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“ความสาํคญัทางกฎหมายของคาํสั �งศาลปกครองสงูสดุในคดีเขื�อนไซยะบุรี” 

มูลนิธินิติธรรมสิ
งแวดล้อม (EnLAW) 

คําสั �งรบัคําฟ้องของศาลปกครองสูงสุดในคดเีขื�อนไซยะบุร ี(คําสั �งที� คส.8/2557) เมื�อวนัที� 24 
มถุินายน 2557 นั .น แม้เป็นเพียงการรบัฟ้องบางประเด็น  แต่ก็ได้รบัความสนใจจากสื�อมวลชนและ
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง  เนื�องมาจากคดนีี.เป็นคดแีรกของประเทศไทยและน่าจะเป็นคดแีรกของ
ประเทศลุ่มนํ.าโขงที�มกีารฟ้องเกี�ยวกบัการก่อสรา้งเขื�อนกั .นแม่นํ.าโขงที�มผีลกระทบขา้มพรมแดนต่อศาล
ปกครอง  เมื�อพจิารณาในแง่มุมทางกฎหมายกพ็บว่าคําสั �งดงักล่าวได้วางบรรทดัฐานทางกฎหมายใหม่
บางประการใหก้บักระบวนการยตุธิรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มของไทย บทความนี.จะอธบิายถงึความสําคญัของ
คาํสั �งศาลปกสงูสุดในแงม่มุทางกฎหมาย 

1. สรปุคาํฟ้อง 

  คดนีี.เป็นกรณีที�ผู้ฟ้องคดใีนนามเครอืข่ายประชาชนแปดจงัหวดัลุ่มนํ.าโขง  ฟ้องว่าการ
ดําเนินการก่อสรา้งเขื�อน  ไซยะบุร ี มแีนวโน้มที�จะก่อให้เกิดความเสยีหายรา้ยแรงต่อระบบนิเวศของ
แมนํ่.าโขงและส่งผลกระทบขา้มพรมแดนอยา่งรา้ยแรง  ผูฟ้้องคดแีละเครอืข่ายดา้นสิ�งแวดลอ้มไดเ้คยยื�น
หนังสือต่อคณะกรรมาธิการแม่นํ. าโขง รฐับาลลาวและรฐับาลไทย เพื�อให้ทบทวนและยุติโครงการ
ดงักล่าวแต่กไ็มเ่ป็นผล  เมื�อพจิารณารายละเอยีดโครงการจะพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศหลกัที�รบัซื.อ
ไฟฟ้าจากเขื�อนนี.ซึ�งมากถงึ 95 เปอร์เซ็นต์  ซึ�งหากประเทศไทยไม่รบัซื.อไฟฟ้า  โครงการนี.ย่อมต้อง
ระงบัไป  แต่เมื�อประเทศไทยไดร้บัซื.อและสนับสนุนทางการเงนิต่อโครงการเขื�อนไซยะบุร ี กต็้องผูกพนั
ดาํเนินการตามกฎหมายทั .งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ  และเมื�อการทําสญัญาซื.อขาย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเป็นการดําเนินโครงการของรฐัประเภทหนึ�ง   จงึต้อง
ปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ที�กําหนดใหบุ้คคลและชุมชนมสีทิธทิี�จะไดร้บั
ขอ้มลูและมสี่วนร่วมในโครงการหรอืกจิกรรมของเจา้หน้าที�รฐัที�อาจส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม การดําเนินชีวิตของประชาชน และการดํารงอยู่ของชุมชน  แต่ไม่ปรากฏว่ามกีาร
ดําเนินการแต่อย่างใด  อกีทั .งยงัเป็นการฝ่าฝืนต่อมตขิองคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตแิละ
คณะรฐัมนตรทีี�กําหนดให้โครงการเขื�อนไซยะบุรตี้องดําเนินการให้สอดคล้องกบัความตกลงแม่นํ.าโขง 
พ.ศ. 2538 (Mekong Agreement 1995) และต้องเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ  อนัเป็นการดําเนินการที�
ไมช่อบดว้ยกฎหมาย  และขอใหศ้าลพพิากษาหรอืมคีําสั �งใน 3 ประการคอื (1) ใหพ้พิากษาว่าโครงการ
ซื.อขายไฟฟ้าจากเขื�อนไซยะบุรขีองการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้
ยกเลกิโครงการดงักล่าว (2) ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีั .งห้าปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญ กฎหมายและมตขิองรฐับาล 
รวมทั .งแจ้งข้อมูลและเผยแพร่ขอ้มูลอย่างเหมาะสม รบัฟงัความคดิเห็นอย่างเพยีงพอและจรงิจงั และ
ประเมนิผลกระทบทางสิ�งแวดล้อม สุขภาพและสงัคมทั .งในฝ ั �งไทยและประเทศเพื�อนบ้าน  ซึ�งจะได้รบั
ผลกระทบจากอนัตรายขา้มพรมแดน ก่อนที�จะดําเนินการใด ๆ เกี�ยวกบัการจดัซื.อไฟฟ้าจากโครงการ
เขื�อนไซยะบุร ี(3) ใหย้กเลกิมตขิองคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตแิละมตขิองคณะรฐัมนตรใีน
การอนุมตัใิหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการซื.อขายไฟฟ้าจากโครงการเขื�อนไซยะ
บุร ี
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2. สรปุสาระสาํคญัของคาํสั �งศาลปกครองสงูสดุที� คส.8/2557 
2.1 ศาลมีคาํสั �งไม่รบัฟ้อง 2 ข้อหา  

