒๐๕,	๒๒๑	งานศึกษาวิจัยท่ีเป็นฐานเร่ิมต้นของวาทกรรม	‘สิทธิชุมชน’	ปรากฏในเร่ือง	“ป่าชุมชน”	 
(รายละเอียดใน	เสน่ห์	จามริก	และยศ	สันตสมบัติ	(บรรณาธิการ),	“ป่าชุมชนในประเทศไทย	:	แนวทางการพัฒนา”,	สถาบันชุมชน 
ท้องถ่ินพัฒนา,	๒๕๓๖).
 ๓รายละเอียดงานศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทย	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,	Tai	Culture,	
Vol.v.,	No.๒,	December	๒๐๐๐,	เพ่ิงอ้าง.
 ๔เจริญ	 คัมภีรภาพและคณะ,	สารัตถะแห่งสิทธิชุมชน	หลักการและความเคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	(กรุงเทพมหานคร	:	เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย,	๒๕๔๑),	น.๑๒๑.



มองย้อนแนวคิดสิทธิชุมชนของไทย

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓40

 ๒. ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	 	 ความเป็นกลุ่มหรือการอยู่ร่วมกันของบุคคล	หรือความเป็นชุมชนของประเทศไทยนั้น	แต่เดิม 
ประเทศไทย	คงมีแนวคิดแบบฝ่ายตะวันออกถึงการอยู่รวมกลุ่มกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	และต่อมา	 
จากการเป็นประเทศภาคีสมาชิกและได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดต่าง	ๆ 	ดังกล่าว	รัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	จนมาถงึรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐ 
จึงได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้หลายมาตรา	 โดยใช้คำที่แตกต่างกัน	 เช่น	คำว่า	“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	 
(a	 traditional	 community)	หรือคำว่า	“ชุมชน”	(communities)	ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	และพุทธศักราช	๒๕๕๐	ดังนี้			
 คำว่า “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” (a traditional community)  
 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ บคุคลซึง่รวมกนัเปน็ชมุชน 
ท้องถิ่นดั้งเดิม	 ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณ	ีภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี 
ของทอ้งถิน่และของชาตแิละมสีว่นรว่มในการจดัการ	การบำรงุรกัษา	และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  Section 46	Persons	so	assembling	as	to	be	 
a traditional community	 shall	have	 the	 right 
to	conserve	or	restore	their	customs,	local	knowledge,	
arts	or	good	culture	of	their	community	and	of	the	nation	 
and	 participate	 in	 the	management,	maintenance,	 
preservation	and	exploitation	of	natural	resources	and	
the	environment	in	a	balanced	fashion	and	persistently	
as	provided	by	law.

  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖  บคุคลซึง่รวมกนัเปน็ชมุชน 
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบำรุงรักษา	และการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
Section 66 	Persons	assembling	as	to	be	a	community,	local	community	or	traditional 
local	 community	 shall	 have	 the	 right	 to	 conserve	 or	 restore	 their	 customs,	 local	 
wisdom,	arts	or	good	culture	of	their	community	and	of	the	nation	and	participate	 in	 
the	management,	maintenance	and	exploitation	of	natural	resources,	the	environment	
and	biological	diversity	in	a	balanced	and	sustainable	fashion.
มาตรานี้	ภาษาไทยใช้คำว่า	“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	ภาษาอังกฤษใช้คำว่า	“a	traditional	local	 
community”
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 (๒) คำว่า “ชุมชน” (communities)      
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา  ๕๖	 สิทธิของบุคคลที่ 
จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา	 และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ดำรงชีพ 
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง	ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	หรือ 
คุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครอง	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระ	
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ 
องค์กรอื่นของรัฐ	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ย่อมได้รับ														
ความคุ้มครอง
 Section 56		The	right	of	a	person	to	give	to	the	State	and	communities	participation	
in	the	preservation	and	exploitation	of	natural	resources	and	biological	diversity	and	in	
the	protection,	promotion	and	preservation	of	the	quality	of	the	environment	for	usual	
and	consistent	survival	in	the	environment	which	is	not	hazardous	to	his	or	her	health	
and	sanitary	condition,	welfare	or	quality	of	life,	shall	be	protected,	as	provided	by	law.
	 Any	project	or	activity	which	may	seriously	affect	the	quality	of	the	environment	
shall	not	be	permitted,	unless	its	impacts	on	the	quality	of	the	environment	have been	
studied	 and	 evaluated	 and	 opinions	 of	 an	 independent	 organization,	 consisting	 of	 
representatives	 from	private	environmental	organizations	and	from	higher	educational	
institutions	providing	 studies	 in	 the	environmental	 field,	have	been	obtained	prior	 to	 
the	operation	of	such	project	or	activity,	as	provided	by	law.
	 The	 right	of	a	person	to	sue	a	State	agency,	State	enterprise,	 local	government	
organization	or	other	State	authority	 to	perform	the	duties	as	provided	by	 law	under	
paragraph	one	and	paragraph	two	shall	be	protected.
  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๖๗		สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมสีว่นรว่ม 
กับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ 
และตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั	สวสัดภิาพ	หรอืคณุภาพชวีติของตน	
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
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	 การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน 
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ	และผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
		 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ 
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
  Section 67	 	The	 right	of	a	person	to	participate	with	State	and	communities	 in	 
the	preservation	 and	exploitation	of	 natural	 resources	 and	biological	 diversity	 and	 in	 
the	protection,	promotion	and	conservation	of	the	quality	of	the	environment	for	usual	
and	consistent	 survival	 in	 the	environment	which	 is	not	hazardous	 to	his	health	and	 
sanitary	condition,	welfare	or	quality	of	life,	shall	be	protected	appropriately.	
		 Any	project	or	activity	which	may	seriously	affect	the	quality	of	the	environment,	
natural	 resources	 and	 biological	 diversity	 shall	 not	 be	 permitted,	 unless	 its	 impacts	
on	 the	quality	of	 the	environment	and	on	health	of	 the	people	 in	 the	communities	 
have	been	studied	and	evaluated	and	consultation	with	the	public	and	interested	parties	 
have	been	organised,	and	opinions	of	an	independent	organisation,	consisting	of	representatives 
from	 private	 environmental	 and	 health	 organisations	 and	 from	 higher	 education	 
institutions	providing	 studies	 in	 the	field	of	environment,	natural	 resources	or	health,	 
have	been	obtained	prior	to	the	operation	of	such	project	or	activity.	
			 The	 right	 of	 a	 community	 to	 sue	 a	 government	 agency,	 State	 agency,	 State	 
enterprise,	 local	 government	 organisation	 or	 other	 State	 authority	 which	 is	 a	 juristic	 
person	to	perform	the	duties	under	this	section	shall	be	protected.
		 มาตรานี้	ภาษาไทยใช้คำว่า	“ชุมชน”	ภาษาอังกฤษใช้คำว่า	“person”
		 ที่กล่าวมาข้างต้น	 ได้เน้นถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๖	
ที่บัญญัติคำว่า	“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	ซึ่งมีความเห็นเทียบเคียงว่า	น่าจะหมายถึง	Indigenous	persons		 
จงึไดน้ำบทความนีม้าเพือ่ศกึษาวจิยัใหเ้ขา้ใจถงึความหมายของคำวา่	“ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ”	ใหถ้อ่งแทต้อ่ไป	
เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องออกกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมดังกล่าว	
เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐาน	แนวความคิด	ผลกระทบต่าง	ๆ	 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดบทบาท	
ภาระหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	ที่ได้บัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้
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  สิทธิของประชาชนโดยเฉพาะชนท้องถิ่นดั้งเดิม	The	Rights	of	Peoples	(In	Particular	 
Indigenous	Peoples)๕ 
				 ๑. หลักการที่ชัดแจ้งของสิทธิมนุษยชน	(The	Statist	Conception	of	Human	Rights)
		 	 สิ่งหนึ่งในการกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศ	เกี่ยวกับหลักประกันสิทธิมนุษยชน	อยู่ที่แรงตึง 
หรือพลังต่อรองระหว่างอำนาจอธิปไตยของประเทศกับสถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ไม่ว่าในเรื่องของ 
ปจัเจกบคุคลหรอืเรือ่งของกลุม่	ในกลางศตวรรษที	่๑๙	ความสำคญัของสทิธติามกฎหมายธรรมชาต	ิถกูแทนที ่
โดยการบงัคบัดว้ยความยนิยอมของรฐั	แรงตงึนีก้ถ็กูรฐัละลายไปใน	๑๐	ปหีลงั	ตอ่จากนัน้	การเจรญิเตบิโต 
ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 ได้โต้แย้งอำนาจรัฐที่ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุด	 ตั้งแต่สงครามโลก 
ครั้งที่	๒	(W.W.II)	เป็นต้นมา	มีมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการดำเนินการของรัฐ	และผู้อาศัย 
อยู่ในรัฐไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศหรือไม่	 รวมทั้งยังมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งโดยองค์กร 
สทิธมินษุยชนกระบวนการขององคก์รระหวา่งประเทศจำนวนมากในการดำเนนิการดงักลา่ว	และยงับญัญตั ิ
แนวความคิดที่ชัดเจนของสิทธิ	 องค์กรระหว่างประเทศจะเป็นผู้กำหนดสาระสำคัญและลักษณะสิทธิ
ของผู้ถูกละเมิดที่จะได้รับการเยียวยา	รัฐต่าง	ๆ 	มีส่วนได้เสีย	มีสิทธิมีเสียงที่มีน้ำหนักน้อยมากเปรียบ 
เหมือนโครงกระดูกส่วนเล็ก	ๆ 	ในร่างกายเท่านั้น	
	 ๒.	แนวความคิดของสิทธิ และสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 (The	Statist	
Conception	of	Rights	and	the	Rights	of	Peoples	especially	Indigenous	Peoples)	
	 	 วิวัฒนาการของสิทธิของประชาชนในมิติต่าง	ๆ 	คือ	การตอบสนอง	เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ก็คือ	
การตอบสนองในส่วนต่าง	ๆ 	ของโครงสร้าง	การให้คำจำกัดความ	การป้องกัน	การสนับสนุนสิทธิ	ให้เป็น
ตัวแทนของสังคมเพื่อเป็นพลังบรรทัดฐานปกป้องเหยื่อของรัฐ	ในทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	
บทความนี้ให้ความสำคัญแก่เหยื่อซึ่งก็คือ	 ชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ถูกปฏิเสธถึงสิทธิพื้นฐานในด้านศักดิ์ศรี																			
ในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์และเชื้อชาติอย่างถาวร	อันเป็นพื้นฐานแต่แรก	แล้วพัฒนาการต่อมา
เป็นความเป็นชุมชนที่กล่าวถึงในปัจจุบัน
	 	 Rodolfo	Stavenhagen	ไดใ้หค้วามหมายพลเมอืงชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	(Indigenous	Populations) 
ว่าหมายถึง	 ผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมของอาณานิคม	 ผู้ซึ่งโดยทั่วไปตามประวัติศาสตร์แล้วถูกปราบปราม	 หรือ	
ถูกล่าดินแดนโดยผู้อื่น	 และต้องเสียอำนาจอธิปไตยไป	 รวมทั้งตกเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองของสังคมส่วนใหญ่ 
และรฐัไมม่อีำนาจควบคมุดำเนนิการใด	ๆ 	(The	original	inhabitants	of	a	territory	who,	because of	
historical	 circumstances	 (generally	 conquest	 and/or	 colonization	 by	 another	 people),	
have	 lost	 their	 sovereignty	 and	have	become	 subordinated	 to	 the	wider	 society	 and	 
the	state	over	which	they	do	not	exercise	and	control.)
	 	 Stavenhagen	 เห็นว่า	สถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นผู้ถูกกระทำให้สูญเสียสิทธิ 
ทางอธิปไตยโดยไม่มีส่วนร่วมหรือเป็นตัวแทนในทางการเมือง	และยังเป็นเหยื่อของสิทธิพื้นฐานต่าง	ๆ 	
จากสถานะของผู้อยู่ใต้ปกครองนี้	 ทำให้ถูกล่วงล้ำในสิ่งต่าง	ๆ 	รวมทั้งการบริการทางสังคมและแรงกดดัน 
ในการถูกยึดดินแดน	และทรัพยากรที่ทำมาหากินได้อย่างถาวร

 ๕ท่ีมา	:	แปลจาก	The	Rights	of	Peoples,	Edited	by	James	Crawford,	Clarendon	Press,	Oxford,	1987,		p.	17-37. 
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	 	 ๒.๑	 ผลกระทบต่อสิทธิที่เห็นได้ชัดเจน	 (The	Impact	of	the	Statist	Framework	 
of	Rights)
		 	 	 	 ไม่แปลกประหลาดอะไรเลยที่ชนท้องถิ่นดั้งเดิมตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรม	และตกอยู่ 
ท่ามกลางความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกรุกล้ำความเป็นเอกลักษณ์	โดยการอ้างความเป็นชาติของรัฐ	
ข้อเรียกร้องในรูปแบบต่าง	ๆ 	สรุปเป็นข้อยุติได้	๒	ประการ	คือ	๑.	ความเป็นเอกราชของอาณานิคม	 
(the	territorial	sovereignty)		๒.	ความเปน็หนึง่เดยีวของเชือ้ชาต	ิ(a	unified	nationality)	ภายใตก้าร 
บรหิารขององคก์รของรฐับาล	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิจะมสีทิธเิปน็เจา้ของเอกราชและเชือ้ชาต ิ
ของตนเองได	้ตอ้งขึน้อยูก่บัประวตัศิาสตร	์ประเพณ	ีและความเปน็ตวัของตวัเอง	สำหรบัสิง่ทีต่อ้งถอืปฏบิตั ิ
คือความเหมาะสมในสิทธิของทรัพย์สิน	หน้าที่ในการเสียภาษี	หรือการเป็นทหาร	ความภักดีต่อชาติ		
และการศึกษา	การต่อต้านในสิ่งดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ต้องห้าม
		 	 	 	 รูปแบบของความเดือดร้อนเสียหายโดยทั่วไป	มีนัยสำคัญบนสมมติฐานของการรวมกลุ่ม 
ของชนกลุ่มใหญ่ของสังคมจากความทันสมัย	ในขณะที่ชนกลุ่มน้อยกลับล้าหลังลงในรูปแบบของการ 
อยูอ่าศยั	ลกัษณะของชนกลุม่นอ้ยจะถกูมองเหน็ไดอ้ยา่งเดน่ชดั	จากสงัคมของชนชัน้มนษุยด์ัง้เดมิซึง่แยกตวั
ออกจากกระบวนการ	พฒันาสูส่งัคมสมยัใหม	่(รวมทัง้ผลผลติของแรงงาน	โดยการใชเ้ครือ่งจกัรแทนแรงงาน	
ซึง่เมือ่เรว็	ๆ 	นีไ้ดม้กีารนำเครือ่งจกัรทีใ่ชไ้ฟฟา้และทีท่ำงานโดยอตัโนมตัมิาใช)้	ดว้ยเหตดุงักลา่ว	ชนทอ้งถิน่ 
ดัง้เดมิจงึไมม่กีารยอมรบัเขา้สูส่งัคมเทา่ใดนกั	เวน้แตเ่ปน็กรณทีีก่ฎหมายภายในอนญุาตให้	และการปกปอ้ง 
คุม้ครองเปน็เรือ่งของดลุพนิจิ		ไมใ่ชเ่ปน็หนา้ทีข่องรฐัในการผกูพนัรบัรูถ้งึสทิธขิองชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิดงักลา่ว 
		 	 	 	 สิทธิของชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นเรื่องท้าทายระบบภายในของแต่ละประเทศในการแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว	 โดยเป็นการขยายการค้นหาแนวคิดของวัฒนธรรม	 ทั้งการกำหนดสัดส่วน	สนับสนุน 
ความเป็นไปได้ระหว่างความขัดแย้งขององค์กรภายใน	 และองค์กรระหว่างประเทศ	 การพัฒนาสิทธิ 
ของประชาชนยงัคงแตกแยกและออ่นแอ	สว่นใหญใ่นเรือ่งของขอ้ถกเถยีงทางศลีธรรม	(Moral	challenge) 
กับระบบของรัฐ	และข้อถกเถียงต่อแรงกดดันทางการเมือง	การปกป้องของรัฐบาล	มีมากกว่าข้อเรียกร้อง 
ของประชาชน
		 	 	 		 ข้อถกเถียงทางศีลธรรม	มักจะไม่เป็นที่เข้าใจหรือขัดแย้งกัน	เนื่องจากความไม่คล้อยตาม	
หรือเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 จุดเริ่มต้นสิทธิของประชาชนโดยการบัญญัติกฎหมาย	 
เป็นการทำลายล้างโดยตรงของนักกฎหมายสำนักกฎหมายบ้านเมือง	 (Positivist)	 ซึ่งเห็นตรงข้าม 
กับนักกฎหมายสำนักกฎหมายธรรมชาติ	 (Naturalist)	และมุมมองของนัก	positivist	รุ่นใหม่	 
(neo	-	positivist)	ทีม่องวา่กฎหมายระหวา่งประเทศขึน้อยูก่บัการดำเนนิ	และการยอมรบัของรฐั	แนวความคดิ 
เช่นนี้เปรียบเทียบได้กับแนวคิดของนัก	positivist	รุ่นก่อน	(pro	-	positivist)	ที่ชนเผ่า	Indians	ถูกทารุณ 
โหดร้ายโดยผู้รุกรานชาวสเปน	 (Spanish	 Conquistadors)	 ตามคำสั่งของ	 Victoria	 ก่อนมีกำเนิดของ 
กฎหมายระหว่างประเทศ
		 	 	 		 บางทีในรอบ	๑๐	ปีหลัง	 การเจริญเติบโตที่ทันสมัยของการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง 
ยุคใหม่ทำให้การต่อสู้ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีความเป็นสากลมากขึ้น	โดยก่อนหน้านั้น	ข้อขัดแย้งต่าง	ๆ 	 
จะเป็นการฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ต่อศาลภายในของประเทศ	 จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ผลการพิจารณา 
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จะเป็นการกัดเซาะทำลายสถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยตรง	 แม้ว่าจะมีข้อต่อรองที่สำคัญมากมาย 
จากประเทศต่าง	ๆ	ตลอดเวลา	(It	is	hardly	surprising	that	the	cumulative	weight	of	the	legal 
response,	 although	 there	 were	 significant	 variations	 from	 country	 to	 country	 and	 
through	time,	was	a	steady	erosion	of	the	position	of	indigenous	peoples.)	ผลของการประชมุเวท ี
ระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่อง	 ที่จะปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ 
สงัคมชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิจากการดำเนนิการภายนอกรฐัสูก่ารดำเนนิการภายในรฐัในขอบขา่ยทีก่วา้งขวางขึน้	
โดยรวมองคก์รระหวา่งประเทศทีป่ระเทศนัน้เปน็สมาชกิ	และมผีูแ้ทนของรฐัเขา้มสีว่นรว่มในการดำเนนิการ 
ดังกล่าว	 กระบวนการของเวทีระหว่างประเทศของสหประชาชาต	ิ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ 
ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิภายใตก้ารรบัรองโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	(especially	the	Sub	–	Commission 
on	Indigenous	Populations	in	Geneva	as	an	undertaking	of	the	Human	Rights	Commission)	
ยอมรบัเหตผุล	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ในรปูแบบของการเปน็ทีย่อมรบัและ	การกอ่ตัง้เครอืขา่ย	(in	the	form	
of	 consciousness	 raising	 and	 network	 -	 building)	 เหนือสิ่งอื่นใด	 ความพยายามของชนท้องถิ่น 
ดัง้เดมิและผูน้ำของเขาไดร้บัการยอมรบัอยา่งเปน็ทางการในระดบัสากล	ลกัษณะทีป่รากฏชดัของเวทสีากล 
หมายถงึ	ผูซ้ึง่ถกูโตแ้ยง้	อยา่งกวา้งขวาง	แตถ่กูทำลายการเรยีกรอ้งโดยกระบวนการเรยีกรอ้งสทิธ	ิโดยการ 
ดำเนินการภายใต้กรอบของระบบสากลทางการเมือง	 ตัวอย่างเช่น	 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยอมรับ 
ขอ้เรยีกรอ้งเฉพาะจากสมาชกิ	และเฉพาะรฐัเทา่นัน้ทีเ่ปน็สมาชกิได้	และแมม้กีารใหค้วามยนิยอมเปน็พเิศษ 
แก่ประเทศที่ตกเป็นจำเลยแม้ไม่ใช่เป็นสมาชิกก็ตาม	 ชนท้องถิ่นดั้งเดิมก็ไม่สามารถเสนอข้อเรียกร้องจาก 
การถูกใช้อำนาจโดยไม่ชอบจากศาลยุติธรรมของประเทศ	หรือจากองค์กรพิเศษที่ตั้งขึ้นได้เลย
		 	 	 	 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ไมว่า่	จากกระบวนการภายในของประเทศ	หรอืจากองคก์รระหวา่งประเทศ 
ทำให้เกิดความพยายามสร้างองค์กรข้ามชาติ	 (Transnationalization)	 โดยเฉพาะความพยายาม 
ในการสร้างความแข็งแกร่งจากความร่วมมือของหน่วยงานและสมาคมอาสาสมัครเชื่อมโยงชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมเช่นเดียวกับกลุ่มความกดดันข้ามชาติ	 (a	 kind	 of	 transnational	 pressure	 group) ซึ่งมิใช่ 
การรเิริม่ดำเนนิการโดยรฐับาล	หรอืการดำเนนิการระหวา่งรฐับาล	ศนูยร์วมของสทิธขิองประชาชนในฐานะ 
พื้นฐานของสิทธิ	หายไปจากการรับรู้ของรัฐที่ปกครองแบบกดขี่อาณานิคม	สถานการณ์ของชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมจะปรากฏอย่างรุนแรงและชัดเจนเกี่ยวกับการถูกแบ่งแยกวัฒนธรรม	หรือการข่มขู่ด้วยการ 
ทำลายล้างเผ่าพันธุ์	 การอ้างข้อเรียกร้องแบบใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจด้วยตนเองในความเป็นอยู่ของ 
กลุ่มชาติเผ่าพันธุ์	รวมทั้งโดยส่วนตัวและกลุ่มต่าง	ๆ 	เพื่อให้มีผลใช้บังคับ	โดยเพิ่มกระบวนการและองค์กร 
ผูเ้ชีย่วชาญทางกฎหมายยิง่ขึน้	การเรยีกรอ้งขอความชว่ยเหลอืโดยวธิกีารตา่ง	ๆ 	ของประชาชนกำลงัเผชญิ
กับความน่ากลัวของการทำลายล้างเผ่าพันธุ์	(genocide)
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		 	 	 ๒.๒	 ความพยายามในการพัฒนาสิทธิของชนท้องถิ่นดั้งเดิมภายในกรอบของประเพณ ี
(Attempts	to	Develop	Indigenous	Rights	within	the	Traditional	Framework)	
		 	 	 		 	 ข้อเรียกร้องของชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้รับการยอมรับอย่างเด่นชัดในปีหลัง	ๆ 	นี้	โดยเป็น 
ส่วนหนึ่งของเหตุผลในความพยายามใหม่ในการเชื่อมโยงข้อต่อสู้ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในภาคพื้นภายใน 
และหน่วยงานสากล	 จากการคาดเดา	 รัฐคงคัดค้านความพยายามใหม่นี้โดยกดดันชนท้องถิ่นดั้งเดิม													
ไปสู่ช่องทางขององค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ	(non	–	governmental	channels)
		 	 	 	 	 ผลสะท้อนกลับทางด้านการเมือง	สถานะของชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นประเด็นที่เติบโต 
และถกเถียงกันมากขึ้นทางด้านวิชาการ	นักประเพณีนิยมได้ค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้อง	 โต้แย้งอย่างมี 
เหตุผลและเหมาะสมในหลักการ	กระบวนการ	และองค์กรกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่	เพื่อรองรับกับ 
ขอ้เรยีกรอ้งของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	ไดม้คีวามกา้วหนา้ในการคน้หากรอบทีก่ำหนดขึน้โดยเฉพาะเพือ่พยายาม
ลบล้างระบบของรัฐ	(the		specification		of		a		framework		that		exerts		leverage		on		the		State		
system)	 ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสิทธิทางด้านชนชาตินิยม	 ประเพณีทั้งหมดของประชาชนเกิดขึ้น 
จากข้อเรียกร้องหาความยุติธรรมจากจุดเล็ก	ๆ 	ในเวทีเพื่อความพยายามในการนำไปสู่ความเป็นสถาบัน 
ของศีลธรรม	กฎหมาย	และแรงกดดันทางการเมืองเพื่อให้ได้รับการตอบสนองมากยิ่งขึ้น
      การท้าทายท่ีจะค้นหาโครงสร้างสิทธิของประชาชน	รวมท้ังชนท้องถ่ินด้ังเดิม	โดยปราศจาก 
ทั้งความรู้สึกทางด้านจิตใจ	 และความรู้สึกส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับรู้ถึงความจริงว่า	 ความเป็นอยู่		 
มอียูข่องชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิเปน็สว่นหนึง่ทีม่อียูท่กุแหง่ของโลก	(It	is	also	important	to	acknowledge 
that	 the	 reality	of	 the	 indigenous	peoples’	experience	 is	part	of	 the	story	of	 
all		parts	of	the	World)
			 	 	 	 	 ไม่ควรจำกัดหลักเกณฑ์	 สำหรับวัฒนธรรมที่เหนือกว่าหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง	สิ่งที่ 
กลา่วในทีน่ีค้อื	ขอบเขตธรรมดาทัว่ไป	แมค้วามมอียูข่องเขตพืน้ที่	พลเมือง	และรฐัตอ่รฐั	จะแตกตา่งกนัไป		
รายงานของ	Professor	Brownlie	ได้กล่าวว่าความต้องการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
ในกรอบของสิทธิมนุษยชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะในกรอบของสิทธิของกลุ่มชนในส่วนของการ 
คุ้มครองชนกลุ่มน้อย	และการสนับสนุนให้มีการตัดสินใจด้วยตนเอง	ในทัศนคติของเขา	เห็นว่า	ปัญหา 
ทีเ่กดิขึน้กบัชนเผา่พนัธุ์		Lapps,		the		Inuit,		Australian		Aborigines,		the		Welsh,	the		Quebecois, 
the	Armenians,	the	Palestinians	และอื่น	ๆ 	มีพื้นฐานอย่างเดียวกัน	แต่แตกต่างกันในทางปฏิบัติ 
(are	the	same	in	principle,	but	different	in	practice)	เขาสรุปว่า	การแยกประเด็นชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมออกจากปัญหาของการตัดสินใจ	และการดูแลชนกลุ่มน้อยเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง	ไม่ว่าในการพิจารณา 
โดยหลกัการหรอืโดยทางปฏบิตั	ิ(The	Separation	of	the	topic	of	indigenous		populations	from		
the		questions		of		self-determination		and		the		treatment		of		minorities		is		not		justified, 
either	as	a	matter	of	principle	or	by	practical	considerations.)	การวิเคราะห์ของเขา 
ไมว่า่ในเชงิปฏเิสธหรอืยอมรบั		มผีลตอ่ความพยายามในการกอ่ใหเ้กดิสทิธขิองประชาชนมคีวามเดน่ชดัขึน้ 
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		 	 ๒.๓	 ทางเลือกให้เข้าถึงวิธีการ	(Alternative		Approaches)
			 	 	 	 Richard		Von		Weisacker		ประธานาธบิดขีองประเทศเยอรมนัตะวนัตก	ไดก้ลา่วขอ้คดิเหน็ 
ที่น่าสนใจที่		Bundestag		ในวาระครบรอบ	๔๐	ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	(W.W.II)	ว่า	“เราจะค้นหา 
ความสามคัคปีรองดองสำหรบัเหตผุลทีเ่หมาะสม		เราตอ้งเขา้ใจวา่		ความสามคัคปีรองดองไมอ่าจเกดิขึน้ได้
ถา้ปราศจากความทรงจำ		การลมืเหตกุารณต์า่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้		ทำใหเ้กดิพลดัหลงเขา้ใจคลาดเคลือ่นตลอดไป		
ความลบัของการกลบัคนืสูค่วามสามคัคปีรองดองขึน้อยูก่บัความทรงจำ		(We	seek		reconciliation		for		
precisely	this	reason.	We	must	understand		that		there	can		be	no	reconciliation	without		
remembrance,	seeking		to		forget	makes	exile	all	the		longer.		The		secret	of		redemption	
lies	in	remembrance.)		ทำนองเดียวกันเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้		ตราบใด
ทีย่งัคงมคีวามเปน็นามธรรมทีเ่ตม็ไปดว้ยความอยตุธิรรม		อกีทัง้ยงัคงมคีวามเปน็ประวตัศิาสตรโ์ดยเฉพาะ	
แตก่ลบัถกูแวดลอ้มดว้ยความทนัสมยั		การพฒันาพลเมอืงนัน้		ถา้ไมย่อมรบัและเขา้ใจประวตัศิาสตร	์กย็าก 
ที่จะมีการตอบสนองที่เหมาะสม	 ในทางกลับกันเราต้องการภาพสัดส่วนความเหมาะสมที่จะให้ 
คำจำกัดความ	ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองสมัยใหม่กับสังคมดั้งเดิม	ที่เรารวมเรียกว่าชนท้องถิ่นดั้งเดิม
		 	 	 	 ในบางประเทศ	เช่น	นิวซีแลนด์	และอาจจะเป็นออสเตรเลีย	ตระหนักถึงประเด็นนี้และมี 
ความก้าวหน้ายิ่งกว่าที่อื่นใดในโลก	 ในระดับของความรู้สึกและตระหนักถึงชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีมาก่อน		 
หากพิจารณาด้วยความเป็นธรรม	 สำหรับเหตุผลเพื่อการกำหนดความทรงจำต่อไป	 ซึ่งมีเหตุผลมากมาย 
ที่จะต้องค้นหาความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมกับชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ในการเปรียบเทียบระดับความรู้สึก 
และตระหนักถึงความคาดหวังของชนเผ่า	Aborigines	ที่มีมาก่อนกับประเทศส่วนใหญ่ของโลก	ตัวอย่างนี้ 
จะชี้ให้เห็นถึงสภาพที่ไม่ปรากฏในที่ใด	 ซึ่งสำหรับประเทศออสเตรเลียแล้ว	 ความยุติธรรมในการกำหนด 
พื้นฐานการใช้ภาษา	 เรื่องของประเทศนั้น	 นักเขียนและปัญญาชนกำลังมีแนวคิดด้านเดียวในการพัฒนา 
ชนบทและการขม่ขนืธรรมชาตเิพือ่ผลกำไรอยา่งรวดเรว็	ในทศันคตนิี	้การทำลายเอกลกัษณข์องวฒันธรรม		
และวิถีชาวบ้านของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	เป็นที่เข้าใจในรูปแบบของการทำเหมือง	การทำให้สิ่งแวดล้อม 
หมดไปโดยการเวนคืน	 หรือทำลายให้สูญเปล่าในแหล่งวัฒนธรรม	จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลาย 
เอกลักษณ์และวิถีชาวบ้านเหล่านี้

		 ๓.	 สิทธิของประชาชนใน ๓ รูปแบบ 	(Three	Versions	of		People	Rights)
		 	 เป็นการขัดแย้งกับเบื้องหลังของเรื่องนี้ในการตรวจสอบขอบเขตความหมายในการก่อตั้ง	
“สทิธขิองประชาชน”	(Rights		of		Peoples)	ในขณะนี้	คำอธบิายของเรือ่งนีจ้ะเปน็การแบง่แยกแนวทาง 
ทั้ง	๓	รูปแบบในการนำนิยามคำว่า	“สิทธิของประชาชน”	(Rights		of		Peoples)		มาใช้	ความเด่นของ 
การใช้แนวทางทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกัน	แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีความสับสนมากมายซึ่งกันละกันด้วย	รูปแบบ 
ทั้ง	๓		รูปแบบ	มีดังนี้
		 	 ๓.๑	 บทบาทของประชาชนที่เป็นรูปแบบพิธีการในตราสารระหว่างประเทศ	(The	Role	of	
Peoples	in	Formal	International	Instruments)
		 	 	 	 ก่อนอื่นใดทั้งหมด	 มีข้ออ้างอิงกับประชาชนในตราสาระสำคัญระหว่างประเทศ	ซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับจากรัฐคือบทนำ	(Preamble)	ของกฎบัตรสหประชาชาติ	(The	United	Nations	Charter) 
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ได้เร่ิมยืนยันว่า “เราประชาชนตัดสินใจท่ีจะกำจัดความหายนะหรือโรคระบาดของสงคราม” (We	the	 
peoples	are	determined	to	eliminate	the	scourge	of	war.)	โดยมาตรา	๑	(๑)	ของกติกา 
สากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง	และสิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	on		Civil		
and		Political		Rights)	และกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
(International	 Covenant	 on	 	 Economics,	 Social	 and	Cultural	 	 Rights)	 ซึ่งกติกาทั้งสองฉบับ 
ที่เป็นหลักการพื้นฐานนี้ได้กำหนดว่า	“ประชาชนทุกคนมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง”	(All	peoples		
have	the	right	of	self-determination.)	จากการกำหนดเช่นนี้จึงเป็นการประกาศถึงพื้นฐาน 
ทีย่อมรบักนัอยา่งชดัแจง้วา่	รฐัเปน็เพยีงผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบอำนาจจากประชาชน	รฐัแสดงบทบาทในตราสาร 
ระหว่างประเทศ	 โดยมีฐานะเป็นเพียงผู้แทนในเบื้องต้น	 ที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ใช่เพื่อแสดงถึง 
ความต้องการในประโยชน์ของรัฐ	 (Governments	are	the	authoritative	representatives	 of	 
people,	that	they	act	in	international	institutions	in	a	Fundamental	representational	role,	
and	that	it	is	ultimately	the	legitimacy	of	the	peoples	that	they	represent,	not	their		
own	expression	of	States	interests.)	ในมุมมองนี้	 จึงเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของประชาชน	 
(It	 is	 the	 legitimacy	of	 peoples.)	ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และพื้นฐานสำหรับเป็นเครื่องมือ 
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน	 และสำหรับความร่วมมือกันในระหว่างประเทศ	ไม่ใช่สิทธิหรือ 
ความสามารถของรัฐซึ่งเป็นสิ่งไม่แน่นอนและได้รับมอบเพียงชั่วครั้งชั่วคราว	ดังนั้น	รัฐในความหมายนี้	
หากเปรียบเทียบกับประชาชนแล้ว	รัฐจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นและเป็นสิ่งที่แยกออกมาจากความจริง 
ทางการเมือง	(States	in	this	sense	are	an	artificial	and	derivative	political	reality	as	 
compared	to	peoples.)
		 	 	 ตามความเปน็จรงิ	ขอ้โตเ้ถยีงนีย้งัไมช่ดัเจนในระหวา่งประเทศทัว่โลก	ผูแ้ทนของรฐับาลตา่ง	ๆ 	 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของรัฐสามารถปกครองโดยการบังคับข่มขู่	นั่นก็คือ	เครื่องมือของรัฐ 
ถูกยึดไว้โดยคนชั้นสูงกลุ่มเล็ก	ๆ 	แม้แต่ผู้ปกครองแคว้นอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ปกครองประชาชน 
บริเวณชายแดนของประเทศก็ตาม	ดังนั้น	หากจะสมมติถึงฐานะระหว่างรัฐกับประชาชนแล้ว	อาจจะ 
แตกตา่งกนัในหลายกรณ	ีไมว่า่ชนชัน้	เชือ้ชาต	ิกลุม่ชาตพินัธุ	์และขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีวฒันธรรม	ภาษา 
ของแต่ละภาคที่ไม่หลงเหลืออยู่	ที่เห็นได้ชัดแจ้งคือ	รูปแบบการปกครองรวมตัวกันเป็นสังคม	หรือหมู่ 
ชนชั้นสูงแห่งอำนาจ	(Societal	 hierarchies	 or	 constellations	 of	 power)	 รวมตัวกันเพื่อกดขี่ 
ผูอ้ยูใ่ตอ้ำนาจโดยเฉพาะอยา่งยิง่	ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิซึง่เปน็อนัตรายอยา่งยิง่ตอ่เชือ้ชาต	ิการเมอืง	และสงัคม 
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     	 มุมมองน้ีได้มีการอภิปรายถึงการหยุดย้ังการล่าอาณานิคม	รวมท้ังการเก่ียวพันถึงข้อโต้แย้งต่าง	ๆ  
เกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง	การกำหนดให้มี	General	Assembly	Resolution 
1514	ชี้ให้เห็นถึงความเคลือบคลุมและปัญหาอย่างหนึ่งของพื้นฐานการตัดสินใจด้วยตนเอง	 เป็นสิทธิ 
ของประชาชน	ตามความเข้าใจของสหประชาชาติ	คำประกาศฉบับแรกใน	Paragraph	ของ	 
General	Assembly	Resolution	1514	กล่าวว่า	การปราบปราม	หรือการใช้อำนาจที่เหนือกว่า	 
และการหาผลประโยชน์จากคนต่างด้าวท่ีอยู่ในบังคับ	ทำให้เกิดการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน	 
(The	subjection	of	peoples	to	alien	subjection	 and	domination	and	exploitation 
constitutes	a	denial	of	fundamental	human	rights)	มาตรา	๑	บัญญัติว่า	ประชาชนทุกคน 
มีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง	โดยสิทธิที่แท้จริงดังกล่าวประชาชนมีสิทธิอย่างอิสระในการตัดสินใจ 
ถึงสถานะทางการเมืองเศรษฐกิจ	และพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	(All	 peoples	have	 
the	right	to	self-determination.	By		virtue		of		that		right		they		freely		determine		their		 
political		status		and		feely	pursue		their		economic,		social		and		cultural		development.) 
		 	 	 แต่กติกาทั้งสองฉบับนี้	จะต้องอ่านควบคู่กับ	General	Assembly	Resolution	1514		
วรรคหกและวรรคเจ็ด		
		 	 	 วรรคหก	กำหนดไวว้า่	“ความพยายามในการทำลายความเปน็หนึง่ของเชือ้ชาต	ิและความเปน็ 
เอกราชของชาต	ิไมว่า่บางสิง่หรอืทัง้หมด	เปน็สิง่ทีข่ดัตอ่วตัถปุระสงคแ์ละหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติ 
(Any	attempt	at	the	partial	or	total	disruption	of	nation	unity	and	the	territorial	integrity 
of	the	country	is	incompatible	with	the	purposes	and	principles	of	the	Charter of		 
the		United	Nations)
		 	 	 ในทางตรงกันข้าม	 การตัดสินใจด้วยตนเองของประชาชนในทางปฏิบัติจะต้องไม่ถูกจำกัด	 
เนื่องจากความไม่มีขอบเขตจำกัดของอำนาจอธิปไตยของรัฐ
		 	 	 วรรคเจ็ด	กำหนดไว้ว่า	“ทุกประเทศจะต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้กฎบัตรสหประชาชาติ	
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	และปฏิญญาฉบับนี้	มีผลใช้บังคับบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
การไม่ถูกขัดขวางจากการดำเนินการภายในของรัฐและเคารพต่อสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิที่สูงสุด 
และความเป็นเอกราชของชาติ	 (All	States	uphold	the	obligation	to	enforces	Charter	of	 
the	United	 Nations	and	 the	Universal	Declaration	of	Human	Rights	and	 this	 
Declaration,	on	the	basis	of	equality,	non-interference	in	the	internal	 affairs	 of	 all	 
states	and	respect	for	the	sovereign	rights	of	all	peoples	and	their	territorial	integrity.)
		 		 	 นี่เป็นคำยืนยันถึงสิทธิของประชาชน	แต่ก็เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง 
ประชาชนกับรัฐที่สมมติขึ้นเท่านั้น	 ยิ่งกว่านั้น	 ความคิดในเรื่องการตัดสินใจด้วยตนเอง	ยังต้องอยู่ภายใต้ 
หลักการความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐอันจะแบ่งแยกไม่ได้	 (The	 notion	 of	 self	 –	 determination	 
itself	is	subordinated	to	an	overriding	conception	of	the	unity	and	integrity	of	the	State.)	
กรณีเช่นนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่าสถานะของประชาชนเป็นเรื่องที่สมมติขึ้น	 และเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่กล่าวมา 
เพราะอาณานิคมต่าง	ๆ 	มีความเด่นในตัวเอง	ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับความเป็นชาติ	และยังจำกัดชนท้องถิ่น 
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ดั้งเดิมออกจากรัฐบาล	ความอยุติธรรมหนึ่งที่รุนแรงและปฏิเสธสิทธิมนุษยชนทุกวันนี้	 ก็คือเครื่องมือ 
ที่เป็นกำลังอำนาจของรัฐถูกยึดครองโดยกลุ่มคนบางส่วนที่หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับอำนาจทั้งหมด 
จากรัฐ	ในขณะที่บุคคลอื่น	ๆ 	อยู่ภายใต้บังคับตามระดับต่าง	ๆ 	สถานการณ์เช่นนี้ยังคงมีอยู่ในรัฐที่มี 
อาณานิคมต่าง	ๆ 	ที่มีชนท้องถิ่นดั้งเดิมเหล่านี้	 สิทธิของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ	 
จะต้องตกอยู่ในบังคับและถูกปกครองโดยองค์กรของรัฐ	 สิ่งนี้เป็นการเน้นถึงความอ่อนแอของประชาชน	 
แม้ว่าสถานะของประชาชนเหมือนว่า	จะเป็นที่ยอมรับขั้นพื้นฐานในตราสารของสหประชาชาติ	(This	
underscores	the	vulnerability	of		peoples	even	if	their	states	seems	to	be	acknowledge 
in	 the	 basic	 instruments	 of	 the	 Unites	 Nations.)	 การยอมรับขอบเขตความเป็นหนึ่งของรัฐ 
ในหลายสถานการณ์	จึงขัดแย้งกับการตัดสินใจด้วยตนเองของชนท้องถิ่นดั้งเดิม
	 	 ๓.๒	 สังคมพลเมืองระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ	 (International	 civil	 
society	as	a	challenge	to	statist	International	law)
		 	 	 	 	 มิตินี้เป็นการรวมข้อต่อรองระหว่างสังคมของพลเมืองกับรัฐ	ด้วยการที่รัฐจะเพิ่มแนวทาง
การเรียกร้องสิทธิในฐานะที่รัฐเท่านั้น	เป็นผู้บัญญัติกฎหมาย
	 	 ๓.๓	 ชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสิทธิของประชาชน	 (Indigenous	 Peoples	 and	 the	 Rights	 
of	People)
	 		 	 	 	 มิตินี้ต้องการให้มีการอนุญาตให้ชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีการปกครองด้วยตนเอง	และให้มี 
ความมัน่ใจวา่สามารถมสีว่นรว่มกบัสงัคมสว่นใหญใ่นพืน้ฐานความเทา่เทยีมกนั		และไมม่กีารตัง้ขอ้รงัเกยีจ	
(In	 particular,	 the	 appreciation	 that	 to	 grant	mere	 autonomy	 to	 Indigenous	 Peoples,	
or	 to	 assure	 their	 participation	 in	the	 dominant	 society	 on	 the	 basis	 of	 equality	 and	 
non-discrimination.)	 โดยมีความต้องการและความทุกข์ยากเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างของชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิม	ที่ยากที่จะเข้าใจ	และไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นโดยกฎหมาย	กระบวนการ	โครงสร้าง 
ของการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	กรอบของกฎหมายระหวา่งประเทศขณะนีย้งัไมใ่หเ้วททีางการเมอืงสำหรบั 
ผู้แทนของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 และไม่ได้ให้ความสำคัญในการเป็นเอกลักษณ์พิเศษทางประวัติศาสตร์ของ 
การเรียกร้อง	รวมทั้งคุณค่าของการเป็นสังคมมนุษย์ได้ทั้งหมด
 วิธีการดำเนินการ
	 เพื่อจัดหารูปแบบพิเศษของการดำเนินการ	 จะขอแนะนำประเด็นในการดำเนินการที่สำคัญ	 
๖	ประการ	ดังนี้	
	 ๑.	 จะต้องมีการตอบรับจากกฎหมายภายในถึงความต้องการในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
การใชน้ยิามคำวา่ “ตนเอง”	(self)	ในความหมายทีเ่ปน็ความจรงิ	(in	an	existential)	ไมใ่ชใ่นความหมาย 
ของกฎหมายหรือทางสถิติตัวเลข	 (not	 in	a	 legalistic	or	statist)	นั่นหมายถึงรูปแบบที่เหมาะสมของ 
ความอิสระในการปกครองตนเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองและชีวิตในทุกมิติ	 (That	means	 some	 
appropriate	form	of	autonomy	that	allows	for	the	protestation	and	self-control	over	life	 
in	 all	 its	 dimensions.)	 และแน่นอนจะต้องพบกับความยากลำบาก	 อุปสรรค	 ปัญหาการร่วมมือกับ 
สิทธิอ่ืน	ๆ 	กลุ่มอ่ืน	ๆ 	และสิทธิของประชาชนท่ีมีมาก่อนซ่ึงต้องการเหตุผลความชัดเจนของการปิดก้ันเขตแดน 
ของอาณานคิม	ในขณะเดยีวกนัตอ้งอาศยัการรวมตวัเปน็กลุม่ของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีอ่ยูก่ระจดักระจายดว้ย 



