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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการบัญญัติรับรองเกี่ยวกับ
“สิทธิชุมชน” ไว้โดยชัดเจน ดังปรากฏตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๙ และต่ อ มารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ยังคงไว้ซึ่งหลักการในการ
รับรองเกี่ยวกับสิทธิชุมชน โดยบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการขยาย
สิทธิชุมชน โดยการเพิ่ม “สิทธิของชุมชน” และ “สิทธิของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งหาก
พิจารณาเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว ได้บญ
ั ญัติ
รับรองและคุม้ ครองไว้แต่เฉพาะ “สิทธิของชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม” เท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
ครอบคลุมถึงกรณีการรวมตัวกันของบุคคลขึ้นเป็นชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการ
รวมตัวกันมาเป็นเวลานานจนถือว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (มาตรา ๖๖) นอกจากนี้
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชน จะต้องมีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน
รวมทั้งจะต้องให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
(มาตรา ๖๗ วรรคสอง)
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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
ยั ง ไม่ อ าจบั ง เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เนื่ อ งจากการใช้ สิ ท ธิ
ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อยังไม่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ออกมารองรับสิทธิดังกล่าว จึงไม่สามารถที่จะอ้างสิทธิของชุมชนหรือ
เรียกร้องเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ได้
(คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๖/๒๕๔๘)
ปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ มี ค วามพยายามที่ จ ะแก้ ไ ขเยี ย วยาโดยรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบทบัญญัตใิ นหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน นอกจากจะได้มีการขยายสิทธิชุมชนแล้ว
ยังมีเจตนารมณ์ทจี่ ะทำให้การใช้สทิ ธิและเสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพและมี
มาตรการคุ้มครองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการตัดถ้อยคำว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ออกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในหลายมาตรา อันส่งผล
ทำให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญ

2

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

บทนำบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

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
ด้ ว ยเหตุ ท่ีก ารดำเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ยั ง ไม่ มีก ารดำเนิ น การตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ วรรคสองให้ครบถ้วนก่อน
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ส่งผลทำให้
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนผู้ประกอบการ เริ่มมีความตื่นตัวและให้
ความสำคัญกับสิทธิชุมชนและรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้มี
ความกระจ่างหรือความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนี้ กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ
จึงได้ขอสัมภาษณ์ จาก นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ประธานกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ และ ศ.ดร.
อำนาจ วงศ์บัณฑิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในประเด็ น หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “สิ ท ธิ ชุ ม ชน : มิ ติ ใ หม่ ต ามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗” เพือ่ ให้ทราบถึงแนวความคิด หลักการ และสาระ
สำคัญของสิทธิชมุ ชนตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ ว่ามีหลักการและสาระสำคัญอย่างไร
การทีจ่ ะทำให้รฐั ธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ บังเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมจะต้อง
มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กรอบ กติกา หรือแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไร ตลอดจนกระบวนการ
บังคับใช้รฐั ธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ในทางปฏิบตั ขิ นั้ ตอนหรือเรือ่ งใดทีพ่ บว่า
มีปญ
ั หาและอุปสรรคมากทีส่ ดุ รวมทัง้ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ทัง้ นี้
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสำหรับภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศต่อไป
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นายอานันท์ ปันยารชุน

๑

ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประธานกรรมการประสานงาน
การให้ความเห็นขององค์การอิสระ
เมือ่ วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ บริษทั สหยูเนีย่ น จำกัด (มหาชน)
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านมีความเห็นว่าการทีจ่ ะทำให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗๒ บังเกิดผลในทาง
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์และมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในสังคมของแต่ละพื้นที่นั้น ควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์ กรอบ
กติกา หรือแนวทางปฏิบัติอย่างไร
นายอานันท์ฯ : เมือ่ มาตรา ๖๗ เป็นบทบัญญัตหิ รือหลักการ
ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ภายใต้หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชมุ ชน ย่อมเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้และต้องปฏิบตั ติ าม

สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ, อดีตนายกรัฐมนตรี, ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประธาน
กรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ ซึ่งตั้งขึ้นโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๐/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบตั ติ ามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ ลงวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ตามลำดับ.
๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่าง
ปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามความเหมาะสม
การดำเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.
๑
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในมาตรามาตรา ๖๗ วรรคสอง เกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ในอดีตสิทธิของชุมชนนั้น
มีน้อยมาก เข้าใจว่าเรื่องสิทธิชุมชนได้มีการบัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๖๓ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั ได้บญ
ั ญัตขิ ยายความในเรือ่ งสิทธิชมุ ชน
ให้มหี ลักการครอบคลุมกว้างมากยิง่ ขึน้ โดยมีการกำหนดให้ชมุ ชนมีสทิ ธิหลายประการ
อาทิ สิทธิที่จะได้รับรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันใดหรือในนโยบายของรัฐบาลที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในเรือ่ งต่าง ๆ ทีนพี้ อมาถึงด้านของทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และสุขภาพนั้น บทบัญญัติในมาตรา ๖๗ โดยเฉพาะมาตรา ๖๗ วรรคสอง กำหนดให้
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติ และมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา ๕๖ “สิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ดำรงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนือ่ ง
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.
๓
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ๔ ก่อนจะดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดไว้
รวม ๔ ประการด้วยกัน โดยขัน้ ตอนทัง้ ๔ ประการดังกล่าวนัน้ อาจดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน
หรืออาจจะดำเนินการไปทีละขั้นตอนตามลำดับก็ได้ กล่าวคือ
ประการแรก เมื่อจะมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
รุนแรงต่อชุมชนในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้อง
มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental Impact Assessment : EIA) และ

