
 
 

สรุปผลการประชุมด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ 

การจัดการมลพิษ การก าจัดขยะ และการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
   

 
เครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลก มีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐบาลท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ๓ ระดับ ได้แก่ รัฐบาลระดับเครือรัฐ 
หรือรัฐบาลกลาง (Commonwealth Government)  รัฐบาลแห่งรัฐ (State) และรัฐบาลท้องถิ่น เครือรัฐ
ออสเตรเลียประกอบด้วย ๖ รัฐ ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland)  
รัฐวิกตอเรีย (Victoria) รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) รัฐเวสเทิร์น 
ออสเตรเลีย (Western Australia) และประกอบด้วยเขตการปกครองตนเอง จ านวน ๒ เขต ได้แก่ เขตนอร์ทเทิร์น
เทอริทอรี (Northern Territory) และเขตออสเตรเลียนแคปปิตอลเทอร์ริทอรี่หรือเขตเมืองหลวง 
(Australian Capital Territory) โดยเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของออสเตรเลีย  คือ กรุง
แคนเบอร์รา (Canberra) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนแคปปิตอล เทอร์ริทอรี่ (Australian 
Capital Territory) ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองใหญ่สองเมือง ได้แก่ เมลเบิร์น (Melbourne) และซิดนีย์ (Sydney) 
และมีจ านวนประชากรประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ คน 

โดยที่ออสเตรเลียมีรัฐบาล ๓ ระดับ รัฐบาลแต่ละระดับจึงมีความรับผิดชอบและมีอ านาจ
หน้าที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐบาลระดับเครือรัฐหรือรัฐบาลกลางซึ่งเป็นรัฐบาลระดับประเทศ มีหน้าที่ 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา การก าหนดนโยบายด้านการค้าและการพาณิชย์ การกักบริเวณ  
การควบคุมเงินตรา การเข้าเมือง การป้องกันประเทศ การโทรคมนาคม และการจัดหาสวัสดิการ เป็นต้น 
ส่วนรัฐบาลแห่งรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของประเทศ โรงเรียนของรัฐ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการจราจร โรงพยาบาลของรัฐ ที่พักอาศัยของรัฐ และกฎระเบียบด้านธุรกิจ ภายในเขตพ้ืนที่ของรัฐ  
และรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งบริหารงานผ่านสภานคร สภาเมือง หรือสภาแขวง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางผังเมือง 
การอนุญาตก่อสร้างถนนในเขตท้องถิ่น การควบคุมการจอดรถยนต์ การจัดท าและให้บริการห้องสมุดของรัฐ 
การจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะ การประปาและท่อระบายของเสีย การจัดการขยะ และการจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกของชุมชน เป็นต้น 

โครงสร้างการบริหารราชการของออสเตรเลียมีผลต่อการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดวางผังเมือง และการพัฒนาเมือง โดยในเรื่องดังกล่าวมีกฎหมายระดับเครือรัฐ 
เป็นกฎหมายกลางหรือเป็นแนวทางส าหรับแต่ละรัฐที่จะน าไปก าหนดแนวทางและออกกฎหมายเพ่ือการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดวางผังเมือง และการพัฒนาเมือง ในพ้ืนที่ของรัฐ โดยกรณีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดวางผังเมืองนั้น แต่ละรัฐของออสเตรเลียมีกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการในพื้นที่
ของตน รวมทั้งมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านสิ่งแวดล้อมและจัดวางผังเมืองของตนเองด้วย ซึ่งได้แก่  
Environment Protection Authority หรือ EPA ซึ่งมีหน้าที่ในการออกคู่มือการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
และจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐหรือเขตการปกครอง โดยคู่มือดังกล่าวจะมีเนื้อหาครอบคลุม
ภารกิจงานแต่ละด้านของ EPA ของรัฐ เพ่ือเป็นเสมือนเครื่องมือก าหนดกรอบความเข้าใจร่วมกันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคู่มือจะก าหนดวิธีการด าเนินการ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2


๒ 
 
และรายละเอียดในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากที่กฎหมายก าหนด  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายกลางที่เก่ียวข้องของเครือรัฐออสเตรเลีย 
 
๑. แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ และการก าจัดขยะ 
   การส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดการมลพิษ และการ
ก าจัดขยะ เป็นภารกิจและความรับผิดชอบหลักของรัฐบาลทุกระดับ รวมถึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน 
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และประชาชน  ทั้งนี้ โดยรัฐบาลกลางมีหน้าที่
รับผิดชอบในการตรากฎหมาย ก าหนดยุทธศาสตร์ และกรอบแผนงานในการจัดการขยะ รวมถึงการก าหนด
มาตรการที่มีผลผูกพันตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐบาลแห่งรัฐมีหน้าที่ก ากับดูแลและจัดการขยะ 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบาย กฎหมาย และแผนงานต่าง ๆ ของประเทศ ส่วนรัฐบาลท้องถิ่น 
มีหน้าที่ในการจัดการขยะภายในเขตท้องถิ่นของตนเองตามที่ก าหนดไว้ในกรอบแผนงานตามกฎหมาย 
ที่แต่ละรัฐและเขตการปกครองตนเองได้ก าหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญในการให้บริการ
จัดเก็บขยะและการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ การจัดการและด าเนินการพ้ืนที่ฝังกลบขยะ (landfill sites)  
การส่งเสริมการศึกษาและความตระหนักรู้ และการจัดการและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการจัดการขยะ  
  แนวนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมฉบับแรกของออสเตรเลีย 
ได้แก่ 1992 National Strategy for Ecologically Sustainable Development (the National Strategy for 
ESD)๑ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ก าหนดขึ้นโดยสภาที่ปรึกษารัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Council of 
Australian Governments: COAG) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการก าจัดขยะ และพัฒนาการจัดการขยะอันตราย 
(hazardous wastes) แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นนโยบายและแผนงานที่ส าคัญของประเทศในการเริ่มต้น 
และเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินความร่วมมือในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับชาติ รวมทั้งเป็น 
ส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทิศทางการท างานของรัฐบาลทุกระดับเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศ 
อย่างยั่งยืน 
   สาระส าคัญของ 1992 National Strategy for Ecologically Sustainable Development  
เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลทุกระดับในการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในประเด็น
สาขาต่าง ๆ (Sectoral Issues) ได้แก่ เกษตรกรรม การประมง ทรัพยากรป่าไม้ การผลิต การเหมืองแร่  
การวางแผนการขนส่งและชุมชนเมือง การท่องเที่ยว และการใช้ ผลิต และขนส่งพลังงาน เช่น ในประเด็น
สาขาเกษตรกรรม รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ าและที่ดินอย่างยั่งยืนโดยปรับปรุง
ระบบน้ าให้มีความสะอาด ก าหนดแนวทางในการลดปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน คุ้มครองความหลากหลาย
และระบบนิเวศ โดยอาศัยความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลแห่งรัฐ  
และรัฐบาลท้องถิ่น ภาคสังคม และภาคเกษตรกรรม เป็นต้น  นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดประเด็น
ระหว่างสาขา (Intersectoral Issues) อีกหลายประเด็น เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบการอนุรักษ์
ธรรมชาติ การด าเนินการตัดสินใจและการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการและการลดปริมาณของเสีย 
เป็นต้น 

                                           
๑Department of the Environment and Energy, ‘National Strategy for Ecologically Sustainable 

Development’ <http://www.environment.gov.au/about-us/esd/publications/national-esd-strategy>  

http://www.environment.gov.au/about-us/esd/publications/national-esd-strategy


๓ 
 
  ปัจจุบันนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะแห่งชาติของออสเตรเลียฉบับล่าสุด คือ National 
Waste Policy: Less Waste, More Resources 2018 เป็นนโยบายระดับชาติที่ได้ก าหนดกรอบแผน 
การท างานของรัฐบาลทุกระดับและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเน้นย้ าการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์และผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นทดแทน  ทั้งนี้ National Waste Policy เป็นกรอบแผนงาน
ระยะยาวไปจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) มีนโยบายส าคัญ ได้แก่ การตอบสนองต่อความท้าทาย 
ในการจัดการขยะและการฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในออสเตรเลีย  การสะท้อนการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกเพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการจัดให้มีกรอบงานส าหรับธุรกิจเพ่ือคิดค้นนวัตกรรม 
และพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ 
  หลักการส าคัญของ National Waste Policy ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยงการมีขยะ  
การพัฒนาการฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร  การเพ่ิมการใช้วัตถุดิบที่ผ่านการน ากลับมาใช้ใหม่และสร้างตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ การสร้างระบบการจัดการให้ดีขึ้นเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน  
และการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม แนะน าการลงทุนและช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ 
  การจัดการขยะเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญแห่งเครือรัฐออสเตรเลียได้บัญญัติรองรับไว้  
รวมตลอดทั้งกฎหมายกลางแห่งเครือรัฐ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแต่ละระดับในออสเตรเลีย และกฎหมาย
หรือนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐและท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดขึ้น โดยกฎหมายที่ตราขึ้นเหล่านี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ออสเตรเลียเป็นรัฐภาคี ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการน าเข้าและส่งออก
ขยะอันตราย การดูแลผลิตภัณฑ์ ก๊าซเรือนกระจกสังเคราะห์ การคุ้มครองสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  นอกจากนี้ ในแต่ละรัฐได้มีการออกนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมและการจัดการ
ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น รัฐนิวเซาท์เวลส์  ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
ที่ชื่อว่า “EPA Strategic Plan 2017-21” ที่มีสาระส าคัญเป็นการมุ่งคุ้มครองชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบ
ของขยะ การสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการคุ้มครอง
มูลค่าทางสิ่งแวดล้อม โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดภารกิจหลักของรัฐในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์  
และการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม หลักปฏิบัติที่ดี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะ
อย่างสร้างสรรค์ การวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
  ทั้งนี้ โดยออสเตรเลียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายต่าง ๆ จ านวนหลายฉบับ เช่น 
  (๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค.ศ. ๑๙๙๙ (the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act)) ซ่ึงเป็น
กฎหมายกลางด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย เพ่ือก าหนดกรอบทางกฎหมายในการปกป้องและจัดการ 
พืชพรรณสัตว์ป่าชุมชนนิเวศวิทยาและแหล่งมรดกที่ส าคัญระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย EPBC Act ได้บัญญัติให้มีการใช้กฎเกณฑ์การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Environment Protection and Biodiversity 
Conservation Regulations) โดยก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและใบอนุญาตส าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในที่ดินของเครือรัฐ (Commonwealth land) และที่ดินมีผลต่อเครือรัฐ (land affecting 
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the Commonwealth) ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง รวมทั้ง
การเยียวยาแก้ไขความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามค าสั่งของศาล 
  (๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยของเสียอันตราย  (Hazardous Waste (Regulation of 
Exports and Imports) Act 1989) เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลการส่งออก น าเข้า  
และขนส่งขยะอันตราย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่า ขยะอันตรายจะได้รับการจัดการที่เหมาะสมกับ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกออสเตรเลีย  และเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ของของเสียที่จะเกิดอันตรายต่อสังคม โดยขอบเขตความหมายของค าว่า “ขยะอันตราย” จะอยู่ภายใต้
ขอบเขตตามท่ีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด 
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal) และหลักเกณฑ์ท่ี OECD ไดก้ าหนดไว้ 
   (๓) พระราชบัญญัติสภาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Protection 
Council Act 1994 (Commonwealth)) เป็นกฎหมายที่มีการก าหนดมาตรการที่เรียกว่า “National Environment 
Protection Measures (NEPMs) ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือด้านการคุ้มครองและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีมาตรการส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

๑) มาตรการการเคลื่อนย้ายขยะควบคุมระหว่างรัฐและเขตการปกครองตนเอง 
(Movement of Controlled Wasted between States and Territories NEPMs) เป็นเครื่องมือที่ท าให้
การเคลื่อนย้ายและการขนส่งขยะควบคุมระหว่างรัฐและเขตการปกครองตนเองเป็นไปอย่างเหมาะสม  
และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะควบคุม 

๒) มาตรการจัดการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว (Used Packaging Materials 
NEPMs) เป็นเครื่องมือในการลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการก าจัดบรรจุหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วและคงไว้ซึ่งวัตถุดิบทางธรรมชาติโดยวิธีการน าบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

(๔) พระราชบัญญัติการรายงานข้อมูลด้านพลังงานและก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National 
Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (NGER Act)) เป็นกฎหมายที่มีข้ึนเพ่ือก าหนดให้มีการรายงาน
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการก๊าซเรือนกระจก การบริโภคและการผลิต
พลังงาน และวัตถุประสงค์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการด าเนินแผนงานการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (emissions trading scheme) ในอนาคต ตลอดจนช่วยก าหนดแผนงานและกิจกรรมของรัฐบาล
กลาง รัฐบาลแห่งรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่นหรือเขตการปกครองตนเอง 

(๕) พระราชบัญญัติการดูแลผลิตภัณฑ์ประเภทน้ ามัน (Product Stewardship (Oil) Act 
2000) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดกรอบแผนงานและการให้สิทธิประโยชน์ในการด าเนินแผนงานการจัดการ
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ ามัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการผลิตภัณฑ์ประเภทน้ ามันที่ใช้แล้ว 
การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนทางเลือกในการน าน้ ามันที่ใช้แล้ว
มาใช้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนี้ ผู้ด าเนินการจะต้อง 
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวด้วย 

(๖) พระราชบัญญัติการดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship Act 2011) เป็นกฎหมาย
ที่ก าหนดกรอบแผนงานในด้านการจัดการผลกระทบของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และความปลอดภัย โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก าจัดผลิตภัณฑ์และของเสียที่เกี่ยวข้อง 
กรอบแผนงานที่ออกตามกฎหมายนี้รวมถึงการจัดการผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสมัครใจ  
ความร่วมมือ และเป็นมาตรการบังคับ  นอกจากนี้ กฎหมายได้สนับสนุนแผนงานแห่งชาติส าหรับการน า
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คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์มาใช้ใหม่ (National Television and Computer Recycling Scheme (NTCRS)) 
ซึ่งออกตาม Product Stewardship (Televisions and Computers) Regulations 2011 แผนงานดังกล่าว
มีผลท าให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ตัน สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้  