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 51

	 ๒.	 สว่นประกอบทีจ่ำเปน็	คอื	มติขิองการตดัสนิใจดว้ยตนเองจากองคก์รภายนอก ความสามารถ 
ของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการกำหนดเครือข่าย ความเป็นปึกแผ่น	 (To	be	able	 to	 form	networks	
of	 solidarity)	 กับชนท้องถิ่นดั้งเดิมอื่น	ๆ 	และกับผู้แทนชนท้องถิ่นดั้งเดิมอื่น	ๆ 	ในระดับองค์กรระหว่าง 
ประเทศและองค์กรข้ามชาติ
	 ๓.	 จะตอ้งมแีนวทางสนบัสนนุสทิธมินษุยชนในดา้นความสมัพนัธโ์ดยตรงในฐานะปจัเจกบคุคล 
และในฐานะกลุ่มกับชนท้องถิ่นดั้งเดิมขึ้นเป็นพิเศษอย่างเหมาะสม	 โดยเฉพาะต้องให้มีความมั่นใจว่า 
จะปกป้องคุ้มครองการหาผลประโยชน์จากชนท้องถิ่นดั้งเดิมโดยองค์กรที่ไม่ใช่ชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 
(in	particular	so	as	to	assure	protection	against	exploitation	by	non-indigenous	structures) 
		 ๔.	 ต้องยอมรับว่าต้องมีบุคคลที่มีบุคลิกภาพเป็นสากล	 (international	 personality)	 สำหรับ 
ชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 เพื่อสามารถแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิ	 และการขจัดความเดือดร้อนเสียหาย	ในเวที 
นอกเหนือจากระบบกฎหมายของประเทศ	 การได้รับมาตรฐานความเป็นสากลเป็นเป้าหมายสำคัญ														
โดยมแีนวทางของการอทุธรณต์อ่คณะบคุคลทีม่หีนา้ทีช่ำระคดเีปน็พเิศษ		หรอืโดยการใชก้ระบวนการพเิศษ	
(a	way	of	appealing	to	either	a	special	tribunal	or	by	way	of	special	procedures)	เพือ่พจิารณา 
ข้อขัดแย้งระหว่างชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสังคมสมัยใหม่	ซึ่งไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการใช้เฉพาะองค์กรสมัยใหม่ 
หรือมาตรฐานสังคมสมัยใหม่ทั้งหมดเท่านั้น	(is	not	totally	subject	to	the	institutions	and	criteria	
of	modern	society)		
	 ๕.	 ต้องมีความตั้งใจเป็นพิเศษในการปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (sacred	sites)	และมีความเข้าใจ 
วา่ในบางกรณสีถานทีศ่กัดิส์ทิธิจ์ะตอ้งปฏสิงัขรณไ์ว้	ในกรณคีวามจำเปน็ถงึขนาดสำหรบัชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 
เนื่องจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (บูรณภาพ)	 ของวัฒนธรรมหรือภาษา	 (any	 kind	 of	 cultural 
of	 religious	 integrity)	 กรณีนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการมอบหมายพื้นที่ดินที่เท่ากันหรือพอเพียง	 หรือชดเชย 
จำนวนเงนิเทา่นัน้	แตม่คีวามสมัพนัธก์บัพืน้ทีเ่ปน็พเิศษ	ซึง่ในลกัษณะพเิศษเชน่นีเ้ปน็สว่นหนึง่ของศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย์	กล่าวคือ	เป็นการก่อตั้งอารยธรรมที่มีความสัมพันธ์กับชนท้องถิ่นดั้งเดิมและไม่อาจ 
ประดษิฐส์ิง่ใดมาทดัเทยีมได	้(To	specific	aspects	of	nature	that	are	part	of	what	human	dignity	
means	in	those	civilization	settings	associated	with	indigenous	peoples,	and	no	equivalent	
can	be	devised.)	
	 ๖.	 ความตั้งใจในการล้างบาปหรือชดใช้ความเสียหายที่ผ่านมา	(The	notions	of	restitution)	
รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการจัดตั้ง	สิทธิในถิ่นที่อยู่อาศัย	หรือแหล่งเงินทุน	
รวมทั้งการอำนวยความสะดวก	 (in	 the	 form	of	 land	 rights	 and	 the	financial	 resources	 and	 
facilities)	 เพื่อชนะความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้รับ	โดยเฉพาะผู้ที่เกือบจะถูกทำให้ 
สูญพันธุ์	(at	the	brink	of	extinction)	น่าเสียใจว่า	สถานการณ์เช่นนี้ยังคงมีอยู่ในหลาย	ๆ 	ประเทศ
	 	 ข้อเรียกร้องการดำเนินการเหล่านี้ควรจะร่างเป็น	 A	 Draft	 Convention	 on	 the	 Rights	
of	 Indigenous	 Peoples	 หากข้อเรียกร้องนี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์แล้ว	 (consensus)	
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุง	 Convention	 ดังกล่าว	 จะเป็นจุดศูนย์รวมให้การเคลื่อนไหวของสังคม 
ในนามของชนท้องถิ่นดั้งเดิมในทัศนคติแล้ว	 เรามีโอกาสทางประวัติศาสตร์	 (a	 historic	 opportunity) 
และเพราะแนวทางของสังคมสมัยใหม่	(the	 pace	 of	 modernization)	บางทีเป็นโอกาสสุดท้าย 
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ในการรักษาไว้ซึ่งมรดกส่วนรวมของโลกซึ่งมีคุณค่าอันยิ่งใหญ่มหาศาล	 (the	common	heritage	
of	 the	 planet	 that	 is	 of	 enormous	 value)	 และเป็นการยุติความผิดทางอาญาสำหรับผู้ต่อต้าน	
หรือไม่สามารถเข้าร่วมดำเนินการ	ในสังคมสมัยใหม่ที่เคลื่อนไหวและพัฒนาตลอดเวลา	สิ่งที่กำลังค้นหา 
ในอีกทางหนึ่งก็คือ	แนวทางในการยุติกระบวนการทางอาญาที่ฝังแน่นมาเป็นศตวรรษ	ในขั้นตอนนี้ 
ชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิเองจะตอ้งเปน็หลกัใหญใ่นการรวบรวมสทิธขิองประชาชน	(It	may	be	the	indigenous	
peoples	themselves	who	will	be	the	main,	because	of	this	emerging	rights	of	peoples.)	 
จะต้องมีความเป็นหน่ึงเดียวท่ีจะต้องมีเน้ือหาสาระสำคัญ	โดยเฉพาะแม้ว่าจะมีความเก่ียวพันกับมุมมองอ่ืน	ๆ  
เปน็บทบาทของนกักฎหมายทีจ่ะใหอ้งคก์รนีม้อียูอ่ยา่งชอบดว้ยกฎหมายและคอยใหค้ำแนะนำแกผู่อ้อ่นแอ 
ที่ยังคงอยู่ได้	 ในสังคมสมัยใหม่ที่ต้องการพลังการเคลื่อนไหวอย่างมหาศาลในเรื่องของศีลธรรม	กฎหมาย	
และการเมอืง	และไมส่ามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยรอใหเ้กดิขึน้เอง	หรอืรอใหก้รอบของกฎหมายและสทิธมินษุยชน 
ที่มีอยู่ ทำให้เกิดแนวทาง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นพิเศษต้องรับรู้และเริ่มดำเนินการ 
บนพืน้ฐานดงักลา่ว	ซึง่การดำเนนิการดงักลา่วเทา่นัน้ทีจ่ะเริม่ตน้ใหค้วามยตุธิรรมขัน้พืน้ฐานในดา้นศลีธรรม 
ความคาดหวังที่มีอยู่ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
		 ในขั้นตอนนี้	ภาพของการรวมตัวของการปกป้องคุ้มครองชนท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบของกฎหมาย 
เป็นความหวังอย่างยิ่ง	เพราะเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ให้ชนท้องถิ่นดั้งเดิมรวมตัวกันดำเนินการเรียกร้อง 
ในการประชุมต่อ	ๆ 	ไป	การร่วมมือกันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศได้	โดยปัจจัยจากตัวเอง 
ในการต่อสู้	แข่งขันกับแรงผลักดันจากสังคมที่ปรากฏความจริงใหม่	ๆ 	
	 กลา่วไดว้า่	มกีารตระหนกัถงึสภาพของชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทัว่โลกเปน็ชว่ง	ๆ 	อยา่งนา่สนใจ	ชนทอ้งถิน่ 
ดั้งเดิมได้ตระหนักถึงความต้องการในการดำเนินการร่วมกันในระดับของสากล	 รวมทั้งความพยายาม 
ในรูปแบบในการกำหนดเป็นรูปธรรมด้วย	 สุดท้าย	 นักวิจารณ์ทั้งหลายจะต้องเพิ่มความสำคัญแก่มนุษย ์
ทัง้หมด	นเิวศวทิยา	ในฐานะความจำเปน็อยา่งแทจ้รงิ	ทีจ่ะธำรงใหช้นทอ้งถิน่ดัง้เดมิปราศจากการสญูพนัธุ์ 
จากการถกูรกุรานหรอืโดยวธิผีสมกลมกลนื	(As	an	intrinsic	benefit.	of	keeping	indigenous	peoples	
from	being	either	extinguished	through	encroachment	or	by	way	of	assimilation.)		

  บทสรุป 
	 มิติสำคัญอันหนึ่งจากการวิเคราะห์ทั้งหลายในเรื่องชนท้องถิ่นดั้งเดิมคือ	 สิทธิของประชาชน 
เป็นที่ยอมรับกับแนวความคิดว่า	ประชาชนสามารถเป็นผู้ถือสิทธิ	(It	is	expressive	of	the	idea	 that	
peoples	 can	 be	 bearers	 of	 rights.)	แต่มีข้อจำกัดเฉพาะประชาชนผู้ถูกเลือกให้ยกเว้น	หรือผู้ซึ่ง 
ถูกผู้อื่นยกเว้น	ไม่ให้มีส่วนร่วมกับสังคมสมัยใหม่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน	(but	 it	 is	 restricted 
to	particular	categories	of	peoples	who	have	chosen	to	be	excluded	or	whom	others	have	
excluded	from	participation	in	the	modern	societies	in	which	they	now	live)	ขอบเขตความกวา้ง 
ของสิทธิของประชาชนกำหนดถึงรัฐ	 ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด	 รวมทั้งรูปแบบของเหยื่อของสังคม 
สมัยใหม่	(The	broader	concept	of	the	rights	of	peoples	assesses	the	overall	State	–	society	
relationship,	including	patterns	of	victimization		that	are	carried	on	within	the	framework	
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of	modernity.)	ตัวอย่างเช่น	คำยืนยันว่ารัฐจะต้องไม่ใช้อำนาจ	หรือข่มขู่	หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์	สามารถ 
ถือเป็นสิทธิในหลักประกันทางการเมือง	อันเป็นสิทธิเร่งด่วนของประชาชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 
ในสถานการณ์ของชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ข้อเรียกร้องไม่ให้ใช้อาวุธนิวเคลียร	์ โดยส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการ 
ภายนอกกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเพณี	(The	assertion	of	antinuclear	claims	
may	have	to	proceed	mainly	outside	traditional	international	law	frameworks.)	โดยดำเนนิการ 
ในกรอบของคำยนืยนัวา่รฐัจะใชค้วามพยายามในการควบคมุอยา่งไมม่เีงือ่นไขแหง่หลกัประกนัทางการเมอืง 
(frameworks	 that	 continue	 to	 reflect	 the	 statist	 insistence	 that	 governments	 exert	 
unconditional	control	over	security	policy)
	 ดังที่กล่าวมา	 จึงเป็นแนวคิดข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเริ่มแรก	และได้มีวิวัฒนาการถึงการรับรอง	
สิทธิต่าง	ๆ 	ทั้งสิทธิของปัจเจกบุคคล	(Individual	 Rights)	เช่น	สิทธิในเคหสถาน	สิทธิในครอบครัว	 
สทิธใินการประกอบอาชพี	เปน็ตน้	สทิธขิองกลุม่	(Group	Rights)	เชน่	สทิธชิมุชน	สทิธพิทิกัษร์ฐัธรรมนญู 
เป็นต้น	และต่อมาจากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	อันเป็นกฎหมายแม่	
(Parent	 Law)	ลำดับสูงสุดที่บัญญัติให้กฎหมายมีบังคับใช้ทันที	 โดยไม่ต้องออกกฎหมายลูก	 
(Children	 Law)	 ก็ได้มีการบังคับใช้สิทธิต่าง	ๆ 	ตามรัฐธรรมนูญนี้	นอกจากนี้	สิทธิที่ต้องรอกฎหมายลูก	 
กไ็ดม้กีารเรง่ออกกฎหมายลกู	เชน่	พระราชบญัญตัติา่ง	ๆ 	เพือ่บงัคบัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายแมด่ว้ย	ดว้ยเหต ุ
ดังกล่าว	สิทธิมนุษยชนจึงได้เข้มแข็งขึ้น	ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	เริ่มตั้งแต่กรณีมาบตาพุด	และอื่น	ๆ 	
ที่กำลังตามมา	เมื่อเหตุการณ์ดำเนินการไปสักระยะหนึ่งก็ควรมีการวิเคราะห์	ทบทวน	ตามสภาพสังคม	
เศรษฐกจิทีแ่ปรเปลีย่นไป	และออกกฎหมายหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย	หรอืการใชก้ลไกภาครฐั	เพือ่ใหเ้กดิ 
ความชดัเจนเพือ่รองรบักบัสภาวการณด์งักลา่วตอ่ไป	อยา่งไรกต็าม	สิง่ทีต่อ้งพงึตระหนกักค็อื	ชมุชนของไทย 
มีมาก่อนช้านาน	 เพียงแต่เมื่อนำกลไกภาครัฐเข้ามาจับดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น	ก็ต้องเข้าใจวิถีชีวิต	 
(Way	 of	 life)	 ของสังคมไทยที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน	 ดังนั้น	 หากออกกฎหมายแล้ว	 ไม่สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตของสังคมไทยกลับกลายเป็นว่า	 จะมีการนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือห้ำหั่นกันหรือสร้าง 
ความแตกแยก	หรือเรียกร้องสิทธิจนเกินเลยความเป็นธรรมชาติของสังคมไทย	
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ผู้เขียน 
นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์   
นิติกร สำนักกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
   กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน

๑. บทนำ 
	 หากจะกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิด 
มาลงโทษคดีเป็นหลัก	 จนบางครั้งเป็นเหตุทำให้มีคดีได้เข้าสู่ระบบกระบวนการพิจารณาคดีของศาล 
เป็นจำนวนมากโดยมิได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในสังคมโดยการส่งเสริมให้มีการยุติข้อพิพาท 
ในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชั้นพนักงานอัยการเท่าที่ควร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชน 
ได้กระทำความผิดอาญาซึ่งต้องถูกลงโทษ	 ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างที่ไม่อาจที่จะ 
หลีกเลี่ยงได้
 ดังนั้น เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิม 
ทีเ่นน้ในเรือ่ง “กระบวนการยตุธิรรมเชงิแกแ้คน้ทดแทน” (Retributive Justice) มาเปน็แนวคดิใหม ่
โดยการเน้นเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” (Restorative Justice) แทน 
ทั้งนี้โดยมองว่า ปัญหาอาชญากรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่กระทำ 
ตอ่รฐัหรอืกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของรฐัเทา่นัน้ แตเ่ปน็เรือ่ง 
ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง “ผู้กระทำผิด”  
“ผูเ้สยีหาย” และ “ชมุชน” ดว้ย ดงันัน้ ภายใตแ้นวคดิดงักลา่ว 
ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจึงควรที่จะต้องเข้ามามีบทบาท 
และมีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยมี 
จุด มุ่งหมายสำคัญเ พ่ือส ร้าง สันติ สุขและการนำ 
ความสมานฉันท์กลับคืนสู่สังคมหรือชุมชนในที่สุด
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๒. ความหมายของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 คำว่า	 “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”	 (Restorative	 Justice)	 เป็นคำแปลภาษาไทย 
ซึง่ไมต่รงกบัคำวา่	Restorative	หรอื	Restoration	ซึง่แปลวา่	การฟืน้ฟ	ูการซอ่มแซม	การทำกลบัใหค้นืด ี
ดงัเดมิ	หรอืการปฏสิงัขรณ	์ดงันัน้	หากจะแปลใหต้รงตามภาษาองักฤษจงึตอ้งใชค้ำวา่	“กระบวนการยตุธิรรม 
เชิงปฏิสังขรณ์”	 ซึ่งเดิมเคยมีการใช้คำว่า	 “การฟื้นฟูความยุติธรรม”	 “ความยุติธรรมเชิงสร้างสรรค์”	
และ	 “ความยุติธรรมแบบบูรณาการ”	 เป็นต้น	 แต่เมื่อในคราวประชุมเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย	 เมื่อวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๔๓	ณ	 ตึกสันติไมตรี	 ทำเนียบรัฐบาล	
ได้มีการใช้คำว่า	“การอำนวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”	เพราะมองว่า	“เป้าหมายสุดท้ายของ 
Restorative Justice คือ ต้องการทำให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม  
อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม”	ซึ่งแนวคิดนี้ในการประชุมผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ 
เพื่อปรับปรุงหลักการพื้นฐานเรื่อง	Restorative	 Justice	 (UN	Expert	Meeting	on	Basic	Principle	 
Restorative	 Justice)	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	ณ	 ประเทศแคนาดา	 ได้มีการหยิบยก 
คำว่า	“Restorative	 Justice”	 มาเป็นประเด็นว่า	 คำดังกล่าวเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วไม่สื่อ 
ความหมายหรือสร้างความเข้าใจได้ไม่ดีเหมือนภาษาอังกฤษ	จึงได้มีการเสนอว่าอย่างน้อยในอารัมภบท 
ของหลักการพื้นฐาน	 (basic	 principle)	 ขอให้มีคำว่า	 “social	 harmony”	 อยู่ด้วย	 เพื่อที่คนในเอเชีย 
ซึ่งคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่อง	 “harmony”	 จะได้คิดต่อว่าจะใช้คำอะไรจึงจะสื่อความหมายได้ 	
โดยประเทศไทยนั้นได้ใช้คำว่า	 “สมานฉันท์”	ซึ่งมีความหมายคล้ายกับคำว่า	 social	 harmony	 และ 
ในที่สุดได้ข้อสรุปเป็นหลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินโครงการกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ในเรื่องทางอาญา	 (Declaration	 of	 Basic	 Principles	 on	 the	Use	 of	 Restorative	 
Justice	Programs	in	Criminal	Matters)	ว่า
 “โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”	 หมายถึง	 โครงการใด	ๆ 	ซึ่งใช้กระบวนการ 
เชิงสมานฉันท์และมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผลในทางสมานฉันท์
 “กระบวนการเชิงสมานฉันท์”	 หมายถึง	วิธีการใด	ๆ 	ซึ่งผู้เสียหายและผู้กระทำผิด	และในกรณี 
ทีส่มควรอาจมบีคุคลอืน่	ๆ 	หรอืมสีมาชกิคนอืน่	ๆ 	ของชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมนัน้	ไดเ้ขา้มา 
มีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรม	 โดยทั่วไปแล้วอาจมีการช่วยเหลือ 
โดย	“ผู้ประสานงาน”	กระบวนการเชิงสมานฉันท์อาจได้แก่	การไกล่เกลี่ย	การประนอมข้อพิพาท	
การประชุมกลุ่ม	และการพิพากษาโดยการประชุมล้อมวง	
 “ผลในทางสมานฉันท์” หมายถึง	ข้อตกลงที่เป็นผลมาจาก 
กระบวนการเชิงสมานฉันท์	ผลในทางสมานฉันท์	 ได้แก่	 การตอบสนอง 
ต่อโครงการ	 เช่น	การฟื้นฟู การเยียวยา	และการทำงานบริการสังคม	 
โดยมุ่งหมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความรับผิดชอบของ 
แต่ละบุคคล	 และความต้องการและความรับผิดชอบร่วมกันของคู่กรณี	 
และเพื่อให้บรรลุผลในการทำให้ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดได้กลับคืนมา 
มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีต่อกัน
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๓. หลักการที่สำคัญของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 หลักการที่สำคัญของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทางอาญานั้น	ประกอบด้วย 
แนวคิดดังต่อไปนี้
	 ๓.๑	แนวคิดที่ว่าอาชญากรรมไม่เป็นแต่เพียงการฝ่าฝืนกฎหมายและละเมิดบรรทัดฐานของสังคม 
ซึ่งต้องลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้น	 แต่อาชญากรรมยังสร้างความเสียหาย	 (harm)	 ต่อผู้เสียหายด้วย 
เพราะการกระทำความผิดทางอาญาเป็นการทำลายสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและความสมานฉันท์  
ในสังคมไปพร้อม	ๆ 	กัน
	 	 เนือ่งจากแนวคดิดัง้เดมิเรามองวา่	การกระทำความผดิอาญาถอืเปน็การกระทำละเมดิตอ่รฐั	คอื	 
เป็นเรื่องที่เกิดจากเรื่องส่วนบุคคลและเป็นเรื่องที่กระทำผิดต่อรัฐ	เพราะฉะนั้น	รัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาท	
แต่แนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นมองว่า	 การกระทำความผิดอาญาเป็นการทำลาย 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลและความสมานฉันท์ในสังคม	 ดังนั้น	 เป้าหมายในการมองจะแตกต่างกัน 
ระหว่างการมองที่รัฐกับการมองที่ตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญ
	 ๓.๒	แนวคิดที่ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ควรมุ่งเน้น 
เพยีงเฉพาะแตก่ารจบัตวัผูก้ระทำผดิมาลงโทษ	โดยมุง่ผลของ 
การแก้แค้นทดแทน	 (retribution)	 สร้างความข่มขู่ยับยั้ง	 
(deterrent)	และตัดโอกาสเพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก	 
(incapacitation)	 เท่านั้น	 แต่ควรจะมุ่งเน้นการบรรเทา 
ความเสียหายให้แก่ทุกฝ่ายได้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม	 
(restoration)	 ด้วย	 ซึ่งเป็นที่มาของแนวความคิดเรื่อง		 
Restorative Justice	 คือ	 ต้องการฟื้นฟูความเสียหาย 
หรือผลกระทบจากการกระทำความผิดให้สังคม	
	 ๓.๓	แนวคิดที่ว่ารัฐไม่ควรผูกขาดการดำเนินการที่มุ่งเน้นเรื่องการลงโทษเพื่อรักษาความสงบ 
เรียบร้อยในสังคมแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ควรเปิดโอกาสให้เหยื่ออาชญากรรม	 ผู้กระทำผิด	 และชุมชน	 
ได้มีโอกาสหาทางออกในการแก้ปัญหาเหล่านี้ร่วมกันด้วย
	 ๓.๔	ตามแนวคิดแบบดั้งเดิมเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
จะมีคำถามพื้นฐานคือ	 การกระทำความผิดนั้นเป็นความผิดต่อกฎหมายเรื่องใด	 มาตราใด	 ใครเป็น 
ผูก้ระทำความผดิ	และจะนำตวัผูก้ระทำผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งไร	แตแ่นวคดิใหมแ่บบ	Restorative	Justice	
นัน้	คำถามพืน้ฐานจะตอ้งเปลีย่นไปเปน็	ความเสยีหายหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งนัน้คอือะไร	จะแกไ้ข
เยียวยาให้ทุกคนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างไร	และใครจะเป็นผู้แก้ไขเยียวยา	และด้วยวิธีการอย่างไร
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๔. ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 ก่อนที่จะพิจารณาถึงลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นจะต้อง 
ทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เป็นการเบื้องต้นด้วย	คือ
  กระบวนการทีจ่ะทำใหเ้กดิความสมานฉนัท ์ตอ้งเปน็กระบวนการทีจ่ะทำใหเ้กดิความสมานฉนัท ์
และทำให้เกิดการฟื้นฟู	 โดยมีหลักการว่าควรเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ได้มาพบกันในบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการปรองดอง	และส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดได้สำนึกผิด 
และได้ชดใช้	รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
  ผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ถือเป็นหัวใจสำคัญ	 ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้จากกระบวนการ 
ยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทก์ค็อื	การแสดงความสำนกึผดิ	การยนิยอมทีจ่ะปรบัพฤตกิรรม	และการเยยีวยาชดใช ้
ที่ผู้กระทำผิดพร้อมที่จะชดใช้ให้กับผู้เสียหายซึ่งอาจมิใช่เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้น	 แต่อาจเป็นการบำเพ็ญ 
ประโยชน์สาธารณะหรืออื่น	ๆ 	แล้วแต่กรณี	
	 ในทางปฏิบัติประเทศต่าง	ๆ 	ทั่วโลกได้นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในลักษณะ 
และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ	
โดยจำแนกออกได้เป็น	๔	รูปแบบใหญ่ๆ	คือ
 รูปแบบที่ ๑ การไกล่เกลี่ยเหยื่ออาชญากรรม-ผู้กระทำผิด (Victim-Offender Mediation)
	 รูปแบบนี้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างเหยื่ออาชญากรรมกับผู้กระทำผิด	 ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจทำหน้าที่ 
เป็นผู้ประสานงาน	โดยมีเป้าหมาย	คือ	การสนับสนุนให้มีการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม	ด้วยการจัดเวที 
ให้พวกเขาได้พบปะพูดคุยกับผู้กระทำผิดบนพื้นฐานของความสมัครใจ	 โดยยอมให้ผู้กระทำผิดได้เรียนรู้ 
ถึงผลกระทบและเข้ามาแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขาที่ได้กระทำลงไป	 รูปแบบดังกล่าวนี้ 
เปน็ทีแ่พรห่ลายในทวปียโุรป	เชน่	ฝรัง่เศส	เยอรมนั	และองักฤษ	รวมทัง้ทวปีอเมรกิาเหนอืและออสเตรเลยี 
 รูปแบบที่ ๒ การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferences)
	 รูปแบบนี้ประกอบด้วย	 เหยื่ออาชญากรรม	 ผู้กระทำผิด	 และสมาชิกครอบครัวผู้มีความสำคัญ 
หรอืเพือ่นของทัง้สองฝา่ย	รวมทัง้มเีจา้หนา้ทีเ่ปน็ผูด้ำเนนิการเชน่เดยีวกบัการไกลเ่กลีย่	ซึง่การประชมุกลุม่ 
ครอบครัวนี้อาจใช้สถานที่ใด	ๆ 	ก็ได้	เช่น	โรงเรียน	โบสถ์	หรือกลุ่มสมาชิกอื่น	ๆ 	เป็นต้น	โดยวิธีการนี้ 
ต้องการเน้นย้ำถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชนต่ออาชญากรรม	และความเต็มใจของชุมชนที่จะยอมรับ 
ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง	 รูปแบบดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นในประเทศนิวซีแลนด	์ และได้รับความนิยม 
เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 รูปแบบที่ ๓ การพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circles)
	 รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า	“วงกลมแห่งสันติวิธี”	โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะนั่งพิจารณา 
ในลกัษณะเปน็การลอ้มวง	ซึง่ประกอบดว้ย	สมาชกิของชมุชนทีเ่คยทำงานเปน็ผูพ้พิากษา	ตำรวจ	หรอือืน่ๆ	
รวมทั้งเคยรับผิดชอบงานด้านการพิจารณาคดีหรือการควบคุมสอดส่องมาแล้ว	รูปแบบดังกล่าวนี้ 
เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มชาวพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือโบราณ	โดยเฉพาะชาวอะบอริจิ้นแคนาเดียน	 
และประชากรทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา
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 รูปแบบที่ ๔ คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards)
	 รปูแบบนีป้ระกอบดว้ย	ผูค้นในชมุชน	ผูก้ระทำผดิ	เหยือ่อาชญากรรม	ผูแ้ทนจากกระบวนการยตุธิรรม	
และบางครั้งอาจมีสมาชิกครอบครัวของผู้กระทำผิดรวมอยู่ด้วย	 โดยคณะกรรมการบูรณาการชุมชนเป็น 
วิธีการเชิงสมานฉันท์ในชุมชนที่หวนกลับมาใหม่และเป็นต้นแบบที่ให้ชุมชนได้แสดงความรับผิดชอบ 
ต่อผู้ที่กระทำความผิด	 ซึ่งรู้จักกันในนามของคณะกรรมการเยาวชน	 คณะกรรมการเพื่อนบ้าน	 หรือ 
คณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน	เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเบี่ยงเบนคดีหรือการ 
คุมประพฤติ	รูปแบบนี้จะใช้กับผู้กระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง	 และดำเนินการเช่นเดียวกับรูปแบบอื่นๆ	 
คือ	มีการพูดคุยกันด้วยความเคารพก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาโทษ

๕. ประเภทคดีที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
	 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถนำมาใช้กับฐานความผิดหรือประเภทคดีบางคดี	
ได้ดังนี้
 ๕.๑ ความผิดที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทำ
	 	 ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับคดี 
ที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำความผิดโดยบัญญัติเป็นกฎหมายอย่างชัดเจน	 และหลายประเทศในยุโรป	
เช่น	 อังกฤษ	 เยอรมัน	 และออสเตรีย	 รวมทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา	 ก็นำกระบวนการยุติธรรม 
เชงิสมานฉนัทม์าใชเ้ปน็หลกัเพิม่มากขึน้	เชน่เดยีวกบัประเทศไทยทีน่ำวธิกีาร	“การประชมุกลุม่ครอบครวั
และชุมชน”	มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
 ๕.๒ ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว
	 		 กรณคีวามรนุแรงในครอบครวัถอืเปน็ปญัหาสงัคมกึง่อาชญากรรมทีต่อ้งใชก้ระบวนการยตุธิรรม 
ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อให้ความสำคัญกับเหยื่อหรือผู้เสียหายในฐานะเป็นประธานของปัญหา	โดยคำนึงถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เสียหาย	 และแสวงหาวิธีการที่จะให้ผู้กระทำผิดเยียวยาชดใช้และปรับปรุงนิสัย 
ความประพฤติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ 
กับเรื่องนี้ได้	 สำหรับประเทศไทยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๐	 
ซึ่งบัญญัติหลักการเกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
ไว้อย่างชัดเจน
 ๕.๓ ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาที่ยอมความกันได้
	 		 เนื่องจากคดีอาญาประเภทนี้มีลักษณะที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคลแต่มิได้กระทบ 
กระเทอืนตอ่สาธารณะ	กฎหมายจงึยอมใหถ้อนคำรอ้งทกุขห์รอืยอมความกนัได้	และเมือ่ยอมความกนัแลว้ 
ผู้เสียหายจะนำคดีมาฟ้องร้องอีกไม่ได้	โดยตัวอย่างคดีอาญาประเภทความผิดที่ยอมความได้ตามประมวล 
กฎหมายอาญาของไทย	 เช่น	 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา	 (มาตรา	 ๒๗๖	 วรรคหนึ่ง)	 ความผิดฐาน 
อนาจาร	(มาตรา	๒๗๘,	๒๘๔)	ความผดิฐานหมิน่ประมาท	(มาตรา	๓๒๖-๓๒๘)	ความผดิฐานยกัยอกทรพัย	์ 
(มาตรา	๓๕๒-๓๕๕)	และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์	(มาตรา	๓๕๘-๓๕๙)		เป็นต้น
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 ๕.๔ ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา
	 		 การกระทำบางอย่างผู้กระทำมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา	 เนื่องจากการกระทำนั้น 
เข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญาในขณะเดียวกันยังทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายด้วย	 ซึ่งลักษณะของ 
การกระทำที่เป็นความผิดทางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา	 หรืออีกนัยหนึ่งคือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้น	 
นอกจากผู้กระทำผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาแล้ว	 ยังต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม 
ทดแทนให้กับผู้เสียหายด้วย	 เพราะฉะนั้น	 ข้อพิพาทในลักษณะนี้จะระงับลงได้ก็ต่อเมื่อคู่พิพาทได้ตกลง 
ประนีประนอมยอมความกันทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
 ๕.๕ ความผิดเล็กๆ น้อยๆ อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุกระยะสั้น
		 		 คดีอาญาประเภทนี้เป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี	 ซึ่งแม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติ 
ใหเ้ปน็คดคีวามผดิอนัยอมความกนัได้	เพราะถอืวา่เปน็ความผดิตอ่แผน่ดนิทำใหต้อ้งมกีารดำเนนิกระบวน 

พจิารณาคดไีปตามลำดบัขัน้ตอน	แตห่นว่ยงานในกระบวนการ 
ยุติธรรมแต่ละลำดับ	ได้แก่	เจ้าหน้าที่ตำรวจ	พนักงานอัยการ	
และศาล	 อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาคดีประเภทนี้ให้เกิดความ 
ยุติธรรม	 ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุกระยะสั้นอันก่อ 
ให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้กระทำผิดและสังคมมากกว่า	 รวมทั้ง 
ลดความแออัดในเรือนจำได้อีกทางหนึ่งด้วย

๖. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทำความผิดอาญา 
  ของเด็กหรือเยาวชน
	 เนื่องจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องประสบกับปัญหาการมีเด็กและเยาวชน 
ที่กระทำความผิดถูกส่งเข้ามาสู่สถานพินิจเป็นจำนวนมากจนมีสภาพแออัดคับคั่ง	 ประกอบกับตลอด 
ระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดภาวะคดีล้นสถานพินิจเช่นเดียวกับเรือนจำหรือคุกผู้ใหญ่	กล่าวคือ	มีเด็กและ 
เยาวชนจำนวนมากที่ต้องเข้ารับการอบรมในสถานฝึกอบรมของสถานพินิจเกินกว่าที่จะสามารถแก้ไข 
ฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงได้เริ่มนำโครงการ 
“การประชุมกลุ่มครอบครัว”	ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้เป็น 
ครั้งแรกกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด	 โดยใช้วิธีการตามแบบอย่างของประเทศออสเตรเลียซึ่งม ี
ทีม่าจากการปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดของประเทศนวิซแีลนด	์และใชใ้นขัน้ตอนการสบืเสาะและพนิจิ	โดยเหน็วา่ 
หากได้นำรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้ร่วมกับการเสนอความเห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถ 
กลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องแล้ว	 น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง	 
รวมทั้งสามารถป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก	 ดังนั้น	 กรมพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชนจึงได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจทุกแห่งเริ่มดำเนินการเสนอความเห็น	 โดยอาศัย 
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อำนาจแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 
พ.ศ.	๒๕๓๔	มาตรา	๖๓๑		ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อเสนอความเห็นโดยสรุปดังนี้
	 เมื่อพนักงานคุมประพฤติสอบปากคำแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนยอมรับว่าตนกระทำผิดจริง	 
ซึ่งความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน	 ๕	 ปี	 โดยเด็กหรือเยาวชนมีความประพฤติยังไม่เสียหายหรือ 
เสียหายอยู่บ้างแต่ยังพอแก้ไขได้	 ก็จะจัดให้มีการตรวจทางจิตวิทยาเพื่อพิเคราะห์ความเสี่ยง 
ที่อาจกระทำผิดซ้ำ	หากพบว่าไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่มากก็จะจัดให้มี	“การประชุม 
กลุ่มครอบครัวและชุมชน”	 ขึ้น	 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	 เด็กหรือเยาวชน	 บิดามารดาหรือ 
ผูป้กครองของเดก็หรอืเยาวชน	ผูเ้สยีหาย	บดิามารดาหรอืผูป้กครองของผูเ้สยีหายกรณผีูเ้สยีหายเปน็ผูเ้ยาว	์ 
ครูอาจารย์หรือนายจ้างของเด็กหรือเยาวชน	ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เข้าร่วมประชุม	 ได้แก่	 ผู้อำนวยการสถานพินิจ	 ผู้ประสานการประชุม	 พนักงานคุมประพฤต	ิ นักสังคม 
สงเคราะห์	นักจิตวิทยา	พนักงานอัยการ	พนักงานสอบสวน	รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการประชุมและมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนเข้าร่วม 
ประชุมด้วย
	 โดยในการประชุมนั้นจะต้องให้เด็กหรือเยาวชนรับสารภาพด้วยความสมัครใจ	ขอโทษต่อผู้เสียหาย 
อย่างจริงใจ	 และชดใช้ความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้นหรือยอมกระทำการใดเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั้น	 
รวมทั้งยอมกระทำการเพื่อแก้ไขตามที่กำหนดโดยผลการประชุม	 ตลอดจนต้องอยู่ในความดูแลของ 
สถานพินิจเพื่อติดตามความประพฤติอีกเป็นเวลาไม่เกิน	๒	ปี
	 ความจริงแล้วหลักการดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในกฎหมายตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 คือ	 ในมาตรา	 ๒๙	 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	พ.ศ.	๒๔๙๔๒	ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า	 
“ในความผดิทีม่อีตัราโทษจำคกุไมเ่กนิ	๕	ป	ีหากผูอ้ำนวยการสถานพนิจิพจิารณาโดยคำนงึถงึสภาวะตา่ง	ๆ 	 
แล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องก็ให้เสนอความเห็นดังกล่าวไปยัง 

 ๑“มาตรา ๖๓	ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิด	เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคำนึงถึง	อายุ	 
ประวัติ	ความประพฤติ	สติปัญญา	การศึกษาอบรม	สุขภาพ	ภาวะแห่งจิต	นิสัย	อาชีพ	ฐานะ	ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็ก 
หรือเยาวชนและพฤติการณ์ต่าง	ๆ 	แห่งคดีแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง	และเด็กหรือเยาวชนนั้น 
ยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจด้วยแล้ว	ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ	ถ้าพนักงาน 
อัยการเห็นชอบด้วย	ให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได้	คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้นให้เป็นที่สุด
	 การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจตามวรรคหนึ่ง	ให้มีกำหนดเวลาตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นสมควร	แต่ต้อง 
ไม่เกินสองปี
	 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุก 
เกินกว่าห้าปีขึ้นไป”			
 ๒“มาตรา ๒๙	 ในกรณีที่ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนว่าเด็กหรือเยาวชนได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด	 
เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กพิจารณาโดยคำนึงถึงอายุ	ประวัติ	ความประพฤติ	สติปัญญา	
การศึกษาอบรม	 สุขภาพ	 ภาวะแห่งจิต	 นิสัย	 อาชีพ	 ฐานะ	 ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของเด็กหรือเยาวชนแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชน 
อาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องร้อง	และเด็กหรือเยาวชนนั้นก็ยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจหรือสำนักงาน 
ของคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กด้วยแล้ว	ก็ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วแต่กรณ ี
แจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ	ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยก็ให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได	้คำสั่งไม่ฟ้องของ 
พนักงานอัยการนั้นให้เป็นที่สุด
	 การควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจหรือสำนักงานของคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กตามความในวรรคก่อน	 
ให้มีกำหนดเวลาตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือคณะกรรมการพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วแต่กรณีเห็นสมควร	แต่ต้องไม่เกินสองปี
	 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีความผิดซึ่งกฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป”
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พนกังานอยัการ	และถา้พนกังานอยัการเหน็ดว้ยกใ็หม้คีำสัง่ไมฟ่อ้งเดก็หรอืเยาวชนนัน้ได”้	ซึง่แมก้ฎหมาย 
ดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม	 แต่ก็ได้นำมาบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๖๓	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๓๔	นั่นเอง
	 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบของการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
มาใช้กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนเพื่อพิจารณานำคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม
ทีผ่า่นมานัน้ไดป้รากฏผลอยา่งเปน็รปูธรรม	ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูจำนวนคดทีีพ่นกังานอยัการไดเ้หน็ชอบ 
ด้วยกับผู้อำนวยการสถานพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	 และจากการติดตามเพื่อประเมิน
ผลเด็กและเยาวชนที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องนี้ก็พบว่ามีเด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ
เป็นจำนวนที่ลดน้อยลงเป็นอย่างยิ่ง	
	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้นำร่องกับคดีที่มีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน	 ซึ่งเห็นสมควรที่จะ 
สนับสนุนให้มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นี้มาใช้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป	 ทั้งนี้เพราะ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมกระบวนการยุติธรรมเดิมหรือ 
กระบวนการยตุธิรรมหลกัใหส้มบรูณย์ิง่ขึน้	และเปน็แนวทางทีส่ามารถนำไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาหรอือยา่งนอ้ย 
กบ็รรเทาปญัหาพืน้ฐานของกระบวนการยตุธิรรมได้	เชน่	การลดบทบาทของรฐัและเพิม่บทบาทของชมุชน 
หรอืการลดปรมิาณคดทีีจ่ะเขา้สูร่ะบบยตุธิรรมทีเ่ปน็ทางการได	้เปน็ตน้	นอกจากนี	้หลกัการของกระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นก็มิใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่สอดคล้องและมีอยู่แล้วในขนบธรรมเนียมและ 
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย	อีกทั้งยังไม่มีรูปแบบตายตัว	ดังนั้น	จึงสามารถที่จะพัฒนารูปแบบและแนวทาง
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยได้โดยง่าย

๗. บทสรุป
	 แม้หลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายประการ  

ทั้งในแง่ของการนำคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม	 การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย	 การสนับสนุนให้ 
ผูก้ระทำผดิไดก้ลบัคนืสูส่งัคม รวมทัง้สง่เสรมิใหท้กุฝา่ยไดม้สีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหารว่มกนัแลว้	เปน็ตน้	
แตอ่ยา่งไรกต็าม	กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทก์ม็ขีอ้บกพรอ่งเชน่กนั	กลา่วคอื	เนือ่งจากกระบวนการ 
ยุติธรรมในปัจจุบันเป็นระบบที่รัฐเป็นผู้ดำเนินคดี	 ซึ่งเมื่อมีการลงโทษปรับ	 รัฐก็จะได้เงินเป็นรายได้ 
ของแผน่ดนิ	ดงันัน้	หากมกีารเปลีย่นมาใชก้ระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัทแ์ลว้ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่รฐั 
คือ	 เงินจำนวนนี้อาจจะต้องถูกแบ่งไปให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเป็นการเยียวยาสิทธ	ิ นอกจากนี้	 กระบวนการ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังมีข้อจำกัดในการใช้	 เนื่องจากไม่สามารถใช้ได้กับทุกฐานความผิดหรือคดี 
ทุกประเภท	โดยประเทศส่วนใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จจากการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ 
ปรากฏว่าจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะกับความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกระยะสั้นหรือโทษปรับ 
สถานเดียว	 ดังนั้น	 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อาจไม่เอื้อต่อกรณีการกระทำความผิดในคดี 
ที่เป็นความผิดร้ายแรง	 (Violent	 Crimes)	 ประกอบกับสังคมไทยโดยทั่วไปยังมีความคิดว่า	 คนที่กระทำ 
ความผิดควรจะถูกลงโทษและคิดแต่เรื่องการแก้แค้นทดแทนเป็นหลัก	 ดังนั้น	 การประนีประนอม 



กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชน

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓62

ยอมความกันหรือการไกล่เกลี่ยอาจถูกมองว่าทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเมื่ออาชญากรรม 
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งข้อบกพร่องต่าง	ๆ  เหล่านี้จำเป็นต้องร่วมมือกันเร่งรัดเพื่อแก้ไขให้หมดไป	 
โดยวิธีการหนึ่งคือการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงหลักการของกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เต็มใจเข้าร่วมในกระบวนการและมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินการ 
นั้นด้วย	 อันจะเป็นส่วนสำคัญต่อการนำหลักการมาใช้ได้อย่างสอดคล้อง	 เหมาะสม	 และตอบสนองต่อ 
ความต้องการของทั้งเหยื่ออาชญากรรม	ผู้กระทำผิด	และชุมชน	รวมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดอาญาได้อีกทางหนึ่งด้วย	
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 ๑จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๓๑๔ 
อาคารศูนย์สัมมนา ๓ ชั้น ๓ ภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี

  จากการที่สถาบันพระปกเกล้าได้รับการประสานงานจากรัฐสภา  เพื่อให้ดำเนินการจัดทำ 
ร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้น  ทางสถาบันพระปกเกล้าจึงได้ 
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน 
ตามมาตรา ๖๖ – ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ขึ้น และ 
เพื่อให้การดำเนินการพิจารณายกร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สถาบันพระปกเกล้า 
จึงได้จัดให้มีการสัมมนาระดมสมอง  (Focus  Group)  เรื่อง  “สัม ระโยชน์  รวมทั้งได้มีการ

อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  
สรุปผลการสัมมนาฯ ได้ดังนี้

   ดร. ถวลิวด ีบรุกีลุ  ผูอ้ำนวยการสำนกัวจิยัและพฒันา 
สถาบันพระปกเกล้า  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ใช้ในการ 
สัมมนาระดมสมองว่าด้วยกฎหมายสิทธิชุมชนเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของที่ประชุม ดังนี้
  ๑. ก า ร ก ำ ห น ด นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค ำ ว่ า 
“ชุมชน”  “ชุมชนท้องถิ่น”  และ  “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” 
ควรมีความหมายว่าอย่างไร  หากยึดความหมายตามพระราชบัญ
ญัติสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะมีความเหมาะสมหรือไม่ 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

