การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร**
ตามที่ พ.ร.บ. ผังเมือง ไดบัญญัติใหมีการจัดทําผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ที่ผานมาผังเมือง
รวมจัดทําโดยกรมการผังเมือง และผูที่มีอํานาจในการบังคับใชคือ เจาพนักงานทองถิ่น
ปญหาหลักของกฎหมายผังเมืองที่ผานมาคือ "ผูใชไมไดทํา ผูทําไมไดใช" นั่นคือ ผูวางผังเมือง
หรือนักผังเมืองก็ไมใชคนในพื้นที่หรือทองถิ่นนั้นๆ หรือไมไดเปนคนบังคับใช เจาพนักงานทองถิ่นไมมี
ความเขาใจเกี่ยวกับการวางผังเมืองมาตั้งแตตน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในปจจุบันคือ การขาดการบังคับใช
ของผังเมืองรวม ประชาชนโดยทั่วไปไมสนใจผังเมือง แมแตนักกฎหมายเองก็ไมสนใจผังเมือง เพราะ
เนื่องจากไมมีกลไกหรือกระบวนการที่จะบังคับใหเปนไปตามผังเมืองรวมอยางจริงจัง เชน มีการวางผัง
เมืองรวมวาบริเวณหรือพื้นที่ตรงนี้เปนพื้นที่การศึกษา แตก็ปรากฎวากระทรวงอุตสาหกรรมไปอนุมัติให
มีการตั้งโรงงานในเขตการศึกษา หรือมีการวางผังเมืองกําหนดเขตวาเปนพื้นที่อุตสาหกรรมแตก็ไมมีการ
ไปสรางสาธารณูปโภครองรับในพื้นที่นั้น ๆ เปนตน
สรุป ที่ผานมาผังเมืองไมคอยมีความหมายสําหรับประชาชนเทาใดนัก แตกฎหมายผังเมืองเปน
กฎหมายที่มักจะไดรับการกลาวถึงในฐานะที่เปนกฎหมายฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน แตเทาที่ผานมาก็พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวมมี
นอยมาก ซึ่งคนที่มาประชุมสวนใหญก็เปนพวกพอคา นักคาที่ดิน
ปจจุบันกําลังจะมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ใหเจาพนักงานในทองถิ่นเปนผูจัดทําและบังคับใช
ผังเมืองรวมเอง ซึ่งเทศบาลโดยเฉพาะปลัดเทศบาลก็จะมีบทบาทโดยตรงในการวางผังเมืองและกําหนด
การใชที่ดินเอง ซึ่งอาจจะทําใหปญหาหลายๆ ประการลดนอยลง แตปญหาหลักๆ ในขณะนี้คือ การขาด
แคลนความรูดานเทคนิคในการวางผังเมือง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการใชที่ดิน และประกอบการวางผังเมืองตองใชกฎหมาย
หลายฉบับรวมกัน ไมใชเฉพาะ พ.ร.บ. ผังเมือง เพราะลําพัง พ.ร.บ. ผังเมืองแลวจัดวายังหยาบเกินไปที่
จะกําหนดรายละเอียดการใชที่ดิน และการกําหนดลักษณะการใชที่ดินมักกําหนดเปนรอยละ ซึ่งในการ
ควบคุมหรือการพิจารณาวาเกินกวาอัตราที่กําหนดหรือยังก็เปนหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น แตสวน
ใหญก็มักไมทํากัน กฎหมายที่จะนํามาประกอบการใชที่ดินไดแก
- กฎหมายผังเมือง
- กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ซึ่งกําหนดความสูงและสถานที่ตั้งของอาคาร เปนตน
**

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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- กฎหมายตาม พ.ร.บ. โรงงาน เพื่อควบคุมการตั้งโรงงาน
- กฎหมายตาม พ.ร.บ. โรงแรม เพื่อควบคุมการตั้งโรงแรม
- กฎหมายตาม พ.ร.บ. สถานบริการ เพื่อควบคุมการตั้งสถานบริการ
การมีสวนรวม ในที่นี้จะเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวด
ลอม ซึ่งจะกลาวถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน มีหลายระดับ เริ่มตั้งแต
1) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร จะเห็นวา
ยุคนี้เปนยุคที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวม หรือที่เรียกวา ยุคประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (
participatory democracy ) แตประชาชนมักสับสนวาตนสามารถมีสวนรวมไดมากนอยเพียง
ใด มีสวนรวมในระดับใด ในทางปฏิบัติมักเกิดปญหาเพราะประชาชนมักเรียกรองการ
ประชาพิจารณและการแสดงความคิดเห็นในทุกๆ เรื่อง ซึ่งกฎหมายตองกําหนดออกมาให
ชัดเจน และการมีสวนรวมนี้จะรวมถึงสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร จึงทําใหเกิดมีกฎหมาย
และ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารเกิดขึ้น
2) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ปจจุบันมีการกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ไมวาจะเปนการจัดการปาไม
แหลงน้ํา มีราง พ.ร.บ.ปาชุมชน, ราง พ.ร.บ.น้ํา และรัฐบาลเองก็กําลังจัดทําราง พ.ร.บ.รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ( ราง พ.ร.บ.ประชาพิจารณ ) ซึ่ง พ.ร.บ. ประชาพิจารณนี้เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับการการ
ทําประชาพิจารณที่ผานมา ขั้นตอนการจัดประชาพิจารณ และจะทําอยางไรใหประชาชนรูสึกวาตนเองมี
สวนรวมอยางแทจริง เนื่องจากวาปจจุบันประชาชนมักมองเห็นวาการประชาพิจารณสวนใหญเปนเพียง
กระบวนการสรางความชอบธรรมใหแกรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลเองก็มีสวนทําใหประชาชนรูสึกเชนนี้ดวย
เพราะที่ผานมาการจัดทําโครงของรัฐบาลมักจัดทําไปกอนแลวคอยมาจัดทําประชาพิจารณภายหลังวา
ประชาชนเอาหรือไมเอาโครงการ ซึ่งตามหลักที่แทจริงของการทําประชาพิจารณ คือ การรับฟงความคิด
เห็นของประชาชนเพื่อเอาขอมูลมาประกอบการตัดสินใจของรัฐเพื่อใหไดการตัดสินใจที่รอบดานมาก
ขึ้น และควรจะมีการจัดทํากอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
3) การมีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมาย
เปนการมีสวนรวมที่มีความสําคัญมาก เพราะถาจะจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหได
อยางมีประสิทธิภาพ จะตองใหประชาชนมีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งในตางประเทศนั้นจะให
ความสําคัญมาก ขณะที่ประเทศไทยเรายังไมคอยมีการพูดถึงมากนัก
รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชน
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รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่เรียกวา "รัฐธรรมนูญฉบับสีเขียว" เปนรัฐธรรมนูญที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดลอมป 2535 ซึ่งเริ่มตั้งแต
มาตรา 46 สิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม … ในการมีสวนรวมจัดการบํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีการอาศัยมาตรา 46 ในการเรียกรองการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรทั้งปาไม น้ํา ทรัพยากรประมงทะเล เปนตน
มาตรา 56 สิทธิบุคลในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี หนาที่ของเจาของโครงการหรือกิจ
กรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในการมีชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี มีการกําหนดหนาที่ในการทํา EIA ระบุวาเจาของโครงการที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมมีหนาที่ตองจัดทํา EIA และปจจุบันในประเทศไทยก็มีกฎหมายที่กําหนดขนาดและ
ประเภทของโครงการ ซึ่งจะกําหนดวาโครงการประเภทใดตองทํา EIA และโครงการขนาดใดตองทํา
EIA เชน กฎหมายกําหนดใหโครงการที่เกี่ยวกับน้ําซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ําตั้งแต 100 ลานลูกบาศกเมตร
ขึ้นไป หรือมีพื้นที่กักเก็บน้ําตั้งแต 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป หรือโครงการชลประทานที่มีพื้นที่ตั้งแต
80,000 ไรขึ้นไปตองทํา EIA เปนตน
มาตรา 58 สิทธิของประชาชนในการไดรับขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานหรือองคกรของรัฐ
มาตรา 59 สิทธิของบุคคลในการไดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผล กอนการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม … สิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
สิทธิของบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกําหนดวา "ประชาชนมีสิทธิที่จะรับทราบคํา
ชี้แจงเหตุผล รวมทั้งมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการแสดงความคิดเห็นของประชาชน"
ซึ่งเปนการรับรองเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในการทําประชาพิจารณ หากรัฐมีโครง
