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คําสังรับคําฟ้องของศาลปกครองสูงสุดในคดีเขือนไซยะบุร ี (คําสังที คส.8/2557) เมือวันที 24
มิถุนายน 2557 นัน. แม้เป็ นเพียงการรับฟ้อ งบางประเด็น แต่ ก็ได้รบั ความสนใจจากสือมวลชนและ
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง เนืองมาจากคดีน.ีเป็ นคดีแรกของประเทศไทยและน่ าจะเป็ นคดีแรกของ
ประเทศลุ่มนํ.าโขงทีมีการฟ้องเกียวกับการก่อสร้างเขือนกัน. แม่น.ํ าโขงทีมีผลกระทบข้ามพรมแดนต่อศาล
ปกครอง เมือพิจารณาในแง่มุมทางกฎหมายก็พบว่าคําสังดังกล่าวได้วางบรรทัดฐานทางกฎหมายใหม่
บางประการให้กบั กระบวนการยุตธิ รรมด้านสิงแวดล้อมของไทย บทความนี.จะอธิบายถึงความสําคัญของ
คําสังศาลปกสูงสุดในแง่มมุ ทางกฎหมาย
1. สรุปคําฟ้ อง

คดีน.ีเป็ นกรณีทผูี ้ฟ้องคดีในนามเครือข่ายประชาชนแปดจังหวัดลุ่มนํ. าโขง ฟ้องว่าการ
ดําเนินการก่อสร้างเขือน ไซยะบุร ี มีแนวโน้ มทีจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศของ
แม่น.ําโขงและส่งผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างร้ายแรง ผูฟ้ ้ องคดีและเครือข่ายด้านสิงแวดล้อมได้เคยยืน
หนั ง สือ ต่ อ คณะกรรมาธิก ารแม่น.ํ าโขง รัฐบาลลาวและรัฐบาลไทย เพือให้ท บทวนและยุ ติโ ครงการ
ดังกล่าวแต่กไ็ ม่เป็ นผล เมือพิจารณารายละเอียดโครงการจะพบว่าประเทศไทยเป็ นประเทศหลักทีรับซือ.
ไฟฟ้าจากเขือนนี.ซงมากถึ
ึ
ง 95 เปอร์เซ็นต์ ซึงหากประเทศไทยไม่รบั ซื.อไฟฟ้า โครงการนี.ย่อมต้อง
ระงับไป แต่เมือประเทศไทยได้รบั ซือ. และสนับสนุ นทางการเงินต่อโครงการเขือนไซยะบุร ี ก็ต้องผูกพัน
ดําเนินการตามกฎหมายทัง. กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ และเมือการทําสัญญาซือ. ขาย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นการดําเนินโครงการของรัฐประเภทหนึง จึงต้อง
ปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทีกําหนดให้บุคคลและชุมชนมีสทิ ธิทจะได้
ี รบั
ข้อมูลและมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของเจ้าหน้าทีรัฐทีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อ ม การดําเนิ นชีว ิต ของประชาชน และการดํา รงอยู่ของชุ มชน แต่ ไ ม่ ปรากฏว่ า มีก าร
ดําเนินการแต่อย่างใด อีกทัง. ยังเป็ นการฝ่าฝื นต่อมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรีทกํี าหนดให้โครงการเขือนไซยะบุรตี ้องดําเนินการให้สอดคล้องกับความตกลงแม่น.ํ าโขง
พ.ศ. 2538 (Mekong Agreement 1995) และต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อันเป็ นการดําเนินการที
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคําสังใน 3 ประการคือ (1) ให้พพิ ากษาว่าโครงการ
ซื.อขายไฟฟ้าจากเขือนไซยะบุรขี องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้
ยกเลิกโครงการดังกล่าว (2) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั . ห้าปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนู ญ กฎหมายและมติของรัฐบาล
รวมทัง. แจ้งข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างเหมาะสม รับฟงั ความคิดเห็นอย่างเพียงพอและจริงจัง และ
ั
ประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม สุขภาพและสังคมทัง. ในฝงไทยและประเทศเพื
