
   

 
 

รายงานคู่ขนานการปฏิบติัตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  
สงัคมและวฒันธรรม ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เสนอต่อคณะกรรมการประจ ากติกาฯ  
------------------------------------ 

 
1.  ประเทศไทยได้จดัท ำแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตเิพื่อก ำหนดทศิทำงและยุทธศำสตรใ์น
กำรพฒันำประเทศมำตัง้แต่ปี 2504  แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 8 ที่ใช้ในช่วงปี 2540-2544 เป็นจุดเปลี่ยน
ส ำคญัของกำรวำงแผนพฒันำประเทศเนื่องจำกแผนฉบบัดงักล่ำวได้ใหค้วำมส ำคญักบักำรมสี่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนในสงัคม และมุ่งให้“คนเป็นศูนย์กลำงกำรพฒันำ” พร้อมทัง้ปรบัเปลี่ยนวธิกีำรพฒันำเป็น
บูรณำกำรแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดกำรพฒันำที่สมดุล ซึ่งยงัคงเป็นแนวทำงหลกัที่ใช้ในกำรจดัท ำแผน    
พฒันำฯ เรือ่ยมำจนถงึแผนฉบบัที ่11 ทีใ่ชอ้ยูป่จัจบุนั (2555-2559)   

2.  นอกจำกนี้ รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 ยงัมบีทบญัญตัทิี่รบัรองสทิธขิอง
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรพฒันำไวใ้นมำตรำ 66-67 ซึง่ระบุว่ำบุคคลซึง่รวมกนัเป็นชุมชนมสีทิธทิี่
จะมสี่วนร่วมในกำรจดักำร บ ำรุงรกัษำ และใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
กำรมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทัง้ในด้ำนคุณภำพสิง่แวดล้อม ทรพัยำกร ธรรมชำตแิละสุขภำพเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถด ำรงชวีติอยู่ได้อย่ำงปกตใินสภำวะแวดล้อมที่ไม่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพอนำมยัหรอื
คุณภำพชวีติของตน  ทัง้น้ี รฐัธรรมนูญยงัไดร้บัรองสทิธขิองประชำชนที่จะฟ้องหน่วยงำนของรฐัหำกไม่
ด ำเนินกำรตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญในเรือ่งนี้ดว้ย 

3. อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติจะให้ควำมส ำคญักบัคนในกระบวนกำร 
พฒันำประเทศ และรฐัธรรมนูญฉบบัปีพุทธศกัรำช 2550 จะไดร้บัรองสทิธขิองบุคคลและชุมชนในกำรมี
ส่วนรว่มในกำรจดักำร บ ำรงุรกัษำ และใชป้ระโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบ
ต่อชุมชน แต่ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำมปีญัหำทีม่ผีลกระทบต่อสทิธดิำ้นต่ำงๆ ทีไ่ดร้บักำรรบัรองในกตกิำ
ระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสทิธทิำงเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights – ICESCR) ทีม่แีนวโน้มทวคีวำมรุนแรงขึน้ ไดแ้ก่ กำรพฒันำทีข่ำดควำม
สมดุลและก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล ้ำ โดยรฐับำลให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจและกำร
พฒันำอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกำรลงทุนที่ใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำติจนส่งผลกระทบต่อวถิี
ชวีติของชุมชนในท้องถิน่ที่พึง่พงิทรพัยำกรในกำรเลี้ยงชพี และกำรประกอบอุตสำหกรรมทีส่รำ้งปญัหำ
ต่อสิง่แวดลอ้มและส่งผลกระทบทำงลบต่อควำมเป็นอยูแ่ละสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของประชำชน ทัง้สทิธใินกำรมี
มำตรฐำนกำรด ำรงชวีติทีเ่พยีงพอและสทิธดิำ้นสุขภำพตำมขอ้ 11 และ 12 ของกตกิำ ICESCR ตลอดจน
สทิธใินกำรมสี่วนร่วมอย่ำงมคีวำมหมำยในกระบวนกำรพฒันำของประเทศตำมปฏญิญำว่ำด้วยสทิธใิน
กำรพฒันำที่ได้รบักำรรบัรองโดยสมชัชำสหประชำชำติเมื่อปี 2529 เพื่อประกนัว่ำประชำชนจะได้ร ับ
ประโยชน์จำกนโยบำยกำรพฒันำของรฐั รวมทัง้สำมำรถเขำ้ถงึและได้ใชส้ทิธต่ิำงๆ ทีไ่ดร้บักำรรบัรองใน
กตกิำฯ  
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4.  โครงกำรพฒันำที่มผีลกระทบต่อสทิธขิองประชำชนที่ส ำคญัโครงกำรหนึ่งที่ประชำชนได้มำยื่นเรื่อง
ร้องเรยีนต่อคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้แก่ กรณีที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม   
มำบตำพุด จงัหวดัระยอง ปล่อยมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มในปรมิำณมำกจนส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชวีติและ
สุขภำพของประชำชนทีอ่ำศยัอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง โดยประชำชนในพืน้ทีเ่ริม่ไดร้บัผลกระทบจำกปญัหำ
มลพิษดังกล่ำวในรำวปี 2537 และปญัหำได้ด ำเนินเรื่อยมำแม้ภำยหลังปี 2550 ที่ประเทศไทยได้
ประกำศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ทีม่บีทบญัญตัริบัรองสทิธขิองประชำชนทีจ่ะมสี่วนร่วมในกำรบ ำรุงรกัษำ
และใชป้ระโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อชุมชนแลว้ 

5. นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดไดร้บักำรจดัตัง้ขึน้ในปี 2531 ตำมนโยบำยของรฐับำลในกำรพฒันำพืน้ที่
ชำยฝ ัง่ทะเลด้ำนตะวนัออกที่ระบุไว้ในแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2525-
2529) หลงัจำกกำรจดัตัง้ได ้3 ปี รฐับำลไดป้รบัเปลีย่นผงัเมอืงในบรเิวณดงักล่ำวโดยขยำยพืน้ทีท่ีจ่ดัเป็น
เขตอุตสำหกรรมและคลงัสนิค้ำเพิม่ขึน้ให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคยีงนิคมอุตสำหกรรมด้วย  ในปี 2537 
ประชำชนทีอ่ำศยัอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบันิคมอุตสำหกรรมเริม่มปีญัหำสุขภำพอนำมยัและคุณภำพชวีติ
ซึง่เชื่อว่ำเกดิจำกกำรปล่อยมลพษิของโรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม ทัง้มลพษิทำงอำกำศ มลพษิทำง
น ้ำ และของเสยีอนัตรำย กรณีที่เห็นเด่นชดัคอื กรณีครูและนักเรยีนโรงเรยีนแห่งหนึ่งในมำบตำพุดมี
อำกำรเจบ็ปว่ยดว้ยอำกำรปวดศรีษะจำกกลิน่เหมน็ รวมทัง้มอีำกำรเจบ็คอ แสบจมกู แน่นหน้ำอก หำยใจ
ไม่ออก และมผีื่นคนัตำมผวิหนังเฉลีย่วนัละประมำณ 40 คนจนในทีสุ่ดโรงเรยีนต้องยำ้ยออกจำกพื้นที่
ดงักล่ำวไปอยูใ่นทีแ่ห่งใหม่ นอกจำกปญัหำดำ้นสุขภำพแลว้ ยงัมปีระชำชนในบำงพืน้ทีป่ระสบปญัหำขำด
แคลนน ้ำเนื่องจำกมกีำรน ำน ้ำไปใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรมด้วย  

