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บทคัดย่อ

	 รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัมบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมหลายประการ	ตัง้แต่การรบัรองสทิธขิองประชาชน	
และชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ	การดูแลรักษา	และการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	โดยถือเป็นหน้าที่
และแนวนโยบายของรฐัในอนัทีจ่ะต้องจดัการให้ประชาชนและชมุชนได้เข้าถงึและใช้ประโยชน์ในทรพัยากรและสิง่แวดล้อมนัน้ได้อย่างทัว่
ถงึและเป็นธรรม	โดยรบัรองสทิธใินการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารสาธารณะ	สทิธกิารมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรและสิง่แวดล้อมโดยการ
ท�าประชาพจิารณ์	ตลอดจนสทิธใินการฟ้องหน่วยงานของรฐัทีล่ะเลยต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ด�าเนนิการเพือ่การคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนั้นได้อีกด้วย	ทั้งนี้	จ�าเป็นที่จะต้องมีการจัดท�าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้อง	เพื่อด�าเนินการให้เป็นไป
ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้			

Abstract

 Provisions of the Thai Constitution are relevant to the protection of environmental quality in various aspects, including 
rights of people and community to the management, preservation and utilization of natural resources and local environment. 
The State shall has duties and impose policies to implement such rights entirely and equitably to people. Right to public 
information, right to participate in management of natural resources and environment by referendum and right to litigation 
against state organs neglecting to perform their duties are to be regarded. However, in implementing such rights, relevant 
legislations shall be enacted and, if existing, amended accordingly.   

ความเบื้องต้น

	 แนวความคิดเรื่อง	“สิทธิในสิ่งแวดล้อม”	ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับพัฒนาการด้านสิทธิมนษุยชนซึ่งมีวิวัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้	อัน
เป็นผลมาจากความวิตกกังวลของมนุษยชาติต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมว่า	อาจจะต้องเสื่อมสลายลงไปเนื่องจากการกระท�า
ของมนุษย์	 ประกอบกับการที่โลกได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง	ประกอบกับแนวความคิดที่ว่า	 “สิ่งแวดล้อมถือเป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ”	(Common	Heritage	of	
Mankind)	ดังนั้น	จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ไว้ให้ด�ารงอยู่กับมนุษย์ตลอดไป	เพื่อที่มนุษย์จะได้สามารถ
ด�ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน
	 รฐัธรรมนญูของไทยได้มบีทบญัญตัริบัรอง	“สทิธใินสิง่แวดล้อม”	ของประชาชนไว้โดยได้มกีารน�าหลกัการดงักล่าวมาบญัญตัไิว้ใน
รัฐธรรมนูญ	ตั้งแต่ฉบับปี	พ.ศ.	2517	เป็นต้นมา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติที่ให้การรับรอง	“สิทธิในสิ่ง
แวดล้อม”	 ไว้เช่นกัน	 นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติอีกหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมีหลักการใหม่ๆ	ที่
ช่วยเสรมิสร้างบทบาทของประชาชนและชมุชนท้องถิน่ในการอนรุกัษ์	และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	
โดยได้ก�าหนดเป็นแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐไว้ว่า	 ให้รัฐมีหน้าที่สนับสนุนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนหลัก
การขัน้พืน้ฐานดงันีค้อื	การสงวน	รกัษาและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื	การควบคมุ
และขจัดภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ	อนามัย	และคุณภาพชีวิตของมนุษย์	โดยทั้งสองประการให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	 รวมทั้งก�าหนดหน้าที่ของประชาชน
กลุ่มต่างๆ	 ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ซึง่ได้แก่	ชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	องค์การ
พัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	 และประชาชนทั่วไป	 ซึ่งถือเป็น
วิวัฒนาการใหม่ในสังคมไทย	 เป็นที่มาของการจัดท�ากฎหมายใน
ระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญในเวลาต่อมา	

