สรุปผลการประชุมด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการมลพิษ การกาจัดขยะ และการจัดวางผังเมือง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลี ยเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลก มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐบาลทาหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ๓ ระดับ ได้แก่ รัฐบาลระดับเครือรัฐ
หรือรัฐบาลกลาง (Commonwealth Government) รัฐบาลแห่งรัฐ (State) และรัฐบาลท้องถิ่น เครือรัฐ
ออสเตรเลียประกอบด้วย ๖ รัฐ ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland)
รัฐวิกตอเรี ย (Victoria) รั ฐแทสมาเนี ย (Tasmania) รัฐเซาท์ออสเตรเลี ย (South Australia) รัฐเวสเทิร์น
ออสเตรเลีย (Western Australia) และประกอบด้วยเขตการปกครองตนเอง จานวน ๒ เขต ได้แก่ เขตนอร์ทเทิร์น
เทอริ ท อรี (Northern Territory) และเขตออสเตรเลี ย นแคปปิ ต อลเทอร์ ริ ท อรี่ ห รื อ เขตเมื อ งหลวง
(Australian Capital Territory) โดยเมื อ งหลวงและศู น ย์ ก ลางการปกครองของออสเตรเลี ย คื อ กรุ ง
แคนเบอร์ ร า (Canberra) ตั้ ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของออสเตรเลี ย นแคปปิ ต อล เทอร์ ริ ท อรี่ (Australian
Capital Territory) ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองใหญ่สองเมือง ได้แก่ เมลเบิร์น (Melbourne) และซิดนีย์ (Sydney)
และมีจานวนประชากรประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ คน
โดยที่ออสเตรเลียมีรัฐบาล ๓ ระดับ รัฐบาลแต่ละระดับจึงมีความรับผิดชอบและมีอานาจ
หน้าที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐบาลระดับเครือรัฐหรือรัฐบาลกลางซึ่งเป็นรัฐบาลระดับประเทศ มีหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา การกาหนดนโยบายด้านการค้าและการพาณิชย์ การกักบริเวณ
การควบคุมเงินตรา การเข้าเมือง การป้องกันประเทศ การโทรคมนาคม และการจัดหาสวัสดิการ เป็นต้น
ส่ว นรั ฐ บาลแห่ งรั ฐ มีหน้ าที่รั บผิ ดชอบด้านความมั่นคงของประเทศ โรงเรียนของรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน
และการจราจร โรงพยาบาลของรัฐ ที่พักอาศัยของรัฐ และกฎระเบียบด้านธุรกิจ ภายในเขตพื้นที่ของรัฐ
และรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งบริหารงานผ่านสภานคร สภาเมือง หรือสภาแขวง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางผังเมือง
การอนุญาตก่อสร้างถนนในเขตท้องถิ่น การควบคุมการจอดรถยนต์ การจัดทาและให้บริการห้องสมุดของรัฐ
การจัดให้มีห้องน้าสาธารณะ การประปาและท่อระบายของเสีย การจัดการขยะ และการจัดให้มีสิ่งอานวย
ความสะดวกของชุมชน เป็นต้น
โครงสร้างการบริหารราชการของออสเตรเลียมีผลต่อการกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้ อม การจัด วางผังเมือง และการพัฒ นาเมือง โดยในเรื่องดังกล่าวมีกฎหมายระดับเครือรัฐ
เป็นกฎหมายกลางหรือเป็นแนวทางสาหรับแต่ละรัฐที่จะนาไปกาหนดแนวทางและออกกฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดวางผังเมือง และการพัฒนาเมือง ในพื้นที่ของรัฐ โดยกรณีการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดวางผังเมืองนั้น แต่ละรัฐของออสเตรเลียมีกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่
ของตน รวมทั้ ง มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด้ านสิ่ งแวดล้ อมและจั ดวางผั งเมืองของตนเองด้ วย ซึ่งได้ แก่
Environment Protection Authority หรือ EPA ซึ่งมีหน้าที่ในการออกคู่มือการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
และจะมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปในแต่ล ะรัฐหรือเขตการปกครอง โดยคู่มือดังกล่าวจะมีเนื้ อหาครอบคลุ ม
ภารกิจงานแต่ละด้านของ EPA ของรัฐ เพื่อเป็นเสมือนเครื่องมือกาหนดกรอบความเข้าใจร่วมกันทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริห ารจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยคู่มือจะกาหนดวิธีก ารดาเนินการ

๒
และรายละเอียดในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายกลางที่เกี่ยวข้องของเครือรัฐออสเตรเลีย
๑. แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ และการกาจัดขยะ
การส่งเสริมและกากับดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดการมลพิษ และการ
กาจัดขยะ เป็นภารกิจและความรับผิดชอบหลักของรัฐบาลทุกระดับ รวมถึงเป็นความรับผิดชอบร่ว มกัน
ของทุก ภาคส่ว น ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และประชาชน ทั้งนี้ โดยรัฐบาลกลางมีหน้าที่
รับผิดชอบในการตรากฎหมาย กาหนดยุทธศาสตร์ และกรอบแผนงานในการจัดการขยะ รวมถึง การกาหนด
มาตรการที่มีผ ลผูกพันตามพัน ธกรณีร ะหว่างประเทศ รัฐ บาลแห่ง รัฐมีหน้าที่กากับดูแลและจัดการขยะ
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ในนโยบาย กฎหมาย และแผนงานต่าง ๆ ของประเทศ ส่วนรัฐบาลท้องถิ่น
มีห น้ าที่ ในการจั ดการขยะภายในเขตท้ องถิ่น ของตนเองตามที่ก าหนดไว้ ในกรอบแผนงานตามกฎหมาย
ที่แต่ละรัฐและเขตการปกครองตนเองได้กาหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่น จะมีบทบาทสาคัญในการให้บริการ
จั ดเก็บ ขยะและการน าขยะกลั บ มาใช้ ใหม่ การจั ดการและดาเนิ นการพื้นที่ ฝั ง กลบขยะ (landfill sites)
การส่งเสริมการศึกษาและความตระหนักรู้ และการจัดการและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการขยะ
แนวนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมฉบับแรกของออสเตรเลีย
ได้ แก่ 1992 National Strategy for Ecologically Sustainable Development (the National Strategy for
ESD)๑ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ นี้กาหนดขึ้นโดยสภาที่ปรึกษารัฐบาลแห่ งเครือรัฐออสเตรเลี ย (Council of
Australian Governments: COAG) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอั น เนื่ อ งมาจากการก าจั ด ขยะ และพั ฒ นาการจั ด การขยะอั นตราย
(hazardous wastes) แผนยุ ทธศาสตร์ ฯ เป็นนโยบายและแผนงานที่ส าคัญ ของประเทศในการเริ่ มต้ น
และเป็นพื้นฐานของการดาเนินความร่วมมือในประเด็น เกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับชาติ รวมทั้งเป็น
ส่วนส าคัญในการเปลี่ย นแปลงทิศทางการทางานของรัฐ บาลทุกระดับเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
สาระสาคัญของ 1992 National Strategy for Ecologically Sustainable Development
เป็นการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของรัฐบาลทุกระดับ ในการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในประเด็น
สาขาต่าง ๆ (Sectoral Issues) ได้แก่ เกษตรกรรม การประมง ทรัพยากรป่าไม้ การผลิต การเหมืองแร่
การวางแผนการขนส่งและชุมชนเมือง การท่องเที่ยว และการใช้ ผลิต และขนส่งพลังงาน เช่น ในประเด็น
สาขาเกษตรกรรม รัฐบาลมีแนวทางในการส่ งเสริมการใช้ทรัพยากรน้าและที่ดินอย่างยั่งยืนโดยปรับปรุง
ระบบน้าให้มีความสะอาด กาหนดแนวทางในการลดปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน คุ้มครองความหลากหลาย
และระบบนิ เ วศ โดยอาศัย ความร่ ว มมือ ในการด าเนิน การร่ ว มกัน ระหว่า งรั ฐ บาล กลาง รั ฐ บาลแห่ งรั ฐ
และรัฐบาลท้องถิ่น ภาคสังคม และภาคเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดประเด็น
ระหว่างสาขา (Intersectoral Issues) อีกหลายประเด็น เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบการอนุรักษ์
ธรรมชาติ การดาเนินการตัดสินใจและการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการและการลดปริมาณของเสีย
เป็นต้น

๑

Department of the Environment and Energy, ‘National Strategy for Ecologically Sustainable
Development’ <http://www.environment.gov.au/about-us/esd/publications/national-esd-strategy>

๓
ปัจจุบันนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะแห่งชาติของออสเตรเลียฉบับล่าสุด คือ National
Waste Policy: Less Waste, More Resources 2018 เป็ น นโยบายระดั บ ชาติ ที่ ไ ด้ ก าหนดกรอบแผน
การท างานของรั ฐ บาลทุ ก ระดั บ และการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ กภาคส่ ว น โดยเน้ น ย้ าการน าขยะกลั บ มาใช้
ประโยชน์และผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นทดแทน ทั้งนี้ National Waste Policy เป็นกรอบแผนงาน
ระยะยาวไปจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) มีนโยบายสาคัญ ได้แก่ การตอบสนองต่อความท้าทาย
ในการจั ดการขยะและการฟื้น ฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในออสเตรเลี ย การสะท้อนการเปลี่ ยนแปลง
ของโลกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการจัดให้มีกรอบงานสาหรับธุรกิจเพื่อคิดค้น นวัตกรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
หลัก การส าคัญ ของ National Waste Policy ประกอบด้ วย การหลี กเลี่ ยงการมี ขยะ
การพัฒนาการฟื้นฟูแหล่ง ทรัพยากร การเพิ่มการใช้วัตถุดิบที่ผ่านการนากลับมาใช้ใหม่และสร้างตลาด
ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่น ากลั บ มาใช้ใ หม่ การสร้ างระบบการจัดการให้ ดี ขึ้น เพื่ อสุ ข ภาพที่ดี ของประชาชน
และการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม แนะนาการลงทุนและช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ
การจัดการขยะเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญแห่งเครือรัฐออสเตรเลียได้บัญญัติรองรับไว้
รวมตลอดทั้งกฎหมายกลางแห่งเครือรัฐ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแต่ละระดับในออสเตรเลีย และกฎหมาย
หรือนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐและท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดขึ้น โดยกฎหมายที่ตราขึ้นเหล่านี้ได้กาหนดหลักเกณฑ์
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ออสเตรเลียเป็นรัฐภาคี ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการนาเข้าและส่งออก
ขยะอันตราย การดูแลผลิต ภัณ ฑ์ ก๊าซเรือนกระจกสังเคราะห์ การคุ้มครองสภาพแวดล้อม และการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
นอกจากนี้ ในแต่ละรัฐได้มีการออกนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมและการจัดการ
ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น เช่ น รั ฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์ ได้ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์
ที่ชื่อว่า “EPA Strategic Plan 2017-21” ที่มีสาระสาคัญเป็นการมุ่งคุ้มครองชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบ
ของขยะ การสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การคุ้มครอง
มูลค่าทางสิ่งแวดล้อม โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดภารกิจหลักของรัฐในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์
และการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม หลักปฏิบัติที่ดี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะ
อย่างสร้างสรรค์ การวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์
ทั้งนี้ โดยออสเตรเลียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายต่าง ๆ จานวนหลายฉบับ เช่น
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพ
ค.ศ. ๑๙๙๙ (the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act)) ซึง่ เป็น
กฎหมายกลางด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย เพื่อกาหนดกรอบทางกฎหมายในการปกป้องและจัดการ
พืชพรรณสัตว์ป่าชุมชนนิเวศวิทยาและแหล่งมรดกที่สาคัญระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความส าคั ญ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ โดย EPBC Act ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารใช้ ก ฎเกณฑ์ ก ารคุ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Environment Protection and Biodiversity
Conservation Regulations) โดยก าหนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าตและใบอนุ ญ าตส าหรั บ
กิจกรรมต่าง ๆ ในที่ดินของเครือ รัฐ (Commonwealth land) และที่ดินมีผลต่อเครือรัฐ (land affecting

๔
the Commonwealth) ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง รวมทั้ง
การเยียวยาแก้ไขความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามคาสั่งของศาล
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยของเสี ย อั น ตราย (Hazardous Waste (Regulation of
Exports and Imports) Act 1989) เป็ น กฎหมายที่มี วัตถุป ระสงค์ในการกากั บดูแลการส่ งออก น าเข้ า
และขนส่ ง ขยะอั น ตราย เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ว่ า ขยะอั น ตรายจะได้ รั บ การจั ด การที่ เ หมาะสมกั บ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกออสเตรเลีย และเพื่อป้องกันผลกระทบ
ของของเสียที่จะเกิดอันตรายต่อสังคม โดยขอบเขตความหมายของคาว่า “ขยะอันตราย” จะอยู่ภายใต้
ขอบเขตตามที่อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกาจัด
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and
their Disposal) และหลักเกณฑ์ที่ OECD ได้กาหนดไว้
(๓) พระราชบัญญัติสภาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environment Protection
Council Act 1994 (Commonwealth)) เป็นกฎหมายที่มีการกาหนดมาตรการที่เรียกว่า “National Environment
Protection Measures (NEPMs) ที่กาหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ด้านการคุ้มครองและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีมาตรการสาคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๑) มาตรการการเคลื่ อ นย้ า ยขยะควบคุ ม ระหว่ า งรั ฐ และเขตการปกครองตนเอง
(Movement of Controlled Wasted between States and Territories NEPMs) เป็นเครื่องมือที่ทาให้
การเคลื่อนย้ ายและการขนส่ งขยะควบคุมระหว่างรัฐและเขตการปกครองตนเองเป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะควบคุม
๒) มาตรการจั ดการบรรจุ หี บห่ อ ผลิ ต ภัณฑ์ ที่ใช้ แล้ ว (Used Packaging Materials
NEPMs) เป็ น เครื่ องมื อ ในการลดความเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ นจากการก าจัด บรรจุ หี บ ห่ อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วและคงไว้ซึ่งวัตถุดิบทางธรรมชาติโดยวิธีการนาบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(๔) พระราชบัญญัติการรายงานข้อมูลด้านพลังงานและก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National
Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (NGER Act)) เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อกาหนดให้มีการรายงาน
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการก๊าซเรือนกระจก การบริโภคและการผลิต
พลังงาน และวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการดาเนินแผนงานการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (emissions trading scheme) ในอนาคต ตลอดจนช่วยกาหนดแผนงานและกิจกรรมของรัฐบาล
กลาง รัฐบาลแห่งรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่นหรือเขตการปกครองตนเอง
(๕) พระราชบัญญัติการดูแลผลิตภัณฑ์ประเภทน้ามัน (Product Stewardship (Oil) Act
2000) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดกรอบแผนงานและการให้สิทธิประโยชน์ ในการดาเนินแผนงานการจัดการ
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ามัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการผลิตภัณฑ์ประเภทน้ามันที่ใช้แล้ว
การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน และสนับสนุนทางเลือกในการนาน้ามันที่ใช้แล้ว
มาใช้ใหม่เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนี้ ผู้ดาเนินการจะต้อง
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวด้วย
(๖) พระราชบัญญัติการดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship Act 2011) เป็นกฎหมาย
ที่กาหนดกรอบแผนงานในด้านการจัดการผลกระทบของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิ ทธิภ าพต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ และความปลอดภัย โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกาจัดผลิตภัณฑ์และของเสียที่เกี่ยวข้อง
กรอบแผนงานที่ออกตามกฎหมายนี้ร วมถึงการจัดการผลกระทบของผลิ ตภัณฑ์ที่เกิด จากความสมัครใจ
ความร่วมมือ และเป็นมาตรการบังคับ นอกจากนี้ กฎหมายได้สนับสนุนแผนงานแห่งชาติสาหรับการนา

