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คำนำ
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เป็ นคณะอนุ กรรมการทีม่ ที ม่ี า
จากการควบรวมการท างานตรวจสอบกรณี ก ารละเมิ ด สิท ธิ ด้ า นทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิท ธิชุ ม ชนจาก
คณะอนุ ก รรมการคณะต่ างๆที่ไ ด้แ ต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ คือ คณะอนุ ก ร รมการเพื่อ
การศึกษาและตรวจสอบกรณีปญั หาเหมืองแร่ (2545) ต่อมาเปลี่ยนเป็ นคณะกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ าและแร่
(2548) และควบรวมกับคณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ (2549) เป็ นคณะอนุ กรรมการสิทธิ
ในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ และแร่ ซึง่ ต่อมาควบรวมกับคณะอนุกรรมการด้านพลังงานและอุตสาหกรรม จึงแต่งตัง้ ใหม่
เป็ นคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากร น้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม (2550) จนกระทังสิ
่ น้ สุดการทางานในเดือน
เมษายน 2551
ผูศ้ กึ ษาได้มโี อกาสร่วมเป็ นหนึ่งในคณะอนุ กรรมการทัง้ หมดดังที่กล่าวมาแต่เบื้องต้นโดยตลอด
ทาให้ทราบความเป็ นมาและลาดับแนวคิดในกระบวนการตรวจสอบ การเสนอความเห็น และ มาตรการในการแก้ไข
ปญั หา ตลอดจนแนวทางการจัดทารายงานการตรวจสอบนับร้อยกรณี ซึง่ พบว่ามีขอ้ มูลและองค์ความรูท้ ส่ี าคัญเป็ น
จานวนมากสมควรที่จะได้มกี ารประมวลผลการทางานและจัดระบบข้อมูลเก็บไว้เพื่อเผยแพร่ให้ส าธารณะชนได้
เรียนรูแ้ ละปรับใช้เป็ นแนวทางเพื่อแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิชุมชนในเรื่องฐานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมต่อไป
ประสบการณ์ สาคัญของการตรวจสอบกรณีปญั หา คือ การศึกษาปญั หาในการใช้กฎหมายที่
เกีย่ วข้องของหน่วยงานต่างๆในการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนมิให้ได้รบั ความเดือดร้อนจากการดาเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรทัง้ จากโครงการภาครัฐและเอกชน รวมถึงกรอบคิดการคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับปี พ.ศ.
2540 และ พ.ศ. 2550 ทัง้ นี้ในภาพรวมแล้วพบว่าการแก้ไขปญั หาทุกกรณีจาเป็ นต้องผสานกลไกการคุม้ ครองสิทธิ
ของกฎหมายหลายฉบับ ทัง้ จากหน่ วยงานที่มหี น้าทีอ่ นุ ญาตและตรวจสอบกิจการโดยตรง และทัง้ จากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องอื่นๆ และจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญประกอบ
แต่อย่างไรก็ตาม ปญั หาทีพ่ บประการสาคัญได้แก่กลไกการแก้ไขปญั หาตามข้อเสนอในรายงาน
จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มผี ลบังคับทางกฎหมายให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องปฏิบตั ติ าม ดังนัน้
หากยังไม่มกี ารแก้ไขปญั หาตามข้อเสนอแล้ว ชุมชนย่อมจาเป็ นทีจ่ ะต้องพึง่ พากระบวนการยุตธิ รรมในการฟ้องร้อง
ให้เกิดการแก้ไขปญั หาต่อไปเอง และแน่นอนว่าชุมชนส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามพร้อมในการดาเนินการดังกล่าว ดังนัน้
กรณีความเดือดร้อนเป็ นจานวนมากจึงมิได้รบั การแก้ไขตามมาตรการทีไ่ ด้เสนอในรายงาน
คณะผู้ศึก ษาหวัง ว่ า องค์ค วามรู้แ ละแนวคิด การคุ้ม ครองสิท ธิต ามรายงานนับ ร้อ ยกรณี ท่ีไ ด้
รวบรวมในครัง้ นี้จะนาไปสู่กระบวนการพัฒนาการคุ้ม ครองการละเมิดสิทธิ และนาไปสู่กระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการปกป้องสิทธิของตนเอง ตลอดจนนาไปสู่กระบวนการแก้ไขปญั หาเชิงนโยบายของชาติใน
การคุม้ ครองสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติ ของชุมชนจากปญั หาการพัฒนาทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมต่อไป
สุดท้ายขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ได้เข้าร่วมทางาน
ทีม่ คี ุณค่าตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความมุ่งมันของคุ
่
ณวสันต์ พานิช และคุณสุนี ไชยรส ทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีด่ ยี งิ่ ใน
การทางานด้านสิทธิของประเทศไทย คณะอนุ กรรมการทีไ่ ด้ร่วมงาน และเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายเลขานุ การทีไ่ ด้ร่วมเดินทาง
และทางานกันอย่างเข้มข้นทุกๆท่าน
คณะผูศ้ กึ ษา

คำนิยม
หนังสื อ “การรวบรวมและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายงานตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ
มนุ ษ ยชน” ของคณะอนุ ก รรมการสิ ท ธิ ใ นทรั พ ยากรน้ า ชายฝั่ ง แร่ และสิ่ ง แวดล้อ มของ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (พ.ศ. 2544 – 2550) ซึ่ งกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ 2
ท่าน ในยุคนั้น คื อ คุ ณวสันต์ พานิ ช และ คุ ณสุ นี ไชยรส เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบการตรวจสอบ คณะผู้
ศึกษาวิจยั อันประกอบด้วย อาจารย์ ศศิน เฉลิมลาภ คุณสรัตนมณี พลกล้า และคุณเพ็ญพรรณ อินท
ปั นตี เห็ นตรงกันว่าผลการตรวจสอบในกรณี ร้องเรี ยนต่างๆรวมทั้งสิ้ น 247 กรณี มีคุณค่าสะท้อน
ปั ญหาและการทางานสิ ทธิ มนุ ษยชนของสังคมไทยอย่างเป็ นรู ปธรรม ท่านก็ได้ลงพื้นที่เผชิ ญกับ
ความเป็ นจริ งของปั ญหาการละเมิดและการทางานต่อสู ้เรื่ องสิ ทธิ ต่างๆอย่างใกล้ชิด การศึกษาวิจยั
ในครั้ งนี้ ซึ่ ง มี ค วามหมายที่ จะนาไปสู่ องค์ค วามรู ้ ใ หม่ เ พื่ อการท างานสร้ า งสิ ท ธิ ที่ เป็ นจริ ง เกิ ด
กระบวนการทางานเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
องค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากความอุตสาหะวิริยะของคณะผูศ้ ึกษาทั้ง 3 ท่านอันควรแก่
ขยายต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการทางานสิ ทธิ มนุษยชนที่สาคัญ ได้แก่
ประการแรก การใช้องค์ความรู ้ ทางหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนตามกติ กาสากลระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและทางการเมือง , สิ ทธิ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับปี พ.ศ. 2540 และ ฉบับ พ.ศ. 2550 ร่ วมกับ พ.ร.บ. คณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และ กฎหมายใดๆที่ เกี่ ย วข้องด้วยล้วนแล้วแต่ ใ ห้อานาจกับ
หน่ วยงานของรั ฐในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของประชาชนในกรณี ร้องเรี ยนต่ า งๆทั้ง สิ้ น ปั ญหาการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนส่ วนใหญ่จึงอยูท่ ี่ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึ้น ใน
บางกรณี กฎหมายบางฉบับยังอาจขาดมิติว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนและการมีส่วนรวมของประชาชน
เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่เกิดขึ้นการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ก็จาเป็ นต้องมีขอ้ เสนอในการ
ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายโดยหน่วยงานนั้นๆ
ประการต่ อ มา การท างานของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นการ
เชื่ อมโยงและประสานความร่ วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทั้งส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่ น
ในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ ที่เป็ นจริ งให้เกิดขึ้น เพื่อให้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ในมาตรา 27 บรรลุผลที่เป็ นจริ งในประเด็นสิ ทธิ และเสรี ภาพตามที่ได้รับรองไว้ย่อมได้รับความ
คุม้ ครองและผูกพันกับทุกองค์กรและหน่วยงานของรัฐ เพราะหลักการที่สาคัญของสิ ทธิ มนุษยชนก็
คือ สิ ทธิ ของประชาชนต้องเป็ นหน้าที่ของบุคคลและองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องยอมรับ และมี
มาตรการในการคุ ้มครอง ส่ งเสริ ม สิ ทธิ ของประชาชนจึงจะเกิ ดขึ้ น และต้องเน้นในเชิ งป้ องกัน
มาตราการชดเชยเยียวยา