    ข้อหาที� 1  คอืขอ้หาที�ฟ้องให้ยกเลกิมตขิองคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ
และมติของคณะรฐัมนตรใีนการอนุมตัิให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการซื.อขาย
ไฟฟ้า  จากโครงการเขื�อนไซยะบุร ี โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า  การดําเนินการดงักล่าวของ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตแิละคณะรฐัมนตร ี เป็นเพยีงขั .นตอนการดําเนินการภายในของ
ฝ่ายปกครอง  เพื�อนําไปสู่การทําสญัญา  ซึ�งไม่ไดม้ผีลทางกฎหมายไปกระทบต่อสทิธหิรอืหน้าที�ของผู้
ฟ้องคด ี ดงันั .นผูฟ้้องคดจีงึไมเ่ป็นผูเ้สยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นเสยีหายโดยไม่อาจหลกีเลี�ยงไดจ้ากมติ
ดงักล่าว  จงึไมม่สีทิธฟ้ิองขอ้หานี.ต่อศาล 

   ข้อหาที� 2 คอืขอ้หาที�ฟ้องใหพ้พิากษาว่าโครงการซื.อขายไฟฟ้าจากเขื�อนไซยะบุรขีอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ยกเลิกโครงการดงักล่าว  โดยศาล
ปกครองสงูสุดใหเ้หตุผลว่า  แมข้อ้พพิาทเกี�ยวกบัสญัญาซื.อขายไฟฟ้านี.จะเป็นขอ้พพิาทเกี�ยวกบัสญัญา
ทางปกครองที�อยูใ่นเขตอํานาของศาลปกครอง  แต่ผูฟ้้องคดทีั .งสามสบิเจด็กไ็ม่ไดเ้ป็นคู่สญัญาในสญัญา
นี.  ผูฟ้้องคดทีั .งสามสบิเจด็จงึไมไ่ดเ้ป็นผูเ้สยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นเสยีหายโดยไม่อาจหลกีเลี�ยงได ้จงึ
ไมม่สีทิธฟ้ิองขอ้หานี.ต่อศาล 