 
๒. แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดวางผังเมือง 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของเครือรัฐออสเตรเลียไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้รัฐบาลกลาง 
มีหน้าที่ในการจัดวางผังเมือง (Urban planning) ไว้แต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้มี
บทบาทในการจัดการผังเมืองของออสเตรเลียผ่านการก าหนดกฎเกณฑ์ในการพัฒนาพ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือผ่านการก าหนดการพัฒนากิจกรรมในพ้ืนที่ของรัฐ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ รัฐบาลกลางโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Minister for Infrastructure) ได้ออกนโยบายผังเมืองแห่งชาติ (The National 
Urban Policy) ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมเพ่ือให้รัฐบาลแห่งรัฐพัฒนาเมืองต่าง ๆ และเพ่ือท าให้
รัฐบาลแห่งรัฐบริหารจัดการด้านการผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นครั้งแรก ซึ่งนโยบายผังเมืองแห่งชาติ
ได้แสดงให้เห็นถึงแผนการการปฏิรูปผังเมือง โดยเป็นการสร้างหลักการและล าดับความส าคัญระดับชาติ  
เพ่ือเป็นแนวทางแก่รัฐและดินแดนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือท าให้แน่ใจว่าจะมี 
การพัฒนาเมืองต่าง ๆ อย่างยั่งยืนและน่าอยู่ การแสดงให้เห็นแนวทางของรัฐบาลกลางในการบูรณาการนโยบาย 
การลงทุน กิจกรรมในเมือง ร่วมกับดินแดนและรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน และการสรุปวิธีการ 
ที่รัฐบาลกลางจะจัดการกับความตกลงของสภารัฐบาลออสเตรเลีย (Council of Australian Governments 
(COAG)) ผ่านทางนโยบายการลงทุนและกิจกรรมต่าง ๆ 

ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ออสเตรเลียได้มีการประกาศนโยบายผังเมืองแห่งชาติฉบับใหม่ 
ที่ก าหนดหลักการเกี่ยวกับ Smart Cities Plan โดยนโยบายฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การวางแผนและการลงทุน 
ในเมืองใหญ่เช่นเดียวกับในเมืองเล็ก โดยประกอบด้วยรายละเอียด ๓ เรื่องหลัก๒ ได้แก่ (๑) การลงทุนอัจฉริยะ 
ทีมุ่่งเน้นที่การจัดหาเงินทุน เช่น การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน (๒) นโยบายอัจฉริยะที่มีการก าหนดกลไก 
“ข้อตกลงเมือง” (City Deals) ซึ่งคล้ายแนวทางของสหราชอาณาจักร การปฏิรูปกฎระเบียบ และการ
รวบรวมข้อมูลระดับในเมือง และ (๓) เทคโนโลยีอัจฉริยะที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
(Disruptive technologies) ข้อมูล เปิดและเรียลไทม์  (open and real-time data) และนวัตกรรม 
การประหยัดพลังงาน (energy-efficiency innovations) 

ทั้งนี้ โดยหน่วยงานของออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางผังเมือง มีหลายหน่วยงาน ได้แก ่
(๑) Department of Planning and environment รับผิดชอบการพัฒนาเมือง และการ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน NSW โดยประสานงานร่วมกับชุมชน ภาคธุรกิจ และท้องถิ่น แต่หากมี 
การวางแผนการพัฒนาเมืองจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญ (peak industry group) เข้ามามีบทบาทในการด าเนินการ 
ได้แก่ the Planning Institute of Australia และมี Planning Assessment Commission เป็นคณะกรรมการ
ที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารท าหน้าที่พิจารณาอนุญาตค าขอพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตลอดจนให้ค าแนะน า 
ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองแก่ท้องถิ่น 

(๒) Office of Local Government เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ Local Government 
Act 1993 โดยมีอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น local government area 
อย่างไรก็ดี แม้พ้ืนที่บางส่วนจะได้รับการจัดให้เป็น local government area แต่ก็อาจมีบทยกเว้นมิให้

                                           
๒https://www.oecd.org/regional/regional-policy/national-urban-policy-Australia.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_for_Infrastructure_and_Transport_(Australia)
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/national-urban-policy-Australia.pdf
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กฎหมายนี้ใช้บังคับได้หากมีการก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (Council) ซึ่งมีฐานะเป็น 
community leadership ที่ท าหน้าที่ในการจัดหาบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เพียงพอ
ส าหรับชุมชน โดยสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกดังกล่าว
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง 

(๓) Urban Growth NSW เป็นองค์กรที่ เป็น State-Owned Corporation จัดตั้ งขึ้น  
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่ท างานด้านการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ให้แก่รัฐ NSW เช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐานของรัฐ การขนส่ง การท างาน การจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการวางแผนที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาเมืองในอนาคตของ NSW (planning and delivery of major urban transformation programs)  

 
๓. แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 โดยที่มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญของเครือรัฐออสเตรเลียไม่ได้ก าหนดให้การร่วมลงทุน 
เป็นอ านาจของรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย การร่วมลงทุนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลของแต่ละรัฐและท้องถิ่น 
จะสามารถด าเนินการได้เอง โดยออสเตรเลียมีการให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐมาเกือบ ๓๐ ปีแล้ว  
โดยรัฐวิคตอเรียเป็นรัฐแรกที่จัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
โดยน ารูปแบบมาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งท าให้มีการใช้ค าว่า “การร่วมลงทุนระหว่างเอกชนและรัฐ 
(Public Private Partnership)” เพ่ือใช้เรียกการร่วมกันจัดการระหว่างเอกชนและรัฐในรูปแบบต่าง ๆ  
เป็นครั้งแรก โดยในเวลาต่อมา รัฐอ่ืน ๆ ได้ใช้รูปแบบของรัฐวิคตอเรียเป็นต้นแบบในการก าหนดนโยบาย 
และการด าเนินการด้านการร่วมลงทุน 

 รัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลียได้เข้ามามีบทบาทในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกระทรวง
สาธารณูปโภคและการพัฒนาภูมิภาคได้ร่วมกับรัฐรวมทั้งดินแดนในเครือรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย
จัดท าคู่มือกลางด้านการร่วมลงทุน (National Public Private Partnership Guidelines) ซึ่งคู่มือกลางดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฝ่ายบริหารของเครือรัฐออสเตรเลีย (Council of Australia Governments - COAG
) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพ่ือก าหนดกรอบในการให้ภาคเอกชนเข้ามาท างานร่วมกับภาครัฐ 
ในการให้บริการสาธารณะและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง คู่มือนี้ได้รวบรวมคู่มือของรัฐและดินแดนต่าง ๆ ให้เป็น 
คู่มือกลางในการด าเนินงานด้านการร่วมลงทุนของประเทศ (unified national framework) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้านสาธารณูปโภค ลดค่าใช้จ่าย ในการร่วมลงทุน  
และลดสิ่งที่ท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดสาธารณูปโภคไม่เป็นทีด่ึงดูด  ทั้งนี้ ออสเตรเลียไม่มีกฎหมายกลาง 
ที่ก าหนดเกี่ยวกับการร่วมลงทุน  ดังนั้น คู่มือกลางดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็น soft law ให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามในการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับโครงการที่มีการร่วมลงทุน แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการ 
ของรัฐบาลท้องถ่ิน 

 คู่มือกลางด้านการร่วมลงทุนประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนนโยบายและส่วนคู่มือ 
ด้านการร่วมลงทุน โดยส่วนนโยบายได้ก าหนดหลักการที่ส าคัญของคู่มือกลางไว้ ได้แก่ การผูกพันตน 
ของรัฐบาลทั้งในรัฐบาลระดับเครือรัฐ รัฐบาลระดับรัฐ และรัฐบาลระดับท้องถิ่น การก าหนดขอบเขต 
ของสาธารณูปโภค (public infrastructure) และบริการที่เกี่ยวข้อง (related services) ในบริบทของ
โครงการร่วมลงทุน มูลค่าของโครงการที่จะมีความคุ้มค่าในการร่วมลงทุน (financial thresholds)  
การประเมินโครงการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดนิยามของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชนว่าหมายความถึง “กรณีที่ภาคเอกชนเป็นผู้จัดท าสาธารณูปโภคและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนหรือจัดหาเงิน (financing)  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการลงทุนของภาคเอกชนที่รัฐบาล 



๗ 
 
ไม่มีความสนใจในการให้บริการสาธารณะนั้นโดยตรง เช่น ท่อก๊าซระหว่างมลรัฐ หรือถนนที่สร้างเชื่อม
ระหว่างเหมืองไปยังท่าเรือ” โดยหลักการของการร่วมลงทุน ๘ ประการ ที่ก าหนดไว้ในส่วนนโยบาย ได้แก่ 
(๑) ความคุ้มค่าเงิน (value for money) ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญมากที่จะต้องค านึงถึงในทุกขั้นตอน 
ของการด าเนินการและเป็นเหตุผลให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทุนและการจัดหาเงินของการร่วม
ลงทุนได้ (modified funding and financing) (๒) ประโยชน์สาธารณะ (๓) การจัดสรรความเสี่ยง (risk 
allocation) (๔) การเน้นการได้รับบริการตามที่ก าหนดมากกว่าวิธีการให้บริการ เพ่ือเปิดโอกาสให้มี 
การสร้างนวัตกรรม (output oriented) (๕) ความโปร่งใส (๖) ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่
ให้บริการ (accountability) (๗) การให้ตลาดเข้ามามีส่วนร่วม และ (๘) การบริหารจัดการสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  ทั้งนี้  โดยในแต่ละเขตการปกครองที่มีรัฐบาลปกครองตนเองจะมีรัฐมนตรี 
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านนโยบายและคู่มือการร่วมลงทุน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
ด้านการร่วมลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีที่ท าหน้าที่ด้านคลังหรือการเงิน รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
ของหน่วยงานที่มีการร่วมลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมลงทุนนั้น ๆ เว้นแต่รัฐบาลจะก าหนดให้  
เป็นอย่างอ่ืน  

ส่วนคู่มือด้านการร่วมลงทุนประกอบด้วยคู่มือใน ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) วิธีการวิเคราะห์ 
เพ่ือเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) คู่มือของผู้ปฏิบัติ (๓) หลักการทางพาณิชย์ที่ใช้กับการร่วมลงทุน
ในการให้บริการสาธารณะด้านสังคม เช่น ข้อสัญญา กรรมสิทธิ์ การอนุญาตก่อสร้างและด าเนินงาน ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงบริเวณพ้ืนที่โครงการ (๔) คู่มือการท ามูลค่าโครงการทั้งโครงการหากรัฐ 
เป็นผู้จัดท า (Project Sector Comparator - PSC) เพ่ือน ามาใช้ในการคิดความคุ้มค่าเงิน (๕) วิธีการ
ค านวณอัตราส่วนลด (discount rate) (๖) เงื่อนไขและกระบวนการในการร่วมลงทุนของแต่ละเขต 
การปกครองที่มีรัฐบาลปกครองตนเอง (๗) หลักการทางพาณิชย์ที่ใช้กับการร่วมลงทุนในการให้บริการ
สาธารณะด้านเศรษฐกิจ และ (๘) แผนภูมิในการใช้หลักการทางพาณิชย์ ซึ่งคู่มือแต่ละส่วนจะได้รับ 
การทบทวนและแก้ไขภายใต้บริบทในเรื่องนั้น ๆ ตามความจ าเป็น ท าให้คู่มือแต่ละส่วนมีการทบทวนแก้ไข
เพ่ิมเติมในเวลาที่ต่างกัน 
 
๔. สรุปผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเครือรัฐออสเตรเลีย 
 ๔.๑ การประชุมร่วมกับ Department of the Environment and Energy ในประเด็นหลัก
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะ 

ด้วยขนาดพ้ืนที่ของประเทศออสเตรเลียที่มีขนาดพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับหกของโลก จึงท าให้ 
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีความแตกต่างกันทั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ สภาพสิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพของบรรดาสัตว์และพืชพรรณต่าง ๆ การดูแลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการมลพิษและขยะของประเทศออสเตรเลีย จึงมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม 
ของแต่ละพ้ืนที่ ประกอบกับเครือรัฐออสเตรเลียมีการจัดรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นรัฐบาล  
๓ ระดับ ได้แก่ รัฐบาลระดับเครือรัฐหรือรัฐบาลกลาง (Commonwealth Government) รัฐบาลแห่งรัฐ (State) 
และรัฐบาลท้องถิ่น การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจึงมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละระดับอย่างชัดเจน กล่าวคือ (๑) รัฐบาลกลาง จะท าหน้าที่ในระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรากฎหมาย ก าหนดยุทธศาสตร์ กรอบแผนงาน 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ และการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือพลเมืองของประเทศในภาพรวม รวมทั้งท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน 



๘ 
 
และประสานการด าเนินงานของมลรัฐและท้องถิ่นให้ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล   ทั้งนี้ ในการ
บังคับใช้กฎหมายจะมีลักษณะเป็นการท าความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐและเขต
การปกครองตนเอง (๒) รัฐบาลระดับมลรัฐและเขตการปกครองตนเอง มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะภายในเขตมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเองตามแนวทางที่รัฐบาลกลาง
ก าหนด โดยรัฐบาลมลรัฐและเขตการปกครองมีอ านาจออกกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของมลรัฐ
หรือเขตการปกครองตนเองได้โดยตรง แต่การออกกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายของรัฐบาลกลาง และอยู่ภายใต้แนวนโยบาย กฎหมาย และแผนงานที่รัฐบาลกลางก าหนด และ 
(๓) รัฐบาลระดับท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรส่วนท้องถิ่น (Local Councils) จ านวนมากกว่า ๕๐๐ แห่ง  
มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการให้บริการและด าเนินการในการจัดการขยะภายในเขตท้องถิ่นของตนเอง
ตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบและแผนงานตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐและเขตการปกครองนั้น 

(ก) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในระดับรัฐบาลกลางจะด าเนินการโดย Department of 

the Environment and Energy (DoEE) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ท าหน้าที่ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และนโยบายต่าง ๆ เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า สนับสนุน 
การด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และการจัดหาแหล่งพลังงานที่เหมาะสมและราคาถูก  นอกจากนี้  
ยังมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานระดับมลรัฐและองค์กร 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น  
กรณพ้ืีนที่บริเวณ Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณนอก
ชายฝั่งของรัฐควีนแลนด์ จะมีการจัดตั้งหน่วยงานสาขาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ในการดูแล
พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นการเฉพาะ รวมตลอดทั้งมีภาคเอกชนที่ท างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมี  
การประสานและบูรณาการการท างานร่วมกันอันท าให้การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมายของ Department of the Environment and Energy (DoEE) นั้น นอกจากจะมีกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๑๙๙๙ (the Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act)) ซึ่งเป็นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยตรงแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
อีกจ านวนหลายฉบับที่อยู่ภายใต้การบริหารของ DoEE เช่น กฎหมายว่าด้วยสภาคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (National Environment Protection Council Act 1994) กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกสังเคราะห์และการปกป้องโอโซน (Ozone Protection and Synthetic Greenhouse Gas 
Management Act 1989)  กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลิตภัณฑ์  (Product Stewardship Act 2011) 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมพลังงานสะอาด (Clean Energy Regulator 2011) และกฎหมายว่าด้วย
องค์การพลังงานทดแทนของออสเตรเลีย (Australian Renewable Energy Agency Act 2011) เป็นต้น 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ค.ศ. ๑๙๙๙ เป็นกฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ก าหนดให้อ านาจรัฐบาลกลางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและเป็นอ านาจเหนือกว่ามลรัฐ โดยกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการจัดให้มีการปกปักรักษา 
และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลพ้ืนที่อาศัยของสัตว์ที่มี