ประการสุ ดท้าย กระบวนการทางานสิ ทธิมนุษยชน ในพื้นที่สาคัญคือกระบวนการ
มีส่วนรวมของประชาชนที่ภาคประชาชนต่างเข้ามาร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมสร้ าง และร่ วมตรวจสอบ
ภายใต้สานึ กพลเมืองที่เป็ นอิสระพึ่งพาตัวเองได้ และทางานให้เกิ ดประชาธิ ปไตยทางตรงอย่า ง
ต่อเนื่ องจนบรรลุ เป้ าหมายในที่สุด สิ ทธิ ที่เป็ นประโยชน์ในทางนโยบายระบบโครงสร้ างจึงจะ
เกิดขึ้นมิฉะนั้นก็เป็ นแค่การทางานฉาบฉวยไม่เกิดมรรคผลอย่างแท้จริ ง
ดัง นั้ นองค์ ค วามรู ้ ใ นกระบวนการท างานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ งมี คุ ณ ค่ า และ
ความหมายต่อการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยที่ตอ้ งยึดหลักสิ ทธิ เสรี ภาพและความเสมอภาค
ประชาธิ ปไตยที่ถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นใหญ่จึงจะเป็ นจริ งในสังคมไทย

นายแพทย์นิรันดร์ พิทกั ษ์วชั ระ
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

การรวบรวมและวิ เคราะห์เปรียบเทียบรายงานตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนของ
คณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้า ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อม
ใน คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2544 -2550)
กรณี การตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในทรัพยากรน้า ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อม
นับแต่ ปี 2544 จนถึง เมษายน 2551 คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพ ยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และ
สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินการพิจารณาการละเมิดสิทธิและได้มคี วามเห็นและมติกาหนดมาตรการการแก้ไขปญั หา
1
ในกรณีต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 247 กรณี โดยสามารถจาแนกออกตามฐานทรัพยากรเป็ น กรณีน้ า 65 กรณี กรณี
ั่
ชายฝงทะเล
64 กรณีแร่ (และทรัพยากรธรณีอ่นื ๆ) 62 กรณี และ กรณีพลังงาน อุตสาหกรรม และสิง่ แวดล้อม
56 กรณี
โดยการตรวจสอบกรณี ร้อ งเรีย นดัง กล่ า วของคณะอนุ ก รรมการถือ ได้ว่ า เป็ น การด าเนิ น การ
ตรวจสอบเชิงรุกในสิทธิมนุ ษยชนเกี่ยวกับ ฐานทรัพยากรอย่างเป็ นทางการ เป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย
เนื่ อ งจากเป็ น วาระแรกของการมีองค์ก รอิสระ ดัง เช่ น คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ง ชาติ ซึ่ง ในการ
ตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนต่างๆ คณะอนุกรรมการได้มกี ารจัดทารายงานในแต่ละกรณีเพื่อมีความเห็นและเสนอ
มาตรการการแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับกรณีต่างๆ ไว้ในรายงาน รายงานดังกล่าวเป็ นเสมือนการบันทึกกรณีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย และยังได้มแี นวทางการแก้ไขปญั หาเสนอไว้อกี ด้วย
1.

พืน้ ที่จงั หวัดและกลุ่มปัญหาในแต่ละประเด็นฐานทรัพยากร
จากการสารวจพืน้ ทีท่ ม่ี กี รณีรอ้ งเรียนทัง้ หมด พบว่าจังหวัดภูเก็ตเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารร้องเรียนนับเป็ น
ั่
รายกรณีมากทีส่ ดุ คือ 21 กรณี แยกเป็ นประเด็นเกีย่ วกับชายฝงทะเล
18 กรณี และประเด็นอื่นๆเพียง 3 กรณี
ั่
ส่วนใหญ่แล้วเป็ นการร้องเรียนในเรื่องการพัฒนาโครงการที่มผี ลกระทบต่อทรัพยากรชายฝงทะเล
และข้อ
ั่
พิพาทในเรื่องทีด่ นิ ชายฝงทะเลที
เ่ กีย่ วเนื่องหลังจากเหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ เช่นเดียวกับจังหวัดพังงาที่
มีเรื่องร้องเรียนในอันดับรองลงมา คือ 18 กรณี โดยมีสดั ส่วนการร้องเรียนตามฐานทรัพยากรคล้ายคลึงกัน
พื้นที่จงั หวัด สงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นจังหวัดที่มีกรณีร้องเรีย น
มากกว่า 10 กรณี โดยมีประเด็นแยกตามฐานทรัพยากรกระจายออกไป โดยในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่มี
ข้อสังเกตว่ามีกรณีรอ้ งเรียนเรื่องน้ ามากถึง 8 กรณีจาก 12 กรณี และพืน้ ที่จงั หวัดลาปาง ขอนแก่น และ
พิษณุโลก มีกรณีรอ้ งเรียนจังหวัดละ 5 กรณี โดยมีประเด็นแยกตามฐานทรัพยากรกระจายออกไป
เมื่อพิจารณาตามพืน้ ทีเ่ ป็ นรายจังหวัดแล้วพบว่าส่วนใหญ่จะมีกรณีรอ้ งเรียนจังหวัดละ 1-3 กรณี ซึง่
มีกรณีรอ้ งเรียน 3 กรณีรวม 13 จังหวัด กรณีรอ้ งเรียน 2 กรณี 11 จังหวัด และ ร้องเรียนเพียง 1 กรณี ถึง 19
จังหวัด
สรุปพื้นที่รายจังหวัดที่มีกรณีร้องเรียนในประเด็นฐานทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม
กระจายอยู่ในพืน้ ที่ 60 จังหวัด
2.