2.2 ศาลมีคาํสั �งรบัฟ้องข้อหาละเลยต่อหน้าที�หรือปฏิบติัหน้าที�ล่าช้าจนเกินสมควร 

   ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั �งร ับฟ้องในข้อหาที�ฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั .งห้าปฏิบัติตาม
รฐัธรรมนูญ กฎหมายและมตขิองรฐับาล รวมทั .งแจง้ขอ้มลูและเผยแพร่ขอ้มลูอย่างเหมาะสม รบัฟงัความ
คดิเหน็อย่างเพยีงพอและจรงิจงั และประเมนิผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพและสงัคมทั .งในฝ ั �งไทย
และประเทศเพื�อนบ้าน  ซึ�งจะได้รบัผลกระทบจากอันตรายข้ามพรมแดน ก่อนที�จะดําเนินการใด ๆ 
เกี�ยวกบัการจดัซื.อไฟฟ้าจากโครงการเขื�อนไซยะบุร ี โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลทางกฎหมาย
ประกอบการรบัฟ้องว่า รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และ 67 ไดบ้ญัญตัริบัรองสทิธชุิมชนว่าเป็น
สทิธขิ ั .นพื.นฐานและเป็นหลกัคุม้ครองสทิธขิองประชาชนในการดํารงชพีอยู่ไดอ้ย่างปกต ิในสิ�งแวดลอ้มที�
จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามยั สุขภาพหรอืคุณภาพชีวติของตนควบคู่ไปกบัการพฒันา
เศรษฐกจิ  ซึ�งสทิธชุิมชนในการฟ้องหน่วยงานของรฐัเป็นคดปีกครองนั .น  อย่างน้อยต้องเป็นชุมชนที�
ได้รบัความเดือดร้อนเสียหายหรอือาจจะได้รบัความเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ อัน
เนื�องมาจากการกระทําหรอืงดเวน้การกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที�ของรฐัที�เป็นเหตุ
แห่งการฟ้องคด ี