การใดๆ จะตองชี้แจงใหเหตุผล ใหขอมูลแกประชาชน และตองเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิด
เห็น
จากผลของมาตรา 59 พบวา ตอนี้ไปทุกโครงการที่ตองมีการจัดทํา EIA จะตองมีกระบวน
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเขาไปเปนสวนหนึ่งของรายงาน EIA ดวย ซึ่งที่ผานมายังไมมี เจา
ของโครงการหรือหนวยงานของรัฐไปทํา EIA ในระยะเวลาสั้น ขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง
มาตรา 69 หนาที่ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาตรา 79 รัฐตองสงเสิรมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา 290 อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวด
ลอม
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พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
บัญญัติสิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสาร สิทธิในการไดรับคาเสียหายในกรณีที่ประสบความ
เสียหายจากหนวยงานของรัฐ
มาตรา 6 สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสาร
มาตรา 7-8 รับรองฐานะขององคกรเอกชนทางดานสิ่งแวดลอม
มาตรา 96 ความรับผิดทางแพงของเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ที่กอใหเกิด
ความเสียหายไมวาจะเกิดจากการกระทําที่จงใจหรือประมาทเลินเลอ หรือไมก็ตาม
มาตราที่เกี่ยวของกับสิทธิขององคกรเอกชน ( NGOS ) ในตางประเทศสําคัญมาก เพราะ
องคกรเอกชนเปนตัวแทนของประชาชน การรับรองสิทธิขององคกรเอกชนก็คือการรับรองการมีสวน
รวม ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดลอมไดรับรองฐานะขององคกรเอกชน วาองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมสามารถ
ไปจดทะเบียน และหากจดทะเบียนแลวจะสามารถขอเงินอุดหนุนจากรัฐในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ได
แตมาตรานี้ไมคอยไดผล เนื่องจากในมาตรานี้กําหนดวาองคกรเอกชนที่จะไปจดทะเบียนไดตองมีฐานะ
เปนนิติบุคคล จึงทําใหองคกรที่ไมเปนนิติบุคคลแตเปนกลุมของชาวบานซึ่งความจริงมีบทบาทในการ
รักษาสิ่งแวดลอมไมสามารถจดทะเบียนได
จากมาตรา 96 กําหนดความรับผิดทางแพง หากจะฟองเรียกรองคาเสียหายทางแพงจะฟอง
ละเมิด วาทําใหเกิดความเสียหายแกกาย หรือจิตใจ หรือทรัพยสิน ฯลฯ ซึ่งโดยปรกติตองพิสูจนวาความ
เสียหายดังกลาวเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางใดอยางหนึ่ง แตตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดลอมที่
ตางจากการกําหนดความรับผิดทางแพงทั่วไปก็คือ ไมวาจะเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือจงใจ
หรือไมก็ตามก็ถือวาผิด อยางไรก็ดี ผูเสียหายยังคงตองพิสูจนความเสียหายอยูดี และในทางปฏิบัติเปน
เรื่องยากที่จะพิสูจนความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดทางดานสิ่งแวดลอม
ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวม
1) ความไมชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิในการมีสวนรวม เชน สิทธิในขอมูลขาวสาร สิทธิ
ในสิ่งแวดลอมที่ดี สิทธิในการฟองรองคดี สิทธิในการทําประชาพิจารณ สิทธิในการเรียกรองคาเสีย
หาย สิทธิในการฟองรอง แตในตางประเทศจะมีความชัดเจนมากกวา เชน ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนมี
สิทธิในการฟองหรือเรียกรองคาเสียหายไดกวางมาก เพราะกฎหมายบัญญัตินิยามคําวา "ผูเสียหาย” ไว
กวางมาก ทําใหผูกอมลพิษ เชน โรงงานตางๆ ตองระมัดระวังตัวอยางมาก เพราะประชาชนจะเขาไปจัด
การหรือตอตานเองไดเลย
สําหรับประเทศไทย ยังคงมีคําถามหลายอยางเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เชน
ใครมีสิทธิฟองรองเฉพาะ "ผูเสียหาย" ใชหรือไม ?
ควรจะใหองคกรเอกชนมีสิทธิฟองไดหรือไม ?
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ควรนําเอาหลักการ Citizen's Suit ( ประชาชนทั่วไปไมจํากัดเฉพาะผูเสียหายมีสิทธิ
ฟอง ) มาใชหรือไม ?
