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บทคัดยอ 
  วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักการและทฤษฎีการคุมครองสิทธิ 

ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนเพ่ือศึกษาหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการการมีสวน

รวมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามกฎหมาย ท้ังประเทศไทยและใน

ตางประเทศ ตลอดจนเจตนารมณของการมีสวนรวมของประชาชนและสิทธิของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อีกท้ังเพ่ือศึกษาปญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจาก

การเขาไปมีสวนรวมของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอนของประเทศไทย 

  จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิการมีสวนรวมของ

ประชาชนจากบทบัญญัติดังกลาวมิไดเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจากการท่ีรัฐนําพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 มาบังคับใชในการขอพิจารณาโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง จึงเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีขัดกับทฤษฎีการมีสวนรวม 

เพราะกฎหมายดังกลาวยังไมสามารถเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดอยางแทจริง 

ดังนั้น การกระทําดังกลาวจึงสงผลเสียตอประชาชนผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

ของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง ในบางกรณีเกิดปญหาทาง

กฎหมายในการคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีเก่ียวกับการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอน เนื่องจากกฎหมายท่ีกําหนดกระบวนการใน

การคุมครองสิทธิของประชาชนดังกลาวท่ีเกิดจากการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพียงฉบับเดียว ไมสามารถทําใหประชาชนใชสิทธิในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมไดอยางแทจริง ตลอดจนยังสงผลทําใหเกิดความลาชาในการเขาถึง

ขอมูลท่ีเก่ียวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนโดยตรง 

นอกจากนี้ เกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือ

ดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางไมรุนแรง เนื่องจาก
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การท่ีรัฐนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาบังคับ

ใชในการขอพิจารณาโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรง

โดยอนุโลม จึงเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีขัดกับทฤษฎีการมีสวนรวมและการคุมครองสิทธิ อีกท้ัง

การนํากฎดังกลาวมาบังคับใชก็ไมสามารถปองกันผลกระทบหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอน นั้นเอง 

  ดังนั้น จะเห็นไดวา ประเทศไทยจึงควรนําแนวคิดหรือหลักการตามกฎหมายของ

ประเทศญี่ปุนและหลักการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปมาปรับใชในประเทศไทยเพ่ือใหสามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยไดอยางเหมาะสม โดยประเทศไทยควรมีการแกไข

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยการกําหนด

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดใหประชาชน

สามารถการเขาถึงขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมไดโดยตรง อีกท้ังควรมีการแกไขพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยการกําหนดใหระบุบทบัญญัติของเร่ืองการรับฟง

ความคิดเห็นและการเขามามีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดเน้ือหาของกฎหมายท่ีจะบังคับให

หนวยงานของรัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนที่เก่ียวของหรือมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมใน

การจัดการปญหาตาง ๆ จากโครงการของรัฐ รวมถึงปญหาที่เกิดจากโครงการเก่ียวกับโรงไฟฟา 

หรือปญหาเร่ืองพลังงานแบบในประเทศญี่ปุนอีกดวย อีกท้ังประเทศไทยควรมีการกําหนด

พระราชบัญญัติเก่ียวกับการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากโรงไฟฟาพลังความรอน

เปนการเฉพาะ ตลอดจนเนื้อหาในบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะตองมีการกําหนด

กระบวนการ ข้ันตอน หลักเกณฑ และวิธีการการจัดทําประชาพิจารณ ตลอดจนการจัดทํารายงาน

ผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมใหชัดเจน  

 

1. บทนํา  
 ในปจจุบันการดําเนินโครงการหรือกิจการของภาครัฐมีมากมายหลายประเภท            

ซึ่งโครงการหรือกิจการท่ีรัฐจัดทําบริการสาธารณะนั้นอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง           

ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของชุมชนโดยรอบโครงการหรือ

กิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการท่ีภาครัฐมีความจําเปนในการจัดทําเพ่ือพัฒนาประเทศ

อยางเรงดวน ซึ่งโครงการในลักษณะดังกลาวมีความจําเปนตองใชทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวน

มาก รวมถึงการดําเนินงานยังกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนท้ังมนุษยและธรรมชาติเปน

จํานวนมาก เชน โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีถือเปนโครงการของรัฐในการจัดทําบริการ

สาธารณะท่ีมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศ แตในทางกลับกันโครงการดังกลาวก็

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและประชาชนในพ้ืนท่ีดวยเชนกัน 

 จากการศึกษา พบวา โครงการที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความ

รอนในประเทศไทย จะมีกฎหมายกําหนดไวท้ังในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และกฎวา
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จะตองใหประชาชนเขามีสวนรวมดวยวิธีการตาง ๆ ท้ังในเร่ืองสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร การจัด

ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนสิทธิการมีสวนรวมในการพิจารณา

ของเจาหนาท่ีของรัฐ และสิทธิในการเขารวมในการตัดสินใจโดยตรงตอโครงการหรือกิจการนั้นๆ  

ก็ยังคงเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีสงผลใหเกิดความไมยอมรับ หรือเกิดขอพิพาทกับประชาชนเปน

จํานวนมาก ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

 1. ปญหาการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนและการคุมครอง

สิทธิของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง

จากโรงไฟฟาพลังความรอน เนื่องจากนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันการดําเนินโครงการของภาครัฐ

ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้นไดมีการดําเนินการอยูเปนจํานวนมาก แตในขณะเดียวกัน

โครงการที่ดําเนินการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การดําเนินโครงการท่ี

เก่ียวของกับโรงไฟฟาพลังความรอน เพราะเปนโครงการท่ีรัฐมีความจําเปนในการจัดทําบริการ

สาธารณะที่ตองตอบสนองตอประชาชนมากท่ีสุดโครงการหนึ่ง โดยโรงไฟฟาพลังความรอน

ดังกลาว ไดแก โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีไดถูกกําหนดรายละเอียดตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนด ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการ

หรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553 ซึ่งจากการกําหนดโครงการที่มีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมดังกลาว สงผลทําใหเกิดปญหาทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

 1.1 ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการขอ

พิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงจากโรงไฟฟาพลังความรอน 

เนื่องจากเกิดจากการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยปญหาจากการบังคับใชกฎหมาย

ดังกลาว ในกรณีท่ีการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอนท่ี

ผูดําเนินโครงการหรือผูขอดําเนนิงานมีเอกชนเปนผูบริหารงาน สงผลทําใหเกิดปญหาจากการที่ใน

ระหวางมีกระบวนการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม หากประชาชนที่เขาไปมีสวน

รวมตองการขอมูลหรือเอกสารอื่นใดจากโครงการ ตลอดจนหากประชาชนตองการใหโรงไฟฟา

หรือโครงการจากโรงไฟฟาเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของโรงไฟฟาใหแกประชาชน 

ผูขอดําเนินการหรือผูดําเนินโครงการจะปฏิเสธประชาชนเก่ียวกับการใหขอมูลท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินกิจการของโรงไฟฟาใหแกประชาชน โดยผูขอดําเนินโครงการหรือผูดําเนินโครงการจะอาง

กับประชาชนวาเปนขอมูลและความลับทางการคาของบริษัทผูขอดําเนินโครงการหรือผูดําเนิน

โครงการดังกลาว ซึ่งการกระทําดังกลาวของประชาชนในการที่จะเขาไปมีสวนรวมและดําเนินการ

เพ่ือใชสิทธิในการเขาไปมีสวนรวมในการประเมินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
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ส่ิงแวดลอมตามท่ีกฎหมายกําหนดจึงไมสามารถใชสิทธิตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535  

 1.2 ปญหาการบังคับใชกฎหมายในการคุมครองสิทธิของประชาชนที่เก่ียวกับการขอ

พิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอน เนื่องจาก

ปจจุบันในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลัง

ความรอน จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของประชาชน เนื่องจากการ

ใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม โดยการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของประเทศไทย ไดเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใช

สิทธิเพ่ือขอใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูลการจัดทําประชาพิจารณประกอบการ

จัดทํา EIA ในการดําเนินโครงการเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เพราะการท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือผูไดรับผลกระทบจากการจัดทําโครงการเก่ียวกับ

โรงไฟฟาพลังความรอน ตองการใหผูขออนุญาตจัดทําโครงการเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังความรอน

เปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูลการจัดทําประชาพิจารณประกอบการจัดทํา EIA ในการ

ดําเนินโครงการเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังความรอน แตถูกผูขออนุญาตจัดทําโครงการดังกลาวปฏิเสธ 

โดยอางเหตุผลในทางการคา ทําใหประชาชนท่ีถูกผลกระทบจากโครงการ หรือผูมีสวนไดเสียไม

สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได เพราะขอมูลดังกลาวท่ีประชาชนตองการถูกกฎหมายทางแพง

คุมครองการเขาถึงขอมูล ทําใหประชาชนจึงตองอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือรองขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐท่ีมีขอมูลขาวสารตามท่ี