ประการทีส่ อง สิง่ ทีจ่ ะต้องดำเนินการควบคูก่ นั ไปก็คอื การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)๕ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั มาตรา ๖๗ วรรคสอง ได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดเจน ในขณะที่
ก่อนหน้านีร้ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไม่ได้มกี ารบัญญัตไิ ว้
เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นทีเ่ ข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่าเมือ่ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้ตอ้ งมี
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้วย่อมต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพด้วย
ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั มาตรา ๖๗ วรรคสอง ได้มกี ารบัญญัติ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 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.
๕
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันของสังคมในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบ
ทัง้ ทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากนโยบาย โครงการ หรือ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
หากดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว.
๔
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ไว้อย่างชัดเจนว่า นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วต้องประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพด้วย ซึ่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ นั้นเป็นเรื่อง
ที่สำคัญมากและกว้างกว่าเรื่องสุขภาพทางกาย แต่รวมถึงด้านจิตใจและด้านสังคม
ประการทีส่ าม ในขัน้ ตอนต่อไปจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียด้วย เนื่องจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพนัน้ ทางปฏิบตั จิ ะเป็นการกระทำโดยภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม
เป็นผูว้ า่ จ้างบริษทั เอกชนมาทำการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ พร้อมทัง้ จัดทำรายงานการประเมินผล ดังนัน้ เมือ่ มีการประเมินผลกระทบ

สิง่ แวดล้อมและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแล้ว ระหว่างการจัดทำรายงานหรือเมือ่
จัดทำรายงานเสร็จแล้ว จะต้องมีการนำรายงานนัน้ ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียด้วย
ทั้งนี้ ก่อนขั้นตอนที่จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพนั้นจะต้องมีการกำหนดกรอบหรือ “Public Scoping” ก่อน
กล่าวคือ ต้องมีการกำหนดกรอบหรือขอบเขตว่าจะทำการประเมินผลในเรื่องใด
หรือในขอบเขตใด อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วก็รับฟังความคิดเห็นซึ่งกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น (Public Hearing) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพนี้ สามารถที่จะดำเนินการควบคู่กันไปได้
ประการที่สี่ สิ่งที่จะต้องดำเนินการคือ การให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพได้ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดำเนินการ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้
ชัดเจนว่าให้มกี ารจัดตัง้ “องค์การอิสระ” ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ ปี ระสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ และผูแ้ ทนจากองค์กรภาคประชาชน โดยจะ
ไม่มีตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลเลย
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
การดำเนินการตามขัน้ ตอนทัง้ ๔ ประการ ดังกล่าว ทางคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย” อันประกอบด้วยภาคประชาชน
ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชนผู้ประกอบการ ซึ่งมีผมเป็นประธานกรรมการฯ
ได้ดำเนินการจัดทำกระบวนการในการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียนั้นได้มีการดำเนินการจัดทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกัน

ดังนัน้ การดำเนินการตามขัน้ ตอนใน ๓ ประการแรก ทางคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย
ได้ดำเนินการและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา
สำหรับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ ประการที่ ๔ ในเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระ
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าวนี้ในทางทฤษฎีหรือแนวทางในการดำเนินการได้มี
การกำหนดไว้เกือบเสร็จหมดแล้ว โดยคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ได้เสนอให้มีการ
ออกระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประสานงานการให้ ค วามเห็ น ของ
องค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
โดยให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการประสานงานให้ความเห็นของ
องค์การอิสระ” เพื่อทำหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและการ
ดำเนินงานขององค์การอิสระ๖ ทั้งนี้ เพราะการจัดตั้งองค์การอิสระนี้เป็นเรื่องที่
ภาคประชาชนกับภาคสถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี 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.
๖
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ขณะเดียวกันคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ได้มกี ารดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
องค์การอิสระ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
เพือ่ จัดตัง้ องค์การอิสระ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๕๓ ที่ผ่านมานั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และได้ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในขั้นตอนการตรวจพิจารณา
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางประเด็น
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับถ้อยคำโดยทีส่ าระสำคัญไม่ได้เปลีย่ นแปลงไป
อาจจะมีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่อาจจะมีปัญหา ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะต้อง
พิจารณาว่าความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
หลักการในบางประเด็นของร่างพระราชบัญญัตินั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ถือเป็นร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีที่จะ
เสนอต่อรัฐสภา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ได้มกี ารเสนอร่างพระราชบัญญัตอิ กี ฉบับหนึง่
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีร่างพระราชบัญญัติ
จำนวน ๒ ฉบับ ที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
ในระหว่างที่รอกฎหมายหรือรอการดำเนินการจัดตั้งองค์การอิสระ ตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนัน้ ทางคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย
ได้มีการดำเนินการโดยอาศัยหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปพลางก่อน โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระขึ้น โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย เพือ่ ทำหน้าทีใ่ นการประสาน
การดำเนินการให้ผแู้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบัน
อุดมศึกษาทีจ่ ดั การการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ
ตกลงร่วมกันจัดตัง้ เป็นองค์การอิสระ (เฉพาะกาล) รวมทัง้ สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ
และช่วยเหลือในการดำเนินการขององค์การอิสระให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นของ
องค์การอิสระใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้ กระบวนการได้มาซึ่งองค์การอิสระซึ่งจัดตั้งโดยภาคประชาชน
และภาคการศึกษาดังกล่าวคงจะเสร็จสิน้ อันจะเป็นผลทำให้ตอ่ แต่นเ้ี ป็นต้นไปโครงการ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
ต่าง ๆ ทีถ่ กู สัง่ ระงับโครงการหรือกิจกรรมไว้เป็นการชัว่ คราวตามคำสัง่ ศาลปกครองสูงสุด๗
ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
กล่าวคือ เริ่มมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ กระบวนการนีค้ งใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ - ๓ เดือน หรือ ๓ – ๔ เดือน
คาดว่าประมาณเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๓ กระบวนการประเมินผลต่าง ๆ รวมทัง้ การรับฟัง
ความคิดเห็น น่าจะแล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ดี องค์การอิสระซึ่งตั้งขึ้นนี้มีหน้าที่เพียง
การให้ความเห็นประกอบเท่านั้น รายงานขององค์การอิสระเป็นรายงานที่มีผล
เป็นการให้คำแนะนำเท่านั้น เพราะในท้ายที่สุดแล้วรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะเป็น
ผู้ดำเนินการตัดสินใจ