สิทธิในสิ่งแวดล้อมในบริบทของสิทธิมนุษยชน

	 ปัจจบุนันานาชาตไิด้ให้การยอมรบัและรบัรอง	“สทิธมินษุย
ชน”	ในฐานะทีเ่ป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนษุย์	โดยได้ร่วมมอืกนัจดั
ท�าปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	(Universal	Declaration	of	
Human	Rights)	ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษย
ชนในระดบัสากล	สทิธทิีไ่ด้รบัการรบัรองและคุม้ครองตามปฏญิญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้	 อาจแบ่งออกได้เป็น	2	 กลุ่มใหญ่ๆ	
คือ	สิทธิทางแพ่งและทางการเมือง		(Civil	and	Political	Rights)	
ปรากฏอยูใ่นข้อ	1-21	ของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	สทิธิ
ในกลุม่นีเ้ป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีม่อียูต่ามธรรมชาตขิองมนษุย์	ได้แก่	
สิทธิในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน	 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง	 เป็นต้น	 และสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วัฒนธรรม	(Economic	Social	and	Cultural	Rights)	ปรากฏอยู่
ในข้อ	22	ของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนเป็นต้นไปซึง่เน้น
ในเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคม	 ได้แก่	 สิทธิใน
มาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม	สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา
ตามลัทธิความเชื่อ	รวมทั้งสิทธิในสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
	 โดยทั่วไปอาจพิจารณาการรับรองสิทธิมนุษยชนไว้ใน
กฎหมาย	ได้เป็น	2	ลกัษณะคอื	การรบัรองสทิธใินกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	และการรับรองสิทธิในกฎหมายภายในประเทศ	โดยในที่
นี้จะกล่าวเฉพาะการรับรองสิทธิในกฎหมายภายในประเทศ	 ซึ่ง
หมายถึงการให้การรับรองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ	 ซึ่ง
เป็นผลให้สทิธดิงักล่าวถกูยกฐานะขึน้เป็นสทิธติามกฎหมาย	ได้แก่	
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งโดยทั่วไปมัก
กระท�าโดยการก�าหนดให้มบีทบญัญตัริบัรองสทิธแิละเสรภีาพของ
ประชาชนไว้โดยเฉพาะเจาะจง	 ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	หมวด	3	ว่าด้วยสทิธแิละเสรภีาพ
ของชนชาวไทย	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 ก. สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 1.	 สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 มาตรา	66	บคุคลซึง่รวมกนัเป็นชมุชน	ชมุชนท้องถิน่	หรอื
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
ชาติ	 และมีส่วนร่วมในการจัดการ	 การบ�ารุงรักษา	 และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
	 หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา	66	นี้	เป็นการยอมรับ
บทบาทของชุมชนท้องถิ่น	ศักยภาพความเข้มแข็ง	และภูมิปัญญา
ของประชาชนในชมุชน	ในการมสีทิธแิละอ�านาจร่วมกบัรฐัเพือ่การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	อันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากเดิมที่ได้ก�าหนดให้รัฐเป็นผู้บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศแต่เพียงล�าพังตลอดหลาย
ทศวรรษทีผ่่านมา	ในการจดัการทรพัยากรของท้องถิน่จกัต้องค�านงึ
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกระบวนการในการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติของตนเองที่เป็นมาตั้งแต่ในอดีต	 อาทิ	 การจัดการป่า
ชุมชน	การท�าประมงพื้นบ้าน	การท�าเหมืองฝายของชุมชนในภาค
เหนอื	รวมทัง้ประเพณใีนการก�าหนดความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอธรรมชาติ
ในรปูแบบต่างๆ	ซึง่ได้แก่	การบวชป่า	และการสบืชะตาของแม่น�้า	
เป็นต้น	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการใช้ประโยชน	์ การ
ควบคมุดแูล	การพฒันาระบบ	และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล	 หลักการดังกล่าวเป็นการยอมรับ
แนวคดิในเรือ่ง	“สทิธชิมุชน”	(Community	Right)	ซึง่เกดิจากการ
รวมตวักนัตามธรรมชาตขิองมนษุย์ตัง้แต่ในอดตี	โดยเริม่แรกมกีาร
รวมกันเป็นกลุ ่มคนที่อยู ่ใกล้ชิดกันและพัฒนาขึ้นเป็นชุมชน	
หมู่บ้านและต�าบลในที่สุด	 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติ
รับรองสิทธิดังกล่าวนี้ไว้ในมาตรา	64	ดังนี้
	 มาตรา	64	บคุคลย่อมมเีสรภีาพในการรวมกนัเป็นสมาคม	
สหภาพ	สหพันธ์	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	หรือหมู่
คณะอื่น
	 การจ�ากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท�ามไิด้	เว้นแต่โดย
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ ้มครอง
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	เพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อยหรอื
ศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาด
ตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
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ผังขอให้ถ่ายจากงาน
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	 สิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา	66	ข้างบนนี้แบ่งออกได้เป็น	
3	ประการ	คือ
	 1)		สทิธใินการทีจ่ะอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟจูารตีประเพณ	ีภมูปัิญญา
ของท้องถิ่น	 รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 2)		สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ	 ดูแล	 และ
บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
	 3)		สิทธิในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
	 ข้อสังเกต	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้ค�าว่า	 “ชุมชนท้อง
ถิ่นดั้งเดิม”	แทนค�าว่า	“ชุมชนท้องถิ่น”	ดังที่ได้ใช้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อน	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลผู้มีอิทธิพลหรือ
นายทุนจากต่างถิ่นเข้าไปตั้งชุมชนขึ้นใหม่และขอใช้สิทธิในการ
จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ	
 