   เมื�อการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเป็นรฐัวสิาหกจิและได้ทําสญัญาซื.อขายไฟฟ้า
กบับรษิทัไซยะบุร ีพาวเวอร ์จาํกดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดม้าซึ�งพลงังานไฟฟ้า จดัส่งหรอืจาํหน่าย
พลงังานไฟฟ้า อนัเป็นไปตามมาตรา 6 (1) ของพระราชบญัญตัิการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2511 โดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการพลงังานแห่งชาตแิละคณะรฐัมนตร ี โดยประเทศ
ไทยเป็นประเทศเดยีวที�รบัซื.อไฟฟ้าจากโครงการดงักล่าวถงึ 95 เปอรเ์ซน็ต์ของพลงังานไฟฟ้าที�ผลติได ้ 
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และโดยที�ความตกลงว่าดว้ยความร่วมมอืเพื�อพฒันาลุ่มแม่นํ.าโขงอย่างยั �งยนื หรอืความตกลงแม่นํ.าโขง 
พ.ศ. 2538  (Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong 
River Basin – Mekong Agreement 1995) ไดก้ําหนดหลกัการเกี�ยวกบัการใชนํ้.าและการผนันํ.าขา้มลุ่ม
นํ.า การป้องกนัและการหยุดยั .งผลกระทบที�เป็นอนัตรายที�อาจเกดิขึ.นกบัสิ�งแวดล้อมไว ้ เมื�อขอ้เทจ็จรงิ
ในสํานวนปรากฏว่าโครงการเขื�อนไซยะบุร ีจะมกีารสร้างเขื�อนพลงันํ.าบนแม่นํ.าโขงหลายหลกับรเิวณ
จงัหวดัไซยะบุร ีของประเทศลาว  ซึ�งเป็นโครงการเขื�อนแห่งแรกของโครงการเขื�อนพลงันํ.าขนาดใหญ่
ทั .งหมด 12 โครงการ ที�วางแผนจะสรา้งขึ.นบรเิวณลุ่มแม่นํ.าโขงตอนล่าง  จงึเป็นที�ประจกัษ์โดยทั �วไปว่า
อาจส่งผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม คุณภาพนํ.าและปรมิาณนํ.า ปรมิาณการไหลของนํ.าในแม่นํ.าโขง ความ
สมดุลของระบบนิเวศของลุ่มแม่นํ.าโขง และเป็นผลกระทบขา้มพรมแดนต่อประเทศที�แม่นํ.าโขงไหลผ่าน  
โดยเฉพาะชุมชนทอ้งถิ�นในพื.นที�แปดจงัหวดัรมิฝ ั �งแม่นํ.าโขงของประเทศไทยที�อาจไดร้บัผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อม  สุขภาพ อนามยั วถิชีวีติ หรอืส่วนได้เสยีเกี�ยวกบัชุมชนท้องถิ�นใน
พื.นที�ดงักล่าว  เมื�อความตกลงแม่นํ.าโขง พ.ศ. 2538 กําหนดว่า ประเทศภาคตี้องใชนํ้.าของระบบแม่นํ.า
โขงภายในอาณาเขตของตนอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ตามปจัจยัและสภาพที�เกี�ยวข้อง ตาม
ระเบยีบการใช้นํ.าและผนันํ.าขา้มลุ่มนํ.าและระเบยีบปฏบิตัเิรื�องการแจง้ การปรกึษาหารอืล่วงหน้าและ
ขอ้ตกลง (Procedure for Notification Prior Consultation and Agreement : PNPCA) ซึ�งเป็นส่วนหนึ�ง
ของความตกลงแมนํ่.าโขง พ.ศ.2538 ไดก้ําหนดใหก้ารใชนํ้.าใด ๆ ของรฐัสมาชกิซึ�งอาจมผีลกระทบอย่าง
มนีัยสําคญัต่อคุณภาพนํ.าหรอืระบบการไหลของนํ.าสายประธานของแม่นํ.าโขง  คณะกรรมการร่วมมี
อํานาจปรบัปรงุและทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามที�เหน็จาํเป็น   ซึ�งรฐัรมิฝ ั �งแม่นํ.าโดยคณะกรรมาธกิารแม่นํ.า
โขงแห่งชาตมิหีน้าที�แจง้ไปยงัคณะกรรมการร่วมผ่านสํานักงานคณะกรรมาธกิารแม่นํ.าโขง หลงัจากนั .น
จะมกีารส่งเอกสารไปยงัรฐัสมาชกิอื�น ๆ เพื�อเปิดโอกาสให้รฐัสมาชกิมสีทิธอิภปิรายและประเมนิผล
กระทบที�เป็นไปไดข้องการใชท้ี�นําเสนอและผลกระทบอื�น ๆ  ประกอบกบัระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่า
ด้วยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ้ 4 ได้นิยามโครงการของรฐัว่าหมายถงึ การ
ดําเนินโครงการของหน่วยงานรฐัอนัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจหรอืสงัคมไม่ว่าเป็นการดําเนินการโดย
หน่วยงานของรฐัหรอืวธิกีารใหส้มัปทานหรอือนุญาตใหค้นอื�นทาํ ทั .งนี.บรรดาที�มผีลกระทบกวา้งขวางต่อ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วถิชีวีติหรอืส่วนไดเ้สยีเกี�ยวกบัชุมชนทอ้งถิ�น และไดนิ้ยามผูม้สี่วน
ได้เสยี หมายความว่า ผู้ที�อาจได้รบัความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหายโดยตรงจากการดําเนินงานตาม
โครงการของรฐั  ขอ้ 5 วรรคหนึ�งกําหนดว่า ก่อนเริ�มดําเนินการโครงการของรฐั หน่วยงานของรฐัที�เป็น
ผู้รบัผดิชอบโครงการต้องจดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ และจะรบัฟงัความ
คดิเหน็ของประชาชนโดยวธิใีดวธิหีนึ�งหรอืหลายวธิตีามขอ้ 9 ก่อนเริ�มดําเนินโครงการ ขอ้ 8 กําหนดว่า
ในการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนหน่วยงานของรฐัต้องมุ่งให้ประชาชนมคีวามเข้าใจที�ถูกต้อง
เกี�ยวกบัโครงการของรฐัและรวบรวมความคดิเหน็ของประชาชนที�มต่ีอโครงการนั .น  รวมตลอดทั .งความ
เดอืดร้อนเสยีหายที�อาจเกิดขึ.นแก่ประชาชนด้วย  และวรรคสองกําหนดว่าหน่วยงานของรฐัจะรบัฟงั
ความคดิเหน็ของประชาชนไปพรอ้มกบัการเผยแพรข่อ้มลูแก่ประชาชนกไ็ด ้  