2) ความไมเขาใจในรูปแบบของการมีสวนรวม
เชน ความไมเขาในวัตถุประสงคของการทําประชาพิจารณ เพราะการทําประชาพิจารณไม
ไดหมายความวาจะเปนการตัดสินวาจะเอาโครงการหรือไมเอาโครงการ แตเปนเพียงการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นแลวรัฐจะนําเอาาความคิดเห็นมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึง่
ความไมเขาใจทําใหมีการเรียกรองประชาพิจารณในทุกๆ เรื่อง ซึ่งตามหลักจริงๆ การจะทําประชา
พิจารณหรือไมขึ้นอยูกับวาเปนเรื่องอะไร บางเรื่องอาจตองเปนเรื่องเทคนิคมากเกินกวาที่จะใหมีการทํา
ประชาพิจารณ
ฉะนั้น สิ่งที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเทศบาลตองทําคือ ตองทําความเขาใจกับประชาชนวาการ
ประชาพิจารณเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมเทานั้นเอง แตปญหาของการทําประชาพิจารณที่
ผานมาคือ การทําประชาพิจารณเปนไปแบบลวกๆ ไมถูกตอง อาศัยระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีป
2539 คือ ใหมีการตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ ใหทําประชาพิจารณภายใน 120 วัน ใหรวบรวมขอ
มูลใหเสร็จภายใน 30 วัน สงใหคณะกรรมการพิจารณ ซึ่งตามระเบียบนี้เปนไปไมไดวาจะทําใหประชา
ชนเขาไปมีสวนรวมได การจะจัดทําขอมูลเบื้องตนจะไมสามารถทําไดภายใน 30 วัน นอกจากนี้ การ
กําหนดวาใครคือ "ผูมีสวนไดสวนเสีย" ที่จะเขารวมการทําประชาพิจารณได ก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
หนวยงานวาจะใหใครเขารวมหรือไมใหเขารวมได
3) ปญหาในการพิสูจน "ความเสียหาย" ในคดีสิ่งแวดลอมและภาระในการพิสูจนวาความเสีย
หายเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกกลาวหาจริงเปนเรื่องลําบาก เชน ในกรณีโรงไฟฟาแมเมาะก็ยัง
พิสูจนไมไดวาที่ประชาชนปวย หรือสัตวตาย หรือใบไมหงิกงอ นั้นเปนผลกระทบหรือเกี่ยวของกับโรง
ไฟฟามากนอยเพียงใด ปจจุบันมีขอเสนอใหแกไขกฎหมายสิ่งแวดลอมใหเปลี่ยนภาระการพิสูจน คือ
การที่ผูกลาวหาจะตองเปนผูพิสูจนความเสียเองนั้นใหเปลี่ยนภาระการพิสูจนไปใหผูถูกกลาวหา ( วาเขา
ไมไดทําเกิดความเสียหาย ) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะเปนการพลิกระบวนการพิจารณาคดีแพงของตุลา
การไทย
4) ปญหาคาใชจายในการฟองรองคดี เนื่องจากการฟองรองคดีสิ่งแวดลอมจะตองมีคาใชจาย
มาก จึงมีขอเสนอวา ควรจัดเงินสนับสนุนจากกกองทุนสิ่งแวดลอมมาชวยเหลือการฟองรองคดีของ
ประชาชน
5) การใชสิทธิในการมีสวนรวมยังมีนอยมาก ซึ่งเกี่ยวกับปญหาดานจิตสํานึกของประชาชน
หรือทัศนคติของประชาชน ในการที่จะมองวา สิ่งแวดลอมเปนเรื่องของสวนรวมที่จะตองชวยกันปก
ปองมากนอยเพียงใด
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ความจริงมีกฎหมายหลายฉบับที่ใหสิทธิกับประชาชนเขามามีสวนรวม เชน พ.ร.บ. รักษาความ
สะอาด กําหนดใหผูที่เห็นคนอื่นทําความสกปรกหรือทิ้งขยะเปนผูเสียหายสามารถจะกลาวโทษหรือ
ฟองได แตที่ผานมาก็ไมมีคดีที่ประชาชนกลาวโทษหรือฟองรองคนอื่นที่ทิ้งขยะ หรือแมกฎหมายโรง
งานก็พยายามเขียนกฎหมายใหกาวหนาขึ้น เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม เชน กรณีที่โรงงานปลอย
มลพิษออกมา ผูที่ไดรับความเสียหายหรือประชาชนที่อยูในพื้นที่ใกลโรงงานใหถือวาเปนผูเสียหายดวย
แตที่ผานมายังไมมีประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเรียกรองคาเสียหายจากโรงงาน แตประชาชนจะเรียก
รองก็ตอเมื่อตนเองไดรบผลกระทบเทานั้น ซึ่งตางจากสังคมในตางประเทศที่มีกฎหมายสิ่งแวดลอมที่
