รายงานคู่ขนานการปฏิ บตั ิ ตามกติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม ของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการประจากติ กาฯ
-----------------------------------1. ประเทศไทยได้จดั ทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเพื่อกำหนดทิศทำงและยุทธศำสตร์ใน
กำรพัฒนำประเทศมำตัง้ แต่ปี 2504 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 8 ที่ใช้ในช่วงปี 2540-2544 เป็ นจุดเปลี่ยน
สำคัญของกำรวำงแผนพัฒนำประเทศเนื่องจำกแผนฉบับดังกล่ำวได้ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนในสังคม และมุ่งให้“คนเป็ นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” พร้อมทัง้ ปรับเปลี่ยนวิธกี ำรพัฒนำเป็ น
บูรณำกำรแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล ซึ่งยังคงเป็ นแนวทำงหลัก ที่ใช้ในกำรจัดทำแผน
พัฒนำฯ เรือ่ ยมำจนถึงแผนฉบับที่ 11 ทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั (2555-2559)
2. นอกจำกนี้ รัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ยังมีบทบัญญัตทิ ่ี รบั รองสิทธิของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนกำรพัฒนำไว้ในมำตรำ 66-67 ซึง่ ระบุว่ำบุคคลซึง่ รวมกันเป็ นชุมชนมีสทิ ธิท่ี
จะมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร บำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม รวมถึง
กำรมีส ิท ธิท่ีจ ะมีส่ ว นร่ว มในกำรให้ข้อ คิด เห็น ต่ อ กำรด ำเนิ น โครงกำรหรือ กิจ กรรมที่อ ำจก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทัง้ ในด้ำนคุ ณภำพสิง่ แวดล้อม ทรัพยำกร ธรรมชำติและสุขภำพเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถดำรงชีวติ อยู่ได้อย่ำงปกติในสภำวะแวดล้อมที่ไม่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยหรือ
คุณภำพชีวติ ของตน ทัง้ นี้ รัฐธรรมนู ญยังได้รบั รองสิทธิของประชำชนที่จะฟ้องหน่ วยงำนของรัฐหำกไม่
ดำเนินกำรตำมบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในเรือ่ งนี้ดว้ ย
3. อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจะให้ค วำมสำคัญ กับคนในกระบวนกำร
พัฒนำประเทศ และรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักรำช 2550 จะได้รบั รองสิทธิของบุคคลและชุมชนในกำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำร บำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อชุมชน แต่ในช่วงหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำมีปญั หำทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิดำ้ นต่ำงๆ ทีไ่ ด้รบั กำรรับรองในกติกำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights – ICESCR) ทีม่ แี นวโน้มทวีควำมรุนแรงขึน้ ได้แก่ กำรพัฒนำทีข่ ำดควำม
สมดุลและก่ อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ำ โดยรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยตัว ทำงเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกำรลงทุนที่ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติจนส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวติ ของชุมชนในท้องถิน่ ที่พง่ึ พิงทรัพยำกรในกำรเลี้ยงชีพ และกำรประกอบอุตสำหกรรมทีส่ ร้ำงปญั หำ