เมื�อประชาชนทั .ง 37 คนในนามเครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มแม่นํ. าโขง  เป็น
ประชาชนที�มภีูมลิําเนาและประกอบอาชพีอยู่ในแปดจงัหวดัรมิฝ ั �งแม่นํ.าโขง  ผู้ฟ้องคดทีั .ง 37 คน  ย่อม
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เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืไดร้บัผลกระทบโดยตรงมากเป็นพเิศษกว่าบุคคลทั �วไปที�ไม่ไดอ้าศยัหรอืประกอบ
อาชีพในพื.นที�แปดจงัหวดัรมิฝ ั �งแม่นํ.าโขง  ผู้ฟ้องคดีทั .ง 37 คน  จงึมสีทิธมิสี่วนร่วมในการคุ้มครอง 
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม รวมทั .งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั �งยืน  
เพื�อใหด้ํารงชพีอยู่ได้อย่างปกตแิละต่อเนื�องในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 
สวสัดภิาพหรอืคุณภาพชวีติของตน  และสทิธดิงักล่าวย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามความเหมาะสมตาม
มาตรา 66 และมาตรา 67 วรรคหนึ�งแห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ผู้ฟ้องคดทีั .ง 37 คน จงึเป็นผู้ได้รบั
ความเดอืดรอ้น เสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นเสยีหายโดยไม่อาจหลกีเลี�ยงได้ อนัเนื�องจากการงดเว้น
การกระทําของผูถู้กฟ้องคดทีั .ง 5 และการแก้ไขบรรเทาความเดอืดรอ้นเสยีหายจาํต้องมคีําบงัคบัโดยสั �ง
ให้ผู้ถูกฟ้องคดทีั .ง 5 ปฏบิตัหิน้าที�ตามรฐัธรรมนูญ กฎหมาย มตขิองรฐับาล รวมทั .งการแจง้ขอ้มูลและ
การเผยแพร่ขอ้มลูอย่างเหมาะสม การรบัฟงัความคดิเหน็อย่างเพยีงพอและจรงิจงั และการประเมนิผล
กระทบด้านสิ�งแวดล้อม สุขภาพและสงัคม ผู้ฟ้องคดีทั .ง 37 คน จงึผู้มสีิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้  และ
เนื�องจากการฟ้องคดขีองผูฟ้้องคดทีั .ง 37 คน เป็นไปเพื�อคุม้ครองและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม รวมทั .ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั �งยนืเพื�อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื�องใน
สิ�งแวดลอ้มที�จะไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัต่อประชาชนในพื.นที�แปดจงัหวดัรมิฝ ั �งแม่นํ.าโขง 
อนัเป็นชุมชนท้องถิ�นของผู้ฟ้องคดทีั .ง 37 คน กรณีถอืได้ว่าเป็นการฟ้องคดเีพื�อประโยชน์แก่ส่วนรวม 
ศาลปกครองยอ่มมอีํานาจที�จะรบัคดนีี.ไวพ้จิารณาได ้

  

3. บทวิเคราะห ์
3.1 ข้อตกลงระหว่างประเทศถกูอ้างอิงในฐานะเป็นหน้าที�ที�หน่วยงานรฐัต้องปฏิบติั
ตาม 