ประชาชนตองการ และปรากฏวาหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของขอมูลปฏิเสธสิทธิเขาถึงขอมูล

ขาวสารดานส่ิงแวดลอมของผูขอโดยไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมาย ประชาชนก็สามารถใชสิทธิย่ืน

อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได ซึ่งในบางกรณีคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารก็ไมไดอนุญาตใหเปดเผยขอมูลท่ีประชาชนรองขอ 

 2. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือ

ดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรง เนื่องจากใน

ประเทศไทยการแบงโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมวาโครงการใดเปนโครงการท่ีมี

ผลกระทบอยางรุนแรงหรือไมรุนแรง เกิดจากการที่รัฐอาศัยอํานาจตามกฎ คือ ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง

ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ โดยกฎดังกลาวจะกําหนดวาโครงการใดเปนโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อยางรุนแรง จะตองมีการบังคับใชประกาศกระทรวงวาดวยการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือ EIA แตหากโครงการใดไมอยูในขอกําหนดของประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีมีลักษณะเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยาง
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รุนแรง ก็ไมตองจัดทํา EIA โดยกอนท่ีเอกชนจะขออนุญาตจัดทําโครงการ รัฐจะตองจัดทําประชา

พิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

เทานั้น ดังนั้น จะเห็นไดวา การท่ีรัฐนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. 2548 มาบังคับใชในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความ

รอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรง จึงเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีขัดกับทฤษฎีการมีสวน

รวมและการคุมครองสิทธิ เนื่องจากกฎดังกลาวยังไมสามารถเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมไดอยางแทจริง  
 

 

2. หลักการพ้ืนฐาน ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และการมีสวน
รวมของประชาชนในโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 

 สิทธิและเสรีภาพ คือ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยมีความจําเปนท่ีจะตองมีการคุมครอง โดยเฉพาะอยางย่ิงในโครงการที่มี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตย

อยางย่ังยืน ตลอดจนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะและมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เร่ืองตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผู

เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปญหาและความตองการของประชาชน

มากย่ิงข้ึนแลว ยังเปนการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลใหมีความโปรงใส ตอบสนองตอ

ปญหาและความตองการของประชาชน และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของ

ประชาชนไดอีกดวย  

 ดังนั้น “สิทธิ” ตามรัฐธรรมนูญเปนความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลตอรัฐและสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญเปนส่ิงท่ีผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐท้ังหลายท่ีจะตองใหความเคารพ ปกปอง 

และคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกลาว เพ่ือใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลในทางปฏิบัติ  

 สวน “เสรีภาพ” หมายถึง อํานาจในการกําหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล หรือ

เสรีภาพยอมกอใหเกิดหนาท่ีเชิงปฏิบัติแกผูอ่ืนไมเขามารบกวนการใชอํานาจในการกระทําหรือไม

กระทําการของบุคคลนั้น 

 การคุมครองสิทธิเสรีภาพ หมายถึง การรับรองและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเปนหนาท่ีของรัฐ ดังนั้นองคกรของรัฐจึงตองเคารพเชนเดียวกัน ในการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพจากการละเมิดของรัฐนั้นมีสามระดับดวยกัน คือ   

 1. การคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐ องคกรของรัฐไมสามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพเหลานี้

ไดเลย เสรีภาพดังกลาวเปนเสรีภาพเด็ดขาด เชน เสรีภาพในรางกาย เสรีภาพในความเช่ือและ

ศาสนา ดังนั้นถามีกฎหมายท่ีตราออกมาแลวกระทบตอเสรีภาพแบบเด็ดขาดดังกลาวก็ถือวาขัด

ตอรัฐธรรมนูญ  
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 2. การคุมครองสิทธิเสรีภาพจากการละเมิดของฝายบริหาร เพราะฝายบริหารมีอํานาจ

ตามความเปนจริง เชน มีกําลังทหารและกําลังตํารวจอยูในอํานาจ ดังนั้นจึงตองกําหนดการจํากัด

สิทธิเสรีภาพนั้นตองกระทําโดยกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนเทานั้น ดวยเหตุท่ีวาการจะจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนไดนั้นตองเปนกฎหมายท่ีตราออกมาจากประชาชนหรือจากตัวแทนของ

ประชาชนในรัฐสภาไมใชตราออกมาจากองคกรอ่ืน ๆ ท่ีมิใชตัวแทนของประชาชน เชน การ

กําหนดโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาถือวาเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในชีวิต

รางกายของประชาชนแตก็สามารถทําไดเพราะเปนกฎหมายที่ตราออกมาจากรัฐสภา หรือการ

เวนคืนท่ีดินของประชาชนก็ถือวาเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพในกรรมสิทธิ์ของประชาชน แตก็

ทําไดเพราะมีกฎหมายเวนคืนท่ีดินตราโดยฝายนิติบัญญัติ  

 3. การคุมครองสิทธิเสรีภาพในกรณีท่ีมีการละเมิด ตองใหประชาชนสามารถไป

ฟองรองตอศาลได เชน ถารัฐสภาออกกฎหมายจํากัดเสรีภาพขัดรัฐธรรมนูญ ตองมีองคกรช้ีขาด

ใหกฎหมายนั้นใชบังคับมิได ถาฝายบริหารละเมิดเสรีภาพก็ตองใหมีองคกรช้ีขาดใหหยุดการ

กระทําและใชคาเสียหายได นอกจากนี้รัฐยังตองมีภาระท่ีจะตองดูแลกรณีเอกชนคนหนึ่งละเมิด

สิทธิเสรีภาพเอกชนอีกคนหนึ่งโดยกําหนดใหศาลทําหนาท่ีเยียวยาความเสียหายแกประชาชนและ

ลงโทษผูท่ีกระทําการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 กลาวโดยสรุปหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ถือวาเปนหลักพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ

หลักนิติรัฐ ท้ังนี้ เพราะถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น      

การกระทําของรัฐท้ังหลายจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

เพราะมนุษยนั้นเปนเปาหมายของการดําเนินการของรัฐ มนุษยมิใชเปนเพียงเคร่ืองมือในการ

ดําเนินการของรัฐ การดํารงอยูของรัฐยอมดํารงอยูเพ่ือมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพ่ือรัฐ ดวยเหตุ

นี้สิทธิและเสรีภาพจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดถือระบบนิติรัฐ 

 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปน

กระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเปาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะใหเกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและไดรับการ

สนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปาหมายของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ก็คือ การให

ขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายของ

รัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุก ๆ คน การมีสวนรวมของ

ประชาชนยังจัดเปนรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาสูสวน

ทองถ่ิน เพราะประชาชนในทองถ่ิน คือ ผูท่ีรูปญหาและความตองการของตนเองดีกวาผูอ่ืน การมี

สวนรวมของประชาชนจึงเปนการเปดกวางในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับประชาชน ซึ่งในแตละประเด็นนั้นไมสามารถใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งมาตัดสินใจได

เหมือนกัน ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของ

ชุมชนและของชาติ 
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 จากคํากลาวขางตน อาจสรุปหลักการหรือองคประกอบสําคัญของคําวาประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม ไดดังนี้ คือ การใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร มีการกระจาย

อํานาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ในระหวางประชาชนใหเทาเทียมกัน 

อํานาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ นั้น จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู

ของประชาชน มีการเพิ่มการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีความยืดหยุนได กลาวคือ 

มีโครงสรางการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได มีความโปรงใส และคํานึงถึงความตองการ

ทรัพยากรของผูมีสวนรวม และการมีสวนรวมของประชาชนมีท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 

3.  กฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ 
  

 3.1  กฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
  ในปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของประชาชนในการรับรู

ขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนตอการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษา

ส่ิงแวดลอม โดยสามารถแบงบทบัญญัติแหงกฎหมายตามลักษณะและวิธีเขาถึงสิทธิเปน 4 

รูปแบบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศไทยนั้น มีท้ังท่ีเปน

กฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนั้นยังมีกฎหมายท่ีเปนระดับ

กฎตาง ๆ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 

2548 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับ

โครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ ท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553  

 

 3.2  กฎหมายเก่ียวกับสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป 
   สําหรับมาตรการดานส่ิงแวดลอมของสหภาพยุโรป ตามท่ีปรากฏในมาตรา 130 r 

(2) ของ TREC นั้น เปนเพียงการรวมหลักท่ัวไปของกฎหมายสิ่งแวดลอมเขาไวดวยกัน ตอมา

เม่ือประชาคมยุโรป (EC) ถูกผนวกข้ึนเปนสถาบันเสาหลักสถาบันหนึ่งใน Three pillars of EU 
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ตามที่ปรากฏในสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป (TEU 1992) จึงสงผลใหการดําเนินนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมของประชาคมยุโรป (EC) เปนสวนหนึ่งของสหภาพยุโรปดวย โดยยึดโยงจุดมุงหมาย

ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนผนวกเขากับความจําเปนในการสงวนและรักษา

ส่ิงแวดลอมเน่ืองจากนโยบายรวมดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมมักจะเกิดความขัดแยงดาน

ผลประโยชนของรัฐสมาชิกเสมอ จึงมีการผนวกมาตรการในทางสิ่งแวดลอมเขากับนโยบายดาน

ขอมูลขาวสารเพ่ือใหสามารถตอบสนองความจําเปนดานเศรษฐกิจมากข้ึน จากเหตุผลนี้เอง 

สหภาพยุโรปจึงลงนามใน The UNECE Convention on Access to Information, Public 

Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (The 

Aarhus Convention) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1988 จากนั้น The European Parliament 

และ The European Council ของสหภาพยุโรป จึงอนุวัติการบทบัญญัติของประชาคมให

สอดคลองกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาดังกลาว โดยการออก Directive 2003/4/EC ลงวันท่ี 28 

มกราคม ค.ศ. 2003 วาดวยสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม อันเปนการเพิ่มเติมระดับ

ความคุมครองสิทธินี้จากท่ีเคยมีอยูเดิม กอนการเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว และเปนการ

ยกเลิก Council Directive 90/131/EEC ลงวันท่ี 23 มิถุนายน ค.ศ. 1990 ท่ีบัญญัติมาตรการ

เขาถึงสิทธิขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมนี้ข้ึนกอน การทําสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรปเพ่ือ

บูรณาการนโยบายดานตาง ๆ ของสถาบันเสาหลักอ่ืน ๆ ใหเขากับเร่ืองเศรษฐกิจ 

 

 3.3 กฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของตางประเทศ 
  ประเทศญี่ปุน ในกระบวนการดานตาง ๆ ของรัฐ ไมวาจะเปนกระบวนการนิติบัญญัติ

ท่ีออกกฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ การดําเนินการของฝายบริหารในการจัดการกิจการของรัฐ

ภายในกรอบท่ีกฎหมายใหอํานาจไว และการพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีออกมา ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการดังกลาวคอนขางนอย แมใน

ความเปนจริงกระบวนการนิติบัญญัติจะมีตัวแทนท่ีประชาชนเลือกตั้งเขาไปทําหนาท่ีในการบัญญัติ

กฎหมาย แตเม่ือผานการเลือกตั้งแลวบทบาทของประชาชนท่ีจะโนมนําการพิจารณาและตัดสินใจ

ของตัวแทนเหลานี้มีนอยมาก การดําเนินการใหมีการบัญญัติกฎหมายใด ๆ ออกมาข้ึนอยูกับ

ความคิดของตัวแทนเหลานี้เปนสําคัญ ซึ่งอาจจะเช่ือมโยงหรืออาจจะปราศจากความสัมพันธใด ๆ 

กับส่ิงท่ีประชาชนไดรับผลกระทบก็ได ในสวนของฝายบริหาร ความเช่ือมโยงกับประชาชนย่ิงมี

ความหางไกลออกไปอีก เนื่องจากฝายบริหารเปนผูท่ีเลือกมาโดยฝายนิติบัญญัติอีกช้ันหนึ่ง การ

กําหนดนโยบายและการดําเนินการตาง ๆ จะเปนการคิดและตัดสินใจของรัฐบาลท่ีทําหนาท่ีใน

ชวงเวลานั้นๆ สําหรับในการทําหนาท่ีของฝายตุลาการ บทบาทของประชาชนแทบจะไมมีปรากฏ

แตอยางใด ดังนั้น บทบาทของสาธารณชนท่ีขาดหายไปในกระบวนการตาง ๆ เหลานี้ อาจชดเชย

ไดดวยกระบวนการการมีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากในกระบวนการมีสวนรวม

นี้จะเปดโอกาสใหประชาชนผูท่ีเก่ียวของกับปญหาเขามามีสวนรวมโดยตรงในการใหขอมูลและ
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มุมมองตอวิธีการแกไขปญหา และมีสวนในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการแกไขปญหาดวย

ตนเอง ทําใหมาตรการหรือวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีจะนํามาบังคับใชผานการกล่ันกรองและรวม

เสนอแนะโดยประชาชนผูไดรับผลกระทบดวย 

  ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี มีการกําหนดกฎหมายท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการรับ

ฟงความคิดเห็น เชน ตามมาตรา 73 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประเทศ

สหพันธรัฐเยอรมนีเปนบทบัญญัติพิเศษในเร่ืองกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นท่ีใชสําหรับ

กระบวนการพิจารณาโครงการ กระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นเปนข้ันตอนท่ีสนับสนุนให

เจาหนาท่ีพิจารณาโครงการสามารถที่จะคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับผลกระทบของโครงการที่อาจจะ

เกิดข้ึนหรือท่ีเปนไปได โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนข้ันตอนท่ีทําใหเจาหนาท่ีสามารถพิจารณาถึง

ผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับโครงการดังกลาวได และยังเปนข้ันตอนท่ีทําใหเจาหนาท่ีสามารถท่ีจะ

ทราบถึงทัศนะท่ัว ๆ ไป เก่ียวกับโครงการดังกลาว และยังสามารถท่ีช่ังน้ําหนักจากความเห็นฝาย

ตาง ๆ ท่ีมีตอโครงการ และโดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นดังกลาวเปน

กระบวนการที่มุงหมายเพ่ือรับฟงความจากบุคคลท่ีไดรับผลกระทบเปนการคุมครองสิทธิและเปน

การปองกันสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังมีความมุงหมายเพ่ือคุมครองประโยชนของ

สวนรวม และเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจของฝายปกครอง รวมท้ังเพ่ือทําใหเกิด

ความสมดุลระหวางผลประโยชนของบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการดังกลาวและ

ทายท่ีสุดมีความมุงหมายเพ่ือใหเกิดการยอมรับโครงการดังกลาว หากโครงการดังกลาวไดรับการ

พิจารณาแลววาเปนโครงการท่ีมีความเหมาะสม 

 

4.   ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการขอพิจารณา
เพ่ือดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอน 
  1. ปญหาการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนและการคุมครอง

สิทธิของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง

จากโรงไฟฟาพลังความรอน  

1.1 ปญหาการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการขอ

พิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงจากโรงไฟฟาพลังความรอน

จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนจาก

บทบัญญัติดังกลาวมิไดเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 แตอยางใด ท้ังนี้ เนื่องจากในกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมายกําหนดใหในการที่รัฐ

จะอนุญาตเอกชนเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะในโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้น จะมีการ

ออกใบอนุญาตใหดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดก็ตอเม่ือ มีการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบที่มีตอประชาชนและส่ิงแวดลอม ตลอดจนไดมีการจัดใหมีกระบวนการในการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน แตเม่ือศึกษาและพิจารณาจากข้ันตอนท่ี

935



 
 

กฎหมายกําหนดข้ันตอนในการใชสิทธิของรัฐตอประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาจากการ

บังคับใชกฎหมาย เพราะรัฐจะอาศัยอํานาจตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพ่ือบังคับใชกฎกับ

เอกชนผูขออนุญาตดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยสวนท่ีสําคัญท่ีสุด คือการ

บังคับใชกฎท่ีกําหนดใหรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจะตองทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม หรือ EIA ซึ่งหนวยงานท่ีจะดําเนินโครงการดังกลาว จะตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกอนมีการขอใบอนุญาตจากรัฐในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ

โรงไฟฟาพลังความรอนตามที่กฎหมายกําหนด 

ดังนั้น จะเห็นไดวา ปญหาท่ีสําคัญของการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอน สวนใหญจะมีสาเหตุมาจากการท่ีรัฐไมไดกําหนดให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาวาการดําเนินโครงการของรัฐนั้นจะมีผลกระทบตอ

ประชาชนในทองท่ี และส่ิงแวดลอมของชุมชนในดานใดบาง เม่ือไมมีกฎหมายกําหนด รัฐก็ไมได

สนใจตอประชาชนและรัฐหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของรัฐก็ไมไดสนใจในสิทธิของประชาชนตาม

กฎหมาย การกระทําของรัฐเพียงแตตองการใหมีข้ันตอน หรือกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว

ใหเสร็จลุลวง เพ่ือจะไดดําเนินโครงการตอไปไดเทานั้น สงผลทําใหเกิดขอผิดพลาด เนื่องจาก

ประชาชนขาดความม่ันใจในการดําเนินการของรัฐ เพราะสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับประชาชน คือ

ความตองการในการใชสิทธิตามที่บทบัญญัติเร่ืองสิทธิท่ีรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ในเร่ืองการกําหนดวาการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม 

หรือมีผลกระทบตอประชาชนจากโครงการของรัฐจะตองคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดําเนิน

ชีวิตของประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน อีกท้ังตามหลักการมีสวนรวมของประชาชนการที่จะทํา