๙ 
 
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พ้ืนที่มรดกโลก พ้ืนที่ชุ่มน้ า สภาพแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการจัดการน้ า  
ในเหมืองแร่ นิวเคลียร์  ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดหลักการส าคัญไว้ ๔ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่หนึ่ง ก าหนดให้รัฐบาลกลางมีอ านาจในการดูแลการด าเนินการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการดูแลผลกระทบที่จะเกิดกับสัตว์ พืช หรือพันธุ์ไม้บางชนิดที่ระบุไว้  
ในบัญชีเฉพาะ โดยหากจะมีการด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง 

ส่วนที่สอง ก าหนดให้รัฐบาลกลางมีอ านาจในการประกาศจัดตั้งเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพ้ืนที่มรดกโลกที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลโดยรัฐบาลกลางได ้

ส่วนที่สาม ก าหนดให้รัฐบาลกลางสามารถแทรกแซงการด าเนินงานของมลรัฐหรือเขต 
การปกครองตนเองได้ หากการก าหนดมาตรการหรือการด าเนินการของมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเอง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ หรือการ
บริหารจัดการก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศในภาพรวม เช่น กรณีการคุ้มครองโคอาล่า (Koala) เนื่องจาก 
เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รัฐบาลกลางก็จะมีอ านาจในการแทรกแซงและก าหนดมาตรการ 
ในการก ากับดูแลการด าเนินการของมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเองได้ 

ส่วนที่สี่ ก าหนดหน้าที่ในการจัดท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน ท่าอากาศยาน โดยรัฐบาลกลางมีอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบการด าเนิน
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

(ข) การจัดการขยะ มลพิษ และสารเคมี 
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทั้งการน าเข้าและส่งออกขยะเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ  

เช่น ประเทศจีนและประเทศไทย ซึ่งเมื่อประเทศต่าง ๆ มีการปรับปรุงนโยบายการน าเข้าและส่งออกขยะ
เช่น ประเทศจีนได้มีการประกาศนโยบายห้ามน าเข้าขยะเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ซึ่งครอบคลุมถึงขยะพลาสติก
และกระดาษ กรณีจึงส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะของประเทศออสเตรเลียด้วย ท าให้ทุกภาคส่วน 
ต่างตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความเห็นในทางเดียวกันว่า ออสเตรเลียต้องมีแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ต้องมีการสร้างความร่วมมือในการจั ดการขยะที่ชัดเจนและบูรณาการ 
การจัดการร่วมกันตั้งแต่ต้นทางของขยะ การรวบรวม การจัดเก็บ การคัดแยก การขนส่ง จนถึงปลายทาง 
ของการก าจัดขยะและการน าขยะกลับมาใช้ซ้ า (reuse) หรือน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycle)  ดังนั้น ในปี  
ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่ผ่านมา รัฐบาลจึงได้มีการประกาศก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศไว้ 
อย่างชัดเจน ได้แก่ National Waste Policy: Less Waste, More Resources 2018 อันเป็นนโยบายระดับชาติ
ระยะยาวไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และได้มีการก าหนดกรอบแผนการท างานของรัฐบาลทุกระดับและการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเน้นที่การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์และผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ขึ้นทดแทน โดยนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ การตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการขยะและการฟ้ืนฟู  
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในออสเตรเลีย การสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ และการให้มีกรอบงานส าหรับธุรกิจเพ่ือคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ  
และขณะนี้ รัฐบาลกลางอยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว (National Action Plan) 
เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศมีความชัดเจนและหน่วยงานต่าง ๆ  
มีการน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



๑๐ 
 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศ (The National Waste 
Policy) มีลักษณะเป็นเพียงแนวนโยบายเพ่ือสร้างความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ 
และเขตการปกครองตนเอง  ดังนั้น ในกรณีที่รัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นไม่ได้ด าเนินการตาม
แนวนโยบายดังกล่าว รัฐบาลกลางก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้รัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นด าเนินการได้ 
แต่หากการด าเนินการของรัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศโดยรวม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลกลางก็จะเปิดให้มีการหารือกับรัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นต่อไป 

นอกจากแนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศแล้ว ออสเตรเลียยังมีกฎหมาย
เฉพาะด้านการจัดการขยะ มลพิษ และสารเคมี อีกจ านวนหลายฉบับ โดยมีกฎหมายฉบับที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) Product Stewardship Act 2011 
กฎหมายนี้ได้ก าหนดกรอบแผนงานการจัดการผลกระทบจากผลิตภัณฑ์หรือขยะ  

ที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ทั้งระบบ และก าหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ 
หรือการจัดการดูแลผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย และสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้า
เลือกที่จะผลิตหรือน าเข้าอุปกรณ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือสามารถท าลายได้ง่าย โดยมี
การก าหนดมาตรการส าคัญ ได้แก่ (๑) รัฐบาลประกาศก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (๒) ก าหนดมาตรฐาน
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เรื่องการจัดการโทรทัศน์เก่า หรือคอมพิวเตอร์เก่า 
โดยก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้ค้า เพ่ือน าเข้ากองทุนจัดการผลิตภัณฑ์เก่า 
โดยปัจจุบันมี ๕ องค์กรที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บ และแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าชิ้นส่วนนั้น ๆ กลับไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เช่นเดิม หรือน าชิ้นส่วนไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ่ืน 
และ (๓) ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ภาคสมัครใจส าหรับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพ่ือลด
ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย โดยภาคเอกชนสามารถที่จะ
ขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลได้ หรือก าหนดวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น การน าโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครื่องเก่าไปคืนที่จุดรับคืน (Collection Point) ที่ผู้ผลิตได้จัดไว้ เพ่ือให้ผู้ผลิตได้มีการจัดการกับโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่เครื่องเก่านั้นต่อไป 

๒) Hazardous Waste (Regulation of Exports and Imports) Act 1989 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าจัดขยะอันตรายนั้น รัฐบาลออสเตรเลียได้มีการออก 

Regulation of Export and Import Act 1989 ซึ่งเป็นการออกกฎหมายเพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด (Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) โดยกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายขยะอันตรายระหว่างประเทศ ควบคุมการน าเข้าและการส่งออก 
และขนส่งของเสียอันตราย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการก าจัดหรือจัดการของเสียอันตรายได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศออสเตรเลีย โดยกฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์อันตราย 
ตามความหมายที่ก าหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ต้องขออนุญาตจาก DoEE ก่อนการน าเข้าและส่งออกขยะ
อันตรายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงขยะอันตรายที่เกิดจากภาคครัวเรือนด้วย  

ส าหรับกรณีการก าจัดสารเคมีนั้น รัฐบาลกลางจะมีการประกาศก าหนดชนิดและประเภท
ของสารเคมีที่รัฐบาลกลางมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ โดยจะมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางที่จะรับผิดชอบควบคุมดูแลสารเคมีดังกล่าว รวมทั้ง  
มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติต่อสารเคมีนั้นอย่างชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน  



๑๑ 
 
และประชาชนปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย ซึ่งในการนี้ รัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง  
และรัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจในการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมดูแลสารเคมีดังกล่าวได้ รวมทั้งสารเคมี
ชนิดหรือประเภทอ่ืนที่รัฐบาลไม่ได้ก าหนดไว้ให้อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมดูแลโดยรัฐบาลกลาง ก็จะเป็น
อ านาจหน้าที่ของรัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถ่ินในการควบคุมดูแลสารเคมีดังกล่าวได้เช่นกัน 

(ค) การจัดการมลพิษทางอากาศ 
การจัดการมลพิษทางอากาศของออสเตรเลียจะด าเนินการโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาล  

มลรัฐ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลกลางจะมีการตรวจสอบและรายงานมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ดี
ต่อสุขภาพ มีการตรากฎหมายเฉพาะ ได้แก่ Product Emissions Standards Act 2017 – air quality 
standards อันเป็นกฎหมายเพื่อก าหนดกรอบการด าเนินงานของประเทศ (National framework) เพ่ือแก้ไข
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บางประเภทที่จะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   
โดยจะมีการก าหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมการปล่อยมลพิษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม 
เป็นชนิดแรก ๆ คือ เครื่องยนต์ เช่น เครื่องตัดหญ้า ปั๊ม เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ท้ายเรือ โดยปัจจุบันได้มี 
การก าหนดมาตรฐานไอเสียที่เกิดจากรถยนต์แล้ว และในอนาคตจะมีการก าหนดมาตรฐานในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย  
ส าหรับรัฐบาลมลรัฐหรือเขตปกครองตนเองจะมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลสถานประกอบการและโรงงาน
ในเขตมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเอง เพ่ือควบคุมดูแลและป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศในเขตมลรัฐ 
หรือเขตการปกครองตนเองนั้น 

ส าหรับกรณีการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นั้น ได้มีการก าหนดให้โรงงาน
จะต้องรายงานการปล่อยฝุ่นละอองมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล แต่โดยทั่วไปจะไม่ มี 
การตรวจวัดอย่างเป็นกิจลักษณะ ส าหรับการวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยจากครัวเรือน เช่น เตาไฟ  
หรือรถยนต์ จะใช้วิธีการประมาณการค่าที่ปล่อยออกมาเท่านั้น 

 ๔.๒ การประชุมร่วมกับ Office of Parliamentary Counsel (OPC) 
   Office of Parliamentary Counsel (OPC) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม The Parliamentary Counsel Act1970 โดยมีต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานได้แก่ “First 
Parliamentary Counsel” และต าแหน่งรองผู้บริหารหน่วยงาน “Second Parliamentary Counsel” 
หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของ OPC คือ การท าหน้าที่เป็นผู้ยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมาย
ล าดับรองให้แก่รัฐบาลกลาง ท านองเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และท าหน้าที่จัดพิมพ์ 
และเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ท านองเดียวกันกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบัน 
OPC มีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๐๐ คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายประมาณ ๕๐ คน เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์
และเผยแพร่กฎหมายประมาณ ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ๑๕ คน 
  กฎหมาย Parliamentary Counsel Act 1970, section 3๓ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ OPC 
ไว้หลายประการสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑) งานยกร่างกฎหมาย ได้แก่ การยกร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐบาลกลางเพ่ือน าเสนอเข้าสู่ 
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา  
โดยสภาผู้แทนราษฎร การยกร่างกฎหมายล าดับรอง การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศเกี่ยวกับการร่าง
กฎหมาย และการจัดเตรียมรวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
                                           

๓The Parliamentary Counsel Act 1970 (Australia), No. 8, 1970, Prepared by the Office of 
Parliamentary Counsel, Canberra, Authorized Version C2016C00473 registered 17/05/2016. 



๑๒ 
 
  ๒) การจัดพิมพ์และเผยแพร่กฎหมาย ได้แก่ การจัดพิมพ์ และการเตรียมการส าหรับการพิมพ์กฎหมาย 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง และรวมถึงการเผยแพร่กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งการจัดท าและเผยแพร่กฎหมายและประกาศของรัฐบาลในราชกิจจานุเบกษา (Gazettes)  
  ๓) การให้ค าปรึกษาหารือแก่หน่วยงานอ่ืน ได้แก่ การให้ค าปรึกษาหารือแก่หน่วยงานอ่ืน 
ภายใต้ The Legislation Act 2003 และกฎหมายอ่ืน ๆ ของรัฐบาลกลาง และการให้ค าปรึกษาหารือแก่
หน่วยงานอ่ืนตามกฎระเบียบก าหนดไว้ และหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ค าปรึกษาหารือในครั้งก่อน 
ที่ต่อเนื่องมา 
  (ก) ภารกิจของ OPC 

โดยทั่วไป OPC จะมีการจัดท าหรือยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจ านวนประมาณ 
๑๕๐ - ๒๐๐ ฉบับต่อปี และร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกจ านวนหนึ่ง ส าหรับกฎหมายระดับต่ ากว่า
พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง เช่น ร่างประกาศต่าง ๆ หน่วยงานสามารถยกร่างได้เอง และจะไม่ได้ส่งมา
ที่ OPC ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗๔ ภารกิจของ OPC ในด้านต่าง ๆ ได้ประสบความส าเร็จอย่างมาก 
โดยได้ยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จ านวน ๒๑๗ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๗,๖๓๘ หน้า เพ่ือน าเสนอต่อ
รัฐบาลกลางซึ่งมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา โดยมีร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ส าคัญ 
ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา การให้สิทธินักเรียนกู้ยืมเงิน การปฏิรูปทางโทรคมนาคม กฎหมาย
ควบคุมวิทยุสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้อง  
ชั้นโอโซนและก๊าซเรือนกระจก การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิ  
คนพ้ืนเมอืง และรวมถึงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการมากข้ึน 
ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขระบบบ านาญ การลดภาษีให้กับบริษัทและบุคคลธรรมดา การจัดการ  
การหลีกเลี่ยงภาษีข้ามชาติ การจัดเก็บภาษีการจัดตั้งธนาคาร การแข่งขันทางการค้า และการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าน าเข้าที่มีมูลค่าต่ า เป็นต้น และ OPC ยังได้จัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง 
และร่างประกาศของรัฐบาลกลาง จ านวน ๒๖๔ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๙ หน้า โดยจัดอยู่ในระบบกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง  นอกจากนี้ OPC ยังมีการยกร่างกฎหมายล าดับรองให้กับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ จ านวน  
๑๐๘ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๘ หน้า 

๑) ภารกิจในงานร่างกฎหมายของ OPC  
OPC ได้มีการเพ่ิมอัตราก าลังและบุคลากรในงานร่างกฎหมายมากขึ้นในทุกปี เพ่ือให้ 

มีอัตราก าลังเพียงพอกับปริมาณงานที่จะเพ่ิมมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีการรับเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมาย 
เข้ามาใหม่จ านวน ๒ คน โดยมีเป้าหมายในการจัดท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย 
และสะสางข้อมูลดังกล่าวเพ่ือท าให้กฎหมายมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ และได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ร่างกฎหมายและมีการโยกย้ายไปยังต าแหน่งต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายสามารถท างาน 
ได้หลากหลาย  ส าหรับหลักสูตรการร่างกฎหมายได้มีการพัฒนาและด าเนินการหลักสูตรส าหรับบุคลากร  
ของหน่วยงานอ่ืนด้วย โดยได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมาย ได้แก่  
กระทรวงการคลัง ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานการเกษตรและทรัพยากรน้ า ส านักนายกรัฐมนตรี  
และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเดิมหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรฐานในการร่างกฎหมายตามมาตรา ๑๖  
แห่งพระราชบัญญัติการร่างกฎหมาย ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นหน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุด ต่อมาได้ถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่มาให้ OPC ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ และในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ OPC ได้ร่วมด าเนินการ