พัฒนาแลวเนื่องจากประชาชนจะตื่นตัวมาก โรงงานตองระมัดระวังตัวมาก
ฉะนั้นปญหาของการใชสิทธินอยนาจะเกี่ยวของกับ วัฒนธรรม ทัศนคติ จิตสํานึกดานสิ่งแวด
ลอมของประชาชนดวย
บทสรุป
1) ประเทศไทยมีกฎหมายสาระบัญญัติที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถมีสวนรวมมากพอ
สมควร แตการใชสิทธิมีไมมาก สิทธิการฟองรองคดียังไมเปดกวาง
2) การใชสิทธิตามกฎหมายยังมีไมมาก เนื่องจากขอจํากัดตางๆ
∗ สิทธิในการฟองรองคดียังไมเปดกวางอยางชัดเจน
ปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ มักไมมีใครฟองคดีกัน และการดําเนินการพิจารณาคดี
ของศาลก็ใชเวลานานมาก เชน เคยมีคดีฟองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังที่ไปสรางตึกกระทรวง
การคลังในซอยพิบูลยวัฒนาเนื่องจากบริเวณนั้นเคยเปนพื้นที่ชุมน้ํา มีหนอง คลองที่ประชาชนเคยอาศัย
อยูอยางสมบูรณ คดีนี้ศาลตองใชเวลาในการพิจารณานานถึง 4 ป และจากการที่รัฐไมใหขอมูลขาวสาร
อะไรเลย กลุมผูฟองจึงเรียกรองสิทธิในขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม แตศาลชั้นตนกลับมีความ
เห็นวา แม พ.ร.บ. สิ่งแวดลอมจะกําหนดวาประชาชนมีสิทธิในขอมูลขาวสาร แตก็ไมไดกําหนดวารัฐมี
หนาที่อยางไรบางในการใหขอมูลขาวสาร ซึ่งจะเห็นวากฎหมายสิ่งแวดลอมจะมีบทบาทในการมีสวน
รวมไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับผูใชกฎหมาย
∗ ประชาชนยังขาดความเขาใจและจิตสํานึกในการมีสวนรวมมักสนใจเฉพาะประเด็นที่มี
ผลกระทบตอตนเอง
∗ ปญหาเรื่องภาระการพิสูจน
∗ ปญหาเรื่องคาใชจาย
∗ สิทธิขององคกรพัฒนาเอกชนในการมีสวนรวมยังไมชัดเจน
ในตางประเทศ พบวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ใหสิทธิแกประชาชนมากที่สุด แมแตแถบ
ยุโรปเองก็ยังใหสิทธิแกประชาชนในการฟองคดีไมเต็มที่ แตก็กําลังมีการพัฒนาไปในทางที่เปดกวาง
มากขึ้นตามลําดับ ตัวอยางเชน ในอังกฤษ มีคดีหนึ่งที่ Green Peace ฟองรัฐบาลอังกฤษ เนื่องจากรัฐบาล
6

อังกฤษไดอนุมัติใหสรางโรงบําบัดกากนิวเคลียรทางเหนือของประเทศ ซึ่งในการบําบัดกากนิวเคลียรนั้น
ตองใชน้ําในการบําบัด และน้ําที่บําบัดกากนิวเคลียรเสร็จจะถูกปลอยลงสูทะเล จึงมีการฟองรัฐบาล
อังกฤษวาการอนุมัติโครงการที่เปนโรงบําบัดนิวเคลียรนี้เปนการกระทําผิด เปนการทําลายสิ่งแวดลอม
ซึ่งศาลอังกฤษไดวางหลักไววา " Green Peace " ในฐานะที่เปนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ เปนตัวแทนของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอมมากมาย ยอมมีสิทธิที่จะฟองคดีแทนประชา
ชนได ในกรณีของประเทศไทยก็เคยมีคดีที่มูลนิธิที่เกี่ยวของทางดานสิ่งแวดลอมฟองเรียกรองสิทธิขอ
มูลขาวสาร เชน กรณีโครงการรถไฟฟามหานครมีการเรียกรองใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับแผนการกอสราง
และมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากโครงการ และในที่สุดคดีก็จบดวยการประนีประนอม
โดยกรุงเทพมหานครและเจาของโครงการยินยอมเปดเผยขอมูล แตศาลไมไดวางหลักหรือบรรทัดฐาน
ใหชัดเจนวาองคกรพัฒนาเอกชนมีสิทธิฟองคดีสิ่งแวดลอมเองไดหรือไม แมวาจะมิใชผูเสียหายโดยตรง
ก็ตาม
3) ความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิในการมีสวนรวม ยังตองมีการพัฒนาตอไป และบท
บาทของตุลาการจะมีความสําคัญในการพัฒนาความชัดเจนดังกลาว

*****************************
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