6. ในปี 2548 กรมควบคุมมลพษิได้ตรวจสำรประกอบอนิทรยีร์ะเหยง่ำย (VOCs) ในบรเิวณนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุดพบว่ำมสีำรก่อมะเรง็ที่มคี่ำสูงกว่ำระดบัเฝ้ำระวงัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ  
ของ US-EPA (Environmental Protection Agency) ซึง่เป็นหน่วยงำนดำ้นกำรคุม้ครองสิง่แวดลอ้มของ
สหรฐัฯ มำกถึง 19 ชนิด นอกจำกนี้ ยงัพบโลหะหนักซึ่งเป็นสำรก่อมะเรง็ในน ้ำและดนิสูงเกินเกณฑ์
มำตรฐำน และพบว่ำนิคมอุตสำหกรรมไม่มบี่อขยะก ำจดัสำรพษิในพื้นที่เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของ
โรงงำนที่เพิม่ขึ้น  ในขณะเดยีวกนั มผีลกำรศกึษำของนักวชิำกำรอิสระที่ประชำชนในพื้นที่ขอให้ช่วย
ท ำกำรศึกษำวิจยัเพรำะเชื่อว่ำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมสีำเหตุมำจำกกำรสะสมของสำรพษิในร่ำงกำย      
ผลกำรศกึษำพบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งทีท่ ำกำรส ำรวจมคีวำมถี่ของเซลสท์ีม่สีำรพนัธุกรรมผดิปกตทิีม่คี่ำสูงมำก 
แมว้่ำงำนส ำรวจนี้จะไม่สำมำรถระบุได้ว่ำกลุ่มตวัอย่ำงได้รบัสำรชนิดใด แต่บ่งชีไ้ดว้่ำกลุ่มตวัอย่ำงไดร้บั
สิง่มพีษิที่มผีลไปท ำลำยสำรพนัธุกรรมในเซลส์  จำกผลกำรศึกษำดงักล่ำว เครอืข่ ำยประชำชนภำค
ตะวนัออก ซึง่เป็นกำรรวมกลุ่มของประชำชนในพื้นทีท่ี่ไดร้บัผลกระทบ จงึได้ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งต่อศำล
ปกครองจงัหวดัระยอง ขอให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติกำรประกำศให้พื้นที่มำบตำพุดและ
บรเิวณใกลเ้คยีงเป็นเขตควบคุมมลพษิเพื่อด ำเนินกำรควบคุม ลด และขจดัมลพษิซึง่ศำลไดม้คี ำพพิำกษำ
เมื่อวนัที่ 3 มนีำคม 2552 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกำศเขตควบคุมมลพษิตำมค ำฟ้องของผู้ได้รบั
ผลกระทบภำยใน 60 วนั 

7. หลงัจำกที่ประเทศไทยประกำศใช้รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ในเดอืนสงิหำคม 2550 กำรอนุมตัโิครงกำร
พฒันำทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงยงัมไิดเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ โดยในวนัที ่
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25 สงิหำคม 2552  คณะรฐัมนตรไีดม้มีติใหอ้อกใบอนุญำตใหแ้ก่โรงงำนที่จะก่อสรำ้งในเขตมำบตำพุด
รวม 76 โครงกำรโดยไม่ได้มกีำรศึกษำและประเมนิผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมและสุขภำพและไม่ได้
จดักำรรบัฟงัควำมเหน็จำกประชำชนตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 67 วรรคสองของรฐัธรรมนูญฉบบัปี 2550 
ก่อน และกำรอนุญำตดงักล่ำวเกดิขึน้ในขณะทีป่ญัหำมลพษิดำ้นสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีม่ำบตำมพุดยงัไม่ได้
รบักำรแกไ้ขใหเ้หน็ผลอยำ่งเป็นรปูธรรม องคก์รเอกชนดำ้นสิง่แวดลอ้มและชำวบำ้นมำบตำพุดที่อำศยัอยู่
ในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจงึไดย้ื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงเพื่อใหร้ะงบักำรออกใบอนุญำตใหแ้ก่โรงงำน
โดยไม่มกีำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
2550 ซึง่ศำลได้มคี ำสัง่บรรเทำทุกขใ์หห้น่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งระงบักำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวไว้ก่อน
เมือ่วนัที ่29 กนัยำยน 2552 