องค์การอิสระซึ่งตั้งขึ้นนี้มีหน้าที่เพียงการให้ความเห็นประกอบเท่านั้น รายงานขอ
งองค์การอิสระเป็นรายงานที่มีผลเป็นการให้คำแนะนำเท่านั้น เพราะในท้ายที่สุดแล้วรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจ
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการทั้งหมด
จะสอดคล้องกับหลักการตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ หากมีการจัดตัง้ องค์การอิสระ
ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ โครงการหรือกิจกรรมในพืน้ ทีม่ าบตาพุดทีถ่ กู ระงับไว้
ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ จะเข้าสู่
การพิจารณาขององค์การอิสระประมาณเดือนมิถุนายน กรกฎาคม หรือสิงหาคม
๒๕๕๓ แล้วแต่กรณี เนื่องจากแต่ละโครงการอาจจะเข้าสู่การพิจารณาไม่พร้อมกัน
ซึง่ องค์การอิสระสามารถให้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อรัฐบาลได้ และรัฐบาลจะเป็น
ผูต้ ดั สินใจในท้ายทีส่ ดุ โดยสรุปคาดว่ากระบวนการทัง้ หมดอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ
๖ เดือน หรือ ๙ เดือน ซึ่งไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไร เพราะโดยปกติแล้วในการก่อสร้าง
หรือตั้งโรงงานอาจมีการเลื่อนกำหนดระยะเวลาหรือมีความล่าช้าในการก่อสร้าง
หรือการตั้งโรงงานอันเป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปอยู่แล้ว
คำสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๕๙๒/๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๒ (คดี ม าบตาพุ ด ) สื บ เนื่ อ งจากเดิ ม
ศาลปกครองกลางได้มคี ำสัง่ กำหนดมาตรการหรือวิธกี ารเพือ่ บรรเทาทุกข์เป็นการชัว่ คราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลข 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.
๗
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นอกเหนือจากกระบวนการที่กล่าวมา เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง แล้ว ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก ๒ – ๓ ประการ
ที่ทางคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่
เรือ่ งแรก คือ การพิจารณาว่าสมควรจะประกาศกำหนดประเภทของโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงหรือไม่ ถ้าหากมีการ
กำหนดจะระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าอุตสาหกรรมประเภทใดบ้างกิจกรรม
ประเภทใดบ้างที่อยู่ในข่ายตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ที่จะต้องผ่านกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น และให้
องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการ ซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าว
คงเสร็จหรือมีข้อสรุปภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ นี้ ว่าจะมีแนวทางหรือออกมา
ในรูปแบบใด เพราะในทางปฏิบัติแล้วการพิจารณาว่าอุตสาหกรรมใดโครงการหรือ
กิจกรรมใด จะก่อให้เกิดมลภาวะหรือมลพิษทีก่ ระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสุขภาพนัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยูท่ ปี่ ระเภทของโครงการหรือกิจการเพียงอย่างเดียว จะต้อง
มีการพิจารณาที่ตั้งของโครงการหรือกิจการนั้นประกอบด้วย เพราะเป็นเรื่องที่มีผล
เป็นการทั่วไปมิได้ใช้เฉพาะกรณีโครงการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือ
ในพื้นที่ของจังหวัดระยองเท่านั้น จึงยึดถือตามทฤษฎีทั้งหมดไม่ได้ต้องพิจารณาตาม
ข้อเท็จจริง และความเป็นจริงเป็นกรณีไป
เรือ่ งทีส่ อง คือ โดยปกติในสังคมทีเ่ จริญแล้ว ในเรือ่ งการรักษาสภาพสิง่ แวดล้อมนัน้
จะไม่ใช้มาตรการควบคุมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องใช้มาตรการเพื่อลดมลพิษที่มี
ผลกระทบให้นอ้ ยลงด้วย มาตรการต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการลดมลพิษ เช่น มาตรการทางภาษี
การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดมลพิษ โดยการลดอัตราภาษี
นำเข้าเพื่อชักจูงให้โรงงานแต่ละโรงงานพยายามลดมลพิษให้ลงต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
ที่กำหนด เป็นการดำเนินการในลักษณะกำหนดเป็นแผนแม่บท
เรื่องสุดท้าย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ เรื่องของการวางผังเมือง
ว่าสมควรทีจ่ ะมีการกำหนดเขตกันชนพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมกับชุมชนหรือไม่ ถ้าสมควร
มีแล้ว ความกว้างหรือระยะของเขตกันชนควรจะมีขอบเขตเพียงใดและควรจะมีเขต
ป้องกันอีกหรือไม่ เช่น ภายในโรงงานในระยะประมาณ ๕๐ เมตร จากรั้วโรงงานไป
ควรจะมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นพุ่ม มีความสูงพอประมาณ ปลูกไปจนติดและด้านหลัง
อาจจะปลูกต้นไม้ให้สูงเพื่อเป็นการสร้างกันชนในการป้องกันมลพิษจากโรงงาน
เป็นระดับ ดังเช่นประเทศญี่ปุ่นมีการจัดการในลักษณะที่ได้กล่าวมานี้ เพื่อช่วยกำจัด
ฝุ่นละอองและขจัดมลพิษบางอย่างที่ลอยอยู่ในอากาศ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