                                           
๔Annual Report 2016-2017, Australian Government Office of Parliamentary Counsel 
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กับหน่วยงานที่จัดท ากฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีมาตรฐานการร่างกฎหมายที่ดีขึ้นและช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืน  
ในการร่างกฎหมาย  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายของ OPC บางรายอาจได้รับการยืมตัวไปท างาน 
ที่สก็อตแลนด์ และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ของ OPC ไปช่วยท างานในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอีกด้วย  
ซึ่งตามกฎหมาย OPC มีอ านาจหน้าที่ในการร่างกฎหมายให้เฉพาะฝ่ายบริหาร แต่ไม่ได้ร่างกฎหมายให้ 
ฝ่ายนิติบัญญัติด้วย โดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีส านักงานร่างกฎหมายที่ท างานร่างกฎหมายให้โดยเฉพาะ 
อีกแห่งหนึ่ง 

ลักษณะการท างานของ OPC ในเบื้องต้นนั้น บุคลากรที่จะเข้ามาท างานกับ OPC 
จะต้องจบปริญญาทางกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะจบการศึกษาด้วยคะแนนยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์
ท างานอ่ืนมาก่อน อาจจะเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานอ่ืนหรือนักกฎหมายในภาคเอกชนก็ได้ เมื่อมี 
คนสนใจส่งใบสมัครเข้ามา OPC ก็จะสัมภาษณ์ดูความเหมาะสมและก าหนดปัญหาให้ผู้สมัครเสนอมาตรการแก้ไข 
เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้ามาท างานแล้ว OPC จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายอาวุโสเป็นผู้ดูแล
เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายที่เริ่มงานใหม่ ซึ่งความสัมพันธ์ในการท างานจะเป็นเหมือนครูกับศิษย์ และเจ้าหน้าที่ 
ร่างกฎหมายอาวุโสนั้นก็จะเป็นผู้ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ใหม่ด้วย ซึ่งลักษณะการท างานของ OPC 
เจ้าหน้าที่งานร่างกฎหมายจะท างานกันเป็นทีม ซึ่งในแต่ละทีมจะมีเจ้าหน้าที่สองคน โดยเป็นเจ้าหน้าที่
อาวุโสหนึ่งคนและผู้ช่วยอีกหนึ่งคน และทีมร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องท างานด้วยกันประมาณหนึ่งปี 
หลังจากนั้นจะมีการโยกย้ายตามความเหมาะสม ซึ่งทีมร่างกฎหมายหลักจะมี ๑๕ ทีม และแต่ละทีมได้รับ
การคาดหมายว่าจะต้องสามารถจัดท าหรือยกร่างกฎหมายได้ จ านวน ๑๐ - ๑๕ ฉบับต่อปี โดยเฉลี่ยจะใช้
เวลาประมาณ ๒ - ๓ เดือน ในการยกร่างกฎหมายหนึ่งฉบับ การที่ OPC ด าเนินการยกร่างกฎหมายให้
หน่วยงานตั้งแต่แรกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้หน่วยงานยกร่างเบื้องต้นเสนอมา เนื่องจากการที่
หน่วยงานจัดท าร่างกฎหมายเบื้องต้น จะท าให้ เกิดความรู้สึกว่าหน่วยงานของตนเป็นเจ้าของ  
ร่างกฎหมายนั้น และเป็นการยากที่  OPC จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักการหรือมาตรการส าคัญ 
ในร่างกฎหมายดังกล่าว แม้ OPC จะเห็นว่ายังมีมาตรการอ่ืนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าซึ่งควรก าหนด 
ในร่างกฎหมายนั้นก็ตาม  นอกจากนี้ OPC เห็นว่าหน้าที่หลักของหน่วยงานที่เสนอกฎหมาย ก็คือ 
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ไม่ใช่การหาแนวทางหรือการก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหา 
และบ่อยครั้งที่หน่วยงานมักจะเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง OPC  
มีความมั่นใจว่าบุคลากรของ OPC สามารถก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพดีกว่ามาตรการที่หน่วยงานเสนอ 

เมื่อทีมร่างกฎหมายของ OPC ได้จัดท าหรือยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ว จะมีการส่ง 
ร่างกฎหมายไปตรวจความถูกต้องของรูปแบบและตัวสะกดที่แผนกตรวจร่างกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่  
ร่างกฎหมายอาวุโสในทีมจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของหลักการ เนื้อหา มาตรการ และกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยไม่มีคณะกรรมการหรือบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยตรวจพิจารณาแต่อย่างใด  
และหัวหน้าส านักงานไม่ต้องพิจารณาตรวจสอบซ้ าอีกก่อนที่จะส่งออกไปยังรัฐสภา ซึ่งในทางปฏิบัติน้อยครั้งมาก 
ที่หัวหน้าส านักงานจะพิจารณาร่างกฎหมายนั้นอีกครั้ง เพราะถือว่าเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายอาวุโสจะต้อง
รับผิดชอบเองทั้งหมด อาจจะมีการที่เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายอาวุโสขอหารือหัวหน้าส านักงานเกี่ยวกับ  
ร่างกฎหมายบ้างในบางครั้งแต่ไม่บ่อยครั้ง ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งให้รัฐมนตรีผู้ก ากับหน่วยงานอนุมัติ
ร่างกฎหมายนั้นก่อนจะส่งไปยังรัฐสภา ซึ่งอาจต้องมีการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมในบางกรณี รวมทั้งต้องมี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของ OPC จะช่วยหน่วยงานปรับ 
ร่างกฎหมายโดยพิจารณาจากความคิดเห็นที่มีการส่งเข้ามาด้วย  ส าหรับในเรื่องการเลื่อนต าแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายของ OPC เพ่ือด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนั้น โดยปกติเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายจะใช้เวลาประมาณ



๑๔ 
 
เจ็ดถึงสิบปีในการเลื่อนต าแหน่ง แต่เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายที่ส านักงานนี้มักจะท างานไปจนเกษียณ 
โดยไม่เปลี่ยนงาน ประสบการณ์โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐ ปีขึ้นไป  

ส าหรับขั้นตอนการยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินั้น หน่วยงานที่เสนอเรื่อง 
ไม่ต้องด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายเบื้องต้นเสนอมาก่อนแต่อย่างใด เมื่อหน่วยงานได้ส่งเรื่องมาที่ OPC แล้ว 
หัวหน้าส านักงานจะพิจารณาว่าจะมอบเรื่องนั้นให้ทีมร่างกฎหมายทีมใด ซึ่งทีมที่ได้รับมอบเรื่องดังกล่าว 
จะไปด าเนินการยกร่างกฎหมายตั้ งแต่ต้นและดูแลกระบวนการต่าง ๆ โดยเริ่มตั้ งแต่ประชุมร่ วม 
กับหน่วยงานที่เสนอเรื่องนั้น ซึ่งหน่วยงานจะให้ข้อมูลและบอกความต้องการสิ่งใดหรือต้องการผลลัพธ์
อย่างไรกับเจ้าหน้าที่ของ OPC โดยในการให้ข้อมูลหน่วยงานจะต้องตกลงกันให้ได้ก่อนมาให้ข้อมูลกับ OPC 
หากหน่วยงานตกลงกันไม่ได้ คณะรัฐมนตรีก็จะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนในหลักการในเรื่องนี้ว่าควรเป็นอย่างไร 
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยกร่างกฎหมายตามค าชี้แจงและปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวจนกว่าหน่วยงานจะ
พอใจ ซึ่งปกติจะต้องมีการประชุมหลายครั้ง เมื่อรัฐมนตรีผู้ก ากับหน่วยงานอนุมัติร่างกฎหมายนั้นแล้ว OPC 
จะส่งร่างกฎหมายนั้นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป โดยในชั้นรัฐสภา หากรัฐบาลเห็นว่าควรแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างกฎหมายในเรื่องใด ทางรัฐบาลก็จะส่งให้ OPC ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งร่างกฎหมาย 
ไปที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว OPC 
ก็จะน าร่างกฎหมายดังกล่าว ส่งให้ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ประจ าประเทศออสเตรเลียลงนาม  
เพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  ส าหรับแผนนิติบัญญัติของรัฐบาลของออสเตรเลียนั้น โดยทั่วไปจะไม่ได้
มีแผนนิติบัญญัติที่ก าหนดเป็นแบบแผนอย่างเป็นทางการ ที่ผ่านมาจะเป็นการก าหนดในลักษณะ 
ของแผนการร่างกฎหมายภายในของรัฐบาล และจะประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกหกเดือน  
แต่จะไม่ได้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป 

กระบวนการเสนอร่างกฎหมายและการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง
กับ OPC ในระบบรัฐสภาของประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิก
จ านวน ๑๕๐ คน เป็นผู้แทนราษฎรของเขตเลือกตั้งเล็ก ๆ และวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกจ านวน ๗๖ คน  
โดยวุฒิสมาชิกจะเป็นผู้แทนของมลรัฐ และในแต่ละมลรัฐจะมีวุฒิสมาชิก ๑๒ คน โดยไม่ค านึงถึงจ านวน
ประชากร และเขตปกครองตนเองอีกสองแห่งซึ่งจะมีวุฒิสมาชิกแห่งละ ๒ คน รวมเป็น ๗๖ คน ในระบบ
การเมืองของประเทศออสเตรเลียจะมีพรรคใหญ่สองพรรค คือ Liberal Democratic Party กับ Australian 
Labor Party ซึ่งผลัดกันครองอ านาจครั้งละ ๖ - ๑๐ ปี สิ่งหนึ่งที่ท าให้ระบบพรรคการเมืองของประเทศ
ออสเตรเลียแตกต่างจากระบบพรรคการเมืองในประเทศอ่ืน คือ ระบบวินัยพรรค (Party Discipline) ซึ่งมีผลให้
สมาชิกพรรคจะต้องออกเสียงในสภาตามที่พรรคก าหนดเสมอ เช่นนี้ รัฐบาลจึงมีเสถียรภาพสูง ถ้าพรรคใด  
ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรก็จะอยู่จนครบวาระ ส าหรับการออกกฎหมายในชั้นการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร พรรครัฐบาลซึ่งเป็นพรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่จะชนะในการลงมติเสมอ แต่ในชั้นวุฒิสภา 
ซึ่งมีวุฒิสมาชิกจากพรรคเล็ก ๆ ด้วย และมีน้อยครั้งที่พรรครัฐบาลจะมีเสียงส่วนใหญ่ด้วย ในการออก
กฎหมายจึงจะต้องมีการต่อรองกันในชั้นวุฒิสภาเป็นส าคัญ ในส่วนกระบวนการเสนอร่างกฎหมายจะเริ่มจาก
การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการ 
ในวาระแรก ถ้ารับหลักการจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาในรายละเอียดในวาระที่สอง เมื่อผ่านวาระ
ที่สองก็จะพิจารณาโดยรวมอีกครั้งในวาระที่สาม เมื่อผ่านวาระที่สามก็จะส่งไปพิจารณาที่วุฒิสภา เมื่อผ่าน
ทั้งสองสภาแล้วก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ถ้าในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับ
ร่างกฎหมายดังกล่าว วุฒิสภาก็จะส่งร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขนั้นกลับลงมาที่สภาผู้แทนราษฎร  และจะใช้
วิธีการโน้มน้าวชักจูงให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่มีการแก้ไข ถ้าทั้งสองสภาตกลงกันไม่ได้ 



๑๕ 
 
ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็จะถูกระงับไว้ และหากมีร่างกฎหมายที่ถูกระงับไว้ในลักษณะนี้จ านวนมาก ก็จะเข้า
เงื่อนไขที่จะท าให้ต้องมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งทั่วไป ส าหรับการตรวจสอบถ้อยค าและเนื้อหา  
ให้ถูกต้องตามหลักการของกฎหมายที่เสนอนั้น รัฐสภาจะพิจารณาตั้งแต่ในชั้นวาระรับหลักการโดยจะ
พิจารณาโครงสร้างของกฎหมายและผลที่จะเกิดขึ้นโดยรวมก่อน จากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
เพ่ือพิจารณาถ้อยค าโดยละเอียด และอาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นด้วยก็ได้   ทั้งนี้ ในกรณีที่
รัฐสภามีความเห็นแตกต่างกับร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ และจ าเป็นต้องมีการแก้ไขร่างกฎหมายนั้น 
OPC จะด าเนินการแก้ไขร่างกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐบาลเห็นด้วยกับรัฐสภาเท่านั้น  ส าหรับร่างกฎหมาย 
ในส่วนใดที่รัฐบาลไม่เห็นด้วย ก็จะมีส านักงานร่างกฎหมายอีกแห่งที่ขึ้นตรงกับรัฐสภาเป็นผู้ด าเนินการแก้ไข
ร่างกฎหมายในส่วนนั้นเพ่ือเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป แม้ร่างกฎหมายฉบับที่ส านักงานดังกล่าวได้แก้ไข
ให้จะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้  เพราะรัฐบาลยังครองเสียง
ส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรท าให้ร่างกฎหมายฉบับนั้นถูกระงับไป 

การพิจารณายกเลิกกฎหมายนั้น OPC จะมีส่วนส าคัญในการพิจารณาถึงเหตุปัจจัย 
ต่าง ๆ ในการยกเลิกกฎหมายและต้องท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายที่ส าคัญ  
หลายฉบับจะถูกทบทวนยกเลิกและยกร่างกฎหมายใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม โดย OPC จะมีการพัฒนาคุณภาพ
ของกฎหมายและให้มีความเข้าใจง่าย ซึ่งที่ผ่านมา OPC ได้จัดสัมมนาเรื่องการยกเลิกกฎหมายให้กับ
บุคลากรของหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายฉบับต่าง ๆ  นอกจากนี้ OPC ยังมีบทบาทส าคัญ
ในการยกเลิกค่าใช้จ่ายตามกฎหมายและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความซ้ าซ้อน เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า
กฎหมายของรัฐบาลจะมีความสอดคล้องกันและสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ส าหรับการด า เนินการ 
ลดจ านวนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินั้น ปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการลดจ านวนกฎหมายอย่างเป็นทางการ 
แต่ในระดับกฎหมายล าดับรองจะมีกระบวนการที่เรียกว่า Sunsetting คือ กฎหมายล าดับรองแทบทุกฉบับ
จะมีอายุ ๑๐ ปี เมื่อครบ ๑๐ ปี กฎหมายล าดับรองนั้นก็จะสิ้นผลไปโดยอัตโนมัติ ถ้าหน่วยงานยังประสงค์ 
ให้มีกฎหมายล าดับรองในเรื่องนั้นต่อไป ก็จะต้องเสนอร่างกฎเกณฑ์ล าดับรองฉบับใหม่มา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
สองในสามของกฎหมายล าดับรองที่สิ้นผลไปนั้นไม่มีการเสนอเข้ามาใหม่  และมีผลให้จ านวนกฎหมายที่ใช้
บังคบักับประชาชนลดลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับกรณีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการมีกฎหมายและผลกระทบของกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) เจ้าหน้าที่งานร่างกฎหมายของ OPC ไม่ได้ใช้รายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายในการร่างกฎหมาย โดย OPC ถือว่า RIA เป็นกระบวนการเชิงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายงาน RIA ที่หน่วยงานจัดท าขึ้นแล้ว
กระบวนการ RIA ก็จะสิ้นสุดลง จากนั้นหน่วยงานจะมาชี้แจงให้ OPC เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักการ
ของกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของ OPC ก็จะยกร่างกฎหมายให้ โดยไม่ ได้ อาศัยข้อมูลที่ เขียนไว้ 
ในรายงาน RIA เนื่องจากเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายของ OPC ไม่สามารถตรวจพิจารณารายงาน RIA ได้ 
เนื่องจาก OPC ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงรายงาน RIA ดังกล่าว ประกอบกับการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายจะเป็นเรื่องที่แตกต่างจากงานร่างกฎหมาย และเป็นงานที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้พิเศษเฉพาะจนนักร่างกฎหมายไม่อาจท าได้ แต่ถ้าให้เวลาบุคลากรของ OPC ในการเรียนรู้ 
ก็จะสามารถประเมินผลกระทบของกฎหมายได้  นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้วว่า  
OPC จะยกร่างกฎหมายโดยอาศัยข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นผู้ชี้แจง และในกรณีหลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว 
หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจะต้องแจ้งต่อ OPC ว่ากฎหมายนั้นมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือไม่อาจใช้บังคับได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากข้อมูลที่หน่วยงานชี้แจงนั้นมีความคลาดเคลื่อน  