1

ตามข้อเสนอของการศึกษาในครัง้ นี้มรี ายงานการตรวจสอบ 244 กรณี แต่จากการรวบรวมรายงานแล้วพบว่ามีรายงานจริง 247
กรณี

ั
คณะผูศ้ กึ ษาได้แบ่งกลุ่มกรณีออกตามลักษณะของปญหาและประเภทของโครงการ
ได้ดงั นี้
 ประเด็นฐานทรัพยากรน้ า แบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กรณีเกีย่ วกับ
เขือ่ นและอ่างเก็บน้า ฝายขนาดใหญ่ 2) กรณีเกีย่ วกับคลองส่งน้ า 3) กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นสภาพแหล่งน้ า
และสร้างสิง่ กีดขวางหรือล่วงล้าแหล่งน้า และ 4) กรณีความขัดแย้งในการจัดการน้า
ั่
 ประเด็นฐานทรัพยากรชายฝงทะเล
แบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) กรณี
เกีย่ วกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและโครงสร้างวิศวกรรมชายฝงั ่ 2) กรณีเกีย่ วกับข้อพิพาททีด่ นิ ชายฝงั ่
ทะเล และ 3) กรณีความขัดแย้งเกีย่ วกับนโยบายและกิจกรรมทางทะเลต่างๆ รวมถึงความช่วยเหลือภายหลัง
ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ
 ประเด็นฐานทรัพยากรแร่ จะครอบคลุมถึงฐานทรัพยากรธรณีอ่นื ๆไว้ด้วย โดยแบ่งกลุ่ม
ลักษณะปญั หาออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) กรณีปญั หาจากกิจกรรมเหมืองหินและโรงโม่หนิ 2) กรณีปญั หาจาก
เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และการขนส่งแร่ 3) กรณีปญั หาจากการสูบและต้มน้ าเกลือ 4) กรณีปญั หาจากการขุด
ดินและดูดทราย และ 5)กรณีปญั หาเกีย่ วกับข้อพิพาททีด่ นิ บริเวณเหมืองแร่เก่า
 ประเด็นปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม แบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) กรณี
ปญั หาจากโครงการพัฒนาพลังงานและประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง 2) กรณีปญั หาจากมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม
และ 3) กรณีปญั หาความขัดแย้งในการจัดการสิง่ แวดล้อมอื่นๆรวมถึงความขัดแย้งเชิงนโยบายและแผนงาน
การพัฒนาทีอ่ าจยังไม่เกิดขึน้
3.

หลักเกณฑ์และบทบัญญัติในการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ

หลักเกณฑ์สาคัญทีไ่ ด้มกี ารนามาใช้ ดังนี้
 รัฐธรรมนูญ โดยระหว่างวาระของคณะอนุ กรรมการฯได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญ 2
ฉบับ จึง มีก ารน ามาใช้ต ามช่ ว งเวลาในการตรวจสอบ ทัง้ นี้ มีก ารน ามาปรับ ใช้เ พีย งบางมาตรา ได้แ ก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ว่าด้วยหมวดบททัวไป
่ หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวดนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ หมวดรัฐสภา ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ส่วนสิทธิชุมชน ส่วนแนวนโยบายด้าน
ทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
 กติ ก าระหว่ างประเทศ คณะอนุ กรรมการฯหยิบยกมาใช้เพีย ง 2 ฉบับ และบางข้อ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ว่าด้วยสิทธิในการ
กาหนดวิถชี วี ติ ตนเอง การตีความในเรื่องสิทธิปวงชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ กติ การะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ว่าด้วยสิทธิในการกาหนดวิถชี วี ติ ตนเอง สิทธิใน
การได้ ร ับ มาตรฐานขัน้ พื้น ฐานในการครองชีพ สิท ธิแ ละเสรีภ าพในการใช้ แ ละได้ ร ับ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
 กฎหมายทัวไป
่ คณะอนุ กรรมการได้นากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง ระเบียบ ตลอดทัง้ มติคณะรัฐมนตรี มาใช้ประกอบ โดยจะเป็ นการหยิบยกมาใช้เพียงบาง
มาตรา แต่กฎหมายทีใ่ ช้เกือบทุกกรณี คือ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2530 พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535 ส่วน
กฎหมายอื่นก็เป็ นการใช้ตามรายกรณี เช่น พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ.2510 พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถม
ดิน พ.ศ.2543 เป็ นต้น

 ข้ อ ก าหนดหรื อ เงื่ อ นไข ในการพิจ ารณาคณะอนุ ก รรมการฯได้พิจ ารณาข้อ มู ลจาก
ข้อกาหนดและหรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดแนบท้าย ใบอนุญาต สัญญา ข้อตกลง ตลอดทัง้ มาตรการ
ลดผลกระทบทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
4.