อนบ้าน ซึงจะได้รบั
ผลกระทบจากอันตรายข้ามพรมแดน ก่อนทีจะดําเนินการใด ๆ เกียวกับการจัดซื.อไฟฟ้าจากโครงการ
เขือนไซยะบุร ี (3) ให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและมติของคณะรัฐมนตรีใน
การอนุ มตั ใิ ห้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการซื.อขายไฟฟ้าจากโครงการเขือนไซยะ
บุร ี
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2. สรุปสาระสําคัญของคําสังศาลปกครองสูงสุดที คส.8/2557

2.1 ศาลมีคาํ สังไม่รบั ฟ้ อง 2 ข้อหา
ข้อหาที 1 คือข้อหาทีฟ้องให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
และมติของคณะรัฐมนตรีในการอนุ มตั ิให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการซื.อขาย
ไฟฟ้า จากโครงการเขือนไซยะบุร ี โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า การดําเนินการดังกล่าวของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เป็ นเพียงขัน. ตอนการดําเนินการภายในของ
ฝ่ายปกครอง เพือนํ าไปสู่การทําสัญญา ซึงไม่ได้มผี ลทางกฎหมายไปกระทบต่อสิทธิหรือหน้าทีของผู้
ฟ้องคดี ดังนัน. ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่เป็ นผูเ้ สียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลียงได้จากมติ
ดังกล่าว จึงไม่มสี ทิ ธิฟ้องข้อหานี.ต่อศาล
ข้อหาที 2 คือข้อหาทีฟ้องให้พพิ ากษาว่าโครงการซื.อขายไฟฟ้าจากเขือนไซยะบุรขี อง
การไฟฟ้ าฝ่ายผลิต แห่ งประเทศไทยไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ยกเลิกโครงการดังกล่ าว โดยศาล
ปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า แม้ขอ้ พิพาทเกียวกับสัญญาซือ. ขายไฟฟ้านี.จะเป็ นข้อพิพาทเกียวกับสัญญา
ทางปกครองทีอยูใ่ นเขตอํานาของศาลปกครอง แต่ผูฟ้ ้ องคดีทงั . สามสิบเจ็ดก็ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญา
นี. ผูฟ้ ้ องคดีทงั . สามสิบเจ็ดจึงไม่ได้เป็ นผูเ้ สียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลียงได้ จึง
ไม่มสี ทิ ธิฟ้องข้อหานี.ต่อศาล
2.2 ศาลมีคาํ สังรับฟ้ องข้อหาละเลยต่อหน้ าทีหรือปฏิ บตั ิ หน้ าทีล่าช้าจนเกิ นสมควร
ศาลปกครองสู ง สุ ด มีคํ า สังรับ ฟ้ องในข้อ หาทีฟ้ องให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง. ห้ า ปฏิบ ัติต าม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายและมติของรัฐบาล รวมทัง. แจ้งข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างเหมาะสม รับฟงั ความ
ั
คิดเห็นอย่างเพียงพอและจริงจัง และประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม สุขภาพและสังคมทัง. ในฝงไทย
และประเทศเพือนบ้าน ซึงจะได้รบั ผลกระทบจากอันตรายข้ามพรมแดน ก่ อ นทีจะดําเนิ นการใด ๆ
เกียวกับการจัดซื.อไฟฟ้าจากโครงการเขือนไซยะบุร ี โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุ ผลทางกฎหมาย
ประกอบการรับฟ้องว่า รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และ 67 ได้บญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิชุมชนว่าเป็ น
สิทธิขนั . พืน. ฐานและเป็ นหลักคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในการดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ ในสิงแวดล้อมที