ใหวัตถุประสงคของกฎหมายสามารถท่ีจะคุมครองประชาชนและทําใหประชาชนมีสวนรวมได

อยางแทจริง รัฐจะตองเปนตัวกลางในการทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมตอกระบวนการในการ

ดําเนินการกอนท่ีรัฐมีการอนุญาตใหดําเนินกิจการในโรงไฟฟาพลังความรอน ดังนั้น รัฐจึงจําเปน

จะตองบังคับใชกฎหมายเพ่ือคุมครองประชาชนใหตรงตามวัตถุประสงคของกฎหมายและตรงตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั่นเอง 

1.2 ปญหาการบังคับใชกฎหมายในการคุมครองสิทธิของประชาชนที่เก่ียวกับการขอ

พิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอน 

จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของประชาชน เนื่องจากการ

ใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม โดยการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของประเทศไทย ไดเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใช

สิทธิเพ่ือขอใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูลการจัดทําประชาพิจารณประกอบการ
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จัดทํา EIA ในการดําเนินโครงการเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เพราะในการที่ประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือผูไดรับผลกระทบจากการจัดทําโครงการเกี่ยวกับ

โรงไฟฟาพลังความรอน ตองการใหผูขออนุญาตจัดทําโครงการเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังความรอน

เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอมูลการจัดทําประชาพิจารณประกอบการจัดทํา EIA ในการ

ดําเนินโครงการเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังความรอน แตถูกผูขออนุญาตจัดทําโครงการดังกลาวปฏิเสธ 

โดยอางเหตุผลในทางการคา ทําใหประชาชนท่ีถูกผลกระทบจากโครงการ หรือผูมีสวนไดเสียไม

สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได เพราะขอมูลดังกลาวท่ีประชาชนตองการถูกกฎหมายทางแพง

คุมครองการเขาถึงขอมูล ทําใหประชาชนจึงตองอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือรองขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐท่ีมีขอมูลขาวสารตามท่ี

ประชาชนตองการ และปรากฏวาหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของขอมูลปฏิเสธสิทธิเขาถึงขอมูล

ขาวสารดานส่ิงแวดลอมของผูขอโดยไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมาย ประชาชนก็สามารถใชสิทธิย่ืน

อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได ซึ่งในบางกรณีคณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารก็ไมไดอนุญาตใหเปดเผยขอมูลท่ีประชาชนรองขอ 

ดังนั้น จะเห็นไดวา การที่บทบัญญัติของกฎหมายในประเทศไทยยังมิไดยึดหลักการ

ในการคุมครองสิทธิของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได

บัญญัติไวอยางชัดเจน สงผลทําใหเกิดปญหาในคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีเก่ียวกับการขอ

พิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอน โดยรัฐจะ

อาศัยอํานาจตามกฎหมาย เพ่ืออางความชอบตามกฎหมายท่ีกําหนดข้ันตอน วิธีการ หรือ

กระบวนการที่ออกโดยรัฐมาบังคับกับประชาชน เพ่ือใหสามารถจัดทําโครงการไดตอไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด โดยไมคํานึงถึงวาประชาชนท่ีมีสวนไดเสียหรือประชาชนผูถูกกระทบสิทธิจาก

การดําเนินโครงการดังกลาวจะมีขอมูลเพียงพอเพ่ือมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความ

ตองการของชุมชนวาจะอนุญาตใหมีการดําเนินโครงการเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังความรอนในพ้ืนท่ี

ของตนหรือไม อีกท้ังการกระทําดังกลาวจึงสงผลทําใหประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบใน

การท่ีไมสามารถเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาไดอยางแทจริง รวมถึงประชาชนดังกลาวยัง

ตองไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการของรัฐท้ังทางตรงและทางออม และไมสามารถใชสิทธิ

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติรับรองไวตามเจตนารมณ

อยางแทจริง 

2.  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือ

ดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางไมรุนแรง 

จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย เนื่องจากในการขอ

พิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด เอกชนท่ีจะขออนุญาตในการจัดทํา

โครงการเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมิไดมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงจะตอง

จัดทําประชาพิจารณและนําผลของการทําประชาพิจารณไปประกอบในการขออนุญาตจัดตั้ง
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โรงไฟฟาและดําเนินกิจการตามโครงการเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลังความรอน ซึ่งพบวา ในกรณีท่ี

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรง รัฐจะนําระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนกฎท่ีกําหนด