ต่อสิง่ แวดล้อมและส่งผลกระทบทำงลบต่อควำมเป็นอยูแ่ ละสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนของประชำชน ทัง้ สิทธิในกำรมี
มำตรฐำนกำรดำรงชีวติ ทีเ่ พียงพอและสิทธิดำ้ นสุขภำพตำมข้อ 11 และ 12 ของกติกำ ICESCR ตลอดจน
สิทธิในกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีค วำมหมำยในกระบวนกำรพัฒนำของประเทศตำมปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิใน
กำรพัฒนำที่ได้รบั กำรรับรองโดยสมัชชำสหประชำชำติเมื่อปี 2529 เพื่อประกันว่ำประชำชนจะได้ร ับ
ประโยชน์จำกนโยบำยกำรพัฒนำของรัฐ รวมทัง้ สำมำรถเข้ำถึง และได้ใช้สทิ ธิต่ำงๆ ทีไ่ ด้รบั กำรรับรองใน
กติกำฯ
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4. โครงกำรพัฒนำที่มผี ลกระทบต่อสิทธิของประชำชนที่สำคัญ โครงกำรหนึ่งที่ประชำชนได้มำยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุ ษ ยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้แก่ กรณีท่โี รงงำนในนิคมอุ ตสำหกรรม
มำบตำพุด จังหวัดระยอง ปล่อยมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมในปริมำณมำกจนส่งผลกระทบต่อ กำรดำรงชีวติ และ
สุขภำพของประชำชนทีอ่ ำศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง โดยประชำชนในพืน้ ทีเ่ ริม่ ได้รบั ผลกระทบจำกปญั หำ
ั หำได้ด ำเนิ น เรื่อ ยมำแม้ภ ำยหลัง ปี 2550 ที่ป ระเทศไทยได้
มลพิษ ดัง กล่ ำ วในรำวปี 2537 และป ญ
ประกำศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ทม่ี บี ทบัญญัตริ บั รองสิทธิของประชำชนทีจ่ ะมีส่วนร่วมในกำรบำรุงรักษำ
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชนแล้ว
5. นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดได้รบั กำรจัดตัง้ ขึน้ ในปี 2531 ตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำพืน้ ที่
ั่
ชำยฝงทะเลด้
ำนตะวันออกที่ระบุไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 25252529) หลังจำกกำรจัดตัง้ ได้ 3 ปี รัฐบำลได้ปรับเปลีย่ นผังเมืองในบริเวณดังกล่ำวโดยขยำยพืน้ ทีท่ จ่ี ดั เป็ น
เขตอุตสำหกรรมและคลังสินค้ำเพิม่ ขึน้ ให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสำหกรรมด้วย ในปี 2537
ประชำชนทีอ่ ำศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสำหกรรมเริม่ มีปญั หำสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีว ติ
ซึง่ เชื่อว่ำเกิดจำกกำรปล่อยมลพิษของโรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม ทัง้ มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำง
น้ ำ และของเสียอันตรำย กรณีท่เี ห็นเด่นชัดคือ กรณีครูและนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในมำบตำพุดมี
อำกำรเจ็บปว่ ยด้วยอำกำรปวดศีรษะจำกกลิน่ เหม็น รวมทัง้ มีอำกำรเจ็บคอ แสบจมูก แน่ นหน้ำอก หำยใจ
ไม่ออก และมีผ่นื คันตำมผิวหนังเฉลีย่ วันละประมำณ 40 คนจนในทีส่ ุดโรงเรียนต้องย้ำยออกจำกพื้นที่
ดังกล่ำวไปอยูใ่ นทีแ่ ห่งใหม่ นอกจำกปญั หำด้ำนสุขภำพแล้ว ยังมีประชำชนในบำงพืน้ ทีป่ ระสบปญั หำขำด
แคลนน้ำเนื่องจำกมีกำรนำน้ำไปใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมด้วย