	 2.		สิทธิของบุคคลในการที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทีด่แีละมคีณุภาพ	และมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม
	 มาตรา	67	สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน
ในการอนุรักษ์	 บ�ารุงรักษา	 และการได้ประโยชน์จากทรัพยากร-
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	 และในการคุ้มครอง	
ส่งเสรมิ	และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่าง
ปกติและต่อเนื่อง	 ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิตของตน	 ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม	
	 การด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากร-
ธรรมชาติ	 และสุขภาพ	 จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีก่อน	รวมทัง้ได้ให้องค์กรอสิระซึง่
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว	

	 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	 ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง
	 หลกัการของรฐัธรรมนญูในมาตรา	67	วรรคแรกนี	้เป็นการ
ให้สทิธแิก่ปัจเจกบคุคลทัว่ไปในอนัทีจ่ะด�ารงชวีติอยูใ่นสิง่แวดล้อม
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 และการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี	 รวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและรัฐใน
การบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์สิทธิดังกล่าวนี้ไว้	 สิทธิใน
มาตรานี้มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดในเรื่องสิทธิในคุณภาพ
สิง่แวดล้อมทีว่่า	“มนษุย์นัน้มสีทิธพิืน้ฐานในธรรมชาตทิีไ่ด้คณุภาพ	
ในแสงแดดที่ระยิบระยับ	ในน�้าและอากาศที่บริสุทธิ์	ในธรรมชาติ
ป่าเขาที่สวยงามและหลากหลาย”1	 สิทธิในคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้
จงึมคีวามหมายจ�ากดัอยูเ่พยีงในสิง่แวดล้อมตามธรรมชาตเิท่านัน้
ไม่รวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 อาทิ	 สิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือ
วฒันธรรม	ฯลฯ	สทิธขิองปัจเจกชนในการทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและ
ชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรานี้	
แบ่งออกได้	3	ประการ	คือ
	 1)	สิทธิในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพในสิ่ง
แวดล้อม
	 2)	สทิธใินการได้ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต	ิและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
	 3)	สทิธใินการบ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	
และความหลากหลายทางชีวภาพ	
	 นอกจากจะได้ให้การรับรองสิทธิดังกล่าวข้างต้นแล้ว	
มาตรานี้ยังให้หลักประกันว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะไม่ถูกท�าลายลง
อนัเป็นผลมาจากโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่
แวดล้อม	โดยได้ก�าหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อ
ให้เกดิผลกระทบอย่างรนุแรงต่อสิง่แวดล้อมมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องท�าการ
ศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
กจิกรรมนัน้เสยีก่อน	และโครงการหรอืกจิกรรมเหล่านัน้จะต้องผ่าน
การพิจารณาและให้ความคิดเห็นประกอบ	โดยกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น	จากผู้ที่เกี่ยวข้องจนมีข้อยุติเสียก่อน	จึงจะสามารถ
ด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นได้	บทบัญญัติในมาตรา	67	
วรรค	2	ได้ระบุถึงขั้นตอนก่อนการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมไว้	ดังนี้	