สัมมนาระดมสมอง
เพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน 

(มาตรา ๖๖ – ๖๗)  
๑
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อย่างไร
  ๒.  การกำหนดสิทธิของผู้มีอำนาจและผู้มีสิทธิ  ควรกำหนดอำนาจและสิทธิในเรื่องใดบ้าง  
และสิทธินั้นสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด
  ๓. ประเด็นเกี่ยวกับที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิชุมชน 
    -  การกำหนดนยิามคำวา่ “คณะกรรมการสทิธชิมุชน” ควรกำหนดวา่อยา่งไร หากยดึแนวทาง 
ในการกำหนดคำนิยามตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
    -  องคป์ระกอบหรอืโครงสรา้งของคณะกรรมการสทิธชิมุชน ควรมอีงคป์ระกอบหรอืโครงสรา้ง 
อย่างไร หากกำหนดเป็นไตรภาคี หรือพหุภาคี จะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
    -  การคัดสรรผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสิทธิชุมชน ต้องกำหนดวิธีการ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสิทธิชุมชนที่เป็นคนกลางได้อย่างไร
    -  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิชุมชน
    -  การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมให้เกิดข้อยุติในข้อพิพาทของการใช้สิทธิ ควรมี 
รายละเอียดอย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิชุมชนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  ๔. ประเด็นเกี่ยวกับสถานะ บทบาทอำนาจหน้าที่ และขอบเขตการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    -  ควรกำหนดใหม้กีารรบัรองสถานะความเปน็อยูข่องชมุชนหรอืไม่ อยา่งไร เนือ่งจากปจัจบุนั 
ชุมชนยังไม่มีสถานะตามกฎหมายนอกจากรัฐธรรมนูญ
    -  ควรกำหนดความเป็นผู้ทรงสิทธิของชุมชนและหน้าที่ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก 
ชุมชนต้องเป็นนิติบุคคล และมีตัวตนของผู้นำชุมชน 
    -  ควรกำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไร
    -  ช่องทางหรือวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน
    -  ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนหรือไม่ อย่างไร
  ๕. ประเด็นเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย หากกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว จะรองรับ
สิทธิชุมชนในระดับชุมชนใด เช่น ผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ใหม่จะมีสิทธิชุมชนตามกฎหมายนี้หรือไม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนว่า  ก่อนที่จะเริ่ม 
ดำเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน  (มาตรา  ๖๖  -  ๖๗)  นั้น  ควรจะได้มีการพิจารณาถึง 
ข้อขัดข้องหรือสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเป็นเบื้องต้นก่อนซึ่งมีความจำเป็น 
ที่จะต้องแก้ไขด้วยร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนฉบับนี้  ตลอดจนทำความเข้าใจถึงขอบเขตและ 
ความมุง่หมายของกฎหมายฉบบัดงักลา่วดว้ยวา่ควรมวีตัถปุระสงคเ์พือ่อะไร เชน่ เพือ่การคุม้ครองชมุชน 
เพื่อการบริหารจัดการ เพื่อกำหนดความรับผิด หรือเพื่อการใช้สิทธิของชุมชน เป็นต้น
  ส ำ ห รั บ ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ที่ ว่ า ห า ก ไ ม่ มี ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ  
ชุ ม ช น แ ล้ ว จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ อ ย่ า ง ไ ร นั้ น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว่ า   เ นื่ อ ง จ า ก 
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ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายส่วนใหญ่ยังไม่ เข้าใจถึง 
หลักการของกฎหมายอย่างแท้จริง  ดังนั้น  แม้ว่าจะมีการตรา 
กฎหมายออกมาใช้บังคับก็อาจไม่ได้นำกฎหมายดังกล่าวมาใช ้
บังคับ  เช่นเดียวกับกรณีของ  “สิทธิชุมชน”  ซึ่งเป็นเรื่องที่ 
เกีย่วกบัองคค์วามรู ้หากขา้ราชการผูม้อีำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย 
ยังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็อาจนำกฎหมายมาใช้บังคับ 
อย่างไม่ถูกต้อง  อีกทั้ง  เมื่อ  “สิทธิชุมชน” เป็นปัญหาเรื่อง 
องค์ความรู้แล้ว  ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบัญญัติ 
กฎหมาย  ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ 
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นคือ  การออกเป็น
มติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนด 
อำนาจหน้าที่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
ตาม เ งื่ อน ไขและวิ ธี ก า รที่ ก ำหนด ไว้   ห ากงด เ ว้ นหรื
อละ เ ว้ นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โ ดย ไม่ มี เ หตุ ผลอั นสมควร 
ก็ให้เป็นความผิดวินัยร้ายแรง  เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดทอนปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ในทันทีซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการตราเป็นกฎหมายในระดับ 
พระราชบญัญตัซิึง่ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร แตก่ารออกมตคิณะรฐัมนตรหีรอืระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
นั้นไม่เสียเวลาและสามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้  
ซึ่งหากใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว เช่น อาจตั้งเป้าหมายไว้เป็นกำหนดเวลา ๓ - ๕ ปี ขณะนั้นก็จะ 
เกิดเป็นองค์ความรู้และทุกภาคส่วนก็จะมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิชุมชนอย่างแพร่หลายและเพียงพอ 
ที่จะนำมาตราเป็นกฎหมายได้อย่างครอบคลุมต่อไป
  สำหรบัปญัหาทีส่ำคญัและไมอ่าจหาทางแกไ้ขไดโ้ดยทนัทแีตต่อ้งแตต่อ้งใชร้ะยะยาวพอสมควรนัน้  
เมื่อได้พิจารณาแล้วจะประกอบไปด้วยประเด็นปัญหาดังนี้
 ๑. ปัญหาการรับรองสิทธิ  เนื่องจากในอนาคตอาจมีปัญหาการสร้างชุมชนเทียมขึ้น  ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการให้ได้มาซึ่งสิทธิชุมชน  เช่น  มีการปลอมเป็นชาวซาไก  ผีตองเหลือง  หรือชาวเล  โดยอาจเป็น 
ชุมชนเทียมที่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกจ้างมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมิได้มีวิถีชีวิตเป็นชุมชน 
ที่แท้จริง หรือพวกชาวประมง ชุมชนเกษตร บ้านจัดสรร สมาคมอนุรักษ์ นิคมอุตสาหกรรม หอการค้า 
หรอืสภาอตุสาหกรรม เปน็ตน้ กอ็าจกลา่วอา้งโดยอาศยัความเปน็ชมุชนเทยีมนัน้ขึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สทิธ ิ 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรับรองสิทธิเพื่อแบ่งแยกความแตกต่างของชุมชนเหล่านั้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ 
หรอืลกัษณะในเรือ่งวถิชีวีติ ความมตีวัตน จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืศลิปวฒันธรรม เปน็ตน้ 
ว่ากรณีใดถือเป็นชุมชนเทียมหรือไม่ อย่างไร
 ๒. ปัญหาการมีส่วนร่วมตัดสินใจกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นสิทธิประเภทหนึ่งในการ 
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มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิต  และคุณภาพชีวิตของชุมชน  
ซึ่งจำเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว โดยรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิของชุมชน
ที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลได้๒ ซึ่งขณะนี้ได้กลายเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
 ๓. ปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิ  ถือเป็นประเด็นที่มีความยากเรื่องหนึ่ง  เนื่องจากเป็นการขัดกัน 
ระหวา่งอำนาจรฐัสว่นกลางกบัอำนาจรฐัในทอ้งถิน่ ซึง่ไมส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการบญัญตัเิปน็กฎหมาย 
ที่ตายตัว แต่อาจต้องแก้ไขในรูปแบบของสัญญาด้วยการจัดทำเป็นข้อตกลงที่มีความยืดหยุ่น 
และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ผลประโยชน์หรือ 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น
 ๔. การปอ้งกนัการใชส้ทิธใินทางทีผ่ดิ การใชส้ทิธใินทางทีผ่ดิในทีน่ีก้ค็อื เรือ่งตวัแทน (Nominee)  
หรือการสร้างสิ่งลวงในทางกฎหมาย หรือความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพือ่ทีจ่ะไดม้าซึง่สทิธปิระโยชนโ์ดยมชิอบ ซึง่ถอืเปน็ปญัหาทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ทีต่อ้งเรง่ดำเนนิการ 
ด้วยการสร้างกระบวนการหรือกลไกเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
  นอกจากนี้  ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะต้องเป็นการปรับใช้กฎหมายให้มีความถูกต้อง 
ด้วยเหตุด้วยผลของการกระทำแล้วแต่กรณีนั้น ๆ  ด้วย กล่าวคือ ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุผลซึ่งดำรงอยู่ในกรณีนั้น หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นด้วย โดยความสัมพันธ์นี้ 
มีอยู่หลากหลาย  ซึ่งนักกฎหมายจะอาศัยแต่เพียงความรู้ตามตัวบทกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้  เช่น  
เรือ่งชูส้าวจำเปน็ตอ้งทราบวา่บางความสมัพนัธไ์มใ่ชเ่รือ่งชูส้าว แตเ่ปน็เรือ่งของศลิปะ หรอืเปน็เรือ่งของ 
ความรัก  หากแยกไม่ออกก็จะปรับใช้กฎหมายผิดทันที หรือบางกรณีถ้าไม่สามารถแยกแยะได้ว่า 
การกระทำใดของชุมชนเป็นจารีตประเพณีหรือเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนก็จะปรับใช้กฎหมายผิด 
เช่นกัน 
  สำหรับข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางระดับชาติเพื่อเป็นกลไกหลัก 
ในการพัฒนาสิทธิชุมชนหรือแก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อพิพาทนั้น  แม้จะเป็นวิธีการที่สามารถกระทำได้ 
โดยง่ายก็ตาม แต่มีความเห็นว่าเป็นวิธีการที่อาจนำไปสู่การรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งในที่สุด
จะไปทำลายความเป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเองในวิถีชีวิตของท้องถิ่น
   อย่างไรก็ตาม ในการใช้สิทธิต่าง ๆ  นั้นย่อมเกิดปัญหาความขัดแย้ง ดังนั้นจึงต้องสร้างกลไก 
การต่อรองหรือพัฒนากระบวนการต่อรองหรือการตกลงที่มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในด้านต่าง ๆ   
กับหน่วยงานของรัฐทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งควรกำหนดให้มีลักษณะที่สามารถ 
แกไ้ขเปลีย่นแปลงไดโ้ดยงา่ย โดยมวีธิกีารหรอืเงือ่นไขใหส้ทิธแิกช่มุชนในการเสนอขอแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
ไดต้ามหลกัการและเหตผุลทีส่อดคลอ้งกบัผลประโยชนร์ะหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานของรฐัอยา่งเทา่เทยีม 
 
 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ โฆษกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗  

 ๒มาตรา ๖๗ วรรคสาม “สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
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วรรคสองของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (คณะกรรมการ ๔ ฝา่ย) ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนว่าข้อขัดข้องหรือปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคที่จำเป็นต้องหาทางแก้ไข 
ด้วยการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่
 ด้านที่ ๑ ภาคประชาชน  ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธ ิ กล่าวคือ  เมื่อประชาชนหรือชุมชน 
จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานราชการก็จะอ้างว่ามีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ต้อง 
ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งสิทธิชุมชนที่ประชาชนหรือชุมชนกล่าวอ้างขึ้นเพื่อจะใช้นั้น ไม่มีปรากฏ 
อยู่ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่หน่วยงานราชการยึดถือปฏิบัติอยู่ดังกล่าว  จึงส่งผลให้ 
ภาคประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญได้  ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ 
อันจะก่อให้เกิดเป็นคดีข้อพิพาทได้
  ด้านที่ ๒ ภาครัฐ ได้แก่ปัญหาความไม่ชัดเจนของสิทธิชุมชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการไม่ทราบว่าสิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้นั้น 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต  กฎเกณฑ์หรือหลักการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  โดยมีเจ้าหน้าที่ 
จำนวนไม่น้อยซึ่งพยายามที่จะสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิชุมชน  แต่ต้องประสบกับปัญหาว่าพวกเขา 
เหล่านั้นต้องดำเนินการอย่างไร  และเกิดข้อสงสัยว่าจะขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายของหน่วยงาน 
ของรฐัหรอืไมด่ว้ย และในกรณทีีไ่มป่ฏบิตัแิลว้จะมปีญัหาหรอืสง่ผลกระทบตอ่ตนเองหรอืชมุชนอยา่งไร 
ตามมาด้วย 
  สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อพิจารณาในการดำเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนนั้น 
เห็นว่ามีหลักการรวม ๓ ประเด็นใหญ่ ๆ คือ
  ๑. องคค์วามรู ้มคีวามเหน็วา่ทกุฝา่ยควรใหค้วามสำคญัในเรือ่งองคค์วามรู ้ซึง่องคค์วามรูเ้ทา่ทีม่อียู ่
เช่น ประเด็นปัญหาเรื่องผู้ทรงสิทธิ  ลักษณะแห่งสิทธิ  การขัดกันแห่งสิทธิ หรือการใช้สิทธิในทางที่ผิด 
เหล่านี้  มีมากพอสมควรที่จะนำมาประมวลเพื่อยกร่างกฎหมายได้  แต่อย่างไรก็ตาม  ความรู้ในด้าน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนัน้ยงัมขีอ้จำกดั เนือ่งจากเปน็ปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้นและมสีภาพ 
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 ๓นางน่อเฮหมุ่ย เวียงวิชชา และนายนายดิ๊ แปะโพ ชาวบ้านบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  
ซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอ ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในข้อหาร่วมกันยึดถือ ครอบครองที่ดิน ตัด โค่น ก่อสร้าง แผ้วถางป่า ทำประโยชน์ 
ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยศาลได้พิจารณาว่าพยานฝ่ายโจทก์ไม่น่าเชื่อถือ อีกทั้งข้อมูลจากงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ที่นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธ์ และ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการทำการผลิตของ 
ชาวบ้านในรูปแบบไร่หมุนเวียน และเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านใช้มาแต่ดั้งเดิม ซึ่งไม่ได้เป็นการบุกรุกทำลายป่าตามที่ถูกกล่าวหา 
แต่อย่างใด ศาลจึงยกฟ้องคดี (http://www.prachatai.com/journal/2010/03/28053)

ที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  ทรัพยากรน้ำ  เหมืองแร่  ป่าไม้  ทะเล  และดิน  เป็นต้น  ซึ่งทรัพยากรที่มี 
ความชดัเจนกส็ามารถทีจ่ะวางกรอบเพือ่กำหนดกฎเกณฑใ์นการแกไ้ขปญัหาไดโ้ดยงา่ยดาย แตท่รพัยากร 
บางชนิดที่มีลักษณะเป็นสิทธิเชิงซ้อน การกำหนดกฎเกณฑ์ย่อมไม่อาจกระทำได้โดยง่าย
  ๒. รปูแบบกฎหมาย จากการสมัมนาระดมสมองครัง้นีม้ขีอ้เสนอแนะในเรือ่งรปูแบบของกฎหมาย 
โดยสรปุ คอื การตราเปน็พระราชบญัญตั ิการออกเปน็ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีและมตคิณะรฐัมนตร ี
จงึขอเสนอเพิม่เตมิอกีรปูแบบหนึง่ คอื การออกเปน็ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ซึง่การจดัทำกฎหมายวา่ดว้ยสทิธชิมุชนสามารถดำเนนิการจดัทำในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่กไ็ด้ และจะเริม่ 
ดำเนินการไปพร้อม ๆ  กันก็ได้ เพราะทรัพยากรแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ซึ่งบางอย่างหากมี 
ความรู้อย่างชัดเจนแล้ว เช่น เรื่องน้ำหรือป่า ก็สามารถดำเนินการไปได้ก่อน 
 ๓. กระบวนการยกร่างกฎหมาย  เนื่องจากร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จะมี 
กระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เป็น 
ทีย่อมรบัในฐานะทีป่รกึษากฎหมายของรฐับาล ดงันัน้ ในการยกรา่งกฎหมายโดยเฉพาะในรปูแบบอืน่ ๆ  
จึงควรพิจารณาถึงขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ  ด้วยเพื่อให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและ 
ได้รับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเป็นกฎหมายใช้บังคับได้ต่อไป

  ศาสตราจารย ์ดร. อานนัท ์ กาญจนพนัธ ์อาจารยภ์าควชิา 
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นว่า เม่ือหลายวันท่ีผ่านมาศาลจังหวัดแม่สอด 
ได้ยกฟ้องคดีที่ชาวปกาเกอะญอเข้าไปทำไร่อยู่ในเขตป่าสงวน  
โดยศาลได้มีการรับฟังเอกสารงานวิจัยเรื่องการทำไร่หมุนเวียน 
ของ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  ที่ทำร่วมกับตนเอง  ซึ่งได้รับ 
งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาประกอบการพิจารณาคดี  โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ข้อมูลของงานวิจัยฉบับนี้เป็นที่น่าเชื่อถือและเห็นว่าการกระทำ 
ดงักลา่วไมไ่ดเ้ปน็การบกุรกุหรอืทำลายปา่ แตเ่ปน็รปูแบบการผลติ 
และเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านได้ทำกันมาตั้ งแต่ดึกดำบรรพ์  
ศ า ล จึ ง มี ค ำ พิ พ า ก ษ า ย ก ฟ้ อ ง ๓     ค

ำ พิ พ า ก ษ า ข อ ง ศ า ล ดั ง ก ล่ า ว นี้ ถื อ เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ที่ ไ ด้ มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ถึ ง 



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 69

เอกสารงานวิจัยแล้วสรุปว่า กิจกรรมของชุมชนหรือชาวบ้านในพื้นที่ที่มีมาก่อน มิได้เป็นการบุกรุกป่า 
และอาจเป็นครั้งแรกที่ศาลได้ตัดสินโดยยอมรับว่า  กิจกรรมในพื้นที่ที่ชุมชนได้ทำมาแต่ดั้งเดิมนั้น  
แมใ้นปจัจบุนัพืน้ทีด่งักลา่วจะกลายเปน็พืน้ทีป่า่แลว้กต็าม กถ็อืเปน็สทิธทิีช่าวบา้นจะกระทำได ้ซึง่ถอืวา่ 
เป็นคำพิพากษาที่มีความสำคัญที่ศาลในคดีอื่น ๆ  จะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณานอกเหนือจาก 
บทบัญญัติของกฎหมาย 
  นอกจากนี้ยังกล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นนักสังคมศาสตร์  จึงมีความคิดเห็นว่ากฎหมายว่าด้วย 
สิทธิชุมชนควรจะยกร่างมาจากความเป็นจริงของสังคม  โดยมุมมองเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในทาง 
สังคมศาสตร์นั้นจะพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ์ของสิทธิซึ่งประกอบด้วย สิทธิทางจารีตประเพณี 
หรือสิทธิในการใช้หรือการจัดการทรัพยากรของชุมชนซึ่งความสัมพันธ์จะปรากฏในรูปแบบของ 
กฎเกณฑแ์ละสถาบนั และเมือ่ใดทีส่ทิธชิมุชนถกูกระทบกระเทอืนหรอืไดร้บัความเสยีหายความสมัพนัธ์ 
ก็จะปรากฏในรูปแบบของสิทธิในความเป็นผู้เสียหาย นอกจากนี้ สิทธิชุมชนยังเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ
การสามารถดำรงอยู่ได้ในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ หรือความเป็นตัวตนของชุมชนอีกด้วย

 นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้แสดงความคิดเห็นว่าตามบทเฉพาะกาลมาตรา  ๓๐๓  (๑)  
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน๔ ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรี 
ที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุง 
กฎหมายในเรื่องสิทธิชุมชนให้แล้วเสร็จภายใน  ๑  ปีนับแต่วันที่ 
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดย “สิทธิชุมชน” ดังกล่าวนี้ได้บัญญัติ 
ไว้ใน “หมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๒ 
สิทธิชุมชน  มาตรา  ๖๖  –  ๖๗”  ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อบัญญัติ 
รบัรองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในเรือ่งสทิธชิมุชนดว้ยการ
ตราเปน็กฎหมายในรปูของพระราชบญัญตัเิพือ่เปน็กฎหมายกลาง 
ใช้บังคับโดยทั่วไป ทั้งนี้  เพื่อให้การขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิชุมชน 
เดนิหนา้ตอ่ไปไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมสว่นบทบญัญตัใินมาตรา ๖๖ – ๖๗ นัน้เปน็รายละเอยีดเพือ่สง่เสรมิ 
และคุม้ครองการใชส้ทิธขิองบคุคลในการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษ ์บำรงุรกัษา และไดร้บัประโยชนจ์าก 

 ๔มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
    (๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐  
มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพ 
ในการศึกษา ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน  
รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕๖ ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคที่เป็นอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร 
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘) กฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ตามมาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖....
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ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น  เช่น  มาตรา  ๖๗  วรรคสาม  บัญญัติคุ้มครองสิทธิของชุมชนที่จะฟ้อง 
หนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอืน่ของรฐัทีเ่ปน็นติบิคุคล 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี ้ ซึ่งในส่วนนี้เป็นเจตนารมณ์ที่จำเป็นต้องตราเป็นกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อกำหนดรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการ
   เนือ่งจากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ในสว่นทีว่า่ดว้ย 
สิทธิชุมชน ที่ปรากฏในมาตรา ๖๖ – ๖๗ เป็นเรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครอง ดังนั้นในการตีความ 
เรื่องการ  “ให้สิทธิ”  ต้องตีความอย่างกว้างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  ส่วนเรื่องการจำกัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได ้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น  และจะกระทบกระเทือน 
สาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้  ดังนั้น  ในการยกร่างกฎหมายจึงควรเป็นไปในแนวทาง 
การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธชิมุชนมากกวา่การจำกดัสทิธิ ซึง่ชมุชนมสีทิธเิทา่ใดถา้กฎหมายมไิดจ้ำกดั
สิทธิไว้ก็ต้องให้สิทธินั้นแก่ชุมชนทั้งหมด

   นางเตือนใจ ดี เทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
จงัหวดัเชยีงราย และอดตีสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ  
ได้แสดงความคิดเห็นว่า ความรู้ของประชาชนและบุคลากร
ในหนว่ยงานทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการนำกฎหมายไปใชป้ฏบิตัิ 
นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากจำนวน 
กฎหมายทีผ่า่นการพจิารณาของรฐัสภาและสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาติที่ผ่านมามีเป็นจำนวนมาก แต่กฎหมายดังกล่าว
ก็มิได้ถูกนำไปใช้หรือถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน ซึ่งส่วนหนึ่ง 
มีสาเหตุมาจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้บัญญัติไว้ ดังนั้น 

ในกรณีของมาตรา ๖๗ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่เก่งและมีความรู้จริง ๆ  จึงจะทราบและ 
ใช้สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีกระบวนการส่งเสริมความรู ้
แก่ประชาชนทั้งในด้านกฎหมายและข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปเสียก่อน และเมื่อทุกฝ่าย 
มีความรู้ความเข้าใจแล้วจึงจะมาร่างเป็นกฎหมายเพื่อใช้บังคับต่อไป
  นอกจากนี้  ก่อนที่จะดำเนินการร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนควรมีการศึกษากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนในทุกระดับตั้งแต่ข้อบัญญัติท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ จนถึงกติกาสากล รวมทั้ง 
ศกึษาขอ้มลูจากสถานการณห์รอืประเดน็ปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็ความขดัแยง้ทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขปญัหาแลว้ 
และยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อรวบรวมและนำไปใช้ประกอบการพิจารณา
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 นางลักคณา พบร่มเย็น อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า การยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนนั้น  ควรคำนึงถึงแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมาย 
ในเรื่อง “ผู้ทรงสิทธิชุมชน” และ “ลักษณะแห่งสิทธิ” ด้วยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสิน 
หรือคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ ในกรณีเกิดปัญหาข้อขัดแย้งข้ึน เช่น กรณีการออกโฉนดชุมชนซ่ึงสามารถ 
ออกได้ในหลายพื้นที่  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าไม้ หรือที่สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น  
โดยแต่ละพื้นที่ต่างก็ใช้กฎหมายบังคับเหมือนกัน แต่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนด้วยว่า ระหว่าง 
กรรมสิทธิ์ในโฉนดชุมชนกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะแห่งสิทธิที่เหมือนหรือแตกต่าง 
กันอย่างไร  หรือไม่  หรือความแตกต่างระหว่างสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับสิทธิของชุมชนท้องถิ่น 
ใครมีสิทธิที่ดีกว่า  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ กำหนดคำนิยาม 
ของคำว่า “ชุมชนท้องถิ่น” หมายความว่า ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านหรือตำบล และ “ชุมชน 
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิ” หมายความวา่ ชมุชนทอ้งถิน่ซึง่เกดิขึน้กอ่นประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ซึ่งความแตกต่างระหว่างชุมชนทั้งสองดังกล่าวคือ  การเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั่นเอง 

 นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน  
(กป.อพช.) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนว่า ควรเป็นกฎหมายที่นำไปสู่ 
การบริหารจัดการ ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นคงของชุมชนฐานรากในกระบวนการพัฒนาด้วย 
ในขณะเดียวกันต้องไม่ลดทอนสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย  ซึ่งส่วนนี้เป็นเรื่องยาก 
และต้องใช้เวลาเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีความขัดแย้งระหว่าง 
การดำรงอยู่ของชุมชนกับการพัฒนาไปข้างหน้าซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง วฒันธรรม และวถิชีวีติ แตว่ธิกีารหนึง่ทีจ่ำเปน็จะตอ้งดำเนนิการคอืการตรวจสอบกฎหมายเกา่ 
ทีม่อียูเ่ดมิซึง่บญัญตัริบัรองสทิธใินฐานะทีเ่ปน็มนษุย ์เปน็พลเมอืง หรอืเปน็คนทอ้งถิน่ แลว้นำมาเพิม่เตมิ 
รายละเอียดต่าง ๆ  เช่น เรื่องผู้ทรงสิทธิ เพื่อให้มีความครอบคลุมในทุกด้านมากยิ่งขึ้น 
  จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานคลุกคลีกับชุมชนมาพอสมควร 
จะเห็นได้ว่ากฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการ 
จัดการทรัพยากรหรือเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ  จะมีความขัดแย้ง 
กับสิทธิชุมชน โดยจะขัดแย้งในด้านทรัพยากร  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
การดำรงชีพ และกระบวนการในการตัดสินใจ  โดยส่วนตัวนั้น 
มคีวามเหน็วา่หากเปรยีบเทยีบระหวา่งรฐักบัชมุชนแลว้ 
ชุมชนต้องมีสิทธิที่ดีกว่ารัฐ  เพราะรัฐมีหน้าที่ในการ 
บำบัดทุกข์บำรุงสุข  และสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในท้องถิ่น  รัฐไม่ได้มีสถานะในตัวเองที่จะมาตัดสินใจ 
ว่าควรเป็นอย่างไร  และหากอ้างว่าเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะหรอืสว่นรวมแลว้กจ็ะทำใหส้ทิธชิมุชนหายไป 
ดังนั้นชุมชนจึงต้องมีสิทธิที่ดีกว่า
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  นอกจากนีย้งัไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ ไมเ่หน็ดว้ยกบัการจดัตัง้คณะกรรมการสทิธชิมุชนและกองทนุ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน  เนื่องจากเป็นการลดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  เพราะจะเป็นการกำหนดกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะที่สามารถ 
ใชส้ทิธไิดโ้ดยกฎหมายบญัญตัริบัรองเทา่นัน้ และหากมกีารกำหนดอำนาจหนา้ทีแ่ลว้กจ็ะเปน็การจำกดั 
ขอบเขตการทำงานซึ่งไม่สอดคล้องกับเรื่องสิทธิชุมชนที่มีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ดังนั้น  
จึงเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนควรจะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ 
ประชาชนให้สามารถใช้สิทธิได้ตามธรรมชาติตามที่กฎหมายรับรอง  ส่วนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพองค์กรชุมชนมีความเห็นว่ากองทุนต่าง ๆ  ในปัจจุบันไม่มีหลักประกันความเท่าเทียมและ 
เสมอภาคของทกุคนทีป่ระสงคจ์ะใชเ้งนิทนุ ดงันัน้หากจดัตัง้กองทนุขึน้แลว้อาจไมก่อ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
สูงสุดแก่ชุมชน

 ดร. เสรี นนทสูติ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลงั ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ กอ่นทีจ่ะดำเนนิการยกรา่งกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึง่นัน้ควรม ี
การจัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการวางหลักเกณฑ์ 
หรอืกำหนดมาตรการดว้ยการบญัญตัเิปน็กฎหมาย ทัง้นีจ้ะไดน้ำมาประกอบการพจิารณาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
และชัดเจน  เช่น  ปัญหาเกี่ยวกับองค์ความรู้  กระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสีย  หรือกระบวนการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ  เป็นต้น  ส่วนปัญหาใดได้ดำเนินการ 
แก้ไขแล้วก็ต้องจัดทำสรุปด้วยว่าปัญหานั้นได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วและด้วยมาตรการใด เช่น 
ปญัหาเกีย่วกบัการมสีว่นรว่ม สถาบนัพระปกเกลา้ไดด้ำเนนิการจดัทำรา่งกฎหมายเกีย่วกบัการมสีว่นรว่ม 
ของประชาชนไปแล้ว เป็นต้น
 
  ตอ่ประเดน็ขอ้พจิารณาของทีป่ระชมุสมัมนาดงักลา่ว ดร. ถวลิวดี บรุกีลุ ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ 
สถาบนัพระปกเกลา้ไดด้ำเนนิการจดัทำขอ้สรปุเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธชิมุชน 
ไว้แล้วรวมหลายประเด็น  แต่ประเด็นปัญหาที่สำคัญซึ่งยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ  ประเด็นที่เน้นในเรื่อง 
เนื้อหาแห่งสิทธิของชุมชนโดยเฉพาะ  ซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่ต้องการจะนำมาปรึกษาหารือว่าควรจะเป็นไป 
ในแนวทางใดหรอืลกัษณะอยา่งไร และสาเหตขุองปญัหาเรือ่งองคค์วามรู ้ซึง่ไมส่ามารถแกไ้ขไดใ้นระยะ 
เวลาสั้น ๆ  จึงมิควรเร่งรีบที่จะต้องออกกฎหมายมาเพื่อใช้บังคับในทันท ี อีกทั้งสิทธิชุมชนยังเป็นสิทธิ 
เชิงซ้อน ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายจึงต้องคำนึงถึงลำดับศักดิ์ของกฎหมายด้วย ตลอดจนการพิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
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 สรปุ จากการเขา้รว่มสงัเกตการณใ์นการสมัมนาระดมสมองครัง้นีจ้ะพบวา่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
สทิธชิมุชนทีห่ลากหลายและแตกตา่งกนัออกไป โดยมกีารพจิารณาถงึประเดน็ปญัหาตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น องค์ความรู้ การจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิชุมชน การจัดตั้งกองทุน ผู้ทรงสิทธิ การขัดกันแห่งสิทธิ 
การใชอ้ำนาจดลุพนิจิ และกลไกในการตอ่รอง เปน็ตน้ แตป่ระเดน็ทีท่กุฝา่ยตา่งมคีวามคดิเหน็ทีต่รงกนั 
ก็คือ การให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นหลัก โดยมีความเห็นว่ากฎหมายที่ใช้บังคับต้องมีหลักการ 
หรือลักษณะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีพ และกระบวนการในการตัดสินใจ ตลอดจน 
การขจัดปัญหาความขัดแย้งของสิทธิชุมชนในท้องถิ่นเอง ซึ่งชุมชนมีสิทธิเท่าใดถ้ากฎหมายมิได้ 
จำกัดสิทธิไว้ก็ต้องให้สิทธินั้นแก่ชุมชนทั้งหมด กล่าวคือ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกฎหมายที่จำกัด 
สิทธิเสรีภาพของชุมชน
  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากแนวนโยบายของรัฐในปัจจุบันที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เป็น 
ประเทศอุตสาหกรรม  การเปิดเสรีทางการค้าทั้งในภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการบริการ  
การเอื้อประโยชน์ในการให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติแก่กลุ่มธุรกิจเอกชน  รวมทั้งการอนุญาตให้ 
เอกชนสามารถเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้ยา่งเสรโีดยปราศจากการควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ เปน็ตน้ 
จึงกลายเป็นที่มาของปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและนำไปสู่ 
การละเมิดสิทธิของประชาชนในที่สุด ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ม ี
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนันัน้ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาดงักลา่วไดอ้ยา่งครบถว้นและครอบคลมุทัง้หมด อกีทัง้ 
กฎหมายที่มีอยู่ก็ยังขาดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง  ดังนั้น  หากมีกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนที่มีลักษณะ 
เป็นการส่งเสริม คุ้มครอง และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ออกมาใช้บังคับ 
โดยเร็วแล้ว ก็ย่อมจะสามารถขจัดปัญหาข้อสงสัยหรือประเด็นที่ยังมีข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบัน 
ใหห้มดสิน้ไป ซึง่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประชาชนในการทีจ่ะใชส้ทิธชิมุชนตามทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิวไ้ด้ 
อยา่งเปน็รปูธรรม โดยการสมัมนาระดมสมองเพือ่ยกรา่งกฎหมายวา่ดว้ยสทิธชิมุชนในครัง้นีเ้ปน็ประโยชน์ 
ที่จะได้นำข้อมูลและประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันมาสรุปเพื่อจัดทำเป็น 
หลักการของกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป 
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พระราชดำริ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

ณ  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

	 	 “...เรือ่งฝนเทยีมนีเ้ริม่ตัง้แต	่พ.ศ.	๒๔๙๘	แตย่งัไมไ่ดท้ำอะไร 

มากมายเพราะวา่ไปภาคอสีานตอนนัน้หนา้แลง้เดอืนพฤศจกิายน	ทีไ่ป 

มีเมฆมาก	 อีสานก็แล้ง...แต่มาเงยดูท้องฟ้ามีเมฆ	ทำไมมีเมฆอย่างนี้ 

ทำไมจะดึงเมฆให้ลงมาได้	 ก็เคยได้ยินเร่ืองทำฝนก็มาปรารภกับ 

คุณเทพฤทธ์ิ	ฝนทำได้		มีหนังสือ	เคยอ่านหนังสือทำได้...”
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

  ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

	 	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	 ....	มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	
รวม	๒	ฉบับ	คือ	
	 	 ๑.	คณะรัฐมนตรี	 (ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เป็นนายกรัฐมนตรี)	 ซึ่งได้เสนอต่อ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๒
	 	 ๒.	นายอภิชาต	ศักดิเศรษฐ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	กับคณะ	ซึ่งได้เสนอ 
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๒
	 	 ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๒	 ฉบับ	 ได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในคราว 
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๕	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่	๑	ขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร

 ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

หลักการ
	 	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เหตุผล

  เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก	 โดยเฉพาะการ 
นำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเป็น 
เจ้าของข้อมูลจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว	 แม้ว่าจะได้มี 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง	แต่ก็ยังไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป	 
และโดยที่มาตรา	๓๕	วรรคสาม	และมาตรา	๕๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ 
บคุคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองจากการแสวงประโยชนโ์ดยมชิอบจากขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน	 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไป	 เพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลและ 

 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๕๓.

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....



ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	....
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การเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	จงึจำเปน็
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 ค. สาระสำคัญโดยสรุป
   ๑. บทนิยามที่สำคัญ
   “ข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายความว่า	ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล	 เช่น	การศึกษา	
ฐานะการเงิน	ประวัติสุขภาพ	ประวัติอาชญากรรม	ประวัติการทำงาน	หรือประวัติกิจกรรมบรรดาที่มี 
ชือ่ของบคุคลนัน้หรอืมเีลขหมาย	รหสั	หรอืสิง่บอกลกัษณะอืน่ทีท่ำใหรู้ต้วับคุคลนัน้ได	้เชน่	ลายพมิพน์ิว้มอื	
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน	หรือรูปถ่าย	และให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
ผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
   “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม	 
ควบคุมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
   “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”	ให้หมายความรวมถึง
	 	 	 (๑)	 ทายาทหรือคู่สมรสของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ถึงแก่ความตาย
	 	 	 (๒)	 ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง  
  ๒. พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับ
	 	 	 (๑)	 หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เว้นแต่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
	 	 	 (๒)	 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนของ 
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นเท่านั้น	 โดยมิให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ต่อผู้อื่น
	 	 	 (๓)	 บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ 
เพื่อกิจการสื่อมวลชน	งานศิลปกรรม	หรืองานวรรณกรรมเท่านั้น

  ๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
	 	 	 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อ 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

  ๔. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 ๔.๑	 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะหนึ่ง	 ประกอบด้วย	 รัฐมนตรีซึ่ง 
นายกรฐัมนตรมีอบหมายเปน็ประธานกรรมการ	กรรมการโดยตำแหนง่	ไดแ้ก	่ปลดัสำนกันายกรฐัมนตรี	 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	อธิบดีกรม 
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	และผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย	กรรมการซึง่เปน็ผูแ้ทนคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	๑	คน	ผู้แทนหอการค้าไทย	๑	คน	และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย	๑	คน	กรรมการ 
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ผูท้รงคณุวฒุซิึง่นายกรฐัมนตรแีตง่ตัง้จากผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายและดา้นเทคโนโลย	ี
ด้านละ	๒	คน	ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	(มาตรา	๗)
	 	 	 ๔.๒	 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (๑)	กำหนดนโยบาย	 มาตรการ	 หรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 	 	 (๒)	 เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม 
พระราชบัญญัตินี้
	 	 	 	 	 (๓)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 	 	 (๔)	 ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการใด	ๆ	ในการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล	รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 	 	 (๕)	กำหนดหลักเกณฑ์ในการได้รับใบรับรองเพื่อมีสิทธิใช้หรือแสดงเครื่องหมาย 
รับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	รวมทั้งมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 	 	 (๖)	ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 	 	 (๗)	จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	และให้ประกาศรายงานดังกล่าว 
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย
	 	 	 	 	 (๘)	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิีห้รอืกฎหมายอืน่กำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ที่ 
ของคณะกรรมการหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(มาตรา	๑๑)

  ๕. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
	 	 	 ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและธุรการ 
ให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)	 ประสานงานกับส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 (๒)	 ให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
	 	 	 (๓)	 กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	ลูกจ้าง	
หรือผู้รับจ้าง
	 	 	 (๔)	 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ตามมาตรา	๓๔
	 	 	 (๕)	 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 (๖)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่
ของสำนักงาน	หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(มาตรา	๑๕)
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  ๖. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   การเก็บรวบรวม	การใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้ต้องได้รับความยินยอม 
ของเจ้าของข้อมูลนั้น	และในการขอความยินยอมต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูล 
สว่นบคุคลเขา้ใจผดิในวตัถปุระสงคด์งักลา่ว	ความยนิยอมเชน่วา่นีเ้จา้ของขอ้มลูจะเพกิถอนเสยีเมือ่ใดกไ็ด้ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมิให้ข้อมูลนั้นสูญหาย	 
ถูกแก้ไข	 หรือเปลี่ยนแปลงและดูแลข้อมูลนั้นให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบัน	
ในการเก็บรวบรวม	 ใช้	 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกับวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด 
จะกระทำมไิดเ้วน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย	การเกบ็รวบรวม	ใช	้หรอืเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดร้บั 
ยกเวน้ไมต่อ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจะตอ้งเปน็กรณทีีเ่ปน็การปฏบิตัติามกฎหมาย	 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเองและไม่สามารถขอความยินยอมได้ในเวลานั้น	 เป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต	สุขภาพ	หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล	และเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ 
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย	ทั้งนี้	 ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด 
ประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการคุ้มครอง	การเก็บรักษา	 
วิธีการลบหรือทำลายเมื่อหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์	การเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง	ไม่เลือกปฏิบัต	ิ ไม่ผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค	์หรือผิดไปจากความยินยอมของ 
เจ้าของข้อมูลนั้น	(มาตรา	๑๖	–	มาตรา	๒๐)

  ๗. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอ่ืนหรือจากแหล่งอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไม่ได้	 เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด	 ผู้ควบคุม 
ขอ้มลูสว่นบคุคลจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ	ประวตัอิาชญากรรมหรอืการกระทำ 
ผดิหรอืไดร้บัโทษใด	ๆ 	ประวตัสิขุภาพ	แหลง่กำเนดิของเชือ้ชาตหิรอืเผา่พนัธุ์	ความคดิเหน็ทางการเมอืง	 
ความเช่ือในทางศาสนา	ข้อมูลท่ีอาจเป็นผลร้าย	ทำให้เส่ือมเสียช่ือเสียง	หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเก่ียวกับ 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใดนั้นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น 
ตามกฎหมาย	(มาตรา	๒๒	–	มาตรา	๒๓)

  ๘. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง 
หรอืควบคมุดแูลของตนโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมเปน็หนงัสอืจากเจา้ของขอ้มลู	หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
ที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล	หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลท่ีต้องห้ามมิให้เก็บรวบรวมตามกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลนั้น	 รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มิได้มีบทบัญญัติในการ 
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีแต่บทบัญญัติของกฎหมายในประเทศนั้นมีมาตรการในการ 
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสาระสำคัญต่ำกว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับ 
ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลนั้น	 เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด	 
(มาตรา	๒๕	–	มาตรา	๓๐)
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  ๙. การเก็บรักษาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลน้ันไว้ได้เท่าระยะเวลา 
ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น	 และ 
ผู้ควบคุมจะต้องจัดให้มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้หรือ
เปิดเผยโดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล	 หรือเพื่อป้องกันการสูญหายหรือทำลาย	
หรือถูกเรียกด	ูสืบค้น	 เชื่อมโยง	ใช	้ เปิดเผย	ทำสำเนา	หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย	โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการเข้าถึงและการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศท้ังในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศ 
อย่างสม่ำเสมอ	ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลจะกระทำได้เม่ือเจ้าของข้อมูลน้ันร้องขอหากต้องใช้วิธีการลบ 
หรือทำลายข้อมูลนั้นก็สามารถกระทำได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นด้วย	 
(มาตรา	๓๑	–	มาตรา	๓๓)
  ๑๐. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์
      ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลเชงิธรุกจิหรอืการพาณชิย ์หมายถงึ ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
ซึง่เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบกจิการเชงิธรุกจิ 
หรือการพาณิชย	์ โดยจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการรวมทั้งจัดให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเกบ็รวบรวม	ใช	้และเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่มีาตรฐานไมต่ำ่กวา่ขอ้ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม 
ทีป่ระกาศกำหนดและจะตอ้งมกีารจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล	การบรหิารจดัการความ 
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล	และการฝึกอบรมลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของตนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
	ในกรณทีีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลเชงิธรุกจิหรอืการพาณชิยเ์ลกิกจิการกใ็หแ้จง้เปน็หนงัสอืตอ่สำนกังาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ	(มาตรา	๓๔	–	มาตรา	๔๐)
  ๑๑. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
	 	 	 				เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมสีทิธขิอตรวจดขูอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน		ขอใหแ้จง้ถงึการมอียู ่
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล	ขอให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล 
ที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือ 
ไมม่คีวามจำเปน็ตามวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม	หรอืไดเ้พกิถอนขอ้มลูนัน้แลว้	และขอใหเ้ปดิเผยการ 
ได้มาซ่ึงข้อมูลน้ันในกรณีเป็นข้อมูลท่ีตนไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม	ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
จะต้องปฏิบัติตามคำขอที่เจ้าของข้อมูลนั้นร้องขอ	 และจะปฏิเสธได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนด 
ไว้เท่านั้น	กรณีท่ีมีผู้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนกฎหมายทำให้เจ้าของ 
ข้อมูลน้ันได้รับความเสียหาย ผู้น้ันต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด	 ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการกระทำในทางการที่จ้างของลูกจ้างของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใด	บุคคลนั้นต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วย	(มาตรา	๔๑	–	มาตรา	๔๔)
  ๑๒. การร้องเรียน การตรวจสอบ และการอุทธรณ์
		 	 	 	 	 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นคณะหนึ่งโดยให้มี 
อำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง	ๆ	ตรวจสอบการกระทำของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิด
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ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล	ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น	ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ 
กฎหมายกำหนด	กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิ 
รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการได	้เมือ่คณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้แลว้และเชือ่วา่เรือ่งรอ้งเรยีน 
นั้นไม่เป็นความจริงให้มีคำสั่งยุติเรื่อง	 แต่ถ้าคณะกรรมการเชื่อได้ว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นความจริง 
ใหค้ณะกรรมการดำเนนิการไกลเ่กลีย่	ถา้ไกลเ่กลีย่ไดก้ใ็หม้คีำสัง่ยตุเิรือ่ง	หากไมอ่าจดำเนนิการไกลเ่กลีย่ได	้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม	ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลปฏิบัติหรือดำเนินการแก้ไขการกระทำของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	หรือ 
ส่ังห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทำการท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลน้ันหรือให้กระทำการ 
เพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด	 ในกรณีที่มีหนังสือไม่รับเรื่องร้องเรียน 
ไวพ้จิารณา หรอืยตุเิรือ่ง หรอืมคีำสัง่ใด ๆ  ในกรณทีีด่ำเนนิการไกลเ่กลีย่ไมไ่ด ้เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้โดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือหรือคำสั่งดังกล่าว 
จากคณะกรรมการ	คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด	(มาตรา	๔๕	–	มาตรา	๔๘)