11

สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
ขณะเดียวกันก็พิจารณาการวางผังเมืองของราชการส่วนท้องถิ่น เพราะ
ปัจจุบนั นีป้ รากฏว่าราชการส่วนท้องถิน่ ไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรือ
บกพร่องในหน้าที่ เช่น เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่มีการวางผังเมืองไว้อย่าง
เป็นระบบ มีทั้งเขตป้องกัน มีทั้งเขตกันชน แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึน้ หรือมีการออกใบอนุญาตมากขึน้ จนระยะหลัง ๆ แทบจะไม่เหลือ
เขตป้องกัน หรือเขตกันชนอยูเ่ ลย มีเป็นจำนวนมากทีป่ รากฏว่าโรงงานไปอยูต่ ดิ กับชุมชน
สิง่ เหล่านีต้ อ้ งระมัดระวังอาจจะต้องมีการตัง้ เขตกันชนใหม่ และอาจจะต้องมีการเจรจา
หรืออธิบายเพื่อให้ชุมชนย้ายออกไป ทั้งนี้ โดยโรงงานหรือรัฐบาลต้องร่วมกันตั้ง
งบประมาณในการขนย้ายราษฎรซึง่ ประสงค์จะโยกย้าย โดยสรุปแล้ว หากไม่มเี หตุขดั ข้อง
หรือเหตุการณ์ทางการเมืองซึง่ เกิดอยูข่ ณะนีเ้ ป็นอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ดังกล่าว น่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านมีความเห็นว่ากระบวนการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ วรรคสอง ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนหรือเรื่องใดที่
พบว่ามีปญ
ั หาและอุปสรรคมากทีส่ ดุ รวมทัง้ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายอานันท์ฯ : แม้คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ซึ่งผมเป็นประธานกรรมการฯ
จะเป็นผูท้ กี่ ำหนดแบบแผน หรือออกแบบกระบวนการเกีย่ วกับการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญ
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 ภาคธุรกิจกับภาคประชาชน หรือแม้แต่ประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง
ขณะนีท้ มี่ ปี ญ
ั หามากก็คอื การขาดความเชือ่ ใจและความมัน่ ใจซึง่ กันและกัน ต่างฝ่าย
ต่างก็มีข้อเคลือบแคลงสงสัยซึ่งกันและกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างมีข้อเคลือบแคลงสงสัย
คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย จึงพยายามที่จะทำให้ทั้ง ๔ ฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชนผู้ประกอบการมาร่วมกันพยายามปรับพื้นฐานของ
ความเข้ า ใจ แล้ ว ก็ พ ยายามหาจุ ด ร่ ว มให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะมากได้ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น
ไม่ได้แปลว่าแผนแม่บทก็ดหี รือการบังคับใช้กด็ จี ะทำให้ทกุ ๆ คน พอใจทัง้ หมด แต่ขอเพียง
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คนส่ ว นใหญ่ พ อใจเราก็ พ อใจ เป็ น ธรรมดาของสั ง คมที่ ต้ อ งมี ผ ลกระทบ หากมี
การเขี ย นแผนแม่ บ ทเคร่ ง ครั ด เกิ น ไปประชาชนที่ จ ะต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย การก่ อ ตั้ ง
โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า บ้านเช่า ก็อาจจะได้รับผลกระทบ ดังนั้น
จึ ง ต้ อ งพยายามให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ต้ อ งหาจุ ด กึ่ ง กลางให้ ทุ ก คนอยู่ ร่ ว มกั น ได้
การอยูร่ ว่ มกันได้กค็ อื การสร้างความเข้าใจทีด่ รี ว่ มกัน เพราะการแก้ไขปัญหาทุกปัญหา
ต้ อ งเริ่ ม จากพื้ น ฐานของการปรั บ ความเข้ า ใจ ซึ่ ง การปรั บ ความเข้ า ใจนั้ น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าทุกคนจะต้องมีความเห็นสอดคล้องต้องกันในทุก ๆ ประเด็น แต่อย่างน้อย
ทุก ๆ ประเด็นมีความเห็นสอดคล้องต้องกันประมาณ ๗๐ – ๘๐ % งานทุกอย่าง
ก็สามารถที่จะบรรลุผลได้

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์และข้อคิด
คำนึงสำหรับประชาชนในฐานะผูท้ ม่ี บี ทบาทและมีสว่ นสำคัญในการอนุรกั ษ์บำรุงรักษา
และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายอานันท์ฯ : การคุม้ ครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว สิง่ ทีม่ คี วามสำคัญ คือ การสร้างความเข้าใจ
ที่ดีระหว่างกันและการมีส่วนร่วมตัดสินใจของภาคประชาชน และการทำให้
ประชาชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นต้องพยายามแก้ไขด้วยกระบวนการสร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด แล้วปัญหาในทุก ๆ ปัญหาของสังคมก็จะสามารถ
หาข้อยุติลงได้ด้วยความสุขและความสบายใจของทุกฝ่ายในที่สุด.