1	 แก้วสรร		อติโพธิ,	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ”	(กรุงเทพมหานคร:	
	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,	2541),	29.
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	 1)		ท�าการศึกษาและประเมินผลกระทบโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
	 2)		ให้องค์กรอสิระ	ซึง่ประกอบไปด้วยผูแ้ทนองค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม	 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจ
	 นอกจากนี้	ในมาตรา	67	วรรค	3	ยังให้สิทธิแก่ชุมชนใน
การฟ้องร้องหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง	ในกรณทีีป่รากฏว่ามไิด้มกีาร
ปฏิบัติตามมาตรา	67	วรรค	1	และวรรค	2	ซึ่งได้แก่	หน่วยราชการ	
หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือองค์กรอื่น
ของรัฐ	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้	 สิทธิในการฟ้องหน่วย
ราชการเป็นคดีความนี้มีพัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ว ่า	
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนและประชาชนที่
ได้มอบหมายให้รัฐเป็นผู้ดูแลหากรัฐปฏิเสธหรือไม่สามารถกระท�า
หน้าที่ดังกล่าวนั้น	 ชุมชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อม
นัน้ย่อมมสีทิธฟ้ิองคดเีพือ่ให้รฐัท�าหน้าทีด่งักล่าวให้ถกูต้องได้	อาทิ	
การฟ้องเทศบาลเพือ่ขอให้เพกิถอนใบอนญุาตก่อสร้างอาคารทีข่ดั
ต่อกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในบริเวณที่ก่อสร้างตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร	 หรือการฟ้องหน่วยราชการที่ปฏิเสธสิทธิของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 เป็นต้น	 สิทธิในการฟ้องคดี
ตามมาตรานี้เป็นสิทธิของชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากปัญหา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม		ดังนั้น	จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องร้องที่จะต้อง
พสิจูน์ให้เหน็ถงึความเสยีหายทีต่นได้รบัจากปัญหาของคณุภาพสิง่
แวดล้อมดังกล่าวนั้น

 3.	 สทิธขิองประชาชนในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารสาธารณะ	
	 มาตรา	56	บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรอืข่าวสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ	หน่วยงานของ
รัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูล
นั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	ความปลอดภัยของประชาชน	
หรอืส่วนได้เสยีอนัพงึได้รบัความคุม้ครองของบคุคลอืน่		ทัง้นีต้าม
ที่กฎหมายบัญญัติ
	 หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา	58	 นี้เป็นการยอมรับ
สทิธขิองประชาชนทัว่ไปในการรบัรูข้้อมลูข่าวสารอนัเป็นสาธารณะ	
มิได้จ�ากัดเพียงผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องดังเช่นกรณีของสิทธิในประเภทอื่นๆ	 สิทธิดังกล่าวมี
วิวัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ว่า	ประโยชน์สาธารณะเป็นของ
ประชาชนทั่วไป	 รัฐเป็นเพียงผู ้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้ดูแล
ประโยชน์นั้น	 ประชาชนผู้เป็นเจ้าของยังมีสิทธิที่จะรับรู้และตรวจ
สอบได้เสมอ	 สิทธิที่ว่านี้	 ได้แก่	 “สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ”	สิทธิตามมาตรานี้	หมายถึง	สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

หรอืข่าวสารสาธารณะเท่านัน้ไม่รวมถงึข้อมลูหรอืข่าวสารทีเ่ป็นการ
ภายในของหน่วยงานราชการหรือของรัฐ	ในการจ�าแนกข้อมูลโดย
ทั่วไปอาจแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	ข้อมูลภายในและข้อมูล
สาธารณะ	ดังนั้น	 ข้อมูลใดหากมิใช่	 “ข้อมูลภายใน”	ของหน่วย
งานใดหน่วยงานหนึง่แล้ว	ย่อมจะต้องถอืว่าเป็น	“ข้อมลูสาธารณะ”	
ได้ทั้งสิ้น	
	 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ข้อมูลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐทีจ่ะถอืวา่เป็นขอ้มลูภายใน
นั้น	 หมายถึงข้อมูลที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงาน
รวมทั้งข้อมูลที่ยังอยู่ในกระบวนการวินิจฉัยสั่งการของหน่วยงาน
นั้นๆ	ส่วนผลของค�าวินิจฉัยสั่งการ	แนวนโยบาย	บันทึก	และสรุป
ส�านวนการสอบสวนซึ่งผ่านกระบวนการวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวไป
แล้วนัน้	ข้อมลูเหล่านีถ้อืได้ว่าเป็นข้อมลูสาธารณะซึง่ประชาชนโดย
ทัว่ไปมสีทิธเิข้าถงึได้ทัง้สิน้	ตวัอย่างของข้อมลูข่าวสารสาธารณะที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้	ได้แก่	แผนการสร้างเขื่อนเพื่อการ
ชลประทาน	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แผนการ
ก�าหนดเขตนิคมอุตสาหกรรม	 แนวเขตการตัดถนนสายใหม่	 ค�า
อนญุาตการก่อสร้างโรงงานหรอือาคารขนาดใหญ่	แนวทางการวาง
ท่อก๊าซ	รวมทัง้รายงานการควบคมุมลพษิของโรงงานอตุสาหกรรม
ต่างๆ	เป็นต้น	