6. ในปี 2548 กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสำรประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ำย (VOCs) ในบริเวณนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุดพบว่ำมีสำรก่ อมะเร็งที่มคี ่ำสูงกว่ำระดับเฝ้ำระวังคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
ของ US-EPA (Environmental Protection Agency) ซึง่ เป็ นหน่ วยงำนด้ำนกำรคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมของ
สหรัฐฯ มำกถึง 19 ชนิด นอกจำกนี้ ยังพบโลหะหนักซึ่งเป็ นสำรก่อมะเร็งในน้ ำและดินสูงเกินเกณฑ์
มำตรฐำน และพบว่ำ นิค มอุ ตสำหกรรมไม่มบี ่อขยะกำจัดสำรพิษ ในพื้นที่เ พื่อ รองรับกำรขยำยตัว ของ
โรงงำนที่เพิม่ ขึ้น ในขณะเดียวกัน มีผลกำรศึกษำของนักวิชำกำรอิสระที่ประชำชนในพื้นที่ขอให้ช่วย
ทำกำรศึก ษำวิจยั เพรำะเชื่อว่ ำกำรเจ็บป่ว ยที่เ กิด ขึ้นมีส ำเหตุมำจำกกำรสะสมของสำรพิษ ในร่ำงกำย
ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทีท่ ำกำรสำรวจมีควำมถี่ของเซลส์ทม่ี สี ำรพันธุกรรมผิดปกติทม่ี คี ่ำสูงมำก
แม้ว่ำงำนสำรวจนี้จะไม่สำมำรถระบุได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้รบั สำรชนิดใด แต่บ่งชีไ้ ด้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้รบั
สิง่ มีพษิ ที่มผี ลไปทำลำยสำรพันธุ ก รรมในเซลส์ จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว เครือ ข่ ำยประชำชนภำค
ตะวันออก ซึง่ เป็ นกำรรวมกลุ่มของประชำชนในพื้นทีท่ ่ไี ด้รบั ผลกระทบ จึงได้ ดำเนินกำรฟ้องร้องต่อศำล
ปกครองจังหวัดระยอง ขอให้ค ณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อ มแห่งชำติกำรประกำศให้พ้นื ที่มำบตำพุด และ
บริเวณใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินกำรควบคุม ลด และขจัดมลพิษซึง่ ศำลได้มคี ำพิพำกษำ
เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2552 ให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องประกำศเขตควบคุมมลพิษตำมคำฟ้องของผู้ได้รบั
ผลกระทบภำยใน 60 วัน
7. หลังจำกที่ประเทศไทยประกำศใช้รฐั ธรรมนู ญฉบับใหม่ ในเดือนสิงหำคม 2550 กำรอนุ มตั โิ ครงกำร
พัฒนำทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงยังมิได้เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ โดยในวันที่
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25 สิงหำคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ออกใบอนุ ญำตให้แก่โรงงำนที่จะก่อสร้ำงในเขตมำบตำพุด
รวม 76 โครงกำรโดยไม่ได้มกี ำรศึกษำและประเมินผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อ มและสุ ขภำพและไม่ได้
จัดกำรรับฟงั ควำมเห็นจำกประชำชนตำมที่กำหนดในมำตรำ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2550
ก่อน และกำรอนุ ญำตดังกล่ำวเกิดขึน้ ในขณะทีป่ ญั หำมลพิษด้ำนสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีม่ ำบตำมพุดยังไม่ได้
รับกำรแก้ไขให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม องค์กรเอกชนด้ำนสิง่ แวดล้อมและชำวบ้ำนมำบตำพุดที่อำศัยอยู่
ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจึงได้ย่นื ฟ้องต่อศำลปกครองกลำงเพื่อให้ระงับกำรออกใบอนุ ญำตให้แก่โรงงำน