๑๖ 
 
หรือหน่วยงานตรวจพบในภายหลังว่ามาตรการที่เสนอมานั้นไม่เหมาะสม และ OPC ก็จะร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจัดท าร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็วที่สุด โดยปกติจะใช้ระยะเวลา
ประมาณหนึ่งปี 

๒) ภารกิจในงานเผยแพร่กฎหมาย  
OPC มีการจัดท าระบบทะเบียนการร่างกฎหมาย รวมถึงทะเบียนกฎหมาย และการส่ง

กฎหมายไปให้รัฐสภาพิจารณา การจัดเตรียมรวบรวมและจัดพิมพ์ใหม่กฎหมายของเครือรัฐและข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่กฎหมายของรัฐบาลกลางและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมและเผยแพร่ข้อมูล 
ในราชกิจจานุเบกษา รวมตลอดท้ังการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ทะเบียนกฎหมายด้วย 

(ข) การจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการก าหนดโทษ 
 ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศ

ออสเตรเลีย ทั้งมลรัฐทั้งหกแห่งได้รวมตัวกันเพ่ือก่อตั้งเป็นประเทศออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๑ ซึ่งในการ
รวมตัวกันดังกล่าวได้มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า รัฐบาลมลรัฐจะสละอ านาจในเรื่องใดบ้างให้แก่รัฐบาล
กลางและจะระบุลงไปว่าอ านาจเฉพาะในเรื่องใดให้เป็นอ านาจของรัฐบาลกลาง และอ านาจหน้าที่ใดที่ไม่ได้
ระบุไว้ก็ให้เป็นอ านาจของรัฐบาลมลรัฐ โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง  
คือ อ านาจที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ การทหาร การเก็บภาษี การคมนาคม และการระงับข้อพิพาทระหว่างมลรัฐ  
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลกลางไม่ได้มีอ านาจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ  ดังนั้น การที่รัฐบาลกลางจะออก
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลกลางจะต้องหาทางเชื่อมโยงกฎหมายฉบับนั้นเข้ากับเรื่องที่รัฐบาลกลาง 
มีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๐ รัฐบาลมลรัฐแทสมาเนีย ต้องการสร้างเขื่อน 
และโรงงานไฟฟ้าพลังน้ า ซึ่งรัฐบาลกลางไม่เห็นชอบด้วยและได้อาศัยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลกลาง และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศ
ออสเตรเลียจะต้องปฏิบัติตาม เพ่ือยับยั้งการด าเนินการของรัฐบาลมลรัฐแทสมาเนีย 

 ในเรื่องการจัดการมลภาวะ การจัดการขยะ การก าจัดขยะอันตราย และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่สนใจในเวลานี้ ล้วนเป็นอ านาจของรัฐบาลมลรัฐ มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
โดยตรง  แต่อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมารัฐบาลกลางได้มีการออกพระราชบัญญัติส าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งฉบับ 
คือ The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act (EPBC Act) เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๙ 
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ านวน ๘ เรื่องด้วยกัน ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่อ านาจของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะ ได้แก่ (๑) แหล่งมรดกโลก (๒) สถานที่ส าคัญของชาติ (๓) แหล่งพ้ืนที่
ชุ่มน้ าส าคัญของชาติ (๔) สัตว์อพยพที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญานานาชาติ (๕) สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ (๖) เขตน่านน้ าของสหพันธรัฐ (๗) เขตเกรตแบร์ริเออร์รีฟ และ (๘) กิจการทางด้านนิวเคลียร์ 
และเมื่อใดที่องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือประชาชนจะด าเนินการในการใดที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบ
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กล่าวนี้ จะต้องยื่นค าร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางท าการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก่อน เมื่อประเมินผลกระทบแล้วหน่วยงานก็จะท าความเห็นส่งไปยังผู้ที ่มีอ านาจอนุญาต  
ในเรื ่องนั้นว่าควรจะอนุญาตให้ด าเนินการหรือไม่ และควรจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร  
นอกจากนี้ ในแต่ละมลรัฐก็อาจมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับมลรัฐเพิ่มเติม ส่งผลให้  
ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่อาจจะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการขออนุญาตทั้งในระดับ
รัฐบาลกลางและในระดับมลรัฐ เช่นในการท าโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทางนิวเคลียร์ในระดับรัฐบาลกลาง และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมลภาวะ 
ทางอากาศ มลภาวะทางน้ า หรือมลภาวะทางเสียงในระดับมลรัฐด้วย ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ เอกชน 



๑๗ 
 
รายหนึ่งในรัฐแทสมาเนียต้องการจะก่อสร้างและท าธุรกิจโรงงานผลิตกระดาษขนาดใหญ่ รัฐบาลกลางประเมินผล
กระทบแล้วอนุญาตให้ด าเนินการได้โดยก าหนดเงื่อนไขไม่มากนัก ส่วนรัฐบาลมลรั ฐแทสมาเนียให้อนุญาต
โดยก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมอีกกว่า ๑๐๐ ข้อ อีกโครงการที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ คือ การขออนุญาตท าเหมือง
ขนาดใหญ่ที่มลรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งรัฐบาลกลางได้ให้อนุญาตไปแล้ว แต่รัฐบาลมลรัฐยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
โดยที่การด าเนินโครงการลักษณะนี้มักก่อให้เกิดความขัดแย้งสูง รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐจึงจะต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างมากในการให้อนุญาต  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายของมลรัฐนิวเซาส์เวลล์ 
ซึ ่งม ีประชากรมากที่สุด พบว่ามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ เช่น Environmental Planning and 
Assessment Act 1979 โดยมลรัฐนิวเซาส์เวลล์ได้ก าหนดให้มีศาลสูงในเรื่องที่ดินและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ 
ซึ่งตามข้อมูลอาจถือว่าเป็นศาลสิ่งแวดล้อมที่เป็นศาลสูงแห่งแรกในโลก และมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะคือ NSW Environment Protection Authority (EPA) ท าหน้าที่ประเมินผลกระทบ การบังคับใช้
กฎหมาย และการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น บทบาทของรัฐบาลกลางในเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงมีค่อนข้าง
จ ากัด ซึ่งรัฐบาลมลรัฐจะมีบทบาทโดยตรงมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการและการบังคับใช้
กฎหมาย ซึ่งรัฐบาลมลรัฐแต่ละแห่งก็อาจจะมีกฎหมายและแนวทางการด าเนินการที่แตกต่างกันมากได้ 

 ส าหรับบทก าหนดโทษในระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย จะก าหนดทั้งโทษ 
ทางอาญาและโทษทางแพ่ง (civil penalty) ไว้ในฐานความผิดเดียวกัน เพ่ือให้พนักงานอัยการมีทางเลือก 
ในการฟ้องคดี โดยที่โทษอาญาจะมีความรุนแรงกว่าเพราะเป็นโทษจ าคุก แต่ด้วยความที่ศาลได้ก าหนด
มาตรฐานการพิสูจน์ความผิดของโทษอาญาไว้สูงมาก ในหลายกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าพยานหลักฐาน
ไม่อาจพิสูจน์ความผิดของผู้ฝ่าฝืนให้ถึงระดับการลงโทษทางอาญาได้ พนักงานอัยการก็อาจใช้ดุลพินิจฟ้องให้
ศาลลงโทษผู้ฝ่าฝืนโดยก าหนดโทษทางแพ่ง ซึ่งก าหนดมาตรฐานการพิสูจน์พยานหลักฐานไว้ต่ ากว่าแทน 
โดยโทษทางแพ่งดังกล่าวจะเป็นการปรับเงินแก่ผู้กระท าผิดในอัตราที่สูงมาก แต่ในความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บางประเภท กฎหมายได้ก าหนดให้หน่วยงานมีอ านาจท าการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนได้ ถ้าผู้ฝ่าฝืนไม่จ่าย
ค่าปรับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็จะน าคดีส่งให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป 

 ๔.๓ การประชุมร่วมกับ Department of Infrastructure, Regional Development and 
Cities 

กรมโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาภูมิภาคและเมือง  (Department of Infrastructure, 
Regional Development and Cities) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ดูแลรับผิดชอบด้านการออกแบบ
และการใช้บังคับนโยบายและโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการพัฒนาภูมิภาค  
ของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจผ่านระบบ  
การขนส่ง สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ดูแลการขนส่งให้มีความมั่นคง อ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงระบบการขนส่ง สนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่น จัดให้มีการบริหารกิจการที่ดี  
ในดินแดนของออสเตรเลีย (Territory) 

กรมโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาภูมิภาคและเมือง ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์กร (Corporate 
plan) ส าหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นเอกสารอธิบายภารกิจของกรมที่ต้องด าเนินการ และวิธีการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการวางแผนการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ โดยมีส านักโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และเศรษฐกิจภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในกรมท าหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ ศึกษาวิจัยและจัดท าสถิติประกอบการพัฒนาก าหนด
นโยบายและโครงสร้าง เพ่ือให้การตัดสินใจลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนส่ง และภูมิภาค  



๑๘ 
 
ในระยะยาวมีความถูกต้อง ท าให้ประชาชนชาวออสเตรเลียมี โอกาสได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ 

โดยตัวอย่างภารกิจที่กรมด าเนินการ เช่น (๑) ด้านโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กรมได้จัดท าโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาลออสเตรเลียในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี โดยสนับสนุน
งบประมาณจ านวน ๗๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ เพ่ือน าไปใช้ในโครงการสร้างระบบรางไฟจากเมืองเมลเบิร์น  
มลรัฐวิกตอเรีย ไปเมืองบริสเบน มลรัฐควีนแลนด์  และโครงการสร้างสนามบินที่เมืองซิดนีย์ฝั่งตะวันตก  
(๒) ด้านนโยบายการพัฒนาเมือง โดยกรมได้ใช้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Plan) ของรัฐบาลกลาง 
เป็นกรอบแนวทางการท างาน โดยเมืองที่ดีจะดึงดูดความท้าท้ายและการลงทุน สนับสนุนนวัตกรรม  
และการสร้างงาน ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะคือการให้มีการจัดท ากรอบการบริหาร ราชการ  
เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมกันเพ่ือเมืองในอนาคต โดยจะมีการจัดการข้อจ ากัดที่มีอยู่ของเมืองน าไปสู่ผลลัพธ์
ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน (๓) ด้านนโยบายการขนส่ง โดยกรมพยายามสร้างหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างมลรัฐ 
กับรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง โดยจัดให้มีเที่ยวบินประจ าชาติ การเจรจาข้อตกลงด้านการให้บริการ
ทางอากาศเพ่ือสนับสนุนเที่ยวบินเสรีและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และ (๔) ด้านนโยบายภูมิภาค
และดินแดนของออสเตรเลีย โดยกรมได้สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งแก่รัฐบาล
ท้องถิ่นและเพ่ิมความสามารถของรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง ร่วมมือกันขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
ในภูมิภาคและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การพัฒนาภูมิภาคมุ่งเน้นที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
รวมทั้งในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ กรมได้สนับสนุนให้มีการจัดท าข้อตกลงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ า
และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าแห่งชาติมูลค่ากว่า ๕๘๐ ล้าน
ดอลลาร์  

(ก) การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของเครือรัฐออสเตรเลีย 
รูปแบบและลักษณะการท างานของรัฐบาลกลางจะด าเนินการโดยมีความร่วมมือ 

อย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลมลรัฐ โดยรัฐบาลกลางท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างถนน
และทางรถไฟ โดยรัฐบาลมลรัฐมิได้เป็นผู้ก่อสร้างถนนและทางรถไฟเอง แต่จะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  
และให้เงินทุนสนับสนุน รัฐบาลกลางเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมาก สามารถก าหนดได้ว่ารายการ
โครงสร้างพ้ืนฐานใดเป็นรายการที่มีความส าคัญและควรต้องเร่งด าเนินการก่อน และได้มีการจัดท ารายการ
โครงสร้างพ้ืนฐานตามล าดับความส าคัญในการพัฒนาขึ้นมา  ทั้งนี้ ปัจจุบันออสเตรเลียไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
ทีก่ าหนดเกี่ยวกับการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานใด ๆ แต่มีจะกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
มลรัฐต่าง ๆ ซึ่งกรอบความร่วมมือนี้จะเป็นกรอบเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน โดยรัฐบาลกลางจะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน การขนส่งสินค้า รถไฟ  
อย่างไรก็ดี ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการแข่งขันมักจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในเมืองมากกว่า และอีกปัญหาหนึ่ง คือ เมือง มีความหนาแน่นมากเกินไป 

รัฐบาลกลางไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการท าสัญญาหรือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยตรง แต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลมลรัฐในการท าสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน และรัฐบาล 
มลรัฐยังเป็นผู้บริหารจัดการสัญญาเองด้วย เพราะโดยหลักแล้วต้องถือว่ารัฐบาลมลรัฐเป็นเจ้าของที่ดิน  
และมีอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง การที่รัฐบาลกลางจะด าเนินการใด ๆ ในเรื่อง 
ของโครงสร้างพ้ืนฐานจึงต้องด าเนินการภายใต้ความตกลงกับรัฐบาลมลรัฐ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีกรณี 
ที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐมีความเห็นไม่ตรงกัน เพราะมีการด าเนินการร่วมกันมาโดยตลอด เนื่องจาก



๑๙ 
 
โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ มิใช่เงินของฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่ง แม้ว่ารัฐบาลกลางจะก าหนดแผนระดับชาติไว้ แต่ก็ยังต้องท างานร่วมกับรัฐบาลมลรัฐอย่างใกล้ชิดด้วย 