 				4.	สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนการอนุญาตหรือด�าเนิน
โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	
	 มาตรา	57	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	 ค�าชี้แจง	 และ
เหตุผลจากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาตหรือการด�าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ
อนามัย	 คุณภาพชีวิต	 หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน	
หรือชุมชนท้องถิ่น	 และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว	
	 การวางแผนพัฒนาสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และ
วฒันธรรม	การเวนคนือสงัหารมิทรพัย์	การวางผงัเมอืง	การก�าหนด
เขตการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ	และการออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียส�าคัญของประชาชน	 ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด�าเนินการ
	 หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา	57	นี้	เป็นการให้สิทธิ
แก่บคุคลหรอืชมุชนท้องถิน่ทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากโครงการหรอื
กิจกรรมใดๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม	การ
ด�ารงชีวิต	 หรือส่วนได้เสียอันส�าคัญของบุคคลหรือของชุมชน					
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ท้องถิ่น	 ในการได้รับข้อมูล	 ค�าชี้แจง	 พร้อมทั้งเหตุผลจากหน่วย
ราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	
ก่อนการอนญุาตจดัท�าโครงการหรอืกจิกรรมเหล่านัน้	สทิธทิีว่่านีม้ี
ความเชือ่มโยงกบัสทิธใินการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารอนัเป็นสาธารณะ
ตามมาตรา	56	ในประการทีว่่า	นอกจากการมสีทิธทิีจ่ะได้รบัข้อมลู
ข่าวสารอนัเป็นสาธารณะดงักล่าวแล้ว	ประชาชนทีม่ส่ีวนได้เสยียงั
มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงการอนุญาตให้จัดท�า
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย	
โดยมข้ีอแตกต่างในประเดน็ทีว่่า	สทิธติามมาตรานีเ้ป็นสทิธเิฉพาะ
ของผู ้มีส่วนได้เสียหรือของชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น	
อาท	ิสทิธขิองประชนในชมุชนทีอ่าศยัอยูร่มิน�า้ในกรณทีีม่โีครงการ
จะจัดตั้งโรงงานกระดาษบริเวณริมน�้าดังกล่าว	ในขณะที่สิทธิตาม
มาตรา	56	เป็นสทิธขิองประชาชนทัว่ไปในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
สาธารณะโดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่จ�าต้องมีส่วนได้เสียในข้อมูล
ข่าวสารที่ว่านั้นแต่อย่างใด	
	 การใช้สิทธิของประชาชนตามมาตรานี้จะกระท�าผ่าน
กระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า	“การท�าประชาพิจารณ์”	(Public	Hearing)	การท�า
ประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนผูม้ส่ีวนได้เสยีทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากโครงการหรอืกจิ
กรรมใดๆ	ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือท้วงติงก่อน
ที่จะมีการอนุญาตในโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น	 หลักการดัง
กล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐหรือของ
เจ้าของโครงการให้เป็นไปโดยรอบคอบและเป็นธรรม	 เป็นการรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งผู ้ด�าเนินโครงการ	
รัฐบาล	และประชาชน	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
	 1)	รวบรวมข้อมูล	 ข่าวสาร	 ความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ	ที่พึงมีของทุกฝ่าย
	 2)	จดัตัง้คณะกรรมการรบัฟังความคดิเหน็ทีเ่ป็นอสิระและ
เป็นกลาง	ซึ่งโดยทั่วไปจะมีจ�านวนประมาณ	3-5	คน
	 3)	แจกจ่ายข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ตรวจสอบตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนด	
	 4)	รบัลงทะเบยีนข้อพจิารณ์	โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีแสดงความ
จ�านงเข้าท�าพิจารณ์ในประเด็นใดๆ	โดยเฉพาะเจาะจง	
	 5)	ผู้พิจารณ์เข้าชี้แจง	ซักถาม	เสนอข้อมูล	หลักฐาน	และ
ความคดิเหน็ของตนเป็นประเดน็ๆ	ไป	การพจิารณ์นีจ้กัต้องกระท�า
โดยเปิดเผย	เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมีสิทธิรับฟังได้	
	 6)	คณะกรรมการฯ	จะประชมุและลงความเหน็ในประเดน็
ต่างๆ	ตามหลักฐานที่ปรากฏ	พร้อมหาข้อยุติในประเด็นที่ว่าควร