ข้ันตอนเกี่ยวกับการจัดทําประชาพิจารณในทุกเร่ืองมาบังคับใชกับการดําเนินโครงการของ

โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรง 

ดังนั้น จะเห็นไดวา ประเทศไทยจึงไมมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการดําเนินโครงการของ

โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ สงผลทําใหรัฐจึงตองนํา

กฎหมายอ่ืนมาบังคับใชเพ่ือใหข้ันตอนการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรง สามารถดําเนินกระบวนการหรือข้ันตอนไดตามที่รัฐกําหนด ซึ่งจากการ

บังคับใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นี้

เอง ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมาย เนื่องจากเนื้อหาของกฎดังกลาวเปนเพียงเน้ือหาท่ีกําหนด

ข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดเพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นไดใน

เร่ืองท่ัว ๆไป ไมเปนการเฉพาะเจาะจง ทําใหเอกชนหรือผูขออนุญาตในการดําเนินโครงการ

เก่ียวกับโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรงจึงไมตองแสดงขอมูลท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของโรงไฟฟาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังหมด หรือเอกชน

ดังกลาวไมตองจัดทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือ EIA เพ่ือแสดงตอประชาชนวา

โครงการที่เอกชนจะจัดทําโครงการข้ึนมีผลกระทบอยางไรตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

จากท่ีกลาวมาขางตน การนําเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. 2548 มาบังคับใชกับการจัดทําประชาพิจารณเพ่ือประกอบการขออนุญาต

ดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไมรุนแรง ทําใหเกิด

ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนเกิดปญหาท่ีเก่ียวกับการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนอยางชัดเจน 

ดังนั้น จะเห็นไดวา กรณีดังกลาวจึงถือเปนบทเรียนท่ีสําคัญวาการท่ีรัฐไมไดกําหนดใหทุกโครงการ

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สงผลทําใหมีเพียงการบังคับใช

กฎหมายบางฉบับท่ีเปนเพียงการสรางความชอบธรรมตามกฎหมายเทานั้น สงผลทําใหเกิดปญหา

ทางกฎหมาย เพราะการใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมาบังคับใชเพียงอยางเดียว ไม

สามารถแกไขปญหาในการมีสวนรวมของประชาชนและไมสามารถแกไขปญหาในการคุมครอง

สิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดนั่นเอง 

 

5.   ขอเสนอแนะ 
 สําหรับแนวทางการแกไขในปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอน

ในประเทศไทยนั้น ผูเขียนขอเสนอทางแกไขปญหาดังตอไปนี้ 
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 5.1 ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนและการคุมครอง
สิทธขิองประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยาง
รุนแรงจากโรงไฟฟาพลังความรอน 
  ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีการกําหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมใน มาตรา 7 วรรคสอง           

วา “การสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหรวม

ไปถึงการกําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

  นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 โดยการกําหนดใหระบุบทบัญญัติของเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นและการเขามามี

สวนรวมของประชาชน โดยกําหนดเนื้อหาของกฎหมายท่ีจะบังคับใหหนวยงานของรัฐจะตองเปด

โอกาสใหประชาชนที่เก่ียวของหรือมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหาตาง ๆ จาก

โครงการของรัฐ รวมถึงปญหาท่ีเกิดจากโครงการเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังความรอน หรือปญหาเร่ือง

พลังงานในประเทศไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับตางประเทศ พบวา ปญหาท่ี

เกิดจากการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทยยังมีปญหาตาง ๆ มาก ในกรณีการดําเนินโครงการ

ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอนในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิการมีสวนรวมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งแตกตางจากประเทศญี่ปุนและกฎหมาย

สําหรับกําหนดมาตรการดานส่ิงแวดลอมของสหภาพยุโรป ท่ีไดมีการนําแนวคิดและการใช

กฎหมายบังคับใหเกิดการคุมครองสิทธิและสิทธิการมีสวนรวมในกรณีดังกลาว สงผลใหประเทศ

ญี่ปุนและสหภาพยุโรปสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง

สิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังความรอนไดอยางแทจริง 

 

 5.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการขอพิจารณาเพ่ือ
ดําเนินโครงการของโรงไฟฟาพลังความรอนที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางไมรุนแรง 
  ผูเขียนเห็นควรวาประเทศไทยจึงควรตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติวาดวยการ

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ เนื่องจากการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาบังคับใชแทน กับการดําเนินโครงการท่ี

มิไดเปนโครงการอันถูกกําหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง 

กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2553 เปน

การเฉพาะ  
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