๕
คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์มาใช้ใหม่ (National Television and Computer Recycling Scheme (NTCRS))
ซึ่งออกตาม Product Stewardship (Televisions and Computers) Regulations 2011 แผนงานดังกล่าว
มีผลทาให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ตัน สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
๒. แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดวางผังเมือง
บทบั ญญัติรัฐ ธรรมนูญของเครือรัฐ ออสเตรเลี ยไม่ มีบทบัญญัติ ที่กาหนดให้รัฐบาลกลาง
มีหน้าที่ในการจัดวางผังเมือง (Urban planning) ไว้แต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้มี
บทบาทในการจัดการผังเมืองของออสเตรเลียผ่านการกาหนดกฎเกณฑ์ในการพัฒนาพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือผ่านการกาหนดการพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ของรัฐ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ รัฐบาลกลางโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน (Minister for Infrastructure) ได้ออกนโยบายผังเมืองแห่งชาติ (The National
Urban Policy) ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมเพื่อให้รัฐ บาลแห่งรัฐพัฒ นาเมืองต่าง ๆ และเพื่อทาให้
รัฐบาลแห่งรัฐบริหารจัดการด้านการผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นครั้งแรก ซึ่งนโยบายผังเมืองแห่งชาติ
ได้แสดงให้เห็นถึงแผนการการปฏิรูปผังเมือง โดยเป็นการสร้างหลักการและลาดับความสาคัญระดับชาติ
เพื่อเป็ น แนวทางแก่ รั ฐ และดิน แดนต่าง ๆ ในการพัฒ นาระบบแผนยุทธศาสตร์ เพื่อทาให้ แน่ใจว่าจะมี
การพัฒนาเมืองต่าง ๆ อย่างยั่งยืนและน่าอยู่ การแสดงให้เห็นแนวทางของรัฐบาลกลางในการบูรณาการนโยบาย
การลงทุน กิจกรรมในเมือง ร่วมกับดินแดนและรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน และการสรุปวิธีการ
ที่รัฐบาลกลางจะจัดการกับความตกลงของสภารัฐบาลออสเตรเลีย (Council of Australian Governments
(COAG)) ผ่านทางนโยบายการลงทุนและกิจกรรมต่าง ๆ
ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ออสเตรเลียได้ มีการประกาศนโยบายผังเมืองแห่งชาติฉบับใหม่
ที่กาหนดหลักการเกี่ยวกับ Smart Cities Plan โดยนโยบายฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การวางแผนและการลงทุน
ในเมืองใหญ่เช่นเดียวกับในเมืองเล็ก โดยประกอบด้วยรายละเอียด ๓ เรื่องหลัก๒ ได้แก่ (๑) การลงทุนอัจฉริยะ
ทีม่ ุ่งเน้นที่การจัดหาเงินทุน เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (๒) นโยบายอัจฉริยะที่มีการกาหนดกลไก
“ข้อ ตกลงเมือ ง” (City Deals) ซึ่งคล้ ายแนวทางของสหราชอาณาจักร การปฏิรูป กฎระเบียบ และการ
รวบรวมข้ อมู ลระดั บในเมื อง และ (๓) เทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะที่ มุ่ ง เน้ น ด้ า นเทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต
(Disruptive technologies) ข้ อ มู ล เปิ ด และเรี ย ลไทม์ (open and real-time data) และนวั ต กรรม
การประหยัดพลังงาน (energy-efficiency innovations)
ทั้งนี้ โดยหน่วยงานของออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางผังเมือง มีหลายหน่วยงาน ได้แก่
(๑) Department of Planning and environment รับผิดชอบการพัฒนาเมือง และการ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน NSW โดยประสานงานร่วมกับชุมชน ภาคธุรกิจ และท้องถิ่น แต่หากมี
การวางแผนการพัฒนาเมืองจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ (peak industry group) เข้ามามีบทบาทในการดาเนินการ
ได้แก่ the Planning Institute of Australia และมี Planning Assessment Commission เป็นคณะกรรมการ
ที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทาหน้าที่พิจารณาอนุญาตคาขอพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตลอดจนให้คาแนะนา
ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองแก่ท้องถิ่น
(๒) Office of Local Government เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ Local Government
Act 1993 โดยมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ เ ฉพาะตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น local government area
อย่างไรก็ดี แม้พื้น ที่บางส่ วนจะได้รับ การจัด ให้เป็น local government area แต่ก็อาจมีบทยกเว้นมิให้
๒
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กฎหมายนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ ห ากมี ก ารก าหนดเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาท้ อ งถิ่ น (Council) ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น
community leadership ที่ทาหน้ า ที่ในการจัดหาบริการและสิ่ ง อานวยความสะดวกต่า ง ๆ ที่ เพียงพอ
สาหรับชุมชน โดยสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกดังกล่าว
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง
(๓) Urban Growth NSW เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น State-Owned Corporation จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่ทางานด้านการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ให้แก่รัฐ NSW เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานของรั ฐ การขนส่ง การทางาน การจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการวางแผนที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาเมืองในอนาคตของ NSW (planning and delivery of major urban transformation programs)
๓. แนวนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
โดยที่มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญของเครือรัฐออสเตรเลีย ไม่ได้กาหนดให้การร่วมลงทุน
เป็นอานาจของรัฐบาลแห่งเครือรัฐ ออสเตรเลีย การร่วมลงทุนจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลของแต่ละรัฐและท้องถิ่น
จะสามารถดาเนิ น การได้เอง โดยออสเตรเลี ย มีการให้ เอกชนร่ว มลงทุนกั บภาครั ฐ มาเกื อบ ๓๐ ปีแล้ ว
โดยรั ฐ วิ คตอเรี ย เป็ น รั ฐ แรกที่จั ดตั้งหน่ ว ยงานที่ทาหน้าที่ดูแลด้านการร่ว มลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน
โดยน ารู ป แบบมาจากสหราชอาณาจั กร ซึ่งทาให้ มีการใช้ คาว่า “การร่ว มลงทุน ระหว่างเอกชนและรั ฐ
(Public Private Partnership)” เพื่อใช้เรียกการร่ว มกันจัดการระหว่างเอกชนและรัฐ ในรูปแบบต่าง ๆ
เป็นครั้งแรก โดยในเวลาต่อมา รัฐอื่น ๆ ได้ใช้รูปแบบของรัฐวิคตอเรียเป็นต้นแบบในการกาหนดนโยบาย
และการดาเนินการด้านการร่วมลงทุน
รั ฐ บาลแห่ ง เครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกระทรวง
สาธารณูปโภคและการพัฒนาภูมิภาคได้ร่วมกับรัฐรวมทั้ง ดินแดนในเครือรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย
จัดทาคู่มือกลางด้านการร่วมลงทุน (National Public Private Partnership Guidelines) ซึ่งคู่มือกลางดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฝ่ายบริหารของเครือรัฐออสเตรเลีย (Council of Australia Governments - COAG
) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพื่อกาหนดกรอบในการให้ภาคเอกชนเข้ามาทางานร่วมกับภาครัฐ
ในการให้บริการสาธารณะและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง คู่มือนี้ได้รวบรวมคู่มือ ของรัฐและดินแดนต่าง ๆ ให้เป็น
คู่ มื อ กลางในการด าเนิ น งานด้ า นการร่ ว มลงทุ น ของประเทศ (unified national framework) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้านสาธารณูปโภค ลดค่าใช้จ่ายในการร่วมลงทุน
และลดสิ่งที่ทาให้การเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดสาธารณูปโภคไม่เป็นทีด่ ึงดูด ทั้งนี้ ออสเตรเลียไม่มีกฎหมายกลาง
ที่ก าหนดเกี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น ดังนั้ น คู่ มือกลางดังกล่ าวจึ งมี ลั กษณะเป็น soft law ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามในการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับโครงการที่มีการร่วมลงทุน แต่ไม่รวมถึงการดาเนินการ
ของรัฐบาลท้องถิ่น
คู่มือกลางด้านการร่วมลงทุนประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนนโยบายและส่วนคู่มือ
ด้านการร่ ว มลงทุน โดยส่ ว นนโยบายได้กาหนดหลั กการที่ส าคัญ ของคู่ มือ กลางไว้ ได้แ ก่ การผู ก พันตน
ของรั ฐ บาลทั้งในรั ฐ บาลระดับ เครื อรั ฐ รั ฐ บาลระดับรั ฐ และรัฐ บาลระดับ ท้องถิ่น การกาหนดขอบเขต
ของสาธารณูป โภค (public infrastructure) และบริก ารที่ เกี่ยวข้อง (related services) ในบริบ ทของ
โครงการร่ ว มลงทุ น มู ล ค่ า ของโครงการที่ จ ะมี ค วามคุ้ ม ค่ า ในการร่ ว มลงทุ น (financial thresholds)
การประเมิน โครงการ และหน่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ดชอบ รวมทั้ ง กาหนดนิ ย ามของการร่ ว มลงทุ นระหว่ างรั ฐ
และเอกชนว่ า หมายความถึ ง “กรณี ที่ ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ จั ด ท าสาธารณู ป โภคและบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนหรือจัดหาเงิน (financing) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการลงทุนของภาคเอกชนที่รัฐบาล

๗
ไม่มีความสนใจในการให้บริการสาธารณะนั้นโดยตรง เช่น ท่อก๊าซระหว่างมลรัฐ หรือถนนที่สร้างเชื่อม
ระหว่างเหมืองไปยังท่าเรือ” โดยหลักการของการร่วมลงทุน ๘ ประการ ที่กาหนดไว้ในส่วนนโยบาย ได้แก่
(๑) ความคุ้ มค่ า เงิ น (value for money) ซึ่ งเป็ น หลั กการที่ ส าคั ญ มากที่ จะต้ องค านึ ง ถึง ในทุ ก ขั้น ตอน
ของการดาเนินการและเป็นเหตุผลให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทุนและการจัดหาเงินของการร่วม
ลงทุนได้ (modified funding and financing) (๒) ประโยชน์สาธารณะ (๓) การจัดสรรความเสี่ยง (risk
allocation) (๔) การเน้ น การได้รั บ บริ ก ารตามที่ กาหนดมากกว่ าวิ ธีก ารให้ บริ การ เพื่ อเปิด โอกาสให้ มี
การสร้างนวัตกรรม (output oriented) (๕) ความโปร่งใส (๖) ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐที่ มีหน้าที่
ให้บริการ (accountability) (๗) การให้ตลาดเข้ามามีส่วนร่วม และ (๘) การบริหารจัดการสัญญาอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ โดยในแต่ ล ะเขตการปกครองที่ มี รั ฐ บาลปกครองตนเองจะมี รั ฐ มนตรี
ที่ทาหน้าที่รั บผิดชอบดูแลด้านนโยบายและคู่มือการร่วมลงทุน รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ด้านการร่วมลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีที่ทาหน้าที่ด้านคลังหรือการเงิน รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
ของหน่วยงานที่มีการร่วมลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมลงทุนนั้น ๆ เว้นแต่รัฐบาลจะกาหนดให้
เป็นอย่างอืน่
ส่ ว นคู่ มื อ ด้ า นการร่ ว มลงทุ น ประกอบด้ ว ยคู่ มื อ ใน ๘ ด้ า น ได้ แ ก่ (๑) วิ ธี การวิเคราะห์
เพื่อเลือกใช้วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) คู่มือของผู้ปฏิบัติ (๓) หลักการทางพาณิชย์ที่ใช้กับการร่วมลงทุน
ในการให้บริการสาธารณะด้านสังคม เช่น ข้อสัญญา กรรมสิทธิ์ การอนุญาตก่อสร้างและดาเนินงาน ประเด็น
ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การเข้ า ถึ ง บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการ (๔) คู่ มื อ การท ามู ล ค่ า โครงการทั้ ง โครงการหากรั ฐ
เป็ น ผู้ จั ด ทา (Project Sector Comparator - PSC) เพื่ อนามาใช้ใ นการคิ ดความคุ้ มค่ าเงิ น (๕) วิธี การ
ค านวณอั ต ราส่ ว นลด (discount rate) (๖) เงื่ อ นไขและกระบวนการในการร่ ว มลงทุ น ของแต่ ล ะเขต
การปกครองที่มีรัฐบาลปกครองตนเอง (๗) หลักการทางพาณิชย์ที่ใช้กับการร่วมลงทุนในการให้บริการ
สาธารณะด้ านเศรษฐกิ จ และ (๘) แผนภู มิ ใ นการใช้ห ลั ก การทางพาณิช ย์ ซึ่ง คู่ มื อแต่ ล ะส่ ว นจะได้ รั บ
การทบทวนและแก้ไขภายใต้บริบทในเรื่องนั้น ๆ ตามความจาเป็น ทาให้คู่มือแต่ละส่วนมีการทบทวนแก้ไข
เพิ่มเติมในเวลาที่ต่างกัน
๔. สรุปผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเครือรัฐออสเตรเลีย
๔.๑ การประชุมร่วมกับ Department of the Environment and Energy ในประเด็นหลัก
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะ
ด้วยขนาดพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับหกของโลก จึงทาให้
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีความแตกต่างกันทั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ สภาพสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพของบรรดาสัตว์และพืชพรรณต่าง ๆ การดูแลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการมลพิษและขยะของประเทศออสเตรเลีย จึงมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่ ประกอบกับเครือรัฐออสเตรเลียมีการจัดรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น รัฐบาล
๓ ระดับ ได้แก่ รัฐบาลระดับเครือรัฐหรือรัฐบาลกลาง (Commonwealth Government) รัฐบาลแห่งรัฐ (State)
และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น การด าเนิ น งานด้า นการบริห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อมจึ งมี ก ารแบ่ ง แยกอานาจหน้ า ที่
รับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละระดับอย่างชัดเจน กล่าวคือ (๑) รัฐบาลกลาง จะทาหน้าที่ในระดับประเทศ
และระหว่า งประเทศ โดยมี ห น้ า ที่รั บ ผิ ดชอบในการตรากฎหมาย กาหนดยุ ทธศาสตร์ กรอบแผนงาน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ และการจัดทาความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือพลเมืองของประเทศในภาพรวม รวมทั้งทาหน้าที่ในการขับเคลื่อน

๘
และประสานการดาเนินงานของมลรัฐและท้องถิ่นให้ดาเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ในการ
บังคับใช้กฎหมายจะมีลักษณะเป็นการทาความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐและเขต
การปกครองตนเอง (๒) รัฐบาลระดับมลรัฐและเขตการปกครองตนเอง มีหน้าที่ในการดาเนินงานด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะภายในเขตมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเองตามแนวทางที่รัฐบาลกลาง
กาหนด โดยรัฐบาลมลรัฐและเขตการปกครองมีอานาจออกกฎหมายเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของมลรัฐ
หรือเขตการปกครองตนเองได้โดยตรง แต่การออกกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายของรัฐบาลกลาง และอยู่ ภายใต้แนวนโยบาย กฎหมาย และแผนงานที่รัฐบาลกลางกาหนด และ
(๓) รัฐบาลระดับท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรส่วนท้องถิ่น (Local Councils) จานวนมากกว่า ๕๐๐ แห่ง
มีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการให้บริการและดาเนินการในการจัดการขยะภายในเขตท้องถิ่นของตนเอง
ตามที่กาหนดไว้ในกรอบและแผนงานตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐและเขตการปกครองนั้น
(ก) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในระดับรัฐบาลกลางจะดาเนินการโดย Department of
the Environment and Energy (DoEE) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลกลางที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน และนโยบายต่ า ง ๆ เพื่ อ ปกป้ อ งและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม แหล่ ง น้ า สนั บ สนุ น
การดาเนิ นการด้านสภาพภูมิอากาศ และการจัดหาแหล่ง พลั งงานที่เหมาะสมและราคาถูก นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานระดับมลรัฐและองค์กร
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย
อย่างบูรณาการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น
กรณีพื้นที่บริเวณ Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณนอก
ชายฝั่งของรัฐควีนแลนด์ จะมีการจัดตั้งหน่วยงานสาขาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการดูแล
พื้น ที่ บ ริ เ วณดัง กล่ าวเป็ น การเฉพาะ รวมตลอดทั้ ง มี ภ าคเอกชนที่ท างานวิ จั ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง จะมี
การประสานและบูรณาการการทางานร่วมกันอันทาให้การบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายของ Department of the Environment and Energy (DoEE) นั้ น นอกจากจะมี กฎหมายว่ าด้ วย
การคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและการอนุ รั กษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพ ค.ศ. ๑๙๙๙ (the Environment
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act)) ซึ่ งเป็น กฎหมายด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยตรงแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
อีกจ านวนหลายฉบั บ ที่อยู่ภ ายใต้การบริ ห ารของ DoEE เช่น กฎหมายว่าด้ว ยสภาคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติ (National Environment Protection Council Act 1994) กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
ก๊า ซเรื อ นกระจกสั งเคราะห์ และการปกป้ องโอโซน (Ozone Protection and Synthetic Greenhouse Gas
Management Act 1989) กฎหมายว่ า ด้ ว ยการดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Stewardship Act 2011)
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม พลั ง งานสะอาด (Clean Energy Regulator 2011) และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
องค์การพลังงานทดแทนของออสเตรเลีย (Australian Renewable Energy Agency Act 2011) เป็นต้น
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีว ภาพ
ค.ศ. ๑๙๙๙ เป็นกฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่กาหนดให้อานาจรัฐบาลกลางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและเป็นอานาจเหนือกว่ามลรัฐ โดยกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการจัดให้มี การปกปักรักษา
และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลพื้นที่อาศัยของสัตว์ที่มี