ที่จะอนุมัติโครงการที่ว่านี้หรือไม่	หรือควรแก้ไขปรับปรุงส่วนหนึ่ง
ส่วนใด	 หรือให้ระงับโครงการไว้เพื่อท�าการศึกษาเพิ่มเติม	 โดย
ประกาศผลดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบ
	 การท�าประชาพิจารณ์นั้น	 เป็นเพียงกระบวนการรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการเท่านัน้	รฐัหรือเจ้าของโครงการยังเป็นผู้ทีม่อี�านาจในการ
ตดัสนิใจในขัน้สดุท้ายว่าควรทีจ่ะด�าเนนิโครงการนัน้หรอืไม่	ซึง่ใน
ขั้นตอนสุดท้ายแล้วสิทธิของประชาชนที่จะได้รับในเรื่องการท�า
ประชาพิจารณ์ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ	 อนึ่ง	
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้
ออกระเบียบก�าหนดว่า	 ในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมทุกฉบับจักต้องมีการจัดท�าการรับฟังความคิดเห็น
แนบไปด้วย	

 ข. หน้าที่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม

	 1.	หน้าทีข่องประชาชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 มาตรา	71	 บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ	 รักษาผล
ประโยชน์ของชาติ	และปฏิบัติตามกฎหมาย
	 มาตรา	73	 บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร	 ช่วยเหลือใน
การป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัสิาธารณะ	เสยีภาษอีากร	ช่วยเหลอื
ราชการ	 รับการศึกษาอบรม	 พิทักษ์	 ปกป้อง	 และสืบสานศิลป
วัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	และอนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ
	 หลกัการของรฐัธรรมนญูในมาตรา	73	ก�าหนดให้เป็นหน้าที่
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
หลกัการดงักล่าวเป็นผลสบืเนือ่งมาจากแนวความคดิในเรือ่งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 กล่าวคือ	
ประชาชนควรมส่ีวนร่วมทัง้ในแง่ของการมสีทิธทิีจ่ะได้ใช้ประโยชน์
และในแง่ของการมีหน้าที่ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	ผลของการก�าหนดให้เป็นหน้าที่ดังกล่าว
ท�าให้รฐัสามารถทีจ่ะบงัคบัให้ประชาชนกระท�าการหรอืงดเว้นการ	
กระท�าใดๆ	 ที่อาจเป็นการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมได้	ซึง่หากฝ่าฝืนกจ็ะได้รบัโทษทัง้ในทางอาญาและในบาง
กรณีอาจต้องรับผิดในความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมที่เสียไปอีก
ด้วย	 ตัวอย่างเช่น	 ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	
พ.ศ.	2535	 มีบทบัญญัติห้ามมิให้มีการล่าหรือท�าการค้าสัตว์ป่าที่
ก�าลงัตกอยูใ่นอนัตรายใกล้จะสญูพนัธ์	และพระราชบญัญตัโิรงงาน	
พ.ศ.	2522	มบีทบญัญตักิ�าหนดให้เจ้าของโรงงานต้องท�าการบ�าบดั
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น�้าเสียจากโรงงานก่อนปล่อยออกสู่แหล่งรองรับตามธรรมชาติ	
เป็นต้น	