จะไม่ก่ อให้เ กิดอันตรายต่ อสุ ขภาพอนามัย สุ ขภาพหรือ คุ ณภาพชีวติ ของตนควบคู่ไ ปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึงสิทธิชุมชนในการฟ้องหน่ วยงานของรัฐเป็ นคดีปกครองนัน. อย่างน้ อยต้องเป็ นชุมชนที
ได้รบั ความเดือ ดร้อ นเสีย หายหรือ อาจจะได้รบั ความเดือ ดร้อ นเสียหายโดยไม่อ าจหลีก เลียงได้ อัน
เนืองมาจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐทีเป็ นเหตุ
แห่งการฟ้องคดี
เมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นรัฐวิสาหกิจและได้ทําสัญญาซื.อขายไฟฟ้า
กับบริษทั ไซยะบุร ี พาวเวอร์ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้มาซึงพลังงานไฟฟ้า จัดส่งหรือจําหน่ าย
พลังงานไฟฟ้า อันเป็ นไปตามมาตรา 6 (1) ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2511 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยประเทศ
ไทยเป็ นประเทศเดียวทีรับซือ. ไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานไฟฟ้าทีผลิตได้
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และโดยทีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพือพัฒนาลุ่มแม่น.ํ าโขงอย่างยังยืน หรือความตกลงแม่น.ํ าโขง
พ.ศ. 2538 (Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong
River Basin – Mekong Agreement 1995) ได้กําหนดหลักการเกียวกับการใช้น.ํ าและการผันนํ. าข้ามลุ่ม
นํ. า การป้องกันและการหยุดยัง. ผลกระทบทีเป็ นอันตรายทีอาจเกิดขึน. กับสิงแวดล้อมไว้ เมือข้อเท็จจริง
ในสํานวนปรากฏว่าโครงการเขือนไซยะบุร ี จะมีการสร้างเขือนพลังนํ. าบนแม่น.ํ าโขงหลายหลักบริเวณ
จังหวัดไซยะบุร ี ของประเทศลาว ซึงเป็ นโครงการเขือนแห่งแรกของโครงการเขือนพลังนํ. าขนาดใหญ่
ทัง. หมด 12 โครงการ ทีวางแผนจะสร้างขึน. บริเวณลุ่มแม่น.ํ าโขงตอนล่าง จึงเป็ นทีประจักษ์โดยทัวไปว่า
อาจส่งผลกระทบด้านสิงแวดล้อม คุณภาพนํ. าและปริมาณนํ. า ปริมาณการไหลของนํ. าในแม่น.ํ าโขง ความ
สมดุลของระบบนิเวศของลุ่มแม่น.ํ าโขง และเป็ นผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศทีแม่น.ํ าโขงไหลผ่าน
ั น.ํ าโขงของประเทศไทยทีอาจได้รบั ผลกระทบอย่าง
โดยเฉพาะชุมชนท้องถินในพืน. ทีแปดจังหวัดริมฝงแม่
กว้างขวางต่อคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถชี วี ติ หรือส่วนได้เสียเกียวกับชุมชนท้องถินใน
พืน. ทีดังกล่าว เมือความตกลงแม่น.ํ าโขง พ.ศ. 2538 กําหนดว่า ประเทศภาคีต้องใช้น.ํ าของระบบแม่น.ํ า
โขงภายในอาณาเขตของตนอย่างสมเหตุ ส มผลและเป็ นธรรม ตามป จั จัยและสภาพทีเกียวข้อง ตาม
ระเบียบการใช้น.ํ าและผันนํ. าข้ามลุ่มนํ. าและระเบียบปฏิบตั เิ รืองการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้ าและ
ข้อตกลง (Procedure for Notification Prior Consultation and Agreement : PNPCA) ซึงเป็ นส่วนหนึง
ของความตกลงแม่น.ําโขง พ.ศ.2538 ได้กําหนดให้การใช้น.ํ าใด ๆ ของรัฐสมาชิกซึงอาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญต่ อคุณภาพนํ. าหรือระบบการไหลของนํ. าสายประธานของแม่น.ํ าโขง คณะกรรมการร่วมมี
ั น.ํ าโดยคณะกรรมาธิการแม่น.ํ า
อํานาจปรับปรุงและทบทวนเป็ นระยะ ๆ ตามทีเห็นจําเป็ น ซึงรัฐริมฝงแม่
โขงแห่งชาติมหี น้าทีแจ้งไปยังคณะกรรมการร่วมผ่านสํานักงานคณะกรรมาธิการแม่น.ํ าโขง หลังจากนัน.