นอกจากนี้ รัฐบาลกลางมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินงานกว้างกว่าในเรื่อง
ของการพัฒนาถนนหรือทางรถไฟ โดยรัฐบาลกลางจะท าหน้าที่ในการจัดหาเงินลงทุน โดยในส่วนของการลงทุน 
รัฐบาลกลางได้จัดท าแผนการลงทุนในระยะสิบปี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กับรัฐบาลมลรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ท าให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าจะมีการลงทุนในระยะสิบปี
อย่างไร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการให้เงินสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานเป็นรายปี   

อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นจากระบบการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ 
โดยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ด าเนินการเอง เช่น การเป็นผู้บริหารจัดการพัฒนาและก่อสร้างสนามบินนานาชาติ 
โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้ลงทุนและหาผู้ประกอบการเอกชนเอง  ทั้งนี้ เพ่ือให้สนามบินดังกล่าวสามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ หรือกรณีการก่อสร้างทางรถไฟภายในประเทศที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างเมืองเมลเบิร์น  
กับเมืองบริสเบน ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีสูง รัฐบาลกลางจึงต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าวเอง 

(ข) การพัฒนาเมือง 
รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียมิได้กล่าวถึงเรื่องเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน รัฐบาลกลาง 

จึงมิได้มีอ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือการขนส่งแต่อย่างใด  
ดังนั้น รัฐบาลกลางจึงมีการท างานในลักษณะของความร่วมมือกับรัฐบาลมลรัฐ และเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน
เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม โดยที่การพัฒนาเมืองเป็นเรื่องที่มีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชน 
จึงได้มีความพยายามที่จะท างานในระบบหรือแนวทางใหม่เพ่ือให้มีความใกล้ชิดกับการพัฒนาเมืองมากขึ้น 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ รัฐบาลกลางได้จัดท าแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Plan) ซึ่งมีหลักการ
ส าคัญ ๓ ประการ คือ (๑) การลงทุนอย่างชาญฉลาด โดยรัฐบาลกลางได้ให้ความเห็นและค าแนะน าเกี่ยวกับ
การหาแหล่งเงินทุน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของรัฐ (PPP) (๒) การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งที่ผ่านมาได้มี 
ความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาเมือง เช่น การใช้ Internet และข้อมูล 
(data) ต่าง ๆ และ (๓) นโยบายที่ชาญฉลาด (Cities due) ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือใน ๓ ระดับ คือ 
รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น โดยจะมีการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลทุกระดับเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์และทิศทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเมืองนั้น  ทั้งนี้ โดยยกตัวอย่างกรณี Cities due ของเมืองซิดนีย์
ฝั่งตะวันตก ซึ่งรัฐบาลกลางมีการลงทุนค่อนข้างสูงมากในเมืองนี้ โดยเป็นการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา 
ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์และคณะกรรมการอีก ๘ คณะ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติ
คณะกรรมการเหล่านี้มิได้ท างานร่วมกัน แต่รัฐบาลกลางได้พยายามผลักดันเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันขึ้น 
และอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ กรณีเมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย ซึ่งการที่รัฐบาลกลางให้เงินสนับสนุน  
ท าให้คณะกรรมการต่าง ๆ ได้มาท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนากฎหมายใหม่ และพัฒนาผังเมืองใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม  
นอกจากนี้ ที่เมืองบริสเบน ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรเป็นจ านวนมาก มีชายหาดที่สวยงาม  
อยู่ระหว่างการพัฒนาชายหาดต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน และมีสนามบินรวม ๔ แห่ง จึงเป็นการพัฒนา
เมืองที่มีความน่าสนใจ เพราะเป็นการวางผังเมืองที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก การเดินทางเชื่อมโยงในแต่ละจุด  
ใช้เวลาน้อย เป็นการวางผังเมืองระยะยาวถึง ๒๐ ปี โดยได้มีการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ 
ท่อส่งก๊าซ การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นเรื่องของการประสานงานและความร่วมมือ



๒๐ 
 
โดยตรง มิได้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด เพราะรัฐธรรมนูญมิได้ให้อ านาจแก่รัฐบาลกลาง
ในเรื่องนี้ไว้ 

โดยปกติในการท างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น 
ต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้กรอบความตกลงซึ่งจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เช่น เรื่องความปลอดภัย 
การเชื่อมโยงกัน และการลดความหนาแน่นของเมือง ซึ่งการที่รัฐบาลกลางให้เงินสนับสนุนการด าเนินการ
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเงินให้เปล่า เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดท าขึ้น  
เช่น ถนนหรือทางรถไฟ มิได้เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดรายได้ ยกเว้นโครงสร้างพ้ืนฐานบางกรณีท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
เช่น กรณีทางด่วนระหว่างเมือง (motorway) ของซิดนีย์ รัฐบาลกลางได้ให้การสนับสนุนโดยการให้ยืมเงิน  
ซึ่งเมื่อได้สร้างทางดังกล่าวและมีการจัดเก็บค่าผ่านทางแล้ว รัฐบาลมลรัฐจะคืนเงินที่ได้ยืมไปคืนให้แก่รัฐบาลกลาง  
โดยหลักการส าคัญที่รัฐบาลกลางจะให้เงินสนับสนุนแก่รัฐบาลมลรัฐ คือ แนวคิดในการจัดท าโครงการต่าง ๆ 
ต้องมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  

(ค) กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private 
Partnership : PPP) 

ออสเตรเลียเป็นผู้น าในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของรัฐ (PPP) มาเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปีแล้ว เช่น 
การพัฒนาโรงพยาบาล หรือการซ่อมบ ารุงทางรถไฟ โดยออสเตรเลียมิได้มีกฎหมายกลางในเรื่องการให้
เอกชนมาร่วมลงทุน หรือ PPP แต่อย่างใด แต่จะมีการก าหนดกรอบการด าเนินการเ พ่ือเป็นแนวทาง 
และข้อแนะน าให้แก่รัฐบาลมลรัฐ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการหลักในด้าน PPP คือ รัฐบาลมลรัฐจะเป็นผู้ท าสัญญา
กับเอกชนให้เกิดการลงทุนขึ้นมา เพราะรัฐบาลมลรัฐมีศักยภาพและความเข้มแข็งสามารถกู้เงินมาเพ่ือ
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 

 ๔.๔ การประชุมร่วมกับ Sydney Harbour Federation Trust 
รัฐบาลกลางได้มีการจัดตั้ง Sydney Harbour Federation Trust ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 

ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีหน่วยงานเฉพาะที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) เป็นการชั่วคราวในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (Transitional body) เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดแก่ชาวออสเตรเลียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
โดยในระยะเริ่มแรก พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์แต่ชุมชนท้องถิ่นในบริเวณพื้นที่นั ้น 
เห็นพ้องกันว่า พื ้นที ่ชายฝั่งบริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์จะเป็นพ้ืนที่ที่มีประโยชน์และมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 
ในอนาคตได้ โดยพ้ืนที่หลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Trust มีจ านวน ๔ บริเวณ ประกอบด้วย (๑) Cockatoo 
Island (๒) Headland Park (Mosman) (๓) North Head Sanctuary (Manly) และ (๔) Sub Base Platypus 
(North Sydney) ซึ่งทุกพ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลของ Sydney Harbour Federation Trust จะเต็มไปด้วย
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑  
และครั้งที่ ๒ บริเวณพ้ืนที่มอสแมน (Mosman) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Sydney Harbour Federation Trust 
ในปัจจุบันได้เคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลและโรงเรียนทหารเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว
มีสงครามการสู้รบเกิดขึ้น แต่ในปัจจุบัน  Sydney Harbour Federation Trust ได้มีการปรับภูมิทัศน์
ของพ้ืนที่บริเวณนี้ให้เป็นที่พักอาศัยของชาวมอสแมนที่ต้องการด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายหลังวัยเกษียณอายุ  
โดยมีการก าหนดอัตราค่าที่พักอาศัยตามแต่ละประเภทของที่พัก เช่น บ้านพักหรือห้องชุด เป็นต้น 

 



๒๑ 
 

การด าเนินงานของ Sydney Harbour Federation Trust และองค์ประกอบของสมาชิก 
ที่ท าหน้าที่บริหาร Sydney Harbour Federation Trust เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน 
(Sydney Harbour Federation Trust Act 2001) ได้ก าหนดไว้  โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ  
ได้ก าหนดให้ Sydney Harbour Federation Trust มีสถานะเป็นองค์กรตามกฎหมายที่ได้รับมอบอ านาจ 
ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องในนามของหน่วยงานได้ โดยการจัดตั้ง 
Sydney Harbour Federation Trust มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญหลายประการ ได้แก่ 

๑) การสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของหน่วยงานเพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่
พ้ืนที่บริเวณอ่าวซิดนีย์ 

๒) การคุ้มครอง สงวน และเข้าใจถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลของหน่วยงาน 

๓) การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้หลักการและแนวทาง 
การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

๔) การจัดตั้งและจัดการพ้ืนที่ในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่างเหมาะสมโดยด าเนินการ 
ในนามของเครือรัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาลกลาง 

๕) การประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับเครือรัฐที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง
อ่ืน ๆ 

๖) การประสานงานร่วมกับรัฐบาลแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์รวมถึงสภาที่ปรึกษาและชุมชนต่าง ๆ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการพ้ืนที ่

ทั้งนี้ ในช่วงแรกเริ่มของการจัดตั้ง Sydney Harbour Federation Trust นั้น การด าเนินงาน 
ของหน่วยงานจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเป็นหลัก แต่ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แหล่งรายได้
ส าคัญของหน่วยงานมาจากการให้เช่าพ้ืนที่แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
บ้านพักอาศัยชั่วคราว ตลอดจนหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  นอกจากนี้ การด าเนินงาน  
ของหน่วยงานจะด าเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๓ (พ.ศ. ๒๕๗๖) หลังจากนั้น Sydney Harbour 
Federation Trust จะต้องส่งมอบพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่อนุรักษ์ อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งพ้ืนน้ า
บริเวณชายฝั่งรอบอ่าวซิดนีย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน คืนให้แก่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาล 
แห่งเครือรัฐเพ่ือด าเนินการบริหารงานเพ่ือชาวออสเตรเลียต่อไป  ทั้งนี้ เหตุผลที่ Sydney Harbour 
Federation Trust เข้ามาบริหารงานในพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์ในนามของรัฐบาลกลาง 
เนื่องมาจากรัฐบาลกลางได้ตระหนักดีว่า พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นทรัพย์สมบัติอันเป็นมรดกล้ าค่าของโลก  
ดังนั้น การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งเข้ามาบริหารงาน 
จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีและประเทศอย่างสูงสุด 

ภารกิจหลักของ Sydney Harbour Federation Trust คือ การผสมผสานธรรมชาติและมรดก
ทางวัฒนธรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชาวออสเตรเลียได้อย่างกลมกลืน โดยการด าเนินงานของ Sydney 
Harbour Federation Trust มีความเป็นแบบแผนและขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดท าแผนด าเนินงาน
บริหารจัดการพื้นที่ จ านวน ๓ แผนงาน สรุปได้ดังนี ้

๑) Comprehensive Plan: เป็นแผนการด าเนินงานที่องค์กรจัดท าขึ้นเพ่ือบริหารจัดการ 
พ้ืนที่เฉพาะ จ านวน ๗ แห่ง ภายในหรือใกล้เคียงบริเวณชายฝั่งของอ่าวซิดนีย์ โดยมุ่งหมายให้พ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งของอ่าวซิดนีย์เป็นพ้ืนที่สีเขียวและเป็นพ้ืนที่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยร่วมกับธรรมชาติได้ โดยการจัดท า 
Comprehensive Plan นี้ เป็นไปตามข้อก าหนดของ Sydney Harbour Federation Trust Act 2001  



๒๒ 
 
ที่ก าหนดให้ต้องจัดท าแผนงานในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ (Part 5 – Plans) โดย Comprehensive 
Plan มีกลไกที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และนโยบาย ที่เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน (๒) การก าหนดผลลัพธ์ของการใช้ที่ดินและการจัดการ
สภาพแวดล้อมส าหรับแต่ละพ้ืนที่  (๓) การก าหนดกรอบแผนงานส าหรับการพัฒนานโยบาย แผนการ 
และแนวทางการจัดการพ้ืนที่ (๔) การด าเนินกระบวนการประเมินกิจกรรมของหน่วยงาน และ (๕) การก าหนด
กรอบแผนงานส าหรับการจัดการที่ดินของหน่วยงานในอนาคต โดย Sydney Harbour Federation Trust  
เห็นว่า การใช้บังคับแผนดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลได้นั้น จะต้องด าเนินมาตรการที่ส าคัญ ได้แก่   
การเพ่ิมการเข้าถึงสาธารณชนให้มากขึ้น การสร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนให้แก่พ้ืนที่ และการ
ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ทางด้านการเงิน รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับชุมชน 
อันจะท าให้การด าเนินงานของ Sydney Harbour Federation Trust มีลักษณะต่อเนื่องและเป็นการเพ่ิม
มูลค่าภารกิจ Sydney Harbour Federation Trust ให้มีความส าคัญในระดับชาติ 

๒) Corporate Plan: เป็นการก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (strategic goals) ที่ส าคัญ  
๕ ประการในช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)  ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ได้แก่ 

เป้าหมายที่หนึ่ง คือ การสงวน ปรับปรุง และส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และธรรมชาติ ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Sydney Harbour Federation Trust  
โดย Trust จะต้องมีการด าเนินการพิจารณาทบทวนแผนงานทั้งหมด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและวางแนวทาง 
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนต้องมีแนวทางในการฟ้ืนฟูที่ดิน สร้าง และสงวนรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รักษาสภาพแวดล้อม รักษามาตรฐานและคุณค่าทางวัฒนธรรม และก าหนดแผนการจัดการ
สินทรัพย์เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีค่า 

เป้าหมายที่สอง คือ การเติบโตและการบริหารจัดการกิจการ โดยจะต้องด าเนินยุทธศาสตร์
ด้านการจัดหาเงินทุนระยะยาวทั้งจากภาครัฐบาลและแหล่งเงินทุนอ่ืน ซึ่งเงินทุนระยะยาวนี้เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนในการด าเนินกิจการและเงินกองทุนใหม่ส าหรับ Trust  นอกจากนี้ ต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development Plan) โดยมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมรายได้ให้แก่รัฐที่มีที่มาจากการให้เช่าที่อยู่อาศัย
และสถานประกอบการเพ่ือการพาณิชย์ 

เป้าหมายที่สาม คือ การจัดท าข้อผูกพัน โดยจะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิง
หุ้นส่วนและพันธมิตรกับองค์การอ่ืน เพ่ือผลประโยชน์ที่จะได้รับในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่ง Trust 
ได้มีการจัดท าแผนงานที่ชื่อว่า “Marketing and Public Events Program” ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี  
โดยเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือจัดงานให้เป็นที่ดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ Trust  นอกจากนี้ 
ยังได้มีการจัดท าแผนงาน “Public Engagement Plan” โดยมุ่งเน้นการสื่อสารร่วมกับชุมชนและกระตุ้น
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Trust การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง 
ของสาธารณชนในที่ดินของ Trust และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกของอ่าวซิดนีย์ 