ผลการคุ้มครองสิ ทธิ
แต่หากประมวลจากการตอบรับ พบว่าสาหรับมาตรการที่ กาหนดให้ยกเลิกโครงการ ยุติโครงการ
และให้กาหนดค่าชดเชย ไม่มกี ารสนองตอบ แต่มบี างกรณีทม่ี กี ารตอบกลับในลักษณะของการชะลอโครงการ
ออกไป สาหรับมาตรการทีก่ าหนดให้แก้ไขปญั หาและบรรเทาความเดือดร้อน โดยส่วนใหญ่จะได้รบั การ
สนองตอบด้วยการตอบกลับว่า ได้มกี ารส่งเจ้าหน้ าที่ ไปตรวจสอบและบรรเทาปญั หา แต่ ทงั ้ นี้มีการแก้ไข
ปญั หาหรือบรรเทาความเดือดร้อนไปจริงหรือไม่เพียงใด ไม่มกี ารตรวจสอบ มีเพียงส่วนน้อยทีท่ ราบจากผู้
ร้องเรียนว่าได้มกี ารดาเนินการตามมาตรการทีก่ าหนด แต่ถงึ แม้ว่า ยังไม่อาจตรวจสอบได้ถงึ การปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีก่ าหนดก็ตาม แต่เมื่อตรวจสอบกับผูร้ อ้ งจะพบว่า ได้มกี ารนาเอารายงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติไปใช้ประกอบในการดาเนินคดีโดยผูร้ อ้ งเรียน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคดี
แต่ไม่มกี ระบวนการติดตามว่า รายงานดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณาคดีหรือไม่เพียงไร
จากการติดตามสามารถประเมินผลในภาพรวมได้ว่าการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการเป็ นการ
กระตุน้ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถสังการให้
่
ผปู้ ระกอบการได้แก้ไขปญั หาและบรรเทาความเดือดร้อนได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีท่โี ครงการหรือกิจกรรมนัน้ เป็ นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในระดับบุคคลและชุมชน
ขนาดเล็ก ส่วนในกรณีทเ่ี ป็ นโครงการขนาดใหญ่มกั มีผลในการให้ชะลอโครงการออกไป โดยประเมินผลออก
ได้เป็ น 4 ระดับ ได้แก่
 สามารถคุ้มครองสิ ทธิ ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนให้โครงการที่ เป็ นกรณี ยุติลง หรือ
มีการแก้ไขปั ญหาจนเป็ นที่ พอใจแก่ผ้รู ้องเรียน เช่น กรณีเหมืองแร่ตะกัวคลิ
่ ต้-ี เค็มโก้ จังหวัดกาญจนบุรี
กรณีระเบิดย่อยหินในเขาผาแดง-รังกาย อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กรณีเหมืองแร่แคลไซต์ เขาบุ่ง
กะเซอร์ จังหวัดอุทยั ธานี กรณีเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขาถ้าเอราวัณ จังหวัดลพบุรี กรณี
นโยบายการแบ่งเขตประมงจังหวัดและโครงการธนาคารอาหารทะเล(ซีฟ๊ ูดแบงค์) กรณีระเบิดหินของบริษทั ที
พีไอ โพลีน จากัด จังหวัดสระบุรี กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองลาไม จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณี
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าลาพะยา จังหวัดยะลา กรณีโครงการก่อสร้างฝายร่องน้ าทุ่งวารี จังหวัดร้อยเอ็ด
กรณีสร้างฝายกัน้ น้าปิ ดคลองสว่าน จังหวัดปทุมธานี กรณีปิดกัน้ ทางสัญจรสาธารณะโดยโรงแรมอัยปุระ เกาะ
ช้าง จังหวัดตราด กรณีโครงการสร้างเขื่อนริมน้ าน่ าน จังหวัดพิษณุ โลก กรณีก่อสร้างท่าเทียบเรือขนทราย
พืน้ ทีป่ า่ โมก จังหวัดอ่างทอง กรณีคมุ้ ครองซากหอยขมดึกดาบรรพ์เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาปาง กรณีเหมือง
หินเขาชะอางกลางทุ่ง จังหวัดระยอง
 สามารถคุ้มครองสิ ทธิ ได้ในขณะตรวจสอบ โดยมีผลให้เกิ ดการชะลอโครงการ และ
หรือไม่การอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ นับแต่มีกระบวนการตรวจสอบจนถึงปัจจุบนั แต่กม็ ีแนวโน้ ม
ว่า โครงการนัน้ ยังรอที่ จะการดาเนิ นการอีกต่อไป เช่น กรณีเหมืองแร่ทรายแก้ว จังหวัดตราด กรณีการ
รือ้ 3 ฝาย เพื่อสร้างประตูระบายน้า จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแก่นราชภูมิ กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่

 สามารถคุ้มครองสิ ทธิ ได้เพียงบางส่วน โดยมีผลให้เกิ ดการแก้ไขปั ญหา บรรเทาความ
เดือดร้อนของชุมชน ในระดับหนึ่ ง และส่งผลให้เจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและปฏิ บตั ิ
ตามอานาจหน้ าที่ของตน ได้แก่ กรณีผลกระทบจากเหมืองแร่ยบิ ซัม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีปญั หาทีด่ นิ
บ้านแหลมป้อม จังหวัดพังงา กรณีการบุกรุกปา่ พรุคนั ธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ไม่สามารถคุ้มครองสิ ทธิ ได้ แต่ส่งเสริ มให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิ ทธิ และใช้สิทธิ ของ
ตน มี ผ ลเป็ นการกระตุ้ น ให้ ชุ ม ชนได้ ร บั รู้ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และจัด ตัง้ เครื อ ข่ า ยเพื่ อ คุ้ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนมากยิ่ งขึน้ เกิ ดความเข้มแข็งในชุมชนที่จะตระหนักถึงสิ ทธิ ของตน ได้แก่ กรณีการขุดลอกลา
พะเนียง จังหวัดหนองบัวลาภู (มีผลการคุม้ ครองสิทธิในขณะตรวจสอบเท่านัน้ )
5.