จะมีก ารส่ งเอกสารไปยังรัฐสมาชิกอืน ๆ เพือเปิ ดโอกาสให้รฐั สมาชิกมีสทิ ธิอ ภิปรายและประเมินผล
กระทบทีเป็ นไปได้ของการใช้ทนํี าเสนอและผลกระทบอืน ๆ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้นิยามโครงการของรัฐว่าหมายถึง การ
ดําเนินโครงการของหน่ วยงานรัฐอันเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมไม่ว่าเป็ นการดําเนินการโดย
หน่ วยงานของรัฐหรือวิธกี ารให้สมั ปทานหรืออนุ ญาตให้คนอืนทํา ทัง. นี.บรรดาทีมีผลกระทบกว้างขวางต่อ
คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถชี วี ติ หรือส่วนได้เสียเกียวกับชุมชนท้องถิน และได้นิยามผูม้ สี ่วน
ได้เสีย หมายความว่า ผู้ทอาจได้
ี
รบั ความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการดําเนินงานตาม
โครงการของรัฐ ข้อ 5 วรรคหนึงกําหนดว่า ก่อนเริมดําเนินการโครงการของรัฐ หน่ วยงานของรัฐทีเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบโครงการต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟงั ความ
คิดเห็นของประชาชนโดยวิธใี ดวิธหี นึงหรือหลายวิธตี ามข้อ 9 ก่อนเริมดําเนินโครงการ ข้อ 8 กําหนดว่า
ในการรับฟ งั ความคิดเห็นของประชาชนหน่ ว ยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจทีถูกต้อ ง
เกียวกับโครงการของรัฐและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อโครงการนัน. รวมตลอดทัง. ความ
เดือดร้อนเสียหายทีอาจเกิดขึ.นแก่ประชาชนด้วย และวรรคสองกําหนดว่าหน่ วยงานของรัฐจะรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมกับการเผยแพร่ขอ้ มูลแก่ประชาชนก็ได้
เมือประชาชนทัง. 37 คนในนามเครือ ข่ า ยประชาชน 8 จัง หวัด ลุ่ ม แม่ น.ํ า โขง เป็ น
ั น.ํ าโขง ผู้ฟ้องคดีทงั . 37 คน ย่อม
ประชาชนทีมีภูมลิ ําเนาและประกอบอาชีพอยู่ในแปดจังหวัดริมฝงแม่
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เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียหรือได้รบั ผลกระทบโดยตรงมากเป็ นพิเศษกว่าบุคคลทัวไปทีไม่ได้อาศัยหรือประกอบ
ั น.ํ าโขง ผู้ฟ้ องคดีทงั . 37 คน จึงมีสทิ ธิมสี ่ว นร่วมในการคุ้มครอง
อาชีพในพื.นทีแปดจังหวัด ริมฝงแม่
ส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิงแวดล้อ ม รวมทัง. ความหลากหลายทางชีว ภาพอย่า งสมดุ ล และยังยืน
เพือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนืองในสิงแวดล้อมทีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวติ ของตน และสิทธิดงั กล่าวย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามความเหมาะสมตาม
มาตรา 66 และมาตรา 67 วรรคหนึงแห่งรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 ผู้ฟ้องคดีทงั . 37 คน จึงเป็ นผู้ได้รบั
ความเดือดร้อน เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลียงได้ อันเนืองจากการงดเว้น
การกระทําของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั . 5 และการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายจําต้องมีคําบังคับโดยสัง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั . 5 ปฏิบตั หิ น้ าทีตามรัฐธรรมนู ญ กฎหมาย มติของรัฐบาล รวมทัง. การแจ้งข้อมูลและ
การเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างเหมาะสม การรับฟงั ความคิดเห็นอย่างเพียงพอและจริงจัง และการประเมินผล
กระทบด้า นสิงแวดล้อ ม สุ ข ภาพและสัง คม ผู้ฟ้ อ งคดีทงั . 37 คน จึง ผู้มสี ิทธิฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลได้ และ
เนืองจากการฟ้องคดีของผูฟ้ ้ องคดีทงั . 37 คน เป็ นไปเพือคุม้ ครองและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม รวมทัง.