8. เพื่อแก้ไขปญัหำที่เกิดขึ้น รฐับำลจงึได้จดัตัง้คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำยประกอบด้วยผู้แทนภำครฐั 
ภำคเอกชน ภำคประชำชน และนักวชิำกำรในเดอืนพฤศจกิำยน 2552  คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำยได้ศกึษำ  
แนวทำงกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 67 วรรคสองของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 
และได้มขีอ้เสนอไปยงัรฐับำลในเดอืนมถุินำยน 2553 ให้มกีำรก ำหนดประเภทและขนำดโครงกำรหรอื
กจิกำรที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทีต่้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองรวม 18 โครงกำร
รวมทัง้ไดเ้สนอหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินกำรจดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส ำหรบั
โครงกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง แนวทำงในกำรจดักำรรบัฟงัควำมคดิเหน็จำก
ประชำชนและผู้มสี่วนได้เสยี และกำรจดัตัง้องค์กรอิสระด้ำนสิง่แวดล้อมและสุขภำพเพื่อให้ควำมเห็น
ประกอบก่อนกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งรฐับำลได้รบัขอ้เสนอดงักล่ำวไปด ำเนินกำรต่อยกเว้นในเรื่องของ
ประเภทของโครงกำรหรอืกจิกำรทีอ่ำจมผีลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงและต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
67 วรรคสองที่รฐับำลโดยกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ได้ออกประกำศก ำหนดให้มี
โครงกำรในลกัษณะดงักล่ำวเพยีง 11 โครงกำร เครอืขำ่ยประชำชนภำคตะวนัออกจงึไดม้หีนังสอืรอ้งเรยีน
ไปยงัหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถงึคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำตเิพื่อขอให้รฐับำลทบทวนกำรก ำหนด
ประเภทโครงกำรที่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองให้เป็นไปตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำร      
สี่ฝ่ำยเน่ืองจำกเป็นข้อเสนอที่ได้มกีำรด ำเนินกำรตำมหลกัวิชำกำรและได้มกีำรรบัฟงัควำมเห็นจำก
ประชำชนดว้ย 

9.  หลงัจำกทีก่ระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตฯิ ไดอ้อกประกำศก ำหนดประเภทโครงกำรหรอืกจิกำรทีต่้อง
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองเมื่อวนัที่ 31 สงิหำคม 2553  ศำลปกครองกลำงได้พจิำรณำคดทีี่
ประชำชนทีไ่ดร้บัผลกระทบขอใหม้กีำรระงบักำรด ำเนินโครงกำรในพืน้ทีม่ำบตำพุดจ ำนวน 76 โครงกำรที่
ศำลได้มีค ำสัง่บรรเทำทุกข์ชัว่ครำว ไปก่อนหน้ำนี้ ต่อเนื่ องโดยอ้ำงอิงประกำศของกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตฯิ ดงักล่ำว และในวนัที ่2 กนัยำยน 2553 ศำลไดพ้พิำกษำใหย้กเลกิกำรระงบัด ำเนิน
โครงกำร 74 โครงกำร คงเหลอืโครงกำรทีศ่ำลใหย้กเลกิกำรด ำเนินกำรเพยีง 2 โครงกำรเท่ำนัน้ 