  ๑๓. มาตรการส่งเสริม
     ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอาจขอรบัการสง่เสรมิจากสำนกังานไดใ้นเรือ่งการชว่ยเหลอื	แนะนำ	
ใหค้ำปรกึษาในการดำเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล	การอบรมและพฒันาความรูค้วามสามารถของ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลนั้น	รวมทั้งหากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้หรือแสดง 
เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกส็ามารถยืน่คำขอใบรบัรองจากสำนกังานได	้ 
และให้คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนใบรับรองของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ถ้าเข้าเงื่อนไข 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	คณะกรรมการจะประกาศยอมรับการตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับ 
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลที่ได้รับการรับรองมีสิทธิใช้หรือแสดง 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของผู้ตรวจสอบและรับรอง	ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นก็ได้ 
ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม	ทั้งนี้	 ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองนั้น 
มสีทิธใิชห้รอืแสดงเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดต้ามทีก่ฎหมายกำหนด	 
(มาตรา	๔๙	–	มาตรา	๕๑)
  ๑๔. บทกำหนดโทษ
		 	 	 	 	๑๔.๑	บททั่วไป	 ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล	ให้กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการ	หรือ 
บุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด	 เว้นแต่จะ 
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น	(มาตรา	๕๒)
																										๑๔.๒	 โทษปรบัทางปกครอง	ผูอ้ำนวยการสำนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
มีอำนาจลงโทษปรับทางปกครองได้	 การลงโทษปรับให้คำนึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรม	 และ 
ผลเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น	และในกรณีที่เห็นสมควรอาจมีคำเตือนให้ผู้นั้นดำเนินการใด	ๆ	 
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมก่อนก็ได้	 ถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชำระค่าปรับ 
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ทางปกครองก็จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก ่
บคุคลดงักลา่ว	การลงโทษปรบัทางปกครองนีจ้ะใชก้บัความผดิฐานไมม่าใหถ้อ้ยคำหรอืสง่วตัถุ	เอกสาร	
หรอืพยานหลกัฐานแกค่ณะกรรมการ	ความผดิฐานผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลเชงิธรุกจิหรอืการพาณชิย์ 
ไม่จัดทำบัตรประจำตัวลูกจ้างของตน	 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	 บาท		 
แต่ในความผิดฐานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวมใช้	 
หรอืเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคล	ความผดิฐานไมใ่ชแ้บบหรอืขอ้ความทีค่ณะกรรมการกำหนด	ความผดิฐาน 
ไม่แจ้งผลกระทบในการเพิกถอนความยินยอมและการลบหรือการทำลายข้อมูลนั้นแก่เจ้าของข้อมูล	 
ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ประกาศกำหนด	ความผิดฐานปฏิเสธคำขอของเจ้าของ
ขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัยกเวน้ตามกฎหมาย	ความผดิฐานไมด่ำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามคำขอภายในระยะเวลา 
ทีก่ำหนดหรอืไมด่ำเนนิการใหเ้หมาะสมกบัสภาพความพกิาร	และความผดิฐานผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
เชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ไม่รายงานผลดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด	 ต้องระวางโทษปรับ 
ทางปกครองไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	(มาตรา	๕๓	–	มาตรา	๕๕)	
		 	 	 		๑๔.๓		โทษอาญา	ใช้กับความผิดฐานเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ 
ได้รับความยินยอมหรือไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย	ความผิดฐานไม่จัดให้มีระบบรักษาความมั่นคง 
ปลอดภยัตามทีก่ำหนด	ความผดิของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลเชงิธรุกจิหรอืการพาณชิยท์ีไ่มป่ฏบิตัติาม 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูล	 หรือจัดให้มีระบบบริหารจัดการความมั่นคง 
ปลอดภัยของข้อมูล	 หรือจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของตนเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
กฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน	 ๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 และโทษสำหรับผู้ที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมาย 
รบัรองมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บัการรบัรองจากสำนกังาน	 
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	ในกรณทีีบ่คุคลใดกระทำการใด	ๆ 	เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อให้ผู้อื่น เสียหาย	
ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๓	ป	ีหรอืปรบัไมเ่กนิ	๖๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จำทัง้ปรบั	ถา้การกระทำดงักลา่ว 
เปน็การเผยแพรข่อ้มลูสว่นบคุคลทางสิง่พมิพ	์วทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์หรอืสือ่อเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่	
ผูก้ระทำตอ้งรบัโทษจำคกุไมเ่กนิ	๕	ปหีรอืปรบัไมเ่กนิ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จำทัง้ปรบั	บรรดาความผดิ 
ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวเมื่อผู้ต้องหาเสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว	 ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	(มาตรา	๕๖	–	มาตรา	๕๙)

  ๑๕. บทเฉพาะกาล
		 	 	 	 	 ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ 
โดยตำแหนง่เทา่นัน้และใหแ้ตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายใน	๙๐	วนันบัแตพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั		 
กรณีที่ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้	 เว้นแต่ข้อมูล 
ส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความครอบครองก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนเร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ของข้อมูลให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ



ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	....
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สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
   โดยที่  กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน 
ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น เปน็บคุคลในพืน้ทีท่ีม่คีวามใกลช้ดิกบัราษฎรในการปฏบิตังิาน 
ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรฐั เปน็ผูช้ว่ยเหลอืนายอำเภอซึง่เปน็สว่นหนึง่ 
ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
กรณตีา่ง ๆ  นอกจากนีย้งัทำหนา้ทีเ่ปน็คนกลางในการไกลเ่กลีย่ ประนปีระนอมและ 
จัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่  และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ  
ตวัแทนของราษฎรเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งทกุข ์ความเดอืดรอ้นของราษฎรเพือ่นำเสนอ 
ต่อส่วนราชการ
      เพือ่ใหค้งมตีำแหนง่กำนนั ผูใ้หญบ่า้น แพทยป์ระจำตำบล สารวตัรกำนนั 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในทุกตำบล หมู่บ้านต่อไป  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
   เนื่องจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน 
ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น เปน็บคุคลในพืน้ทีท่ีม่คีวามใกลช้ดิกบัราษฎรในการปฏบิตังิาน 
ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรฐั เปน็ผูช้ว่ยเหลอืนายอำเภอซึง่เปน็สว่นหนึง่ 
ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พระพทุธศกัราช ๒๔๕๗ จงึไดเ้พิม่ความเปน็วรรคสองของ 
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
โดยการกำหนดใหต้ำแหนง่กำนนั ผูใ้หญบ่า้น แพทยป์ระจำตำบล สารวตัรกำนนั 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอยู่ในทุกตำบล หมู่บ้านต่อไป

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๐ ก หน้า ๑

หมายเหต:-
   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
      เนื่องจากมาตรการภาษีสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๖๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
มีผลใช้บังคับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แต่โดยที่ประชาชน 
และผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจยังมีความจำเป็นที่จะ 
ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านภาษีอากรต่อไปอีกระยะหนึ่ง  จึงสมควรลด
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐  (๗) และ  (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ลดอัตราภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการ 
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
และภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจ  กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจซึ่งถูกหักภาษีเงินได้  ณ  ที่จ่ายแล้ว 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตาม 
มาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร และลดอัตราภาษีธุรกิจ 
เฉพาะสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ตั้ง
อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้กระทำในระหว่างวันที่  ๑  มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้  เพื่อบรรเทาภาระ 
ภาษีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ   
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น 
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๔

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๔๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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สาระสำคัญโดยสรุป
   ๑) บทนิยาม
    “สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจ
มีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือเพื่อการใด ๆ
    “บริการ” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์ 
อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่การผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า
    “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งผู้ประกอบ 
กิจการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำหรือสถานท่ีซ่ึงใช้เป็นท่ีผลิตสินค้าเป็นประจำ
    “เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ” หมายความวา่ ทอ้งทีจ่งัหวดันราธวิาส 
จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อำเภอจะนะ 
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล
      ๒) ใหผู้ม้เีงนิไดท้ีไ่ดร้บัเงนิไดพ้งึประเมนิจากการรบัเหมาทีผู่ร้บัเหมา 
ต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือตาม (๗) 
ของมาตรา ๔๐ แหง่ประมวลรษัฎากร และผูม้เีงนิไดจ้ากการธรุกจิ การพาณชิย ์
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน 
(๑) ถึง (๗) แล้วตาม (๘) ของมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีสถาน 
ประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ จะเลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของเงินได้ 
พงึประเมนิโดยไมต่อ้งนำไปรวมคำนวณเพือ่เสยีภาษตีามมาตรา ๔๘ (๑) และ 
(๒) แหง่ประมวลรษัฎากร กไ็ด ้ ทัง้นี ้สำหรบัเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถงึ พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะทีไ่ดจ้ากการผลติสนิคา้หรอืการขาย๑ สนิคา้ในเขตพฒันา 
พิเศษเฉพาะกิจ หรือการให้บริการ๒ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
   ๓) ในกรณีท่ีเป็นการให้ลดอัตราภาษีเงินได้ซ่ึงเป็นภาษีจากกำไรสุทธิของ 
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลตาม (ก) ของ (๒) สำหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น 
นิติบุคคลแห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล 
รัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๓ ของกำไรสุทธิ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและ 

  ๑ การขาย หมายความว่า การจำหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้าโดยมีหรือไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า 
สัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ  และการส่งสินค้าออกนอก 
ราชอาณาจักร  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขายสินค้าที่ผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและมีการส่งออกสินค้าโดยทางน้ำหรือทางอากาศ.
  ๒กรณีการให้บริการ หากผู้ให้บริการมีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การใช้บริการต้องเกิดขึ้นใน 
ราชอาณาจักร  แต่ถ้าผู้ให้บริการมีสถานประกอบกิจการทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  การให้บริการและการใช้บริการนั้น
ต้องเกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น.
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มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือการขาย๓สินค้าในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจ  หรือการให้บริการ๔ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตั้งแต่รอบ 
ระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๓ ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถึงรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๕ ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๔) ให้ลดอัตราภาษีเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินได้จากการธุรกิจ  
การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอื่นนอกจากที่ 
ระบุไว้ใน (๑) ถึง  (๗) แล้วตาม (๘) ของมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร  
เฉพาะที่จ่ายให้แก่ผู้รับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์  ในการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย 
ตามมาตรา ๕๐ (๕) แหง่ประมวลรษัฎากร และคงจดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ ๐.๑  
ของเงินได้  สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเมื่อคำนวณภาษีตามมาตรา ๕๐ (๕) 
แหง่ประมวลรษัฎากร แลว้ อยูใ่นบงัคบัตอ้งหกัเปน็เงนิภาษสีงูกวา่รอ้ยละ ๐.๑ 
ของเงินได้พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕
      ๕) ให้ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้ง
อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ ๔) 
แล้ว  เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมิน 
ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) (๒) และ (๔) 
แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหัก
ไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
      ๖) ใหล้ดอตัราภาษธีรุกจิเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๖ (๓) แหง่ประมวล 
รัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ  ๐.๑  สำหรับรายรับจากการขาย 
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวล 
รัษฎากร ทั้งนี้  เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

  ๓ โปรดดู เพิ่งอ้าง เชิงอรรถ ๑.
 ๔ โปรดดู เพิ่งอ้าง เชิงอรรถ ๒.

หมายเหต:-

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)   แห่ง 
    ประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  
  พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ๔๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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หลักการและเหตุผล
      โดยที่เป็นการสมควรสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 
ศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก สมควรยกเว้นภาษี 
มลูคา่เพิม่สำหรบัการนำเขา้มาเพือ่ขายหรอืการขายพลอย ทบัทมิ มรกต บษุราคมั 
โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ 
เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่ให้แก่ผู้นำเข้าหรือ
ผูข้ายทีเ่ปน็ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาซึง่มใิชห่า้งหุน้สว่นสามญัหรอื 
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สาระสำคัญโดยสรุป
      ได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือ 
การขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก 
และอญัมณทีีม่ลีกัษณะทำนองเดยีวกนั เฉพาะทีย่งัมไิดเ้จยีระไน แตไ่มร่วมถงึสิง่ 
ทำเทยีมวตัถดุงักลา่วหรอืทีท่ำขึน้ใหม ่เพชร ไขม่กุ และสิง่ทำเทยีมเพชรหรอืไขม่กุ 
หรือที่ทำขึ้นใหม่  ให้แก่ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล 
ธรรมดาซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ สำหรับ 
การนำเขา้มาเพือ่ขายหรอืการขายตัง้แตว่นัที ่๑๘ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๓ ถงึวนัที ่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ ๔๙๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๗

หมายเหต:-
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)  แหง่ประมวล 
    รัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
    อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙ 
    ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย 
    อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
      โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล 
ธรรมดาซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงินได้ 
พงึประเมนิจากการขายพลอย ทบัทมิ มรกต บษุราคมั โกเมน โอปอล นลิ เพทาย 
ไพฑรูย ์หยก และอญัมณทีีม่ลีกัษณะทำนองเดยีวกนั เฉพาะทีย่งัมไิดเ้จยีระไน 
แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก  และสิ่ง 
ทำเทียมเพชรหรือไข่มุก  หรือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่  และได้ถูกหักภาษีเงินได้  
ณ ที่จ่ายไว้แล้วตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ 
พึงประเมินจากการขายอัญมณีดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ 
เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิต 
อัญมณีและเครื่องประดับของโลก  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สาระสำคัญโดยสรุป
      ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงินได้พึงประเมิน 
จากการขายพลอย ทบัทมิ มรกต บษุราคมั โกเมน โอปอล นลิ เพทาย ไพฑรูย ์ 
หยกและอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน  
แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่  เพชร  ไข่มุก และสิ่ง 
ทำเทยีมเพชรหรอืไขม่กุหรอืทีท่ำขึน้ใหมแ่ละไดถ้กูหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่า่ยไว 
แล้วตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษี 
เงินได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณี 
ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) และ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๔๙๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๑๐

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๔๙๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
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(๒) แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  เฉพาะเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๗

หลักการและเหตุผล
      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของ 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ทั้งระบบ โดยยกเลิก 
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการบรหิารจดัการหนว่ยงานเฉพาะดา้น และ 
บทบัญญัติที่ เกี่ยวกับการตั้งกองทุนพัฒนาการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อให้ 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  สามารถกระทำ 
กิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  จึงจำเป็นต้อง 
ตราพระราชกฤษฎีกาน้ี

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
   ๑)  ได้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กองทุน” และ“หน่วยงานเฉพาะด้าน”  
ในมาตรา ๓ ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๙ ยกเลิกมาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๙ แหง่พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗

หมายเหต:-
   อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย และมาตรา ๓ (๑)  แหง่ประมวล 
    รัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที ่ ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
    อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙ 
    ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดย 
    อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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      ๒) ไดย้กเลกิความในบทนยิามคำวา่ “เจา้หนา้ที”่ และ “ลกูจา้ง”  
ในมาตรา ๓ แหง่พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สำนกังานบรหิารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
    “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
    “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสำนักงาน
      ๓) ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรือ่ง อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  โดยการกำหนดให้คณะกรรมการ 
บริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสำนักงานให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
        (๑)  กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการบริหารงาน และให้ 
ความเหน็ชอบแผนแมบ่ทของสำนกังาน รวมทัง้ อนมุตัแิผนงาน แผนการลงทนุ 
แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
        (๒)  ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน  ให้ความเห็นชอบ 
รายงานการเงิน  พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน  วางระเบียบ 
กฎเกณฑ์ หรือข้อห้ามทางการเงิน
        (๓)  กำกบัดแูล ตรวจสอบ ใหค้ำแนะนำ เสนอแนะในการแกไ้ข 
ปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ  ตลอดจนเสนอต่อ 
คณะรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาสัง่การในกรณมีปีญัหาหรอือปุสรรค
เกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
    (๔)   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร  
หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
        (๕)  ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป 
ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสำนักงาน
        (๖)  ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี หลักเกณฑ์การจัดเก็บ 
และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ และค่าตอบแทนอื่นใดในการ 
ดำเนินกิจการของสำนักงาน
        (๗)  กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ 
ผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ตลอดจนกระทำการ 
อื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานหรือ 
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
      ๔) ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในวรรคหนึง่ของมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  
และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนา 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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องค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เรื่องอำนาจหน้าที่ของ 
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  โดยการกำหนดให้ 
ผู้อำนวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงคข์องสำนกังาน มตคิณะรฐัมนตร ีและระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กำหนด 
นโยบาย  มติและประกาศของคณะกรรมการบริหาร  และเป็นผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตำแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
        (๑)  เสนอเปา้หมาย แผนงาน และโครงการทีจ่ะปฏบิตัปิระจำปตีอ่ 
คณะกรรมการบริหารเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานบรรลุวัตถุประสงค์
        (๒)  เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  
ของสำนักงานรวมทั้งรายงานการเงินและการบัญช ีตลอดจนเสนอแผนการเงิน 
และงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
        (๓)  เสนอความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุกจิการและการดำเนนิงาน 
ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
บริหาร
    (๔)   แต่งต้ังรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อำนวยการตามที่ 
ผู้อำนวยการมอบหมาย
        (๕)  บรรจ ุแตง่ตัง้ เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตำแหน่ง 
และบริหารงานบุคคลอื่น
        (๖)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานโดยไม่ขัด 
หรือแย้งกับกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกำหนด 
นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
        (๗)  เป็นผู้แทนของสำนักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
ในการนี ้ผูอ้ำนวยการจะมอบอำนาจใหบ้คุคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอยา่งแทนกไ็ด ้ 
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกำหนด  แต่นิติกรรมใดที่ 
ผูอ้ำนวยการหรอืผูร้บัมอบอำนาจจากผูอ้ำนวยการกระทำโดยฝา่ฝนืระเบยีบหรอื 
ข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกำหนด  ย่อมไม่ผูกพันสำนักงาน  เว้นแต่ 
คณะกรรมการบริหารให้สัตยาบัน
        ทั้งนี้  ให้บรรดาการดำเนินกิจการของหน่วยงานเฉพาะด้านตาม 
พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สำนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งมีผลผูกพันในนามของหน่วยงานเฉพาะด้านก่อนวันที่   
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ให้ถือเป็นการดำเนินกิจการในนามของสำนักงาน

หมายเหต:-
   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
      เนื่องจากความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยจากรถใน 
บางกรณีมีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยและยังมีผล 
ให้ผู้ประสบภัยต้องรับภาระในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง 
ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตตามปกติสมควรที่จะได้มีการ 
ปรับปรุงค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  เพื่อให้สอดคล้องกับความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน  และกำหนดให้ 
บริษัทที่รับประกันภัยสามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่บริษัทกลาง 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สาระสำคัญโดยสรุป
      ๑) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับ 
คา่เสยีหายเบือ้งตน้  จำนวนเงนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้ และการรอ้งขอรบัและ 
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๔๗
      ๒)  เมือ่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้แกผู่ป้ระสบภยัจากรถทีบ่รษิทัไดร้บั
ประกนัภยัไว ้กฎหมายไดก้ำหนดคา่เสยีหายทีจ่ะใหไ้ดร้บัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 
ไว้ดังต่อไปนี้
        (๑)  ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย ได้แก่
            (ก)  ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษา
            (ข)  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา 
รวมทั้งค่าซ่อมแซม
            (ค)  คา่บรกิารทางการแพทย ์คา่ตรวจ และคา่วเิคราะหโ์รค 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอื่นทำนองเดียวกัน  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย

  (๑) บัตรปลอม
  (๒) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
  (๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
  (๔) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
  (๕) บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
  (๖) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
  (๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหาย
เบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ 
และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๒๓

กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น  
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒
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            (ง)  ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ในสถานพยาบาล
            (จ)  ค่าพาหนะนำผู้ประสบภัยไปสถานพยาบาล
        (๒)  ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อชีวิต ได้แก่
            (ก) ค่าปลงศพ
            (ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ
      ๓) การกำหนดจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น  กฎหมายได้กำหนดให้ 
บรษิทัทีไ่ดร้บัประกนัภยัจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้แกผู่ป้ระสบภยัจากรถเมือ่ไดร้บั
คำร้องขอจากผู้ประสบภัยแล้วเป็นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
    (๑)   จำนวนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับความ 
เสียหายต่อร่างกายตามข้อ  ๒)  (๑)  แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความ 
เสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   ให้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาทด้วย
            (ก) ตาบอด
            (ข) หูหนวก
            (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
            (ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ์
            (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า หรือนิ้ว
            (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
            (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
            (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
        (๒)  จำนวน  ๓๕,๐๐๐  บาท  สำหรับความเสียหายต่อชีวิตตาม 
ข้อ ๒) (๒)
        ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้  ให้ได้รับ 
เงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่ได้รับประกันภัยไว้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท
        (๑)  ได้รับความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ  ๒)  (๑)  ต่อมาได้รับ 
ความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒) (๒)
        (๒)  ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓) 
(๑) (ก) - (ซ) ต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๒) (๒)
        (๓)  ได้รับความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ  ๒)  (๑)  ต่อมาได้รับ 
ความเสียหายต่อร่างกายอย่างหน่ึงอย่างใดตามข้อ ๓) (๑) (ก) - (ซ) และข้อ ๒) (๒)
      ๔)  การยืน่คำรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ ในการรอ้งขอรบัคา่เสยีหาย 
เบื้องต้นต่อบริษัทที่รับประกันภัย  ให้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอตามแบบที่ 
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นายทะเบียนกำหนด โดยต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
        (๑)  ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อร่างกาย
            (ก)  ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามข้อ ๒) (๑)
            (ข)  สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทาง 
ราชการเป็นผู้ออกให้  สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนา
หนังสือเดินทาง  หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่ง 
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
            ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓)  (๑)  (ก)  -  (ซ) นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม 
(ก) และ  (ข) แล้ว  ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์หรือหลักฐาน 
อื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าว  
พร้อมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใด  
ที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถด้วย
        (๒) ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อชีวิต
            (ก)  สำเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียน 
ประกาศกำหนดซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ท่ีมีช่ือในหลักฐานน้ันเป็นผู้ประสบภัย
            (ข)  สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ 
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายจากการประสบภัยจากรถ
            ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการ 
เขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล นอกจากตอ้งยืน่หลกัฐานตาม (๒) 
นี้แล้ว ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ประกอบด้วย
      ๕) บคุคลผูม้สีทิธริอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ เมือ่มคีวามเสยีหาย 
เกดิขึน้แกผู่ป้ระสบภยัจากรถทีบ่รษิทัไดร้บัประกนัภยัไว้ กฎหมายไดก้ำหนด
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
        (๑)  ในกรณีเป็นความเสียหายต่อร่างกายตามข้อ  ๒)  (๑) 
ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้สถาน 
พยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัยและได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ประสบภัย  
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ที่รับโอนสิทธิเรียกร้อง
จากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย  ทายาทหรือญาติ  หรือผู้มีส่วน 
ได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณ ีร้องขอแทน แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัย 
ได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๓)  (๑)  (ก)  -  (ซ) 
ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ให้ทายาท
หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี ร้องขอแทน

กฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น  
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒
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        (๒) ในกรณีเป็นความเสียหายต่อชีวิตตามข้อ ๒)  (๒) ให้ทายาท 
โดยธรรมของผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
    ท้ังน้ี ในการร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากบริษัทท่ีรับประกันภัย 
ต้องกระทำภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งการจ่าย 
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ดงักลา่ว ใหจ้า่ยเปน็เงนิสดหรอืเปน็เชค็ทีม่ไิดล้งวนัทีล่ว่งหนา้  
ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด

หมายเหต:-
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข 
    เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง  
    แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
    บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙ ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และ 
    มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัต ิ
    แห่งกฎหมาย 

หลักการและเหตุผล
   เน่ืองจากได้มีการปรับปรุงความเสียหายท่ีจะให้ได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้น 
จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
จากบริษัทที่รับประกันภัย จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ 
รอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้และการจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากกองทนุทดแทน 
ผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกัน  อีกทั้ง  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา  ๓๕  แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีบ่ญัญตัใิห ้
สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจาก 
กองทุนเม่ือผู้ประสบภัยได้นำหลักฐานสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน 
มาแสดงพร้อมกับการยื่นคำขอด้วย  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่าย 
ค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก หน้า ๒๘
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สาระสำคัญโดยสรุป
      ๑) ใหย้กเลกิกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 
การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหาย 
เบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๕
      ๒) ในกรณีที่บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น๕ 

แก่ผู้ประสบภัยจากรถตามมาตรา ๒๐ หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ 
ผูป้ระสบภยัไมค่รบจำนวนทีต่อ้งจา่ย ใหผู้ป้ระสบภยัแจง้ตอ่สำนกังานกองทนุ 
ทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
        (๑)  ชื่อบริษัทที่ รับประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์  
ประกันภัย
        (๒)  จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ
        (๓)  วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับ 
ประกันภัย
        หากผู้ประสบภัยไม่สามารถแจ้งได้  ให้สถานพยาบาลที่รักษา 
ผู้ประสบภัย ทายาทหรือญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัยในกรณีที่ 
ผู้ประสบภัยเกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือทายาทโดยธรรมของ 
ผู้ประสบภัยในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี แจ้งแทนได้
      ๓) การยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น  เมื่อมีกรณีตาม 
มาตรา ๒๓๖ เกิดขึ้น และผู้ประสบภัยไม่อาจขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
จากเจ้าของรถซึ่งมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายหรือจากบริษัทที่
รับประกันภัยได้ ผู้ประสบภัยอาจยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นต่อ 
สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 
และต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

   ๕ โปรดดู สรุปสาระสำคัญในกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น   จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒)  และข้อ ๓) น. ๑๐ - ๑๑. 
 ๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า 
  “ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีดังต่อไปนี้ให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากเงินกองทุน
    (๑) รถนั้นมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ และเจ้าของรถไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ 
ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน
             (๒)                                  รถนัน้มไิดอ้ยูใ่นความครอบครองของเจา้ของรถในขณะทีเ่กดิเหตเุพราะถกูยกัยอก ฉอ้โกง กรรโชก ลกัทรพัย ์     รดีเอาทรพัย ์  
ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
     (๓) รถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙
    (๔) รถนั้นมีผู้ขับหลบหนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
         (๕)      บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบ 
จำนวน หรือ
    (๖) รถตามมาตรา ๘ ที่มิได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗”. 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน 
และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒
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        (๑) ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อร่างกาย 
            (ก)  ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
            (ข)  สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการ 
เป็นผู้ออกให้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง  
หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
            (ค)  สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
            ในกรณทีีผู่ป้ระสบภยัไดร้บัความเสยีหายตอ่รา่งกายอยา่งหนึง่ 
อย่างใด  จนเป็นเหตุให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีกจำนวน  
๓๕,๐๐๐ บาท นอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม  (ก)  (ข) และ  (ค) แล้ว  ให้ยื่น 
ใบรบัรองแพทยห์รอืความเหน็แพทยห์รอืหลกัฐานอืน่ใดทีร่ะบวุา่เปน็ผูป้ระสบภยั 
ซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าวด้วย
        (๒) ในกรณีที่เป็นความเสียหายต่อชีวิต
            (ก)  สำเนามรณบัตร  หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียน 
ประกาศกำหนด ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
            (ข) สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
            ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการ 
เขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกจากตอ้งยืน่หลกัฐานตาม (๒) แลว้ 
ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ประกอบด้วย
      ๔) บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น กฎหมายได้กำหนด 
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
        (๑)  กรณเีปน็ความเสยีหายตอ่รา่งกาย ใหผู้ป้ระสบภยัเปน็ผูร้อ้งขอ 
หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้  ให้สถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย 
และได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ประสบภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ จำกัด ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย  
ทายาทหรือญาติ  หรือผู้มีส่วนได้ เสียของผู้ประสบภัย  แล้วแต่กรณี  
ร้องขอแทน แต่ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่ง 
อย่างใด  จนเป็นเหตุให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีกจำนวน  
๓๕,๐๐๐  บาท  ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ  แต่หากผู้ประสบภัยไม่สามารถ 
ร้องขอได้ ให้ทายาทหรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 
ร้องขอแทน
        (๒)  กรณีเป็นความเสียหายต่อชีวิต  ให้ทายาทโดยธรรมของ 
ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ
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        ทัง้นี ้ในการรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากสำนกังานกองทนุ 
ทดแทนผู้ประสบภัยต้องร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 
ดังกล่าวให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คที่มิได้ลงวันที่ล่วงหน้าภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด

หมายเหต:-
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
    ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และ 
    มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
    อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  
    ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ 
    โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน 
และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒
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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ 
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายไพบูลย์ กองเกิด 
กับพวกรวม ๒๑๑ คน) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือลงวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๔๘	ส่งความเห็นของศาลปกครอง
สูงสุดและคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี	 (นายไพบูลย์	 กองเกิด	 กับพวกรวม	 ๒๑๑	 คน)	 เพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐
มาตรา	 ๒๖๔	 ว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕
มาตรา	๔๖	วรรคหน่ึง	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๕๖ 
วรรคสอง	และมาตรา	๕๙	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 นายไพบลูย	์	กองเกดิ	กบัพวกรวม	๒๑๑	 คน	ผูฟ้อ้งคดไีดย้ืน่ฟอ้งองคก์ารบรหิารสว่นตำบลคำมว่ง
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เทศบาลตำบลน้ำพอง	ผู้ถูกฟ้องคนท่ี ๒ และเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๓	
ตอ่ศาลปกครองขอนแกน่	โดยฟอ้งวา่	ผูถ้กูฟอ้งคดทีัง้สามไดร้ว่มกนักระทำการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย
	 ศาลปกครองขอนแก่นพิจารณาแล้ว	 มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า	 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม											
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินโครงการหรือไม	่ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห	์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	และจะตอ้งมกีารรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะดว้ยวธิปีระชาพจิารณก์อ่นหรอืไม่
	 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล	 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 และผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๓	 เป็นเทศบาลตำบล				
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 ซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามมีอำนาจหน้าท่ีในการกำจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	ตามมาตรา	๑๖	 (๑๘)	แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	พ.ศ.	๒๕๔๒	ประกอบดว้ยมาตรา	๖๗	(๒)	 แหง่พระราชบญัญตัิ
สภาตำบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำบล	พ.ศ.	๒๕๓๗	 และมาตรา	๕๐	(๓)	 แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล	
พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยร่วมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม	 จึงเป็น
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การกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ	 นอกจากนี้ในขั้นตอนและวิธีการอันเป็น
สาระสำคัญในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว	 ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า	 ก่อนที่จะเริ่มโครงการ	
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการนอกเขต	
จากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว	 จึงเห็นว่าการดำเนินการตามโครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่
กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว
	 สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยกบทบัญญัติมาตรา	 ๕๖	 และมาตรา	 ๕๙	 ของรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ขึ้นต่อสู้ว่า	การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยร่วม
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน																										
ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินการตามโครงการจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ต้องมีการศึกษา											
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินโครงการ	 รวมทั้งให้องค์การอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินั้น
 ศาลปกครองขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมิน
ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ไดใ้หอ้งคก์ารอสิระซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชน
ดา้นสิง่แวดลอ้มและผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหค้วามเหน็ประกอบ
กอ่นมกีารดำเนนิการ ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั	ิ	ซึง่ในปจัจบุนัมกีฎหมายทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัการจดัทำ
รายงานการศกึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มอยูเ่พยีงฉบบัเดยีว	คอื	พระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งมาตรา	๔๖	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า	“เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้รัฐมนตรี	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท	 และขนาดของโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา	 ๔๗	 มาตรา	 ๔๘	 และ	
มาตรา	๔๙”	ซึ่งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	๓	 ฉบับ	 กำหนดประเภทของโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้และโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่พิพาท
ในคดีนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านประเภทโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสถานที่ตั้งของโครงการมิได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ บี ที่กำหนดให้โครงการทุกประเภทและทุกขนาด
ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยร่วมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่อยู่ในบังคับให้จำต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
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ก็ไม่มีผลทำให้การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยร่วมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนี้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
 ส่วนกรณีมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐	บัญญัติว่า	
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	 คำชี้แจง	 และเหตุผลจากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต	หรือส่วนได้เสียส่วนสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ท้องถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว	ทั้งนี้	ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ	 เห็นว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
อย่างไรก็ตามได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังการแสดงความคิดเห็น
ในปัญหาสำคัญที่มีข้อโต้เถียงหลายฝ่าย สำหรับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐ
ในการดำเนินงาน อันมีผลกระทบต่อประชาชน ระเบียบดังกล่าวมิได้บังคับให้การดำเนินโครงการ
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ แต่ขึ้นอยู่กับ
ดลุพนิจิของรฐัมนตร ีสำหรบัการดำเนนิโครงการของราชการสว่นกลางหรอืดลุพนิจิของผูว้า่ราชการ
จังหวัดสำหรับการดำเนินโครงการของราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น
การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยในคดีน้ี	 แม้ว่าจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือไม่ก็ตาม	 ก็มิได้
ทำให้การดำเนินโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เพราะการตัดสินใจว่าควรจัดทำ
ประชาพิจารณ์หรือไม่เป็นการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสม และไม่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่อย่างใด	 ประกอบกับหากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน
และเสียหาย	 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ระงับการกระทำหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนได้	 ตามมาตรา	 ๔๒๐	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และมาตรา	 ๙๖
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ศาลปกครอง
ขอนแก่นจึงพิพากษายกฟ้อง
	 ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมาย	
กฎข้อบังคับ	 ที่ศาลปกครองขอนแก่นได้หยิบยกมาใช้บังคับแก่คดีนี้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	
๕๖	วรรคสอง	และมาตรา	๕๙	อย่างชัดแจ้ง	และกรณีดังกล่าวยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทั้งสองนี้	 ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดรอการพิจารณา
พพิากษาไวช้ัว่คราวและสง่ความเหน็ของผูฟ้อ้งคดซีึง่โตแ้ยง้วา่มาตรา	๔๖	วรรคหนึง่	แหง่พระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	ขดัหรอืแยง้ตอ่บทบญัญตัริฐัธรรมนญูไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญ	เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๖๔
 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการพิจารณาหรือมีคำสั่งในคดีนี้ ศาลปกครอง
สูงสุดจะต้องใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ แต่เนื่องจากผู้อุทธรณ์โต้แย้งว่าบทบัญญัติ
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วน
ที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวมาก่อน จึงให้ส่งข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งคดีนี้ไว้ชั่วคราว

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง	 เอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า	 ให้รับคำร้องในประเด็นที่
โต้แย้งว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๓๕	 มาตรา	๔๖	
วรรคหนึ่ง	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๕๖	
วรรคสอง	 ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๑๗	 (๑๓)	 ข้อ	 ๒๕	 และข้อ	 ๒๗	 และไม่รับในประเด็นที่โต้แย้งว่า	 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์	พ.ศ.	๒๕๓๙	ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๕๙	 เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำร้องนี้ ได้มีการ
ประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แลว้ โดยบทบญัญตัมิาตรา ๕๖ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท่ีผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายไปขัดหรือแย้งนั้น มีหลักการอย่างเดียวกันกับบทบัญติมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยคำร้องนี้ตามบทบัญญัติ
มาตรา๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยจึงมีว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	หรือไม่
	 พิจารณาแล้ว	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	 ๖๗	 วรรคหนึ่ง	
ได้บัญญัติให้สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	 บำรุงรักษา	 และ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	 และในการคุ้มครอง	
ส่งเสริม	 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิตของตน	 ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสมและวรรคสองได้บัญญัติให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	
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และสุขภาพ	 จะกระทำมิได้	 เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	 หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวและ
วรรคสาม	 บัญญัติให้สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ราชการ	
ส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เป็นกฎหมาย
ที่ได้ตราขึ้นใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อมิให้มีผลกระทบ
ต่อการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 โดยมาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา	๔๗	มาตรา	๔๘	และมาตรา	๔๙	ทั้งนี้	มาตรา	๔๖	วรรคสอง	ยังได้บัญญัติถึงวิธี
การออกประกาศของรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าในการประกาศตามวรรคหนึ่งให้กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
ระเบียบปฏิบัติ	 แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคระห์ผลกระทบ	 สิ่งแวดล้อมตลอดจนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 สำหรับโครงการ
หรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย	 บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหาร	คือ	รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โดยมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับการออกประกาศ	 คือ	 ต้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบก่อน	 จึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
	 บทบัญญัติมาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	จงึเปน็มาตรการทางกฎหมายประการหนึง่ทีใ่ชบ้งัคบักบัสว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ	
หรือเอกชนท่ีมีการดำเนินโครงการหรือกิจการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดล้อม	หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้โครงการหรือกิจการใดต้องจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่ดำเนินโครงการ
หรือกิจการน้ันต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย	 และเป็น
บทบัญญัติที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐและชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	แลว้	ดงันัน้	
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ง	
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จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	
แต่อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์
ให้สิทธิและเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ รับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่ รัฐธรรมนูญ
ประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับ
ก่อนการบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ด้วย	ดังน้ัน	ในกรณี
ท่ีมีการดำเนินโครงการหรือกิจการท่ีต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ก็ด	ี หรือเป็นโครงการหรือกิจการ
ที่ ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามมาตรา	 ๔๖	 วรรคหนึ่ ง	
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ดี	หากปรากฏว่าการดำเนินโครงการหรือกิจการอาจก่อให้เกิดผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ต่อบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
เอกชนที่ดำเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดให้มีการศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพของประชาชน การจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน หรอืการใหอ้งคก์ารอสิระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพใหค้วามเหน็กอ่นดำเนนิโครงการหรอืกจิการไดต้ามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๖๗ วรรคสอง

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๔๖	วรรคหนึ่ง	ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง

      

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๓/๒๕๕๒	
วันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒
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	 	 	 	 	 	 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน	ที่	๑		 	 	 	 	 	 	 			 	ผู้ฟ้องคดี
	 	 	 	 	 	 สมาคมสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
		 	 	 	 	 	 และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ที่	๒	
	 	 	 	 	 	 นายสุทธิ		อัชฌาศัย	ที่	๓
		 	 	 	 	 	 นายเจริญ		เดชคุ้ม	ที่	๔
	 	 	 	 	 	 นายน้อย		ใจตั้ง	ที่	๕
	 	 	 	 	 	 นายสวัต		สุดเสนาะ	ที่	๖
	 	 	 	 	 	 นายวิรัตน์		มีทรัพย์ทอง	ที่	๗
	 	 	 	 	 	 นายอัชกุล		นิละวัน	ที่	๘
	 	 	 	 	 	 นายนิคม		จันทร์หอม	ที่	๙
	 	 	 	 	 	 นายวาฑิต		วสุวัฒนกุล	ที่	๑๐
	 	 	 	 	 	 นางสาวสิทธิมา		ชุณหอโณทัย	ที่	๑๑
	 	 	 	 	 	 นายจงรักษ์		หมื่นภักดี	ที่	๑๒
	 	 	 	 	 	 นายผูก		ช่วยผดุง	ที่	๑๓
	 	 	 	 	 	 นางสาวเล็ก		อำมะรี	ที่	๑๔
	 	 	 	 	 	 นายเชิด		พฤกษาชาติ	ที่	๑๕
	 	 	 	 	 	 นางอารมณ์		สดมณี	ที่	๑๖
	 	 	 	 	 	 นายอุ่น		หอมหวล	ที่	๑๗
	 	 	 	 	 	 นางวัลภา		เอี่ยมวิไล	ที่	๑๘
	 	 	 	 	 	 นางสาวบรรจง		อำมะรี	ที่	๑๙
	 	 	 	 	 	 นางมารินทร์		อำมะรี	ที่	๒๐
	 	 	 	 	 	 นางสาวทิพวรรณ		อำมะรี	ที่	๒๑

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๙๒/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำร้องอุทธรณ์
คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา)

เรื่อง



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓106106

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๕๙๒/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 	 	 	 	 	 นายโสภณ		อำมะรี	ที่	๒๒
	 	 	 	 	 	 นางยุพิน		พรรณา	ที่	๒๓
	 	 	 	 	 	 นายชาลี		พรรณา	ที่	๒๔
	 	 	 	 	 	 นายสมศักดิ์		อำมะรี	ที่	๒๕
	 	 	 	 	 	 นางจรรยา		อำมะรี	ที่	๒๖
	 	 	 	 	 	 นางสาวอภิญญา		คมคาย	ที่	๒๗
	 	 	 	 	 	 นายเทอดศักดิ์		พรรณา	ที่	๒๘
	 	 	 	 	 	 นางสำรวย		อำมะรี	ที่	๒๙
	 	 	 	 	 	 นางบุญชู		อำมะรี	ที่	๓๐
	 	 	 	 	 	 นายธงไชย		พรมนาค	ที่	๓๑
	 	 	 	 	 	 นางบังอร		วังเวง	ที่	๓๒
	 	 	 	 	 	 นางพัชรี		ดิษฐ์เย็น	ที่	๓๓
	 	 	 	 	 	 นางดวงฤทัย		ดียิ่ง	ที่	๓๔
	 	 	 	 	 	 นางดารี่		จันทร์หอม	ที่	๓๕
	 	 	 	 	 	 นายจำนงค์		วังเวง	ที่	๓๖
	 	 	 	 	 	 นายทวี		หอมหวล	ที่	๓๗
	 	 	 	 	 	 นายสมนึก		พรหมชาติ	ที่	๓๘
	 	 	 	 	 	 นางวิลัย		เคล้าคล่อง	ที่	๓๙
	 	 	 	 	 	 นายอรุณ		หอมหวล	ที่	๔๐
	 	 	 	 	 	 นางเจน		กลิ่นหอม	ที่	๔๑
	 	 	 	 	 	 นางวรรณา		สุธิ	ที่	๔๒
	 	 	 	 	 	 นายปรีชา		นิลวงศ์	ที่	๔๓
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เหมราช	อีสเทิร์นซีบอร์ด		 	 	 	 	 	 	 	 	 					ผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 	 	 	 	 อินดัสเตรียลเอสเตท	จำกัด	ที่	๑
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	ที่	๒
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอสซีจี	เคมิคอลส์	จำกัด	ที่	๓
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไทยโพลิเอททีลีน	จำกัด	ที่	๔
	 	 	 	 	 	 บริษัท	อาร์ไอแอล	๑๙๙๖	จำกัด	ที่	๕
	 	 	 	 	 	 บริษัท	มาบตาพุด	แทงค์	เทอร์มินัล	จำกัด	ที่	๖
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จำกัด	(มหาชน)	ที่	๗
	 	 	 	 	 	 บริษัท	สยาม	มิตซุย	พีทีเอ	จำกัด	ที่	๘
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไทย	เพ็ท	เรซิน	จำกัด	ที่	๙
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไทย	เอ็มเอ็มเอ	จำกัด	ที่	๑๐
	 	 	 	 	 	 บริษัท	สยามโพลิเอททีลิน	จำกัด	ที่	๑๑
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	 	 	 	 	 	 บริษัท	สยามสไตรีนโมโนเมอร์	จำกัด	ที่	๑๒
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็มทีพี	เอชพีพีโอ	เมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	ที่	๑๓
	 	 	 	 	 	 บริษัท	สยามเลเทกซ์สังเคราะห์	จำกัด	ที่	๑๔
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เหล็กสยามยามาโต๊ะ	จำกัด	ที่	๑๕
	 	 	 	 	 	 บริษัท	กรุงเทพ	ซินธิติกส์	จำกัด	ที่	๑๖
	 	 	 	 	 	 บริษัท	บีเอสที	อิลาสโตเมอร์ส	จำกัด	ที่	๑๗	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	อดิตยา	เบอร์ล่า	เคมีคัลส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	ที่	๑๘
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไทยโพลีคาร์บอเนต	จำกัด	ที่	๑๙
	 	 	 	 	 	 บริษัท	วีนิไทย	จำกัด	(มหาชน)	ที่	๒๐
	 	 	 	 	 	 บริษัท	วนชัย	เคมีคอล	อินดัสทรี่ส์	จำกัด	ที่	๒๑
	 	 	 	 	 	 บริษัท	อินโดรามา	ปิโตรเคม	จำกัด	ที่	๒๒
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไบเออร์ไทย	จำกัด	ที่	๒๓
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และการกลั่น	จำกัด	(มหาชน)	ที่	๒๔
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จำกัด	(มหาชน)	ที่	๒๕
	 	 	 	 	 	 บริษัท	บางกอกโพลีเอททีลีน	จำกัด	(มหาชน)	ที่	๒๖
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ไทยเอทานอลเอมีน	จำกัด	ที่	๒๗
	 	 	 	 	 	 บริษัท	ทีโอซี	ไกลคอล	จำกัด	ที่	๒๘
	 	 	 	 	 	 บริษัท	พีทีทีอาซาฮี	เคมิคอล	จำกัด	ที่	๒๙
	 	 	 	 	 	 บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลีเมอส์	จำกัด	ที่	๓๐
	 	 	 	 	 	 บริษัท	พีทีที	พีนอล	จำกัด	ที่	๓๑
	 	 	 	 	 	 บริษัท	พีทีที	ยูทิลิตี้	จำกัด	ที่	๓๒	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	จำกัด	ที่	๓๓
	 	 	 	 	 	 บริษัท	อมตะ	บี.	กริม	เพาเวอร์	(ระยอง)	๑	จำกัด	ที่	๓๔	
	 ระหว่าง	 	 	 บริษัท	อูเบะไนล่อน	(ประเทศไทย)	จำกัด	ที่	๓๕	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง	จำกัด	ที่	๓๖

	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ที่	๑
      เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ท่ี	๒
	 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ที่	๓
	 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	ที่	๔
		 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	ที่	๕
		 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ที่	๖
		 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ที่	๗
		 	 	 	 	 	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ที่	๘		 	 	 	 	 	 							ผู้ถูกฟ้องคดี