ความหลากหลายทางชีว ภาพอย่างสมดุ ล และยังยืนเพือให้ดํา รงชีพ อยู่ไ ด้อ ย่างปกติแ ละต่ อ เนื องใน
ั น.ํ าโขง
สิงแวดล้อมทีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยต่อประชาชนในพืน. ทีแปดจังหวัดริมฝงแม่
อันเป็ นชุมชนท้องถินของผู้ฟ้องคดีทงั . 37 คน กรณีถอื ได้ว่าเป็ นการฟ้องคดีเพือประโยชน์ แก่ส่วนรวม
ศาลปกครองย่อมมีอํานาจทีจะรับคดีน.ไี ว้พจิ ารณาได้

3. บทวิ เคราะห์

3.1 ข้อตกลงระหว่างประเทศถูกอ้างอิ งในฐานะเป็ นหน้ าที ที หน่ วยงานรัฐต้ องปฏิ บตั ิ
ตาม
คํ า สังศาลปกครองสู ง สุ ด ในคดีน.ี ถือ เป็ น คดีแ รก ๆ ทีมีก ารอ้ า งอิง ข้อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศในฐานะทีเป็ นฐานแห่งหน้ าทีทีหน่ วยงานรัฐของไทยต้องปฏิบตั ิตาม แม้การอ้างอิงของศาล
ปกครองสูงสุดจะเป็ นการอ้างอิงประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 แต่ก็นับว่าเป็ น
บรรทัดฐานใหม่ในกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองของไทย เพราะแต่เดิมนัน. ศาลไทยมักไม่หยิบยก
พันธกรณีระหว่างประเทศมาปรับใช้ในฐานะกฎหมายทีกําหนดหน้าทีให้กบั หน่ วยงานของรัฐ เพราะเป็ น
ทียอมรับกันตลอดมาว่าระบบกฎหมายของไทยเป็ นแบบทวินิยม กล่าวคือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที
รัฐบาลไทยได้ไ ปร่ว มลงนามไว้นัน. จะมีผ ลบัง คับก็ต่ อ เมือมีก ารตรากฎหมายระดับพระราชบัญ ญัติ
ออกมารองรับข้อตกลงดังกล่าวแล้วเท่านัน. ซึงแนวคิดทางกฎหมายดังกล่าวสร้างปญั หาในทางปฏิบตั ิ
มากมายเพราะมีขอ้ ตกลงระหว่างประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะทีเกียวกับการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนที
รัฐบาลไทยได้ลงนาม แต่ภายหลังก็ปรากฏว่ารัฐไทยไม่ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตเิ พือมารองรับตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวแต่อย่างใด คําสังของศาลปกครองสูงสุดในคดีน.ีจงึ มีความสําคัญในแง่
ทีได้มกี ารวางบรรทัดฐานใหม่เกียวกับการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในระบบกฎหมายไทย ที
ยอมรับเอาข้อตกลงระหว่างประเทศมาเป็ นส่วนหนึงในการวินิจฉัยเกียวกับอํานาจหน้าทีของหน่ วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรัฐ แม้จะเป็ นการอ้างอิงประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
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การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 แต่กย็ ่อมถือได้ว่าบรรทัดฐานนี.เป็ นเรืองใหม่และเป็ น
ความก้าวหน้าของระบบกฎหมายปกครองไทย
3.2 โครงการของรัฐที ต้ องมีการให้ ข้อมูลและจัดรับฟั งความคิ ดเห็นของประชาชนมี
ความหมายอย่างกว้าง
โดยทัวไปเมือพิจารณานิยามโครงการของรัฐ ทีต้องจัดรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบีย บสํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี พ.ศ. 2548 หน่ ว ยงานของรัฐ มัก ตีค วามว่ า หมายถึง โครงการที