เป้าหมายที่สี่ คือ การบริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จและความมีประสิทธิภาพ 
ของธุรกิจ โดย Trust จะมีการใช้ทรัพยากรที่ทันสมัย ผสมผสาน และเหมาะสม เพ่ือสนองตอบต่อวัตถุประสงค์
ของธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาแรงงานและทรัพยากรเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนา
ทักษะความสามารถของแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 



๒๓ 
 

เป้าหมายที่ห้า คือ การด าเนินงาน การบ ารุงรักษา และการยกระดับสิ่งอ านวยความสะดวก
และโครงสร้างพ้ืนฐานของ Trust อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย Trust จะต้องสร้างความเชื่อม่ันในการ
จัดการสินทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า “Comprehensive Asset Management 
Strategy” เพ่ือพัฒนาการให้บริการและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และเงินทุน 
ของTrust โดยมีการจัดท าหลักการของการพัฒนาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์
ฉบับนี้ด้วย 

๓) Management Plan เป็นแผนการบริหารจัดการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของ Trust ยกตัวอย่างเช่น แผนการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ Mosman 
ซึ ่งเป็นเขตพ้ืนที่บริเวณที่ตั้ง Trust ด้วย โดย Management Plan (Mosman No.6) จัดท าขึ้นเมื่อวันที่  
๒๔ พฤษภาคม ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการพ้ืนที่
บริเวณ Mosman Drill Hall ภายใต้กรอบที่ Comprehensive Plan ก าหนดไว้ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสงวน
รักษาคุณค่าทางมรดกของเครือรัฐในบริเวณ Mosman Drill Hall รวมทั้งส่งเสริมและจัดให้มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น จัดให้มีสวนหย่อมหรือทางเดินเท้า เป็นต้น  นอกจากนี้ Management 
Plan ยังได้ก าหนดการบริหารจัดการพื้นที่ครอบคลุมไปถึงบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ Mosman Drill Hall ด้วย 
เช่น Sydney Harbour National Park Management Plan และ Plan of Management for Rawson 
Park and Surrounds เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อกับ Mosman Drill Hall โดยตรง 

อย่างไรก็ดี โดยที่ Sydney Harbour Federation Trust ได้เข้ามาบริหารงานในพ้ืนที่ชายฝั่ง
บริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์ในนามของรัฐบาลกลาง จึงท าให้การท างานของ Trust ในบางครั้งย่อมต้องเผชิญ
กับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น (๑) รายรับที่ได้มายังไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่จ าเป็น 
ต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือน (๒) การบริหารงานของ Trust ต้องมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของคน 
ในพ้ืนที่ และ (๓) Trust ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางเพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานร่วมกับ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์  นอกจากนี้ ในการบริหารงานในพื้นที่ของ Trust ยังมีความท้าทาย
รูปแบบอ่ืน เช่น คนในพ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ จึงท าให้
ต้องมีการยกเลิกสัญญาเช่าพ้ืนที่ หรือเรียกร้องให้ผู้ฝ่าฝืนช าระค่าปรับ และหากเป็นการกระท าความผิด
ร้ายแรง Trust ก็มีหน้าที่ประสานงานร่วมกับต ารวจในรัฐนิวเซาท์เวลส์เพ่ือด าเนินการบังคับคดีกับผู้กระท า
ความผิดต่อไป การเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ นี้ ท าให้  Trust มีแนวความคิดในการสร้าง
จิตส านึกที่ดีให้แก่คนในชุมชนและคนในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว
ย่อมต้องมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าในชุมชน แต่ที่ผ่านมา
Trust ได้มีความพยายามสร้างองค์ความรู้ ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการประกอบ เพ่ือน ามาเผยแพร่ให้คน  
ในชุมชนได้รับทราบและตระหนักร่วมกัน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่  
ป่าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ร่วมกันมากขึ้น ซ่ึงการน ากฎหมายมาปรับใช้ในพื้นที่และคนในชุมชน
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Trust เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญมากเช่นกัน โดย Trust  
มีแนวคิดว่า เริ่มแรกต้องทราบก่อนว่าคนในชุมชนมีความคาดหวังด้านใดบ้างจากการด าเนินงานของ Trust  
และคนในชุมชนต้องการให้พ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะใด เพ่ือที่  
Trust จะได้น าข้อเท็จจริงและผลลัพธ์ที่ชุมชนคาดหวังมาปรับใช้กับแนวทางการน ากฎหมายมาบังคับใช้  
ในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

 



๒๔ 
 

โดยสรุป Sydney Harbour Federation Trust เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติ
ของ Sydney Harbour Federation Trust Act 2001 มีสถานะเป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่ ได้รับ 
มอบอ านาจให้ด าเนินการคุ้มครองและจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์ในนามของรัฐบาลกลาง  
เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดแก่ชาวออสเตรเลียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดย Trust มีการจัดท าแผนงาน 
อย่างเป็นระบบและขั้นตอนในการบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารจัดการงาน
ของ Trust เป็นไปตามที่รัฐบาลกลางและคนในชุมชนได้คาดหวังไว้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
ของรัฐบาลออสเตรเลียที่ว่า การมอบหมายงานให้บริหารจัดการในเรื่องใดก็ควรมอบหมายให้มีหน่วยงาน
เฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ท าหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการงานในระดับประเทศของออสเตรเลีย
มิได้อาศัยแต่เพียงตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่อาศัยการประสานงานที่ต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งภาคส่วนชุมชนหรือท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นประกอบด้วย 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ อันจะช่วยให้การบริหารจัดการพ้ืนที่ของ 
Sydney Harbour Federation Trust มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่า แม้ว่าการด าเนินงาน
ของ Trust จะมีความท้าทายในการด าเนินงานอยู่เป็นระยะ แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งความรู้และความสามารถ
ของบุคลากรในหน่วยงานที่ร่วมมือกันเพ่ือให้งานที่ด าเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งหน่วยงาน
แห่งนี้ขึ้น 

 ๔.๕ การประชุมร่วมกับ NSW Environment Protection Authority (EPA) 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Environment Protection Authority 

(EPA)) เป็นหน่วยงานระดับมลรัฐ มีอ านาจหน้าที่รักษาคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า คุณภาพดิน และสุขภาพ
ของประชาชน รวมทั้งจัดการเหตุฉุกเฉินหรือภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมายในความรับผิดชอบ
จ านวนทั้งสิ้น ๓๗ ฉบับ เช่น Protection of the Environment Operations Act, Contaminated Land 
Management Act, Radiation Control Act, Dangerous Good (Road and Rail) Transport Act, 
Environmentally Hazardous Chemicals Act, Forestry Act และ Pesticides Act โดยกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว 
ให้อ านาจ EPA ก าหนดนโยบายและมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ระบบอนุญาตและระบบประเมิน 
ตลอดจนเข้าตรวจสอบสถานที่ของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยการด าเนินการของ EPA มีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

๑) มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
การใช้มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้น EPA ไดแ้บ่ง

มาตรการออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ระบบอนุญาตปริมาณการปล่อยมลพิษ (Load-based Licensing 
Scheme) โดยเป็นการก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาตกับผู้ปล่อยมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ าเพ่ือควบคุม
ปริมาณมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเพดานปริมาณการปล่อยมลพิษให้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาต  
และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นอัตราก้าวหน้าตามปริมาณการปล่อยมลพิษ (๒) การลด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Risk-based 
Licensing System) ได้แก่ การประเมินระดับความเสี่ยงของกิจกรรมของผู้รับใบอนุญาตโดย EPA  
เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น และก าหนดให้ลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือใบอนุญาตตามผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดดังกล่าว และ (๓) ระบบการซื้อ
ขายสิทธิการปล่อยเกลือในแม่น้ าฮันเตอร์ (Hunter River Salinity Trading Scheme) เป็นระบบที่สร้างขึ้น
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เพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าฮันเตอร์ที่ไม่สามารถใช้น้ าจากแม่น้ าเพ่ือการเพาะปลูกได้ 
เนื่องจากน้ าในแม่น้ าฮันเตอร์มีปริมาณเกลือสูงจากการปล่อยเกลือลงแม่น้ าฮันเตอร์โดยผู้ประกอบการ 
เหมืองแร่ถ่านหิน ระบบดังกล่าวได้แก่ การแจกสิทธิการปล่อยเกลือในแม่น้ าฮันเตอร์ซึ่งได้แก่โควตาปริมาณ
การปล่อยเกลือให้แก่ผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการใดปล่อยเกลือน้อยกว่าโควตาก็สามารถขายสิทธิ
ให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ต้องการโควตาเพ่ิมได้ โดยการปล่อยเกลือต้องปล่อยในช่วงน้ าหลากเท่านั้น
เนื่องจากหากปล่อยในฤดูน้ าแล้ง เกลือจะตกค้างอยู่ในแม่น้ าท าให้มาตรการดังกล่าวไม่ได้ผลและไม่บรรลุ
เป้าหมายในการลดปริมาณเกลือในแม่น้ าให้อยู่ในระดับต่ ากว่า 900 EC เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้น้ า 
เพ่ือการเพาะปลูกได้ 

๒) มาตรการบริหารจัดการขยะในรัฐนิวเซาท์เวลส์  
EPA ได้ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการก าจัดขยะและการฟ้องคดี 

เพ่ือบังคับใช้กฎหมาย โดยได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากขบวนการก าจัดขยะ  นอกจากนี้ EPA ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขยะ (Waste 
Strategy) เพ่ือวางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการขยะไปข้างหน้าเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี (เดิมแผนดังกล่าว
มีก าหนดระยะเวลาใช้บังคับ ๕ ปี แต่ได้มีการขยายก าหนดระยะเวลาใช้บังคับเป็น ๑๐ ปี) เพ่ือสร้าง 
ความเสถียรภาพและความชัดเจนแก่นักลงทุน 

กฎหมายด้านการบริหารจัดการขยะที่มีผลใช้บังคับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปัจจุบัน ได้แก่ 
Protection of the Environment Operations Act 1997 ซึ่งก าหนดหลักการเกี่ยวกับระบบอนุญาต 
จัดตั้งหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และก าหนดให้มี Protection of the Environment Operations 
(Waste) Regulation 2014 ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดรายการความรับผิดชอบของผู้สร้างขยะ 
ผู้แปรรูปขยะ และผู้บริโภค เป็นต้น และ Waste Avoidance and Resource Recovery Act 2001 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกการลดปริมาณขยะโดยต่อเนื่อง 

บริบทในปัจจุบันหลายประการเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
จัดการขยะในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เช่น เทคโนโลยีรีไซเคิลที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิม ต้นทุนการรีไซเคิลที่ต่ าลง  
การต่อต้านวิธีการก าจัดขยะโดยการฝั่งกลบโดยประชาชน การที่ประเทศจีนแก้ไขกฎหมายเพ่ือห้าม  
การน าเข้าขยะไปจัดการในประเทศจีน (China Sword) และอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในรัฐ 
นิวเซาท์เวลส์  ดังนั้น EPA จึงได้พัฒนาถ้อยแถลงด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (the NSW 
Circular Economy Statement (Too Good to Waste)) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการของรัฐบาล 
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต การประกอบ การค้า และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์  
โดยมุ่งหมายการลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่า  
โดยสิ้นเปลือง และสนับสนุนนวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างงาน   ทั้งนี้ โดยถ้อยแถลง 
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Circular Economy Statement) ประกอบด้วย 
หลักปฏิบัติรวม ๗ ประการ ได้แก่ 

(๑) การบริหารทรัพยากรทุกประเภทโดยยั่งยืน (Sustainable Management of All 
Resources) โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากวัตถุที่น ากลับมาใช้ใหม่แทนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวัตถุดิบใหม่ 
เพ่ือลดปริมาณการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบและลดผลกระทบจากกระบวนการน าออกมา  
และการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม 

(๒) การให้คุณค่าแก่ผลิตภาพของทรัพยากร (Valuing resource productivity)  
โดยการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ผ่านการน ากลับใช้ใหม่ซ้ าแล้วซ้ าอีก 
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(๓) การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณขยะ (Design out waste and pollution) 
ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้นานขึ้น น ากลับมาใช้ใหม่ได้ การพัฒนานวัตกรรมการน ามาผลิตใหม่
และการน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือให้ลูกค้าสามารถแบ่งปัน ซ่อมแซม และยกระดับผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น  
การเพ่ิมอายุการใช้งานของหลุมฝั่งกลบขยะและลดความต้องการหลุมฝังกลบใหม่เพ่ือลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอ่ืนจากการฝั่งกลบขยะ การสนับสนุนภาคส่วนบริการด้านการซ่อมแซมและการ
น ากลับมาผลิตใหม่ เป็นต้น 

(๔) การคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ (Maintain the value of 
products and materials) โดยการสร้างช่องทางการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ
ของวัสดุที่จัดเก็บได้และปรับปรุงการแยกชิ้นส่วนวัตถุเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น 

(๕) การสร้างทางเลือกใหม่เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ( Innovate new 
solutions for resource efficiency) เช่น การพัฒนาโครงสร้างธุรกิจและบริการในภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 

(๖) การสร้างงานใหม่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Create new circular economy 
jobs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการการผลิตใหม่ การน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ 
การซ่อมแซม 

(๗) การส่งเสริมการปรับพฤติกรรมผ่านการศึกษาและการมีส่วนร่วม (Foster behavior 
change through education and engagement) 

นอกจากนี้  EPA ได้สนับสนุนให้น าหลักปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เช่น การรองพ้ืนถนนด้วยวัสดุจากการน าขวดแก้วที่ใช้แล้วมาแปรสภาพแทนการใช้ทรายจากธรรมชาติ และได้
แก้ไขปัญหาด้านอ านาจต่อรองขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการ เปิดโอกาสให้องค์กร 
ส่วนท้องถิ่นได้รวมตัวกันเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองได้ 

 ๔.๖ การประชุมร่วมกับ Asbestos Safety and Eradication Agency 
หน่วยความปลอดภัยจากแร่ใยหินและการก าจัดแร่ใยหิน (Asbestos Safety and Eradication 