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓108108

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๕๙๒/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คดีน้ีผู้ฟ้องคดีท้ังส่ีสิบสามคนฟ้องว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติ	
เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของรัฐไว้ในหลายมาตรา	
โดยเฉพาะมาตรา	๖๗	 วรรคสอง	 ท่ีกำหนดให้โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำมิได้	 เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	และจัดให้
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็นประกอบ	
ก่อนมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งทาง	
ดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพเสยีกอ่น	ซึง่เรือ่งดงักลา่วเปน็อำนาจ	หนา้ทีข่อง	
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดจะต้องอนุวัตรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายให้เกิดผลใช้บังคับทันที	 อย่างไรก็ตาม
นบัตัง้แตร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่
๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๐	และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่วนัที	่๒๐	มนีาคม	๒๕๕๐	ซึง่มผีลใชบ้งัคบัมาจนถงึปจัจบุนั	ผูถ้กูฟอ้งคดทีัง้แปดยงัคงรบัเรือ่งพจิารณา
หรือให้ความเห็นชอบ	 อนุมัติ	 อนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพในพื้นที่
จังหวัดระยองตามปกติเหมือนที่เคยทำมา	 มีจำนวนถึงกว่า	 ๗๖	 โครงการ	 ประกอบด้วยโครงการ	
อุตสาหกรรม	๖๕	 โครงการ	 โครงการคมนาคม	๖	 โครงการ	และโครงการพลังงาน	๕	 โครงการ	 โดย
ไมส่นใจวา่จะตอ้งนำบทบญัญตัขิองกฎหมายทีก่ลา่วมา	ไปปฏบิตัใินทนัท	ีรวมทัง้ไมส่นใจการมสีว่นรว่ม
ของผู้ฟ้องคดีท้ังส่ีสิบสามคนและชาวชุมชนพ้ืนท่ีต่าง	 ๆ	 ท่ีรวมตัวกันคัดค้านไม่ยอมรับ	 หรือไม่เห็นชอบ
ด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 และผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการที่ริเริ่ม
หรือผลักดันโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวในเรื่อง
ตามท่ีกล่าวมา	 ผู้ฟ้องคดีท่ี	๑	 ผู้ฟ้องคดีท่ี	๒	และผู้ฟ้องคดีท่ี	๓	 เคยส่งหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีท้ังแปด
ผ่านหน่วยงานต่าง	ๆ	ท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้อง	เพ่ือให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย	แต่ผู้ถูกฟ้อง	
คดีทั้งแปดกลับเพิกเฉย	 ไม่ใส่ใจต่อข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีที่	 ๑	 กับพวก	 และชาวบ้าน	 ซึ่งส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของผู้ฟ้องคดีและบริเวณใกล้เคียงเกิดมลพิษทางน้ำ
และน้ำใต้ดิน	 มลพิษทางอากาศ	มลพิษทางเสียง	 ป่าชายเลนถูกทำลาย	 ชายฝ่ังทะเลถูกกัดเซาะเสียหาย
เป็นบริเวณกว้างและทำลายห่วงโซ่อาหารในบริเวณดังกล่าว	 การเพ่ิมโครงการ	 หรือกิจกรรม
หรอืกจิการดงักลา่วไดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติและสขุอนามยัของชาวบา้นมาอย่างต่อเน่ือง
และเพ่ิมมากข้ึน	 ผู้ฟ้องคดีและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับมลพิษหลายราย
ต้องล้มป่วยและเสียชีวิตไปด้วยโรคอันเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีท้ังแปด	 ได้ทราบถึง
เหตุความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวเพราะต่างเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ
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โครงการหรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปด	 ไม่ได้แก้ไขหรือสั่งการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่บัญญัติไว้	 จนกระทั่งศาลปกครองระยอง	 ได้มี
คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่	 ๓๒/๒๕๕๒	 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ไปดำเนินการประกาศเขตควบคุม
มลพิษเพื่อดำเนินการควบคุม	 ลดและขจัดมลพิษ	 ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด	 รวมทั้ง
ตำบลเนินพระ	 ตำบลมาบข่า	 และตำบลทับมา	 อำเภอเมืองระยอง	 ทั้งตำบล	 ตลอดจนพื้นที่ตำบล
บ้านฉาง	 อำเภอบ้านฉางท้ังตำบล	 คำพิพากษาช้ีให้เห็นปัญหามลพิษท่ีกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขอนามัยของชาวบ้านทั้งสิ้นและมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของชาวบ้านหรือประชาชน	 หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ดังกล่าว
	 ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง	ดังต่อไปนี้
 ๑.	 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๑	หรือผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๒	เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ของโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง	 ตามบัญชีโครงการเอกสารท้ายฟ้องที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้วนับตั้งแต่วันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 เป็นต้นมา
จนถึงวันที่ศาลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำพิพากษาทั้งหมดและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดดำเนินการให้ครบ
ถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	 ประกอบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๒.	 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๔	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๕	 และผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๖	 เพิกถอนใบอนุญาตโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด	บ้านฉาง	และพ้ืนท่ีใกล้เคียงในจังหวัดระยอง	ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพและให้ระงับการดำเนิน
กิจกรรมใด	ๆ	 ในปัจจุบันสำหรับโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการที่ผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของโครงการ
หรือกิจกรรมหรือกิจการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนับตั้งแต่วันที่	 ๒๔	
สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 เป็นต้นมา	 จนถึงวันที่ศาลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำพิพากษานั้นได้ยุติลงก่อน
เป็นการชั่วคราว	 เพื่อให้ไปทำการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ให้ครบถ้วนก่อน	 ตามมาตรา	 ๖๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 ๓.	 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์
หรือการอื่นใดตามขั้นตอนทางกฎหมายภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำพิพากษา
เพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการ	 หรือเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมหรือบริษัทที่ปรึกษาที่รับทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ดำเนินการตามมาตรา	๖๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยถูกต้อง
	 โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองใด	 ๆ
เพือ่บรรเทาทกุขช์ัว่คราวกอ่นการพพิากษา	ใหโ้ครงการหรอืกจิกรรมหรอืกจิการใด	ๆ 	ทีก่ำลงัดำเนนิการ
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๕๙๒/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

กอ่สรา้งในพืน้ทีต่ำบลมาบตาพดุ	อำเภอบา้นฉาง	และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงจงัหวดัระยอง	จำนวน	๗๖	โครงการ	
ตามเอกสารท้ายฟ้อง	ให้ระงับโครงการไว้ชั่วคราวก่อนศาลจะมีคำพิพากษา
 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนแล้ว	 เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่	 ๓	
ถึงผู้ฟ้องคดีที่	 ๔๓	 และประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่
ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินชีวิต
อยู่อย่างปกติสุขจากการประกอบกิจการของโรงงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๓	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่า	
๑๐๐	โรงงาน	ทำใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภาพอนามยัของประชาชน	จากมลพษิทางอากาศ	
มลพิษทางน้ำและมลพิษกากของเสียอันตราย	 จนผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาบตาพุดและใกล้เคียงได้ยื่น
ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ต่อศาลปกครองระยองเป็นคดีหมายเลขดำที่	 ๑๙๒/๒๕๕๐	 ขอให้ดำเนินการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ	 และศาลปกครองระยองมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่	 ๓๒/๒๕๕๒	
เมือ่วนัที	่๓	มนีาคม	๒๕๕๒	ใหด้ำเนนิการประกาศเขตควบคมุมลพษิ	ซึง่ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๑	ไดอ้อกประกาศ	
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๓๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๒)	 เรื่อง	 ให้ท้องที่ในตำบลมาบตาพุด	
ตำบลหว้ยโปง่	ตำบลเนนิพระ	และตำบลทบัมา	อำเภอเมอืงระยอง	จงัหวดัระยอง	ทัง้ตำบล	ตำบลมาบขา่	
อำเภอนคิมพฒันา	จงัหวดัระยอง	ทัง้ตำบล		และตำบลบา้นฉาง	อำเภอบา้นฉาง	จงัหวดัระยองทัง้ตำบล
รวมทั้งพื้นที่ภายในแนวเขตเป็นเขตควบคุมมลพิษ	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 เมษายน	๒๕๕๒	 โดยมีวัตถุประสงค์
ของการออกประกาศดังกล่าวว่า	 เพื่อดำเนินการควบคุม	 ลด	 และขจัดมลพิษ	 ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายต่อไป	จึงเห็นว่า คำฟ้องมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการ
พพิากษาคดตีามทีข่อมาใชไ้ด ้และผูฟ้อ้งคดจีะไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายตอ่ไปหากมกีารอนญุาต
ให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
		 ในส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เห็นว่า	 บทบัญญัติ	
ตามมาตรา	 ๖๗	 วรรคหนึ่ง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือแต่ละโครงการหรือกิจกรรมจะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามหลักการป้องกันล่วงหน้า	ไม่มีเจตนารมณ์ให้มีการออกใบอนุญาตโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงก่อน	 แล้วใช้หลักการควบคุมหรือหลักการ
เยียวยาหากเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลัง	 คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐต้องผูกพันในการใช้
อำนาจเพื่อกำหนดว่าประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งทางด้านคุณภาพ	 สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 ในทันทีที่	
บทบัญญัติมาตรา	 ๖๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีผลใช้บังคับ
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อนที่หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะพิจารณาออกใบอนุญาตตามอำนาจหน้าท่ีต่อไป	 เม่ือพิเคราะห์คำช้ีแจง
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดที่ว่าภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
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มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีการออกใบอนุญาตให้แก่โครงการหรือกิจกรรม
ตามเอกสารท้ายฟ้อง โดยยังไม่ได้มีการกำหนดว่าโครงการหรือกิจกรรมใดเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ รวมทั้งยังไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเห็นว่า 
เป็นกรณีที่มีปัญหาความน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
	 ในส่วนปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ	 เห็นว่า	 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น	และอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้อง
คดีทั้งแปดและถ้อยคำของผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม	 สามารถป้องกันแก้ไข
และบรรเทาให้ลดน้อยลงได้ด้วยการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ	
และการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐและเอกชน	 อย่างไรก็ตาม
การบริหารงานของรัฐนั้นยังต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมตามหลักนิติธรรม	
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๓	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐
และหลักการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 ตามมาตรา	 ๓/๑	 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	
	 ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้เป็นการชั่วคราว	 จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น	 ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นประเภท
โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ลงวันที่	 ๑๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๒
ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
	 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามสิบหกคน	 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในคดี
หมายเลขดำที่	๙๐๘/๒๕๕๒	ของศาลปกครองชั้นต้น	 (ศาลปกครองกลาง)	ที่มีคำสั่งกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๕๙๒/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง	ดังนี้
	 ๑.	 มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	และให้ยกคำร้องขอคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคน	และ
	 ๒.	 มีคำสั่งระงับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดมีคำสั่งระงับโครงการ
หรือกิจกรรมทั้ง	 ๗๖	 อันมีผลเป็นการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตดำเนินการที่ออกให้แก่โครงการหรือกิจการทั้ง	
๗๖	 บางส่วนไปแล้วและที่จะออกต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจให้สั่งระงับ
เช่นนี้ได้	และเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้ประกอบการทั้ง	๗๖	โครงการ/กิจการ

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย	ดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง ศาลสมควรมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาหรือไม่
	 การกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา	 คำฟ้อง
จะต้องมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้เนื่องจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง	 หรือผู้ฟ้องคดีจะได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี	 หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่ศาล
เห็นเป็นการยุติธรรมและสมควร	 ทั้งนี้	 โดยต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	และปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐประกอบด้วย
	 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบ	 อนุมัติ	 อนุญาตให้โครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงดำเนินการได้โดยมิได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และมิได้จัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	 รวมทั้งมิได้ให้องค์การอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนิน
การจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบตามมาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ประกอบกบัพืน้ทีต่ำบลมาบตาพดุ	อำเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	และบรเิวณใกลเ้คยีง	
เกิดปัญหามลพิษจากการพัฒนาและขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่	 ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่	 ๑	 ผู้ฟ้องคดี
ที่	๒	และผู้ฟ้องคดีที่	๓	ได้เคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่	๘	ผ่านหน่วยงานต่าง	ๆ	
ท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย	แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังแปดกลับเพิกเฉย
ไม่ใส่ใจต่อข้อคัดค้านดังกล่าว	 ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนจึงยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดขอให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่	๑	หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที	่๔	ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๕	ผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่๖	เพกิถอนใบอนญุาตโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ขา้ขา่ยเปน็โครงการ
หรือกิจกรรมที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่มาบตาพุด	 บ้านฉาง
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และพ้ืนท่ีใกล้เคียงในจังหวัดระยอง	 ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์
หรือการอื่นใดตามขั้นตอนของกฎหมายภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา	และมีคำขอให้
ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา	 โดยขอให้ระงับ
โครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการใด	 ๆ	 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่มาบตาพุด	 อำเภอบ้านฉาง
และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยองจำนวน	๗๖	โครงการ	ไว้ชั่วคราวก่อนศาลจะมีคำพิพากษา
	 ในประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	 สิทธิของบุคคลที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖๗	 บัญญัติรับรองไว้ย่อมได้รับความคุ้มครอง
การที่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวนั้น
ไม่ใช่เหตุที่องค์กรของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้	
เพราะโดยหลักการใช้และการตีความกฎหมาย	 เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ	 จะมีผลตามท่ีบัญญัติโดยทันทีไม่ว่าจะมีบทบัญญัติให้ต้องมีการตรากฎหมาย
กำหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่	ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปด
จะออกใบอนุญาตให้ดำเนินการ หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทัง้ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ จะกระทำมไิดจ้นกวา่จะดำเนนิ
การตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เสยีกอ่น 
เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีท้ังแปดได้ให้ข้อเท็จจริงรับในคำร้องอุทธรณ์คำส่ังว่า	 เม่ือยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติ
ออกมาใช้บังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา	 ๖๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	จึงไม่ต้องดำเนินการใด	ๆ	ตามมาตรา	๖๗	ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวก่อนอนุญาต	
ใหด้ำเนนิการนัน้	คดนีีน้า่เชือ่วา่ผูถ้กูฟอ้งคดทีัง้แปดไมไ่ดด้ำเนนิการตามมาตรา ๖๗ ของรฐัธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ การกระทำของผูถ้กูฟอ้งคดทีัง้แปด จงึนา่จะไมช่อบดว้ย
กฎหมาย คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนจึงมีมูล	 ส่วนปัญหาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ
ก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงหรือไม่	 และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติ	
อนุญาตให้โครงการหรือกิจกรรมทั้ง	 ๗๖	 โครงการ	 โดยมิได้ดำเนินการตามมาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่เป็นประเด็นในเนื้อหาของคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
	 ทีผู่ถ้กูฟอ้งคดทีัง้แปดและผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้สามสบิหกคนอทุธรณว์า่	โครงการหรอืกจิกรรมไดผ้า่น
การทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว	และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการก่อน
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	บังคับใช้แล้ว	นั้น	ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	
การทำรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เปน็เพยีงขัน้ตอนหนึง่ในการดำเนนิการตามมาตรา ๖๗ 
วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่ทัง้หมดนีม้ถีงึสามขัน้ตอน
เพราะยงัจะตอ้งดำเนนิการศกึษาและประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนในชมุชนและจดัให้
มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี และใหอ้งคก์ารอสิระใหค้วามเหน็
ประกอบด้วย ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดจะสามารถออกใบอนุญาตอันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๕๙๒/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

ทั้งสามสิบหกคนจะดำเนินการตามโครงการได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งสามสิบหกคนฟังไม่ขึ้น
 ประเด็นที่สอง  มีเหตุเพียงพอที่จะกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนหรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า	การท่ีจะฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีตำบลมาบตาพุดให้ประชาชน	ในบริเวณ
ท้องที่ดังกล่าวดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย	สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิต	น้ัน	สมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังแปดได้ตรวจสอบและศึกษาพิจารณา
ก่อนที่พิจารณาอนุมัติให้มีการดำเนินการตามโครงการทั้ง	๗๖	โครงการ	ตามนัยมาตรา	๖๗	วรรคสอง	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่	 ทั้งนี้
ตอ้งเขา้ใจวา่มาตรการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แลว้โดยการชดใชค้า่เสยีหาย ถอืเปน็มาตรการ
ทีไ่มไ่ดแ้กป้ญัหาในเรือ่งของสิง่แวดลอ้มใหห้มดไปไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ หากใหโ้ครงการหรอืกจิกรรม
ดงักลา่วไดด้ำเนนิการตอ่ไป ยอ่มกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายมากยิง่กวา่การระงบัโครงการหรอืกจิกรรม
ไวก้อ่น กรณจีงึมเีหตเุพยีงพอทีศ่าลจะมคีำสัง่กำหนดมาตรการหรอืวธิกีารคุม้ครองเพือ่บรรเทาทกุข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคน
 ประเด็นที่สาม  การมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนนั้น ศาลจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐและจะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงาน
ของรัฐหรือไม่
	 ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	การให้ความเห็นทางกฎหมายตามเรื่องเสร็จที่ ๔๙๑-๔๙๓/๒๕๕๒ 
ของสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพือ่เปน็แนวปฏบิตัใินการบรหิารราชการแผน่ดนิ ทีพ่จิารณา 
เห็นว่า	บทบัญญัติมาตรา	๖๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ยังไม่มีผล												
ใช้บังคับทันทีเพราะมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา	๓๐๓	(๑)	กำหนดให้มีผลใช้บังคับภายใต้เงื่อนไขที่ต้อง
มีกฎหมายกำหนดรายละเอียดเสียก่อน	 ดังน้ัน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีจะอนุญาตจึงสามารถพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้แก่โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ไดน้ัน้ 
จึงขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ ที่วินิจฉัยว่าโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ต้องดำเนินการตามที่มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ทันทีตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๕๐
 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๔	ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๖	และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๘	ผู้มีอำนาจหน้าท่ีออกใบอนุญาตโครงการ
หรือกิจกรรมได้ถือปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว	 โดยผู้ถูกฟ้อง
คดีที่	 ๔	 ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	 ประเภทกิจการที่รุนแรงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๑	หากแตม่ไิดด้ำเนนิการเพือ่ใหม้กีารประกาศในราชกจิจานเุบกษาแตก่ลบัไดม้หีนงัสอืหารอื
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ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า	 หน่วยงานท่ีเป็นผู้อนุมัติอนุญาตสามารถท่ีจะดำเนินการใช้
ดุลพินิจออกประกาศดังกล่าวได้หรือไม่	 อย่างไร	 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้แนวทางในการใช้
ดุลพินิจในการออกประกาศว่าสามารถดำเนินการได	้ แต่ทั้งนี้ควรทำการหารือร่วมกับหน่วยงานอื่น	 ๆ
ที่เกี่ยวข้อง	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๔	 ได้นำแนวทางดังกล่าวเข้าหารือในคณะรัฐมนตรี	 และคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจได้มีมติให้ต้ังคณะทำงานเพ่ือศึกษากำหนดประเภทกิจการโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงตามมาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐
โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน	ต่อมาภายหลังการยื่นคำฟ้องคดีนี้แล้ว	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๔	
เพิ่งได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง	 โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ	ลงวันท่ี	๑๔	กันยายน	๒๕๕๒	แต่กำหนดลดลงโดยเหลือเพียง	๘	ประเภทกิจการ	ส่วนกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การอิสระทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓	ได้มีคำสั่งที่	๗๔/๒๕๕๑	
ลงวันที่	 ๑๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๑	 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	
พ.ศ.	....	ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้งสี่ภูมิภาคแล้ว	แต่ก็มิได้ดำเนินการ	เพื่อให้มี
ผลบังคับใช้	 จนกระท่ังได้มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองช้ันต้น	 และขณะน้ีก็ยังมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงถึงการขาดการติดตามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐก็มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงที่มิได้ดำเนินการตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดอุทธรณ์ว่า อาจถูกฟ้องให้ต้องรับผิด
ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง นั้น ก็สืบเนื่องจากการละเลยล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ไม่ปฏิบัติตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้	 ทั้งที่มาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มีผลบังคับใช้
 ประเด็นที่สี่  การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาจะก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ
หรือไม่
	 คดีนี้	 แม้จะรับฟังได้ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามสิบหกคนอุทธรณ์ว่า
คำสั่งคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นเกิดผลกระทบเสียหายในด้านการ
ประกอบธุรกิจ	ความเชื่อมั่นของนักลงทุน เงินลงทุนโครงการ สัญญาสินเชื่อและกลุ่มผู้รับเหมา
ก่อสร้างนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นมิได้สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปด
ส่ังระงับโครงการหรือกิจกรรมท้ัง ๗๖ โครงการโดยเด็ดขาด แต่มีเง่ือนไขให้ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และเปน็เพยีงการชะลอโครงการเพือ่ใหผู้ถ้กูฟอ้งคดทีัง้แปดทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบไดด้ำเนนิการเพือ่ให้
โครงการหรือกิจกรรมตามนัยมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและถูกต้อง	 ซึ่งมิใช่เป็นการแก้ไขปัญหา
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด	ที่	๕๙๒/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

เฉพาะหนา้แตเ่ปน็การแกป้ญัหาในระยะยาว	เพือ่ใหก้ารพจิารณาอนญุาตใหโ้ครงการหรอืกจิกรรมตา่ง	ๆ 	
ทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคตไดด้ำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	 กำหนด	ทั้งนี้	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ	 การแก้ปัญหา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาบตาพุดจึงไม่ใช่เพียงเพื่อการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้กับชุมชนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ	แต่เป็นการคุ้มครอง	ป้องกันให้ทุกชีวิตซึ่งหมายความรวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงได้รับ
คุณประโยชน์ด้วย	 อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากภาวะมลพษิดงักลา่ว จงึเปน็ขอ้ทีค่วรจะพจิารณาเพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบตอ่คณุภาพชวีติทีด่ี
ตอ่สงัคม ซึง่เปน็หลกัคุม้ครองสทิธใินชวีติและรา่งกายของประชาชนควบคูไ่ปกบัการพฒันาเศรษฐกจิ
ทางด้านอุตสาหกรรม ที่กลับจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่จะลงทุน ทั้งก่อให้เกิด
ความมัน่ใจตอ่ประชาชนโดยทัว่ไปวา่จะไดด้ำรงชพีอยูไ่ดอ้ยา่งปกตแิละตอ่เนือ่งในสิง่แวดลอ้มทีจ่ะไม่
กอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติ ศาลปกครองสงูสดุเหน็วา่ไมเ่ปน็
ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ	 นอกจากนี้	 ถ้าโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
ไดด้ำเนนิการใหค้รบถว้นตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	 แล้วก็จะเป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการมีคำสั่งอนุญาต
ตามคำขอในวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไป	 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งสามสิบหกคนอาจมีคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณามีคำสั่งแก้ไข
หรือยกเลิกวิธีการเช่นว่าน้ันเสียก็ได้ตามนัยมาตรา	๒๖๒	 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ประกอบกับข้อ	 ๗๗	 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓
	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าในการพิจารณาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนเป็นที่พอใจของศาลว่า
คำฟ้องมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ตามที่ศาล
ปกครองชัน้ตน้มคีำสัง่กำหนดมาตรการหรอืวธิกีารคุม้ครองเพือ่บรรเทาทกุขช์ัว่คราวกอ่นการพพิากษา
อันสืบเนื่องมาจากการที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	 แต่	 ๗๖	 โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทุกโครงการ	 ในชั้นนี้	 ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงหรือไม่ อย่างไร บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มิได้ให้คำจำกัดความหมายไว้ ซึ่งวิญญูชน
อาจเข้าใจความหมายกว้าง แคบ แตกต่างกันออกไป	 โครงการหรือกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงหรือไม่	 ย่อมเป็นปัญหาที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยในเนื้อหา
แห่งคดีต่อไป	 แต่ในชั้นนี้	 เมื่อพิจารณาในเบื้องต้นตามประเภทลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมแล้ว
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า บางโครงการหรือกิจกรรมไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
อย่างชัดเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งควบคุมหรือบำบัดมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
เท่านั้น จึงยังไม่สมควรที่จะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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กอ่นการพพิากษา ไดแ้ก ่โครงการหรอืกจิกรรมประเภทอตุสาหกรรมและประเภทคมนาคมทีเ่หลอืนัน้
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๔	 เรื่อง	 โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 ลงวันที่	 ๑๔	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 ได้กำหนดไว้	 ๘	 ประเภทโครงการ
หรือกิจกรรมที่รุนแรง	 และตามร่างประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ได้กำหนดไว้	 ๑๙	ประเภท	
โครงการ	 ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว	 และเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กำหนดให้เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงน้ัน	ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	 โครงการหรือกิจกรรมในส่วนท่ีเหลือซ่ึงประกอบไปด้วยโครงการ
ปิโตรเคมีและท่อส่ง โครงการเหล็กนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ท่าเทียบเรือ โรงไฟฟ้า
โรงบำบัดกำจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม เป็นประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้
ในประกาศดังกล่าว จึงน่าเชื่อว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
 ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
เปลีย่นแปลงเปน็อยา่งอืน่  ยกเวน้โครงการหรอืกจิกรรมทีไ่ดร้บัใบอนญุาตกอ่นวนัประกาศใชบ้งัคบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้กำหนด
ให้เป็นประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 
๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ น้ัน ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วยบางส่วน

๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
	 จึงมีคำสั่งแก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	 เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมี
คำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น	 ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรม
และประเภทคมนาคมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	  
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พระราชดำรัสเกี่ยวกับการบริหารการจัดน้ำที่ได้พระราชทาน

ในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ  The  Third  Princess  Chulabhorn  Science  Congress 

ณ  โรงแรมแชงกรี-ลา  วันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘

	 	 “...การพฒันาแหลง่นำ้นัน้	ในหลกัใหญก่ค็อืการควบคมุนำ้ 

ให้ได้ดังประสงค์ทั้งปริมาณและคุณภาพ	 กล่าวคือ	 เมื่อมีปริมาณน้ำ 

มากเกินไป	 ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการไม่ปล่อยให้เกิดความ

เดือดร้อน	 เสียหายได้	 และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลนก็จะต้องมี

น้ำกักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ	 ทั้งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร	

การอุตสาหกรรม	 และการอุปโภคบริโภค	 ปัญหาอยู่ที่ว่าการพัฒนา 

แหล่งน้ำนั้นอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมบ้างแต่ถ้า 

ไมม่กีารควบคมุนำ้ทีด่พีอแลว้เมือ่เกดิภยัธรรมชาตขิึน้	กจ็ะกอ่ใหเ้กดิ 

ความเดือดร้อนสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและในชีวิตความเป็นอยู่ 

ของประชาชนทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่สิ่งแวดล้อมอย่าง 

ร้ายแรง...”
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๑. บทนำ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน	หมวด	๓	ส่วนที่	๑๒	สิทธิชุมชนมาตรา	๖๖	
และมาตรา	 ๖๗	 ได้กำหนดหลักการสำคัญในการรับรองสิทธิของของชุมชนเอาไว้โดยให้บุคคลซึ่งรวมกัน 
เปน็ชมุชน	ชมุชนทอ้งถิน่	หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	มสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ	ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่	
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบำรุงรักษา	และการใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน	 
และให้บุคคลที่อยู่ในชุมชนมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จาก 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	การคุม้ครอง	สง่เสรมิ	และรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	
เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	
สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
	 ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะจัดให้มีการศึกษาและ 
ประเมินผลกระทบต่อชุมชนด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	การจัดให้มี 
กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืประชาพจิารณ	์รวมทัง้การใหอ้งคก์าร 
อิสระด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นก่อนที่รัฐจะดำเนินโครงการ 
หรอืกจิกรรมดงักลา่ว	และใหช้มุชนมสีทิธฟิอ้งหนว่ยราชการ	หนว่ยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	ราชการสว่นทอ้งถิน่	
หรอืองคก์รอืน่ของรฐัทีเ่ปน็นติบิคุคล	หากมกีารลว่งละเมดิสทิธหิรอืมไิดด้ำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัิ 
ของรัฐธรรมนูญมาตรา	๖๗	คอลัมน์		คมความคิด	เข็มทิศรัฐธรรมนูญ	จึงใคร่ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ	
“ปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน”	ดังนี้	

นายอภิวัฒน์  สุดสาว  
นิติกร สำนักกฎหมาย

ปัญหาในทางปฏิบัติ
                         ของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน 
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๒. สภาพปัญหาในทางปฏิบัติของการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน
	 เมือ่พจิารณาถงึแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบัรองและคุม้ครองสทิธขิองชมุชนแลว้	พบวา่ยงัคง 
มีสภาพปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่หลายประการด้วยกันที่ยังไม่สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ที่ 
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้	ดังนี้	
	 ๒.๑ ปญัหาความไมช่ดัเจนในความหมายของคำวา่ “ชมุชน” “ชมุชนทอ้งถิน่” “ชมุชนทอ้งถิน่ 
ดั้งเดิม” ตามหมวด ๑๒ สิทธิชุมชน 
	 	 เมือ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๖๖	บญัญตัริบัรองให	้“ชมุชน” “ชมุชนทอ้งถิน่” 
“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	เป็นผู้ทรงสิทธิแยกจากสิทธิส่วนบุคคล	 ดังนั้น	การจะใช้สิทธิหรือคุ้มครองสิทธิ 
ตอ้งมคีวามชดัเจนกอ่นวา่ผูท้รงสทิธคิอืใคร	ซึง่ในรฐัธรรมนญูนัน้ไมไ่ดใ้ห้	คำนยิามความหมายไว้	ในขณะที่
หากเมื่อได้พิจารณาเทียบเคียงกับบทบัญญัติของกฎหมายต่าง	ๆ 	ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะ 
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้วได้ให้นัยความหมายไว้ในมาตรา	๓	ดังนี้

		 	 “ชุมชน”	 หมายความว่า	 กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมี 
ผลประโยชนแ์ละวตัถปุระสงคร์ว่มกนัเพือ่ชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนนุกนั 
หรอืทำกจิกรรมอนัชอบดว้ยกฎหมายและศลีธรรมรว่มกนั	หรอืดำเนนิ 
การอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก	 มีการดำเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
		 	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 หมายความว่า	 ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ 
หมู่บ้านหรือตำบล

	 	 “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	หมายความว่า	ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐
	 	 ซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าคำนิยามตามกฎหมายดังกล่าวก็ยังมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน 
เช่นกัน	กล่าวคือ	
	 	 คำว่า	“ชุมชน”	เป็นการให้ความหมายโดยถือเอาวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน 
และระบบการบรหิารจดัการทีต่อ่เนือ่งเปน็เกณฑใ์นการพจิารณาความเปน็ชมุชน	ซึง่เปน็ความหมายทีแ่คบ 
และไม่ครอบคลุมบริบทของการรวมตัวกันของประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ 	ที่มีอยู่ในประเทศไทย
	 	 คำว่า	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 เป็นการให้ความหมายโดยถือเอาเขตการปกครองท้องที่ 
ตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที่	พทุธศกัราช	๒๔๕๗	เปน็เกณฑใ์นการพจิารณาความเปน็ชมุชน 
ท้องถิ่น	
	 	 สว่นคำวา่	“ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ”	เปน็การใหค้วามหมาย 
โดยถือว่าชุมชนที่มีอยู่ก่อนวันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๔๐	 ซึ่งเป็นวันที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	ประกาศใช้	 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม		
	 	 จึงมีปัญหาว่าจะอนุโลมนำเอาความหมายของคำว่า 
“ชุมชน”	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 “ชุมชนท้องถิ่นดั้ ง เดิม”	 ตามที่  
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พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 บัญญัติไว้มาอนุโลมใช้ได้หรือไม่	และจะสอดคล้องกับ 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงใด	ทั้งนี้โดยเหตุที่ความหมายของคำว่า“ชุมชน”	“ชุมชนท้องถิ่น”	
“ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	 ดังกล่าวยังขาดความชัดเจนและครอบคลุมถึงลักษณะการรวมตัวกัน 
ของกลุ่มคนที่มีอยู่ในประเทศไทยในอีกหลายประเภท	เช่น	กลุ่มชาติพันธ์ต่าง	ๆ 	ซึ่งมีปัญหาการได้รับ 
สัญชาติ	และไม่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	หากในอนาคตจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนควรมีการ 
กำหนดความหมายของคำว่า	 “ชุมชน”	 “ชุมชนท้องถิ่น”	 “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”	 ให้มีความชัดเจน	
ครอบคลุม	 และจะต้องไม่เป็นการตัดสิทธิของชุมชนบางลักษณะดังกล่าวมาอันจะเป็นประโยชน์ในการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิของชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
	 ๒.๒ ปัญหาการมีผลบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง
	 	 ในเรื่องสิทธิชุมชน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน	 ยังคงหลักการเดิม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	เป็นส่วนใหญ่	แต่ได้ตัดคำว่า	“ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	ออกไป	ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการบังคับใช้สิทธิตาม 
รัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ 
ทนัทแีตใ่นทางปฏบิตัสิว่นราชการ	หนว่ยงานของรฐั	หรอืรฐัวสิาหกจิบางสว่น 
ยังขาดการติดตามและดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
โดยใหเ้หตผุลวา่ยงัไมม่กีฎหมายกำหนดหลกัเกณฑ	์เงือ่นไขและวธิกีารใชส้ทิธ ิ
ของชมุชนทีช่ดัเจน	ทำใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูได ้
	 	 หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๖๗	
มีผลใช้บังคับ	หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ต้องอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	
กระทรวงอตุสาหกรรม	การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	และสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการ 
พลงังานไดม้หีนงัสอืหารอืปญัหาขอ้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรา	๖๗	วรรคสองของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทยไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้พิจารณาข้อหารือของทั้งสามหน่วยงานแล้ว	 ตามเรื่องเสร็จที่	๔๙๑	-	๔๙๓/๒๕๕๒	โดยมีความเห็นว่า 
บทบัญญัติมาตรา	๖๗	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
ทันที	เพราะมีบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓๐๓	 (๑)๑	กำหนดให้มีผลใช้บังคับภายใต้เงื่อนไข 
ที่ต้องมีกฎหมายกำหนดรายละเอียดเสียก่อน	

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐๓	(๑)	บัญญัติว่า
	 “มาตรา	 ๓๐๓	 ในวาระเริ่มแรก	 ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้	ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้	ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 (๑)	กฎหมายท่ีเก่ียวกับการกำหนดรายละเอียดเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา	๔๐	มาตรา ๔๔ 
บทบัญญัติในส่วนที่	๗	เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	ส่วนที่	๘	สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	ส่วนที่	๙	
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	ส่วนที่	๑๐	สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนรวมทั้งกฎหมายว่าด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา	๕๖	ส่วนที่	๑๒	สิทธิชุมชน	กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ 
ตามมาตรา	๖๑	วรรคสอง	กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา	๗๘	(๗)	กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรมตามมาตรา	๘๑	(๔)	กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา	๘๔	(๘)	กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา	๘๗	(๔)	และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา	๒๕๖	
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา	๑๗๖…”
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	 	 แต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ภายหลังต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่	 ๓/๒๕๕๒	 เรื่อง	 
ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี	 (นายไพบูลย์	กองเกิด	กับพวกรวม	๒๑๑	คน)	 เพื่อขอให้ส่ง 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๔๖	วรรคหนึ่ง	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
มาตรา	๕๖	วรรคสอง	และมาตรา	๔๙	หรือไม่	ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับผลการ 
บังคับใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับไว้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มีเจตนารมณ์ให้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศให้มี 
ผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน 
	 	 ประกอบกับศาลปกครองสูงสุด	ได้มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	 ๕๙๒/๒๕๕๒	(คดีมาบตาพุด) 
โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	การให้ความเห็นทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ดังกล่าว	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดิน	จึงขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ที่วินิจฉัยว่า	 โครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ	ต้องดำเนินการตามที่มาตรา	๖๗	วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	บัญญัติไว้ทันทีตั้งแต่วันที่ 
รฐัธรรมนญูมผีลใชบ้งัคบั	คอืวนัที	่๒๔	สงิหาคม	๒๕๕๐	ซึง่ตามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๑๖	วรรคห้า	ได้บัญญัติให้คำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด	มีผลผูกพันรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	
และองค์กรอื่นของรัฐ	 ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จึงต้องผูกพันตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ดังนั้น	 จึงเป็นที่ยุติแล้วว่าสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่  
รัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน 
ทั้งนี้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลปกครองดังกล่าวข้างต้น	
	 ๒.๓	ปัญหาการจัดตั้งองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ไดบ้ญัญตัใิหก้ารดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสขุภาพจะตอ้งให้	“องคก์ารอสิระ”	ใหค้วามเหน็ประกอบกอ่นมกีารดำเนนิการโครงการหรอืกจิกรรม 
ดังกล่าว	 ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็น 
ขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	พ.ศ.	๒๕๕๓	 
ซ่ึงระเบียบน้ีเป็นการกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินการ	เพ่ือจัดต้ังและดำเนินงานขององค์การอิสระ 
โดยการกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ	ซึ่งประกอบด้วย	
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	และเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ผูแ้ทนภาคประชาชนซึง่คณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้	จำนวน	๔	คน	ผูแ้ทนภาคเอกชนผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จำนวน	๔	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จำนวน	๕	คน	และให้อธิบดี 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ	 เพื่อเรียกให้ประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทน 
ขององค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
หรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ	เพือ่ทำความตกลงในการจดัตัง้องคก์ารอสิระ	ซึง่การออกระเบยีบ 
ดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของฝ่ายบริหาร	 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
รฐัธรรมนญู	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	รฐับาลควรเรง่รดัใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบดำเนนิการยกรา่งพระราชบญัญตั ิ
องค์การอิสระเพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป๒ 
	 ๒.๔	ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ที่รัฐ
	 	 ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีเนื้อหา	ไม่สอดคล้อง 
กับสิทธิของชุมชนและสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์	 บำรุงรักษา	 การใช้และได้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ	ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๓๐๓	 (๑)	บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลัง 
การเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ดำเนินการ 
จัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องสิทธิชุมชนภายใน	๑	ปี	นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 
ต่อรัฐสภาก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๗๖	แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาล 
ยงัดำเนนิการจดัทำหรอืปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการสง่เสรมิและคุม้ครองการใชส้ทิธชิมุชนยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
	 	 จากหลักการดังกล่าว	 จึงใคร่ขอให้ข้อสังเกตพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวม	๓	 ฉบับ	 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจกระทบต่อสิทธิ 
ของชมุชนและบคุคลในการมสีว่นรว่มกบัรฐัในการอนรุกัษ	์บำรงุรกัษา	การใชแ้ละไดป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 
ธรรมชาต	ิสิง่แวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพ	หรอืเปน็กฎหมายทีร่วมศนูยอ์ำนาจในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ที่รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน	ดังนี้
	 	 ๒.๔.๑	 พระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔	เปน็กฎหมายทีต่ราขึน้โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหอ้ำนาจกบัรฐัในการบรหิารจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ัง้ระบบ	โดยการหา้มมใิหบ้คุคลใดทำไม	้หรอืเจาะ	
หรือสับ	หรือเผา	หรือทำอันตรายด้วยประการใด	ๆ 	แก่ไม้หวงห้ามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน 
เจา้หนา้ที	่หรอืไดร้บัสมัปทาน	หา้มมใิหผู้ใ้ดกอ่สรา้ง	แผว้ถาง	เผาปา่	หรอืกระทำดว้ยประการใด	ๆ 	อนัเปน็ 
การทำลายป่า	หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือห้ามมิให้ 
ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใด	ๆ 	แก่ของป่าหวงห้ามในป่า	 เว้นแต่จะได้รับ 
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 ซึ่งการหวงห้ามดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ในการใช้สอยและได้ประโยชน์จากป่าไม	้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบทที่ต้องพึ่งพาอาศัยไม้ในป่าเพื่อใช ้
สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั	ใชเ้ปน็เชือ้เพลงิในการดำรงชวีติ	ใชข้องปา่เปน็อาหารและยารกัษาโรค	แตใ่นขณะเดยีวกนั 

 ๒ปัจจุบันในการประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๓	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ	ร่างระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง	พ.ศ.	....		ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เสนอ	และให้ดำเนินการต่อไปได้	และปัจจุบัน	ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๗	
ตอนพิเศษ	๔	ง	หน้า	๑	ลงวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๓.
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รัฐกลับแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยการให้สัมปทานป่าไม้กับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้ 
เพื่อแลกกับเงินค่าสัมปทาน	ส่งผลให้ปริมาณป่าไม้ในประเทศไทยลดลงจนเข้าขั้นวิกฤตในปัจจุบัน
	 	 ๒.๔.๒	 พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔	เปน็กฎหมายทีต่ราขึน้โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู	่เช่น	พันธ์ไม้และของป่า	สัตว์ป่า	ตลอดจนทิวทัศน์	ป่าไม้	 
และภูเขา	 ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติตามเดิม	 มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป	เพื่ออำนวยประโยชน์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป
	 	 	 	 	 อยา่งไรกต็าม	เมือ่พจิารณาเนือ้หาของพระราชบญัญตัฉิบบันีแ้ลว้จะพบวา่		มบีทบญัญตั ิ
หรือเนื้อหาในบางมาตราที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมและคุ้มครองการมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
ประชาชนในการใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	มาตรา	๖	เมื่อรัฐบาลเห็นสมควร 
กำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ	ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ 
ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือรื่นรมย์ของประชาชน	ให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็น 

อทุยานแหง่ชาตไิด	้จะเหน็ไดว้า่เปน็การกำหนดโดย
ภาครฐัฝา่ยเดยีวโดยขาดกระบวนการการมสีว่นรว่ม 
ของประชาชน	มาตรา	๙	การแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
อุทยานแห่งชาติ	 ซึ่งโดยหลักแล้วมีองค์ประกอบ 
มาจากข้าราชการแต่ไม่ได้กำหนดสัดส่วนตัวแทน 
จากภาคประชาชนไว้โดยชัดเจน ทำให้คณะกรรมการ 
ดังกล่าวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาต่อ 
รัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยาน 
แห่งชาติ	และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยาน 
แห่งชาติ	 ตลอดจนการคุ้มครองและดูแลรักษา 
อุทยานแห่งชาติขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

	 	 	 	 	 นอกจากนี้ในมาตรา	๑๖	ในบางอนุมาตรายังห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครอง 
ที่ดิน	รวมตลอดถึงก่นสร้าง	แผ้วถางหรือเผาป่า	หรือเก็บหา	นำออกไป	ทำด้วยประการใด	ๆ 	ให้เป็น 
อันตราย	หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้	ยางไม้	น้ำมันยาง	น้ำมันสน	แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น	หรือนำ 
สัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใด	ๆ  ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ หรือห้ามเก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด	ๆ  
ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพ	ซึ่งกล้วยไม้	น้ำผึ้ง	ครั่ง	ถ่านไม้	เปลือกไม้	หรือมูลค้างคาว	หรือเก็บ	
หรือทำด้วยประการใด	ๆ 	ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้	 ใบไม้	 หรือผลไม้	 หรือนำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป	 
หรอืนำสตัวเ์ลีย้งหรอืสตัวพ์าหนะเขา้ไป	บคุคลใดฝา่ฝนืตอ้งรบัโทษตามกฎหมาย	ซึง่กรณดีงักลา่วเปน็การ
จำกัดสิทธิในการใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป	 ส่งผลให้ชุมชนขาดจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	เพราะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ	
  ๒.๔.๓	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗	ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
สงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ	๕๐	 ของเนื้อที่ประเทศไทย	 คือเป็นเนื้อที่ป่าสงวนรวมประมาณ	
๒๕๐,๐๐๐	ตารางกิโลเมตร	หรือ	๑๕๖	ล้านไร่	แต่เมื่อพิจารณาในเนื้อหาแล้วจะพบว่ามีบางมาตราที่ขัด 
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ต่อหลักการมีส่วนร่วม	การใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	มาตรา	๖	การกำหนด 
ให้ป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีโดยการออกเป็นกฎกระทรวง	ซึ่งการกำหนด 
เขตดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน	ทำให้เกิดปัญหาการกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ทับซ้อนกับพื้นที่ที่ประชาชนครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ 
นั้นใช้บังคับและผลสืบเนื่องคือมาตรา	๑๒	กำหนดว่าบุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ	หรือได้ทำประโยชน์ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ	ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือ 
ต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำ	 
กิ่งอำเภอท้องที่ภายในกำหนด	๙๐	วัน	นับแต่วันที่ 
กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนด 
ดังกล่าว	ให้ถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น	ซึ่งทำให้ 
ประชาชนเสียสิทธิเป็นจำนวนมากจากบทบัญญัติใน 
มาตรานี้
	 	 	 	 	 นอกจากนี้ในมาตรา	๑๔	ยังห้าม 
มใิหบ้คุคลใดยดึถอื	ครอบครอง	ทำประโยชน	์หรอือยูอ่าศยั 
ในที่ดิน	 ก่อสร้างแผ้วถาง	เผาป่า	ทำไม้	เก็บหาของป่า 
หรือกระทำด้วยประการใด	ๆ 	อันเป็นการเสื่อมเสีย 
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณีไป	 ในขณะเดียวกัน 
ในมาตรา	๒๐	รัฐสามารถอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการบำรุงหรือปลูกสร้างสวนป่าในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมได้ถึง	๒,๐๐๐	 ไร่	 โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐ ซึ่งจะเป็นช่องทาง 
ในการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางคนหรือบางกลุ่ม	ซึ่งรัฐควรจะนำเอาป่าสงวนที่เสื่อมโทรมมาบริหาร 
จัดการในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง หรือได้รับผลกระทบ 
จากการดำเนินโครงการของรัฐ
	 	 	 	 	 กล่าวโดยสรุปแล้วปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชบัญญัติ 
ทั้ง	๓	ฉบับที่ได้กล่าวมานั้น	เกิดจากการตรากฎหมายโดยการมอบความไว้วางใจให้กับภาครัฐแต่ขาด 
ความไว้เนื้อเชื่อใจภาคประชาชน	ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหารัฐบาลควรจะต้องเร่งรัดดำเนินการ 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 โดยการกำหนดกลไกให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์	บำรุงรักษา	ใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง	ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นของชุมชน	โดยความยินยอมพร้อมใจของชุมชน	และเพื่อประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
	 	 	 	 	 อยา่งไรกต็าม	หากรฐับาลยงัคงละเลยหรอืเพกิเฉยในการปรบัปรงุกฎหมายทัง้	๓	ฉบบั	
ดงักลา่ว	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจบุนักไ็ดก้ำหนดกลไกใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอ 
กฎหมาย	โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๖๓๓	โดยการรวบรวมรายชื่อ 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน	เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ต่อไป
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๓. บทสรุป
 สิทธชุิมชน	เปน็ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยแบบมี
สว่นรว่ม	เกดิขึน้ในบรบิทของสงัคมทีม่โีครงสรา้งทางอำนาจทีม่คีวามเหลือ่มลำ้	ความไมเ่ทา่เทยีมกนัในการ 
เข้าถึงทรัพยากร	 ตลอดจนการครอบงำทางวัฒนธรรม	 โดยใช้วัฒนธรรมเดี่ยวดูดกลืนความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น	สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู้เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอำนาจใหม่	ผ่านการ 
กำหนดตวัตนของชมุชนในการเปน็ผูท้รงสทิธ	ิโดยมเีปา้ประสงคเ์พือ่สรา้งสงัคมทีเ่ปน็ประชาธปิไตย	เคารพ 
ในความแตกต่างหลากหลาย และให้เสรีภาพแก่ประชาชนในแต่ละชุมชนในการกำหนดกติกาของวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ	 การบริหารจัดการทรัพยากรตามแต่ภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน	 ภายใต้กรอบของความรับผิด 
รับชอบร่วมกันของคนในชุมชน	 ดังนั้นสิทธิชุมชนจะได้รับการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏบิตัหิรอืไมเ่พยีงใดนัน้ยอ่มขึน้อยูก่บัความจรงิใจขององคก์รผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตย	ทัง้ฝา่ยนติบิญัญตั ิ
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการตรากฎหมาย	 ฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย	 และฝ่ายตุลาการ 
ซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในอรรถคดีทั้งปวงนั่นเอง	   