สาเหตุเชิ งนโยบายที่อาจทาให้เกิ ดการละเมิ ดสิ ทธิ ชุมชน
ในกระบวนการตรวจสอบที่ได้มกี ารเรียกข้อมูลเชิญหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องสามารถประมวลประเด็น
ปญั หาทีพ่ บว่าเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน ดังนี้
กรณี น้าในโครงการชลประทาน
1)
ในการดาเนินโครงการชลประทานทุกขนาด ทุกประเภท พืน้ ทีท่ จ่ี ะถูกใช้ในกิจการโครงการ
ชลประทาน ทุกขนาด ทุกประเภท มักมีปญั หาความขัดแย้งในการจ่ายค่าชดเชยทีค่ ุม้ ค่า เป็ นธรรม เสมอกัน
เนื่องจากในหลายกรณีประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงขาดการมีสว่ นร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณากาหนดค่าชดเชยดังกล่าว โดยความเสียหายทีต่ ้องชดเชย หมายรวมถึง พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารครอบครองใน
ลักษณะยึดถือเพื่อตน และทาประโยชน์ในทีด่ นิ ตามสภาพท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะปลูกพืชล้มลุก ไม้ผล
ยืนต้น เก็บฟืน การเก็บหาของป่า การเลีย้ งสัตว์ในพืน้ ทีๆ่ เป็ นทุ่งหญ้าธรรมชาติ หรือพืน้ ทีพ่ ุ่มไม้ ซึง่ ได้เคยมี
การทาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว เว้นแต่เป็ นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ซ่งึ ได้เคยมีการทา
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว
2)
โครงการชลประทานขนาดเล็กยังไม่กาหนดให้มกี ารศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมถึง
ขาดการรับฟงั ความเห็นของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
3)
มีกรณีรอ้ งเรียนหลายโครงการทีจ่ ะดาเนินการในเขตที่มคี ุณค่าทางนิเวศวิทยา เช่น การ
สร้างอ่างเก็บน้าในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ โครงการผันน้าข้ามลุ่มน้าซึง่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ จะมีผลกระทบต่อสมดุล
ธรรมชาติ แม้จะมีการจัดจ้างผูร้ บั จ้างจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) แต่กเ็ ป็ นเพียง
การหามาตรการและข้ออ้างเพื่อลดผลกระทบและยังมีการผลักดันเพื่อดาเนินโครงการต่อไป ก่อให้เกิด ความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรง อาทิเช่น เขื่อนแก่งเสือเต้น ฝายหัวนา ที่สน้ิ เปลืองทัง้ งบประมาณในการศึกษาจานวน
มหาศาล และต้องสูญเสียต้นทุนทางทรัพยากรจานวนมาก
4)
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า มักให้เกษตรกรเสียสละเพื่อประโยชน์ในการสร้างอ่างเก็บน้ า ที่
อ้างว่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม แต่เมื่อเกิดกรณีฝนแล้ง เช่น การขาดแคลนน้ าของภาคตะวันออก
กลับนาน้าจากอ่างเก็บน้าไปช่วยเหลือแหล่งอุตสาหกรรม อันสร้างความไม่ชอบธรรมแก่เกษตรกรเป็ นอย่างยิง่
กรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขาดกระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูลและการประชุมรับฟงั ความเห็น
อย่างทัวถึ
่ งเพื่อให้ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุกรายได้ร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจอย่างโปร่งใส
ในกรณีท่าเทียบเรือขนาดต่ ากว่า 500 ตันกรอส ก็เป็ นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกับท่าเทียบเรือซึ่งมีขนาดใหญ่ กว่า แต่ไม่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่ แวดล้อม (EIA) นอกจากนี้มกั พบว่าพืน้ ทีก่ ่อสร้างท่าเทียบเรือเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ และเป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
ชาวประมงพืน้ บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ในบริเวณทีม่ ที รัพยากรทางทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง ซึง่ ผูใ้ ช้ประโยชน์ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้พน้ื ทีส่ าธารณประโยชน์ในทะเล
ทีป่ ระชาชนใช้ร่วมกันแก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง เป็ นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิในการทามาหากินของประมง
พืน้ บ้าน ทาให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิจากวิถที างแห่งการยังชีพของตน
2) การสร้างเขือ่ น หรือกาแพงกันคลื่นทุกขนาดและทุกประเภท ทัง้ ประเภททีข่ นานกับชายฝงั ่
และทีย่ ่นื ออกไปในทะเล ยังไม่ถูกประกาศให้ตอ้ งมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
ั่
ทัง้ ทีแ่ ทบทุกแห่งล้วนสร้างผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝงในบริ
เวณอื่นๆอย่างรุนแรงทัง้ สิน้
3) ท่าจอดเรือยอร์ช (เรือสาราญกีฬา) จะมีการออกแบบให้ใช้พน้ื ทีท่ ะเลในขนาดกว้าง ส่งผล
กระทบต่ อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกับท่าเทียบเรือซึ่งมีขนาดใหญ่ กว่า แต่ ไม่อยู่ใน
เงื่อนไขให้มกี ารจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม(EIA) และทุกแห่งขออนุ ญาตสร้างเป็ นสิง่
ล่ ว งล้ า ลงในทะเล โดยขออนุ ญ าตเพีย งกรมขนส่ง ทางน้ า และพาณิ ช ยนาวี และจัด ท ารายงานวิเ คราะห์
ผลกระทบเบื้องต้นโดยพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งไม่สามารถแก้ไขปญั หาความขัดแย้งกับ
พืน้ ทีท่ ช่ี าวประมงพืน้ บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ ผูใ้ ช้ประโยชน์ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากการ
อนุ ญ าตให้ใ ช้พ้นื ที่สาธารณประโยชน์ ในทะเลที่ประชาชนใช้ร่ว มกัน แก่เ อกชนรายใดรายหนึ่ ง เป็ น การ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการทามาหากินของประมงพืน้ บ้าน ทาให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิจากวิถที างแห่ง
การยังชีพของตน
4) ชุ ม ชนประมงพื้น บ้า นยัง ขาดการคุ้ม ครองจากรัฐบาลในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่ า ง
เด็ดขาดและจริงจัง ต่อกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการทาประมงทีม่ อี ยู่เดิม ต่อกรณีการทาประมง
ั่
ในเขตหวงห้าม ทาให้เกิดปญั หา เรืออวนรุน เรืออวนลาก เรือปนไฟปลากะตั
ก เรือคราดหอย และอุปกรณ์
ั
ประมงที่ทาลายล้างอื่น เข้าในพื้นที่ประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ยงั พบปญหาการเลือกปฏิบตั ิต่างๆต่อชาวเล
กลุ่มอูรกั ลาโว้ย มอแกน และมอแกลน ซึง่ เป็ นกลุ่มชาวประมงพืน้ บ้านดัง้ เดิม
5) พบการออกเอกสารสิทธิในที
์ ด่ นิ ริมทะเล และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ในพืน้ ทีเ่ คยเป็ นป่าชายเลน อย่าง
ไม่ถูกต้องในหลายกรณี ส่งผลให้มกี ารพัฒนาโครงการและเกิดข้อพิพาทกับชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมทีอ่ าศัยอยู่ก่อน
6) การก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างโดยการถมทะเล บริเวณริมทะเลและกลางทะเล ทีโ่ ดยหลักการ
แล้วเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ทป่ี ระชาชนมีสทิ ธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน

กรณี ทรัพยากรธรณี
1) เหมืองหินอุตสาหกรรมหลายแห่งอนุ ญาตให้มกี ารเปลี่ยนชนิดแร่จากแร่ชนิดอื่น หรือ
เพิม่ เติมชนิดแร่ มาเป็ น แร่หนิ อุตสาหกรรม โดยไม่ตอ้ งมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) เพิม่ เติม และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงและข้างเคียง (ทัง้ สถาน
ทีต่ งั ้ เหมือง โรงโม่หนิ และเส้นทางการขนส่ง) นอกจากนี้ยงั พบว่าหลังจากเลิกประกอบกิจการเหมืองหิน
อุตสาหกรรม มาตรการทีก่ าหนดให้ปรับปรุงทัศนอุดจาดตามเงื่อนไขท้ายประทานบัตรเดิมยังไม่เพียงพอ และ
พบปญั หาในการเว้นระยะห่างระหว่างพื้นที่ประกอบกิ จการเหมือ งหินอุ ตสาหกรรมและโรงโม่ หิน กับ แหล่ ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
2)
เหมืองแร่ประเภทอื่นนอกจากเหมืองหินอุตสาหกรรม อาจมีการประกอบกิจการไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต หรือเงื่อนไขท้ายประทานบัตร เมื่อมีผลกระทบหรืออันตรายต่อสิง่ แวดล้อม