๙
ความเสี่ ย งต่อการสู ญพัน ธุ์ พื้น ที่มรดกโลก พื้นที่ชุ่มน้า สภาพแวดล้ อมทางทะเล รวมถึงการจัดการน้า
ในเหมืองแร่ นิวเคลียร์ ทั้งนี้ กฎหมายได้กาหนดหลักการสาคัญไว้ ๔ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ง กาหนดให้รัฐบาลกลางมีอานาจในการดูแลการดาเนินการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการดูแลผลกระทบที่จะเกิดกับสัตว์ พืช หรือพันธุ์ไม้บางชนิดที่ระบุไว้
ในบัญชีเฉพาะ โดยหากจะมีการดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง
ส่ว นที่สอง กาหนดให้รั ฐบาลกลางมีอานาจในการประกาศจัดตั้งเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม
เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่มรดกโลกที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลโดยรัฐบาลกลางได้
ส่วนที่สาม กาหนดให้รัฐบาลกลางสามารถแทรกแซงการดาเนินงานของมลรัฐหรือเขต
การปกครองตนเองได้ หากการกาหนดมาตรการหรือการดาเนินการของมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเอง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ หรือการ
บริหารจัดการก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศในภาพรวม เช่น กรณีการคุ้มครองโคอาล่า (Koala) เนื่องจาก
เป็ น สั ตว์ที่มีความเสี่ ย งต่อการสู ญพัน ธุ์ รั ฐ บาลกลางก็จะมีอานาจในการแทรกแซงและกาหนดมาตรการ
ในการกากับดูแลการดาเนินการของมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเองได้
ส่วนที่สี่ กาหนดหน้าที่ในการจัดทาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ต่าง ๆ เช่น การสร้ างถนน ท่าอากาศยาน โดยรัฐ บาลกลางมีอานาจในการเข้าไปตรวจสอบการดาเนิน
โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้
(ข) การจัดการขยะ มลพิษ และสารเคมี
ออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศที่มีทั้งการนาเข้าและส่ งออกขยะเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
เช่น ประเทศจีนและประเทศไทย ซึ่งเมื่อประเทศต่าง ๆ มีการปรับปรุงนโยบายการนาเข้าและส่งออกขยะ
เช่น ประเทศจีนได้มีการประกาศนโยบายห้ามนาเข้าขยะเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ซึ่งครอบคลุมถึงขยะพลาสติก
และกระดาษ กรณีจึ งส่ งผลกระทบต่อการจัดการขยะของประเทศออสเตรเลี ย ด้ว ย ทาให้ ทุกภาคส่ ว น
ต่างตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความเห็นในทางเดียวกัน ว่า ออสเตรเลียต้องมีแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ต้องมีการสร้างความร่วมมือในการจั ดการขยะที่ชัดเจนและบูรณาการ
การจัดการร่วมกันตั้งแต่ต้นทางของขยะ การรวบรวม การจัดเก็บ การคัดแยก การขนส่ง จนถึงปลายทาง
ของการกาจั ดขยะและการน าขยะกลั บมาใช้ ซ้า (reuse) หรือนาขยะกลั บมาใช้ ใหม่ (recycle) ดั งนั้น ในปี
ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่ผ่านมา รัฐบาลจึงได้มีการประกาศกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศไว้
อย่างชัดเจน ได้แก่ National Waste Policy: Less Waste, More Resources 2018 อันเป็นนโยบายระดับชาติ
ระยะยาวไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และได้มีการกาหนดกรอบแผนการทางานของรัฐบาลทุกระดับและการมี
ส่ ว นร่ ว มจากทุ กภาคส่ ว น โดยเน้ น ที่ ก ารน าขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ และผลิ ตเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ใ หม่
ขึ้นทดแทน โดยนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ การตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการขยะและการฟื้นฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในออสเตรเลีย การสะท้อ นถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ และการให้ มี ก รอบงานส าหรั บ ธุ ร กิ จ เพื่ อ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมและพั ฒ นาเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ
และขณะนี้ รั ฐบาลกลางอยู่ร ะหว่างการจัดทาแผนปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว (National Action Plan)
เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศมีความชัดเจนและหน่วยงานต่าง ๆ
มีการนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๐
อย่างไรก็ดี เนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศ (The National Waste
Policy) มีลักษณะเป็น เพีย งแนวนโยบายเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างรัฐ บาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ
และเขตการปกครองตนเอง ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ รั ฐ บาลมลรั ฐ หรื อ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายดังกล่าว รัฐบาลกลางก็ไม่สามารถที่จะบังคับ ให้รัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นดาเนินการได้
แต่ ห ากการด าเนิ น การของรั ฐ บาลมลรั ฐ หรื อ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ประเทศโดยรวม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลกลางก็จะเปิดให้มีการหารือกับรัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นต่อไป
นอกจากแนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะของประเทศแล้ว ออสเตรเลียยังมีกฎหมาย
เฉพาะด้านการจัดการขยะ มลพิษ และสารเคมี อีกจานวนหลายฉบับ โดยมีกฎหมายฉบับที่สาคัญ ดังนี้
๑) Product Stewardship Act 2011
กฎหมายนี้ ได้ก าหนดกรอบแผนงานการจัด การผลกระทบจากผลิ ตภัณฑ์ ห รือขยะ
ที่อาจจะมีต่อสิ่ งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย ทั้งระบบ และกาหนดให้ มีการควบคุมผลิตภัณฑ์
หรือการจัดการดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย และสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้นาเข้า
เลือกที่จะผลิตหรือนาเข้าอุปกรณ์ที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือสามารถทาลายได้ง่าย โดยมี
การกาหนดมาตรการสาคัญ ได้แก่ (๑) รัฐบาลประกาศกาหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (๒) กาหนดมาตรฐาน
การทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เรื่องการจัดการโทรทัศน์เก่า หรือคอมพิวเตอร์เก่า
โดยกาหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิต ผู้นาเข้า และผู้ค้า เพื่อนาเข้ากองทุนจัดการผลิตภัณฑ์เก่า
โดยปัจจุบันมี ๕ องค์กรที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บ และแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เพื่อนาชิ้นส่วนนั้น ๆ กลับไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เช่นเดิม หรือนาชิ้นส่วนไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่น
และ (๓) กาหนดแนวทางการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ภาคสมัครใจสาหรับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อลด
ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย โดยภาคเอกชนสามารถที่จะ
ขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลได้ หรือกาหนดวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น การนาโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครื่ องเก่ าไปคื นที่ จุ ดรั บคื น (Collection Point) ที่ ผู้ ผลิ ตได้ จัดไว้ เพื่ อให้ ผู้ ผลิ ตได้ มี การจั ดการกั บโทรศั พท์
เคลื่อนที่เครื่องเก่านั้นต่อไป
๒) Hazardous Waste (Regulation of Exports and Imports) Act 1989
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การก าจั ด ขยะอั น ตรายนั้ น รั ฐ บาลออสเตรเลี ย ได้ มี ก ารออก
Regulation of Export and Import Act 1989 ซึ่งเป็นการออกกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกาจัด (Basel Convention on the
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) โดยกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายขยะอันตรายระหว่างประเทศ ควบคุมการนาเข้าและการส่งออก
และขนส่ ง ของเสี ย อั น ตราย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า จะมี ก ารก าจั ด หรื อ จั ด การของเสี ย อั น ตรายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศออสเตรเลี ย โดยกฎหมายได้ ก าหนดให้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ น าเข้ า และส่ ง ออกซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น ตราย
ตามความหมายที่กาหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ต้องขออนุญาตจาก DoEE ก่อนการนาเข้าและส่งออกขยะ
อันตรายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงขยะอันตรายที่เกิดจากภาคครัวเรือนด้วย
สาหรับกรณีการกาจัดสารเคมีนั้น รัฐบาลกลางจะมีการประกาศกาหนดชนิดและประเภท
ของสารเคมีที่รัฐบาลกลางมีอานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ โดยจะมีการกาหนดอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางที่จะรับผิดชอบควบคุมดูแลสารเคมีดังกล่าว รวมทั้ง
มี ก ารจั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ต่ อ สารเคมี นั้ น อย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน

๑๑
และประชาชนปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย ซึ่งในการนี้ รัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง
และรัฐบาลท้องถิ่นมีอานาจในการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมดูแลสารเคมีดังกล่าวได้ รวมทั้งสารเคมี
ชนิดหรือประเภทอื่นที่รัฐบาลไม่ได้กาหนดไว้ให้อยู่ภายใต้อานาจการควบคุมดู แลโดยรัฐบาลกลาง ก็จะเป็น
อานาจหน้าที่ของรัฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นในการควบคุมดูแลสารเคมีดังกล่าวได้เช่นกัน
(ค) การจัดการมลพิษทางอากาศ
การจัดการมลพิษทางอากาศของออสเตรเลียจะดาเนินการโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาล
มลรัฐ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐบาลกลางจะมีการตรวจสอบและรายงานมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ดี
ต่ อสุ ขภาพ มี การตรากฎหมายเฉพาะ ได้ แก่ Product Emissions Standards Act 2017 – air quality
standards อันเป็นกฎหมายเพื่อกาหนดกรอบการดาเนินงานของประเทศ (National framework) เพื่อแก้ไข
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บางประเภทที่จะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
โดยจะมีการกาหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมการปล่อยมลพิษ ซึ่งผลิ ตภัณฑ์ที่มีการควบคุม
เป็นชนิดแรก ๆ คือ เครื่องยนต์ เช่น เครื่องตัดหญ้า ปั๊ม เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ท้ายเรือ โดยปัจจุบันได้มี
การกาหนดมาตรฐานไอเสียที่เกิดจากรถยนต์แล้ว และในอนาคตจะมีการกาหนดมาตรฐานในเรื่องอื่น ๆ ด้ว ย
สาหรับรัฐบาลมลรัฐหรือเขตปกครองตนเองจะมีอานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลสถานประกอบการและโรงงาน
ในเขตมลรัฐหรือเขตการปกครองตนเอง เพื่อควบคุมดูแลและป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศในเขตมลรัฐ
หรือเขตการปกครองตนเองนั้น
สาหรับกรณีการจัดการฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นั้น ได้มีการกาหนดให้โ รงงาน
จะต้องรายงานการปล่ อยฝุ่ น ละอองมายั งหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บเป็นข้อมูล แต่โดยทั่ว ไปจะไม่ มี
การตรวจวัดอย่างเป็นกิจลักษณะ สาหรับการวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยจากครัวเรือน เช่น เตาไฟ
หรือรถยนต์ จะใช้วิธีการประมาณการค่าที่ปล่อยออกมาเท่านั้น
๔.๒ การประชุมร่วมกับ Office of Parliamentary Counsel (OPC)
Office of Parliamentary Counsel (OPC) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม The Parliamentary Counsel Act1970 โดยมีตาแหน่งผู้บริหารหน่วยงานได้แก่ “First
Parliamentary Counsel” และต าแหน่ งรองผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงาน “Second Parliamentary Counsel”
หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของ OPC คือ การทาหน้าที่เป็นผู้ยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมาย
ลาดับรองให้แก่รัฐบาลกลาง ทานองเดียวกันกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และทาหน้าที่จัดพิมพ์
และเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ทานองเดียวกันกับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบัน
OPC มีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๑๐๐ คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายประมาณ ๕๐ คน เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์
และเผยแพร่กฎหมายประมาณ ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ๑๕ คน
กฎหมาย Parliamentary Counsel Act 1970, section 3๓ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของ OPC
ไว้หลายประการสรุปได้ ดังนี้
๑) งานยกร่า งกฎหมาย ได้แก่ การยกร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐ บาลกลางเพื่อนาเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา การแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยสภาผู้แทนราษฎร การยกร่างกฎหมายลาดับรอง การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศเกี่ยวกับการร่าง
กฎหมาย และการจัดเตรียมรวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง
๓
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๑๒
๒) การจัดพิมพ์และเผยแพร่กฎหมาย ได้แก่ การจัดพิมพ์ และการเตรียมการสาหรับการพิมพ์กฎหมาย
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง และรวมถึงการเผยแพร่กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งการจัดทาและเผยแพร่กฎหมายและประกาศของรัฐบาลในราชกิจจานุเบกษา (Gazettes)
๓) การให้ คาปรึ กษาหารื อแก่ห น่ว ยงานอื่น ได้แก่ การให้ คาปรึกษาหารือแก่ห น่ว ยงานอื่น
ภายใต้ The Legislation Act 2003 และกฎหมายอื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง และการให้คาปรึกษาหารือแก่
หน่ วยงานอื่น ตามกฎระเบีย บกาหนดไว้ และหน้าที่ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ คาปรึกษาหารือในครั้งก่อน
ที่ต่อเนื่องมา
(ก) ภารกิจของ OPC
โดยทั่วไป OPC จะมีการจัดทาหรือยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจานวนประมาณ
๑๕๐ - ๒๐๐ ฉบั บต่อปี และร่ างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกจานวนหนึ่ง ส าหรับกฎหมายระดับต่ากว่า
พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง เช่น ร่างประกาศต่าง ๆ หน่วยงานสามารถยกร่างได้เอง และจะไม่ได้ส่งมา
ที่ OPC ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗๔ ภารกิจของ OPC ในด้านต่าง ๆ ได้ประสบความสาเร็จอย่างมาก
โดยได้ยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จานวน ๒๑๗ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๗,๖๓๘ หน้า เพื่อนาเสนอต่อ
รัฐบาลกลางซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา โดยมีร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่สาคัญ
ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา การให้สิทธินักเรียนกู้ยืมเงิน การปฏิรูปทางโทรคมนาคม กฎหมาย
ควบคุมวิทยุสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้อง
ชั้นโอโซนและก๊าซเรือนกระจก การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิ
คนพื้นเมือง และรวมถึงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น
ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขระบบบานาญ การลดภาษีให้กับบริษัทและบุคคลธรรมดา การจัดการ
การหลี กเลี่ ย งภาษีข้ามชาติ การจั ดเก็บ ภาษีการจัดตั้งธนาคาร การแข่งขันทางการค้า และการจัดเก็บ
ภาษี มูล ค่า เพิ่ม ส าหรั บ สิ น ค้า น าเข้า ที่มี มูล ค่าต่ า เป็ นต้ น และ OPC ยังได้จั ดท าร่า งกฎหมายล าดับ รอง
และร่างประกาศของรัฐบาลกลาง จานวน ๒๖๔ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๓,๔๕๙ หน้า โดยจัดอยู่ในระบบกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ OPC ยังมีการยกร่างกฎหมายลาดับรองให้กับหน่ วยงานของรัฐอื่น ๆ จานวน
๑๐๘ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๘ หน้า
๑) ภารกิจในงานร่างกฎหมายของ OPC
OPC ได้มีการเพิ่มอัตรากาลังและบุคลากรในงานร่างกฎหมายมากขึ้นในทุกปี เพื่อให้
มีอัตรากาลั งเพีย งพอกับ ปริมาณงานที่จ ะเพิ่มมากขึ้น โดยในปีที่ผ่ านมามีการรับเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมาย
เข้ามาใหม่จานวน ๒ คน โดยมีเป้าหมายในการจัดทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย
และสะสางข้อมูลดังกล่าวเพื่อทาให้กฎหมายมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ และได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ร่างกฎหมายและมีการโยกย้ายไปยังตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายสามารถทางาน
ได้หลากหลาย สาหรับหลักสูตรการร่างกฎหมายได้มีการพัฒนาและดาเนินการหลักสูตรสาหรับบุคลากร
ของหน่ ว ยงานอื่ น ด้ ว ย โดยได้ ด าเนิ น การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การร่ า งกฎหมาย ได้ แ ก่
กระทรวงการคลั ง ส านั กงานอัย การสูงสุด สานักงานการเกษตรและทรัพยากรน้า สานักนายกรัฐ มนตรี
และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเดิมหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรฐานในการร่างกฎหมายตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการร่างกฎหมาย ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นหน้าที่ของสานักงานอัยการสูงสุด ต่อมาได้ถ่ายโอน
อานาจหน้าที่มาให้ OPC ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ และในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ OPC ได้ร่วมดาเนินการ
๔
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๑๓
กับหน่วยงานที่จัดทากฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานการร่างกฎหมายที่ดีขึ้นและช่วยเหลือหน่วยงานอื่น
ในการร่างกฎหมาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายของ OPC บางรายอาจได้รับการยืมตัวไปทางาน
ที่สก็อตแลนด์ และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ของ OPC ไปช่วยทางานในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอีกด้วย
ซึ่งตามกฎหมาย OPC มีอานาจหน้าที่ในการร่างกฎหมายให้ เฉพาะฝ่ายบริห าร แต่ไม่ได้ร่างกฎหมายให้
ฝ่ายนิ ติบัญญัติด้ว ย โดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีส านักงานร่างกฎหมายที่ทางานร่างกฎหมายให้ โดยเฉพา ะ
อีกแห่งหนึ่ง
ลั กษณะการทางานของ OPC ในเบื้ องต้น นั้น บุค ลากรที่ จะเข้ ามาทางานกั บ OPC
จะต้องจบปริญญาทางกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะจบการศึกษาด้วยคะแนนยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์
ทางานอื่น มาก่อน อาจจะเป็ น ข้าราชการสั งกัดหน่ว ยงานอื่นหรือนักกฎหมายในภาคเอกชนก็ได้ เมื่อ มี
คนสนใจส่งใบสมัครเข้ามา OPC ก็จะสัมภาษณ์ดูความเหมาะสมและกาหนดปัญหาให้ผู้สมัครเสนอมาตรการแก้ไข
เมื่อได้รับ การคัดเลื อกเข้ามาทางานแล้ ว OPC จะมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายอาวุโสเป็นผู้ดูแล
เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายที่เริ่มงานใหม่ ซึ่งความสัมพันธ์ในการทางานจะเป็นเหมื อนครูกับศิษย์ และเจ้าหน้าที่
ร่างกฎหมายอาวุโสนั้นก็จะเป็นผู้ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ใหม่ด้วย ซึ่งลักษณะการทางานของ OPC
เจ้าหน้าที่งานร่างกฎหมายจะทางานกันเป็นทีม ซึ่งในแต่ละทีมจะมีเจ้าหน้าที่สองคน โดยเป็นเจ้าหน้าที่
อาวุโสหนึ่ งคนและผู้ช่วยอีกหนึ่ งคน และที มร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องทางานด้วยกันประมาณหนึ่งปี
หลังจากนั้นจะมีการโยกย้ายตามความเหมาะสม ซึ่งทีมร่างกฎหมายหลักจะมี ๑๕ ทีม และแต่ละทีมได้รับ
การคาดหมายว่าจะต้องสามารถจัดทาหรือยกร่างกฎหมายได้ จานวน ๑๐ - ๑๕ ฉบับต่อปี โดยเฉลี่ยจะใช้
เวลาประมาณ ๒ - ๓ เดือน ในการยกร่างกฎหมายหนึ่งฉบับ การที่ OPC ดาเนินการยกร่างกฎหมายให้
หน่วยงานตั้งแต่แรกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้หน่วยงานยกร่างเบื้องต้นเสนอมา เนื่องจากการที่
หน่ ว ยงานจั ด ท าร่ า งกฎหมายเบื้ อ งต้ น จะท าให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า หน่ ว ยงานของตนเป็ น เจ้ า ของ
ร่ า งกฎหมายนั้ น และเป็ น การยากที่ OPC จะไปเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขหลั ก การหรื อ มาตรการส าคั ญ
ในร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า ว แม้ OPC จะเห็ น ว่ า ยั ง มี ม าตรการอื่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า ซึ่ ง ควรก าหนด
ในร่ า งกฎหมายนั้ น ก็ ต าม นอกจากนี้ OPC เห็ น ว่ า หน้ า ที่ ห ลั ก ของหน่ ว ยงานที่ เ สนอกฎหมาย ก็ คื อ
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ไม่ใช่การหาแนวทางหรือการกาหนดมาตรการในการแก้ปัญหา
และบ่อยครั้งที่หน่วยงานมักจะเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง OPC
มีความมั่นใจว่าบุคลากรของ OPC สามารถกาหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพดีกว่ามาตรการที่หน่วยงานเสนอ
เมื่อทีมร่ า งกฎหมายของ OPC ได้ จัดทาหรื อยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ ว จะมีการส่ ง
ร่ า งกฎหมายไปตรวจความถู ก ต้ อ งของรู ป แบบและตั ว สะกดที่ แ ผนกตรวจร่ า งกฎหมาย ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ร่างกฎหมายอาวุโสในทีมจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของหลักการ เนื้อหา มาตรการ และกระบวนการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด โดยไม่ มี ค ณะกรรมการหรื อ บุ ค คลภายนอกเข้ า มาช่ ว ยตรวจพิ จ ารณาแต่ อ ย่ า งใด
และหัวหน้าสานักงานไม่ต้องพิจารณาตรวจสอบซ้าอีกก่อนที่จะส่งออกไปยังรัฐสภา ซึ่งในทางปฏิบัติน้อยครั้งมาก
ที่หัวหน้าสานักงานจะพิจารณาร่างกฎหมายนั้นอีกครั้ง เพราะถือว่าเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายอาวุโสจะต้อง
รั บ ผิ ดชอบเองทั้งหมด อาจจะมีการที่เจ้ าหน้าที่ร่างกฎหมายอาวุโ สขอหารือหั ว หน้าส านักงานเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายบ้างในบางครั้งแต่ไม่บ่อยครั้ง ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งให้รัฐมนตรีผู้กากับหน่วยงานอนุมัติ
ร่างกฎหมายนั้นก่อนจะส่งไปยังรัฐสภา ซึ่งอาจต้องมีการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในบางกรณี รวมทั้งต้องมี
การรั บ ฟัง ความคิดเห็ น ของผู้ เ กี่ย วข้องบนเว็บไซต์ด้ว ย โดยเจ้าหน้า ที่ของ OPC จะช่ว ยหน่ว ยงานปรั บ
ร่างกฎหมายโดยพิจารณาจากความคิดเห็นที่มีการส่งเข้ามาด้วย สาหรับในเรื่องการเลื่อนตาแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายของ OPC เพื่อดารงตาแหน่งสูงขึ้นนั้น โดยปกติเจ้าหน้าที่ร่างกฎหมายจะใช้เวลาประมาณ
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เจ็ ดถึ งสิ บปี ใ นการเลื่ อ นต าแหน่ ง แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ร่ า งกฎหมายที่ ส านั ก งานนี้ มั ก จะท างานไปจนเกษี ย ณ
โดยไม่เปลี่ยนงาน ประสบการณ์โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐ ปีขึ้นไป
สาหรับขั้นตอนการยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินั้น หน่วยงานที่เสนอเรื่อง
ไม่ต้องดาเนินการจัดทาร่างกฎหมายเบื้องต้นเสนอมาก่อนแต่อย่างใด เมื่อหน่วยงานได้ส่งเรื่องมาที่ OPC แล้ว
หัวหน้าสานักงานจะพิจารณาว่าจะมอบเรื่องนั้นให้ทีมร่างกฎหมายทีมใด ซึ่งทีมที่ได้รับมอบเรื่องดังกล่าว
จะไปด าเนิ น การยกร่ า งกฎหมายตั้ ง แต่ ต้ น และดู แ ลกระบวนการต่ า ง ๆ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ระชุ ม ร่ ว ม
กับหน่วยงานที่เสนอเรื่องนั้น ซึ่งหน่วยงานจะให้ข้อมูลและบอกความต้องการสิ่ งใดหรือต้องการผลลัพธ์
อย่างไรกับเจ้าหน้าที่ของ OPC โดยในการให้ข้อมูลหน่วยงานจะต้องตกลงกัน ให้ได้ก่อนมาให้ข้อมูลกับ OPC
หากหน่วยงานตกลงกันไม่ได้ คณะรัฐมนตรีก็จะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนในหลักการในเรื่องนี้ว่าควรเป็นอย่างไร
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยกร่างกฎหมายตามคาชี้แจงและปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวจนกว่าหน่วยงานจะ
พอใจ ซึ่งปกติจะต้องมีการประชุมหลายครั้ง เมื่อรัฐมนตรีผู้กากับหน่วยงานอนุมัติร่างกฎหมายนั้นแล้ว OPC
จะส่งร่างกฎหมายนั้นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป โดยในชั้นรัฐสภา หากรัฐบาลเห็นว่าควรแก้ไข
เพิ่มเติมร่างกฎหมายในเรื่องใด ทางรัฐบาลก็จะส่งให้ OPC ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งร่างกฎหมาย
ไปที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว OPC
ก็จ ะน าร่ างกฎหมายดังกล่ าว ส่ งให้ผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ประจาประเทศออสเตรเลี ยลงนาม
เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป สาหรับแผนนิติบัญญัติของรัฐบาลของออสเตรเลียนั้น โดยทั่วไปจะไม่ได้
มี แ ผนนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ ก าหนดเป็ น แบบแผนอย่ า งเป็ น ทางการ ที่ ผ่ า นมาจะเป็ น การก าหนดในลั ก ษณะ
ของแผนการร่างกฎหมายภายในของรัฐ บาล และจะประกาศให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกหกเดือน
แต่จะไม่ได้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
กระบวนการเสนอร่างกฎหมายและการพิจ ารณาร่างกฎหมายในชั้นรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง
กับ OPC ในระบบรัฐสภาของประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิก
จ านวน ๑๕๐ คน เป็ น ผู้ แ ทนราษฎรของเขตเลื อ กตั้ง เล็ ก ๆ และวุ ฒิ ส ภา ซึ่ งมี ส มาชิ กจ านวน ๗๖ คน
โดยวุฒิสมาชิกจะเป็นผู้แทนของมลรัฐ และในแต่ละมลรัฐจะมีวุฒิสมาชิก ๑๒ คน โดยไม่คานึงถึงจานวน
ประชากร และเขตปกครองตนเองอีกสองแห่งซึ่งจะมีวุฒิสมาชิกแห่งละ ๒ คน รวมเป็น ๗๖ คน ในระบบ
การเมืองของประเทศออสเตรเลียจะมีพรรคใหญ่สองพรรค คือ Liberal Democratic Party กับ Australian
Labor Party ซึ่งผลัดกันครองอานาจครั้ งละ ๖ - ๑๐ ปี สิ่งหนึ่งที่ทาให้ระบบพรรคการเมืองของประเทศ
ออสเตรเลียแตกต่างจากระบบพรรคการเมืองในประเทศอื่น คือ ระบบวินัยพรรค (Party Discipline) ซึ่งมีผลให้
สมาชิกพรรคจะต้องออกเสียงในสภาตามที่พรรคกาหนดเสมอ เช่นนี้ รัฐบาลจึงมีเสถียรภาพสูง ถ้าพรรคใด
ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรก็จะอยู่จนครบวาระ สาหรับการออกกฎหมายในชั้นการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร พรรครัฐบาลซึ่งเป็นพรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่จะชนะในการลงมติเสมอ แต่ในชั้นวุฒิสภา
ซึ่งมีวุฒิ สมาชิกจากพรรคเล็ ก ๆ ด้วย และมีน้อยครั้งที่พรรครัฐบาลจะมีเสียงส่ว นใหญ่ด้ว ย ในการออก
กฎหมายจึงจะต้องมีการต่อรองกันในชั้นวุฒิสภาเป็นสาคัญ ในส่วนกระบวนการเสนอร่างกฎหมายจะเริ่มจาก
การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการ
ในวาระแรก ถ้ารับหลักการจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาในรายละเอียดในวาระที่สอง เมื่อผ่านวาระ
ที่สองก็จะพิจารณาโดยรวมอีกครั้งในวาระที่สาม เมื่อผ่านวาระที่สามก็จะส่งไปพิจารณาที่วุฒิสภา เมื่อผ่าน
ทั้งสองสภาแล้วก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ถ้าในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับ
ร่างกฎหมายดังกล่าว วุฒิสภาก็จะส่งร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขนั้นกลับลงมาที่สภาผู้แทนราษฎร และจะใช้
วิธีการโน้มน้าวชักจูงให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่มีการแก้ไข ถ้าทั้งสองสภาตกลงกันไม่ได้
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ร่างกฎหมายฉบับนั้นก็จะถูกระงับไว้ และหากมีร่างกฎหมายที่ถูกระงับไว้ในลักษณะนี้จานวนมาก ก็จะเข้า
เงื่อ นไขที่ จ ะทาให้ ต้ องมีก ารยุ บ สภาและมี การเลื อ กตั้ง ทั่ว ไป ส าหรับการตรวจสอบถ้อ ยค าและเนื้ อหา
ให้ ถูกต้องตามหลั กการของกฎหมายที่เสนอนั้น รัฐสภาจะพิจารณาตั้งแต่ในชั้นวาระรับหลั กการโดยจะ
พิจารณาโครงสร้างของกฎหมายและผลที่จะเกิดขึ้นโดยรวมก่อน จากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาถ้อยคาโดยละเอียด และอาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
รัฐสภามีความเห็นแตกต่างกับร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ และจาเป็นต้องมีการแก้ไขร่างกฎหมายนั้น
OPC จะดาเนินการแก้ไขร่างกฎหมายเฉพาะตามที่รัฐบาลเห็นด้วยกับรัฐสภาเท่านั้น สาหรับร่างกฎหมาย
ในส่วนใดที่รัฐบาลไม่เห็นด้วย ก็จะมีสานักงานร่างกฎหมายอีกแห่งที่ขึ้นตรงกับรัฐสภาเป็นผู้ดาเนินการแก้ไข
ร่างกฎหมายในส่วนนั้นเพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป แม้ร่างกฎหมายฉบับที่สานักงานดังกล่าวได้แก้ไข
ให้จะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ เพราะรัฐบาลยังครองเสียง
ส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรทาให้ร่างกฎหมายฉบับนั้นถูกระงับไป
การพิจารณายกเลิกกฎหมายนั้น OPC จะมีส่วนสาคัญในการพิจารณาถึงเหตุปัจจัย
ต่าง ๆ ในการยกเลิ กกฎหมายและต้องทางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายที่สาคัญ
หลายฉบับจะถูกทบทวนยกเลิกและยกร่างกฎหมายใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม โดย OPC จะมีการพัฒนาคุณภาพ
ของกฎหมายและให้ มี ความเข้า ใจง่า ย ซึ่ งที่ ผ่ า นมา OPC ได้ จัดสั มมนาเรื่อ งการยกเลิ ก กฎหมายให้ กั บ
บุคลากรของหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายฉบับต่าง ๆ นอกจากนี้ OPC ยังมีบทบาทสาคัญ
ในการยกเลิกค่าใช้จ่ายตามกฎหมายและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความซ้าซ้อน เพื่อทาให้มั่นใจได้ว่า
กฎหมายของรัฐบาลจะมีความสอดคล้องกันและสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย สาหรับการดาเนินการ
ลดจานวนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินั้น ปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการลดจานวนกฎหมายอย่างเป็นทางการ
แต่ในระดับกฎหมายลาดับรองจะมีกระบวนการที่เรียกว่า Sunsetting คือ กฎหมายลาดับรองแทบทุกฉบับ
จะมีอายุ ๑๐ ปี เมื่อครบ ๑๐ ปี กฎหมายลาดับรองนั้นก็จะสิ้นผลไปโดยอัตโนมัติ ถ้าหน่วยงานยังประสงค์
ให้มีกฎหมายลาดับรองในเรื่องนั้นต่อไป ก็จะต้องเสนอร่างกฎเกณฑ์ลาดับรองฉบับใหม่มา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
สองในสามของกฎหมายลาดับรองที่สิ้นผลไปนั้นไม่มีการเสนอเข้ามาใหม่ และมีผลให้จานวนกฎหมายที่ใช้
บังคับกับประชาชนลดลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับกรณีการวิเคราะห์ความจาเป็นในการมีกฎหมายและผลกระทบของกฎหมาย
(Regulatory Impact Assessment หรื อ RIA) เจ้ า หน้ า ที่ ง านร่ า งกฎหมายของ OPC ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ร ายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายในการร่างกฎหมาย โดย OPC ถือว่า RIA เป็นกระบวนการเชิงนโยบาย
ของคณะรั ฐ มนตรี เ ท่ า นั้ น เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบรายงาน RIA ที่ ห น่ ว ยงานจั ด ท าขึ้ น แล้ ว
กระบวนการ RIA ก็จะสิ้นสุดลง จากนั้นหน่วยงานจะมาชี้แจงให้ OPC เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักการ
ของกฎหมาย และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง OPC ก็ จ ะยกร่ า งกฎหมายให้ โ ดยไม่ ไ ด้ อ าศั ย ข้ อ มู ล ที่ เ ขี ย นไว้
ในรายงาน RIA เนื่ องจากเจ้ า หน้ าที่ ร่ า งกฎหมายของ OPC ไม่ส ามารถตรวจพิ จารณารายงาน RIA ได้
เนื่องจาก OPC ไม่ได้รั บอนุญาตให้เข้าถึงรายงาน RIA ดังกล่าว ประกอบกับการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายจะเป็นเรื่องที่แตกต่างจากงานร่างกฎหมาย และเป็นงานที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นงานที่ต้องใช้
ความรู้ พิ เ ศษเฉพาะจนนั ก ร่ า งกฎหมายไม่ อ าจท าได้ แต่ ถ้ า ให้ เ วลาบุ ค ลากรของ OPC ในการเรี ย นรู้
ก็จ ะสามารถประเมิน ผลกระทบของกฎหมายได้ นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวในหั ว ข้อก่อนหน้านี้แล้ ว ว่า
OPC จะยกร่างกฎหมายโดยอาศัยข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นผู้ชี้แจง และในกรณีหลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว
หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจะต้องแจ้งต่อ OPC ว่ากฎหมายนั้นมีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือไม่อาจใช้บังคับได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากข้อมูลที่หน่วยงานชี้แจงนั้นมีความคลาดเคลื่อน