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖๓	บัญญัติว่า
	 “มาตรา	 ๑๖๓	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน	มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด	๓		และหมวด	๕	แห่งรัฐธรรมนูญนี้
	 คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย
	 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ	รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัติามวรรคหนึง่	สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาตอ้งใหผู้แ้ทนของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ทีเ่ขา้ชือ่เสนอรา่งพระราชบญัญตันิัน้ชีแ้จงหลกัการของรา่งพระราชบญัญตัแิละคณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ 
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชน	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย.”
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“จุดต่างแห่งอำนาจ 
ตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึกฯ พ.ร.ก.  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  
และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรฯ”

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑.บทนำ   

	ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงอยู่ 
หลายฉบบัดว้ยกนัโดยเฉพาะกฎหมายทีเ่รามกัจะมกีารกลา่วอา้งในสงัคมหรอืไดห้ยบิยก 
มาพูดคุยกันจนคุ้นหูนั้นมีจำนวน	๓	 ฉบับ	 อันได้แก่	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	
พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งต่างก็มีหลักการหรือวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยที่จะกระทบต่อ 
ความมั่นคงของประเทศ	 และได้ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายประการ 
ในขณะที่สภาวะปกติไม่มีอำนาจที่จะกระทำเช่นนั้นได้	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อให้สามารถเข้า 
ดำเนนิการปอ้งกนัปราบปรามและรบัมอืกบัสถานการณต์า่ง	ๆ 	ทีร่ฐัไมอ่าจคาดการณไ์ด	้
โดยกฎหมายทัง้	๓	ฉบบันีม้ลีกัษณะพเิศษประการหนึง่	คอื	แมจ้ะมผีลบงัคบัใชแ้ลว้กต็าม	
แต่การที่จะใช้อำนาจหรือมาตรการต่าง	 ๆ	 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้จะต้องให้ 
ผูม้อีำนาจดำเนนิการประกาศใชก้ฎอยัการศกึ	ประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิ	หรอืประกาศ 
พื้นที่ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	แล้วแต่กรณี	
ในแตล่ะพืน้ทีก่อ่นเสมอ	นอกจากนีย้งัมหีลกัการบางสว่นทีค่ลา้ยคลงึกนัอยูบ่า้ง	ดงันัน้	 
การศกึษาถงึวตัถปุระสงคข์องการประกาศใชก้ฎหมาย	และเนือ้หาสว่นทีเ่ปน็สาระสำคญั	
จะทำให้ทราบถึงเจตนารมณ์	ลักษณะการบังคับใช้	และความแตกต่างของกฎหมาย 
แต่ละฉบับมากยิ่งขึ้น	 มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้	 จึงขอนำเสนอความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงของประเทศทั้ง	๓	ฉบับ	ดังนี้
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๒. สาระสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗๑ 

  ๑) ผู้มีอำนาจในการประกาศใช้กฎอัยการศึก	กฎหมายได้กำหนดไว้	ดังน้ี
   ๑.๑) พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ	์ในการทีพ่ระมหากษตัรยิ ์

จะประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึก	ทุกมาตราหรือบางมาตรา	หรือข้อความ 
ส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรา	ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขแห่งการบังคับใช้บทบัญญัตินั้น
บังคับในส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักร	ต่อเมื่อเวลา 
มเีหตจุำเปน็เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยปราศจากภยัซึง่จะมมีาจากภายนอกหรอื 
ภายในราชอาณาจักร	และถ้าได้ประกาศใช้เมื่อใด	หรือ	ณ	ที่ใดแล้ว	บรรดาข้อความ 
ในพระราชบญัญตัหิรอืบทกฎหมายใด	ๆ 	ซึง่ขดักบัความของกฎอยัการศกึทีใ่หใ้ชบ้งัคบั 
ต้องระงับและใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน	(มาตรา	๒)

   ๑.๒) ผูบ้งัคบับญัชาทหาร	ใหผู้บ้งัคบับญัชาทหาร	ณ	ทีน่ัน้	ซึง่มกีำลงั 
อยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า	๑	กองพัน	หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด	ๆ	 
ของทหาร	ที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใด  
โดยกรณีนี้จะประกาศใช้กฎอัยการศึกได้เฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหาร 
เทา่นัน้	และการทีจ่ะเลกิใชก้ฎอยัการศกึแหง่ใด	จะเปน็ไปไดก้ต็อ่เมือ่มปีระกาศกระแส 
พระบรมราชโองการเสมอ	(มาตรา	๔,	๕)	

  ๒) กรอบการใชอ้ำนาจตามกฎหมาย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 
ในท้องที่ใดแล้ว	กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ	 การระงับปราบปราม	 หรือการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย	 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของ 
เจา้หนา้ทีฝ่า่ยทหาร	โดยใหเ้จา้หนา้ทีฝ่า่ยทหารมอีำนาจเตม็ในการตรวจคน้ตวับคุคล 
ในยานพาหนะ	เคหสถาน	หรือที่ใด	ๆ	และไม่ว่าเวลาใด	ๆ	ข่าวสาร	จดหมาย	ในเขตที่ 

๑พระราชบัญญัตินี้ประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖.
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ประกาศใชก้ฎอยัการศกึ	สิง่พมิพ	์หนงัสอืพมิพ ์การเกณฑพ์ลเมอืง	ยวดยาน	เสบยีงอาหาร	
เครือ่งศาสตราวธุ	เพือ่ใหช้ว่ยกำลงัทหารในกจิการ	การหา้มมัว่สมุประชมุกนั	เผยแพร่ 
สิ่งพิมพ์	วิทยุ	 ใช้ทางสาธารณะ	ใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธหรือสิ่งอื่นใด	ออกนอก 
เคหะสถาน	เขา้ไปหรอือยูอ่าศยัในทอ้งทีท่ีก่ำหนด การยดึสิง่ของหรอืสถานทีไ่วช้ัว่คราว  
การเขา้อาศยัทีใ่ด	ๆ 	ซึง่ราชการทหารเหน็วา่จำเปน็จะใชเ้ปน็ประโยชนใ์นราชการทหาร  
การทำลายหรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่โดยมอีำนาจทีจ่ะเผาบา้นและสิง่ซึง่เหน็วา่จะเปน็ 
กำลังแก่ราชศัตรู	 ถ้าการสงครามหรือรบสู้เป็นรองราชศัตรู	 การขับไล่ผู้หนึ่งผู้ใด	 
ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอาศัยเป็นหลักฐาน	 ตลอดจนมีอำนาจกักตัวบุคคลไว้ในกรณีที่มี 
เหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นราชศัตร	ูหรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี ้
หรือต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	เป็นกำหนดเวลาไม่เกิน	๗	วัน	เพื่อการสอบถาม
หรือตามความจำเป็นของทางราชการทหารได้	(มาตรา	๘	ถึงมาตรา	๑๕	ทวิ)	

  ๓) การเยยีวยาความเสยีหาย บคุคลหรอืบรษิทัใด	ๆ 	ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
เนื่องจากการปฏิบัติการตามกฎอัยการศึกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใด ๆ	(มาตรา	๑๖)		

 ทีผ่า่นมาประเทศไทยไดม้กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึ จนถงึปจัจบุนั จำนวน 
๑๓ ครั้ง ดังนี้

 ครัง้ที	่๑	ในสมยัพระยาพหลพลพยหุเสนา	เปน็นายกรฐัมนตรแีละผูบ้ญัชาการ 
ทหารบก	ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	
๑๒	ตุลาคม	๒๔๗๖	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏบวรเดช	

 ครั้งที่	๒	พระบรมราชโองการ	ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่	๒๔	จังหวัด	
ไดแ้ก	่เชยีงราย	นา่น	อตุรดติถ	์เลย	ชยัภมู	ิอดุร	หนองคาย	ขอนแกน่	นครพนม	รอ้ยเอด็	
มหาสารคาม	สกลนคร	นครราชสมีา	อบุลราชธาน	ีศรสีะเกษ	สรุนิทร	์บรุรีมัย	์ปราจนีบรุ	ี
ฉะเชงิเทรา	นครนายก	ระยอง	ชลบรุ	ีจนัทบรุ	ีและตราด		เมือ่วนัที	่๗	มกราคม	๒๔๘๔							
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สงครามอินโดจีน	(ประเทศอินโดจีนผรั่งเศสรุกรานไทย)

	ครั้งที่	 ๓	 พระบรมราชโองการ	 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	
เมือ่วนัที	่๑๐	ธนัวาคม	๒๔๘๔	อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณส์งครามเอเชยีบรูพา	ในสมยัที	่
จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี	

 ครัง้ที	่๔	พระบรมราชโองการ	ประกาศใชก้ฎอยัการศกึในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนคร 
และจังหวัดธนบุรี	 เมื่อวันที่	 ๓๐	มิถุนายน	๒๔๙๔	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏ 
แมนฮัตตัน	ในสมัยที่	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี

 ครั้งที่	 ๕	 พระบรมราชโองการ	 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	
เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	
ทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	
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	ครั้งที่	๖	ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	
๒๕๐๑	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	ทำการรัฐประหารโค่นล้ม
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในขณะนั้น

 ครั้งที่	๗	ประกาศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒	ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	
เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์จอมพล	ถนอม	กิตติขจร	
ทำการรัฐประหารยึดอำนาจตนเอง

	ครัง้ที	่๘	คำสัง่ของคณะปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ	ฉบบัที	่๑	ใหใ้ชก้ฎอยัการศกึ 
ทั่วราชอาณาจักร	เมื่อวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่พลเรือเอก	
สงัด	ชะลออยู่	ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

	ครัง้ที	่๙	ประกาศของคณะปฏวิตั	ิฉบบัที	่๒	ใหค้งใชก้ฎอยัการศกึตามประกาศ
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ฉบับที่	๑	อยู่ต่อไป	เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๒๐	
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์พลเรือเอก	สงัด	ชะลออยู่	ปฏิวัติ

	ครัง้ที	่๑๐	ประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต	ิฉบบัที	่๔	เรือ่งการ 
ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๓๔	อันเนื่องมาจาก 
เหตุการณ์พลเอก	สุนทร	คงสมพงษ์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอก	
ชาติชาย	ชุณหะวัณ	

	ครัง้ที	่๑๑	ประกาศกองทพัภาคที	่๔	เรือ่ง	การใชก้ฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ที ่
ของจังหวัดนราธิวาส	เฉพาะอำเภอบาเจาะ	อำเภอรือเสาะ	อำเภอตากใบ	อำเภอสุไหงปาดี 
อำเภอยีง่อ	และอำเภอสไุหงโก-ลก	จงัหวดัปตัตาน	ีเฉพาะอำเภอกะพอ้	และจงัหวดัยะลา	
เฉพาะอำเภอรามัน	เมื่อวันที่	๕	มกราคม	๒๕๔๗

 ครัง้ที	่๑๒	ประกาศกองทพัภาคที	่๔	เรือ่ง	การใชก้ฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ที่
อำเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	อำเภอเมือง	อำเภอควนโดน	อำเภอลละงู	อำเภอท่าแพ	
จังหวัดสตูล	อำเภอเมือง	อำเภอหนองจิก	อำเภอยะหริ่ง	อำเภอมายอ	อำเภอยะรัง	
อำเภอแม่ลาน	 อำเภอสายบุรี	 อำเภอทุ่งยางแดง	 อำเภอโคกโพธิ์	 อำเภอไม้แก่น	
และอำเภอปะนาแระ	จงัหวดัปตัตาน	ีอำเภอเมอืง	และกิง่อำเภอกรงปนิงั	จงัหวดัยะลา	
เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๔๗
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	ครั้งที่	 ๑๓ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 เมื่อวันที่	
๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์พลเอก	สนธิ	บุญยรัตกลิน	
ทำการรัฐประหารรัฐบาล	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร

	หมายเหตุ	:	ประกาศกองทัพภาคที่	๔	ตามประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งที่	๑๑	 
และครั้งที่	 ๑๒	 มิได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 แต่เป็นกรณีที่ได้มีการ 
นำรายงานรัฐบาลทราบแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๔๗

 ๒.๒ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘๒

   ๑) ผู้มีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน๓ กฎหมายได้กำหนดให้ 
เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร	ีที่จะประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางท้องที่ตามความ 
จำเป็นเมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร
ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ 
ฝา่ยทหารรว่มกนัปอ้งกนั แกไ้ข ปราบปราม ระงบั ยบัยัง้ ฟืน้ฟ ูหรอืชว่ยเหลอืประชาชน  
แต่ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงที	 นายกรัฐมนตรี 
อาจประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิไปกอ่น	แลว้จงึมาดำเนนิการเพือ่ใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีภายใน	๓	วัน	

		 	 	 ทั้งนี้ 	 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว	 ให้ใช้บังคับ 
ตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรี	กำหนดแต่ต้องไม่เกิน	๓	 เดือนนับแต่วันประกาศ	 
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นต้องขยายระยะเวลา	 ให้นายกรัฐมนตรี	 โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรฐัมนตรมีอีำนาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัออกไปอกีเปน็คราว	ๆ 	 
คราวละไม่เกิน	 ๓	 เดือนและหากเมื่อใดที่สถานการณ์ฉุกเฉินได้สิ้นสุดลงแล้ว	 
หรอืเมือ่คณะรฐัมนตรไีมไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบ	หรอืเมือ่สิน้สดุกำหนดเวลาตามประกาศ	
ก็ให้นายกรัฐมนตรี	ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้	(มาตรา	๕)

๒พระราชกำหนดฉบับนี้ประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	๑๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	ขณะที่	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	
เป็นนายกรัฐมนตรี.	

๓“สถานการณ์ฉุกเฉิน”	หมายความว่า	สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ 
เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิด 
เกีย่วกบัการกอ่การรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา	การรบหรอืการสงคราม	ซึง่จำเปน็ตอ้งมมีาตรการเรง่ดว่นเพือ่รกัษาไวซ้ึง่การปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	เอกราชและบรูณภาพแหง่อาณาเขต	
ผลประโยชน์ของชาติ	การปฏิบัติตามกฎหมาย	ความปลอดภัยของประชาชน	การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน	การคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพ	ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม	หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
อันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง	(มาตรา	๔)
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   ๒) กรอบการใช้อำนาจตามกฎหมาย เมื่อได้มีการประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ใดแล้ว	 ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีของ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	สั่งการ	บังคับบัญชา	หรือช่วยในการป้องกัน	
แกไ้ข	ปราบปราม	ระงบัยบัยัง้ในสถานการณฉ์กุเฉนิหรอืฟืน้ฟหูรอืชว่ยเหลอืประชาชน	 
โอนมาเปน็อำนาจของนายกรฐัมนตรเีปน็การชัว่คราว และใหน้ายกรฐัมนตรมีอีำนาจ 
แตง่ตัง้บคุคลซึง่เปน็พนกังานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชกำหนดนี	้รวมทัง้ 
ในกรณีท่ีมีความจำเป็นคณะรัฐมนตรีอาจให้มีการจัดต้ังหน่วยงานพิเศษเป็นการเฉพาะ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการชั่วคราวได้	รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรี 
มีอำนาจออกข้อกำหนดห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด	
(เคอร์ฟิว)	ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน	ณ	ที่ใด	ๆ	หรือกระทำการใดอันเป็น 
การยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	 ห้ามการเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชน 
เกิดความหวาดกลัวหรือเกิดความไม่สงบ	 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ 
ยานพาหนะทีก่ำหนด	หา้มใชอ้าคารหรอืเขา้ไปอยูใ่นสถานทีใ่ด	ๆ 	หรอือพยพประชาชน 
ออกจากพืน้ทีท่ีก่ำหนด	แตห่ากไดม้กีารประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง๔  
นอกจากนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการออกข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว กฎหมายยังได้
กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย 

    (๑)		 ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจจบักมุและควบคมุตวั
บคุคลทีส่งสยัวา่จะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	หรือเป็นผู้ใช้	ผู้โฆษณา	
ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่าน้ัน

    (๒)		 ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ 
บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบหลักฐาน 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสถานการณฉ์กุเฉนิ	ออกคำสัง่ยดึหรอือายดัอาวธุ	หรอืวตัถอุืน่ใด	ในกรณทีี่

๔สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	ได้แก่	สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการก่อการร้าย	การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย	
หรอืทรพัยส์นิ	หรอืมเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่มกีารกระทำทีม่คีวามรนุแรงกระทบตอ่ความมัน่คงของรฐั	ความปลอดภยัในชวีติหรอืทรพัยส์นิ 
ของรัฐหรือบุคคล	และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	(มาตรา	๑๑)
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มเีหตอุนัควรสงสยัวา่ไดใ้ชห้รอืจะใชส้ิง่นัน้	เพือ่การกระทำการหรอืสนบัสนนุการกระทำ 
ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	

    (๓)		 ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจค้น	
รื้อ	ถอน	หรือทำลายซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	หรือสิ่งกีดขวาง	ตรวจสอบจดหมาย	
หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด	ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการ
สื่อสารใด	และการสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร	 ให้คนต่างด้าวออกไป 
นอกราชอาณาจักร

    (๔)		 ประกาศห้ามมิให้กระทำการใด	ๆ	หรือสั่งให้กระทำการใด	ๆ	 
เท่าท่ีจำเป็นแก่การรักษาความม่ันคงของรัฐ	ความปลอดภัยของประเทศ	หรือความปลอดภัย 
ของประชาชน

    (๕)		 ประกาศให้การซื้อ	ขาย	ใช้	หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ	 
หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย 
ต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ 
นายกรัฐมนตรีกำหนด

    (๖)		 ออกคำสั่งให้ใช้กำลังทหารช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ 
ตำรวจระงับเหตุการณ์ร้ายแรง	หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน

    โดยเมื่อใดที่เหตุการณ์ร้ายแรงได้ยุติลงแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรี 
ดำเนินการประกาศยกเลิกประกาศที่ออกโดยอาศัยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
อยา่งรา้ยแรงนีโ้ดยเรว็	ถา้หากมกีารจบักมุและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยตามประกาศ (๑)  
ดังกล่าว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำเนินการร้องขอต่อศาลทีม่เีขตอำนาจหรอืศาลอาญา 
เพือ่ขออนญุาตกอ่น	หากศาลอนญุาตกใ็หพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจจบักมุและควบคมุ 
ตัวได้ไม่เกิน	 ๗	 วัน	 และต้องควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่กำหนดซึ่งไม่ใช่สถานีตำรวจ	
ทีค่มุขงั	ทณัฑสถาน	หรอืเรอืนจำ	แตจ่ะปฏบิตัติอ่บคุคลนัน้ในลกัษณะเปน็ผูก้ระทำผดิ 
มิได้	และหากจำเป็นต้องควบคุมตัวต่อ	ก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลา 
การควบคุมตัวต่อได้อีก	คราวละ	๗	วัน	แต่รวมระยะเวลาท้ังหมดต้องไม่เกินกว่า	๓๐	วัน  
โดยเมือ่ครบกำหนดแลว้หากจะตอ้งควบคมุตอ่ไป	ใหด้ำเนนิการตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	(มาตรา	๗,	๙,	๑๑,	๑๒)

		 	 	 ทั้งนี้	 ให้ผู้ที่ได้ทำการฝ่าฝืนข้อกำหนด	 ประกาศ	 หรือคำสั่งที่ 
ออกตามกฎหมายนี	้ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๒ ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๘)

   ๓) การเยียวยาความเสียหาย ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้	มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตาม 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	(มาตรา๑๗)	
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ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จนถึงปัจจุบัน 
จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่	๑ ในสมัย	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๒๐	
กรกฎาคม	๒๕๔๘	รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	ในเขตท้องที ่
จงัหวดันราธวิาส	จงัหวดัปตัตาน	ีและจงัหวดัยะลา	และมคีำสัง่ใหข้ยายระยะเวลาตอ่มา 
อีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน

 ครัง้ที	่๒ ในสมยันายสมคัร	สนุทรเวช	เปน็นายกรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๒	กนัยายน	
๒๕๕๑	รฐับาลประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิในเขตทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร	อนัเนือ่งมาจาก 
สถานการณ์ที่ผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	ปะทะกับผู้ชุมนุม 
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ	บริเวณถนนราชดำเนิน

ครั้งที่	๓ ในสมัยนายสมชาย	 	วงศ์สวัสดิ์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๒๗	
พฤศจกิายน	๒๕๕๑	รฐับาลประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	ในเขตทอ้งที ่
เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	และอำเภอบางพลี	และอำเภอ 
บางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตร 
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้ายึดท่าอากาศยานดอนเมือง	 และท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ	เพื่อขับไล่รัฐบาล

	ครัง้ที	่๔ ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์		เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑๑	เมษายน	๒๕๕๒	 
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี	 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงบุกเข้าไปในบริเวณที่มีการจัด 
การประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

 ครัง้ที	่๕ ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์		เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑๒	เมษายน	๒๕๕๒	
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร	
จังหวัดนนทบุรี	 อำเภอเมืองสมุทรปราการ	 อำเภอบางพลี	 อำเภอพระประแดง	
อำเภอบางบอ่	อำเภอบางเสาธง	จงัหวดัสมทุรปราการ	อำเภอธญับรุ	ีอำเภอลาดหลมุแกว้	
อำเภอสามโคก	อำเภอลำลกูกา	อำเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน	ีอำเภอพทุธมณฑล	
จงัหวดันครปฐม	และอำเภอวงันอ้ย	อำเภอบางปะอนิ	อำเภอบางไทร	อำเภอลาดบวัหลวง	
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงปิดถนน 
ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเพื่อขับไล่รัฐบาล

	ครั้งที่	๖ ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	เมื่อวันที่	๗	เมษายน	๒๕๕๓	
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร	
จังหวัดนนทบุรี	 อำเภอเมืองสมุทรปราการ	 อำเภอบางพลี	 อำเภอพระประแดง	
อำเภอพระสมุทรเจดีย์	อำเภอบางบ่อ	และอำเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	
อำเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	และอำเภอวงันอ้ย	อำเภอบางปะอนิ	อำเภอบางไทร	
และอำเภอลาดบัวหลวง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงปิดถนนบริเวณแยกราชประสงค์	และบุกรัฐสภา

๒.๓ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๑๕

   ๑) ผู้มีอำนาจประกาศ กฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะ 
รัฐมนตรีที่จะประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักรโดยจะมีมติมอบหมายให้กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายใน  
(กอ.รมน.)๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	และแก้ไขหรือ 
บรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได	้ 
ต่อเมื่อปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มี 
ความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไป

		 	 	 โดยในกรณีที่ เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลงหรือสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามอำนาจหน้าที่ของ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามปกติ	 ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้อำนาจหน้าที่ของ	
กอ.รมน.	ที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลง	และให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว	(มาตรา๑๕)

   ๒) กรอบการใช้อำนาจตามกฎหมาย ในการดำเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย	ให้กอ.รมน. มีอำนาจหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข 
หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ได้รับ 
มอบหมาย	และให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ 

 ๕พระราชบัญญัตินี้ประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ขณะที่พล.อ.	 สุรยุทธ์	 จุลานนท์	
เป็นนายกรัฐมนตรี.

๖กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)	มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร	มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เปน็ผูอ้ำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ผูบ้ญัชาการทหารบกเปน็รองผูอ้ำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	 
และให้เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ	กอ.	รมน.	มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานอำนวยการและธุรการของ	กอ.รมน.	(มาตรา	๕)
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รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร๗	เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ	กำกบั	ตดิตาม	และเรง่รดั 
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือบูรณาการในการ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	และสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมว่าจะเป็นภัย 
ตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรหรอืเปน็อปุสรรคตอ่การรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กำหนด	

		 นอกจากนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ใด 
พืน้ทีห่นึง่	กฎหมายยงัไดก้ำหนดใหผู้อ้ำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	 
(ผอ.รมน.)	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ มอีำนาจจดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการหรอื 
หนว่ยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่เพือ่ปฏบิตัภิารกจิเปน็การเฉพาะกไ็ด	้ตลอดจนกำหนดให ้
ผอ.รมน. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

		 (๑)	ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด

		 (๒)	ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่	 อาคาร	 หรือสถานที่ที่กำหนด 
ในห้วงเวลาปฏิบัติการ	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่ง 
ได้รับการยกเว้น

		 (๓)	ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด
		 (๔)	ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน
		 (๕)	หา้มการใชเ้สน้ทางคมนาคมหรอืการใชย้านพาหนะ	หรอืกำหนดเงือ่นไข 

การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
		 (๖)	ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต	ร่างกาย	
หรือทรัพย์สินของประชาชน	(มาตรา	๑๕,	๑๖,	๑๗)

๗คณะกรรมการอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร	 มีอำนาจหน้าท่ีหลักในการกำกับ	ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ 
ต่อ กอ.รมน.	 ในการปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของ	กอ.รมน.	ประกอบด้วย	นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี 
มอบหมายเป็นประธาน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน	และกรรมการ 
โดยตำแหน่ง	จำนวน	๑๘	คน	โดยมีเลขาธิการกอ.รมน.	เป็นกรรมการและเลขานุการ	(มาตรา	๙)
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		 ทัง้นี	้ใหผู้ท้ีไ่ดท้ำการฝา่ฝนืขอ้กำหนดทีอ่อกตาม	(๒)	–	(๖)	ตอ้งระวางโทษ 
จำคุก ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๒๔)

  ๓) การเยยีวยาความเสยีหาย ถา้การใชอ้ำนาจของ	กอ.รมน.	ในการปอ้งกนั	
ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร	ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต ให้ กอ.รมน.  
จดัใหผู้น้ัน้ไดร้บัการชดเชยคา่เสยีหายตามควรแกก่รณแีตต่อ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	(มาตรา	๑๙)	

ทีผ่า่นมาประเทศไทยไดม้กีารประกาศพืน้ทีป่รากฏเหตกุารณอ์นักระทบตอ่
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้

 ครัง้ที	่๑	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๙	กรกฎาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	และทะเลอาณาเขต	๕	กิโลเมตร	 
รอบจังหวัดภูเก็ต	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร	เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 
อาเซียน	 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา	 
และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค 
เอเชีย	–	แปซิฟิก	ระหว่าง	๑๗		-	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๒	ณ	จังหวัดภูเก็ต	โดยให้มีผล
บังคับใช้ระหว่างวันที่	๑๐	–	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๒	

 ครัง้ที	่๒	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๒๕	สงิหาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	๒๙	สิงหาคม	ถึง	๑	กันยายน	๒๕๕๒	 เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษา 
ความสงบ	 ความปลอดภัย	 มีเอกภาพ	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะ 
ทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

 ครัง้ที	่๓	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	๑๘	กันยายน	ถึง	๒๒	กันยายน	๒๕๕๒	เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษา 
ความสงบ	 ความปลอดภัย	 มีเอกภาพ	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะ 
ทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

	ครั้งที่	๔	ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่ตำบลชะอำ	ตำบลดอนขุนห้วย	ตำบลเขาใหญ่	
ตำบลสามพะเยา	ตำบลไร่ใหม่พัฒนา	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	และตำบลหัวหิน	
ตำบลหินเหล็กไฟ	ตำบลทับใต้	ตำบลหนองแก	อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
และทะเลอาณาเขตชายฝัง่	ตำบลชะอำ	อำเภอชะอำ	จงัหวดัเพชรบรุี	และตำบลหวัหนิ	
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ตำบลหนองแก	อำเภอหวัหนิ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	เวน้เขตพระราชฐานวงัไกลกงัวล	
เปน็พืน้ทีป่รากฏเหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	เพือ่ปฏบิตั ิ
ภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๑๕	และการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง	ระหว่างวันที่	๒๑		-	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๒	ณ	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	
และอำเภอหวัหนิ	จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	โดยให้มีผลบังคบัใชร้ะหวา่งวนัที่	๑๒	–	๒๗	
ตุลาคม	๒๕๕๒

 ครั้งที่	๕	ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	เมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่ดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	 ๑๕	–	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๒	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะทำการ 
เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร	 ขณะที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 
ที่อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	ครั้งที่	๖	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	–	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๒	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดง
จะทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร	

 ครั้งที่	๗	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	คณะรฐัมนตรมีมีตปิระกาศใหเ้ขตพืน้ทีอ่ำเภอจะนะ	อำเภอนาทว	ีอำเภอเทพา	
และอำเภอสะบ้าย้อย	 จังหวัดสงขลา	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 เพื่อให้การบริหารจัดการการรักษาความสงบและ 
ความปลอดภยัในเขตพืน้ทีด่งักลา่วมเีอกภาพและเกดิประสทิธภิาพอยา่งสงูสดุ	โดยให้
มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๒	–	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	

 คร้ังท่ี	 ๘	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 เม่ือวันท่ี	 ๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๓  
คณะรฐัมนตรมีมีตปิระกาศใหเ้ขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	จงัหวดันนทบรุ	ีอำเภอธญับรุ	ี 
อำเภอสามโคก	อำเภอลำลกูกา	อำเภอคลองหลวง	อำเภอลาดหลมุแกว้	และอำเภอเมอืง 
ปทุมธานี	จังหวัดปทุมธานี	อำเภอกระทุ่มแบน	และอำเภอเมืองสมุทรสาคร	
จงัหวดัสมทุรสาคร	อำเภอบางพล	ีอำเภอบางเสาธง	อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	
และอำเภอเมืองสมุทรปราการ	 จังหวัดสมุทรปราการ	อำเภอพุทธมณฑล	
อำเภอสามพราน	 และอำเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	และอำเภอบางปะอิน	อำเภอบางไทร	อำเภอลาดบัวหลวง	
และอำเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบ 
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	 ๑๑	 –	๒๓	
มีนาคม	๒๕๕๓	เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษาความสงบและความปลอดภัย
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มีเอกภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะทำการ 
เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

 ครั้งที่	 ๙	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 มีนาคม	
๒๕๕๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	 อำเภอปากเกร็ด	
และอำเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 และอำเภอบางพลี	 อำเภอบางเสาธง 
อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	และอำเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	
เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 โดยให้มี 
ผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	 ๒๔	–	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๓	 เพื่อให้การบริหารจัดการใน 
การรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเอกภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
เกิดความต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงยังคงชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ 
ในกรุงเทพมหานคร

	ครั้งที่	 ๑๐	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มีนาคม	
๒๕๕๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 อำเภอปากเกร็ด	
และอำเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 และอำเภอบางพลี	 อำเภอบางเสาธง	
อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	และอำเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	
เปน็พืน้ทีป่รากฏเหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีล
บังคับใช้ระหว่างวันที่	๓๑	มีนาคม	–	๗	เมษายน	๒๕๕๓	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน 
การปฏิบัติการป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยังยั้ง	และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่ 
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงยังคง 
ชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

 ครัง้ที่	๑๑	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑	เมษายน	๒๕๕๓	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่ตำบลชะอำ	 ตำบลทับใต้	 ตำบลหนองแก	
อำเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และทะเลอาณาเขตชายฝั่ง	 ตำบลชะอำ	
อำเภอชะอำ	 จังหวัดเพชรบุรี	 และตำบลหัวหิน	 ตำบลหนองแก	 อำเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เว้นเขตพระราชวังไกลกังวล	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อัน 
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่	๑	ระหว่างวันที่	๒	–	๕	เมษายน	
๒๕๕๓	ณ	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	และอำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	๒	–	๖	เมษายน	๒๕๕๓	

	ครั้งที่	 ๑๒	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	 ๗	 เมษายน	
๒๕๕๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	 อำเภอปากเกร็ด	
และอำเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 และอำเภอบางพลี	 อำเภอบางเสาธง 
อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	และอำเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	
เปน็พืน้ทีป่รากฏเหตกุารณ	์	อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีล 
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บงัคบัใชร้ะหวา่งวนัที่	๘	–	๒๐	เมษายน	๒๕๕๓	เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งในการปฏบิตัิ 
การป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยังยั้ง	และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อ 
ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรในชว่งเวลาทีก่ลุม่ผูช้มุนมุเสือ้แดงยงัคงชมุนมุเคลือ่น
ไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

๓. ความแตกต่างของการใช้อำนาจตามกฎหมายในแต่ละฉบับ
 เมื่อพิจารณาจากสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง 

ของประเทศทั้ง	๓	ฉบับดังที่กล่าวมาในข้างต้น	จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการบังคับใช้ 
ที่แตกต่างกัน	 โดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาด	รวดเร็ว	 โดยยึดความมั่นคงของ 
ประเทศเป็นหลัก	และได้ลดขั้นตอนและการบังคับบัญชาให้สั้นที่สุด	มีการตรวจสอบ 
น้อยที่สุด	 โดยเน้นการรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจ	 เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 
ควบคุมสถานการณ์โดยไม่ชักช้า	สำหรับประเด็นข้อแตกต่างที่สำคัญของการใช้บังคับ
กฎหมายในแต่ละฉบับ	มีดังนี้

	(๑)	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗	ได้กำหนดให ้
ฝา่ยทหารมอีำนาจเดด็ขาดเพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย	และมมีาตรการการบงัคบัใช ้
ทีร่นุแรงกวา่กฎหมาย	ทัง้	๒	ฉบบั	จงึเปน็เหตใุหใ้นทางปฏบิตักิารจะประกาศใชก้ฎหมาย 
ฉบบันี	้จะมไีดต้อ่เมือ่รฐับาลไมส่ามารถทีจ่ะใชม้าตรการตามกฎหมายฉบบัอืน่	ๆ 	ควบคมุ 
สถานการณไ์ดแ้ลว้	ซึง่จากประสบการณใ์นอดตีจะพบวา่เมือ่เกดิการปฏวิตัริฐัประหาร	 
รัฐบาลจะดำเนินการประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่เป็นประจำ

	(๒)	 พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เปน็กฎหมายทีใ่หอ้ำนาจแกร่ฐับาลเตม็ที ่ในการใชด้ลุยพนิจิทีจ่ะมอบอำนาจใหก้ำลงั 
ของฝา่ยไหนกไ็ดเ้ขา้มาควบคมุสถานการณฉ์กุเฉนิ	ซึง่จะประกาศใชไ้ดต้อ่เมือ่มคีวาม 
จำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว	

 (๓)	 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็นกฎหมายที่เน้นการป้องกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจกัร	นอกจากนีย้งัมลีกัษณะเปน็การใชอ้ำนาจทีป่ระสานกนัระหวา่ง 
รัฐบาลกับทหาร	 โดยมีนายกรัฐมนตร	ี เป็น	ผอ.รมน.	ผู้บัญชาการทหารบก	เป็นรอง	
ผอ.รอน.	และเสนาธกิารทหารบก	เปน็เลขาธกิาร	กอ.รมน.	จงึเปน็กฎหมายฉบบัทีม่กีรอบ 
การใช้อำนาจที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด	กล่าวคือ	นอกจากจะ
ประกาศเขตความมั่นคงเฉพาะจุดเฉพาะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว	ยังกำหนดให้	
กอ.รมน.	จดัทำแผนปฏบิตักิารเฉพาะพืน้ทีน่ัน้มากอ่นดว้ย	และโครงสรา้งของ	กอ.รมน.		
ยังมีคณะที่ปรึกษาที่มาจากภาคเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้เมื่อ 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติการแล้วยังกำหนดให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ		
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	นอกจากนี้	 ยังมีประเด็นเรื่องอำนาจในการออกข้อกำหนด	 ซึ่งกฎหมาย 
ทั้ง	๓	ฉบับ	ได้ให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติในการที่จะออกข้อกำหนดต่าง	ๆ	 
เพื่อควบคุมแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงได้หลายประการ	 ซึ่งมีทั้งที่ 
ให้อำนาจเหมือนกันและแตกต่างกันออกไป	 โดยอำนาจในการออกข้อกำหนดที่
เหมือนกัน	 ได้แก่	 อำนาจในการห้ามออกนอกเคหสถาน	 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม	
หรอืยานพาหนะ	หา้มใชอ้าคารหรอืเขา้ไปในสถานทีใ่ด	หา้มหรอืงดเวน้การใชเ้ครือ่งมอื 
สื่อสาร	ห้ามประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนด	และห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน	
ส่วนอำนาจในการออกข้อกำหนดที่แตกต่างกัน	 จะเห็นได้ว่าในพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๕๗	 และพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ได้ให้อำนาจในการที่จะห้ามชุมนุมหรือมั่วสุม
กัน	ห้ามเสนอข่าว	จำหน่าย	หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ	สิ่งพิมพ์	หรือสื่ออื่นใด				
การตรวจค้น	 โดยไม่ต้องขอหมายจากศาล	 การยึดอายัดอาวุธ	 และการจับกุม	
ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยไว้ได้	 แต่ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไม่ได้ให้อำนาจในกรณีดังกล่าวไว้	

	ดังนั้น	 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารในการที่จะรักษาความ 
สงบเรียบร้อยของประชาชน	และความมั่นคงของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 
และจำกดัสทิธขิองประชาชนใหน้อ้ยทีส่ดุ	รฐับาลจงึควรประกาศใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับการรักษาความมั่นคงของประเทศ	โดยพิจารณาจากความรุนแรงของสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	 โดยหากเป็นเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจกัร	กค็วรพจิารณาเลอืกทีจ่ะใชพ้ระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน 
ราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็นลำดับแรก	 และเมื่อเหตุการณ์มีความรุนแรงจน
มีความจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
รฐับาลควรจะใชพ้ระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	 
เป็นลำดับต่อมา	และถ้าหากสถานการณ์มีความรุนแรงถึงขนาดที่รัฐบาลไม่สามารถ 
ที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการที่มีอยู่ในกฎหมายทั้ง	๒	ฉบับได้แล้ว	 จึงพิจารณา 
จะประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้าย		

๔. บทสรุป
	จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นอาจ 

กล่าวได้ว่ากฎหมายเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของประเทศทั้ง	 ๓	 ฉบับ	
อันได้แก่	พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	 เป็นกฎหมายที่สำคัญ 
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และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะ 
นำมาบงัคบัใชใ้นแตล่ะสถานการณห์รอืในแตล่ะครัง้	ทัง้นี	้เพือ่รบัมอืกบัการแกไ้ขปญัหา 
ที่เกิดขึ้น	และแม้การใช้อำนาจตามกฎหมายทั้ง	๓	ฉบับดังกล่าวนี้	 อาจมีผลในทาง
จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม	แต่เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจ 
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน	 รัฐบาลจึงควรต้อง 
พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนก่อนว่าสถานการณ์ใดควรจะใช้กฎหมายใด 
เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 โดยการยึดหลักการพื้นฐาน 
ของความถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายให้มาก 
ที่สุด	รวมทั้ง	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือการปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย	 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา	๓	ที่ได้กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	 
คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้ง	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานของรัฐ	ต้องเป็นไป 
ตามหลักนิติธรรม	

เอกสารอ้างอิง 

• กลุม่งานผลติเอกสาร	สำนกัประชาสมัพนัธ	์สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร,	กฎอยัการศกึ	กรงุเทพฯ	:	สำนกังาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	๒๕๕๐.		

• สุทธิมาตร		จันทร์แดง,	สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑,	
คอลัมน์แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ	วารสารจุลนิติ	ปีที่	๖	ฉบับที่	๔	(ก.ค.	–	ส.ค.	๒๕๕๒)	น.	๘๙	-	๙๗.

• กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 สำนักกฎหมาย	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	 พระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติ 
พระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐสภา (ก.ป. ๓๓/๒๕๔๘) กรุงเทพฯ	:	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	๒๕๔๘.

• กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 สำนักกฎหมาย	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัต ิ
พระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. ๗๔/๒๕๕๑) กรุงเทพฯ	:	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	๒๕๕๑.
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นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
		 		 โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๔๖	ไดก้ำหนดใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 มีอำนาจ 
ประกาศในราชกจิจานเุบกษากำหนดประเภท	และขนาดของโครงการหรอืกจิการของ 

ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงาน 
การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม	และตามบทบัญญัติรั ฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ไดก้ำหนดใหก้ารดำเนนิ 
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและ 
ประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนในชมุชน	และ
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้ง 
ได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	

		 		ดงันัน้	เพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	โดยการ 
ศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ 
กฎหมายกำหนดไว้	 เพื่อเป็นกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของชุมชน	อีกทั้งยังเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของ 
สงัคมไทย	คอลมันก์ารปฏริปูกฎหมาย	:	LAW	REFORM	จงึใครข่อนำเสนอบทความเรือ่ง	
“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
หรือ EIA”	 เป็นการเฉพาะ	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชนซึง่เปน็หลกัการใหมข่องรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั	โดยมสีาระสำคญัเกีย่วกบั 

“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ความเป็นมาของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	การประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการหรือ 
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 
และข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีรายละเอียด 
ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

๒. ความเป็นมาของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 		การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	หรอืการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	 

Environmental	Impact	Assessment	(EIA)	คอื	การศกึษาเพือ่คาดการณผ์ลกระทบ 
ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญ	 เพื่อกำหนด 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
พัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว

		 		การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา	เมือ่รฐัสภาของสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่	The National 
Policy Act of 1969 หรือ NEPA	 เพื่อส่งเสริมความปรองดองระหว่างมนุษย์ 
และสิง่แวดลอ้ม	การปอ้งกนัและขจดัความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม	การสง่เสรมิสขุภาพ 
และสวัสดิการของมนุษย์	 เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อระบบนิเวศน์และทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อชาติ	 และก่อตั้งคณะกรรมการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
กฎหมายฉบบันีก้ำหนดใหห้นว่ยงานของรฐับาลกลางซึง่จดัทำขอ้เสนอแนะหรอืรายงาน 
เกี่ยวกับการออกกฎหมายและการทำกิจกรรมสำคัญที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบ 
ตอ่สิง่แวดลอ้มของกจิกรรมดงักลา่ว	ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในเชงิลบ	ทางเลอืกอืน่	ๆ 	 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในระยะสั้นกับการบำรุงรักษา 
และปรับปรุงเพื่อผลประโยชน์ระยะยาว	รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับ
คืนได้หากมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

		 		แนวความคิดเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ได้แพร่หลาย 
ไปสู่ประเทศต่าง	ๆ	อาทิ	เนเธอร์แลนด์	เบลเยียม	เยอรมนี	ฝรั่งเศส	สเปน	โคลัมเบีย	
เวเนซุเอลา	เม็กซิโก	บราซิล	ออสเตรเลีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และญี่ปุ่น	เป็นต้น๑

๓. หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    ประเทศไทยได้นำระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาใช้เป็นคร้ังแรก 

โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

   ๑อำนาจ	 	 วงศ์บัณฑิต,	 กฎหมายสิ่งแวดล้อม,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒,	 (กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	 สำนักพิมพ์วิญญูชน	 จำกัด,	 ๒๕๕๐)	 
หน้า	๑๑๔-๑๑๖.
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พ.ศ.	๒๕๑๘	แตก่ารกำหนดประเภทและขนาดของโครงการทีต่อ้งมรีายงานการวเิคราะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นภายหลังโดยการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยีและการพลังงาน	เรื่อง	กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ทีต่อ้งมรีายงานเกีย่วกบัการศกึษาและมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทอืน 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ลงวันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๔	 ในครั้งนั้นมีการกำหนด 
โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้	 ๑๐	 ประเภท	
ด้วยกัน	 ต่อมากฎหมายเหล่านี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
คณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	ซึง่ถอืเปน็กฎหมายหลกัในเรือ่งการประเมนิ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน๒ 

		 		สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 นั้น	
มีรายละเอียดต่าง	ๆ	ของโครงการหรือกิจการที่ต้องทำการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมสรุปได้ดังนี้

 ๓.๑  โครงการหรือกิจการตามประกาศรัฐมนตรี	 มาตรา	 ๔๖	 แห่ง 
พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 มีอำนาจ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท	และขนาดของโครงการหรือกิจการ 
ของสว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรอืเอกชนทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ตอ้งจดัทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ	 ซึ่งในปัจจุบันได้มี 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 กำหนดประเภทและ 
ขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	 
และหลักเกณฑ์	วิธีการ	ระเบียบปฏิบัติ	และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ลงวันที่	 ๑๖	 มิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 กำหนดประเภทและ 
ขนาดของโครงการหรอืกจิการทีต่อ้งจดัทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

		 		 	 	 	 (๑)	การทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
		 		 	 	 	 (๒)	การพฒันาปโิตรเลยีม	การสำรวจปโิตรเลยีมโดยวธิกีารเจาะสำรวจ	 

และการผลิตปิโตรเลียม
		 		 	 	 	 (๓)	 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ	
		 		 	 	 	 (๔)	นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม	หรือ 

โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม	 หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ 
การอุตสาหกรรม

  ๒กอบกุล		รายะนาคร,	กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม,	(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สำนักพิมพ์วิญญูชน	จำกัด,	๒๕๕๐)	หน้า	๔๙.
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		 		 	 	 	 (๕)	การอตุสาหกรรม	การประกอบอตุสาหกรรมดงัตอ่ไปนี้	ตอ้งจดัทำ 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการ 
ผลิตทางเคมี	 อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม	อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพ 
ก๊าซธรรมชาติ	 อุตสาหกรรมคลอ	 –	 แอลคาไลน์ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต	 โซเดียมไฮดรอกไซด์	 กรดไฮโดรคลอริก	 คลอรีน	 
โซเดียมไฮโพคลอไรต์	 และปูนคลอรีน	 อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์	 อุตสาหกรรม 
ผลิตเยื่อกระดาษ	 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัด 
ศตัรพูชืหรอืสตัวโ์ดยใชก้ระบวนการทางเคม	ีอตุสาหกรรมผลติปุย๋เคมโีดยกระบวนการ 
ทางเคม	ีอตุสาหกรรมประกอบกจิการเกีย่วกบันำ้ตาล	อตุสาหกรรมเหลก็หรอืเหลก็กลา้	
อตุสาหกรรมถลงุหรอืแตง่แร่	หรอืหลอมโลหะซึง่มใิชอ่ตุสาหกรรมเหลก็หรอืเหลก็กลา้	
อุตสาหกรรมผลิตสุรา	แอลกอฮอล์	รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์

		 		 	 	 	 (๖)	 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	

		 		 	 	 	 (๗)	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 ที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่	 
๑๐	เมกกะวัตต์ขึ้นไป	

		 		 	 	 	 (๘)	ระบบทางพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการทางพเิศษ	หรอืโครงการ 
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ	

		 		 	 	 	 (๙)	ทางหลวงหรอืถนน	ซึง่มคีวามหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง	 
ที่ตัดผ่านพื้นที่	อาทิ	พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย 
อุทยานแห่งชาติ	เป็นต้น

		 		 	 	 	 (๑๐)	 ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง	
		 		 	 	 	 (๑๑)	 ท่าเทียบเรือ	รับเรือขนาดตั้งแต่	๕๐๐	ตันกรอส	หรือความยาว 

หนา้ทา่	ตัง้แต	่๑๐๐	เมตร	หรอืมพีืน้ทีท่า่เทยีบเรอืรวม	ตัง้แต	่๑,๐๐๐	ตารางเมตรขึน้ไป	 
และทา่เทยีบเรอืสำราญกฬีา	ทีร่องรบัเรอืตัง้แต	่๕๐	ลำ	หรอื	๑,๐๐๐		ตารางเมตรขึน้ไป 
	 	 	 	 		 	 	 	 (๑๒)	 การถมที่ดินในทะเล	 และการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้าง 
บริเวณหรือในทะเล	

		 		 	 	 	 (๑๓)	 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
		 		 	 	 	 (๑๔)	 อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณ 

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
		 		 	 	 	 (๑๕)	 การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ 

พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน	จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่	๕๐๐	แปลง	
หรือเนื้อที่เกินกว่า	๑๐๐	ไร่
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       (๑๖)	 โรงพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล	กรณตีัง้อยูใ่กล ้
แมน่ำ้	ฝัง่ทะเล	ทะเลสาบ	หรอืชายหาด	ในระยะ	๕๐	เมตร	ทีม่เีตยีงสำหรบัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื 
ตั้งแต่	 ๓๐	 เตียงขึ้นไป	 และกรณีโครงการอื่น	 ๆ	 ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ตั้งแต่	๖๐	เตียงขึ้นไป

		 		 	 	 	 (๑๗)	 โรงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม	
ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่	๘๐	ห้องขึ้นไป	หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่	๔,๐๐๐	ตารางเมตร	
ขึ้นไป

		 		 	 	 	 (๑๘)	 อาคารที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 
ที่มีห้องพักตั้งแต่	๘๐	ห้องขึ้นไป	หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่	๔,๐๐๐	ตารางเมตร	ขึ้นไป

		 		 	 	 	 (๑๙)	 เขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำ	
		 		 	 	 	 (๒๐)	 การชลประทาน	ที่มีพื้นที่การชลประทานตั้งแต่	๘๐,๐๐๐	ไร่	

ขึ้นไป
		 		 	 	 	 (๒๑)	 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น	๑
   ๓.๒ โครงการหรือกิจการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 มาตรา	 ๔๓	

และมาตรา	๔๔	แห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 
มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่บางแห่งเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 
และกำหนดมาตรการคุม้ครองทีจ่ะใชบ้งัคบัในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มดงักลา่วได้	 
ซึง่อาจรวมถงึการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ	 
รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่นั้น	 ให้มีหน้าที่ 
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

   ๓.๓ โครงการหรอืกจิการตามมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัพืน้ทีป่า่เพือ่การ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๓๕	 และ 
วันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๓๕๓	ได้มีการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติออกเป็น	๓	 เขต	 ได้แก่	 เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	
เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ	และเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร	โดยเขตพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	ส่วน	คือ	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรี	และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม	

		 		 	 	 	 พืน้ทีป่า่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ	คอื	พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีม่สีภาพปา่สมบรูณ ์
หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของ 

  ๓	มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	๑๐	มีนาคม	๒๕๓๕	เร่ือง	การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวน 
แห่งชาติ	 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 ๑๗	 มีนาคม	 ๒๕๓๕	 เร่ือง	 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติม.
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่	พื้นที่ป่าที่มีลักษณะสมบูรณ์ตลอดจน 
พื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้	 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ	 พื้นที่ป่าที่มี 
ความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย	พื้นที่ป่าที่ห้ามมิให้บุคคล 
เข้าไปหรืออยู่อาศัยตามแนวชายแดน	 พื้นที่ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น	 
พืน้ทีป่า่ซึง่เปน็เขตทีต่ัง้แหลง่ธรรมชาตอินัควรอนรุกัษต์ามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	พื้นที่ป่าซึ่งกำหนดเป็นโบราณสถาน	 
โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	ซึ่งในกรณีที่ทางราชการจำเป็นต้องใช้พื้นที่ 
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมดังกล่าวในการจัดทำโครงการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจหรือ 
ความมัน่คงของชาตอิยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ลว้	จะตอ้งมกีารจดัทำรายงานการวเิคราะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อ 
พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในแต่ละโครงการ

       การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ซึ่งโครงการ 
หรอืกจิการตามทีไ่ดก้ลา่วในหวัขอ้	๓.๑,	๓.๒	และ	๓.๓	จะตอ้งดำเนนิการจดัทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องจัดทำโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็น 
ผูช้ำนาญการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	โดยใหเ้สนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมี 
สำนกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเปน็หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ	และมคีณะกรรมการ 
ผู้ชำนาญการทำหน้าที่ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประเภทของแต่ละโครงการ

		 		 	 	 	 สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มนัน้	หากเปน็โครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ	 
รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรี	ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
ในระยะทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	 เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะตรวจสอบรายงานเพื่อเสนอ 
ความเห็นต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ	ซึ่งจะพิจารณารายงานและเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ซึ่งจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปก่อนเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

		 		 	 	 	 กรณีเป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
ตามกฎหมายก่อนเร่ิมการก่อสร้างหรือดำเนินการ	ซ่ึงไม่จำต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี	 ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น	 และต่อสำนักงานนโยบายและแผน 
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ใหส้ำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมา	 
หากเหน็วา่รายงานทีเ่สนอมามไิดจ้ดัทำใหถ้กูตอ้งหรอืมเีอกสารขอ้มลูไมค่รบถว้นใหแ้จง้ 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น	 และหากเห็นว่า 
รายงานที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วนหรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 
ครบถว้นแลว้ใหพ้จิารณาเสนอความเหน็เบือ้งตน้เกีย่วกบัรายงานดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภายใน	๓๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ 
พิจารณาต่อไป	การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการต้องกระทำให้แล้วเสร็จ 
ภายใน	๔๕	 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน	 หากมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนด 
ระยะเวลาดงักลา่ว	ใหถ้อืวา่คณะกรรมการผูช้ำนาญการใหค้วามเหน็ชอบแลว้	ในกรณทีี ่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการไม่ให้ความเห็นชอบ	ให้ผู้ขออนุญาตทำการแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ 
กำหนด	และเมือ่ผูข้ออนญุาตไดเ้สนอรายงานซึง่ไดท้ำการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืไดจ้ดัทำใหม่ 
ทั้งฉบับแล้ว	 ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานให้แล้วเสร็จภายใน 
	๓๐	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัรายงาน	หากมไิดม้กีารพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 
ดังกล่าว	 ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบและให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่ง 
อนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้๔

๔. การประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

		 		บทบัญญัติมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงจะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน	และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็น 
ประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในกรณีนี้จึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั่วไป	สรุปได้ดังนี้

    ๔.๑  โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อยา่งรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ	หมายถึง	 
โครงการหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

   ๔	กอบกุล		รายะนาคร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๙-๖๐.
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ทรัพยากรธรรมชาติ	หรือสุขภาพ	จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ	หรือทดแทน	หรือชดเชย
ได้อย่างเหมาะสมหรือต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ	

    ๔.๒  ประเภทของโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง

		 		 	 	 	 ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
เรื่อง	 กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสุขภาพ	ลงวันที่	๒๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	กำหนดประเภทของโครงการหรือ 
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้ดังนี้

       (๑)		 โครงการหรือกิจการใดซ่ึงมีประกาศหรือกำหนดตามกฎหมายน้ี 
หรือกฎหมายอื่นให้เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากรธรรมชาติ	และสขุภาพ	ซึง่กรณ ี
ดังกล่าวได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	 โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสขุภาพ	ลงวนัที	่๑๔	กนัยายน	๒๕๕๒	กำหนดให ้
การทำเหมืองใต้ดินเฉพาะด้วยวิธีออกแบบให้โครงสร้างยุบตัวภายหลังการทำเหมือง 
โดยไม่มีค้ำยันและไม่มีการใส่วัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว		เหมืองแร่ตะกั่วและ 
สังกะสี	 การถลุงแร่	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นหรือขั้นกลางที่มีการใช้หรือผลิต 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	 เช่น	 สารที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศที่เป็น 
อนัตราย	สารทีม่พีษิรนุแรง	นคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับนิคมอุตสาหกรรม	ซึ่งจัดตั้ง 
เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมผลติเหลก็ขัน้ตน้หรอือตุสาหกรรมปโิตรเคมขีัน้ตน้หรอืขัน้กลาง	 
โรงงานฝังกลบของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม	 หรือเตาเผาที่จัดสร้างเพื่อกำจัด 
ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม	โรงงานผลิต	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	
ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ	ก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 เป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

		 		 	 	 	 (๒)	 โครงการหรือกิจการใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ที่คณะกรรมการ 
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตแิตง่ตัง้	วนิจิฉยัภายใน	๓๐	วนั	หลงัจากไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน	วา่โครงการ 
หรือกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ
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    ๔.๓  การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

		 		 	 	 	 การจัดทำรายงานดังกล่าวผู้จัดทำจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็น 
ผูม้สีทิธจิดัทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและไดข้ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้กบั 
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	โดยจดัทำควบคูไ่ปกบั 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ๕	เป็นเล่มเดียวกัน	เมื่อสำนักงานนโยบายและแผน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัรายงานดงักลา่วจากผูจ้ดัทำแลว้ใหด้ำเนนิการ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 
โดยเสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อพิจารณาต่อไป	 และเมื่อ 
คณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวแล้ว	 ให้สำนักนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ผูช้ำนาญการใหห้นว่ยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบโครงการหรอืกจิการ	หรอืหนว่ยงานของรฐั 
ผูอ้นญุาตโครงการเพือ่จดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี	 
พร้อมส่งเรื่องให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการหรือ 
การอนญุาตของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบตอ่ไป	ทัง้นี	้ในกรณทีีเ่ปน็โครงการหรอืกจิการของ 
สว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรอืโครงการรว่มกบัเอกชนซึง่ตอ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี	 ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสนอความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ	ความเห็นขององค์การอิสระ	และ 
รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

    อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ดังกล่าวมาข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๓๕	แล้ว	 
พบว่ามีข้อควรพิจารณาในหลายประการซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

๕. ข้อควรพิจารณาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม๖

		 		นับเป็นระยะเวลากว่า	๓๕	ปีแล้ว	ที่ประเทศไทยได้นำระบบการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้เพื่อเป็นกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับ 

   ๕	 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 Health	 Impact	 Assessment	 (HIA)	 คือ	 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 

ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย	โครงการ	หรือ 

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	หากดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน	โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 

และมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว.

  ๖			อำนาจ		วงศ์บัณฑิต,	เรื่องเดียวกัน.หน้า	๑๑๓	-	๒๔๕.
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สภาพสังคมไทยตลอดเวลา	อย่างไรก็ตาม	กรณียังมีข้อควรพิจารณาบางประการเก่ียวกับการ 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการทั้งขณะก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

    ๕.๑  ก่อให้เกิดความล่าช้าและผลเสียหายทางเศรษฐกิจ	การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำรายงาน	 จึงอาจ 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	 ประกอบกับบางกรณีมีการนำคดี 
ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นสู่ศาล	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะงัก 
ของโครงการและส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจได้

    ๕.๒  การไม่ปฏิบัติตามและการหลีกเลี่ยงไม่ทำรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีการ 
กำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ 
เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการต่าง	ๆ	รวมทั้งมาตรการในการติดตามและ 
เฝา้ระวงัผลกระทบ	แตใ่นทางปฏบิตักิลบัพบวา่ผูป้ระกอบการมกัไมย่นิยอมปฏบิตัติาม 
เงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นรายงาน	หรอืมกีารหลกีเลีย่งไมท่ำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยวิธีการเปลี่ยนสภาพหรือขนาดของโครงการหรือกิจการมิให้เข้า 
ลกัษณะทีต่อ้งจดัทำรายงาน	เชน่	กฎหมายกำหนดใหโ้รงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศ 
ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่	๘๐	ห้องขึ้นไป	หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่	๔,๐๐๐	ตารางเมตร	
ขึ้นไป	ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จึงก่อสร้างโรงแรมที่มี 
พืน้ทีใ่ชส้อยขนาดเลก็หรอืมหีอ้งพกัเพยีง		๗๙	หอ้ง	แตก่อ่สรา้งเปน็หลายโครงการ	หรอื 
โดยวิธีการหลีกเลี่ยงไม่จัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเมื่อไม่ต้องขออนุญาต 
ดำเนินการตามกฎหมาย

    ๕.๓  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภท 
นคิมอตุสาหกรรม	การจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยนคิมอตุสาหกรรม 
กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 กรณีจึง 
อาจมีปัญหาหากพบว่าโครงการที่จะดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็น 
โครงการหรือกิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน	 การกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินโครงการหรือกิจการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกนั้น	
มีความเหมาะสมหรือไม่	และก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการเกินไปหรือไม่

    ๕.๔  ระยะเวลาในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ  
ตามบทบัญญัติมาตรา	๔๙	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	นั้น	คณะกรรมการผู้ชำนาญการต้องพิจารณารายงานภายใน 
ระยะเวลาทีก่ำหนด	เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการทราบเปน็การแนน่อนวา่	เมือ่ใดขัน้ตอนการ 
พิจารณารายงานจะแล้วเสร็จและป้องกันมิให้มีการถ่วงเวลาในการพิจารณารายงาน 
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แต่การกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน	 เนื่องจากรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มบางโครงการอาจมคีวามยาวและความละเอยีดมาก
เปน็การยากทีจ่ะพจิารณารายงานใหแ้ลว้เสรจ็ทนักำหนด	ประกอบกบัผูท้รงคณุวฒุซิึง่ 
ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็คณะกรรมการผูช้ำนาญการอาจมภีารกจิดา้นอืน่	ๆ 	อนัทำใหก้าร
พิจารณารายงานตามกำหนดเวลาบางโครงการไม่ละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรจะเป็น

๖. บทสรุป
		 		การดำเนินโครงการพัฒนาหรือกิจการใด	ๆ	นั้น	อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และสุขภาพของประชาชนในชุมชนไม่มากก็น้อย	 
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งจะช่วยคาดการณ์ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 ป้องกันปัญหาหรือบรรเทาความเสียหายให้ลดลงได้	
อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จำต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก	 ๆ	 ฝ่าย	 ทั้งผู้ประกอบการ	
หน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบ	ผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนประชาชนในชุมชนทุกคน	

		 		นอกจากนี	้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม Environmental Impact 
Assessment (EIA) ควบคูไ่ปกบัการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ Health Impact 
Assessment (HIA)	ในโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่ง
รนุแรงตามบทบญัญตัใินมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
เป็นหลักการที่กำหนดขึ้นใหม่และอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชน	 ภาครัฐ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	
และภาคเอกชนผู้ประกอบการ	 เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในการแก้ไขปัญหา 
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังกล่าว	ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการแก้ไข 
ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	ที่	๒๕๐/๒๕๕๒	ลงวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	 ได้พิจารณาดำเนินการโดยจะต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการ	 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพดังกล่าว	จะพัฒนาไนสู่หลักสากลเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ	 
สิ่งแวดล้อม	และสุขภาพประชาชนชาวไทยต่อไป

	 เอกสารอ้างอิง
• อำนาจ  วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, ๒๕๕๐)
• กอบกุล  รายะนาคร, กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, ๒๕๕๐)
• สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.onep.go.th
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.dnp.go.th
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พระราชดำริ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๗

ณ  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  จังหวัดเชียงใหม่

	 	 “การฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำ	 ซึ่งมีสภาพแห้งแล้ง 

โดยเร่งด่วน	โดยทดลองใช้วิธีใหม่	เช่น	การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับ 

บนลงไปตามแนวร่องน้ำต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อย	 ๆ	 

แผ่ขยายออกไป	 สำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ 

ในระดับต่ำลงไป	 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรม	 

ควรปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้ำ	 ซ่ึงมีความชุ่มช้ืนมากกว่า 

บริเวณสันเขาจึงจะทำให้เห็นผลเร็ว	 	 เป็นการประหยัดกล้าไม้	 

และปลอดภัยจากไฟป่า	 เมื่อร่องน้ำมีความชุ่มชื้นขึ้นลำดับต่อไป 

ก็ควรสร้างฝายต้นน้ำเป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อค่อย	 ๆ	 กักน้ำไว้แล้วต่อ

ท่อไม้ไผ่ส่งออกทั้งสองฝั่งร่องน้ำอันเป็นการช่วยแผ่ขยายแนว 

ความชุ่มชื้นออกไปตลอดแนวร่องน้ำ...”
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ภาษีมลพิษ : มาตรการควบคุม
															สิ่งแวดล้อมแนวใหม่

ในภาวการณป์จัจบุนั “มลพษิจากสิง่แวดลอ้ม” นัน้ถอืไดว้า่เปน็ปญัหาสำคญั 
หนึ่งที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อสภาพสังคม 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะสภาพปัญหาอันเนื่องมาจาก 
ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็พษิ สำหรบัในสว่นของ 
ประเทศไทยนั้นในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราก็ได้ประสบกับ 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นลำดับ 
และนบัวนัดจูะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ ทัง้นีไ้มว่า่จะเปน็ปญัหาพืน้ทีป่า่ไมถ้กูทำลาย 
ปญัหามลพษิทางนำ้ มลพษิทางเสยีง มลพษิทางอากาศ และปญัหาทรพัยากรชายฝัง่ทะเล 
ที่ถูกทำลาย ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุอันก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดจนนโยบายด้าน 
กฎหมายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ “สารพันปัญหากฎหมาย” 
ฉบับนี้  จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง “ภาษีมลพิษ : มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมแนวใหม่” 
เพื่อเป็นกรณีศึกษาโดยเฉพาะ

 ๑. สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
   ๑)  การเพิ่มจำนวนของประชากร
      จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา 

สิง่แวดลอ้ม เพราะเมือ่จำนวนประชากรเพิม่มากขึน้เทา่ใด ความตอ้งการปจัจยัในเรือ่ง
ของการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะในด้านของปัจจัย ๔ อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ทีอ่ยูอ่าศยั และยารกัษาโรค ยอ่มมอีตัราสว่นเพิม่สงูขึน้เชน่กนั และความตอ้งการปจัจยั 
ในการอุปโภค บริโภค ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ย่อมก่อให้เกิดการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  
สง่ผลใหเ้กดิของเสยีจากการผลติในโรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้อนันำไปสูป่ญัหามลพษิ 
ในด้านต่าง ๆ ได้เช่นกัน
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   ๒)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
      การขยายตวัทางเศรษฐกจิและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทำใหม้นษุย ์

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย เพราะการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ใหด้ขีึน้นัน้จำเปน็ตอ้งมกีารพฒันาอตุสาหกรรมใหม้กีระบวนการผลติทีท่นัสมยั โดยการ 
นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรม  
มีขีดความสามารถในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการนำเอาวัตถุดิบและทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใช้เป็นจำนวนมากอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  
และก่อให้เกิดปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากของเสียที่เกิดจาก 
กระบวนการผลิต

   ๓)  ความยากจนและการขาดจิตสำนึกในการ 
ศึกษาอบรม

      ความยากจนและการขาดจิตสำนึกในการศึกษา 
อบรมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ  
การที่ประชาชนบางกลุ่มซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทำกิน 
เป็นของตนเอง ได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนสำหรับใช้ในการเพาะปลูก 
เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต และการที่ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   ๔)  การไม่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตหรือการทำกิจกรรม
     การที่สังคมใดปล่อยให้มีการทำกิจกรรมหรือการผลิตอย่างเสรี 

โดยมไิดน้ำ“ตน้ทนุดา้นสิง่แวดลอ้ม”๑  มารวมเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุในการผลติทำให ้
สังคมนั้นเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นในที่สุด หากสังคมใดมีการปล่อยให้ใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตหิรอืการระบายมลพษิตา่ง ๆ  ลงสูแ่หลง่ธรรมชาตอิยา่งเสรแีลว้กจ็ะทำใหเ้กดิ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนั้น ๆ เพราะผู้ผลิตหรือสมาชิกในสังคมโดยทั่วไปจะไม่นำ 
ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมมารวมเป็นต้นทุนในการผลิตก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 

๒. มาตรการที่รัฐใช้ในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   นอกจากนโยบายในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ 

จะได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา  
จนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว 
ยงัไดก้ำหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตอิกีดว้ย โดยคณะรฐัมนตรไีด ้

  ๑ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง ต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง แต่ผู้ประกอบการไม่ได้นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน 

ในการผลติ เชน่ การปลอ่ยนำ้เสยีของโรงงานลงสูแ่มน่ำ้ทำใหน้ำ้เกดิความเนา่เสยี ซึง่การบำบดันำ้เสยีดงักลา่ว ถอืเปน็ตน้ทนุในการผลติ 

แต่ผู้ประกอบการมิได้คำนึงถึง เพราะคิดว่าเป็นต้นทุนภายนอก
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กำหนดให้มีนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ ซึง่เปน็นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มโดยตรง จากนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการ 
ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นกรอบแผนการดำเนินงานของ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

   ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่ง 
จะมีผลใช้บังคับในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ  
“หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่เนน้เรือ่งการสรา้งสงัคมทีม่คีวามสขุอยา่งยัง่ยนื 
บนรากฐานของการพัฒนาของความสมดุลในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ใหค้วามสำคญัในการมสีว่นรว่มของประชาชน มกีารจดัการ 
แบบบูรณาการและสอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่ พร้อมทั้งผสมผสานการใช้ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่นำไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมวีตัถปุระสงคท์ีส่รา้งความสมดลุ 
ระหวา่งการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกบัการสงวน อนรุกัษ์
และฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาต ิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน ในทุกภาคส่วนให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   ในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดหลักการที่สำคัญที่ควร
นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ

   ๑)  หลักการจัดการโดย  “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” กล่าวคือ ผู้ก่อมลพิษ 
เปน็ผูร้บัผดิชอบในการกำจดัมลพษิทีต่นไดก้อ่ใหเ้กดิขึน้นัน้ แตป่ญัหาอยูท่ีก่ารบงัคบัใช้
กฎหมายซึง่บางครัง้ไมส่ามารถระบตุวัผูก้อ่มลพษิได ้ในทางปฏบิตัจิงึควรเพิม่การบงัคบั 
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังและควรมีการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการจัดการ  
เช่น การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมในการจัดการมลพิษ เป็นต้น

   ๒)  หลักการจัดการโดย “ผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย” เน่ืองจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอย่างจำกัดจึงควรนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน 
การสร้างความเป็นธรรมจากผู้ต้องเสียประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มีการ 
ชดเชยให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ  
ของภาครัฐโดยผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย
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     นอกจากนี้แล้วตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ยงัไดก้ำหนดบทลงโทษสำหรบัผูท้ีก่ระทำความผดิ 
ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็น
มาตรการลงโทษผูท้ีฝ่า่ฝนืกฎหมาย ความรบัผดิทางแพง่กรณคีวามเสยีหายอนัเกดิจาก 
มลพิษ และกรณีที่ความเสียหายเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วยังได้ 
กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองไว้ด้วย ดังนี้

     ๑) มาตรการรับผิดทางอาญา
          กฎหมายอาญา ถอืเปน็มาตรการทีแ่สดงออก 

ถงึอำนาจทางสงัคม ทีม่ตีอ่การกระทำอนัเปน็การละเมดิกฎเกณฑ ์
ของสังคมถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันภัยของสังคมที่มี 
ประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะในกฎหมาย 
อาญานั้นจะกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมอันเป็น 
การทำร้ายสังคมในลักษณะของการป้องกันและปราบปรามเพื่อ 
สง่เสรมิใหค้นในสงัคมและผูก้ระทำความผดิรูส้ำนกึถงึการกระทำ
อันฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ๆ  

         ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดที่กระทำการฝ่าฝืน 
บทบัญญัติของกฎหมายหรือการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตาม 
กฎหมายซึ่งได้กำหนดโทษจำคุกและโทษปรับไว้สำหรับการกระทำความผิดนั้น เช่น  
“ผูใ้ดฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่ของเจา้พนกังาน หรอืขดัขวางคำสัง่ของเจา้พนกังาน
ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั” 
หรือ กรณีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติได้กำหนดว่า  
“ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าไปทำด้วย 
ประการใด ๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  
หรอืกอ่ใหเ้กดิมลพษิอนัมผีลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้ม ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ 
๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”๒ เป็นต้น 

     ๒) มาตรการรับผิดทางแพ่ง 
         ความรับผิดทางแพ่งถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ 

การลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
เป็นมาตรการที่มีสภาพบังคับเกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้บังคับมาตรการทางอาญาแล้ว  
ทั้งนี้เพราะมาตรการทางอาญาเพียงประเภทเดียวไม่อาจนำไปใช้ในการเยียวยาและ 
แก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะความเสียหายของ 

  ๒พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๘ และ มาตรา ๙๙.
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า “เหยื่อ” จากมลพิษ จึงมี 
ความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางแพ่งเข้ามารองรับสิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับ 
การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

         ๒.๑) ความรับผิดต่อความเสียหายจากมลพิษ กฎหมายได้ 
กำหนดความรับผิดดังนี้ “แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของ 
การรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต 
รา่งกายหรอืสขุภาพอนามยั หรอืเปน็เหตใุหท้รพัยส์นิของผูอ้ืน่หรอืของรฐัเสยีหายดว้ย 
ประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิด 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย 
ของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่าน้ัน 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือ 
เจ้าพนักงานของรัฐ  หรือการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตราย 
หรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม  
ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น

         ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
แหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดนั้น หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย”๓ 

         ๒.๒)  ความรับผิดในกรณีความเสียหายเกิดต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ นอกจากค่าสินไหมทดแทนและค่าทดแทนความเสียหายที่ผู้ได้รับความ 
เสียหายสามารถเรียกได้ตามปกติแล้ว ทางราชการอาจเรียกค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปใน 
การขจดัมลพษินัน้ไดต้ามทีก่ฎหมายกำหนดคอื “ผูใ้ดกระทำหรอืละเวน้การกระทำดว้ย 
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหาย 
แกท่รัพยากรธรรมชาติซึง่เปน็ของรฐัหรอืเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ มีหนา้ทีต่อ้ง 
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ 
ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น”๔ 

          ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายหากหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบสิ่งแวดล้อม โดย 
ต้นเหตุแห่งความเสียหายนั้นเกิดจากบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามหน่วยงานของรัฐ 
ที่ได้รับความเสียหายหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อการฟื้นฟูระบบสิ่งแวดล้อม 
ให้กลับคืนดี สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย จากผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่ง 
ความเสียหายนั้นได้ 

    ๓พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖.

     ๔พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๗.
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     ๓) มาตรการบังคับทางปกครอง
         สภาพบังคับทางปกครองเป็นมาตรการหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อ 

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการที่ไม่กระทบต่ออิสรภาพของผู้กระทำความผิด
แต่ส่งผลกระทบถึงภาวะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิด เนื่องจากสภาพบังคับ
ทางปกครองนั้น จะใช้วิธีการลงโทษโดยการปรับ ซึ่งจะต่างจากโทษปรับทางอาญา 
กล่าวคือ โทษปรับทางปกครองนั้นจะเกิดจากการฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง การปรับ 
ทางปกครองจึงไม่มีเจตนารมณ์ที่จะให้โทษปรับเป็นการลงโทษทางอาญา ซึ่งสภาพ 
บังคับทางปกครองที่นำมาใช้ ก็คือระบบการอนุญาต เช่น 
โดยการระงับหรือยกเลิกเพิกถอน หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในใบอนุญาต 
หรอืการเตอืน การเรยีกใหช้ดใชค้า่เสยีหาย รวมถงึการสัง่ใหฟ้ืน้ฟู 
สิ่งแวดล้อมที่เสียไป สภาพบังคับทางปกครองนี้จึงมีทั้งมาตรการ 
ทั่วไปในการป้องกัน การควบคุม และการใช้กำลังบังคับ 

     นอกจากมาตรการบังคับในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้ 
กำหนดไวใ้นพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ แลว้ รฐัควรนำมาตรการดา้นภาษ ีหรอืมาตรการทางเศรษฐศาสตร ์
มาใชบ้งัคบัดว้ย ทัง้นี ้เพราะถอืเปน็มาตรการทีท่ำใหผู้ใ้ชป้ระโยชนห์รอืผูป้ระกอบการ 
ตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมที่ เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
การปลอ่ยมลพษิ โดยการรวมตน้ทนุทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เขา้ไปเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุ 
ในการผลิตสินค้า การใช้มาตรการด้านภาษีอากรจึงเป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษร่วมมือกันในการลดและขจัดมลพิษนั้น

      นอกจากนี้แล้วในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ซึง่เปน็การเรยีกเกบ็เงนิจากการใหบ้รกิารตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
จากผู้ประกอบการ โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันตามปริมาณและ 
ชนิดของมลพิษ เช่น ค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บและกำจัดขยะ 
การกำจดัของเสยีอนัตราย เปน็ตน้ ซึง่การกำหนดคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วนีส้ามารถสรา้ง 
แรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษคำนึงถึงต้นทุนการบำบัดหรือการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ 
ทำใหผู้ก้อ่มลพษิมแีรงจงูใจลดการกอ่มลพษิเพือ่ใหเ้สยีคา่ธรรมเนยีมลดลงและในขณะ 
เดียวกันรัฐบาลหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถนำรายได้จากค่าธรรมเนียมไปใช้ 
ในการลงทุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

     ในขณะทีค่า่ปรบันัน้เปรยีบเสมอืนเปน็มาตรการตกัเตอืนผูป้ระกอบการ 
ที่จะต้องจ่ายค่าปรับเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐ 
ได้กำหนดไว้ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยควรกำหนด 
ค่าปรับให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดของผู้ประกอบการ เพราะมิฉะนั้นแล้ว  
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ผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะจ่ายค่าปรับและปล่อยมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะ
จ่ายค่าบำบัดมลพิษที่โรงงานได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้น 

๓. สภาพปัญหาและข้อพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทย

   ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมหลายฉบับและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลากหลายหน่วยงานด้วยกันแต่กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่สามารถจัดการปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีกฎหมายขาดการบังคับใช้ 
เนื่องจากปัญหาช่องว่างในตัวบทกฎหมายเอง เช่น กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถเยียวยา 
ความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อจำกัดจากการเรียกร้อง 
คา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายทีเ่กดิจากการแพรก่ระจาย  หรอืการรัว่ไหลของมลพษิ 
หรือกรณีความซ้ำซ้อนของกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานภายใต้ 
กฎหมายหลายฉบับทำให้ขาดการประสานงานและขาดเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับไม่เอื้อต่อการให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ อาทิเช่น 
ไม่มีกฎหมายรองรับการจัดการร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐในเขตป่าอนุรักษ์  
ป่าชุมชน และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นแบบบูรณาการ และเป็นเอกภาพ

   แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทำให้ผู้ได้รับความเสียหาย 
ในคดมีทีางเลอืกในการเรยีกคา่เสยีหายเพิม่มากขึน้นอกจากอาศยัการฟอ้งตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังเป็นการลดภาระในการพิสูจน์ของผู้เสียหายในเรื่อง 
การจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลยอีกด้วย เพราะกฎหมายให้นำหลักการเรื่อง 
ความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวยังม ี
ข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ ผู้เสียหายหรือโจทก์ยังมีหน้าที่ในการพิสูจน์ถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำอยู่นั่นเอง ซึ่งเป็นการยาก 
ที่โจทก์จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำได้
อย่างชัดเจน

   อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ยังขาด “มาตรการทาง 
เศรษฐศาสตร์” ซึ่งเป็นมาตรการที่จะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หรือผู้ประกอบการ 
ลดการปล่อยมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเหมาะสม ในกรณีที่สภาพแวดล้อม 
ไมอ่ยูใ่นสภาพวกิฤต หรอืระดบัมลพษิยงัอยูใ่นเกณฑท์ีร่ะบบนเิวศยงัสามารถรองรบัได ้ 
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กล่าวคือ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์นั้น ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนด 
มาตรการเก่ียวกับภาษีอากร ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ เง่ือนไขการมัดจำสินค้า 
และการสร้างระบบตลาดของสิง่แวดลอ้ม เพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของภาคธรุกจิ 
การผลิตและประชาชน  ในลักษณะที่เป็นคุณต่อสภาพแวดล้อมหรือเพื่อจูงใจให้ 
ลดการบริโภค ลดการปล่อยมลพิษ ลดการทิ้งขยะ และร่วมกันนำทรัพยากรนั้น 
กลบัมาใชใ้หม่ เชน่ การจดัเกบ็ภาษมีลพษิเพือ่จงูใจใหม้กีารปลอ่ยมลพษิลดลง การใหเ้งนิ 
ช่วยเหลือในกิจกรรมบางประเภทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาทำกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

   ทั้งนี้ ในการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรคำนึงถึงความ 
เหมาะสมของเครื่องมือนั้น ๆ  และปัจจัยอื่น ๆ  มาประกอบ เช่น 
การยอมรับของสังคม ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและโอกาส 
การแข่งขันในตลาดโลก ภาระทางการคลัง เป้าหมายด้าน 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้หลักการกระจายอำนาจและการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน

๔. สรุป 
   การจดัการสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยไดก้ลายเปน็ภาระตน้ทนุของประเทศ 

อย่างมากมายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้เน้นมาตรการควบคุมและบังคับ เป็นหลัก และ 
ไม่ได้นำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เท่าที่ควร ทำให้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  
เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรท์ีม่อียูใ่นปจัจบุนัถกูนำมาใชเ้กีย่วกบัการเกบ็คา่ธรรมเนยีม 
การใช้ทรัพยากรมากกว่าสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลดการก่อ และเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมของตนเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงสมควรที่รัฐควรนำเครื่องมือ 
หรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้มากขึ้นเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกเหนือจากหลักการคืนต้นทุนสิ่งแวดล้อมกลับมาให้
ผู้สร้างปัญหา 

   นอกจากนี้แล้ว การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมหรือภาษีมลพิษนั้น ต่างมี 
เปา้หมายสำคญัเพือ่กอ่ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชท้รพัยากรและการรกัษา 
สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ การจดัเกบ็ภาษสีิง่แวดลอ้มหรอืภาษมีลพษิ จงึไมไ่ดม้เีปา้หมายเพือ่ 
หารายได้เข้ารัฐ แต่มีเป้าหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
โดยนำเอารายได้จากภาษีมาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมด้านลบ และส่งเสริมพฤติกรรม 
ด้านบวกของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้มาตรการภาษี 
สิง่แวดลอ้มหรอืภาษมีลพษินัน้ผา่นพน้ปญัหาเชงิการเมอืงไปได ้กค็อื การใหป้ระชาชน 
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ในทอ้งถิน่มสีว่นรว่มทัง้ในการกำหนดประเภทกจิกรรมทีต่อ้งเสยีภาษกีจิกรรมทีจ่ะตอ้ง 
ได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษี อีกทั้งควรจะร่วมประเมินผลการใช้มาตรการภาษีว่า 
ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนหรือไม่

 ดังนั้น มาตรการในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจะประสบผลสำเร็จได้หรือ 
ไม่เพียงใดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้เป็นนโยบาย 
สาธารณะสำคัญและเร่งด่วน โดยการออกเป็นกฎหมาย และสร้างระบบการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับทุกฝ่าย พร้อมกับเผยแพร่แนวคิด รูปแบบ และตัวอย่าง 
สำคญัของการไมผ่ลกัภาระตน้ทนุสิง่แวดลอ้มไปใหป้ระชาชนเปน็ผูร้บักรรม ซึง่ผูท้ีต่อ้ง 
ดำเนินการให้เห็นเป็นแบบอย่างก็คือรัฐนั่นเอง
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

บทนำ

	ปัจจุบันกระบวนการพิจารณาคดีโดยทั่วไปของประเทศไทยนั้นได้อาศัย 
หลกัเกณฑต์ามทีไ่ดม้กีารกำหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความหรอืกฎหมาย 
วิธีสบัญญัติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง	คดีอาญา	หรือคดีตามกฎหมายพิเศษอื่น	ๆ	 
ซึง่จะเริม่ตน้โดยการฟอ้งคดโีดยบคุคลผูถ้กูโตแ้ยง้สทิธติามกฎหมาย	หรอืจะตอ้งใชส้ทิธ ิ
ทางศาลเพือ่ปกปอ้งคุม้ครองสทิธขิองตนโดยการเสนอเปน็คำฟอ้งหรอืคำรอ้งขอเพือ่ให ้
ศาลพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วแต่กรณี	

อย่างไรก็ดีในคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งได้รับความเสียหายจาก 
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายคนเดียวกันภายใต้ข้อเท็จจริงหรือกฎหมายเดียวกัน 
การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความดังกล่าวอาจจะไม่ครอบคลุมไปถึงบุคคล 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายเหล่านั้นทุกคน	หากว่าบุคคลนั้น	 ๆ	 ไม่ได้เข้ามาเป็นคู่ความ 
ในคดดีว้ย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน	“การดำเนนิคดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม”	จะเหน็ไดว้า่เมือ่ 
มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขึ้นก็จะมีบุคคลเป็นจำนวนมาก 
ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเสียหายดังกล่าว	หากผู้เสียหายทุกคนจะฟ้อง
คดีของตนต่อศาลก็อาจจะเกิดภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย	และทำให้เสียเวลามากในการ
ดำเนินคดี	อีกทั้งยังก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการพิจารณาคดีของศาลอีกด้วย	
ดังนั้น	แนวคิดใน	“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม”	จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ 
ลดข้อจำกัดในการดำเนินคดีดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและอำนวยความยุติธรรม 
ให้แก่คู่ความได้มากยิ่งขึ้น

	คอลัมน์	 “เกร็ดกฎหมายน่ารู้”	 จึงใคร่ขอเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง	
“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” 
เพือ่ใหผู้อ้า่นไดท้ราบถงึการพจิารณาคดใีนรปูแบบของการดำเนนิคดแีบบกลุม่	ซึง่เปน็ 
ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการดำเนินคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก	ซึ่งในระบบศาล 
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การดำเนินคดีแบบกลุ่ม	(Class	Action)	 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดให้มีวิธีการดำเนินคดีในรูปแบบกลุ่มมาใช้ในการ 
พิจารณาคดีของศาล	อย่างไรก็ดีการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจถูกพัฒนาและนำมาใช ้
ในประเทศไทยก็เป็นได้ในอนาคตอันใกล้นี้

๑. ความเป็นมาของแนวความคิดในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม๑

แนวความคิดในการดำเนินคดีแบบกลุ่มน้ันได้เร่ิมมีข้ึนเป็นคร้ังแรกในต่างประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความยุติธรรม	และคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการดำเนินคดี	
จึงได้มีแนวคิดในเบื้องต้นว่าควรมีผู้แทนในการดำเนินคดีแทนบุคคลผู้ที่ได้รับความ 
เสียหายคนอื่น ๆ  ด้วยซึ่งอาจมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากการกระทำที่ก่อให้เกิด 
ความเสยีหายของบคุคลฝา่ยเดยีวกนัและมขีอ้เรยีกรอ้งเปน็อยา่งเดยีวกนั	การดำเนนิคด ี
แบบกลุ่มนั้นช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีได้	เนื่องจากเป็นการเข้าสู่กระบวน
พิจารณาของศาลในครั้งเดียวแต่มีผลผูกพันถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นทั้งหมด

	ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์นั้น	 ได้อาศัย 
แนวความคดิทัว่ไปมาจาก	“หลกัการคุม้ครองประโยชนข์องประชาชนในประเทศ”	ซึง่ 
ไม่ใช่ประโยชน์ของรัฐแต่เป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม	ดังนั้นผู้ที่ได้รับ 
ความเสยีหายทกุคนจะตอ้งเขา้ตอ่สูค้ดดีว้ยตวัเอง	เพือ่ปกปอ้งและคุม้ครองสทิธขิองตน 
ทำใหเ้กดิความลา่ชา้ในการพจิารณาคดี	ศาลจงึมแีนวความคดิในการกำหนดใหม้รีะบบ 
การดำเนินคดีแทนกัน	โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ 
ไดเ้สยีรว่มกนัในเรือ่งเดยีวกนั	มขีอ้เรยีกรอ้งเปน็อยา่งเดยีวกนัและผลในการพพิากษาคด ี
นั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลในกลุ่มนั้น	ๆ	ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง 
ไดม้กีารกำหนดใหเ้อกชนสามารถดำเนนิคดแีบบกลุม่ไดใ้นคดแีพง่เพือ่ลดความซำ้ซอ้น 

แนวความคิดในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนั้นได้เริ่มมีขึ้น 
เป็นครั้งแรกในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
รักษาความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิของบุคคล 
ในการดำเนินคดี

 ๑โปรดดูเพิ่มใน	อรรถกร	 	อิงควรานุวัฒน์,	“บทบาทของทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม”,	 (วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชานิติศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,	๒๕๕๑),	หน้า	๓๐.	คนึงนิจ	 	บุญบานเย็น,	
“ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ กับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม”, 
(วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๔๙),	หน้า	๗๘.		ปราณี		สาโร,	“การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : 
การเขา้เปน็สมาชกิกลุม่ ขอ้จำกดัและประโยชนท์ีพ่งึไดร้บั”,	(วทิยานพินธป์รญิญานติศิาสตรมหาบณัฑติ		มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์	
๒๕๔๗),	หน้า	๓๔.
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ในการดำเนินคดีท่ีมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างเดียวกันเข้าสู่การพิจารณาของศาล 
โดยมมีาตรการทางกฎหมายทีก่ำกบัดแูลการดำเนนิคดแีทนของผูแ้ทนกลุม่เพือ่คุม้ครอง 
สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มิได้เข้ามารักษาสิทธิของตนในคดี	ทั้งนี้	ได้มีการกำหนดเงื่อนไข 
เบือ้งตน้ในการดำเนนิคดแีบบกลุม่ไวใ้นขอ้ 23 ของ “กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 
ของสหพนัธรฐั” หรอื Federal Rule of Civil Procedure (FRCP)	โดยไดก้ำหนด 
หลักเกณฑ์ให้สมาชิกของกลุ่มคนหนึ่งหรือหลายคนอาจฟ้องหรือถูกฟ้องในฐานะ 
คู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มในนามของสมาชิกในกลุ่มได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	(๑)	 จำนวนสมาชิกของกลุ่มมีจำนวนมาก	 (Numerous)	และการที่สมาชิก 
ของกลุ่มเข้าร่วมกันในคดีจะไม่สะดวกในทางปฏิบัติ	(impracticable)

	(๒)		มีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันในกลุ่ม	 (Common	
question	to	fact	or	law)

	(๓)	 ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ของคู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มจะต้องเป็น 
ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ประเภทเดียวกันกับของกลุ่ม	 (Typical	of	 the	claims	or	
defenses)