	 2.	หน้าทีข่องรฐัในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	
	 มาตรา	85		รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้
 ......................................
	 (3)	จัดให้มีการวางผังเมือง	พัฒนา	และด�าเนินการตาม
ผงัเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพือ่ประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
	 (4)	 จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วน
รวม	ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน	บ�ารุงรักษา	และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล
	 (5)	ส่งเสรมิ	บ�ารงุรกัษา	และคุม้ครองคณุภาพสิง่แวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ตลอดจนควบคุมและก�าจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	โดยประชาชน	ชุมชนท้องถิ่น	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
	 หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา	85	นี้	ได้ถูกบัญญัติไว้
ในหมวด	5	 ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	
เป็นการยอมรับบทบาทของชุมชนและประชาชนในการมีส่วนร่วม
กับรัฐเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดย
ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการ	ดังต่อไปนี้
	 1)		สงวน	บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพ
	 2)		ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพ
	 3)		ส่งเสริม	บ�ารุงรักษา	และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 4)		ควบคมุและก�าจดัภาวะมลพษิทีม่ผีลต่อสขุภาพ	อนามยั	
สวัสดิภาพ	และคุณภาพชีวิตของประชาชน
	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	ในกรณีที่รัฐไม่สามารถปฏิบัติตามแนว
นโยบายที่ก�าหนดไว้ในมาตรานี้	ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิฟ้อง
ร้องเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้หรือไม่	 เมื่อ
พิจารณาประกอบกับมาตรา	75	ที่ว่า	“บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการตรากฎหมายและการก�าหนดนโยบายใน
การบริหารราชการแผ่นดิน”	แล้วผู้เขียนมีความเห็นว่า	มาตรานี้มี
ไว้เพื่อเป็นการก�าหนดแนวทางในการตรากฎหมายและก�าหนด
นโยบายในการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เท่านั้น	โดยทั่วไปการใช้สิทธิฟ้องคดีหน่วยงานของรัฐกฎหมายได้
ก�าหนดไว้โดยเฉพาะ	ได้แก่	ตามมาตรา	67	วรรค	32	เป็นกรณีที่
หน่วยงานนัน้ๆ	ละเว้นการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามสทิธขิองการมส่ีวน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิทธิในการตรวจสอบหน่วยงาน
ของรฐัในการจดัท�าโครงการทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	และ
ตามมาตรา	67	วรรคสาม	เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการ	
กระท�าตามหน้าที่ ในการคุ ้มครองสิทธิของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ	 กล่าวโดยสรุป	 การใช้สิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นกรณีที่
ประชาชนถกูปฏเิสธสทิธติามรฐัธรรมนญูจากเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ส่วน
กรณีตามมาตรา	85	 นี้เป็นบทก�าหนดหน้าที่ของรัฐมิใช่สิทธิของ
ประชาชน	หากมกีารปฏเิสธการปฏบิตัหิน้าทีก่ไ็ม่น่าทีจ่ะก่อให้เกดิ
สิทธิในการฟ้องคดีต่อหน่วยงานของรัฐดังกล่าวนั้นได้แต่อย่างใด	
	 นอกจากนี้	รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติที่ก�าหนดให้
รัฐมีหน้าที่ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพื่อ
การเกษตรอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยต้องท�าการจดัสรรให้เกษตรกร
ได้ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรดงักล่าวอย่างทัว่ถงึและคุม้ค่า	ปรากฏ
ตามมาตรา	85(1)		ที่บัญญัติว่า
	 “ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	
โดยให้ค�านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	
ทั้งผืนดิน	 ผืนน�้า	 วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 และก�าหนดมาตรฐาน
การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	 โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผล	
กระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้วย”

2	 มาตรา	67	วรรคสาม	สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการส่วนท้องถิ่น	หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	ย่อมได้รับความคุ้มครอง
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	 3.		หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ	
บ�ารงุรกัษา	และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
	 มาตรา	290	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ�านาจ
หน้าทีส่่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
	 กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส�าคัญดังต่อ
ไปนี้
	 (1)		การจัดการ	การบ�ารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
	 (2)	การเข้าไปมส่ีวนในการบ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมทีอ่ยูน่อกเขตพืน้ทีเ่ฉพาะในกรณทีีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
	 (3)	 การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือ
กจิกรรมใดนอกเขตพืน้ทีซ่ึง่อาจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
	 หลักการของรฐัธรรมนูญในมาตรา	290	นี้	เปน็การยอมรับ
บทบาทของชมุชนท้องถิน่ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อมในท้องถิน่	เป็นการส่งเสรมิให้ท้องถิน่มอีสิระในการจดัการ
ทรัพยากรดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ	อย่างแท้จริงมากขึ้นกว่า
ในอดีตที่การจัดการมักเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคที่
ด�าเนนิการตามนโยบายทีถ่กูก�าหนดมาจากส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่	
มาตรานี้ให ้อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งได ้แก ่	
กรงุเทพมหานคร	เมอืงพทัยา	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	เทศบาล	
สุขาภิบาล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีอ�านาจออกกฎหมาย
เพือ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของท้องถิน่ดงันี้
	 1)		การจัดการ	 บ�ารุงรักษา	 และใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
	 2)		การเข้าไปมส่ีวนในการบ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมทีอ่ยูน่อกเขตพืน้ทีเ่ฉพาะในกรณทีีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
	 3)		การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือ
กจิกรรมใดนอกเขตพืน้ทีซ่ึง่อาจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