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

13

สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗

ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต

๑

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๓
จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และความสำคัญของสิทธิชมุ ชน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีวา่ อย่างไร
ศ.ดร. อำนาจฯ : โดยทัว่ ไปแล้ว การทีก่ ฎหมายจะกำหนดให้
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
สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใดเพราะไม่ได้มีสภาพบุคคลตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ จึงก่อให้เกิดคำถามว่าเหตุใดกฎหมายถึงไม่ให้สทิ ธิ
บางประการแก่กลุม่ คนเหล่านี้ ทัง้ ทีเ่ ขาสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ในความเป็นจริง โดยทีเ่ ขาไม่ตอ้ งไปจัดตัง้ องค์กรเป็นสมาคม หรือเป็น
มูลนิธิ

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

14

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จนกระทัง่ ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ซึง่ ถือว่าเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้มกี ารบัญญัตเิ รือ่ ง “สิทธิชมุ ชน” ไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยได้เน้น
เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ซึ่งหมายถึงชุมชนที่มีอยู่มายาวนาน มีลักษณะเด่น
เป็นของตัวเอง มีผลประโยชน์รว่ มกัน เช่น ชาวไทยภูเขาบางกลุม่ ชาวไทยเชือ้ สายมอญ
เพราะการทีเ่ ขาอยูร่ ว่ มกันมาได้แสดงว่าเขาต้องมีเจตนารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ร่วมกัน
จึงเป็นเหตุผลที่กฎหมายควรจะให้สิทธิแก่กลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อให้มีสิทธิตามกฎหมาย
ในบางประการได้

สืบเนือ่ งมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ขยาย
สิทธิไปถึงชุมชนและชุมชนท้องถิน่ สำหรับความสำคัญของสิทธิชมุ ชนนัน้ ดังทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วนัน้ ว่าเดิมกฎหมายไม่ได้ให้สทิ ธิประการใดแก่ชมุ ชนเลย ซึง่ ต่างกับในความเป็นจริง
ที่ชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าชุมชนเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนที่มาทำอะไร
ด้วยกัน อาทิ เขาอาจจะร่วมกันรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ช่วยกันจัดการดูแลชุมชน
อันจัดว่าเป็นผลประโยชน์รว่ มกันในเขตชุมชนอย่างแท้จริง ซึง่ เห็นว่ากฎหมายควรจะให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาท เพราะถึงอย่างไรแม้กฎหมายจะไม่ได้ให้สทิ ธิบางประการก็ตาม
แต่กลุม่ คนเหล่านัน้ ก็ตอ้ งรวมตัวกัน เพือ่ ทำประโยชน์ให้เกิดขึน้ แก่ชมุ ชนของเขาอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ เหตุใดรัฐจึงไม่บญั ญัตกิ ฎหมายขึน้ เพือ่ รองรับสิทธิตรงนี้ เพราะว่าทุกชุมชน โดยเฉพาะ
ชุมชนดั้งเดิมที่มีความเก่าแก่ คนในชุมชนย่อมต้องรู้เรื่องในชุมชนของตนดีที่สุด
และอาจจะดีกว่าข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียอีก จึงเป็นการสมควรที่จะให้
คนในชุมชนมีบทบาท ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารชุมชน
ด้วยตัวของคนในชุมชนนั้นเองอย่างเป็นรูปธรรม
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
จุลนิติ : หากจะพิจารณาเปรียบเทียบหลักการและสาระสำคัญของสิทธิชมุ ชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗๒ กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖๓ แล้ว มีหลักการ
เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
ศ.ดร. อำนาจฯ : เมือ่ พิจารณาถึงสิทธิชมุ ชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว
ย่อมพบว่ารัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ได้มีการบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้ในมาตรา ๖๖๔
และมาตรา ๖๗ โดยทั้งสองมาตรานี้มีความแตกต่างกัน คือ มาตรา ๖๖ ได้กล่าวถึง
เรือ่ งของสิทธิชมุ ชนซึง่ เป็นกลุม่ คนจริง ๆ แต่ในมาตรา ๖๗ ซึ่งกำลังเป็นปัญหากันอยู่
ในปัจจุบนั ได้กล่าวถึง “สิทธิของบุคคลแต่ละคน” ทีจ่ ะร่วมกับชุมชน ซึง่ มีขอ้ พิจารณา
๒ ประการ คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่าง
ปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามความเหมาะสม
การดำเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.
๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๕๖ “สิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติ
และต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้ให้องค์การอิสระซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและผูแ้ ทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่ ของรัฐ เพือ่ ให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง”.
๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๖ “บุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน”.
๒
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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
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะหรื อ วั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และของชาติ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ “แต่ท้งั นี้ต้องไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” จึงเห็นได้ว่าการที่จะให้
ชุมชนจัดการในเรื่องใดได้นั้น ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ จะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้
ชุมชนมีอำนาจในการจัดการเสียก่อน เพราะถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็จะไม่มีผล
ในทางปฏิบัติ แต่ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ได้มีการตัดข้อความ “ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ออกไป ส่งผลให้ชุมชนมีสิทธิทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการ
ตรากฎหมายลูกออกมารองรับอีก