10. จำกกรณีที่เกิดขึ้น กสม. มคีวำมเห็นว่ำ รฐับำลไทยไม่ได้ปฏิบตัิตำมพนัธกรณีในกำรเคำรพและ
คุม้ครองสทิธขิองประชำชนในกำรที่จะด ำรงชวีติในสภำพแวดลอ้มที่ดแีละมสีุขภำพที่ด ีรวมทัง้สทิธขิอง
ประชำชนในกำรทีจ่ะมสี่วนรว่มในกจิกำรสำธำรณะทีม่ผีลกระทบต่อคุณภำพชวีติของประชำชน และไม่ได้
ปฏบิตัติำมพนัธกรณใีนกำรส่งเสรมิใหป้ระชำชนสำมำรถเขำ้ถงึและไดใ้ชส้ทิธต่ิำงๆ ดงักล่ำวซึง่เป็นสทิธทิี่
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ได้รบักำรรบัรองทัง้ตำมกตกิำ ICESCR และรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550ได้
อย่ำงแท้จรงิ และสะท้อนให้เห็นว่ำรฐับำลให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำทำงเศรษฐกิจโดยไม่ค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อประชำชนซึ่งไม่สอดคล้องกบัแนวทำงในปฏญิญำว่ำด้วยกำรพฒันำ  กำรที่รฐับำลอนุญำต  
ให้ภำคเอกชนด ำเนินโครงกำร 76 โครงกำรในพื้นที่มำบตำพุดซึ่งอำจมผีลกระทบต่อกำรด ำรงชวีติและ
สุขภำพของประชำชนในพืน้ที่โดยไม่มกีำรท ำกำรประเมนิผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ถอืว่ำ
เป็นกำรกระท ำที่มผีลเป็นกำรละเมดิสิทธิของประชำชน  นอกจำกนี้ หลงัจำกที่ศำลปกครองมคี ำสัง่
บรรเทำทุกข์ให้ระงบักำรด ำเนินโครงกำร 76 โครงกำรเมื่อเดือนกันยำยน 2552  รฐับำลได้มคีวำม
พยำยำมอยำ่งชดัแจง้ทีจ่ะผลกัดนัใหโ้ครงกำรทีถู่กระงบัดงักล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปไดโ้ดยกำรมอบ
ใหก้ระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตฯิ พจิำรณำประเภทโครงกำรทีต่้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองที่
คณะกรรมกำรสีฝ่ำ่ยเสนออกีครัง้ ซึง่ผลปรำกฏว่ำกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตฯิ ไดอ้อกประกำศเมื่อวนัที ่
31 สงิหำคม 2553 ก ำหนดประเภทโครงกำรน้อยกว่ำทีค่ณะกรรมกำรสีฝ่่ำยเสนอถงึ 7 ประเภทและส่งผล
ใหโ้ครงกำรเกอืบทัง้หมดทีศ่ำลไดม้คี ำสัง่ใหร้ะงบักำรด ำเนินโครงกำรก่อนหน้ำนี้สำมำรถด ำเนินกำรต่อไป
ได้เนื่องจำกศำลไดใ้ช้ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตฯิ ฉบบัดงักล่ำวเป็นพื้นฐำนในกำรพจิำรณำ
คดจีนเหลอืโครงกำรที่ศำลให้เพกิถอนใบอนุญำตเพียง 2 โครงกำรเท่ำนัน้ สะท้อนให้เห็นว่ำประกำศ
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตฯิ เมือ่วนัที ่31 สงิหำคม 2553 อำจไม่ครอบคลุมโครงกำรทีอ่ำจมผีลกระทบ
อย่ำงรุนแรงต่อชุมชนทัง้ด้ำนคุณภำพสิง่แวดล้อม ทรพัยำกร ธรรมชำติและสุขภำพ ท ำให้ประชำชนมี
ควำมเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำวมำกขึน้ กำรกระท ำดงักล่ำวของรฐัอำจ
ส่งผลให้เกิดกำรลดทอนสทิธขิองประชำชนที่จะด ำรงชวีติในสภำพแวดล้อมที่ดแีละไม่เป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพ   

11. เมื่อประชำชนในพื้นที่มำบตำพุดและบริเวณใกล้เคียงได้ร ับผลกระทบจำกปญัหำมลพิษตัง้แต่
ประมำณปี 2537 เป็นตน้มำ รฐับำลไม่ไดด้ ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปญัหำและคุม้ครองสทิธขิองประชำชนทีจ่ะ
ด ำรงชวีติในสภำพแวดล้อมที่ดแีละไม่ส่งผลต่อสุขภำพของประชำชนอย่ำงจรงิจงั ปญัหำดงักล่ำวยงัคง
ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่องเหน็ได้จำกผลกำรตรวจสอบคุณภำพอำกำศของกรมควบคุมมลพษิในปี 2548 
และกำรพบควำมผดิปกตใินเซลสข์องประชำชนกลุ่มตวัอย่ำงในพืน้ทีใ่นปี 2549 จนกระทัง่ประชำชนต้อง
พึง่อ ำนำจศำลและศำลไดม้คี ำสัง่ใหป้ระกำศใหพ้ืน้ทีม่ำบตำพุดและบรเิวณใกลเ้คยีงเป็นเขตควบคุมมลพษิ
ในปี 2552  ในส่วนของพนัธกรณีในกำรท ำให้ประชำชนได้เขำ้ถึงและใช้สทิธใินทำงปฏบิตันิัน้  กำรที่
รฐับำลไมไ่ดก้ ำหนดวธิกีำรรบัฟงัควำมเหน็ทีป่ระกนัว่ำประชำชนจะมสี่วนร่วมอย่ำงแทจ้รงิในโครงกำรทีม่ ี
ผลกระทบต่อชุมชนตำมมำตรำ 67 วรรคสองของรฐัธรรมนูญฯ ถอืไดว้่ำเป็นกำรละเลยกำรกระท ำของรฐัที่
ท ำให้ประชำชนไม่สำมำรถใช้สทิธใินกำรมสี่วนร่วมในกิจกำรที่มผีลกระทบต่อกำรด ำรงชวีติของตนได้  
นอกจำกนี้ รฐัยงัไมไ่ดใ้หค้วำมรูแ้ก่ประชำชนในประเดน็ทำงเทคนิคเกี่ยวกบัผลกระทบของกำรใชส้ำรเคมี
ในกระบวนกำรผลติและของเสยีทีอ่ำจปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้มและประเดน็ดำ้นกฎหมำยเพื่อใหป้ระชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพียงพอที่จะมสี่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงกำรที่มผีลกระทบต่อชุมชนได้อย่ำง  
แทจ้รงิดว้ย  