Agency) เป็นหน่วยงานระดับชาติแห่งเดียวในโลกที่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับแร่ใยหิน  มีสถานะเป็น
องค์กรอิสระ (independent agency) ระดับเครือรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ โดยพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัยจากแร่ใยหินและการก าจัดแร่ใยหิน ค.ศ. ๒๐๑๓ (Asbestos Safety and Eradication 
Agency Act 2013) มีหน้าที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลทุกระดับ สร้างความตระหนักถึงภัยของ 
แร่ใยหิน พัฒนาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการร่างกฎหมายและเพ่ือเป็นข้อสนับสนุนในการผ่าน
กฎหมายและลดแรงต้านทานจากภาคธุรกิจ สนับสนุนการป้องกันการรับสัมผัสแร่ใยหินเพ่ือก าจัดโรค  
อันเนื่องมาจากแร่ใยหินต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือการจัดการ
แร่ใยหินและการตระหนักถึงภัยจากแร่ใยหิน (National Strategic Plan for Asbestos Management 
and Awareness) โดยหน่วยงานนี้ท างานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยจากแร่ใยหินและการก าจัด
แร่ใยหิน (Asbestos Safety and Eradication Council) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติฯ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ 
เช่นเดียวกัน และมีหน้าที่ให้ปรึกษาแก่คณะผู้บริหารของหน่วยงานและแก่คณะรัฐมนตรี  อย่างไรก็ตาม 
หน่วยความปลอดภัยจากแร่ใยหินและการก าจัดแร่ใยหินไม่มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย หน่วยงานที่มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายด้านแร่ใยหินระดับเครือรัฐ ได้แก่ ทบวงงานและธุรกิจขนาดเล็ก (Department of Jobs 
and Small Business) ทบวงสิ่งแวดล้อม (Department of the Environment) และทบวงสุขภาพ (Department 
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of Health)  ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์เริ ่มต้นในเครือรัฐออสเตรเลียของการลดและก าจัดแร่ใยหิน 
ได้แก่ การคุ้มครองสุขภาพในที่ท างาน 

  ภัยจากแร่ใยหิน  
จากการเก็บสถิติโดยองค์การอนามัยโลกในแต่ละปี ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรค 

ที่เกิดจากการรับสัมผัสแร่ใยหินต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด ภาวะน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด  
โรคปอดจากแร่ใยหิน โดยเฉลี่ยจ านวนประมาณ ๔,๐๐๐ คน ทั่วโลก โดยผู้ได้รับผลกระทบแบ่งออกได้เป็น  
๓ กลุ่ม ได้แก่ คนงานในเหมืองแร่ใยหิน ผู้ประกอบการและแรงงานในภาคส่วนการก่อสร้างที่ใช้วัสดุที่มี
ส่วนประกอบของแร่ใยหิน และผู้บริโภคที่ติดตั้งวัสดุที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเองในบ้าน (DIY/Do-it-
yourself) โดยร่างกายจะแสดงอาการหลังจากได้รับแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกายไปแล้วประมาณ ๒๐ ปี  ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะได้รับแร่ใยหินปริมาณเท่าใดก็มีความเสี่ยงต่อโรคทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าปริมาณขั้นต่ าที่รับสัมผัสได้
โดยปลอดภัย (Minimum safe level of exposure) 

แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลกลางได้ก าหนดห้ามผลิต ห้ามใช้ และห้ามน าเข้าแร่ใยหินทุกชนิด
และผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นต้นมา  
แต่ยังคงมีผลิตภัณฑ์กว่า ๓,๐๐๐ ชนิดมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบซึ่งประชาชนยังคงมีการใช้งานอยู่แล้ว  
โดย ประชาชนทั่วไปทราบว่ามีแร่ในหินอยู่วัสดุก่อสร้างบางประเภท เช่น ฝ้าเพดาน กระเบื้องหลังคา ท่อน้ า 
แผ่นรองพรม แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีแร่ดังกล่าวอยู่ในผลิตภัณฑ์และวัสดุอ่ืน ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๐ - ค.ศ. ๑๙๘๐ ล้วนมีวัสดุก่อสร้างที่มีแร่ ใยหิน 
เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นทั้งสิ้น ในปัจจุบัน คาดว่าสิ่งปลูกสร้างในประเทศจ านวนร้อยละ ๓๐ ยังคงมีวัสดุ 
ที่เป็นแร่ใยหินอยู่  นอกจากนี้ มีการทิ้งขยะท่ีมีแร่ในหินโดยผิดกฎหมายตามถนนหนทางถึงปีละ ๖,๓๐๐ ตัน 

ปัจจุบันรัฐบาลกลางมีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือการจัดการแร่ใยหิน 
และการตระหนักถึงภัยจากแร่ใยหิน (National Strategic Plan for Asbestos Management and Awareness) 
โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวก าหนดหลักปฏิบัติ เ พ่ือป้องกันการรับสัมผัสแร่ใยหินเพ่ือก าจัดโรค 
อันเนื่องมาจากแร่ใยหิน มีระยะเวลาใช้บังคับ ๕ ปี โดยแผนฉบับแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๔ – ๒๐๑๘ และแผน
ฉบับปัจจุบันได้แก่แผนของช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓ ซึ่งก าหนดเป้าหมายระดับชาติ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) การเสริมสร้างความตระหนักในภัยจากการรับสัมผัสแร่ใยหินและการปรับปรุง
พฤติกรรมให้แก่ประชาชน โดยจากการจัดเก็บสถิติเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ปรากฏผลว่า ประชากรที่ไม่ได้อยู่ 
ในภาคส่วนวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างยังไม่ความรู้และความเข้าใจในระดับที่ยังต้องปรับปรุง 

๒) การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสในวัสดุที่มีแร่ใยหินแต่ละประเภท และจัดท า
แผนที่เพ่ือระบุพ้ืนที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัสแร่ใยหิน ได้แก่ พ้ืนที่ที่สิ่งปลูกสร้างมีอายุและอยู่ในเขตเสี่ยงต่อภัย
พิบัต ิ

๓) การสนับสนุนให้ใช้วิธีรื้อออกและก าจัดซึ่งวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบโดยปลอดภัย 
และจัดให้มีการวิจัยในด้านความปลอดภัยในการก าจัดแร่ใยหิน โดยปัจจุบันได้มีการจัดฝึกอบรมวิธี การรื้อ
ออกโดยปลอดภัยให้แก่ช่างรื้อถอน การจัดสถานที่ฝั่งกลบแร่ใยหินที่ไม่มีการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม  
โดยปัจจุบันใช้วิธีฝั่งกลบในเหมืองเก่า 

๔) การเผยแพร่องค์ความรู้และการประสานข้อมูลเกี่ยวกับภัยจากการรับสัมผัสแร่ใยหิน
ให้แก่ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือป้องกันการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๒๘ 
 
 ๔.๗ การประชุมร่วมกับ Planning Institute Australia (PIA) 

สถาบันวางผังภูมิภาคและเมือง (Regional and Town Planning Institute) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ และตั้งเป็นสถาบันการวางผังเมืองแห่งออสเตรเลีย (Planning Institute 
Australia (PIA)) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยสถาบันไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มีสถานะเป็นองค์กร 
ไม่แสวงหาก าไรของรัฐบาลกลาง บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่สนับสนุนการวางผังเมือง
และวิชาชีพผังเมือง โดยการให้การอบรม ข้อมูลและพัฒนาวิชาชีพ 

การวางและจัดท าผังเมืองจะด าเนินการเป็นระดับโดยมีระดับมลรัฐ ระดับภูมิภาค ระดับ
ท้องถิ่น ระดับเมือง และระดับย่อยอ่ืน ๆ โดยผังระดับมลรัฐ (planning act of state) จะมีลักษณะเป็น 
ผังยุทธศาสตร์ (strategic plans) ซึ่งจะก าหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้ในผัง โดยผังเมืองในระดับท้องถิ่น 
หรือผังเมืองที่มีล าดับเล็กลงมาจะไม่สามารถจัดท าโดยขัดหรือแย้งกับผังเมืองที่อยู่ในระดับสูงกว่าหรือระดับ
รัฐและระดับภูมิภาคได้ ในการวางและจัดท าผังเมืองนั้น มลรัฐและท้องถิ่นจะร่วมมือในการวางและจัดท า 
ผังเมือง ท าให้ผังเมืองมีความเชื่อมโยงกับผังเมืองในทุกระดับและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองร่วมกัน  
การก าหนดนโยบายและทิศทางของผังเมืองก็เป็นไปโดยสอดคล้องกัน  อย่างไรก็ดี การวางและจัดท าผังเมือง
จะต้องด าเนินการโดยสอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ทาง
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางตามกฎหมายในการประกาศก าหนด เขตพ้ืนที่อนุรักษ์
ทางสิ่งแวดล้อมหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติต่าง ๆ  ดังนั้น ในการวางผังเมืองของมลรัฐจึงไม่มีปัญหาการ 
ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเพราะมลรัฐไม่มีอ านาจในการจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าออสเตรเลียจะมีการวางผังเมืองเป็นระดับก็ตาม แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการวาง
และจัดท าผังเมืองระดับชาติ แต่ในอนาคตทาง PIA มีแนวคิดที่จะเสนอต่อรัฐบาลกลางเพ่ือให้มีการวาง 
และจัดท าผังเมืองระดับชาติต่อไป ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ PIA พบว่า ร้อยละ ๘๐ ของประเทศที่เป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีการจัดท าผังเมืองระดับชาติ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น 

การวางและจัดท าผังเมืองของออสเตรเลียจะเป็นการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะต้องมี
การปรับปรุงผังเมืองทุกห้าปี  อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงผังเมืองไว้ก็ตาม 
แต่วิสัยทัศน์ในการวางและจัดท าผังเมืองจะมีการวางแผนไว้ส าหรับยี่สิบปีข้างหน้าเสมอ และการจัดท า 
ผังเมืองจะต้องมีการจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎหมายด้วย โดยในการจัดท าแผนที่แนบท้ายจะจัดท า 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแผนที่โดยตรงในระดับรัฐ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่จะเป็นระบบข้อมูล
เดียวกันทั้งประเทศจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความคาดเคลื่อนของแผนที่ต่างหน่วยงานกัน  นอกจากนี้  
การจัดท าผังระดับท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการ พิจารณาตั้งแต่
ระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ 

ในการวางและจัดท าผังเมืองจะมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยสาระส าคัญ 
ของผังเมืองจะมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) การก าหนดความสูงของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
๒) พ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการจอดยานยนต์ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
๓) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคารหรือบริเวณท่ีดิน 
๔) ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 
๕) ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 



๒๙ 
 

ทั้งนี้ โดยการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะมีการก าหนดเป็นหลักว่า ในบริเวณดังกล่าว 
จะให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการใดเป็นหลักและก าหนดประโยชน์รองไว้เป็นอัตราร้อยละของพ้ืนที่ที่จะ
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินต่างไปจากการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักได้ ส าหรับการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้ในกฎหมายผังเมือง โดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะก าหนดเรื่องดังกล่าวโดยให้
ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มากที่สุดและจะก าหนดอัตราส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละเรื่องไว้  

ส าหรับการแก้ไขผังเมืองนั้น โดยที่ผังเมืองจะต้องมีการปรับปรุงผังเมืองทุกห้าปี  ดังนั้น กรณ ี
ที่มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินไปแล้ว หากในอนาคตต้องการปรับเปลี่ยนก็สามารถกระท าได้ ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น อาจเกิดจากนโยบายของรัฐ หรืออาจเกิดจากความต้องการของ
เจ้าของที่ดิน หากเป็นความต้องการของเจ้าของที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ 

ส่วนประเด็นแก้ไขปัญหาและการเตรียมการรับมือกับปัญหาอุทกภัยนั้น การวางและจัดท า 
ผังเมืองจะก าหนดให้สิ่งปลูกสร้างต้องค านึงถึงแนวระดับของน้ าท่วมตามแต่ละพ้ืนที่ โดยมีหน่วยงาน  
ด้านอุทกภัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผนผังเกี่ยวกับระดับน้ าท่วม ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะกับ 
สิ่งปลูกสร้างที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่เท่านั้น ส่วนสิ่งปลูกสร้างเก่าหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ถือเป็น 
ความเสี่ยงภัยของเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและบริษัทประกันภัยที่ต้องรับภาระความเสียหายอันเกิดจาก
อุทกภัยนั้น และในส่วนของการคมนาคมนั้น กระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้วางแผนผังการคมนาคมของเมือง 
ท าให้ในทางปฏิบัติเมื่อมีการวางแผนผังคมนาคมจึงมีการด าเนินการตามแผนดังกล่าว 

ส าหรับการวางและจัดท าผังเมืองของรัฐ New South Wales (NSW) จะอยู่ภายใต้กฎหมาย 
Environmental Planning and Assessment Act 1979 กฎหมายดังกล่าวจะก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลมลรัฐ โดยการวางและจัดท าผังเมืองในรัฐ NSW จะประกอบด้วยผังเมืองระดับรัฐ (Sydney 
district and regional) และผังเมืองระดับท้องถิ่น (Local) โดยกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองทั้งสองระดับจะตราขึ้น
โดยรัฐบาลกลาง ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ  ทั้งนี้ 
โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาล NSW ได้ก าหนดให้แต่ละเมืองภายในรัฐต้องมีแผนยุทธศาสตร์ (มีระยะเวลา 
๕ ปี) โดยในกรณีของเมือง Sydney นั้น สภาท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมือง Sydney (มี ๔๐ สภาท้องถิ่น) จะมี 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับผังเมืองของเมือง Sydney ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะก าหนดเฉพาะ 
ทิศทางการเติบโตของชุมชนเท่านั้น แต่จะไม่ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองแต่อย่างใด โดยแผน
ยุทธศาสตร์นี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลว่า  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกับผังเมืองของเมือง Sydney ด้วย  ทั้งนี้ 
รัฐบาล NSW จะเป็นผู้ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์ และจะมีขั้นตอนเปิดให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

โดยสรุป การวางและจัดท าผังเมืองของออสเตรเลีย ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้าน
ของประชาชนอยู่บ้าง เช่น กรณีการก าหนดจุดทิ้งขยะในผังเมือง เป็นต้น ซึ่งในประเด็นนี้ได้มีการแก้ไข 
เพ่ือบรรเทาปัญหาการคัดค้านจากประชาชน โดยรัฐบาลระดับมลรัฐจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดจุดทิ้งขยะ 
แทนการให้รัฐบาลระดับท้องถิ่นตัดสินใจเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาก  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจุดทิ้งขยะไว้อย่างละเอียดเพ่ือให้ชุมชนยอมรับและเป็นการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
     



๓๐ 
 

 
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
  



๓๑ 
 

คณะผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๒. นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์   รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓. นายกิตติศักดิ์  จุลส ารวล   ผู้อ านวยการกองหลักนิติบัญญัติ 
๔. นางสาววิลลี่  อมราภรณ์   ผู้อ านวยการกองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม  
๕. นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ์   ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
๖. นางชนนันท์ ศรีทองสุข  ศรีพันธุ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ 
๗. นางกรวรา  บุญศิริ    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
๘. นายจิรวัฒน์  จงสงวนด ี   นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
๙. นางสาวพงษ์พิลัย  วรรณราช   นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
๑๐. นายชาญ  โชติกิตติกุล   นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
๑๑. นางสาวภาระวี  สวุรรณดิษฐากุล  นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
๑๒. นางสาววารีรัตน์  รัตนวบิูลย์สม  นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
๑๓. นางสาวปรางทิพย์  ระเบียบ   นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 
๑๔. นายอภิชน  จันทรเสน   นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 