โดยไม่มกี ำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช
2550 ซึง่ ศำลได้มคี ำสังบรรเทำทุ
่
กข์ให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องระงับกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวไว้ก่อน
เมือ่ วันที่ 29 กันยำยน 2552
ั หำที่เ กิด ขึ้น รัฐ บำลจึง ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำ ยประกอบด้ว ยผู้แ ทนภำครัฐ
8. เพื่อ แก้ไ ขป ญ
ภำคเอกชน ภำคประชำชน และนักวิชำกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2552 คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำยได้ศกึ ษำ
แนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรำ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนู ญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
และได้มขี อ้ เสนอไปยังรัฐบำลในเดือนมิถุนำยน 2553 ให้มกี ำรกำหนดประเภทและขนำดโครงกำรหรือ
กิจกำรที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทีต่ ้องดำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองรวม 18 โครงกำร
รวมทัง้ ได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมสำหรับ
โครงกำรทีอ่ ำจก่ อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง แนวทำงในกำรจัดกำรรับฟงั ควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนและผู้มสี ่วนได้เสีย และกำรจัดตัง้ องค์กรอิสระด้ำนสิง่ แวดล้อมและสุขภำพเพื่อให้ควำมเห็น
ประกอบก่อนกำรดำเนินโครงกำร ซึ่งรัฐบำลได้รบั ข้อเสนอดังกล่ำวไปดำเนินกำรต่อยกเว้นในเรื่องของ
ประเภทของโครงกำรหรือกิจกำรทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงและต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ
67 วรรคสองที่รฐั บำลโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อ ม ได้อ อกประกำศกำหนดให้ม ี
โครงกำรในลักษณะดังกล่ำวเพียง 11 โครงกำร เครือข่ำยประชำชนภำคตะวันออกจึงได้มหี นังสือร้องเรียน
ไปยังหน่ วยงำนต่ำงๆ รวมถึงคณะกรรมกำรสิทธิมนุ ษยชนแห่งชำติเพื่อขอให้ รฐั บำลทบทวนกำรกำหนด
ประเภทโครงกำรที่ต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองให้เป็ นไปตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำร
สี่ฝ่ำยเนื่ อ งจำกเป็ นข้อ เสนอที่ไ ด้มกี ำรด ำเนิ นกำรตำมหลัก วิชำกำรและได้มกี ำรรับฟ งั ควำมเห็นจำก
ประชำชนด้วย
9. หลังจำกทีก่ ระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ ได้ออกประกำศกำหนดประเภทโครงกำรหรือกิจกำรทีต่ ้อง
ดำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองเมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2553 ศำลปกครองกลำงได้ พจิ ำรณำคดีท่ี
ประชำชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบขอให้มกี ำรระงับกำรดำเนินโครงกำรในพืน้ ทีม่ ำบตำพุดจำนวน 76 โครงกำรที่
ศำลได้ ม ีค ำสัง่ บรรเทำทุ ก ข์ ช ัว่ ครำว ไปก่ อ นหน้ ำ นี้ ต่ อ เนื่ องโดยอ้ ำ งอิ ง ประกำศของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติฯ ดังกล่ำว และในวันที่ 2 กันยำยน 2553 ศำลได้พพิ ำกษำให้ยกเลิกกำรระงับดำเนิน
โครงกำร 74 โครงกำร คงเหลือโครงกำรทีศ่ ำลให้ยกเลิกกำรดำเนินกำรเพียง 2 โครงกำรเท่ำนัน้