การที่จะให้ชุมชนจัดการในเรื่องใดได้นั้น ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ จะต้องมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ให้ชุมชนมีอำนาจในการจัดการเสียก่อน เพราะถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ก็จะไม่มี
ผลในทางปฏิบัติ
ประการทีส่ อง ความในมาตรา ๖๗ วรรคหนึง่ เป็นเรือ่ งทีใ่ ห้สทิ ธิแก่บคุ คล
แต่ละคน เช่น นาย ก และนาย ข มีสิทธิที่จะร่วมกับชุมชนและรัฐในการเข้าไปอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นชุมชนของตน แต่จะต่างจากกรณีของ
สิทธิชุมชนมาตรา ๖๖ เล็กน้อย กล่าวคือ ในมาตรา ๖๖ เป็นการให้สิทธิบุคคลซึ่ง
รวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะ
ไม่มสี ทิ ธิตามมาตรา ๖๖ ในการทีจ่ ะอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติและมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะคล้ายกับ
สิทธิตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ แต่ตา่ งกันทีส่ ทิ ธิตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แต่ในมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ได้ตดั คำว่า“ทัง้ นี้
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ ออกไป ซึง่ หมายความว่า การคุม้ ครองสิทธิของคนแต่ละคน
ให้มผี ลบังคับในทันที ส่วนในมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มีหลักการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติ และมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”.
๕
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
ทีค่ ล้าย ๆ กับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ โดยได้ลอกและดัดแปลงมา กล่าวคือในมาตรา ๖๗
วรรคสอง ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ “การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพนัน้
จะกระทำมิได้” ซึง่ คล้ายกับบทบัญญัตใิ นมาตรา ๕๖ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐
แต่ในส่วนที่ต่างกันที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ กล่าวถึงเฉพาะว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว ในส่วนของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐
ได้เพิม่ ความว่า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน รวมทัง้ ในการจัดทำโครงการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ยังได้บัญญัติให้เจ้าของโครงการ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้รวม ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน (Environmental Impact Assessment หรือ “EIA”
และ Health Impact Assessment หรือ “HIA”)
ประการทีส่ อง ต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียก่อน ซึ่งในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ไม่ได้บัญญัติรองรับไว้ และ
ประการสุดท้าย ต้องรับฟังความเห็นขององค์การอิสระ
จุลนิติ : แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของชุมชนหรือประชาชนในการทีจ่ ะมี
ส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรกั ษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และในการคุม้ ครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมในนานาอารยประเทศนัน้
มีความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติไว้อย่างไร
ศ.ดร. อำนาจฯ : เรือ่ งนีผ้ มเองยังไม่เคยได้ศกึ ษาหรือค้นคว้าวิจยั ด้านนีม้ าโดยตรง
แต่จากประสบการณ์ชวี ติ ในขณะศึกษาอยูต่ า่ งประเทศ พบว่าเรือ่ งบทบาทหรือสิทธิชมุ ชน
ในต่างประเทศโดยเฉพาะทางตะวันตกนัน้ มีมานานแล้ว โดยเฉพาะเมือ่ รัฐจะดำเนินการ
จัดทำโครงการในเขตพืน้ ทีใ่ ด จะมีเจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ มี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปดำเนินการ
สอบถามความเห็นของประชาชนในชุมชนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการนี้ มีข้อกังวล
ประการใดหรือไม่ ทัศนคติของคนในชุมชนเป็นเช่นไร ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มเลย และถ้าหากโครงการใดที่เห็นว่าประชาชนยังไม่เข้าใจ
ในโครงการนัน้ อย่างถูกต้อง หรือเริม่ มีการต่อต้าน รัฐก็จะพยายามชีแ้ จง และทำความ
เข้าใจกับประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในนานาอารยประเทศนั้นได้เปิดโอกาสให้ชุมชน
มีสว่ นร่วมมานานแล้ว แต่ในประเทศไทยเริม่ มีอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐
โดยได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยเป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพียงแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
แต่หลักการใหญ่ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
แนวความคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนในประเทศไทยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น แต่แนวความคิดนีโ้ ดยเฉพาะเรือ่ งการทำ
“EIA” ถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกทีม่ แี นวคิดในเรือ่ งนี้ เพราะประเทศ
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๙ ที่เรียกว่า
เป็นกฎหมายนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ หรือ “National Environmental Policy
Act of 1969 (NEPA)” ความว่า ถ้ารัฐหรือบุคคลใดทีต่ อ้ งการจะเอาเงินงบประมาณจาก
รัฐบาลกลางไปทำโครงการอะไร ถ้าโครงการนัน้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างรุนแรง รัฐหรือเจ้าของโครงการจะต้องจัดทำ EIA แต่การทำ EIA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นมีอยู่หลายระดับ สำหรับในเอเชียก็มีแล้ว และเมื่อกล่าวถึงในเรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือการทำประชาพิจารณ์ขณะนีก้ ม็ กี ารทำทัว่ โลก
เช่น การประชุมระหว่างประเทศ ตั้งแต่การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and
Development : UNCED) หรือทีเ่ รียกว่า “Earth Summit” ทีก่ รุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ก็ได้กล่าวโดยชัดเจนว่าการจะกระทำอะไรก็ตาม
หากการกระทำนั้นจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ต้องจัดทำ EIA
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า กระแสทางความคิ ด ระหว่ า งประเทศทั้ ง ในอเมริ ก า
และการประชุมระหว่างประเทศนั้น ล้วนแล้วมีอิทธิพลต่อประเทศไทยทั้งสิ้น และเรา
ก็ต้องรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาจะต่อต้านไม่ได้