   คําสั �งศาลปกครองสูงสุดในคดีนี.ถือเป็นคดีแรก ๆ ที�มีการอ้างอิงข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในฐานะที�เป็นฐานแห่งหน้าที�ที�หน่วยงานรฐัของไทยต้องปฏบิตัิตาม  แม้การอ้างอิงของศาล
ปกครองสูงสุดจะเป็นการอ้างองิประกอบกบัระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548  แต่ก็นับว่าเป็น
บรรทดัฐานใหม่ในกระบวนการยุตธิรรมทางปกครองของไทย  เพราะแต่เดมินั .นศาลไทยมกัไม่หยบิยก
พนัธกรณรีะหว่างประเทศมาปรบัใชใ้นฐานะกฎหมายที�กําหนดหน้าที�ใหก้บัหน่วยงานของรฐั  เพราะเป็น
ที�ยอมรบักนัตลอดมาว่าระบบกฎหมายของไทยเป็นแบบทวนิิยม  กล่าวคอื ขอ้ตกลงระหว่างประเทศที�
รฐับาลไทยได้ไปร่วมลงนามไว้นั .น  จะมผีลบงัคบัก็ต่อเมื�อมกีารตรากฎหมายระดบัพระราชบญัญัติ
ออกมารองรบัขอ้ตกลงดงักล่าวแล้วเท่านั .น  ซึ�งแนวคดิทางกฎหมายดงักล่าวสรา้งปญัหาในทางปฏบิตัิ
มากมายเพราะมขีอ้ตกลงระหว่างประเทศจาํนวนมากโดยเฉพาะที�เกี�ยวกบัการคุม้ครองสทิธมินุษยชนที�
รฐับาลไทยได้ลงนาม  แต่ภายหลงักป็รากฏว่ารฐัไทยไม่ได้มกีารตราพระราชบญัญตัเิพื�อมารองรบัตาม
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศดงักล่าวแต่อย่างใด  คําสั �งของศาลปกครองสูงสุดในคดนีี.จงึมคีวามสําคญัในแง่
ที�ได้มกีารวางบรรทดัฐานใหม่เกี�ยวกบัการปรบัใช้กฎหมายระหว่างประเทศในระบบกฎหมายไทย  ที�
ยอมรบัเอาขอ้ตกลงระหว่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ�งในการวนิิจฉัยเกี�ยวกบัอํานาจหน้าที�ของหน่วยงาน
ทางปกครองหรอืเจา้หน้าที�ของรฐั  แมจ้ะเป็นการอ้างองิประกอบกบัระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
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การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ.2548   แต่กย็่อมถอืไดว้่าบรรทดัฐานนี.เป็นเรื�องใหม่และเป็น
ความกา้วหน้าของระบบกฎหมายปกครองไทย  

3.2 โครงการของรฐัที�ต้องมีการให้ข้อมูลและจดัรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนมี
ความหมายอย่างกว้าง 

   โดยทั �วไปเมื�อพจิารณานิยามโครงการของรฐั ที�ตอ้งจดัรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี พ.ศ. 2548 หน่วยงานของรฐัมกัตีความว่าหมายถึงโครงการที�
หน่วยงานรฐัดําเนินการเอง หรอืให้สมัปทาน หรอือนุญาตให้คนอื�นทําเท่านั .น  แต่ไม่เคยมกีารตคีวาม
รวมไปถงึการที�หน่วยงานรฐัทําสญัญาซื.อขายไฟฟ้า  แล้วนําไปสู่การก่อสรา้งเขื�อนหรอืโรงไฟฟ้าที�อาจ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัหรอืส่วนไดเ้สยีของชุมชนว่าอยู่ในขอบข่าย
นิยามของคําว่าโครงการของรฐั  อย่างไรก็ตามคําสั �งของศาลปกครองสูงสุดในคดนีี.ได้ทําให้ คํานิยาม
โครงการของรฐัตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีพ.ศ.2548 ที�ต้องมกีารให้ข้อมูลและจดัรบัฟงัความ
คดิเหน็ของประชาชนมคีวามชดัเจน  กล่าวคอื โครงการของรฐัตามระเบยีบนี.มคีวามหมายอย่างกว้าง 
โดยนอกจากจะหมายถงึโครงการที�ดําเนินการเองโดยรฐั ใหส้มัปทาน หรอือนุญาตให้คนอื�นทําแลว้  ยงั
รวมไปถงึการที�หน่วยงานของรฐัเขา้ทาํสญัญาบางประการกบัเอกชนแลว้นําไปสู่การดําเนินโครงการของ
เอกชนดว้ย  