10. จำกกรณีท่ีเ กิดขึ้น กสม. มีควำมเห็นว่ำ รัฐบำลไทยไม่ได้ปฏิบตั ิต ำมพันธกรณีใ นกำรเคำรพและ
คุม้ ครองสิทธิของประชำชนในกำรที่จะดำรงชีวติ ในสภำพแวดล้อมที่ดแี ละมีสุขภำพที่ดี รวมทัง้ สิทธิของ
ประชำชนในกำรทีจ่ ะมีส่วนร่วมในกิจกำรสำธำรณะทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภำพชีวติ ของประชำชน และไม่ได้
ปฏิบตั ติ ำมพันธกรณีในกำรส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้ใช้สทิ ธิต่ำงๆ ดังกล่ำวซึง่ เป็ นสิทธิท่ี
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ได้รบั กำรรับรองทัง้ ตำมกติกำ ICESCR และรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550ได้
อย่ำงแท้จริง และสะท้อ นให้เห็นว่ำรัฐบำลให้ค วำมสำคัญ กับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจโดยไม่ค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อประชำชนซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทำงในปฏิญญำว่ำด้วยกำรพัฒนำ กำรที่รฐั บำลอนุ ญำต
ให้ภำคเอกชนดำเนินโครงกำร 76 โครงกำรในพื้นที่มำบตำพุดซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรดำรงชีวติ และ
สุขภำพของประชำชนในพืน้ ที่โดยไม่มกี ำรทำกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ ถือว่ำ
เป็ นกำรกระทำที่มผี ลเป็ นกำรละเมิด สิทธิของประชำชน นอกจำกนี้ หลังจำกที่ศ ำลปกครองมีค ำสัง่
บรรเทำทุก ข์ใ ห้ร ะงับกำรดำเนิน โครงกำร 76 โครงกำรเมื่อ เดือ นกัน ยำยน 2552 รัฐบำลได้มคี วำม
พยำยำมอย่ำงชัดแจ้งทีจ่ ะผลักดันให้โครงกำรทีถ่ ูกระงับดังกล่ำวสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้โดยกำรมอบ
ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ พิจำรณำประเภทโครงกำรทีต่ ้องดำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองที่
คณะกรรมกำรสีฝ่ ำ่ ยเสนออีกครัง้ ซึง่ ผลปรำกฏว่ำกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ ได้ออกประกำศเมื่อวันที่
31 สิงหำคม 2553 กำหนดประเภทโครงกำรน้อยกว่ำทีค่ ณะกรรมกำรสีฝ่ ่ำยเสนอถึง 7 ประเภทและส่งผล
ให้โครงกำรเกือบทัง้ หมดทีศ่ ำลได้มคี ำสังให้
่ ระงับกำรดำเนินโครงกำรก่อนหน้ำนี้สำมำรถดำเนินกำรต่อไป
ได้เนื่องจำกศำลได้ใช้ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ ฉบับดังกล่ำวเป็ นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำ
คดีจนเหลือโครงกำรที่ศำลให้เพิกถอนใบอนุ ญำตเพียง 2 โครงกำรเท่ำนัน้ สะท้อนให้เห็น ว่ำประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ เมือ่ วันที่ 31 สิงหำคม 2553 อำจไม่ครอบคลุมโครงกำรทีอ่ ำจมีผลกระทบ
อย่ำงรุนแรงต่อชุมชนทัง้ ด้ำนคุณภำพสิง่ แวดล้อม ทรัพยำกร ธรรมชำติและสุขภำพ ทำให้ประชำชนมี
ควำมเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวมำกขึน้ กำรกระทำดังกล่ำวของรัฐอำจ
ส่งผลให้เกิดกำรลดทอนสิทธิของประชำชนที่จะดำรงชีวติ ในสภำพแวดล้อมที่ดแี ละไม่เป็ นอันตรำยต่อ
สุขภำพ
ั หำมลพิษ ตัง้ แต่
11. เมื่อ ประชำชนในพื้น ที่ม ำบตำพุ ด และบริเ วณใกล้เ คีย งได้ร ับ ผลกระทบจำกป ญ
ประมำณปี 2537 เป็นต้นมำ รัฐบำลไม่ได้ดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปญั หำและคุม้ ครองสิทธิของประชำชนทีจ่ ะ