12. กสม. ได้มขีอ้เสนอแนะไปยงัรฐับำลให้มกีำรทบทวนประเภทโครงกำรที่อำจมผีลกระทบต่อชุมชน
อย่ำงรุนแรงให้ครอบคลุมโครงกำรบำงประเภทเพิม่เตมิตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสี่ฝ่ำย และให้มี
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กำรทบทวนประเภทโครงกำรทุก 2 ปี รวมทัง้ใหม้กีำรศกึษำศกัยภำพรองรบั (carrying capacity) ของ
พืน้ทีม่ำบตำมพุดในทุกมติโิดยในระหว่ำงนัน้ให้ยุตกิำรขยำยอุตสำหกรรมทีส่รำ้งมลพษิไวก่้อน  ในส่วน
ของกำรคุ้มครองสทิธขิองประชำชนนัน้ รฐับำลควรก ำหนดนโยบำยและกฎเกณฑท์ี่ชดัเจนเพื่อให้ภำค
ธุรกิจมคีวำมรบัผดิชอบที่ต้องค ำนึงถึงกำรเคำรพสทิธมินุษยชนในกำรประกอบกำร (due diligence) 
ก ำกบัดูแลกระบวนกำรจดัท ำกำรศกึษำและประเมนิผลกระทบของโครงกำรต่อคุณภำพสิง่แวดล้อมและ
สุขภำพของประชำชน (Environmental Impact Assessment / Health Impact Assessment – EIA/HIA) 
ตำมหลกัธรรมำภบิำล กำรก ำหนดมำตรกำรลงโทษอุตสำหกรรมทีไ่ม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขหรอืขอ้ก ำหนดใน 
EIA/HIA และก ำหนดมำตรกำรชดเชยและเยียวยำที่ชัดเจนในกรณีที่มกีำรประกอบอุตสำหกรรมส่ง
ผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยัหรอืคุณภำพชวีติของประชำชน 

13.  กสม. ยงัไดเ้สนอแนะใหร้ฐับำลด ำเนินกำรในเรือ่งอื่นๆ เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชำชนไดใ้ชส้ทิธทิีไ่ดร้บักำร
รบัรองตำมกฎหมำยอยำ่งแทจ้รงิ เช่น กำรออกกฎหมำยทีก่ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีช่ดัเจนเกี่ยวกบั
กำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ กำรออกกฎหมำยเพื่อจดัตัง้องค์กรอสิระ
ด้ำนสิง่แวดล้อมและสุขภำพเพื่อให้ควำมเหน็ต่อโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงตำม
มำตรำ 67 วรรคสองของรฐัธรรมนูญฯ และกำรด ำเนินนโยบำยกำรพฒันำที่ให้ควำมส ำคญักับกำร
ปรบัปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมถึงก ำหนดกำรใช้พื้นที่ส ำหรบัอุตสำหกรรมที่มคีวำมสมดุล
ระหว่ำงกำรพฒันำเศรษฐกิจกับกำรอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมอืตัดสินในระดบัภำพรวมเช่น     
กำรประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศำสตร ์(Strategic Environmental Assessment) และใหป้ระชำชนมี
ส่วนร่วมตำมปฏญิญำว่ำด้วยกำรพฒันำของสหประชำชำตแิละตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนพฒันำเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศอยำ่งจรงิจงั 