และประชาชน มักจะไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ ชดั ว่าเกิดจากสาเหตุ ใด นอกจากนี้ การกาหนดค่าภาคหลวงแร่
สาหรับกิจการบางประเภทต่ามาก เช่น ทองคา ไม่คมุ้ ค่าต่อทรัพยากรอันมีค่าทีใ่ ช้แล้วหมดไป
3) การออกเอกสารสิทธิภายหลั
งจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ขาดการตรวจสอบจากคา
์
ขอประทานบัตร ว่าทีด่ นิ ทีข่ ออนุ ญาตประกอบกิจการเหมืองแร่เดิม เป็ นทีด่ นิ ของรัฐหรือทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิ ์
อยู่แต่เดิมก่อนประกอบกิจการ
4) กิจการดูดทรายบกและทรายแม่น้ าขาดการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม และในการกาหนด
แนวเขตทีอ่ นุ ญาตให้มกี ารดูดทราย ไม่มกี ารมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงขาดการแสดงแผนผังแนวเขตทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตในบริเวณทีป่ ระกอบกิจการให้ชดั เจน และพบปญั หาการดูดทรายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อาจส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนของจังหวัดอื่น นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการดูดทรายมักกระทาความผิดโดยการ
ถมทรายในท่าทรายรุกล้าลาน้า
กรณี ปัญหาด้านพลังงาน และมลพิ ษอุตสาหกรรม
1) ในการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan - PDP) มักคานวณอยู่
บนฐานของข้อมูลทีเ่ ป็ นฐานความคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจที่มกั ทาให้เกิดภาวะความต้องการสูงโดย
ขาดการถ่วงดุลจากสถานการณ์ดา้ นอื่นๆ เช่น ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม และความเหมาะสมในการประหยัด
พลังงานในภาวะโลกร้อน และแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เน้นการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ี
ใช้ถ่ านหินหรือ ก๊า ซธรรมชาติเป็ น เชื้อ เพลิง มากกว่ า มุ่ง พัฒนาใช้ม าตรการการจัด การด้า นการใช้ไ ฟฟ้ า
(Demand Side Management - DSM) และพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล
พลังน้าขนาดเล็ก และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Plant - SPP)
2) ในการคัดเลือกผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชน มี 2 ขัน้ ตอนทีส่ าคัญ คือ การคัดเลือกผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนเข้า
ร่วมโครงการ และการลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย แม้การคัดเลือกผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าว จะได้พยายามให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยกาหนดให้
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ของโครงการ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติก่อนการลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า เพราะเห็นว่าในการจัดทารายงาน EIA ได้กาหนดหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตัดสินใจการดาเนินโครงการไว้อยู่แล้ว แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีน้ี จะ
เกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกในขัน้ ตอนแรกแล้ว ซึ่งเท่ากับว่าโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายนัน้ ได้รบั การตัดสินใจให้ก่อสร้างไปแล้ว การพิจารณารายงาน
EIA ของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติก่อนลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า จึงเท่ากับเป็ นเพียงการรับรอง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารตัดสินใจก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ ทีแ่ ล้ว
3) โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีม่ กี าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ไม่อยู่ในประกาศที่ต้อง
จัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) แต่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ใกล้เคียง
4) พบกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่ดาเนินการก่อสร้างก่อนได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โรงงาน
5)
ในพื้นที่ท่มี กี ารก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว และอาจจะมีการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ อีกนัน้ ไม่มกี ารศึกษาความสามารถในการรองรับมลพิษในพืน้ ทีน่ นั ้ ในภาพรวมก่อนทีจ่ ะ
อนุญาตให้มกี ารก่อสร้างโรงงานเพิม่ เติมทาให้เกิดปญั หาการเกิดมลพิษสะสมมากกว่าเงื่อนไขตามรายงานของ
แต่ละโรงงานนอกจากนี้ การติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมมีกาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทาให้กรณี

ร้องเรียนด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในหลายกรณีมสี าเหตุของปญั หามาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ดังกล่าวถูกปล่อยปละละเลย ไม่มกี ารติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด จนก่อให้เกิดผลกระทบขึน้
6. ข้อเสนอแนะ
ในสถานการณ์ ล ะเมิด สิทธิม นุ ษ ยชนในฐานทรัพ ยากรน้ า ชายฝ งั ่ แร่ และสิ่ง แวดล้อ ม
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติสมควรผลักดันเชิงนโยบายตามทีค่ ณะอนุ กรรมการฯได้จดั ประชุมเพื่อ
เสนอแนะเชิงนโยบายต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกประเด็นตามฐานทรัพยากร น้ า ชายฝงั ่ แร่ และ
สิง่ แวดล้อม ในช่วงต้นปี . 2550 ไว้ 14 เรื่อง ได้แก่ กรณีเหมืองหินอุตสาหกรรม กรณีเหมืองแร่ประเภทอื่น
กรณีดดู ทรายแม่น้า กรณีดดู ทรายบก กรณีท่าเทียบเรือ กรณีเขือ่ นกันคลื่น กรณีท่าจอดเรือยอร์ช กรณีประมง
พืน้ บ้าน กรณีการออกเอกสารสิทธิในปา่ ชายเลน กรณีการถมทะเล กรณีกรมประมงกับการอนุ ญาตให้ใช้พน้ื ที่
ทะเล กรณีน้าในโครงการชลประทาน กรณีโครงการด้านพลังงาน กรณีมลพิษอุตสาหกรรม
__________________________________________________