๑๖
หรือหน่วยงานตรวจพบในภายหลังว่ามาตรการที่เสนอมานั้นไม่เหมาะสม และ OPC ก็จะร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อ งจั ดทาร่ า งกฎหมายแก้ไขเพิ่ มเติมเพื่ อเสนอต่อ รัฐ สภาโดยเร็ว ที่สุ ด โดยปกติจะใช้ร ะยะเวลา
ประมาณหนึ่งปี
๒) ภารกิจในงานเผยแพร่กฎหมาย
OPC มีการจัดทาระบบทะเบียนการร่างกฎหมาย รวมถึงทะเบียนกฎหมาย และการส่ง
กฎหมายไปให้ รัฐ สภาพิจารณา การจั ดเตรียมรวบรวมและจัดพิมพ์ใหม่กฎหมายของเครือรัฐและข้อมูล
ที่เกี่ ยวข้อง การเผยแพร่ กฎหมายของรั ฐบาลกลางและข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้อง การจัดเตรียมและเผยแพร่ข้ อมู ล
ในราชกิจจานุเบกษา รวมตลอดทั้งการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ทะเบียนกฎหมายด้วย
(ข) การจัดทากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการกาหนดโทษ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศ
ออสเตรเลีย ทั้งมลรัฐทั้งหกแห่งได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นประเทศออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๑ ซึ่งในการ
รวมตัวกันดังกล่าวได้มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า รัฐบาลมลรัฐจะสละอานาจในเรื่องใดบ้างให้แก่รัฐบาล
กลางและจะระบุลงไปว่าอานาจเฉพาะในเรื่องใดให้เป็นอานาจของรัฐบาลกลาง และอานาจหน้าที่ใดที่ไม่ได้
ระบุ ไว้ก็ ให้ เป็ นอ านาจของรั ฐบาลมลรั ฐ โดยรั ฐธรรมนูญปั จจุ บันได้ ก าหนดอานาจหน้ าที่ ของรั ฐบาลกลาง
คือ อานาจที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ การทหาร การเก็บภาษี การคมนาคม และการระงับข้อพิพาทระหว่างมลรัฐ
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลกลางไม่ได้มีอานาจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ดังนั้น การที่รัฐบาลกลางจะออก
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลกลางจะต้องหาทางเชื่อมโยงกฎหมายฉบับนั้นเข้ากับเรื่องที่รัฐบาลกลาง
มีอานาจหน้าที่โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๐ รัฐบาลมลรัฐแทสมาเนีย ต้องการสร้างเขื่อน
และโรงงานไฟฟ้าพลังน้า ซึ่งรัฐบาลกลางไม่เห็ นชอบด้วยและได้อาศัยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ อ านาจของรั ฐ บาลกลาง และสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศ
ออสเตรเลียจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อยับยั้งการดาเนินการของรัฐบาลมลรัฐแทสมาเนีย
ในเรื่องการจัดการมลภาวะ การจัดการขยะ การกาจั ดขยะอันตราย และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่สนใจในเวลานี้ ล้วนเป็นอานาจของรัฐบาลมลรัฐ มิได้เป็นอานาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
โดยตรง แต่อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมารัฐบาลกลางได้มีการออกพระราชบัญญัติสาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งฉบั บ
คือ The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act (EPBC Act) เมื่ อปี ค.ศ. ๑๙๙๙
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจานวน ๘ เรื่องด้วยกัน ซึ่งอยู่ในอานาจ
หน้าที่อานาจของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะ ได้แก่ (๑) แหล่งมรดกโลก (๒) สถานที่สาคัญของชาติ (๓) แหล่งพื้นที่
ชุ่มน้าสาคัญของชาติ (๔) สัตว์อพยพที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญานานาชาติ (๕) สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ (๖) เขตน่านน้าของสหพันธรัฐ (๗) เขตเกรตแบร์ริเออร์รีฟ และ (๘) กิจการทางด้านนิวเคลียร์
และเมื่อใดที่องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือประชาชนจะดาเนินการในการใดที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบ
ต่ อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ กล่ าวนี้ จะต้ องยื่ นค าร้ องให้ หน่ วยงานของรั ฐบาลกลางท าการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มก่อ น เมื่อ ประเมิน ผลกระทบแล้ ว หน่ว ยงานก็จะทาความเห็น ส่งไปยัง ผู้ที่มีอานาจอนุญ าต
ในเรื ่อ งนั้ น ว่ าควรจะอนุ ญ าตให้ ดาเนิ น การหรื อไม่ และควรจะก าหนดเงื่ อนไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ อ ย่า งไร
นอกจากนี้ ในแต่ละมลรัฐ ก็อาจมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับมลรัฐเพิ่มเติม ส่งผลให้
ในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่อาจจะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการขออนุญาตทั้งในระดับ
รัฐบาลกลางและในระดับมลรัฐ เช่นในการทาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้ อมทางนิ วเคลี ยร์ในระดับรั ฐบาลกลาง และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเกี่ยวกับมลภาวะ
ทางอากาศ มลภาวะทางน้า หรือมลภาวะทางเสียงในระดับมลรัฐด้วย ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ เอกชน

๑๗
รายหนึ่งในรัฐแทสมาเนียต้องการจะก่อสร้างและทาธุรกิจโรงงานผลิตกระดาษขนาดใหญ่ รัฐบาลกลางประเมินผล
กระทบแล้วอนุญาตให้ดาเนินการได้โดยกาหนดเงื่อนไขไม่มากนัก ส่วนรัฐบาลมลรั ฐแทสมาเนียให้อนุญาต
โดยกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกกว่า ๑๐๐ ข้อ อีกโครงการที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ คือ การขออนุญาตทาเหมือง
ขนาดใหญ่ที่มลรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งรัฐบาลกลางได้ให้อนุญาตไปแล้ว แต่รัฐบาลมลรัฐยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยที่การดาเนินโครงการลักษณะนี้มักก่อให้เ กิดความขัดแย้งสูง รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐจึงจะต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างมากในการให้อนุญาต นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายของมลรัฐนิวเซาส์เวลล์
ซึ ่ง มีป ระชากรมากที่ สุ ด พบว่ ามี กฎหมายสิ่ งแวดล้ อ มหลายฉบั บ เช่ น Environmental Planning and
Assessment Act 1979 โดยมลรัฐนิวเซาส์เวลล์ได้กาหนดให้มีศาลสูงในเรื่องที่ดินและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ซึ่งตามข้อมูลอาจถือว่าเป็นศาลสิ่งแวดล้อมที่เป็นศาลสูงแห่งแรกในโลก และมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะคือ NSW Environment Protection Authority (EPA) ท าหน้ าที่ประเมิ นผลกระทบ การบังคับใช้
กฎหมาย และการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บทบาทของรัฐบาลกลางในเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงมีค่อนข้าง
จากัด ซึ่งรัฐบาลมลรัฐจะมีบทบาทโดยตรงมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการและการบังคับใช้
กฎหมาย ซึ่งรัฐบาลมลรัฐแต่ละแห่งก็อาจจะมีกฎหมายและแนวทางการดาเนินการที่แตกต่างกันมากได้
ส าหรั บ บทก าหนดโทษในระบบกฎหมายสิ่ งแวดล้ อมของออสเตรเลี ย จะก าหนดทั้ งโทษ
ทางอาญาและโทษทางแพ่ง (civil penalty) ไว้ในฐานความผิดเดียวกัน เพื่อให้พนักงานอัยการมีทางเลือก
ในการฟ้องคดี โดยที่โทษอาญาจะมีความรุน แรงกว่าเพราะเป็นโทษจาคุก แต่ด้วยความที่ศาลได้กาหนด
มาตรฐานการพิสูจน์ความผิดของโทษอาญาไว้สูงมาก ในหลายกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าพยานหลักฐาน
ไม่อาจพิสูจน์ความผิดของผู้ฝ่าฝืนให้ถึงระดับการลงโทษทางอาญาได้ พนักงานอัยการก็อาจใช้ดุลพินิจฟ้องให้
ศาลลงโทษผู้ฝ่าฝืนโดยกาหนดโทษทางแพ่ง ซึ่งกาหนดมาตรฐานการพิสูจน์พยานหลักฐานไว้ต่ากว่าแทน
โดยโทษทางแพ่งดังกล่าวจะเป็นการปรับเงินแก่ผู้กระทาผิดในอัตราที่สูงมาก แต่ในความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บางประเภท กฎหมายได้กาหนดให้หน่วยงานมีอานาจทาการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนได้ ถ้าผู้ฝ่าฝืนไม่จ่าย
ค่าปรับดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็จะนาคดีส่งให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป
๔.๓ การประชุมร่วมกับ Department of Infrastructure, Regional Development and
Cities
กรมโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพั ฒ นาภู มิ ภ าคและเมื อ ง (Department of Infrastructure,
Regional Development and Cities) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ดูแลรับผิดชอบด้านการออกแบบ
และการใช้บั ง คั บ นโยบายและโครงการเกี่ย วกั บโครงสร้ างพื้ น ฐาน การขนส่ ง และการพัฒ นาภูมิ ภ าค
ของรั ฐ บาลออสเตรเลีย โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจผ่ านระบบ
การขนส่ง สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ดูแลการขนส่งให้มีความมั่นคง อานวยความสะดวกในการ
เข้ า ถึ ง ระบบการขนส่ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาภู มิ ภ าคและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารกิ จ การที่ ดี
ในดินแดนของออสเตรเลีย (Territory)
กรมโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาภูมิภาคและเมือง ได้จัดทาแผนพัฒนาองค์กร (Corporate
plan) สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นเอกสารอธิบายภารกิจของกรมที่ต้องดาเนินการ และวิธี การ
ดาเนินงานเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการวางแผนการทางานที่มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ โดยมีสานักโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และเศรษฐกิจภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในกรมทาหน้ าที่วิเคราะห์ ทางด้านเศรษฐกิจ ศึกษาวิจัยและจัดทาสถิติประกอบการพัฒ นากาหนด
นโยบายและโครงสร้ าง เพื่อให้ การตัดสินใจลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่ ง และภูมิภาค

๑๘
ในระยะยาวมีความถูกต้อง ทาให้ประชาชนชาวออสเตรเลียมี โอกาสได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ
โดยตั ว อย่ างภารกิ จ ที่ก รมดาเนิ นการ เช่ น (๑) ด้ า นโครงการลงทุ นในโครงสร้ า งพื้น ฐาน
กรมได้จัดทาโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลออสเตรเลียในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี โดยสนับสนุน
งบประมาณจ านวน ๗๕,๐๐๐ ล้ านดอลลาร์ เพื่ อนาไปใช้ในโครงการสร้างระบบรางไฟจากเมืองเมลเบิร์ น
มลรั ฐวิกตอเรีย ไปเมืองบริ สเบน มลรัฐควีนแลนด์ และโครงการสร้างสนามบินที่ เมืองซิ ดนีย์ฝั่ ง ตะวันตก
(๒) ด้านนโยบายการพัฒนาเมือง โดยกรมได้ใช้แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Plan) ของรัฐบาลกลาง
เป็ น กรอบแนวทางการท างาน โดยเมื องที่ ดีจ ะดึง ดู ดความท้ าท้ า ยและการลงทุน สนั บ สนุ น นวั ต กรรม
และการสร้างงาน ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะคือการให้มีการจัดทากรอบการบริหารราชการ
เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันเพื่อเมืองในอนาคต โดยจะมีการจัดการข้อจากัดที่มีอยู่ของเมืองนาไปสู่ผลลัพธ์
ที่เป็นที่ยอมรับ ร่วมกัน (๓) ด้านนโยบายการขนส่ง โดยกรมพยายามสร้างหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างมลรัฐ
กับรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง โดยจัดให้มีเที่ยวบินประจาชาติ การเจรจาข้อตกลงด้านการให้บริการ
ทางอากาศเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินเสรีและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และ (๔) ด้านนโยบายภูมิภาค
และดินแดนของออสเตรเลีย โดยกรมได้สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งแก่รัฐบาล
ท้องถิ่นและเพิ่มความสามารถของรัฐบาลของเขตการปกครองตนเอง ร่วมมือกัน ขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ในภู มิ ภ าคและสร้ า งความเข้ม แข็ ง แก่ ชุ ม ชน การพั ฒ นาภูมิ ภ าคมุ่ ง เน้ น ที่ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
รวมทั้งในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ กรมได้สนับสนุนให้มีการจัดทาข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้า
และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าแห่งชาติมูลค่ากว่า ๕๘๐ ล้าน
ดอลลาร์
(ก) การจัดทาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเครือรัฐออสเตรเลีย
รู ป แบบและลั ก ษณะการท างานของรั ฐ บาลกลางจะด าเนิ น การโดยมี ค วามร่ ว มมื อ
อย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลมลรัฐ โดยรัฐบาลกลางทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างถนน
และทางรถไฟ โดยรั ฐ บาลมลรั ฐ มิ ได้เป็ นผู้ ก่อ สร้างถนนและทางรถไฟเอง แต่จ ะเป็น ผู้ กาหนดนโยบาย
และให้ เ งิน ทุ น สนั บ สนุ น รั ฐ บาลกลางเป็ นรั ฐ บาลที่ มีค วามเข้ม แข็ง มาก สามารถก าหนดได้ ว่า รายการ
โครงสร้างพื้นฐานใดเป็นรายการที่มีความสาคัญและควรต้องเร่งดาเนินการก่อน และได้มีการจัดทารายการ
โครงสร้างพื้นฐานตามลาดับความสาคัญในการพัฒนาขึ้นมา ทั้งนี้ ปัจจุบันออสเตรเลียไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ทีก่ าหนดเกี่ยวกับการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ แต่มีจะกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
มลรั ฐ ต่ าง ๆ ซึ่งกรอบความร่ ว มมื อนี้ จ ะเป็นกรอบเกี่ย วกับการให้ เงิ นสนับสนุน โดยรัฐ บาลกลางจะให้
ความส าคัญกับ การพัฒนาเมืองมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน การขนส่ งสิ นค้า รถไฟ
อย่างไรก็ดี ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการแข่งขั นมักจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในเมืองมากกว่า และอีกปัญหาหนึ่ง คือ เมือง มีความหนาแน่นมากเกินไป
รัฐบาลกลางไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการทาสัญญาหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยตรง แต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลมลรัฐในการทาสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน และรัฐบาล
มลรัฐยังเป็ นผู้บริหารจัดการสัญญาเองด้ว ย เพราะโดยหลักแล้ วต้องถือว่ารัฐบาลมลรัฐเป็นเจ้าของที่ดิน
และมีอานาจในการบริห ารจั ดการทรั พยากรของตนเอง การที่รัฐ บาลกลางจะดาเนินการใด ๆ ในเรื่อง
ของโครงสร้างพื้น ฐานจึงต้องดาเนิ นการภายใต้ความตกลงกับรัฐบาลมลรัฐ ซึ่งที่ผ่ า นมายังไม่เคยมีกรณี
ที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐมีความเห็นไม่ตรงกัน เพราะมีการดาเนินการร่วมกันมาโดยตลอด เนื่องจาก