14. หลงัจำกได้รบัขอ้เสนอแนะจำก กสม. รฐับำลชี้แจงว่ำไดม้กีำรด ำเนินกำรในบำงประเดน็ เช่น กำร
ท ำกำรศกึษำศกัยภำพรองรบัของพืน้ทีม่ำบตำพุดในเบือ้งต้น กำรพจิำรณำปรบัปรุงแผนกำรแก้ไขปญัหำ
มำบตำพุดอย่ำงครบวงจรโดยมเีจตนำรมณ์ใหทุ้กภำคส่วนมสี่วนร่วมในกำรแก้ไขปญัหำ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสทิธบิุคคลและสทิธชิุมชนตำมมำตรำ 67 ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 
กำรจดัตัง้กลไกในระดบัจงัหวดัเพื่อขบัเคลื่อนและตดิตำมกำรแก้ไขปญัหำในพืน้ที่ไดอ้ย่ำงทนักำรณ์ และ
กำรพิจำรณำน ำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผน
โครงกำรของหน่วยงำน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ กสม. มขี้อเสนอแนะ แต่จะต้องมกีำร
ตดิตำมผลในทำงปฏบิตัต่ิอไป  

15. ส่วนกำรออกกฎหมำยเพื่อจดัตัง้องคก์ำรอสิระดำ้นสิง่แวดลอ้มและสุขภำพนัน้ หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง
ไดม้กีำรยกร่ำงกฎหมำยในเรื่องดงักล่ำวแล้ว แต่มกีำรยุบสภำในเดอืนธนัวำคม 2556 และมกีำรยกเลกิ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 ตำมประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตเิมื่อ
วนัที ่22 พฤษภำคม 2557 จงึไดช้ะลอกำรด ำเนินกำรทีเ่กี่ยวขอ้งและรอควำมชดัเจนของรฐัธรรมนูญฉบบั
ใหมต่่อไป ส ำหรบัขอ้เสนอแนะของ กสม. ทีเ่หน็ควรมกีำรทบทวนประกำศก ำหนดประเภทและขนำดของ
โครงกำรหรอืกรรมทีอ่ำจส่งผลกระทบรนุแรงต่อชุมชนตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสีฝ่่ำยนัน้ กระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตฯิ ได้ชีแ้จงเหตุผลทีไ่ม่ไดร้วมประเภทโครงกำรตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสีฝ่่ำย
ไว้ในประกำศดงักล่ำวเพยีงประเภทเดยีว คอืโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส ำคญั ได้แก่ แหล่ง
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มรดกโลกที่ขึน้บญัชตีำมอนุสญัญำระหว่ำงประเทศ แหล่งประวตัิศำสตร์ตำมกฎหมำย พื้นที่ป่ำอนุรกัษ์ 
พื้นที่ชุ่มน ้ำที่มคีวำมส ำคญัระหว่ำงประเทศ และพื้นที่ลุ่มน ้ำชัน้ 1 และไม่ได้แสดงเจตนำว่ำจะมกีำร
ทบทวนโครงกำรประเภทอื่นๆ ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสีฝ่่ำยทีเ่หลอือกี 6 โครงกำรทีไ่ม่ได้รวมอยู่
ในประกำศที่กล่ำวถงึขำ้งต้นหรอืไม่อย่ำงไร หำกกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติฯ เห็นว่ำไม่จ ำเป็นต้อง
ก ำหนดให้โครงกำร 6 ประเภทไวใ้นประกำศฯ ก็ควรมเีหตุผลชี้แจงต่อสงัคมให้ชดัเจนเพื่อให้ประชำชน
มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินโครงกำร 6 ประเภทดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของ
ประชำชน 