	(๔)	 คู่ความซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มสามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มได้อย่าง 
เป็นธรรมและเพียงพอ	(Fairly	and	adequately	protect	the	interests)

	สำหรบัในกลุม่ประเทศทีใ่ชร้ะบบกฎหมายแบบซวีลิลอวน์ัน้	ไดม้แีนวความคดิ 
มาจากหลกัการทีถ่อืวา่	“ประโยชนเ์อกชนเปน็เรือ่งทีร่ฐัจะตอ้งรบัผดิชอบ”	ในฐานะ 
ที่เป็นองค์กรรวมของสังคม	 หากจำเป็นต้องคุ้มครองประโยชน์ของเอกชนที่มี 
เป็นจำนวนมากจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาที่รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยตรงหรือเป็นประโยชน์ของสาธารณชนแล้ว	 ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่ 
จำตอ้งดแูลจดัการเพือ่ประโยชนส์าธารณะ	รฐัจงึเปรยีบเสมอืนตวัแทนของเอกชนในการ 
ดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ต่าง	ๆ	มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 
ของรัฐหรือกลุ่มองค์กรท่ีกฎหมายเห็นว่ามีหน้าท่ีเก่ียวข้องแม้จะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลัก 
เป็นผู้ดำเนินคดีปกป้องผลประโยชน์แทนบุคคลในกลุ่ม๒

	ดังนั้นในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์จึงได้มีการกำหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ของ 
กลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินคดีแทนเอกชนที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยมีข้อ 
เรยีกรอ้งอยา่งเดยีวกนัภายใตข้อ้เทจ็จรงิหรอืกฎหมายอยา่งเดยีวกนัและจะดำเนนิคดี 
ได้โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น	 	 เช่น	ในประเทศฝรั่งเศส 
มีรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มอยู่	 ๒	 รูปแบบคือ	รูปแบบแรกคือการดำเนินคดี 

 ๒ปราณี		สาโร,	อ้างแล้ว,	หน้า	๖๐.
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แบบกลุ่มโดยองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเอกชน 
ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอำนาจตามกฎหมายเฉพาะและอยูภ่ายใตก้ารกำกบัดแูลของ 
หน่วยงานรัฐ	ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะมีอำนาจดำเนินคดีภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ตามทีก่ฎหมายไดก้ำหนดใหอ้ำนาจไวเ้ทา่นัน้	สว่นอกีรปูแบบหนึง่กค็อืการดำเนนิคดี 
แบบกลุม่โดยหนว่ยงานของรฐั และผูท้ีท่ำหนา้ทีด่ำเนนิคดแีทน คือ พนกังานอยัการ
ซึง่สามารถดำเนนิคดทีางแพง่ในฐานะคูค่วาม	หรอืผูร้อ้งสอดเขา้เปน็คูค่วามแทนบคุคล
อื่นได้	โดยมีผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินคดีและต้องอยู่ภายใต้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม๓

	การดำเนนิคดแีบบกลุม่	คอื	การฟอ้งคดเีพือ่ประโยชนข์องผูเ้สยีหายจำนวนมาก 
ซึง่มผีลกระทบตอ่ประชาชนโดยสว่นรวม	โดยมลีกัษณะเปน็กระบวนพจิารณาทีก่ำหนด 
ให้บุคคลดำเนินคดีเพื่อประโยชน์ของตนเองและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่อยู่ 
ภายใต้ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกัน	ทั้งนี้	ผลของคำพิพากษาในคดีจะผูกพัน
ถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการดำเนินคดีแทนด้วย

	 วัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม	 คือ	 การเยียวยาความเสียหาย 
ทางแพง่อนัจะเกดิประโยชนต์อ่ศาลและคูค่วาม	เนือ่งจากเปน็การประหยดัทัง้คา่ใชจ้า่ย 
เวลา	และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีให้น้อยลง	ตลอดจนทำให้ผู้เสียหายในคด ี
ได้รับการเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 อยา่งไรกด็	ีคดทีีจ่ะเขา้สูก่ารดำเนนิคดแีบบกลุม่ไดน้ัน้จะตอ้งมบีคุคลซึง่ไดร้บั 
ความเสยีหายเปน็จำนวนมากและเปน็คดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ	โดยรปูแบบ 
การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ใช้เฉพาะในการดำเนินคดีทางแพ่งเท่านั้น	ทั้งนี้	กลุ่มบุคคล 
จะเข้าเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยก็ได้โดยมีอำนาจฟ้องโดยเท่าเทียมกัน	

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ การฟ้องคดีเพื่อ 
ประโยชน์ของผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีลักษณะเป็นกระบวน 
พิจารณาที่กำหนดให้บุคคลดำเนินคดีเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองและเพือ่ประโยชนข์องบคุคลอืน่ทีอ่ยูภ่ายใต้
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกัน

 ๓คะนึงนิจ		บุญบานเย็น,	อ้างแล้ว,หน้า	๗๖.
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๓.  ลักษณะทั่วไปของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
๓.๑ รูปแบบของคดี
		 	 การดำเนินคดีแบบกลุ่มจะใช้ในกรณีที่มีผู้ถูกโต้แย้งสิทธิเป็นจำนวนมาก	

เชน่	ในคดคีุม้ครองผูบ้รโิภคซึง่มผีูเ้สยีหายเปน็จำนวนมากจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร	 
โดยเกิดจากสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการรายเดียวกัน	หรือในคดีละเมิดที่มี 
ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำเป็นบุคคลจำนวนมาก	ซึ่งบ่อยครั้งความเสียหาย 
อาจเกิดจาก	อุบัติเหตุต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะทางบก	ทางน้ำ	หรือทางอากาศ	ซึ่งแต่ละครั้ง 
ที่มีเหตุละเมิดดังกล่าวจะมีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้นเป็นจำนวนมาก	 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มซึง่ในปจัจบุนัจะเปน็ปญัหาในอนัดบั 
ตน้	ๆ 	ของประเทศไทยไปแลว้	เพราะการกระทำอนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ในแต่ละครั้งนั้นจะมีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
เช่นเดียวกัน

 ๓.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี๔

   ๑) โจทก์	ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะใช้กับการดำเนินคดีแพ่ง	โดยการ 
ดำเนินคดีจะเป็นรูปแบบของกลุ่มบุคคล	การเริ่มต้นของคดีจะเริ่มต้นด้วยการที่โจทก ์
ยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม	 โจทก์จึงต้องเป็นผู้ดำเนินคด ี
ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนคดีเสร็จสิ้นเนื่องจากโจทก์	คือ	ผู้แทนกลุ่ม	คุณสมบัติของโจทก์ 
ในการดำเนินคดี	 คือ	 ต้องมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างเดียวกันกับสมาชิกกลุ่มเพื่อเป็น 
หลักประกันว่า	 โจทก์ย่อมต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม 
ทัง้หมด	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่โจทกจ์ะตอ้งมคีวามสามารถในการดำเนนิคดเีพือ่รกัษา 
ผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มได้อย่างเต็มที่	 เพราะผลของคำพิพากษาย่อมผูกพัน 
สมาชกิในกลุม่ทกุคน	แตห่ากโจทกไ์มม่คีวามสามารถในการดำเนนิคดไีดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ลว้ 
คำพพิากษายอ่มไมผ่กูพนัสมาชกิกลุม่ทีไ่มไ่ดเ้ขา้มาดำเนนิคดดีว้ย	โดยในการพสิจูนเ์รือ่ง 
ความสามารถในการดำเนินคดีนั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า 
ตนมีความสามารถในการดำเนินคดี	หากไม่สามารถพิสูจน์ได้อาจจะทำให้ฝ่ายจำเลย 
คัดค้านการดำเนินคดีแบบกลุ่มของโจทก์ได้

   ๒)  สมาชิกกลุ่ม		คือ	บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายโดยตรง 
ซึง่ไดร้บัการดำเนนิคดแีทนโดยผูแ้ทนกลุม่	เพราะเหตวุา่ในมลูเหตแุหง่ความเสยีหายใด 
ที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนั้นหากผู้เสียหายดำเนินการฟ้องคดีเองทุกคนจะทำให้ 
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากตลอดจนทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดี

 ๔วัชรี	 	 สุตะไล,	 “พนักงานอัยการในฐานะทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณีกฎหมาย 
คุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมายสิง่แวดลอ้ม” (วทิยานพินธป์รญิญานติศิาสตรมหาบณัฑติ	คณะนติศิาสตร	์มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย,์	
๒๕๕๑)	หน้า	๑๕.
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การดำเนินคดีแบบกลุ่ม	(Class	Action)	 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

   ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มน้ันสมาชิกกลุ่มจะต้องแสดงเจตนาเข้าเป็น 
สมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นคู่ความในคดีตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่มีการจำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่ม	
โดยศาลจะพิจารณาว่าในคดีท่ีฟ้องต่อศาลน้ันหากใช้วิธีการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีหรือไม่	อย่างไรก็ดีสมาชิกกลุ่มจะต้องมีปัญหาใน 
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเป็นอย่างเดียวกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาและ 
พิพากษาคดีในประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างเดียวกันให้เสร็จสิ้นไปใน 
คราวเดียว

   ๓) ทนายความของกลุม่ ทนายความในการดำเนนิคดแีบบกลุม่นัน้	ถอืวา่ 
เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก	 เพราะต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของโจทก์และ 
สมาชกิกลุม่ทกุคน	ทนายความของกลุม่จงึควรเปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณแ์ละมชีือ่เสยีง 
โดยศาลจะพิจารณาถึงผลงานตั้งแต่เริ่มต้นคดีว่าทนายความผู้นั้นมีความตั้งใจในการ 
ดำเนินคดีตลอดจนมีความสามารถมากน้อยเพียงใดโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	 
ทนายความจะตอ้งปรกึษาหารอืกบัผูแ้ทนกลุม่เกีย่วกบัความคบืหนา้ของคดตีลอดเวลา 
โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มด้วย	

   ๔) ศาล	การดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการดำเนินคดีแทนผู้เสียหาย 
เป็นจำนวนมากทั้งผู้เสียหายที่ไม่ได้เข้ามาดำเนินคดีด้วยตัวเอง	ศาลจึงต้องมีบทบาท 
ในการควบคุมและดูแลการดำเนินกระบวนพิจารณา	เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครอง 
และรักษาสิทธิของสมาชิกกลุ่มคนอื่น	ๆ	ที่ได้รับการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน	

๔.  การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม๕

คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มีลักษณะเฉพาะ	กล่าวคือเป็นคดีที่ผู้กระทำ
ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดมลพิษต้องไม่ได้มุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด 
โดยเฉพาะ	และกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดมลภาวะและมลพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำรงชีวิต 
ของมนษุย	์จากการศกึษาพบวา่ปญัหาสิง่แวดลอ้มนัน้มอียู่	๒	ประเภท	คอื	การทำลาย 

ทนายความของกลุ่มจึงควรเป็นบุคคลที่มี 
ประสบการณ์และมีชื่อเสียง โดยศาลจะพิจารณาถึง 
ผลง านตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น คดี ว่ า ทน ายคว ามผู้ นั้ น 
มีความตั้งใจในการดำเนินคดีตลอดจนมีความสามารถ 
มากน้อยเพียงใดโดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

 ๕น้ำแท้	 	มีบุญสล้าง, “Class Action การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคด ี
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”,	พิมพ์ครั้งที่	๑,	(กรุงเทพฯ	:	นิติธรรม,	๒๕๕๐),	หน้า	๔๔.	
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ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยมลพิษ	 โดยจะเห็นได้ว่าผลของการกระทำผิดต่อ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้น	แม้ผู้กระทำจะมิได้มีเจตนามุ่งก่อให้เกิดความเสียหาย	แต่ผล 
ของการกระทำละเมิดนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	รวมถึงส่งผลกระทบต่อชีวิต	ร่างกาย	อนามัย	คุณภาพชีวิตหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่นด้วย

	คดสีิง่แวดลอ้มในประเทศไทยสามารถเสนอขึน้สูศ่าลไดท้ัง้ในศาลยตุธิรรมและ
ศาลปกครองโดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในคดี	สถานะของผู้กระทำความผิด	และอำนาจ 
ในการพิจารณาคดีในศาลนั้น	ๆ	เช่นในกรณีที่การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้บุคคลได้รับความเสียหายย่อมถือว่าบุคคลเหล่านั้นถูกโต้แย้ง 
สิทธิตามกฎหมายแล้ว๖	ก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ในความเสียหายนั้นได้หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ	 หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร๗	 และก่อให้ 
เกิดความเสียหายขึ้น	ผู้ได้รับความเสียหายย่อมสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้	

	อย่างไรก็ดีการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในการดำเนิน
คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ที่ไม่เหมาะสม
กบัรปูแบบของคดทีีม่ผีูเ้สยีหายเปน็จำนวนมาก	ตลอดจนการดำเนนิกระบวนพจิารณา 
ล่าช้า	 เช่น	 ในเรื่องของการรวมการพิจารณาคดี	ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่า	ศาลจะต้องฟัง 
คู่ความให้ครบทุกฝ่าย	และต้องมีการสอบถามผู้เสียหายทุกคนซึ่งมีเป็นจำนวนมาก 
และตอ้งใชร้ะยะเวลานาน	และหากคดทีีค่า้งพจิารณาอยูใ่นศาลสองศาลตา่งกนักจ็ะตอ้ง 
ไดร้บัความยนิยอมของอกีศาลหนึง่ดว้ยวา่	จะรบัโอนหรอืจะโอนคดนีัน้หรอืไม	่ถา้หาก 
ศาลน้ันไม่ยินยอมก็จะต้องให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้ช้ีขาดซ่ึงต้องรอเป็นระยะเวลานาน 
หรือในบางกรณีที่คดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีศาลก็ได้มีคำพิพากษาในคดีนั้นแล้ว	 
การรวมการพจิารณาจงึไมเ่ปน็ประโยชนต์อ่รปูคดอีกีตอ่ไป	และปญัหาอกีเรือ่งหนึง่คอื	
ในเรื่องของการร้องสอดในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก	 
หากผู้เสียหายทุกคนร้องสอดเข้ามาในคดีหมดจะทำให้เกิดความล่าช้าในคดีและผู้ร้องสอด 
จะใช้สิทธิได้เพียงเท่าที่คู่ความฝ่ายที่ตนเข้ามาเป็นคู่ความร่วมมีสิทธิเท่านั้น	จะใช้สิทธิ 
ขัดกับสิทธิที่โจทก์หรือจำเลยเดิมมีอยู่ไม่ได้	จึงไม่สามารถดำเนินคดีของตนได้เต็มที่	 
นอกจากนีย้งัมปีญัหาในเรือ่งของการเขา้เปน็คูค่วามรว่มในคดหีากผูเ้สยีหายตอ้งการ 
เป็นโจทก์ร่วมกันในคดีจะต้องมีการรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดซึ่งเป็นการสร้างภาระ 
ให้แก่ฝ่ายโจทก์และหากมีโจทก์หลายคนแต่ละคนก็มีสิทธินำพยานหลักฐานของตน 
เข้ามาสืบได้	จึงก่อให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากแก่คดีเป็นอย่างมาก

 ๖ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๕๕.
 ๗พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๙.
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การดำเนินคดีแบบกลุ่ม	(Class	Action)	 
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า	 หากเรานำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาบังคับใช้ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดปัญหาในหลาย	 ๆ	 เรื่อง	 
จึงเห็นว่าการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนเนื่องจากจะทำให้การฟ้องคดีของผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก 
ทำได้ง่ายโดยมี “ตัวแทนกลุ่ม” ในการฟ้องคดีและสมาชิกกลุ่มทุกคนไม่จำเป็นต้อง 
เข้ามาเป็นคู่ความในคดีแต่คำพิพากษาของศาลก็มีผลไปถึงสมาชิกกลุ่มทุกคนทำให ้
การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดปัญหาเรื่อง 
ความซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีในประเด็นปัญหาเดียวกันที่มีลักษณะเดียวกันทำให้ 
ประหยัดทั้งเวลา	ค่าใช้จ่ายตลอดจนลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลได้ในโอกาสเดียวกัน

บทสรุป
	อาจกลา่วไดว้า่ในการดำเนนิคดแีบบกลุม่ซึง่มแีนวความคดิ	ทีม่า	และลกัษณะ 

ของการดำเนินคดี	 ตลอดจนในการนำคดีแบบกลุ่มมาใช้กับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทยนั้น	จะทำให้ช่วยลดภาระทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย	เวลา	และความซ้ำซ้อน 
ในการดำเนนิคดขีองศาลไดเ้ปน็อยา่งมาก	ตลอดจนมสีว่นสำคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการรักษาประโยชน์ของคู่ความในคดีให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมมากกว่าการ 
ดำเนินคดีภายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งใช้บังคับ 
อยูใ่นปจัจบุนั	ดงันัน้จงึเหน็ควรใหม้กีารนำหลกัการหรอืรปูแบบการดำเนนิคดแีบบกลุม่ 
มาใช้ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความ 
ยตุธิรรมแกป่ระชาชน	ปจัจบุนัไดม้กีารยกรา่งกฎหมายเกีย่วกบัการดำเนนิคดแีบบกลุม่
ขึน้ในประเทศไทยแลว้	กลา่วคอื	รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ 
แล้วเมื่อวันที่	 ๒๑	 มีนาคม	๒๕๔๙	 	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ 
เพิ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายโดยกำหนดให้เป็นกฎหมายกลาง 
เพื่อให้ครอบคลุมถึงการฟ้องคดีในเรื่องอื่น	ๆ	ที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก	 เช่น	คดี 
เกี่ยวกับหลักทรัพย์	คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	หรือคดีละเมิดที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก	 

การดำเนินคดีแบบกลุ่มซึ่งมีแนวความคิด ที่มา 
และลักษณะของการดำเนินคดี ตลอดจนในการนำคดี 
แบบกลุ่มมาใช้กับคดีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยน้ัน 
จะทำให้ช่วยลดภาระทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย เวลา และความ
ซ้ำซ้อนในการดำเนินคดีของศาลได้เป็นอย่างมาก
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 ๘ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๓.

โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา	ก่อนที่จะนำกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป๘	

	เน่ืองจากรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มน้ีเป็นเร่ืองใหม่สำหรับวงการกระบวนการ 
ยุติธรรมของประเทศไทย	การได้ศึกษาหลักการในการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากต่างประเทศ 
จะทำให้การวางหลักกฎหมายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น	 ตลอดจนทำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้คิดหาแนวทางในการวาง 
มาตรการหรือหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีในรูปแบบของ “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม” 
ได้อย่างเหมาะสม	ทั้งนี้	หากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มดังกล่าว	ได้ประกาศใช้บังคับเป็น 
กฎหมายแลว้	ประชาชนจะไดร้บัหลกัประกนัและไดร้บัความคุม้ครอง	รวมทัง้หนว่ยงาน 
ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งจะไดด้ำเนนิบทบาทในการปกปอ้งประโยชนส์าธารณะไดอ้ยา่งเตม็ที ่
รวดเร็ว	 และเป็นธรรมอีกประการหนึ่งด้วย	 และเป็นการยืนยันในหลักสากลที่ว่า	 
กระบวนการยตุธิรรมทีล่า่ชา้คอืการปฏเิสธความยตุธิรรมหรอื “Justice delayed 
is Justice denied” 

 เอกสารอ้างอิง
	 •	 นำ้แท	้	มบีญุสลา้ง, Class Action การดำเนนิคดแีบบกลุม่และการนำรปูแบบการดำเนนิคดี 
แบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย,	พิมพ์ครั้งที่	๑,	กรุงเทพฯ	:	นิติธรรม,	๒๕๕๐.

	 •	 น้ำแท้		มีบุญสล้าง, การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีสิงแวดล้อม,	 (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),	พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๔๗. 

	 •	 ปราณี		สาโร, การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อจำกัด และประโยชน์ 
ที่พึงได้รับ,	(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),	พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๔๗. 

	 •	 วัชรี		สุตะไล, พนักงานอัยการในฐานะทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษา 
เฉพาะกรณีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ,	 (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต),	พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๕๑. 

	 •	 อรรถกร		อิงควรานุวัฒน์, บทบาทของทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม,	(วิทยานิพนธ์ 
มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต),	พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๕๑. 

	 •	 คะนึงนิจ		บุญบานเย็น,	ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ กบัการดำเนนิคดแีบบกลุม่,	(วทิยานพินธม์หาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์,	
พิมพ์ครั้งที่	๑,	๒๕๔๙.



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓๑๗๔

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  ๖๘  พรรษา

เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา

  “จะต้องทำ “แก้มลิง” เ พ่ือท่ีจะเอาน้ำน้ีไปเก็บไว้   

เวลาน้ำทะเลข้ึนไม่สามารถท่ีจะระบายออก. เม่ือไม่สามารถระบายออก  

น้ำทะเลก็ขึ้นมา ดันขึ้นไปตามแม่น้ำขึ้นไปเกือบถึงอยุธยา ทำให้ 

นำ้ลดลงไปไมไ่ด.้ แลว้เวลานำ้ทะเลลง นำ้ทีเ่ออ่ขึน้มานัน้กไ็มส่ามารถ 

ที่จะกลับเข้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ก็ท่วมต่อไป. จึงต้องมีแก้มลิง  

เราพยายามที่จะเอาน้ำออกมาเมื่อมีโอกาส”
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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

“ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” หรือ “Ubi Societas, Ibi Jus” เป็นวลีที่ 
แสดงถงึลกัษณะสำคญัประการหนึง่ของสงัคมมนษุยว์า่จำเปน็ตอ้งมกีฎเกณฑห์รอืกตกิา 
สำหรับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุขและยั่งยืน 
สงัคมในระดบั “รฐั” จงึตอ้งมกีฎหมายภายในขึน้บงัคบัใชแ้กป่ระชากรภายในรฐัของตน 

เพือ่อำนวยผลในการแกป้ญัหา ควบคมุดแูล หรอืเพือ่วตัถปุระสงค์
ในประการตา่ง ๆ  ตามความเหมาะสม และเมือ่พจิารณาในระดบั 
“ระหวา่งรฐั” ดว้ยกนัเปน็ “สงัคมโลก” แลว้ ยอ่มมคีวามจำเปน็ 
ท่ีจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือกติกาข้ึนบังคับใช้เพ่ือประโยชน์ในลักษณะ 
ทำนองเดียวกันกับสังคมภายในของรัฐ แต่อาจมีความแตกต่าง 
กันบ้างในบางมิติ ทั้งนี้เพราะเหตุว่า “แต่ละรัฐย่อมทรงไว้ซึ่ง 
อำนาจอธิปไตย” จึงส่งผลให้กฎเกณฑ์ในระดับที่ เรียกว่า 
เป็น “กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ” นั้นไม่อาจใช้บังคับแก่บางรัฐ 

ในบางกรณีได้ อย่างไรก็ดี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมี
ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การส่งเสริมสันติสุข 
ของมวลมนษุยชาต ิการอยูร่ว่มกนัอยา่งปกตสิขุ 
หรือการกำหนดอาณาเขตของรัฐ สังคม 
ระหวา่งรฐัจงึไดม้กีารเจรจาและตกลงยนิยอม
ร่วมกันโดยใช้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศข้ึน  
และมีผลผูกพันกันภายใต้หลัก “สัญญา 
ต้องเป็นสัญญา” หรือ “Pacta Sunt Servanda” ดังที่ 
ปรากฏในรูปแบบของสนธิสัญญา เป็นต้น 

“ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ”

ความนำ
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ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ถือเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือในระดับสากลเพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว เมื่อสังคมระหว่างรัฐมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันเป็น 
ทรัพยากรที่มนุษยชาติต้องใช้ร่วมกันจึงได้มีการรวมกลุ่มและสร้างข้อตกลงขึ้นเพื่อ 
วัตถุประสงค์ดังกล่าว “กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” จึงได้มีพัฒนาการมา 
นบัตัง้แตน่ัน้ ในโอกาสนี ้หนา้ตา่งโลก: The Knowledge Windows จึงขอเสนอตอน  
“ขอ้พจิารณาทัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ” เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่น 
ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและแนวคิด หลักการพื้นฐาน ตลอดจนสถานะและ 
สภาพบังคับของกฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ

ที่มาและแนวคิดเพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่๒ ไดส้ิน้สดุลง นานาประเทศเริม่มคีวามรูส้กึตืน่ตวั 
มากขึ้นในผลเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย  

ปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศน้ันเป็นปัญหาท่ีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
แนช่ดัวา่กอ่ใหเ้กดิความเสือ่มโทรมแกท่รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
อย่างแท้จริง เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรส่วนรวมของโลก (Global 

Commons ) ปญัหามลพษิขา้มแดน (Transboundary Movement  
of Pollution) หรือปัญหาการลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน  
(Ozone Layer Depletion) เป็นต้น๑ ดังนั้น จึงเป็นที่ยอมรับ 
วา่ควรม ี“กตกิาระหวา่งประเทศ” ตลอดจนมาตรการอืน่ ๆ  เพือ่ 
สง่เสรมิพฤตกิรรมของรฐัในสงัคมระหวา่งประเทศใหม้สีว่นรว่ม 

ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้มาก 
ยิ่งขึ้น 

ในห้วงระยะปีคริสตศักราช ๑๙๔๕ – ๑๙๕๐  
ได้ปรากฏว่ามีอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นหลายฉบับ ซึ่งมีขอบเขตแต่เพียงมุ่งคุ้มครองสัตว์บางชนิดที่ 
อพยพถิน่ทีอ่ยูต่ามฤดกูาลเทา่นัน้และไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัเิทา่ทีค่วร เนือ่งจาก 
มีรัฐยินยอมเข้าผูกพันเป็นภาคีอนุสัญญาเพียงส่วนน้อยเท่านั้น๒ 

๑โปรดด ูภรินา พทุธรตัน,์ การอนวุตักิารกฎหมายไทยทีม่ตีอ่พธิสีารโตเกยีว: ศกึษากรณกีารดำเนนิกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
ในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒. 

 ๒ดูเพิ่มเติม เพิ่งอ้าง, หน้า ๔๓.
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อย่างไรก็ดี ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศก็ยังได้รับความสนใจ 
จากนานาประเทศภายใต้การดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations-UN)  
โดยได้มีการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยลำดับ 
ดังต่อไปนี้ ๓

 ค.ศ. ๑๙๗๒  การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
ถอืเปน็การประชมุระดบัโลกดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศอยา่งเปน็ทางการ 

ครัง้แรก โดยการผลกัดนัของกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้โดยเฉพาะประเทศในแถบยโุรป  
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงมีมติเสนอให้มีการประชุมระดับโลกด้านส่ิงแวดล้อมข้ึน  
ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๒ 

ในการประชุมดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหา 
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในเวทีการประชุมสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมุ่ง 
ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและวางพื้นฐานการพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  
เพื่อให้รัฐบาลของนานาประเทศเอาใจใส่ต่อความเห็นของสาธารณะกับการให้ 
ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ  
การให้ความชัดเจนในเรื่องความเกี่ยวพันของประเทศต่าง ๆ ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ของโลกอันเนื่องมาจากปัญหาการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มี ปฏิญญากรุงสต๊อคโฮล์ม 
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค.ศ. ๑๙๗๒ ขึ้น โดยชี้ให้เห็น
ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องพึ่งพาธรรมชาติ 
และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือและรับผิดชอบต่อการพิทักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยปฏิญญาฯดังกล่าวมี 
หลักการสำคัญหลายประการ เช่น หลักสิทธิในสิ่งแวดล้อม  
หลกัสทิธอิธปิไตยและความรบัผดิชอบของรฐั หลกัการคุม้ครอง 
และรักษาสิ่งแวดล้อม หลักการป้องกันภาวะมลพิษ หลักการ 

ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ และหลักการรับผิดและชดใช้เยียวยา 
จึงเห็นได้ว่าหลักการต่าง ๆ ของปฏิญญาชี้ให้เห็นถึง “ฉันทามติ” ของประชาคมโลก
ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อาจถือได้ว่าเป็น “หลักการพื้นฐานที่ก่อให้เกิดสนธิสัญญาระหวา่งประเทศเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม” ก็ว่าได้

 ๓จันทราทิพย์ สุขุม, พันธกรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วม
ของสาธารณชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 ในกรณีการดำเนินโครงการ 
ขนาดใหญ่ของรัฐ, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘-๓๓.
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 นอกจากนีท้ีป่ระชมุยงัไดอ้นมุตั ิ“แผนปฏบิตักิาร” ทีบ่รรจขุอ้เสนอแนะสำหรบั 
เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐทั้งในปัจจุบัน 
และในอนาคตไว้อีกด้วย และผลสำคัญประการหนึ่งของการประชุมระหว่างประเทศ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มครัง้นี ้คอื การกอ่ตัง้โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่องคก์ารสหประชาชาต ิ 
(United Nations Environment Programme - UNEP) ขึ้นในระบบงานของ 
องคก์ารสหประชาชาต ิโดยมสีถานะเปน็องคก์ารระหวา่งประเทศทีม่หีนา้ทีใ่นการปฏบิตั ิ
ตามนโยบายและข้อเสนอแนะตามที่ปรากฏในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ 
กรุงสต๊อคโฮล์ม ตลอดจนประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์การสหประชาชาติ๔

ค.ศ. ๑๙๘๒  การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ 
หลังจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เป็นเวลา ๑๐ ปี  

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี  
ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยที่ประชุมได้มีการรับรองกฎบัตรโลกเพื่อธรรมชาติ ค.ศ. ๑๙๘๒  
(The World Charter for Nature 1982) ซึง่มุง่สง่เสรมิใหม้คีวามเชือ่มโยงระหวา่ง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในมิติของการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื โดยใหม้ผีลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ หรอือกีนยัหนึง่คอื 
กฎบัตรฉบับนี้มุ่งเน้นให้ “มนุษย์ต้องเคารพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ” มิใช่มีทัศนคติ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นเพียงปัจจัยสนองประโยชน์และความต้องการของมนุษย์
เพียงฝ่ายเดียว

ค.ศ. ๑๙๘๙   การประชุมยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
สำนกัภาคพืน้ยโุรปขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization-

WHO) ได้จัดให้มีการประชุมยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย (The First 
European Conference on Environmental and Health) ขึน้ ณ ประเทศเยอรมน ี
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ และได้รับรองกฎบัตรยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 
และสุขอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๙ (The European Charter on Environment and 
Health 1989) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า “ปัจเจกชนเป็นสารัตถะในการส่งเสริมคุณภาพ 
ของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต”

๔ซึ่งต่อมาภายหลัง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติได้พยายามจัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหา 
สิ่งแวดล้อม และมีอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการพิทักษ์บรรยากาศชั้นโอโซน  
ค.ศ. ๑๙๘๕ และพธิสีารมอนทรอีอลวา่ดว้ยสารทำลายบรรยากาศชัน้โอโซน ค.ศ. ๑๙๘๗ เปน็ตน้. ดเูพิม่เตมิ ภรินา พทุธรตัน,์ อา้งแลว้, 
หน้า ๔๓. 
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ค.ศ. ๑๙๙๒  การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยส่ิงแวดล้อม 

และการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 
Development: UNCED) หรอืทีเ่รยีกวา่ “Earth Summit”  ขึน้ ณ กรงุรโิอ เดอ จาเนโร  
ประเทศบราซลิ ในระหวา่งวนัที ่๓ – ๑๔ มถินุายน ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยทีป่ระชมุไดย้อมรบั 
(recognized)ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จงึจะถอืเปน็การพฒันาทีย่ัง่ยนื (sustainable development)” ทัง้ไดต้ระหนกัวา่ 
กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างย่ิงในอันท่ีจะเป็นกลไกสนับสนุน 
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยในการประชมุดงักลา่วไดม้กีารลงนามรบัรองเอกสารสำคญั 
รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับด้วยกัน ได้แก่

๑) ปฏญิญารโิอวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา ค.ศ. ๑๙๙๒ (The Rio 
Declaration on the Human Development 1992)

๒) แผนปฏิบัติที่ ๒๑ (Agenda 21)
๓) คำแถลงเกี่ยวกับหลักการในเรื่องป่าไม้ (Statement of Principle on 

Forests)
๔) กรอบอนุสัญญาแห่งสหประชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework on Climate Change) และ
๕) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๑๙๙๒ (Convention  

on Biological Diversity 1992)
จึ ง เห็นได้ว่ าสั งคมโลกได้ตระหนักถึ ง 

ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการประชุม 
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีบทบาท 
สำคัญในการก่อให้เกิดแนวคิดและหลักการพื้นฐาน 
สำคัญต่าง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ส่ งผลต่อ 
พฒันาการของกฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
อย่างมากดังจะได้กล่าวต่อไป

หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ๕ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Environmental International 
Law) มีพัฒนาการมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙ จากความตกลงระหว่างประเทศ 

๕ดูเพิ่มเติม พรชัย ด่านวิวัฒน์, กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ :  วิญญูชน, 
๒๕๕๐) หน้า ๙๑- ๙๔. 
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ด้านส่ิงแวดล้อมและจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
ทัว่ไป กอ่ใหเ้กดิหลกัการในกฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั  
(Sui Generis) โดยหลกัการสำคญัประการหนึง่ซึง่อาจถอืเปน็หวัใจสำคญัของกฎหมาย 
สิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศกค็อื “หนา้ทีต่อ้งรว่มมอืกนั” หรอื “Duty to Cooperate”  
อันถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐ หากว่ารัฐใดก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ย่อมถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

 นอกจากนี ้กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศยงัถอืเปน็กฎหมายทีเ่กดิขึน้ 
จากฉันทามติ (Consensus) ระหว่างรัฐต่าง ๆ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้ 

 ๑. หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable 
development) ซึง่หมายถงึ การพฒันาทีต่รงกบัความตอ้งการ 
ในปัจจุบัน โดยไม่ขัดขวางความสามารถของคนรุ่นต่อไป 
ในอนาคต คือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและมี 
การบำรุงรักษาให้ดีที่สุดเพื่อการใช้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืจงึตอ้งสมัพนัธก์บัการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมด้วย๖

 ๒. หลักความห่วงกังวลร่วมกัน แต่ความรับผิดชอบต่างกัน (common 
concern of humankind and common but differentiated responsibilities)  
ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงกังวลร่วมกัน รัฐต่าง ๆ 
จึงไม่ควรก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรที่เป็นสมบัติร่วมกันของมวลมนุษยชาติ 
รฐัทัง้หลายจงึตา่งมหีนา้ทีใ่นอนัทีจ่ะตอ้งรว่มกนัแบง่ความรบัผดิชอบในประเดน็ปญัหา 
ที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยต้องระวังรักษาสิ่งแวดล้อมตามความสามารถ (capabilities)  
ของแต่ละรัฐซึ่งทำให้มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป

 ๓. หลกัการเปน็หุน้สว่นรว่ม (partnership) ซึง่มวีวิฒันาการมาจากหลกัการ 
เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวคือ รัฐทั้งหลายย่อมมีพันธกรณีตามกฎบัตร 
สหประชาชาติในอันที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ๗ ซึ่งใน 
ปัจจุบันถือว่าหลักการในกฎบัตรสหประชาชาติเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ที่ผูกพันรัฐทุกรัฐ (erga omnes) แล้ว

๖See David Hunter and Others, Concepts and Principles of International Environmental Law: An 
Introduction, (UNEP; Geneva, 1994), pp. 6-7. อ้างถึงใน พรชัย ด่านวิวัฒน์, เพิ่งอ้าง, หน้า ๙๒.

๗The Charter of the United Nations; Article 1: 3
“The purposes of the United Nations are … to achieve international co-operation in solving international 

problems … ” . 
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 นอกจากหลกัการดงักลา่วขา้งตน้แลว้ กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
ยงัอยูบ่นหลกัการพืน้ฐานของ “จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ” อกี ๔ ประการ กลา่วคอื  
หลกัเพือ่นบา้นทีด่ ี(Good Neighborliness หรอื Sic Uter Tuo Elienum Non Laedas)  
หลักหน้าที่ระมัดระวังอย่างเหมาะสม (Duty Due Diligence) หลักการมีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมในแหล่งทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด (Equitable Utilization of 
shared Resource) และหลกัหนา้ทีต่ามรปูแบบและความรว่มมอื (Duty to Inform 
and Cooperation)

สถานะและสภาพบังคับของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ๘

กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ มลีกัษณะเปน็ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
ประการหน่ึง ท่ีมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายซ่ึงมีผลผูกพันระหว่างรัฐภายใต้ 
หลกัการ “สญัญาตอ้งเปน็สญัญา” ซึง่เปน็การนำแนวความคดิในเรือ่งของความผกูพนั 
ระหว่างบุคคลในการทำสัญญาระหว่างกันมาใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า 
“กฎหมายคอืกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ในสงัคมทีม่นษุยก์ำหนดขึน้เพือ่กำหนดความสมัพนัธ์ 
ทีม่รีะหวา่งกนัและมสีภาพความยนิยอม (consent) ในอันท่ีจะผูกพันตามกฎเกณฑ์ 
ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ัน” ซ่ึงสภาพการยอมรับข้อผูกพันดังกล่าวย่อมก่อให้เกิด “สิทธิ” และ 
“หนา้ที”่ อนักำหนดบทบาทในความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลทีท่ำใหคู้ส่ญัญา “สามารถ 
เรียกร้องให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงได้” ซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
มีลักษณะเช่นว่านี้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การที่กฎหมายระหว่างประเทศมีลักษณะสำคัญในรูปแบบของการ 
ให้สัญญาต่อกันภายใต้หลัก “สัญญาต้องเป็นสัญญา” นั้น ย่อมส่งผลให้กฎหมาย 
สิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศมลีกัษณะเปน็ “กรอบความสมัพนัธท์ีม่ลีกัษณะไมเ่ขม้งวด 
มากนัก” หรือที่เรียกว่า “Soft Law” นอกจากนี้ข้อตกลงในกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นเพียงการวางแนวทางและนโยบายในด้าน
การจดัการสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ มากกวา่ทีจ่ะเนน้ใหม้กีารบงัคบัใหเ้ปน็ไปตาม 
ข้อตกลงอย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงสภาพบังคับของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
ประเทศแลว้ จะเหน็ไดว้า่ยงัมมีาตรการประการอืน่ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ยงัคงมสีภาพบงัคบั 
พอสมควร กล่าวคือ “การอาศัยอำนาจบังคับโดยการช่วยเหลือตนเองของแต่ละรัฐ”  
เช่น การใช้มาตรการตอบโต้ต่อรัฐที่ฝ่าฝืนพันธกรณี หรือการสร้างสภาพบังคับ 

๘ดูเพิ่มเติม  พรสรร กุณฑลสุรกานต์, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคลในกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ  
และการเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมในคดสีิง่แวดลอ้ม, (วทิยานพินธป์รญิญานติศิาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓-๓๗. 
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ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐ ทั้งรวมถึงการจัดตั้ง “องค์การระหว่างประเทศ 
ด้านสิ่งแวดล้อม”๙ ขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรผู้กำหนดนโยบาย 
ด้านส่ิงแวดล้อม ให้การสนับสนุนส่งเสริม หรือแนะนำให้แก่ประเทศสมาชิกแล้ว องค์การเช่นว่าน้ี 
ยังมีบทบาทในฐานะ “องค์กรผู้ตรวจสอบ” รัฐสมาชิกให้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซ่ึงส่งผลให้กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศมีสภาพบังคับมากข้ึน 
เช่น การที่องค์การตรวจพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบางประการขึ้นในรัฐสมาชิกใด ก็จะทำ
หน้าที่ในการประกาศให้สังคมโลกได้รับรู้อันส่งผลเสียต่อรัฐดังกล่าว

 นอกจากนี ้“ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ” กเ็ปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่ง่ผลใหพ้นัธกรณี 
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศมีสภาพบังคับมากยิ่งขึ้น เช่น ในความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศที่รัฐหนึ่งให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจแก่อีกรัฐหนึ่ง หรือการที่รัฐ 
ทำการคา้ระหวา่งกนัซึง่มเีรือ่งผลประโยชนข์องรฐัเขา้มาเกีย่วขอ้ง รฐัทีต่กอยูใ่นฐานะทีอ่าจ 
เสียผลประโยชน์จึงต้องตกอยู่ภายใต้สภาพบังคับมากขึ้นกว่าปกติเพื่อแลกกับการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ตามที่รัฐนั้นต้องการ

“กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” ได้มี 
พัฒนาการมายาวนานและนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น 
เป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าประเด็นปัญหา 
ด้านส่ิงแวดล้อมของโลกน้ันได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ดังนั้น นานาประเทศจึงต้องร่วมมือกันในระดับสากลเพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่ง “มีผลเสียหายต่อสังคมโลกในปัจจุบันและเป็นที่น่าห่วงกังวลร่วมกันในอนาคต” 
อันมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ

ดังน้ัน “กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ” จึงได้ถูกกำหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการแก้ไขเยียวยา ควบคุมและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ลักษณะเฉพาะ 
ของกฎเกณฑ์ท่ีถูกกำหนดให้บังคับใช้ในสังคมระหว่างรัฐท่ีต่างมี “อำนาจอธิปไตย” และมีศักด์ิ 
เท่าเทียมกัน จึงต้องอาศัยสภาพบังคับตามหลักสัญญาระหว่างบุคคลเพื่อบังคับการ 
ให้เป็นไปตามข้อตกลง อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าสังคมโลกควรตระหนักถึง “พันธกรณี 
แห่งจิตสำนึกสากล” ที่จะดำรงเผ่าพันธุ์โดยปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาวะ 
แวดลอ้มและทรพัยากรทีส่มบรูณอ์ยา่งยัง่ยนืรว่มกนั โดยไมค่ำนงึถงึ “ผลประโยชนแ์หง่ชาต”ิ 
เปน็ทีต่ัง้ดงัทีป่รากฏอยูเ่สมอ เพราะแมส้งัคมโลกจะมกีารแบง่ “พืน้ที”่อาณาเขตชดัเจนวา่ 
ดินแดนส่วนไหนเป็นของรัฐใด มนุษยชาติก็มี “พ้ืนโลก” เพียงหน่วยเดียวท่ีจะใช้ดำรงชีวิต 
และมีพันธะท่ีต้องช่วยกันดูแลรักษาร่วมกัน 

๙เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program-UNEP) เป็นต้น

ความส่งท้าย
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นางกฤตยา  ดวงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

“สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์” 
หรอื International Union for Conservation 
of Nature เปน็องคก์รความรว่มมอืเพือ่แสวงหา 
แนวทางสำหรับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมระดับสากล 
โดยมีการดำเนินงานในลักษณะของการสนับสนุน 
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
จัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษา วิจัย และ 
ดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ประสาน 

ความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาล องค์กรความร่วมมือเอกชน (NGOs)  
องค์กรภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) และองคก์รภาคเอกชนในพืน้ทีเ่ขา้ดว้ยกนั เพือ่การพฒันา 
และส่งเสริมการอนุวัติการตามนโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมของโลกอย่างยั่งยืน

โดยทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดก้ำหนดใหป้ ีค.ศ. ๒๐๑๐ นี ้เปน็ปสีากลแห่งความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (International Year of Biodiversity) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึง 

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงอยู่ของทุกชีวิตบนพื้นโลก ดังนั้น คอลัมน ์
แนะนำเว็บไซต์ฉบับนี้จึงขอแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (Off ice of Natural  
Resources and Environmental Policy 
and Planning) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ 
เก่ียวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุน 
การจัดการเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม อันเป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
เพื่อเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ 
ประเทศไทยสามารถคน้ควา้และตดิตามสถานการณไ์ดจ้ากเวบ็ไซตน์ี ้เชน่ ความเปน็มาขององคก์ร 
อำนาจหน้าท่ี ปฏิทินข่าว ข่าวส่ิงแวดล้อม แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
นโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการ 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม วารสารธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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สถาบันสิ่ งแวดล้อม 
อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ก่อตั้งภายใต้ 
ความร่ วมมื อระหว่ า งสภา 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และองค์การเพ่ือการพัฒนา 
ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 
(USAID) มีภารกิจหลักในการ 
ให้บริการทางวิชาการด้านการ 

จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดแก่สมาชิกอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นเสมือนที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบ 
บำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ และการจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงการสาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชนต่าง ๆ  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 
อย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากเว็บไซต์นี้จะให้ความรู้และข้อมูล 
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแล้ว ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการค้นคว้าด้านกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และมีเว็บลิงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกมากมาย

จึงเป็นเว็บไซต์ท่ีเหมาะสมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการอุตสาหกรรม  
รวมท้ังผู้ท่ีมีความสนใจและติดตามปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมให้ได้รับความรู้และ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน
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มูลนิธิพลั งงานเพื่ อ 
สิ่งแวดล้อม (Energy for  
Environment Foundation)  
หรือ มพส. เป็นหน่วยงานอิสระ 
ที่ มุ่ ง ส่ ง เ ส ริ มและ เผยแพร่  
เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน 
และการใช้พลังงานหมุนเวียน
ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยได้จัดตั้งและบริหารงาน 

ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล ซ่ึงเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อมโลก  
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศเดนมาร์ก โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
แห่งชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นผู้บริหารโครงการ

ดังนั้น เว็บไซต์นี้จึงเป็นแหล่งความรู้ในด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ที่น่าสนใจอีกเว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ 
ชีวมวล* ก๊าซชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน นโยบายด้านการพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งยังมี
บทความด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมให้ติดตามอย่างรอบด้านอีกด้วย

*มวลชีวภาพ หรือ ชีวมวล (biomass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ 
ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ 
ชานอ้อย กากปาล์ม กากมันสำปะหลัง และซังข้าวโพด เป็นต้น ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8
%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E)  
สืบค้น ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓.