หน่ วยงานรัฐดําเนินการเอง หรือให้สมั ปทาน หรืออนุ ญาตให้คนอืนทําเท่านัน. แต่ไม่เคยมีการตีความ
รวมไปถึงการทีหน่ วยงานรัฐทําสัญญาซือ. ขายไฟฟ้า แล้วนํ าไปสู่การก่อสร้างเขือนหรือโรงไฟฟ้าทีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัยหรือส่วนได้เสียของชุมชนว่าอยู่ในขอบข่าย
นิยามของคําว่าโครงการของรัฐ อย่างไรก็ตามคําสังของศาลปกครองสูงสุดในคดีน.ีได้ทําให้ คํานิยาม
โครงการของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ทีต้องมีการให้ข้อมูลและจัดรับฟงั ความ
คิดเห็นของประชาชนมีความชัดเจน กล่าวคือ โครงการของรัฐตามระเบียบนี.มคี วามหมายอย่างกว้าง
โดยนอกจากจะหมายถึงโครงการทีดําเนินการเองโดยรัฐ ให้สมั ปทาน หรืออนุ ญาตให้คนอืนทําแล้ว ยัง
รวมไปถึงการทีหน่ วยงานของรัฐเข้าทําสัญญาบางประการกับเอกชนแล้วนํ าไปสู่การดําเนินโครงการของ
เอกชนด้วย
คําสังศาลปกครองสูงสุดในคดีน.ีจงึ มีผลเป็ นการอุดช่องว่างทางกฎหมายทีสําคัญเกียวกับ
การปฏิบตั ิหน้ าทีของหน่ วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ กล่าวคือทีผ่านมาหน่ วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้
หลีกเลียงการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมาย เกียวกับการให้ขอ้ มูลและรับฟงั ความคิดเห็นประชาชนก่อน
การดําเนินโครงการทีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถชี วี ติ หรือส่วนได้เสีย
เกียวกับชุมชนท้องถิน โดยไม่ดําเนินโครงการดังกล่าวด้วยตนเองแต่ใช้วธิ ที ําสัญญาซื.อขายไฟฟ้ากับ
บริษัทเอกชนทัง. ภายในและภายนอกประเทศ แล้ว ผลัก ดันให้เอกชนเป็ นผู้ดําเนิ นโครงการ เพือที
หน่ วยงานรัฐจะได้ไ ม่ต้องปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายดังทีกล่าวมา โดยถือว่ าโครงการดังกล่าวไม่ใ ช่
โครงการของรัฐแต่เป็ นของเอกชน จึงไม่เข้าเงือนไขตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อันส่งผลให้ทผ่ี านมาคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัยและวิถี
ชีวติ หรือส่ วนได้เสียเกียวกับชุมชนท้องถิน ไม่ไ ด้รบั การคุ้มครองอย่างทีควรจะเป็ น คําสังของศาล
ปกครองสู ง สุ ดในคดีน.ี จงึ มีค วามสําคัญ อย่างยิงในแง่ทีเป็ นการอุ ด ช่ อ งว่ างการตีค วามกฎหมายของ
หน่ วยงานรัฐ ทําให้นับแต่น.ีไป หน่ วยงานของรัฐทีเกียวข้องยังต้องปฏิบตั หิ น้าทีในการให้ขอ้ มูลและรับ
ฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มสี ่วนได้เสียก่ อนการดําเนินโครงการทีอาจจะส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถชี วี ติ หรือส่วนได้เสียเกียวกับชุมชนท้องถิน แม้ตน
จะเป็ นเพีย งคู่ส ญ
ั ญาก็ต าม คํ าสังในคดีน.ี จงึ ถือ เป็ นอีก ความก้าวหน้ าของกระบวนการยุ ติธ รรมทาง
ปกครองของไทยทีทัง. ขยายการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้กว้างขึ.นและยังเป็ นการอุดช่องว่างทาง
กฎหมายทีสําคัญ
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3.3 ผลกระทบที อาจจะเกิ ดขึ=นมีหลากหลายและอย่ างกว้างขวางรวมถึงผลกระทบ
ข้ามพรมแดน