16.  ปญัหำกำรประกอบอุตสำหกรรมทีป่ล่อยมลพษิและสำรอนัตรำยต่อสิง่แวดลอ้มและส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำรงชวีติและสุขภำพของประชำชนไมไ่ดเ้กดิกบันิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดเพยีงกรณีเดยีว ยงัมอีกี
หลำยกรณีทีป่ระชำชนทีอ่ำศยัอยู่ในพื้นทีท่ี่มกีำรประกอบอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ได้รบัผลกระทบในกำร
ด ำรงชวีติและสุขภำพในท ำนองเดยีวกนักบักรณีมำบตำมพุดที ่นับตัง้แต่ที ่กสม. ชุดปจัจุบนัเขำ้รบัหน้ำที่
เมื่อเดอืนมถุินำยน 2552 จนถงึขณะนี้ได้รบัเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัสทิธชิุมชนรวม 373 เรื่อง เฉลี่ยปีละ
ประมำณ 60 เรื่องจำกเรื่องร้องเรยีนที่ได้รบักว่ำ 600 เรื่องในแต่ละปี หรอืคดิเห็นร้อยละ 10 ของเรื่อง
ร้องเรยีนทัง้หมดที่ กสม. ได้รบั กรณีร้องเรยีนที่ส ำคญั ได้แก่ กรณีกำรขุดเจำะปิโตรเลียมที่จงัหวัด
ขอนแก่น กำฬสนิธุ์ และอุดรธำนี กรณีกำรสรำ้งท่ำเรอืน ้ำลกึปำกบำรำที่จงัหวดัสตูล กรณีกำรท ำเหมอื
โปแตชที่จงัหวดัชยัภูมแิละอุดรธำนี รวมถึงกรณีกำรท ำเหมอืงทองในจงัหวดัเลยและจงัหวดัพิจติรที่
ปรำกฏในรำยงำนขำ่วเมือ่เรว็ๆ นี้ทีช่ำวบำ้นทีอ่ำศยัอยูใ่กลบ้รเิวณเหมอืงไดร้บัผลกระทบดำ้นสุขภำพจำก
โลหะหนักที่ปนเป้ือนในดนิและน ้ำในพื้นที่รอบเหมอืงจนต้องฟ้องรอ้งต่อศำลปกครองเมื่อปลำยปี 2553 
เพื่อขอให้มกีำรเพกิถอนประทำนบตัรของผู้ประกอบกำร ซึง่จนถงึขณะน้ีปญัหำดงักล่ำวยงัไม่ได้รบักำร
แก้ไขให้เหน็ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ปญัหำที่เกดิขึน้สะท้อนให้เหน็ว่ำรฐับำลไทยให้ควำมส ำคญักบักำร
พฒันำทำงเศรษฐกจิและอุตสำหกรรมมำกกว่ำกำรปรบัปรงุคุณภำพชวีติของประชำชน  

17.  กสม. เหน็ว่ำรฐับำลควรปรบัทศิทำงกำรพฒันำให้สอดคล้องกบัหลกักำรในปฏญิญำว่ำด้วยสทิธใิน
กำรพฒันำและแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติอย่ำงจรงิจงั โดยด ำเนินนโยบำยกำรพฒันำที่
เคำรพสทิธขิองประชำชนและส่งเสรมิใหป้ระชำชนไดม้สี่วนร่วมในกระบวนกำรพฒันำอย่ำงแทจ้รงิเพื่อให้
ประชำชนเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำ ในขณะเดยีวกนั รฐัควรเร่งแก้ไขปญัหำผลกระทบของกำร
ประกอบอุตสำหกรรมต่อสทิธใินกำรด ำเนินชวีติในสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพของประชำชน
อย่ำงจรงิจงัและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็ รวมทัง้มมีำตรกำรก ำกบักำรประกอบอุตสำหกรรมของ
ภำคเอกชนให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดัโดยน ำหลกักำรว่ำด้วยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนในกำร
ด ำเนินกำรตำมกรอบกำรเคำรพ คุม้ครอง และเยยีวยำมำใช้เพื่อปกป้องสทิธขิองประชำชนทีไ่ดร้บัรองทัง้
ตำมกฎหมำยภำยในและตำมพนัธกรณรีะหว่ำงประเทศภำยใตก้ตกิำ ICESCR   

----------------------------- 

1 เมษำยน 2558 