	 หลักการของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจองค์กรท้องถิ่นมี
อ�านาจในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้เองตามมาตรานี้	 มี
พัฒนาการมาจากแนวความคิดที่ให้องค์กรดังกล่าวมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง	 ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา	281	 ที่ว่า	
“...รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเอง	 ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น”	 และ	

ในมาตรา	282	“การก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท�า
เท่าที่จ�าเป็นและมีหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ชัดเจน
สอดคล้องและเหมาะสมกบัรปูแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่		
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม	และจะกระทบถงึสาระส�าคญัแห่งหลกัการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น	 หรือนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้”	และในมาตรา	283	ที่ว่า	 “ย่อมมีความ
เป็นอิสระในการก�าหนดนโยบาย	 การบริหาร	 การจัดบริการ
สาธารณะ	การบรหิารงานบคุคล	การเงนิและการคลงั	และมอี�านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ	 โดยต้องค�านึงถึงความสอดคล้องกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย”	 บทบัญญัติ
เหล่านีถ้อืได้ว่าเป็นบทเสรมิทีช่่วยให้การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นมีความอิสระ	ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น

ความส่งท้าย

	 ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญในการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาในอดีต	ได้แก่	แนวความคิดใน
เรือ่งสิง่แวดล้อมทีไ่ม่ตรงกนัของผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิ
ชอบ	 ซึ่งได้แก่	 รัฐ	 ประชาชน	 และชุมชนท้องถิ่น	 ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพของปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่	 และโอกาสในการ
เข้าถงึข้อมลูข่าวสารและการมส่ีวนร่วมของประชาชนทีไ่ม่เท่าเทยีม
กัน	ดังนั้น	จึงได้มีการจัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ขึ้นเพื่อขจัด
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	 โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ที่
ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	ประการแรก	เพื่อควบคุมและแก้ไขภาวะ
มลพิษของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์	 ประการที่สอง	 เพื่อเป็นการสงวน	 ดูแล
รักษา	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และในประการ
สุดท้าย	เพื่อให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมร่วมกบัรฐั	ซึง่ได้แก่	
รัฐ	องค์กรปกครองท้องถิ่น	ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	องค์การพัฒนา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป	
โดยให้สิทธิทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและชุมชน	 รวมทั้งท้องถิ่นในการ
จัดการทรัพยากรดังกล่าวผ่านกระบวนการรับรู้และตัดสินใจของ
ประชาชน	หรือการท�าประชาพิจารณ์	และการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ									
สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อนัเป็นสาธารณะเพือ่ตรวจสอบการท�างานของรฐัในการจดัการด้าน
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สิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้ยังก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐและองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้ประโยชน์และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน	รวมทั้งให้สิทธิแก่ประชาชนในการฟ้องหน่วย
งานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ด�าเนินการตามหน้าที่ในการ
คุม้ครองสิง่แวดล้อม	หากปรากฏว่ามไิด้มกีารปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
สิทธิดังกล่าวข้างต้น

	 ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมนัน้	การ
อาศัยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่เพียงล�าพังไม่สามารถที่จะ
จัดการหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล	จ�าเป็นที่จะ
ต้องมีกฎหมายทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติที่ดีและ
เหมาะสมมารองรับซึ่งในปัจจุบัน	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	และกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	 อาทิ	
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน�้า	อากาศ	พลังงาน	ป่าไม้
และสัตว์ป่า	 เป็นต้น	 เหล่านี้ย่อมจะท�าให้การบริหารจัดการด้าน	
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสมดังเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ
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