บทคัดย่อ
นับแต่ ปี 2544 จนถึง เมษายน 2551 คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพ ยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และ
สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินการพิจารณาการละเมิดสิทธิและได้มคี วามเห็นและมติกาหนดมาตรการการแก้ไขปญั หา
ในกรณีต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 247 กรณี โดยสามารถจาแนกออกตามฐานทรัพยากรเป็ น กรณีน้ า 65 กรณี กรณี
ั่
ชายฝงทะเล
64 กรณี กรณีแร่ (และทรัพยากรธรณีอ่นื ๆ) 62 กรณี และ กรณีพลังงาน อุตสาหกรรม และ
สิง่ แวดล้อม 56 กรณี พบว่าจังหวัดภูเก็ตเป็ นพื้นที่ทม่ี กี ารร้องเรียนนับเป็ นรายกรณีมากที่สุดคือ 21 กรณี
ั่
แยกเป็ นประเด็นเกีย่ วกับชายฝงทะเล
18 กรณี และประเด็นอื่นๆเพียง 3 กรณี ส่วนใหญ่จะมีกรณีรอ้ งเรียน
จังหวัดละ 1-3 กรณี ซึง่ มีกรณีรอ้ งเรียน 3 กรณีรวม 13 จังหวัด กรณีรอ้ งเรียน 2 กรณี 11 จังหวัด และ
ร้องเรียนเพียง 1 กรณี ถึง 19 จังหวัด สรุปพืน้ ทีร่ ายจังหวัดทีม่ กี รณีรอ้ งเรียนในประเด็นฐานทรัพยากรน้ า
ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม กระจายอยู่ในพืน้ ที่ 60 จังหวัด
คณะผูศ้ กึ ษาได้แบ่งกลุ่มปญั หาและประเภทของโครงการ ประเด็นฐานทรัพยากรน้ าเป็ น 4 กลุ่ม คือ
1) กรณีเกีย่ วกับเขือ่ นและอ่างเก็บน้า ฝายขนาดใหญ่ 2) กรณีเกีย่ วกับคลองส่งน้า 3) กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ น
สภาพแหล่งน้ าและสร้างสิง่ กีดขวางหรือล่วงล้าแหล่งน้ า และ 4) กรณีความขัดแย้งในการจัดการน้ า ประเด็น
ั่
ฐานทรัพยากรชายฝงทะเล
เป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) กรณีเกีย่ วกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและโครงสร้าง
ั่
วิศวกรรมชายฝงั ่ 2) กรณีเกีย่ วกับข้อพิพาททีด่ นิ ชายฝงทะเล
และ 3) กรณีความขัดแย้งเกีย่ วกับนโยบายและ
กิจกรรมทางทะเลต่างๆ รวมถึงความช่วยเหลือภายหลังธรณีพบิ ตั ิภัยสึนามิ ประเด็นฐานทรัพยากรแร่ จะ
ครอบคลุมถึงฐานทรัพยากรธรณีอ่นื ๆไว้ดว้ ย โดยแบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) กรณีปญั หา
จากกิจกรรมเหมืองหินและโรงโม่หนิ 2) กรณีปญั หาจากเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และการขนส่งแร่ 3) กรณีปญั หา
จากการสูบและต้มน้ าเกลือ 4) กรณีปญั หาจากการขุดดินและดูดทราย และ 5)กรณีปญั หาเกีย่ วกับข้อพิพาท
ทีด่ นิ บริเวณเหมืองแร่เก่า ประเด็นปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม แบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1)
ั หาจากโครงการพัฒ นาพลัง งานและประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ ง 2) กรณี ป ญ
ั หาจากมลพิษ โรงงาน
กรณี ป ญ
อุตสาหกรรม และ 3) กรณีปญั หาความขัดแย้งในการจัดการสิง่ แวดล้อมอื่นๆรวมถึงความขัดแย้งเชิงนโยบาย
และและแผนงานการพัฒนาทีอ่ าจยังไม่เกิดขึน้
หลักเกณฑ์สาคัญทีไ่ ด้มกี ารนามาใช้ ตรวจสอบ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และใช้กติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ ได้แก่ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ว่าด้วยสิทธิในการกาหนดวิถีชวี ติ ตนเอง การตีความใน
เรื่องสิทธิปวงชนต่ อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ว่าด้วยสิทธิในการกาหนดวิถชี วี ติ ตนเอง สิทธิในการได้รบั มาตรฐานขัน้ พื้นฐานในการ
ครองชีพ สิทธิและเสรีภาพในการใช้และได้รบั ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายในระดับ พระราชบัญ ญั ติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบี ย บ ตลอดทัง้ มติ
คณะรัฐมนตรี เป็ นส่วนสาคัญทีใ่ ช้ประกอบ แต่กฎหมายทีใ่ ช้เกือบทุกกรณี คือ พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
สิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญ ญัติส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม พ.ศ.2530
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535 ส่วนกฎหมายอื่นก็เป็ นการใช้ตามรายกรณี เช่น พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ.
2510 พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เป็ นต้น
การตรวจสอบส่วนใหญ่ มผี ลให้เกิดการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา และคณะกรรมการสิทธิควรมี
บทบาทในการเสนอแนะเชิง นโยบายเพื่อให้เ กิ ดการลดการละเมิด สิท ธิใ นฐานทรัพ ยากรต่ อหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมา
นับแต่ปี 2544 จนถึงเมษายน 2551 ได้มกี รณีรอ้ งเรียนการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในด้าน
ทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ พลังงาน อุตสาหกรรม และสิง่ แวดล้อม หลายร้อยกรณี ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการทีด่ าเนินการตรวจสอบเกีย่ วกับประเด็นปญั หาดังกล่าว
ซึง่ เป็ นเรื่องเกีย่ วกับฐานทรัพยากร โดยมีคณะอนุ กรรมการทีด่ าเนินการตรวจสอบ นับแต่ คณะอนุ กรรมการ
ด้านทีด่ นิ และน้ า คณะอนุ กรรมการเพื่อการศึกษาและตรวจสอบกรณีปญั หาเหมืองแร่ คณะอนุ กรรมการด้าน
พลังงานและอุตสาหกรรม คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ าและแร่ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงั ่ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ และแร่ ซึ่งมีการปรับปรุงและควบรวม
คณะอนุกรรมการ มาจนถึงปจั จุบนั ใช้ช่อื ว่า คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม
จากการตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียน คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และ
สิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินการพิจารณาการละเมิดสิทธิและได้มคี วามเห็นและมติกาหนดมาตรการการแก้ไขปญั หา
1
ในกรณีต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 247 กรณี โดยสามารถจาแนกออกตามฐานทรัพยากรเป็ น กรณีน้ า 65 กรณี กรณี
ั่
ชายฝงทะเล
64 กรณี กรณีแร่ (และทรัพยากรธรณีอ่นื ๆ) 62 กรณี และ กรณีพลังงาน อุตสาหกรรม และ
สิง่ แวดล้อม 56 กรณี แสดงกรณีทร่ี อ้ งเรียนตามรายปี ในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปจานวนกรณี ร้องเรียนตามรายปี ในช่วงปี 2544-2551

ฐาน
ทรัพยากร
น้า
ชายฝัง่
แร่
สิ่ งแวดล้อม
รวมกรณี

จานวนกรณี ปัญหาต่อปี
44 45 46 47 48 49 50
2 4 9 10 17 16 6
- - - 4 33 13 12
4 6 10 10 9 13 10
- 1 - 5 7 5 35
6 11 19 29 66 47 63

51
1
2
3
6

รวม

หมายเหตุ

65
64
62
56

เป็ นการจาแนกกรณี ร้องเรี ยนใหม่
ตามฐานทรัพ ยากรในการศึ ก ษา
ครัง้ นี้ โดยปรับ จ านวนจากการ
ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการชุด
ต่ างๆมาอี กครัง้ หนึ่ ง ตามประเด็น
หลักตามเนื้ อหาข้อร้องเรียน

247

การจาแนกฐานทรัพยากรเป็ น 4 ฐาน ดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดทีค่ ่อยๆพัฒนาจากกรณี
การร้องเรียนทีเ่ ข้ามาถึงสานักงานและการมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆดังทีอ่ ธิบายแล้วตรวจสอบ
ซึง่ ภายหลังเมื่อมีการควบรวมในช่วงเวลาต่างๆ จึงทาให้เนื้อหาของการตรวจสอบมีความเกีย่ วพันธ์กนั อาทิ
การตรวจสอบกรณีทด่ี นิ ขุมเหมืองเก่าในทีช่ ายทะเลซึง่ เกีย่ วพันธ์กบั การบุกรุกทีอ่ ยู่อาศัยของเอกชนภายหลัง
เหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ ทีใ่ นขณะตรวจสอบได้ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ าและ
ั หาเหมืองแร่ ท่เี กี่ยวข้อ งกับกฎหมายแร่ แต่
แร่ เนื่อ งจากมีป ระสบการณ์ เ กี่ย วกับการตรวจสอบกรณีป ญ
ั ่ ่งมีกรณีร้องเรียนที่ดิน
ภายหลังเมื่อมีการควบรวมกับอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรทางทะเลและชายฝงซึ
1

ตามข้อเสนอของการศึกษาในครัง้ นี้มรี ายงานการตรวจสอบ 244 กรณี แต่จากการรวบรวมรายงานแล้วพบว่ามีรายงานจริง 247
กรณี

