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        สรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็น โครงการศึกษา
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
                                                                                 คริษฐา   ดาราศร
                                                                                          karitta@parliament.go.th

เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ศูนยกฎหมายและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น
โครงการศกึษาการปรบัปรงุพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

วัตถุประสงคคือเพ่ือใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
คณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  ใหสอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐   การกระจายอํ านาจและการปฏิรูประบบราชการ และ
หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสามารถนํ าไปบังคับใชในการจัดการและบํ ารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในการสัมมนาครั้งน้ี  มีผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย  ศาสตราจารย  ดร. สุนีย  
มัลลิกะมาลย  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย จุมพต  
สายสุนทร  คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  รองศาสตราจารย ทิพยชนก

 นางสาวคริษฐา  ดาราศร  นิติกร ๔ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํ านักกฎหมาย
  สํ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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รัตโนสถ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูชวยศาสตรตราจารย 
ดร. ฉันทิชย  โสตถิพันธุ  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายโกเมท  
ทองภิญโญชัย สํ านักงานอัยการสูงสุด   นายประพจน  คลายสุบรรณ  สํ านักงานอัยการ
สงูสุด  นายชาคริต   สิทธิเวช   สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  นายนันทพล  
กาญจนวัฒน สํ านักงานกฎหมายสิ่งแวดลอม  เอ็น  เอส  เค  บุคคลที่เกี่ยวของทั้งทาง
ภาครัฐและเอกชน  องคกรเอกชน  นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ

สํ าหรับแนวความคิดทฤษฎี  ที่นํ ามาใชเพ่ือปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฯ น้ี 
คือ แนวความคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน  การมีสวนรวมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนญู  การกระจายอ ํานาจและการปรบัปรงุกระทรวง  ทบวง  กรม

ในการสัมมนาครั้งนี้ ที่ประชุมไดเสนอใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายใน
ประเด็นตาง ๆ หลายประเด็น สรุปสาระสํ าคัญไดดังน้ี

  ขอบเขตการบังคับใช
• เสนอใหขยายเขตการบังคับใชกฎหมายไปถึงเขตเศรษฐกิจจํ าเพาะและไหล
ทวปีของประเทศ

  บทนิยาม
• เสนอใหมีการแกไขเพิม่เตมิค ํานยิาม “ สิง่แวดลอม ”,  “ การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอม ”, “ ขอมลูขาวสาร ”, “ หนวยงานของรฐั ” ,” คณะบคุคล ”, “ เจาหนาทีท่หาร
เรอื ” ใหมีความชดัเจน  ครอบคลมุและสอดคลองกบัรัฐธรรมนญูกบักฎหมายอืน่ ๆ    ทีเ่กีย่ว
ของใหมีความสมบรูณมากยิง่ขึน้
• เสนอใหมีการปรับปรุงถอยคํ าในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของประชาชน
• ขยายคุณสมบัติของ NGO ที่ขอจดทะเบียน  มีการเพิ่มถอยคํ า  ” คณะบคุคล ”
เพ่ือใหสอดคลองกบัรฐัธรรมนญู มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖

  หมวด ๑ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
• เสนอใหมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
• เพ่ิมเติมอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหสามารถเสนอ
นโยบายและแผนฯ ตอรัฐสภา , แตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมจังหวัด , การใหความ
เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการเรื่องเงินชวยเหลือผูเสียหายในการฟอง ทั้งน้ีเพ่ือให
สอดคลองกับหลักการกระจายอํ านาจ  และการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ
ในทุกระดับ
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  หมวด  ๒ กองทนุสิง่แวดลอม
• บทบญัญัตใินสวนนี ้   มีการเสนอใหปรับปรงุแกไขและเพิม่เตมิเลก็นอย  โดยมีการ
แกไขปรบัปรงุในสวนทีเ่กีย่วกบัทีม่าของเงนิกองทนุ  “คาสนิไหมทดแทนหรอืคาเสยีหาย” 
เร่ืองการใชจายเงนิกองทนุ  และเรือ่งเก่ียวกบัคณะกรรมการกองทนุ

  หมวด  ๓  การคุมครองสิง่แวดลอม
• เสนอใหมีการเพิม่มาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมมากขึน้   เพ่ิมรายละเอยีดในการวาง
แผนจัดการคณุภาพสิง่แวดลอมใหสมบรูณ   และเพิม่เตมิรายละเอียดของบทบญัญัตขิอง
กฎหมายใหประชาชนเขามามสีวนรวมมากขึน้ เชน   การใหประชาชนทราบแผนปฏบิตักิารที่
ท ํา    การแสดงความคดิเห็นของประชาชนตอแผนฯ และการน ําความคดิเหน็ของประชาชน
เปนสวนหนึง่ของแผนเสนอคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ
• เสนอใหมีการเพิม่แผนปฏบิตักิารระดบัจังหวดั    เพ่ิมเรือ่งการใหสทิธอิงคกรในการ
เสนอพืน้ทีคุ่มครองทรพัยากรและสิง่แวดลอมได    และเพิ่มเรื่องการใหองคการอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา ๕๖ วรรคสอง ใหความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอให
เกดิผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 •   เสนอใหมีการเพิม่เตมิ  บคุคล  คณะบคุคล หรือองคการเอกชน ทีไ่ดจดทะเบยีนแลว 
มีสทิธนํิ ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม  (EIA) ทีจั่ดท ําเองตอคณะรฐัมนตร ีหรือ
หนวยงานรฐัทีรั่บผดิชอบโครงการ หรือ สภาผูแทนราษฎรหรอืหนวยงานซึง่มีอํ านาจตาม
กฎหมาย  เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตดัสนิใจ

   หมวด  ๔ การควบคุมมลพษิ
• เสนอใหมีการปรบัปรงุแกไขคณะกรรมการควบคมุมลพิษตามการปรบัปรงุกระทรวง  
ทบวง  กรม และเพิม่เตมิอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการควบคมุมลพิษ ในการก ําหนด
หลกัเกณฑ  วธิกีาร  และเง่ือนไขเกีย่วกบัการออกค ําสัง่ของเจาพนกังานควบคมุมลพิษ   
การปฏบิตัหินาทีเ่กีย่วกบัการด ําเนนิคดี
• เสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาทบทวนเขตควบคุมมลพิษ 
อยางนอย ทกุ  ๕  ป
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• เร่ืองของการตรวจสอบและควบคุม  มกีารเพิม่เตมิอํ านาจเจาพนักงานควบคุมมล
พิษ มากขึน้ เชน  ใหอํ านาจเจาพนักงานควบคุมมลพิษในการ ตรวจ  คน  เก็บ  กัก  ยึด  
หรืออายัดตัวอยางของเสียหรืออุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ  การ เรียกบคุคลมาใหถอยคํ า
หรือสงเอกสาร  และการดํ าเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
มอบหมาย  เปนตน
•       เสนอใหมีการเพิ่มเจาหนาที่ทหารเรือเปนเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ในเขต
เศรษฐกิจจํ าเพาะและไหลทวีป

  หมวด  ๕ มาตรการสงเสริม                                                                                   
•           ไมมกีารเสนอขอแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในหมวดนี้

  หมวด  ๖ ความรับผิดทางแพง
•      เสนอใหมีการเพิ่มเติมเร่ืองของการระงับขอพิพาท   โดยใหบัญญัติความชัดเจน
ในเรือ่งของภาระการพิสูจนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  กลาวคือ  เพิ่มขอสันนิษฐานวา 
หากมีผูอ่ืนไดรับอันตรายจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ  เจาของหรือผูครอบครองมลพิษ
มหีนาทีต่องรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย  เวนแตจะพิสูจนไดวา มลพิษ
นัน้เกดิขึ้นจากสาเหตุอ่ืนอันกฎหมายไดบัญญัติยกเวนไวให
•      เสนอใหมีการเพิ่มบทบัญญัติวา อัยการสามารถฟองเรียกคาเสียหายแทน
ผูเสียหาย และเพิ่มความชัดเจนแกหนวยงานของรัฐ  ในการฟองเรียกคาสินไหม
ทดแทนจากเจาของหรือผูครอบครองแหลงกํ าเนิดมลพิษได

  หมวด  ๗ บทกํ าหนดโทษ
•        เสนอใหมีการน ําหลกัการเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช  เชน การหามเขาไป
ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม   การหามมใิหประกอบอาชีพสํ าหรับผูที่แพรหรือไขขาวที่
ไมเปนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหลงกํ าเนิดมลพิษ  เปนตน  นอกจากนี้  ยังมีการ
เสนอใหเพิม่โทษสํ าหรับผูจัดทํ ารายงาน  EIA เปนเท็จ  เพิ่มโทษส ําหรบัสถาปนกิ  หรือ
วศิวกร  หรือนกัวทิยาศาสตร  ทีฝ่าฝนท ํางานในแหลงก ําเนดิมลพษิ เฉพาะสวนทีม่คํี าสัง่ใหหยดุ
ประกอบกจิการ หรือยงัฝาฝนท ํางานในแหลงก ําเนดิมลพษิ ตามทีก่ฎหมายก ําหนด  จะถกูระวาง
โทษเชนเดยีวกบัผูประกอบกจิการ  เปนตน
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  บทเฉพาะกาล
•       เมือ่มกีฎหมายวาดวยการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนใชบังคบัแลว  ใหใชกฎหมาย
นัน้แทนบทบญัญติัวาดวยเรือ่งการจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน เกีย่วกบัการจดั
ท ําแผนปฏบัิติการ  การก ําหนดพืน้ทีคุ่มครองสิง่แวดลอม  การปรบัปรุงประกาศรปูแบบ  การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม  หรือรายละเอยีดรายการการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมของ
โครงการหรือกิจการ  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในพระราช
บัญญัตินี้..

หมายเหตุ :   ผู อ านท านใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลของการแก ไข
                กฎหมายในแตละมาตรา ติดตอขอรับเอกสารฉบับสมบูรณไดที่

กลุ มงานฯ