แนวความคิ ด เรื่อ งสิ ท ธิ ชุม ชนในประเทศไทยได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากประเทศที่พัฒ นา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น แต่แนวความคิดนี้โดยเฉพาะเรื่องการทำ “EIA”
ถือว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีแนวคิดในเรื่องนี้
ทัง้ นี้ การจัดทำ EIA นี้ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่สำหรับประเทศไทย เนือ่ งจากได้เคยมี
การบัญญัติไว้ใน “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๘” ซึง่ ถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้น ซึง่ จะมีความละเอียดซับซ้อนน้อยกว่าปัจจุบนั
และยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร ประกอบกับความพร้อมของสังคมไทย ที่ประชาชน
ยังไม่ได้รับทราบถึงหลักการของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้การจัดทำ EIA
ไม่ได้รบั การยอมรับจากประชาชนเท่าทีค่ วร แต่เมือ่ ได้มกี ระแสจากต่างประเทศเข้ามา
ประเทศไทยจึงได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการจัดทำ EIA จึงเป็นเหตุผล
ส่วนหนึง่ ให้มกี ารยกเลิก พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
พ.ศ. ๒๕๑๘ และตรา “พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕” ขึ้น โดยได้มีการพัฒนาในเรื่องรูปแบบของการจัดทำ EIA เพียงแต่
ขณะนั้นยังไม่เน้นในเรื่องสุขภาพมากนัก จนกระทั่งรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ได้นำ
เรื่องของสุขภาพมาบัญญัติเพิ่มเติมจากหลักการเดิมที่ได้เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๔๐
จุลนิติ : อาจารย์เห็นว่าการที่จะทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๖๗ บังเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์และมิให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมของแต่ละพืน้ ทีน่ นั้ ควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์ กรอบ กติกา หรือ
แนวทางปฏิบัติอย่างไร
ศ.ดร. อำนาจฯ : ในเรือ่ งนี้ ผมมีความเห็นว่า ควรจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์
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
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์การอิสระซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทน
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
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๖ วรรคแรก “บุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”.
๖
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ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม)๗ เพือ่ กำหนดประเภท และ
ขนาดของโครงการหรือกิจการต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังนัน้ หากเกิดกรณีโครงการใดทีเ่ จ้าของโครงการไม่ได้ทำ EIA เพราะเห็นว่าเป็นโครงการ
ไม่เข้าข่ายทีจ่ ะต้องทำ EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และเกิดปรากฏว่าในระหว่างทำโครงการนัน้ ได้มปี ระชาชนในชุมชนหรือองค์กรพัฒนา
เอกชน หรือเป็นทีร่ จู้ กั และเรียกกันทัว่ ไปว่า กลุม่ เอ็นจีโอ (NGOs : Non Governmental
Organizations) ทีค่ าดว่าจะได้รบั ความเดือดร้อนจากการทำโครงการก็อาจดำเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ว่า โครงการดังกล่าวไม่ทำ EIA แต่ในขณะที่ผู้ทำโครงการ
ชี้แจงได้ว่าสาเหตุที่ไม่ทำ EIA เพราะในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีไม่ได้ประกาศไว้ว่าเป็นโครงการที่ต้องทำ ซึ่งปัญหาลักษณะนี้

จะเป็นปัญหาทีพ่ บบ่อย ๆ จนกลายเป็นข้อขัดแย้งขึน้ มาได้ ซึง่ เมือ่ พิจารณาถึงบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ก็ไม่ได้บัญญัติว่าโครงการที่ต้องทำ EIA นั้นต้องเป็นไปตาม
ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติ
ไว้แต่อย่างใด ดังนัน้ การจะพิจารณาว่าโครงการใดบ้างทีอ่ าจจะได้รบั ผลกระทบอย่าง
รุนแรงทีต่ อ้ งทำ EIA จึงต้องยึดบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แม้วา่ โครงการนัน้
รัฐมนตรีจะไม่ได้ประกาศว่าต้องทำ EIA ประเด็นจึงอยูท่ วี่ า่ โครงการใดบ้าง ทีอ่ าจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติไว้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ไม่มีความชัดเจน ถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ ก็เป็น
ปัญหา นักลงทุนก็ไม่แน่ใจ ประชาชนก็ไม่แน่ใจว่าโครงการใดบ้างจะต้องทำ EIA ทางออก
ทีด่ ที สี่ ดุ คือ ต้องฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง เพือ่ ให้ศาลวินจิ ฉัยและถือเป็นแนวบรรทัดฐาน
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยของศาลก็ใช่ว่าจะเป็นคำตอบที่แน่นอนตายตัว
เสมอไป
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
๗
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
ดังนัน้ จึงมีความจำเป็นทีจ่ ะต้องมีการวางหลักเกณฑ์ไว้ให้ชดั เจน และเมือ่
พิจารณาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓ ก็ได้เปิดช่องไว้ว่าให้
คณะรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่ ๑๒ สิทธิชมุ ชน ภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ซึ่งปัจจุบันก็เกินกำหนดระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว จึงเป็นเหตุที่ควรต้อง
กำหนดกฎเกณฑ์ว่าโครงการใดบ้าง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
เพราะเมื่อมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาโต้แย้งกันอีกต่อไป โดยไม่ต้องมารอ
คำวินิจฉัยจากศาล