ดำรงชีวติ ในสภำพแวดล้อมที่ดแี ละไม่ส่งผลต่อสุขภำพของประชำชนอย่ำงจริงจัง ปญั หำดังกล่ำวยังคง
ดำเนินมำอย่ำงต่อเนื่องเห็นได้จำกผลกำรตรวจสอบคุณภำพอำกำศของกรมควบคุมมลพิษในปี 2548
และกำรพบควำมผิดปกติในเซลส์ของประชำชนกลุ่มตัวอย่ำงในพืน้ ทีใ่ นปี 2549 จนกระทังประชำชนต้
่
อง
พึง่ อำนำจศำลและศำลได้มคี ำสังให้
่ ประกำศให้พน้ื ทีม่ ำบตำพุดและบริเวณใกล้เคียงเป็ นเขตควบคุมมลพิษ
ในปี 2552 ในส่วนของพันธกรณีในกำรทำให้ประชำชนได้เข้ำถึงและใช้สทิ ธิในทำงปฏิบตั นิ ัน้ กำรที่
รัฐบำลไม่ได้กำหนดวิธกี ำรรับฟงั ควำมเห็นทีป่ ระกันว่ำประชำชนจะมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในโครงกำรทีม่ ี
ผลกระทบต่อชุมชนตำมมำตรำ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ถือได้ว่ำเป็ นกำรละเลยกำรกระทำของรัฐที่
ทำให้ประชำชนไม่สำมำรถใช้สทิ ธิในกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรที่มผี ลกระทบต่อกำรดำรงชีวติ ของตนได้
นอกจำกนี้ รัฐยังไม่ได้ให้ควำมรูแ้ ก่ประชำชนในประเด็นทำงเทคนิคเกี่ยวกับผลกระทบของกำรใช้สำรเคมี
ในกระบวนกำรผลิตและของเสียทีอ่ ำจปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมและประเด็นด้ำนกฎหมำยเพื่อให้ประชำชนมี
ควำมรู้ค วำมเข้ำใจเพียงพอที่จะมีส่ ว นร่ว มให้ข้อ คิดเห็นต่ อ โครงกำรที่มผี ลกระทบต่ อ ชุม ชนได้อ ย่ำ ง
แท้จริงด้วย
12. กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะไปยังรัฐบำลให้มกี ำรทบทวนประเภทโครงกำรที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชน
อย่ำงรุนแรงให้ครอบคลุมโครงกำรบำงประเภทเพิม่ เติม ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสี่ฝ่ำย และให้ม ี
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กำรทบทวนประเภทโครงกำรทุก 2 ปี รวมทัง้ ให้มกี ำรศึกษำศักยภำพรองรับ (carrying capacity) ของ
พืน้ ทีม่ ำบตำมพุดในทุกมิตโิ ดยในระหว่ำงนัน้ ให้ยุตกิ ำรขยำยอุตสำหกรรมทีส่ ร้ำงมลพิษ ไว้ก่อน ในส่วน
ของกำรคุ้มครองสิทธิของประชำชนนัน้ รัฐบำลควรกำหนดนโยบำยและกฎเกณฑ์ท่ชี ดั เจนเพื่อให้ภำค
ธุรกิจมีควำมรับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชนในกำรประกอบกำร (due diligence)
กำกับดูแลกระบวนกำรจัดทำกำรศึกษำและประเมินผลกระทบของโครงกำรต่อคุณภำพสิง่ แวดล้อมและ
สุขภำพของประชำชน (Environmental Impact Assessment / Health Impact Assessment – EIA/HIA)
ตำมหลักธรรมำภิบำล กำรกำหนดมำตรกำรลงโทษอุตสำหกรรมทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใน
EIA/HIA และก ำหนดมำตรกำรชดเชยและเยีย วยำที่ช ัดเจนในกรณีท่ีมกี ำรประกอบอุ ต สำหกรรมส่ ง
ผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยหรือคุณภำพชีวติ ของประชำชน
13. กสม. ยังได้เสนอแนะให้รฐั บำลดำเนินกำรในเรือ่ งอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้ใช้สทิ ธิทไ่ี ด้รบั กำร
รับรองตำมกฎหมำยอย่ำงแท้จริง เช่น กำรออกกฎหมำยทีก่ ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ กำรออกกฎหมำยเพื่อจัดตัง้ องค์กรอิสระ
ด้ำนสิง่ แวดล้อมและสุขภำพเพื่อให้ควำมเห็นต่อโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อ ชุมชนอย่ำงรุนแรงตำม