   คาํสั �งศาลปกครองสงูสุดในคดนีี.จงึมผีลเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายที�สําคญัเกี�ยวกบั
การปฏบิตัิหน้าที�ของหน่วยงานรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจ  กล่าวคอืที�ผ่านมาหน่วยงานรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิได้
หลกีเลี�ยงการปฏบิตัิหน้าที�ตามกฎหมาย  เกี�ยวกบัการให้ขอ้มูลและรบัฟงัความคดิเหน็ประชาชนก่อน
การดําเนินโครงการที�อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วถิชีวีติหรอืส่วนไดเ้สยี
เกี�ยวกบัชุมชนท้องถิ�น  โดยไม่ดําเนินโครงการดงักล่าวด้วยตนเองแต่ใช้วธิทีําสญัญาซื.อขายไฟฟ้ากบั
บรษิัทเอกชนทั .งภายในและภายนอกประเทศ  แล้วผลกัดนัให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินโครงการ  เพื�อที�
หน่วยงานรฐัจะได้ไม่ต้องปฏบิตัิหน้าที�ตามกฎหมายดงัที�กล่าวมา  โดยถือว่าโครงการดงักล่าวไม่ใช่
โครงการของรฐัแต่เป็นของเอกชน  จงึไม่เขา้เงื�อนไขตามระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการบัฟงั
ความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548  อนัส่งผลใหท้ี�ผ่านมาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัและวถิี
ชวีติหรอืส่วนได้เสียเกี�ยวกับชุมชนท้องถิ�น  ไม่ได้รบัการคุ้มครองอย่างที�ควรจะเป็น  คําสั �งของศาล
ปกครองสูงสุดในคดีนี.จงึมคีวามสําคัญอย่างยิ�งในแง่ที�เป็นการอุดช่องว่างการตีความกฎหมายของ
หน่วยงานรฐั  ทําใหน้ับแต่นี.ไป  หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งยงัต้องปฏบิตัหิน้าที�ในการใหข้อ้มลูและรบั
ฟงัความคดิเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนได้เสยีก่อนการดําเนินโครงการที�อาจจะส่งผลกระทบอย่าง
กวา้งขวางต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั วถิชีวีติหรอืส่วนไดเ้สยีเกี�ยวกบัชุมชนทอ้งถิ�น  แมต้น
จะเป็นเพียงคู่สญัญาก็ตาม คําสั �งในคดีนี.จงึถือเป็นอีกความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองของไทยที�ทั .งขยายการคุ้มครองสทิธขิองประชาชนให้กว้างขึ.นและยงัเป็นการอุดช่องว่างทาง
กฎหมายที�สาํคญั 
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3.3 ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ=นมีหลากหลายและอย่างกว้างขวางรวมถึงผลกระทบ
ข้ามพรมแดน 