นอกจากนี้ในเรื่องขององค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ บัญญัติไว้แต่เพียงว่าให้องค์การอิสระประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่ายัง
ไม่มคี วามชัดเจนในตัวบุคคลทีจ่ ะมาทำหน้าทีเ่ ป็นองค์การอิสระแต่อย่างใด รัฐธรรมนูญ
กำหนดไว้แต่เพียงว่าต้องมีเอ็นจีโอกับผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเท่านัน้ แต่สว่ นอืน่ ๆ กลับกลาย
เป็นว่ายังไม่มีความชัดเจน และปัญหาก็จะมีอีกว่าในระหว่างนี้ซึ่งยังไม่มีองค์การอิสระ
จะดำเนินการอย่างไร โครงการต้องหยุดชะงักทั้งหมดหรือไม่ หรือจะให้โครงการ
เดินหน้าต่อไป ดังนัน้ เมือ่ ใดยังไม่มกี ฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ปัญหาก็แก้ไม่ได้
และเมื่อพิจารณาเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๗ วรรคสองยังได้บญ
ั ญัตหิ ลักการไว้กว้าง ๆ เท่านัน้ ว่าให้องค์การอิสระมีหน้าที่
ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการตามโครงการเท่านัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องรัฐสภา
ที่ ต้ อ งดำเนิ น การตรากฎหมายเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ มี อ งค์ ก ารอิ ส ระที่ มี ค วามสมบู ร ณ์
และชัดเจน เพือ่ มาทำหน้าที่ในการให้ความเห็นประกอบการดำเนินการของโครงการ
ต่าง ๆ และโดยความเห็นส่วนตัวแล้วเห็นว่า แม้ปัจจุบันนี้จะไม่มีองค์การอิสระ
โครงการก็ไม่ควรหยุดชะงัก ควรจะให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้โดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเท่าที่มีอยู่จริง เพราะไม่อาจมีใครทราบได้ว่าองค์การอิสระจะตั้งขึ้นเมื่อไร
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และรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ ม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติไว้ ว่ า ในขณะที่ ยั ง ไม่ มี อ งค์ ก ารอิ ส ระ ให้ โ ครงการ
ที่ ด ำเนิ น การอยู่ ห ยุ ด ดำเนิ น การแต่ อ ย่ า งใด เพราะการตี ค วามกฎหมายให้ ห ยุ ด
ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อรอให้องค์การอิสระเกิดขึ้นก่อน ย่อมส่งผลกระทบต่อ
การบริหารกิจการบ้านเมือง และการดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นหลายอย่าง ตลอดจน
อาจส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ จะยังไม่มอี งค์การอิสระและให้มกี ารดำเนินโครงการไปตามเงือ่ นไขเท่าทีม่ อี ยูจ่ ริง
ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะยังคงมี
เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เจ้าของโครงการต้องดำเนินการอีกไม่ว่าจะเป็นการ
ทำ EIA การทำประชาพิจารณ์ ตลอดจนเงื่อนไขประการสุดท้ายคือ ผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบย่อมดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้อีก เพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่า
หากโครงการใดที่เจ้าของโครงการไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ โครงการนั้น ๆ คงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างแน่นอน

ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบย่อมดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้อีก เพราะฉะนั้น
เชื่ อ ได้ ว่ า หากโครงการใดที่ เ จ้ า ของโครงการไม่ ด ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ โครงการนั้น ๆ คงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างแน่นอน
จุลนิติ : อาจารย์เห็นว่ากระบวนการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๖๗ วรรคสองในทางปฏิ บั ติ นั้ น ขั้ น ตอนหรื อ เรื่ อ งใดที่ พ บว่ า มี ปั ญ หา
และอุปสรรคมากที่สุด
ศ.ดร. อำนาจฯ : ดังทีไ่ ด้กล่าวมาตัง้ แต่ตอนต้นแล้วว่า ปัญหาและอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติในปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แต่เห็นว่าปัญหาที่จะต้องเร่ง
ดำเนินการนั้น กล่าวคือ
ประการแรก ปัญหาเกีย่ วกับโครงการว่าโครงใดบ้างทีจ่ ะต้องทำ EIA เพราะ
กฎหมายยังไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งดังกล่าว จะมีกเ็ ป็นเพียงประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีใ่ ห้อำนาจรัฐมนตรีออกเป็นประกาศในการกำหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทีต่ อ้ งจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ออกมาเป็นพระราชบัญญัติ
ประการทีส่ อง การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือเรียกว่า การทำ
ประชาพิจารณ์ว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร
ประการทีส่ าม ปัญหาเกีย่ วกับองค์การอิสระ ไม่อาจทราบได้วา่ การดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ระหว่างที่ยังไม่มีองค์การอิสระ ต้องรอให้มีการตั้งองค์การอิสระก่อน
หรือไม่ โครงการจึงจะเดินหน้าต่อไปได้
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓
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สิทธิชุมชน : มิติใหม่ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗
จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์และข้อคิด
คำนึงสำหรับประชาชนในฐานะผู้ที่มีบทบาทและมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์บำรุง
รักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการคุม้ ครอง ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร. อำนาจฯ : เมื่อรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ จนมาถึงรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทำโครงการ ขณะทำโครงการ
ตลอดจนให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงต่าง ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนได้แล้ว เห็นว่าเมือ่ รัฐธรรมนูญได้ให้สทิ ธิแก่ประชาชนแล้ว
ประชาชนก็ควรที่จะรักษาสิทธิที่ตนเองมีอยู่ โดยการใช้สิทธิที่มีอยู่ในการช่วยกัน
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อทำให้โครงการที่จะเกิดขึ้น
เป็นโครงการที่มีความโปร่งใส ลดภาวะที่น่าจะกระทบในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพลงได้ และแม้ว่าการตรวจสอบอาจจะมีผลทำให้
โครงการบางโครงการต้องล่าช้าออกไปบ้าง แต่เมือ่ พิจารณาถึงผลทีจ่ ะได้รบั ในระยะยาว
ก็ถือว่าคุ้มค่า
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