คําสังของศาลปกครองสูงสุดในคดีน.ี ถือเป็ นการยอมรับอย่างเป็ นทางการเป็ นครัง. แรก
จากรัฐไทยผ่านองค์กรตุลาการ ว่าการก่อสร้างเขือนไซยะบุรอี าจจะก่อให้เกิดผลกระทบทีหลากหลาย
และกว้างขวาง โดยศาลได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนในคําสังว่า “เขือนไซยะบุรใี นฐานะทีเป็ นเขือนแรกใน
12 เขือนทีมีแผนจะสร้างขึน. กัน. แม่น.ํ าโขงในประเทศลาวนัน. เป็ นทีประจักษ์ชดั โดยทัวไปว่าอาจจะส่งผล
กระทบด้านสิงแวดล้อม ปริมาณนํ. าและคุณภาพนํ. า ปริมาณการไหลของนํ. า ความสมดุลของระบบนิเวศ
ของลุ่มนํ. าโขง และเป็ นผลกระทบข้ามพรมแดนไปยังประเทศทีแม่น.ํ าโขงไหลผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิง
ั น.ํ าโขงของไทย ซึงอาจได้รบั ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
ชุมชนท้องถินในพื.นทีแปดจังหวัดริมฝงแม่
คุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถชี วี ติ และส่วนได้เสียของชุมชนในพื.นทีดังกล่าว” การยอมรับ
ข้อเท็จจริงเหล่านี.ของศาลปกครองสูงสุดจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง เพราะทีผ่านมาไม่เคยมีหน่ วยงาน
รัฐใดของไทยยอมรับเช่นนี.มาก่อน ซึงการยอมรับเช่นนี.ของศาลปกครองสูงสุดย่อมส่งผลโดยปริยายต่อ
ผูท้ เกี
ี ยวข้องกับการพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะในประเทศไทย ทีต้องนํ าข้อมูลนี.ไปพิจารณา
ประกอบการปฏิบตั ิหน้ าทีในส่ ว นทีตนเกียวข้อ ง โดยไม่ส ามารถอ้างได้ว่ายังไม่มคี วามชัด เจนเรือง
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน. ต่อประชาชน มิเช่นนัน. อาจต้องมีความรับผิดทางกฎหมาย
คําสังศาลปกครองสูงสุดในคดีเขือนไซยะบุร ี แม้เป็ นเพียงคําสังรับคําฟ้องไว้พจิ ารณา แต่คําสัง
ดังกล่าวมีความสําคัญในทางกฎหมายหลายประการและเป็ นประโยชน์ต่อการเคลือนไหวด้านสิงแวดล้อม
และทรัพ ยากรธรรมชาติทงั . ในกรณีเ ขือนไซยะบุรแี ละกรณีอ ืน ๆ ทีมีล กั ษณะใกล้เ คียงกัน โดยศาล
ปกครองสูงสุดได้ให้เหตุ ผลหลายประการทีถือได้ว่าเป็ นความก้าวหน้ าของกระบวนการยุติธรรมด้าน
สิงแวดล้อมไทย ไม่ว่าจะเป็ นการอ้างอิงข้อตกลงระหว่างประเทศมาเป็ นส่วนหนึงในการวินิจฉัยคดี การ
ตีความโครงการของรัฐทีต้องมีการให้ขอ้ มูลและรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนให้กว้างและอุดช่องว่าง
ในการหลีก เลียงกฎหมายของหน่ ว ยงานรัฐ รวมถึง การยอมรับ อย่า งเป็ น ทางการเป็ นครัง. แรกถึง
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน. ต่อคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัยและวิถชี วี ติ ของประชาชนและชุมชน
ท้อ งถินจากโครงการเขือนไซยะบุ ร ี คํ า สังในคดีน.ี ย่ อ มส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ทีเกียวข้อ งต้ อ ง
ปรับเปลียนแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีให้สอดคล้องกับแนวทางทีศาลปกครองสูงสุดได้วางไว้ ไม่เช่นนัน. ก็
คงหลีกเลียงความรับผิดชอบทางกฎหมายทีจะตามมาในอนาคตไปไม่ได้
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