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บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง แผนการใหมีกฎหมายสิ่งแวดลอมแหงชาติ

พระราชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบังคับใชมา
เปนเวลาเกือบสามสิบป บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สงผลใหการบังคับใช
กฎหมายกับการบริหารจัดการกับปญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม มาตรการทางกฎหมายไม
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในสถานการณปจจุบัน จึงควรปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยโดยกําหนดใหมีพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. .... ใหเปนกฎหมายกลางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีว ภาพของประเทศ โดยกํา หนดหลั กการมีสว นรว มของประชาชนและชุมชนที่จะไดรับการคุมครอง
สงเสริม และมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
รางพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ... ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ของหนวยงานรัฐในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม กําหนดบทบาท สิทธิ อํานาจและหนาที่ของภาคสวนตางๆ ทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน เอกชนและประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวของกับจัดการ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยตองคํานึงถึงสิทธิของประชาชนในการดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง
สมดุลและยั่งยืน ความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยอาศัยหลักวิชาการ
กฎเกณฑและหลักฐานทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน โดยจําเปนจะตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
กําหนดใหมีผลบังคับใชทั่วราชอาณาจักรไทย ตลอดจนเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหลทวีปที่เปน
สิทธิของประเทศไทยตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม การจัดการ แนวทาง
ปฏิบัติ สิทธิ อันเกี่ยวของกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมขั้นต่ําตองเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ หากกฎหมายฉบับใดมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะที่สูงกวาก็ยังคงใช
บังคับไดตอไป

การจัดการความรู (Knowledge Management)
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย

รับรองสิทธิของบุคคล หรือชุมชนในการดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีอยางสมดุลและยั่งยืน เชน
สิ ท ธิ ก ารได รั บ ข อ มู ล และข า วสารจากหน ว ยงานของรั ฐ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และรั ก ษา คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งขอมูล และขาวสารที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ สวัสดิภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือคุณภาพชีวิตของตน สิทธิในการมีสวนรวมเพื่อกําหนดนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ
มีผลกระทบตอคุณภาพ สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ตนหรือชุมชน
กํา หนดให มีคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจหนาที่สําคัญในการเสนอนโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษและหนาที่ของแหลงกําเนิดมลพิษแตละประเภท
กําหนดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัด มาตรการปองกันและ
แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขสถานการณ เหตุภ ยันตรายหรือการแพรกระจายของมลพิษ เสนอแนะมาตรการดา น
การเงิน การคลัง การภาษีอากร และการสงเสริมการลงทุนเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดเอกภาพในการดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ
ปรับเปลี่ยนใหกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีฐานะเปนนิติบุคคล มีลักษณะเปนหนวยงานของรัฐที่มิไดเปน
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหนาที่โดยอิสระและเปนกลาง โดยมีคณะกรรมการกองทุนกําหนดนโยบาย
วางแผนและควบคุมกิจการ ของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ใน
การใชเงินกองทุน โดยมีผูจัดการกองทุนเปนผูดําเนินกิจการกองทุน
ปรับปรุงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยแบงเปน
๑.

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA)

คือ การใชกรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห ประเมินศักยภาพและขอจํากัดของสิ่งแวดลอม
ตั้งแตการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญในรายสาขา (sectoral based) หรือในเชิง
พื้นที่ (area based) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ
๒.

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental impact assessment :

HIA) และ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial environmental evaluation : IEE) การจัดทํา
รายงาน EHIA หรือ IEE ไมวาจะเปนโครงการของรัฐหรือเอกชนจะมีขั้นตอนการจัดทําตลอดจนการพิจารณาที่
เหมือนกันทั้งหมด หากเปนโครงการที่ตั้งในพื้นที่ที่มีการทํา SEA อยูแลวจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
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SEA ในพื้นที่นั้น และการจัดทํา EHIA จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ
ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
นําเอาระบบใบอนุญาต EHIA มาบังคับใชเพื่อแกปญหาการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ตองไดรับความเห็นชอบกอนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ ความสําคัญอีกประการหนึ่งคือเมื่อมี
เจาหนาที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน EHIA หากพบวามีการทําผิดเงื่อนไข และไดออก
คําสั่งทางปกครองใหแกไขแลวยังไมดําเนินการ เจาหนาที่ก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาต EHIA นั้น ซึ่งจะสงผล
ใหขาดคุณสมบัติในการประกอบกิจการดังกลาวทันที
เปลี่ยนแปลงระบบจัดจางผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยผูจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดทําการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
โดยมีสํานักงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจนี้โดยเฉพาะตั้งแต
การขึ้นทะเบียนผูจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ จนถึงการตรวจติดตามมาตรการที่กําหนดใน
รายงานแตละฉบับ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม สามารถกําหนดใหแตกตางกันตามสภาพสิ่งแวดลอมในแต
ละพื้นที่และการใชประโยชน โดยตองเปดโอกาสใหผูซึ่งเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน รวมทั้ง
ต องเผยแพร ขอมู ล ดั ง กล า วให ป ระชาชนเขาถึงไดง าย โดยคณะกรรมการสิ่ งแวดล อมแห งชาติ จะทบทวน
มาตรฐานคุ ณภาพสิ่งแวดล อมที่ ได กําหนดไวแลวใหดีขึ้ นตามความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ อยางนอยทุก ๕ ป
แบงการควบคุมมลพิษตามหลักการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดการควบคุมมลพิษไดตรงตาม
หลักทางวิชาการ ทั้งนี้ ยังคงใชมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดเปนตัวชี้วัดในการควบคุม โดยสามารถ
กําหนดใหแตกตางกันตามสภาพสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่และความสามารถในการรองรับมลพิษในแตละพื้นที่
กําหนดหนาที่ของแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมจะสามารถกําหนดใหแตกตางกันไดตามความเหมาะสมของ
แหลงกําเนิดมลพิษ และผลกระทบจากมลพิษที่ปลอยออก
เพิ่มเติมมาตรการฟนฟูสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหเมื่อเจาพนักงานควบคุมมลพิษตรวจพบหรือไดรับการ
รองเรียนวามีการปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอม ซึ่งหากปลอยทิ้งไวจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของ
ประชาชน เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดําเนินมาตรการฟนฟูสิ่งแวดลอม แมอยูระหวางการดําเนินกิจการของ
สถานประกอบการหรือเลิกประกอบกิจการแลวก็ตาม
ใชมาตรการเศรษฐศาสตรเพื่อ กําหนดเปนบทบัญญัติใหม ซึ่งจะเปนอีกกลไกหนึ่งในการสงเสริมใหมี
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เชน การประกันความเสี่ยงเพื่อความเสียหายตอสิ่งแวดลอม โดยกําหนด
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เฉพาะการประกอบกิจการซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคาธรรมเนียมการ
จัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดเก็บจากผูไดรับประโยชนจากกิจการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยประเด็นขอเสนอแนะทั้งหมดเปนการเสนอแนะจากปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น เพี ย งกฎหมายอุ ด ช อ งว า งในอดี ต โดยมี
จุดประสงคที่จะพัฒนาใหเปนกฎหมายหลักดานการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ
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