มำตรำ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนู ญฯ และกำรดำเนินนโยบำยกำรพัฒนำที่ให้ควำมสำคัญกับกำร
ปรับปรุงคุ ณ ภำพชีว ิต ของประชำชน รวมถึงกำหนดกำรใช้พ้นื ที่สำหรับอุ ต สำหกรรมที่มคี วำมสมดุล
ระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับกำรอนุ รกั ษ์ส ิ่งแวดล้อ มโดยใช้เ ครื่อ งมือ ตัดสินในระดับภำพรวมเช่น
กำรประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment) และให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมตำมปฏิญญำว่ำด้วยกำรพัฒนำของสหประชำชำติและตำมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่ำงจริงจัง
14. หลังจำกได้รบั ข้อเสนอแนะจำก กสม. รัฐบำลชี้แจงว่ำได้มกี ำรดำเนินกำรในบำงประเด็น เช่น กำร
ทำกำรศึกษำศักยภำพรองรับของพืน้ ทีม่ ำบตำพุดในเบือ้ งต้น กำรพิจำรณำปรับปรุงแผนกำรแก้ไขปญั หำ
มำบตำพุดอย่ำงครบวงจรโดยมีเจตนำรมณ์ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปญั หำ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิบุคคลและสิทธิชุมชนตำมมำตรำ 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
กำรจัดตัง้ กลไกในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนและติดตำมกำรแก้ไขปญั หำในพืน้ ที่ได้อย่ำงทันกำรณ์ และ
กำรพิจำรณำนำกำรประเมินสิ่งแวดล้อ มระดับยุท ธศำสตร์ไปใช้ ใ นกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผน
โครงกำรของหน่ ว ยงำน ซึ่งเป็ นกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ กสม. มีข้อ เสนอแนะ แต่ จะต้อ งมีกำร
ติดตำมผลในทำงปฏิบตั ติ ่อไป
15. ส่วนกำรออกกฎหมำยเพื่อจัดตัง้ องค์กำรอิสระด้ำนสิง่ แวดล้อมและสุขภำพนัน้ หน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้มกี ำรยกร่ำงกฎหมำยในเรื่องดังกล่ำวแล้ว แต่มกี ำรยุบสภำในเดือนธันวำคม 2556 และมีกำรยกเลิก
รัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภำคม 2557 จึงได้ชะลอกำรดำเนินกำรทีเ่ กี่ยวข้องและรอควำมชัดเจนของรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะของ กสม. ทีเ่ ห็นควรมีกำรทบทวนประกำศกำหนดประเภทและขนำดของ
โครงกำรหรือกรรมทีอ่ ำจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสีฝ่ ่ำยนัน้ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติฯ ได้ชแ้ี จงเหตุผลทีไ่ ม่ได้รวมประเภทโครงกำรตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสีฝ่ ่ำย
ไว้ในประกำศดังกล่ำวเพียงประเภทเดียว คือโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบต่ อพื้นที่สำคัญ ได้แก่ แหล่ง
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มรดกโลกที่ขน้ึ บัญชีตำมอนุ สญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ แหล่งประวัติศำสตร์ตำมกฎหมำย พื้นที่ป่ำอนุ รกั ษ์
พื้นที่ชุ่มน้ ำที่มคี วำมส ำคัญระหว่ำงประเทศ และพื้นที่ลุ่มน้ ำชัน้ 1 และไม่ได้แสดงเจตนำว่ำจะมีกำร
ทบทวนโครงกำรประเภทอื่นๆ ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสีฝ่ ่ำยทีเ่ หลืออีก 6 โครงกำรทีไ่ ม่ได้รวมอยู่
ในประกำศที่กล่ำวถึงข้ำงต้นหรือไม่อย่ำงไร หำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ เห็นว่ำไม่จำเป็ นต้อง