๑๙
โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ มิใช่เงินของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง แม้ว่ารัฐบาลกลางจะกาหนดแผนระดับชาติไว้ แต่ก็ยังต้องทางานร่วมกับรัฐบาลมลรัฐอย่างใกล้ชิดด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลกลางมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการดาเนินงานกว้างกว่า ในเรื่อง
ของการพัฒนาถนนหรือทางรถไฟ โดยรัฐบาลกลางจะทาหน้าที่ในการจัดหาเงินลงทุน โดยในส่วนของการลงทุน
รัฐบาลกลางได้จัดทาแผนการลงทุนในระยะสิบปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กับรัฐบาลมลรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าจะมีการลงทุนในระยะสิบปี
อย่างไร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการให้เงินสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานเป็นรายปี
อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นจากระบบการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ
โดยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ดาเนินการเอง เช่น การเป็นผู้บริหารจัดการพัฒนาและก่อสร้างสนามบินนานาชาติ
โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้ลงทุนและหาผู้ประกอบการเอกชนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้สนามบินดังกล่าวสามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ หรือกรณี การก่อสร้างทางรถไฟภายในประเทศที่ใช้ขนส่ งสินค้าระหว่างเมืองเมลเบิร์น
กับเมืองบริสเบน ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีสูง รัฐบาลกลางจึงต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าวเอง
(ข) การพัฒนาเมือง
รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียมิได้กล่าวถึงเรื่องเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลกลาง
จึงมิได้มีอานาจตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการขนส่งแต่อย่างใด
ดังนั้น รัฐบาลกลางจึงมีการทางานในลักษณะของความร่วมมือกับรัฐบาลมลรัฐ และเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โดยที่การพัฒนาเมืองเป็นเรื่องที่มีความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชน
จึงได้มีความพยายามที่จะทางานในระบบหรือแนวทางใหม่เพื่อให้มีความใกล้ชิดกับการพัฒนาเมืองมากขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ รัฐบาลกลางได้จัดทาแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Plan) ซึ่งมีหลักการ
สาคัญ ๓ ประการ คือ (๑) การลงทุนอย่างชาญฉลาด โดยรัฐบาลกลางได้ให้ความเห็นและคาแนะนาเกี่ยวกับ
การหาแหล่งเงิน ทุน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้า มาร่ว มลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของรัฐ (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 โดยจะมีการหารือร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลทุกระดับ เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์และทิศทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเมืองนั้น ทั้งนี้ โดยยกตัวอย่างกรณี Cities due ของเมืองซิดนีย์
ฝั่ ง ตะวั น ตก ซึ่ ง รั ฐ บาลกลางมี ก ารลงทุ น ค่ อ นข้ า งสู ง มากในเมื อ งนี้ โดยเป็ น การสร้ า งเมื อ งใหม่ ขึ้ น มา
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของรั ฐ บาลนิ ว เซาท์ เ วลส์ แ ละคณะกรรมการอี ก ๘ คณะ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง โดยปกติ
คณะกรรมการเหล่านี้มิได้ทางานร่วมกัน แต่รัฐบาลกลางได้พยายามผลักดันเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันขึ้น
และอี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ กรณี เ มื อ งหลวงของรั ฐ แทสมาเนี ย ซึ่ ง การที่ รั ฐ บาลกลางให้ เ งิ น สนั บ สนุ น
ทาให้คณะกรรมการต่าง ๆ ได้มาทางานร่วมกันเพื่อพัฒนากฎหมายใหม่ และพัฒนาผังเมืองใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ ที่ เ มื อ งบริ ส เบน ซึ่ ง เป็ น เมื อ งขนาดใหญ่ มี ป ระชากรเป็ น จ านวนมาก มี ช ายหาดที่ ส วยงาม
อยู่ระหว่างการพัฒนาชายหาดต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน และมีสนามบินรวม ๔ แห่ง จึงเป็นการพัฒนา
เมืองที่มีความน่ าสนใจ เพราะเป็ นการวางผังเมืองที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก การเดินทางเชื่อมโยงในแต่ล ะจุด
ใช้เวลาน้อย เป็นการวางผังเมืองระยะยาวถึง ๒๐ ปี โดยได้มีการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ
ท่อส่งก๊าซ การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นเรื่องของการประสานงานและความร่วมมือ

๒๐
โดยตรง มิได้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด เพราะรัฐธรรมนูญมิได้ให้อานาจแก่รัฐบาลกลาง
ในเรื่องนี้ไว้
โดยปกติในการทางานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น
ต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้กรอบความตกลงซึ่งจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เช่น เรื่องความปลอดภัย
การเชื่อมโยงกัน และการลดความหนาแน่นของเมือง ซึ่งการที่รัฐบาลกลางให้เงินสนับสนุนการดาเนินการ
โครงการโครงสร้ างพื้นฐานนั้ น ส่ วนใหญ่มีลั กษณะเป็นเงินให้เปล่า เพราะโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทาขึ้น
เช่น ถนนหรือทางรถไฟ มิได้เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดรายได้ ยกเว้นโครงสร้างพื้นฐานบางกรณีที่ก่อให้เกิดรายได้
เช่น กรณีทางด่วนระหว่างเมือง (motorway) ของซิดนีย์ รัฐบาลกลางได้ให้ การสนับสนุนโดยการให้ ยืมเงิ น
ซึ่งเมื่อได้สร้างทางดังกล่าวและมีการจัดเก็บค่าผ่านทางแล้ว รัฐบาลมลรัฐจะคืนเงินที่ได้ยืมไปคืนให้แก่รัฐบาลกลาง
โดยหลักการสาคัญที่รัฐบาลกลางจะให้เงินสนับสนุนแก่รัฐบาลมลรัฐ คือ แนวคิดในการจัดทาโครงการต่าง ๆ
ต้องมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
(ค) กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private
Partnership : PPP)
ออสเตรเลียเป็นผู้นาในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการ
ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของรัฐ (PPP) มาเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปีแล้ว เช่น
การพัฒนาโรงพยาบาล หรือการซ่อมบารุงทางรถไฟ โดยออสเตรเลีย มิได้มีกฎหมายกลางในเรื่องการให้
เอกชนมาร่ ว มลงทุน หรื อ PPP แต่ อย่ างใด แต่จ ะมี การก าหนดกรอบการด าเนิน การเพื่อ เป็ นแนวทาง
และข้อแนะนาให้แก่รัฐบาลมลรัฐ ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการหลักในด้าน PPP คือ รัฐบาลมลรัฐจะเป็นผู้ทาสัญญา
กับเอกชนให้เกิดการลงทุน ขึ้นมา เพราะรัฐบาลมลรัฐ มีศักยภาพและความเข้มแข็งสามารถกู้เงินมาเพื่อ
ดาเนินโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง
๔.๔ การประชุมร่วมกับ Sydney Harbour Federation Trust
รัฐบาลกลางได้มีการจัด ตั้ง Sydney Harbour Federation Trust ขึ้น เมื่อเดือนกันยายน
ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีหน่วยงานเฉพาะที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงาน
ด้านการคุ้มครองและจัดการพื้นที่ชายฝั่งบริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) เป็นการชั่วคราวในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง (Transitional body) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ชาวออสเตรเลียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
โดยในระยะเริ่มแรก พื้น ที่ดัง กล่า วเป็น พื้น ที่ที่ไ ม่มีก ารใช้ป ระโยชน์แ ต่ชุมชนท้อ งถิ่น ในบริเวณพื้น ที่นั้น
เห็น พ้อ งกัน ว่า พื ้น ที่ ช ายฝั่ งบริ เวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์จะเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์และมีมูล ค่ามากยิ่งขึ้น
ในอนาคตได้ โดยพื้นที่หลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Trust มีจานวน ๔ บริเวณ ประกอบด้วย (๑) Cockatoo
Island (๒) Headland Park (Mosman) (๓) North Head Sanctuary (Manly) และ (๔) Sub Base Platypus
(North Sydney) ซึ่งทุกพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของ Sydney Harbour Federation Trust จะเต็ม ไปด้ว ย
คุณ ค่า ของมรดกทางวั ฒ นธรรมและสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ มนุ ษย์ ส ร้า งขึ้ น ในช่ว งระหว่ างสงครามโลกครั้ งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ บริเวณพื้นที่มอสแมน (Mosman) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Sydney Harbour Federation Trust
ในปัจจุบันได้เคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลและโรงเรียนทหารเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว
มีส งครามการสู้ร บเกิดขึ้น แต่ในปัจ จุบัน Sydney Harbour Federation Trust ได้มีการปรับภูมิทัศ น์
ของพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นที่พักอาศัยของชาวมอสแมนที่ต้องการดารงชีวิตอย่างเรียบง่ายหลังวัยเกษียณอายุ
โดยมีการกาหนดอัตราค่าที่พักอาศัยตามแต่ละประเภทของที่พัก เช่น บ้านพักหรือห้องชุด เป็นต้น

๒๑
การด าเนิ น งานของ Sydney Harbour Federation Trust และองค์ ป ระกอบของสมาชิ ก
ที่ทาหน้าที่บริ หาร Sydney Harbour Federation Trust เป็นไปตามที่ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน
(Sydney Harbour Federation Trust Act 2001) ได้ ก าหนดไว้ โดยมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฯ
ได้กาหนดให้ Sydney Harbour Federation Trust มีสถานะเป็นองค์กรตามกฎหมายที่ได้รับมอบอานาจ
ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องในนามของหน่วยงานได้ โดยการจัดตั้ง
Sydney Harbour Federation Trust มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญหลายประการ ได้แก่
๑) การสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่
พื้นที่บริเวณอ่าวซิดนีย์
๒) การคุ้มครอง สงวน และเข้าใจถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลของหน่วยงาน
๓) การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้ หลักการและแนวทาง
การบริหารจัดการพื้นที่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔) การจั ดตั้ งและจั ดการพื้ นที่ ในบริ เวณที่ เป็ นพื้ นที่ สี เขี ยวอย่ างเหมาะสมโดยด าเนิ นการ
ในนามของเครือรัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาลกลาง
๕) การประสานงานร่วมกับหน่วยงานระดับเครือรัฐที่มีความเชื่อมโยงกับการจั ดการพื้นที่ชายฝั่ง
อื่น ๆ
๖) การประสานงานร่วมกับรัฐบาลแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์รวมถึงสภาที่ปรึกษาและชุมชนต่าง ๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่
ทั้งนี้ ในช่วงแรกเริ่ มของการจัดตั้ง Sydney Harbour Federation Trust นั้น การดาเนินงาน
ของหน่วยงานจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเป็นหลัก แต่ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แหล่งรายได้
สาคัญของหน่วยงานมาจากการให้เช่าพื้นที่แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ
บ้ า นพั กอาศั ย ชั่ว คราว ตลอดจนหน่ ว ยงานวิจั ยทางวิ ทยาศาสตร์ เป็ นต้ น นอกจากนี้ การดาเนิ นงาน
ของหน่วยงานจะดาเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๓๓ (พ.ศ. ๒๕๗๖) หลังจากนั้น Sydney Harbour
Federation Trust จะต้องส่งมอบพื้นที่สีเขียว พื้นที่อนุรักษ์ อาคารบ้านเรือน สิ่ งก่อสร้าง รวมทั้งพื้นน้า
บริ เวณชายฝั่ งรอบอ่าวซิดนี ย์ ที่อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของหน่ว ยงาน คืนให้ แก่รั ฐ บาลกลางหรือรัฐ บาล
แห่ ง เครื อ รั ฐ เพื่ อ ด าเนิ น การบริ ห ารงานเพื่ อ ชาวออสเตรเลี ย ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ เหตุ ผ ลที่ Sydney Harbour
Federation Trust เข้ า มาบริ ห ารงานในพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง บริ เวณโดยรอบอ่ าวซิ ดนี ย์ ในนามของรั ฐ บาลกลาง
เนื่องมาจากรัฐบาลกลางได้ตระหนักดีว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นทรัพย์สมบัติอันเป็นมรดกล้าค่าของโลก
ดังนั้น การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งเข้ามาบริหารงาน
จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่และประเทศอย่างสูงสุด
ภารกิจหลักของ Sydney Harbour Federation Trust คือ การผสมผสานธรรมชาติและมรดก
ทางวัฒ นธรรมให้ส ามารถอยู่ร่ว มกับชาวออสเตรเลียได้อย่างกลมกลืน โดยการดาเนินงานของ Sydney
Harbour Federation Trust มีความเป็นแบบแผนและขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทาแผนดาเนินงาน
บริหารจัดการพื้นที่ จานวน ๓ แผนงาน สรุปได้ดังนี้
๑) Comprehensive Plan: เป็นแผนการดาเนิ นงานที่ องค์กรจั ดทาขึ้นเพื่อบริห ารจัดการ
พื้นที่เฉพาะ จานวน ๗ แห่ง ภายในหรือใกล้เคียงบริเวณชายฝั่งของอ่าวซิดนีย์ โดยมุ่งหมายให้พื้นที่บริเวณ
ชายฝั่ ง ของอ่ า วซิ ด นี ย์ เ ป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและเป็ นพื้ นที่ที่ สิ่ งมี ชี วิ ตอาศั ยร่ วมกับธรรมชาติ ได้ โดยการจั ดท า
Comprehensive Plan นี้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของ Sydney Harbour Federation Trust Act 2001

๒๒
ที่กาหนดให้ต้องจัดทาแผนงานในการบริหารจัดการพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ (Part 5 – Plans) โดย Comprehensive
Plan มีกลไกที่สาคัญ ประกอบด้ว ย (๑) การกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และนโยบาย ที่เป็นแนวทาง
ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน (๒) การก าหนดผลลั พ ธ์ ข องการใช้ ที่ดิ น และการจั ด การ
สภาพแวดล้ อมส าหรั บ แต่ล ะพื้น ที่ (๓) การกาหนดกรอบแผนงานส าหรับการพัฒ นานโยบาย แผนการ
และแนวทางการจัดการพื้นที่ (๔) การดาเนินกระบวนการประเมินกิจกรรมของหน่วยงาน และ (๕) การกาหนด
กรอบแผนงานส าหรั บการจัดการที่ดินของหน่วยงานในอนาคต โดย Sydney Harbour Federation Trust
เห็ น ว่ า การใช้ บั ง คั บ แผนดั ง กล่ า วให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลได้ นั้ น จะต้ อ งด าเนิ น มาตรการที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
การเพิ่มการเข้าถึงสาธารณชนให้มากขึ้น การสร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนให้แก่พื้นที่ และการ
ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ทางด้านการเงิน รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับชุมชน
อันจะทาให้การดาเนินงานของ Sydney Harbour Federation Trust มีลักษณะต่อเนื่องและเป็นการเพิ่ม
มูลค่าภารกิจ Sydney Harbour Federation Trust ให้มีความสาคัญในระดับชาติ
๒) Corporate Plan: เป็นการกาหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (strategic goals) ที่สาคัญ
๕ ประการในช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาไปสู่การสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ได้แก่
เป้าหมายที่หนึ่ง คือ การสงวน ปรับปรุง และส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ ที่อ ยู่ ในบริ เวณพื้น ที่ ที่ อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ Sydney Harbour Federation Trust
โดย Trust จะต้องมีการดาเนินการพิจารณาทบทวนแผนงานทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและวางแนวทาง
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนต้องมีแนวทางในการฟื้นฟูที่ดิน สร้าง และสงวนรักษาโครงสร้าง
พื้น ฐาน รั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม รั ก ษามาตรฐานและคุณ ค่า ทางวั ฒ นธรรม และก าหนดแผนการจั ดการ
สินทรัพย์เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีค่า
เป้าหมายที่สอง คือ การเติบโตและการบริหารจัดการกิจการ โดยจะต้องดาเนินยุทธศาสตร์
ด้านการจัดหาเงินทุนระยะยาวทั้งจากภาครัฐบาลและแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งเงินทุนระยะยาวนี้เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนในการดาเนินกิจการและเงินกองทุนใหม่สาหรับ Trust นอกจากนี้ ต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาธุรกิจ
(Business Development Plan) โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐที่มีที่มาจากการให้เช่าที่อยู่อาศัย
และสถานประกอบการเพื่อการพาณิชย์
เป้ า หมายที่ ส าม คื อ การจัดท าข้ อผู ก พัน โดยจะต้อ งมี การพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ในเชิ ง
หุ้นส่วนและพันธมิตรกับองค์การอื่น เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่ง Trust
ได้มีการจัดทาแผนงานที่ชื่อว่า “Marketing and Public Events Program” ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี
โดยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อจัดงานให้เป็นที่ดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ Trust นอกจากนี้
ยังได้มีการจัดทาแผนงาน “Public Engagement Plan” โดยมุ่งเน้นการสื่อสารร่วมกับชุมชนและกระตุ้น
การดาเนิ น งานที่เกี่ยวข้องกับ กิจ กรรมของ Trust การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
ของสาธารณชนในที่ดินของ Trust และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกของอ่าวซิดนีย์
เป้ า หมายที่ สี่ คื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ป ระสบความส าเร็ จ และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ของธุรกิจ โดย Trust จะมีการใช้ทรัพยากรที่ทันสมัย ผสมผสาน และเหมาะสม เพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์
ของธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดทาแผนงานด้านการพัฒนาแรงงานและทรัพยากรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนา
ทักษะความสามารถของแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