   คําสั �งของศาลปกครองสูงสุดในคดนีี.  ถอืเป็นการยอมรบัอย่างเป็นทางการเป็นครั .งแรก
จากรฐัไทยผ่านองคก์รตุลาการ  ว่าการก่อสรา้งเขื�อนไซยะบุรอีาจจะก่อให้เกดิผลกระทบที�หลากหลาย
และกว้างขวาง  โดยศาลไดอ้ธบิายไวอ้ย่างชดัเจนในคําสั �งว่า “เขื�อนไซยะบุรใีนฐานะที�เป็นเขื�อนแรกใน 
12 เขื�อนที�มแีผนจะสรา้งขึ.นกั .นแม่นํ.าโขงในประเทศลาวนั .น  เป็นที�ประจกัษ์ชดัโดยทั �วไปว่าอาจจะส่งผล
กระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม ปรมิาณนํ.าและคุณภาพนํ.า ปรมิาณการไหลของนํ.า ความสมดุลของระบบนิเวศ
ของลุ่มนํ.าโขง  และเป็นผลกระทบขา้มพรมแดนไปยงัประเทศที�แม่นํ.าโขงไหลผ่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ชุมชนท้องถิ�นในพื.นที�แปดจงัหวดัรมิฝ ั �งแม่นํ.าโขงของไทย  ซึ�งอาจได้รบัผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
คุณภาพสิ�งแวดล้อม สุขภาพ อนามยั วถิชีวีติและส่วนได้เสยีของชุมชนในพื.นที�ดงักล่าว”  การยอมรบั
ขอ้เทจ็จรงิเหล่านี.ของศาลปกครองสงูสุดจงึมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง  เพราะที�ผ่านมาไม่เคยมหีน่วยงาน
รฐัใดของไทยยอมรบัเช่นนี.มาก่อน  ซึ�งการยอมรบัเช่นนี.ของศาลปกครองสูงสุดย่อมส่งผลโดยปรยิายต่อ
ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาโครงการดงักล่าว  โดยเฉพาะในประเทศไทย  ที�ต้องนําขอ้มูลนี.ไปพจิารณา
ประกอบการปฏิบตัิหน้าที�ในส่วนที�ตนเกี�ยวข้อง  โดยไม่สามารถอ้างได้ว่ายงัไม่มคีวามชดัเจนเรื�อง
ผลกระทบที�อาจจะเกดิขึ.นต่อประชาชน  มเิช่นนั .นอาจตอ้งมคีวามรบัผดิทางกฎหมาย 

 

 คาํสั �งศาลปกครองสงูสุดในคดเีขื�อนไซยะบุร ี แมเ้ป็นเพยีงคําสั �งรบัคําฟ้องไวพ้จิารณา  แต่คําสั �ง
ดงักล่าวมคีวามสาํคญัในทางกฎหมายหลายประการและเป็นประโยชน์ต่อการเคลื�อนไหวดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และทรพัยากรธรรมชาติทั .งในกรณีเขื�อนไซยะบุรแีละกรณีอื�น ๆ ที�มลีกัษณะใกล้เคียงกัน  โดยศาล
ปกครองสูงสุดได้ให้เหตุผลหลายประการที�ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมด้าน
สิ�งแวดลอ้มไทย  ไมว่่าจะเป็นการอา้งองิขอ้ตกลงระหว่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ�งในการวนิิจฉัยคด ี การ
ตคีวามโครงการของรฐัที�ตอ้งมกีารใหข้อ้มลูและรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนใหก้วา้งและอุดช่องว่าง
ในการหลีกเลี�ยงกฎหมายของหน่วยงานรฐั   รวมถึงการยอมรบัอย่างเป็นทางการเป็นครั .งแรกถึง
ผลกระทบที�อาจจะเกดิขึ.นต่อคุณภาพสิ�งแวดล้อม สุขภาพอนามยัและวถิชีวีติของประชาชนและชุมชน
ท้องถิ�นจากโครงการเขื�อนไซยะบุรี  คําสั �งในคดีนี.ย่อมส่งผลให้หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวข้องต้อง
ปรบัเปลี�ยนแนวทางการปฏบิตัหิน้าที�ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที�ศาลปกครองสงูสุดไดว้างไว ้ ไม่เช่นนั .นก็
คงหลกีเลี�ยงความรบัผดิชอบทางกฎหมายที�จะตามมาในอนาคตไปไมไ่ด ้

     