กำหนดให้โครงกำร 6 ประเภทไว้ในประกำศฯ ก็ควรมีเหตุผลชี้แจงต่อสังคมให้ชดั เจนเพื่อให้ประชำชน
มันใจว่
่ ำกำรดำเนินโครงกำร 6 ประเภทดังกล่ ำวจะไม่ส่ งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของ
ประชำชน
16. ปญั หำกำรประกอบอุตสำหกรรมทีป่ ล่อยมลพิษและสำรอันตรำยต่อสิง่ แวดล้อมและส่งผลกระทบต่อ
กำรดำรงชีวติ และสุขภำพของประชำชนไม่ได้เกิดกับนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดเพียงกรณีเดียว ยังมีอกี
หลำยกรณีทป่ี ระชำชนทีอ่ ำศัยอยู่ในพื้นทีท่ ่มี กี ำรประกอบอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ได้รบั ผลกระทบในกำร
ดำรงชีวติ และสุขภำพในทำนองเดียวกันกับกรณีมำบตำมพุด ที่ นับตัง้ แต่ท่ี กสม. ชุดปจั จุบนั เข้ำรับหน้ำที่
เมื่อเดือนมิถุนำยน 2552 จนถึงขณะนี้ได้รบั เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนรวม 373 เรื่อง เฉลี่ยปี ละ
ประมำณ 60 เรื่องจำกเรื่องร้องเรียนที่ได้รบั กว่ำ 600 เรื่องในแต่ละปี หรือคิดเห็นร้อยละ 10 ของเรื่อง
ร้อ งเรียนทัง้ หมดที่ กสม. ได้รบั กรณีร้อ งเรียนที่สำคัญ ได้แก่ กรณีกำรขุดเจำะปิ โตรเลียมที่จงั หวัด
ขอนแก่น กำฬสินธุ์ และอุดรธำนี กรณีกำรสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกปำกบำรำที่จงั หวัดสตูล กรณีกำรทำเหมือ
โปแตชที่จงั หวัดชัยภูมแิ ละอุ ดรธำนี รวมถึง กรณีกำรทำเหมืองทองในจังหวัดเลยและจังหวัด พิจติ รที่
ปรำกฏในรำยงำนข่ำวเมือ่ เร็วๆ นี้ทช่ี ำวบ้ำนทีอ่ ำศัยอยูใ่ กล้บริเวณเหมืองได้รบั ผลกระทบด้ำนสุขภำพจำก
โลหะหนักที่ปนเปื้ อนในดินและน้ ำในพื้นที่รอบเหมืองจนต้องฟ้องร้องต่อศำลปกครองเมื่อปลำยปี 2553
เพื่อขอให้มกี ำรเพิกถอนประทำนบัตรของผู้ประกอบกำร ซึง่ จนถึงขณะนี้ปญั หำดังกล่ำวยังไม่ได้รบั กำร
แก้ไขให้เห็นผลอย่ำงเป็ นรูปธรรม ปญั หำที่เกิดขึน้ สะท้อนให้เห็นว่ำรัฐบำลไทยให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมมำกกว่ำกำรปรับปรุงคุณภำพชีวติ ของประชำชน
17. กสม. เห็นว่ำรัฐบำลควรปรับทิศทำงกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักกำรในปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิใน
กำรพัฒนำและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ อ ย่ำงจริงจัง โดยดำเนินนโยบำยกำรพัฒนำที่
เคำรพสิทธิของประชำชนและส่งเสริมให้ประชำชนได้มสี ่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริงเพื่อให้
ประชำชนเป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จำกกำรพัฒนำ ในขณะเดียวกัน รัฐควรเร่งแก้ไขปญั หำผลกระทบของกำร
ประกอบอุตสำหกรรมต่อสิทธิในกำรดำเนินชีวติ ในสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน
อย่ำงจริงจังและให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทัง้ มีมำตรกำรกำกับกำรประกอบอุตสำหกรรมของ
ภำคเอกชนให้เป็ นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดโดยนำหลักกำรว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชนในกำร
ดำเนินกำรตำมกรอบกำรเคำรพ คุม้ ครอง และเยียวยำมำใช้เพื่อปกป้องสิทธิของประชำชนทีไ่ ด้รบั รองทัง้
ตำมกฎหมำยภำยในและตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศภำยใต้กติกำ ICESCR
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