๒๓
เป้าหมายที่ห้า คือ การดาเนินงาน การบารุงรักษา และการยกระดับสิ่งอานวยความสะดวก
และโครงสร้างพื้นฐานของ Trust อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย Trust จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในการ
จั ด การสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ที่ชื่ อว่า “Comprehensive Asset Management
Strategy” เพื่ อพั ฒนาการให้ บริ การและการด าเนิ นโครงการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละเงิ น ทุ น
ของTrust โดยมีการจัดทาหลักการของการพัฒนาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์
ฉบับนี้ด้วย
๓) Management Plan เป็นแผนการบริหารจัดการที่จัดทาขึ้นเพื่อบริหารจัดการเขตพื้นที่
ต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของ Trust ยกตัวอย่างเช่น แผนการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ Mosman
ซึ่ง เป็น เขตพื้น ที่บ ริ เวณที่ตั้ง Trust ด้ว ย โดย Management Plan (Mosman No.6) จัดทาขึ้นเมื่อวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการพื้นที่
บริ เวณ Mosman Drill Hall ภายใต้กรอบที่ Comprehensive Plan กาหนดไว้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวน
รักษาคุณค่าทางมรดกของเครือรั ฐในบริเวณ Mosman Drill Hall รวมทั้งส่งเสริมและจัดให้มีสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อม เช่น จัดให้มีสวนหย่อมหรือทางเดินเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ Management
Plan ยังได้กาหนดการบริหารจัดการพื้นที่ครอบคลุมไปถึงบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ Mosman Drill Hall ด้วย
เช่น Sydney Harbour National Park Management Plan และ Plan of Management for Rawson
Park and Surrounds เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับ Mosman Drill Hall โดยตรง
อย่างไรก็ดี โดยที่ Sydney Harbour Federation Trust ได้เข้ามาบริหารงานในพื้นที่ชายฝั่ง
บริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์ในนามของรัฐบาลกลาง จึงทาให้การทางานของ Trust ในบางครั้งย่อมต้องเผชิญ
กับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น (๑) รายรับที่ได้มายังไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่จาเป็น
ต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือน (๒) การบริหารงานของ Trust ต้องมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของคน
ในพื้นที่ และ (๓) Trust ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานร่วมกับ
รัฐบาลกลางและรั ฐบาลนิวเซาท์เวลส์ นอกจากนี้ ในการบริหารงานในพื้นที่ของ Trust ยังมีความท้าทาย
รูปแบบอื่น เช่น คนในพื้นที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ จึงทาให้
ต้องมีการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ หรือเรียกร้องให้ผู้ฝ่าฝืนชาระค่าปรับ และหากเป็นการกระทาความผิด
ร้ายแรง Trust ก็มีหน้าที่ประสานงานร่วมกับตารวจในรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อดาเนินการบังคับคดีกับผู้กระทา
ความผิ ดต่อไป การเผชิญกับ ความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ นี้ ทาให้ Trust มีแนวความคิด ในการสร้าง
จิตสานึกที่ดีให้แก่คนในชุมชนและคนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว
ย่อมต้องมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าในชุมชน แต่ที่ผ่านมา
Trust ได้มีความพยายามสร้างองค์ความรู้ ค้นคว้าข้อมูล ทางวิชาการประกอบ เพื่อนามาเผยแพร่ให้ คน
ในชุมชนได้รับทราบและตระหนักร่วมกัน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่
ป่าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ร่วมกันมากขึ้น ซึง่ การนากฎหมายมาปรับใช้ในพื้นที่และคนในชุมชน
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Trust เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ต้องให้ความสาคัญมากเช่นกัน โดย Trust
มีแนวคิดว่า เริ่มแรกต้องทราบก่อนว่าคนในชุมชนมีความคาดหวังด้านใดบ้างจากการดาเนินงานของ Trust
และคนในชุมชนต้องการให้พื้นที่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีสภาพป่าและทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะใด เพื่อที่
Trust จะได้นาข้อเท็จจริงและผลลัพธ์ที่ชุมชนคาดหวังมาปรับใช้กับแนวทางการนากฎหมายมาบังคับใช้
ในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

๒๔
โดยสรุป Sydney Harbour Federation Trust เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติ
ของ Sydney Harbour Federation Trust Act 2001 มี ส ถานะเป็ น หน่ ว ยงานตามกฎหมายที่ ไ ด้ รั บ
มอบอานาจให้ดาเนินการคุ้มครองและจัดการพื้นที่ชายฝั่งบริเวณโดยรอบอ่าวซิดนีย์ในนามของรัฐบาลกลาง
เพื่อผลประโยชน์ สูงสุ ดแก่ชาวออสเตรเลี ยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดย Trust มีการจัดทาแผนงาน
อย่างเป็นระบบและขั้นตอนในการบริ หารจัดการพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารจัดการงาน
ของ Trust เป็ นไปตามที่ รั ฐบาลกลางและคนในชุ มชนได้ คาดหวั งไว้ แสดงให้ เห็ นถึ งวิ สั ยทั ศน์ ที่ กว้ างไกล
ของรัฐบาลออสเตรเลียที่ว่า การมอบหมายงานให้บริหารจัดการในเรื่องใดก็ควรมอบหมายให้มีหน่วยงาน
เฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ทาหน้าที่บริหารจัดการเพื่อดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการงานในระดับประเทศของออสเตรเลีย
มิได้อาศัยแต่เพียงตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่อาศัยการประสานงานที่ต่อเนื่องและรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งภาคส่วนชุมชนหรือท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นประกอบด้วย
เพื่อรับ ฟังความคิดเห็ นและสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ อันจะช่ว ยให้ การบริห ารจัดการพื้นที่ของ
Sydney Harbour Federation Trust มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่า แม้ว่าการดาเนินงาน
ของ Trust จะมีความท้าทายในการดาเนินงานอยู่เป็นระยะ แต่ ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งความรู้และความสามารถ
ของบุคลากรในหน่วยงานที่ร่วมมือกันเพื่อให้งานที่ดาเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้ง หน่วยงาน
แห่งนี้ขึ้น
๔.๕ การประชุมร่วมกับ NSW Environment Protection Authority (EPA)
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐนิวเซาท์ เวลส์ (NSW Environment Protection Authority
(EPA)) เป็นหน่วยงานระดับมลรัฐ มีอานาจหน้าที่รักษาคุณภาพอากาศ คุณภาพน้า คุณภาพดิน และสุขภาพ
ของประชาชน รวมทั้งจัดการเหตุฉุกเฉินหรือภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมายในความรับผิดชอบ
จานวนทั้งสิ้น 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
ให้อานาจ EPA กาหนดนโยบายและมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ใช้ระบบอนุญาตและระบบประเมิน
ตลอดจนเข้าตรวจสอบสถานที่ของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยการดาเนินการของ EPA มีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี้
๑) มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การใช้มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้น EPA ได้แบ่ง
มาตรการออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ระบบอนุญาตปริมาณการปล่อยมลพิษ (Load-based Licensing
Scheme) โดยเป็นการกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาตกับผู้ปล่อยมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้าเพื่อควบคุม
ปริ ม าณมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยก าหนดเพดานปริ ม าณการปล่ อ ยมลพิ ษ ให้ เ ป็ น เงื่ อ นไขใบอนุ ญ าต
และกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตเป็นอัตราก้าวหน้าตามปริมาณการปล่ อยมลพิษ (๒) การลด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Risk-based
Licensing System) ได้ แ ก่ การประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย งของกิ จ กรรมของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตโดย EPA
เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น และกาหนดให้ลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือใบอนุญาตตามผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดดังกล่าว และ (๓) ระบบการซื้อ
ขายสิทธิการปล่อยเกลือในแม่น้าฮันเตอร์ (Hunter River Salinity Trading Scheme) เป็นระบบที่สร้างขึ้น
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เพื่ อ แก้ไ ขปั ญหาเกษตรกรในพื้น ที่ ลุ่ มแม่ น้ าฮั น เตอร์ ที่ ไ ม่ส ามารถใช้น้ าจากแม่ น้าเพื่ อการเพาะปลู ก ได้
เนื่ องจากน้ าในแม่น้ าฮัน เตอร์ มีป ริมาณเกลื อสู งจากการปล่ อยเกลือลงแม่น้าฮันเตอร์โ ดยผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ถ่านหิน ระบบดังกล่าวได้แก่ การแจกสิทธิการปล่อยเกลือในแม่น้าฮันเตอร์ซึ่งได้แก่โควตาปริมาณ
การปล่อยเกลือให้แก่ผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการใดปล่อยเกลือน้อยกว่าโควตาก็สามารถขายสิทธิ
ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นที่ต้องการโควตาเพิ่มได้ โดยการปล่อยเกลือต้องปล่อยในช่วงน้าหลากเท่านั้น
เนื่องจากหากปล่อยในฤดูน้าแล้ง เกลือจะตกค้างอยู่ในแม่น้าทาให้มาตรการดังกล่าวไม่ได้ผลและไม่บรรลุ
เป้าหมายในการลดปริมาณเกลื อในแม่น้าให้อยู่ในระดับต่ากว่า 900 EC เพื่อให้ เกษตรกรสามารถใช้น้า
เพื่อการเพาะปลูกได้
๒) มาตรการบริหารจัดการขยะในรัฐนิวเซาท์เวลส์
EPA ได้ ใ ห้ ความส าคั ญ กับ การนาเทคโนโลยีม าใช้ ในการกาจั ดขยะและการฟ้ องคดี
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย โดยได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการลดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้ อ มจากขบวนการก าจั ด ขยะ นอกจากนี้ EPA ได้ มีการจัด ทาแผนยุ ทธศาสตร์ขยะ (Waste
Strategy) เพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการขยะไปข้างหน้าเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี (เดิมแผนดังกล่าว
มีกาหนดระยะเวลาใช้บั งคั บ ๕ ปี แต่ ได้ มีก ารขยายก าหนดระยะเวลาใช้ บัง คับ เป็ น ๑๐ ปี ) เพื่ อสร้า ง
ความเสถียรภาพและความชัดเจนแก่นักลงทุน
กฎหมายด้านการบริหารจัดการขยะที่มีผลใช้บังคับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปัจจุบัน ได้แก่
Protection of the Environment Operations Act 1997 ซึ่ ง ก าหนดหลั ก การเกี่ ย วกั บ ระบบอนุ ญ าต
จัดตั้งหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และกาหนดให้มี Protection of the Environment Operations
(Waste) Regulation 2014 ซึ่งเป็นกฎหมายลาดับรองเพื่อกาหนดรายการความรับผิดชอบของผู้สร้างขยะ
ผู้แปรรูปขยะ และผู้บริโภค เป็นต้น และ Waste Avoidance and Resource Recovery Act 2001 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการลดปริมาณขยะโดยต่อเนื่อง
บริบ ทในปั จจุบั นหลายประการเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงด้านการบริหาร
จั ดการขยะในรั ฐ นิ ว เซาท์เวลส์ เช่น เทคโนโลยีรี ไซเคิล ที่พั ฒ นาขึ้ นกว่า เดิ ม ต้ นทุ นการรีไ ซเคิล ที่ต่ าลง
การต่ อ ต้ า นวิ ธี ก ารก าจั ด ขยะโดยการฝั่ ง กลบโดยประชาชน การที่ ประเทศจี นแก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ ห้ า ม
การนาเข้าขยะไปจัดการในประเทศจีน (China Sword) และอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์ ดังนั้น EPA จึงได้พัฒนาถ้อยแถลงด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (the NSW
Circular Economy Statement (Too Good to Waste)) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการดาเนินการของรัฐ บาล
ในการสนับ สนุนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต การประกอบ การค้า และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
โดยมุ่งหมายการลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่า
โดยสิ้นเปลือง และสนับสนุนนวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างงาน ทั้งนี้ โดยถ้อยแถลง
ด้ า นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นแห่ ง รั ฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์ (NSW Circular Economy Statement) ประกอบด้ ว ย
หลักปฏิบัติรวม ๗ ประการ ได้แก่
(๑) การบริหารทรัพยากรทุกประเภทโดยยั่งยืน (Sustainable Management of All
Resources) โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากวัตถุที่นากลับมาใช้ใหม่แทนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวัตถุดิบใหม่
เพื่อลดปริมาณการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบและลดผลกระทบจากกระบวนการนาออกมา
และการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม
(๒) การให้ คุ ณ ค่ า แก่ ผ ลิ ต ภาพของทรั พ ยากร (Valuing resource productivity)
โดยการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ผ่านการนากลับใช้ใหม่ซ้าแล้วซ้าอีก
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(๓) การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะ (Design out waste and pollution)
ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้นานขึ้น นากลับมาใช้ใหม่ได้ การพัฒนานวัตกรรมการนามาผลิตใหม่
และการนากลั บ มาใช้ใหม่เพื่อให้ ลู กค้าสามารถแบ่งปัน ซ่อมแซม และยกระดับผลิ ตภัณฑ์ได้ส ะดวกขึ้น
การเพิ่มอายุการใช้งานของหลุมฝั่งกลบขยะและลดความต้องการหลุมฝังกลบใหม่เพื่อลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอื่นจากการฝั่งกลบขยะ การสนับสนุนภาคส่วนบริการด้านการซ่อมแซมและการ
นากลับมาผลิตใหม่ เป็นต้น
(๔) การคงไว้ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละส่ ว นประกอบ (Maintain the value of
products and materials) โดยการสร้างช่องทางการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ
ของวัสดุที่จัดเก็บได้และปรับปรุงการแยกชิ้นส่วนวัตถุเพื่อให้สามารถนามาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น
(๕) การสร้ างทางเลื อ กใหม่เ พื่อ ประสิ ท ธิภ าพในการใช้ ทรั พ ยากร (Innovate new
solutions for resource efficiency) เช่น การพัฒนาโครงสร้างธุรกิจและบริการในภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
(๖) การสร้างงานใหม่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Create new circular economy
jobs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการการผลิตใหม่ การนาผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
การซ่อมแซม
(๗) การส่งเสริมการปรับพฤติกรรมผ่านการศึกษาและการมีส่วนร่วม (Foster behavior
change through education and engagement)
นอกจากนี้ EPA ได้สนับสนุนให้นาหลักปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เช่น การรองพื้นถนนด้วยวัสดุจากการนาขวดแก้วที่ใช้แล้วมาแปรสภาพแทนการใช้ทรายจากธรรมชาติ และได้
แก้ไขปัญหาด้านอานาจต่อรองขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างด้ว ยการเปิดโอกาสให้องค์กร
ส่วนท้องถิ่นได้รวมตัวกันเพื่อสร้างอานาจในการต่อรองได้
๔.๖ การประชุมร่วมกับ Asbestos Safety and Eradication Agency
หน่วยความปลอดภัยจากแร่ใยหินและการกาจัดแร่ใยหิน (Asbestos Safety and Eradication
Agency) เป็ นหน่ วยงานระดับ ชาติแห่ งเดียวในโลกที่มีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับแร่ใยหิ น มีส ถานะเป็น
องค์กรอิส ระ (independent agency) ระดับเครือรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓ โดยพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย จากแร่ ใยหิ น และการกาจัด แร่ใยหิ น ค.ศ. ๒๐๑๓ (Asbestos Safety and Eradication
Agency Act 2013) มีหน้ าที่ผลั กดันการเปลี่ ยนแปลงในรัฐ บาลทุกระดับ สร้างความตระหนักถึงภัยของ
แร่ใยหิ น พัฒ นาและรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการร่างกฎหมายและเพื่อเป็นข้อสนับสนุนในการผ่าน
กฎหมายและลดแรงต้านทานจากภาคธุรกิจ สนับสนุนการป้องกันการรับสั มผั ส แร่ใยหิ นเพื่อกาจัดโรค
อันเนื่องมาจากแร่ใยหินต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการจัดการ
แร่ ใยหิ น และการตระหนั กถึงภั ย จากแร่ ใ ยหิ น (National Strategic Plan for Asbestos Management
and Awareness) โดยหน่วยงานนี้ทางานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยจากแร่ใยหินและการกาจัด
แร่ใยหิน (Asbestos Safety and Eradication Council) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติฯ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓
เช่นเดียวกัน และมีหน้าที่ให้ปรึกษาแก่คณะผู้บริหารของหน่ วยงานและแก่คณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม
หน่วยความปลอดภัยจากแร่ใยหินและการกาจัดแร่ใยหิน ไม่มีหน้าที่กาหนดนโยบาย หน่วยงานที่มีหน้าที่
กาหนดนโยบายด้านแร่ใยหินระดับเครือรัฐ ได้แก่ ทบวงงานและธุรกิจขนาดเล็ก (Department of Jobs
and Small Business) ทบวงสิ่งแวดล้อม (Department of the Environment) และทบวงสุขภาพ (Department
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of Health) ทั้งนี้ เนื่อ งจากวัต ถุป ระสงค์เริ่มต้นในเครือรัฐ ออสเตรเลียของการลดและกาจัดแร่ใ ยหิน
ได้แก่ การคุ้มครองสุขภาพในที่ทางาน
ภัยจากแร่ใยหิน
จากการเก็บสถิติโดยองค์การอนามัยโลกในแต่ละปี ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรค
ที่เกิดจากการรั บ สัมผั สแร่ ใยหิ นต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้ มปอด ภาวะน้าในช่องเยื่อหุ้มปอด
โรคปอดจากแร่ใยหิน โดยเฉลี่ยจานวนประมาณ ๔,๐๐๐ คน ทั่วโลก โดยผู้ได้รับผลกระทบแบ่งออกได้เป็น
๓ กลุ่ม ได้แก่ คนงานในเหมืองแร่ใยหิน ผู้ ประกอบการและแรงงานในภาคส่วนการก่อสร้างที่ใช้วัสดุที่มี
ส่วนประกอบของแร่ใยหิน และผู้บริโภคที่ติดตั้งวัสดุที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเองในบ้าน (DIY/Do-ityourself) โดยร่างกายจะแสดงอาการหลังจากได้รับแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกายไปแล้วประมาณ ๒๐ ปี ทั้งนี้
ไม่ว่าจะได้รับแร่ใยหินปริมาณเท่าใดก็มีความเสี่ยงต่อโรคทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าปริมาณขั้นต่าที่รับสัมผัสได้
โดยปลอดภัย (Minimum safe level of exposure)
แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลกลางได้กาหนดห้ามผลิต ห้ามใช้ และห้ามนาเข้าแร่ใยหินทุกชนิด
และผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีแร่ใยหินเป็น ส่วนประกอบ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นต้นมา
แต่ยังคงมีผลิตภัณฑ์กว่า ๓,๐๐๐ ชนิดมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบซึ่งประชาชนยังคงมีการใช้งานอยู่ แล้ว
โดย ประชาชนทั่วไปทราบว่ามีแร่ในหินอยู่วัสดุก่อสร้างบางประเภท เช่น ฝ้าเพดาน กระเบื้องหลังคา ท่อน้า
แผ่นรองพรม แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีแร่ดังกล่าวอยู่ในผลิตภัณฑ์และวัสดุอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ส ร้ า งขึ้ น ในระหว่ า งปี ค.ศ. ๑๙๔๐ - ค.ศ. ๑๙๘๐ ล้ ว นมี วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ มี แ ร่ ใ ยหิ น
เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นทั้งสิ้น ในปัจจุบัน คาดว่าสิ่งปลูกสร้างในประเทศจานวนร้อยละ ๓๐ ยังคงมีวัสดุ
ที่เป็นแร่ใยหินอยู่ นอกจากนี้ มีการทิ้งขยะที่มีแร่ในหินโดยผิดกฎหมายตามถนนหนทางถึงปีละ ๖,๓๐๐ ตัน
ปัจจุบันรัฐบาลกลางมีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการจัดการแร่ใยหิน
และการตระหนักถึงภัยจากแร่ใยหิน (National Strategic Plan for Asbestos Management and Awareness)
โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วก าหนดหลั ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การรั บ สั ม ผั ส แร่ ใ ยหิ น เพื่ อ ก าจั ด โรค
อันเนื่องมาจากแร่ใยหิน มีระยะเวลาใช้บังคับ ๕ ปี โดยแผนฉบับแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๔ – ๒๐๑๘ และแผน
ฉบับปัจจุบันได้แก่แผนของช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๓ ซึ่งกาหนดเป้าหมายระดับชาติ ๔ ประการ ได้แก่
๑) การเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก ในภั ย จากการรั บ สั ม ผั ส แร่ ใ ยหิ น และการปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรมให้แก่ประชาชน โดยจากการจัดเก็บสถิติเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ปรากฏผลว่า ประชากรที่ไม่ได้อยู่
ในภาคส่วนวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้างยังไม่ความรู้และความเข้าใจในระดับที่ยังต้องปรับปรุง
๒) การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสในวัสดุที่มีแร่ใยหินแต่ละประเภท และจัดทา
แผนที่เพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัสแร่ใยหิน ได้แก่ พื้นที่ที่สิ่งปลูกสร้างมีอายุและอยู่ในเขตเสี่ยงต่อภัย
พิบัติ
๓) การสนับสนุนให้ใช้วิธีรื้อออกและกาจัดซึ่งวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบโดยปลอดภัย
และจัดให้มีการวิจัยในด้านความปลอดภัยในการกาจัดแร่ใยหิน โดยปัจจุบันได้มีการจัดฝึกอบรมวิธี การรื้อ
ออกโดยปลอดภัย ให้ แก่ช่า งรื้ อถอน การจัดสถานที่ ฝั่ งกลบแร่ใยหิ นที่ไ ม่มีการรั่ว ไหลออกสู่ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยปัจจุบันใช้วิธีฝั่งกลบในเหมืองเก่า
๔) การเผยแพร่องค์ความรู้และการประสานข้อมูลเกี่ยวกับภัยจากการรับสัมผัสแร่ใยหิน
ให้แก่ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อป้องกันการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ
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๔.๗ การประชุมร่วมกับ Planning Institute Australia (PIA)
สถาบันวางผังภูมิภาคและเมือง (Regional and Town Planning Institute) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๑๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ และตั้ ง เป็ น สถาบั น การวางผั ง เมื อ งแห่ ง ออสเตรเลี ย (Planning Institute
Australia (PIA)) เมื่อวัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยสถาบัน ไม่ใช่ส่ ว นราชการ แต่มีส ถานะเป็นองค์กร
ไม่แสวงหากาไรของรัฐบาลกลาง บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่สนับสนุนการวางผังเมือง
และวิชาชีพผังเมือง โดยการให้การอบรม ข้อมูลและพัฒนาวิชาชีพ
การวางและจั ดทาผังเมืองจะดาเนินการเป็นระดับโดยมีระดับมลรัฐ ระดับภูมิภ าค ระดับ
ท้องถิ่น ระดับเมือง และระดับย่อยอื่น ๆ โดยผังระดับมลรัฐ (planning act of state) จะมีลักษณะเป็น
ผั ง ยุ ท ธศาสตร์ (strategic plans) ซึ่ ง จะก าหนดนโยบายต่ า ง ๆ ไว้ ใ นผั ง โดยผั ง เมื อ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
หรือผังเมืองที่มีลาดับเล็กลงมาจะไม่สามารถจัดทาโดยขัดหรือแย้งกับผังเมืองที่อยู่ในระดับสูงกว่าหรือระดับ
รัฐและระดับภูมิภาคได้ ในการวางและจัดทาผังเมืองนั้น มลรัฐและท้องถิ่นจะร่วมมือในการวางและจัดทา
ผังเมือง ทาให้ผั งเมืองมีความเชื่อมโยงกับผังเมืองในทุกระดับและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองร่วมกัน
การกาหนดนโยบายและทิศทางของผังเมืองก็เป็นไปโดยสอดคล้องกัน อย่างไรก็ดี การวางและจัดทาผังเมือง
จะต้องดาเนิ นการโดยสอดคล้ องกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้ว ย เช่น ประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์ทาง
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นอานาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางตามกฎหมายในการประกาศกาหนด เขตพื้นที่อนุรักษ์
ทางสิ่ งแวดล้อมหรือเขตป่าสงวนแห่ งชาติต่าง ๆ ดังนั้น ในการวางผังเมืองของมลรั ฐ จึงไม่ มีปัญหาการ
ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเพราะมลรัฐไม่มีอานาจในการจัดการพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี แม้ว่าออสเตรเลียจะมีการวางผังเมืองเป็นระดับก็ตาม แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการวาง
และจั ดทาผังเมืองระดับชาติ แต่ในอนาคตทาง PIA มีแนวคิดที่จะเสนอต่อรัฐ บาลกลางเพื่อให้ มีการวาง
และจัดทาผังเมืองระดับชาติต่อไป ซึ่งจากการศึกษาวิจัย ของ PIA พบว่า ร้อยละ ๘๐ ของประเทศที่เป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีการจัดทาผังเมืองระดับชาติ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น
การวางและจัดทาผังเมืองของออสเตรเลียจะเป็นการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะต้องมี
การปรับปรุงผังเมืองทุกห้าปี อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะกาหนดระยะเวลาในการปรับปรุงผังเมืองไว้ก็ตาม
แต่วิสัยทัศน์ในการวางและจัดทาผั งเมืองจะมีการวางแผนไว้สาหรับ ยี่สิบปีข้างหน้าเสมอ และการจัดทา
ผั ง เมื อ งจะต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนที่ แ นบท้ า ยกฎหมายด้ ว ย โดยในการจั ด ท าแผนที่ แ นบท้ า ยจะจั ด ท า
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแผนที่โดยตรงในระดับรัฐ ซึ่ง จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่จะเป็นระบบข้อมูล
เดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศจึ ง ไม่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความคาดเคลื่ อ นของแผนที่ ต่ า งหน่ ว ยงานกั น นอกจากนี้
การจัดทาผังระดับท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการพิจารณาตั้งแต่
ระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ
ในการวางและจัดทาผังเมืองจะมีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ โดยสาระสาคัญ
ของผังเมืองจะมีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การกาหนดความสูงของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
๒) พื้นที่ที่ใช้สาหรับการจอดยานยนต์ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
๓) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคารหรือบริเวณที่ดิน
๔) ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
๕) ขนาดของพื้นที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
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ทั้งนี้ โดยการกาหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดิน จะมีการกาหนดเป็น หลักว่า ในบริเวณดังกล่าว
จะให้ ใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน เพื่อการใดเป็ นหลั กและกาหนดประโยชน์รองไว้เป็นอัตราร้อยละของพื้นที่ที่จะ
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินต่างไปจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินหลักได้ สาหรับการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิน ไว้ ในกฎหมายผั ง เมื อง โดยทั่ ว ไปแล้ ว กฎหมายจะก าหนดเรื่อ งดั งกล่ าวโดยให้
ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มากที่สุดและจะกาหนดอัตราส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละเรื่องไว้
สาหรับการแก้ไขผังเมืองนั้น โดยที่ผังเมืองจะต้องมีการปรับปรุงผังเมืองทุกห้าปี ดังนั้น กรณี
ที่มีการกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินไปแล้ว หากในอนาคตต้องการปรับเปลี่ยนก็สามารถกระทาได้ ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน นั้น อาจเกิดจากนโยบายของรัฐ หรือ อาจเกิดจากความต้องการของ
เจ้าของที่ดิน หากเป็นความต้องการของเจ้าของที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์
ส่วนประเด็นแก้ไขปัญหาและการเตรียมการรับมือกับปัญหาอุทกภัยนั้น การวางและจัดทา
ผั ง เมื องจะกาหนดให้ สิ่ ง ปลู ก สร้ างต้อ งค านึ ง ถึง แนวระดั บ ของน้ าท่ ว มตามแต่ ล ะพื้น ที่ โดยมีห น่ว ยงาน
ด้านอุทกภัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดทาแผนผังเกี่ยวกับระดับน้าท่วม ซึ่ง ข้อบังคับดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะกับ
สิ่งปลูกสร้างที่ได้ก่อสร้ างขึ้นใหม่เท่านั้ น ส่วนสิ่งปลูกสร้างเก่ าหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ถือเป็น
ความเสี่ยงภัยของเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างและบริษัทประกันภัยที่ต้องรับภาระความเสียหายอันเกิดจาก
อุทกภัยนั้น และในส่วนของการคมนาคมนั้น กระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้วางแผนผังการคมนาคมของเมือง
ทาให้ในทางปฏิบัติเมื่อมีการวางแผนผังคมนาคมจึงมีการดาเนินการตามแผนดังกล่าว
ส าหรั บ การวางและจั ดท าผั งเมื องของรั ฐ New South Wales (NSW) จะอยู่ ภายใต้ กฎหมาย
Environmental Planning and Assessment Act 1979 กฎหมายดังกล่ าวจะกาหนดหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลมลรัฐ โดยการวางและจัดทาผั งเมืองในรัฐ NSW จะประกอบด้วยผังเมืองระดับรัฐ (Sydney
district and regional) และผังเมืองระดับท้องถิ่น (Local) โดยกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองทั้งสองระดับจะตราขึ้น
โดยรัฐบาลกลาง ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ ทั้งนี้
โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาล NSW ได้กาหนดให้แต่ละเมืองภายในรัฐต้องมีแผนยุทธศาสตร์ (มีระยะเวลา
๕ ปี) โดยในกรณีของเมือง Sydney นั้น สภาท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมือง Sydney (มี ๔๐ สภาท้องถิ่น) จะมี
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับผังเมืองของเมือง Sydney ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะกาหนดเฉพาะ
ทิศทางการเติบโตของชุมชนเท่านั้น แต่จะไม่ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองแต่อย่างใด โดยแผน
ยุทธศาสตร์นี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลว่า
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับผังเมืองของเมือง Sydney ด้วย ทั้งนี้
รัฐบาล NSW จะเป็นผู้ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์ และจะมีขั้นตอนเปิดให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
โดยสรุป การวางและจัดทาผังเมืองของออสเตรเลีย ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้าน
ของประชาชนอยู่ บ้ าง เช่น กรณีการกาหนดจุดทิ้งขยะในผังเมือง เป็นต้น ซึ่งในประเด็นนี้ได้มีการแก้ไข
เพื่อบรรเทาปัญหาการคัดค้านจากประชาชน โดยรัฐบาลระดับมลรัฐจะเป็นผู้พิจารณากาหนดจุดทิ้งขยะ
แทนการให้รัฐบาลระดับท้องถิ่นตัดสินใจเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาก นอกจากนี้ ยังได้กาหนด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจุดทิ้งขยะไว้อย่างละเอียดเพื่อให้ชุมชนยอมรับและเป็นการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วย
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