1

ชายทะเลทีม่ เี นื้อหาใกล้เคียงกัน ผูศ้ กึ ษาจึงเห็นควรรวมกรณีขุมเหมืองเก่าเฉพาะบริเวณทีต่ ดิ ชายทะเลไปอยู่
ในฐานทรัพยากรชายฝงั ่ เป็ นต้น นอกจากนี้ในกรณีการตรวจสอบการร้องเรียนเกีย่ วกับมลพิษทางน้ าซึง่ เดิม
ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการทีด่ นิ และน้า และอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้าและแร่ ภายหลังเมื่อได้ควบ
รวมกับอนุกรรมการด้านพลังงานและอุตสาหกรรม แล้วผูศ้ กึ ษาจึงเห็นว่ากรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับมลพิษทางน้าบาง
กรณีสมควรนาไปรวมไว้ในกลุ่มพลังงาน อุตสาหกรรม และสิง่ แวดล้อม เช่นกัน เพื่อการวิเคราะห์ให้เห็นกลุ่ม
ปญั หาตามลักษณะปญั หาทีใ่ กล้เคียงกัน โดยได้จาแนกกรณีตรวจสอบการละเมิดสิทธิดงั กล่าวแสดงในตาราง
แยกเป็ นรายปี (2544- เมษายน 2551) ในตารางที่ 3.2-3.9
โดยการตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนดังกล่าวของคณะอนุกรรมการถือได้ว่า เป็ นการดาเนินการ
ตรวจสอบเชิงรุกในสิทธิมนุ ษยชนเกี่ยวกับ ฐานทรัพยากรอย่างเป็ นทางการ เป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย
เนื่ อ งจากเป็ น วาระแรกของการมีองค์ก รอิสระ ดัง เช่ น คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ง ชาติ ซึ่ง ในการ
ตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนต่างๆ คณะอนุกรรมการได้มกี ารจัดทารายงานในแต่ละกรณีเพื่อมีความเห็นและเสนอ
มาตรการการแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับกรณีต่างๆ ไว้ในรายงาน รายงานดังกล่าวเป็ นเสมือนการบันทึกกรณีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย และยังได้มแี นวทางการแก้ไขปญั หาเสนอไว้อกี ด้วย
นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าวยังมีรายละเอียดของวิธกี ารตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการ
ข้อกฎหมาย หรือหลักการทางสิทธิมนุ ษยชน ทีค่ ณะอนุ กรรมการนามาพิจารณา ตลอดถึงความคิดเห็นของ
คณะอนุ กรรมการต่ อกรณีดงั กล่าว ซึง่ ถือเป็ นเอกสารสาคัญที่บ่งชีถ้ งึ สถานการณ์สทิ ธิมนุ ษยชนเกีย่ วกับฐาน
ทรัพยากรได้ส่วนหนึ่ง และยังเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปญั หาทัง้ ในเชิงปจั เจกและในเชิงนโยบาย เห็นถึง
ผู้กระทาละเมิด ผู้ถูกกระทาละเมิด รวมตลอดทัง้ หลักเกณฑ์และข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกรณี
ต่างๆ ดังนัน้ รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะอนุ กรรมการ จึงถือเป็ นเอกสารสาคัญที่
บ่งชี้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุ ษยชน การทางานการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และการ
แก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

1.2 หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม พบว่าในการ
จัดทารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิในกรณีน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม นัน้ มีประเด็นปญั หาการ
ละเมิดสิทธิชุมชนทีน่ ่ าสนใจหลายประการ รวมถึงการเชื่อมโยงต่อการควบคุม กากับดูแล โดยกฎหมายและ
นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ อันมีต่อมาตรการคุม้ ครองสิทธิของบุคคลและชุมชน ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้อง
กับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ทีใ่ ห้อานาจหน่วยงานในการทาหน้าที่อนุ ญาต และดาเนินการเกีย่ วกับการ
ใช้ทรัพยากร ซึ่งได้ตราขึน้ ก่อนการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึง่ รัฐธรรมนู ญ
ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาก้าวหน้าในส่วนการให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการบารุงรักษา และใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากร และการตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐ ดังนัน้ หลังการใช้รฐั ธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงมีผลโดยตรง
ต่อการใช้หลักการตามรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการ
ปกป้องสิทธิของชุมชนและบุคคล จากการพัฒนาทรัพยากรที่มีผลกระทบหรือ อาจมีผลกระทบต่ อสภาวะ
แวดล้อม วิถชี วี ติ และชุมชน ทีม่ กี ฎหมายของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบอาจบัญญัตไิ ว้ไม่ครอบคลุมหรือมีชอ่ งว่าง
จากการตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนทัง้ 247 กรณี ของคณะอนุ กรรมการ พบว่า กระบวนการ
การตรวจสอบสามารถแก้ไขปญั หาในกรณีต่างๆ ได้อย่างเป็ นรูปธรรมในหลายกรณี เช่น ทาให้โครงการบาง
ั หาจนเป็ น ที่พ อใจแก่ ทุ ก ฝ่า ย แต่
โครงการต้อ งยกเลิก ไป หรือ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งได้เ ข้า ไปแก้ไ ขป ญ
ขณะเดียวกันก็พบกรณีท่ไี ม่สามารถแก้ไขปญั หาตามอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนได้ใน
หลายกรณีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ในหลายกรณีเป็ นการใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ขิ องหน่ วยงานเพื่อบังคับใช้
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ให้เกิดการแก้ไขปญั หาในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการมีการกระทาผิดเงื่อนไขการอนุ ญาตได้ และในหลายกรณีอาจ
ต้องใช้บทบาทการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการเพื่อประสานการร่วมมือในการแก้ไขปญั หาร่วมกันของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่ วยงานจึง แก้ปญั หาได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มกี รณีปญั หาจานวนมากที่เป็ น
ปญั หาจากฐานคิดดัง้ เดิมของรัฐทีม่ ุ่งเอื้อประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการและโครงการของรัฐเพียงด้านเดียว แต่
ขาดการคานึงถึงมาตรการแก้ไขปญั หาและชดเชยต่ อผู้เสียหายอย่างเพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ บทบาทการ
ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ มักไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้มากนัก
แต่อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ทว่ี ่านับเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นจุดเริม่ ของการเรียนรูใ้ นด้านสิทธิของ
ชุมชนและบุคคลในด้านฐานทรัพยากร อันเป็ นระยะเริม่ ต้นการก้าวสู่กระบวนการคุม้ ครองสิทธิของประชาชน
ของประเทศไทย และการจัดทารายงานตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนทีไ่ ด้รวบรวม บันทึกข้อมูล และวินิจฉัยการ
ละเมิดสิทธิตลอดจนการเสนอแนะมาตรการแก้ไข ของคณะอนุ กรรมการก็นับเป็ นโอกาสอันดีทเ่ี ป็ นการเริม่
รวบรวมองค์ความรูแ้ ละวิเคราะห์ขอ้ เด่นข้อด้อยของการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในประเทศไทยผ่าน
มุมมองเชิงสิทธิมนุษยชน
ในช่ ว งเวลาที่ค ณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนใกล้ห มดวาระ คณะอนุ ก รรมการสิท ธิใ น
ทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม จึงมีความเห็นว่า หากองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการจัดทา
รายงานการตรวจสอบตลอดกว่า 5 ปี ทผ่ี ่านมา จะได้ถูกรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบไว้อย่างเป็ นระบบ
แล้ว อาจจะทาให้กระบวนการทางานในการคุ้มครองสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ใน
อนาคตจะได้มแี นวทางพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถบรรลุถึงกลไกทีด่ ขี น้ึ กับการปกป้องและแก้ไขปญั หาให้
ชุ ม ชนต่ อ ไปได้ คณะอนุ ก รรมการจึง ได้ม อบหมายให้ค ณะผู้จ ัด ท าได้ดาเนิ น การรวบรวมและวิเ คราะห์
เปรียบเทียบรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนทีค่ ณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่
แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้พจิ ารณาออกรายงานแล้ว ทัง้ ทีผ่ ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติแล้ว และทัง้ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ เพื่อให้เห็นถึง
สถานการณ์การละเมิดสิทธิในประเทศไทยเกีย่ วกับฐานทรัพยากร ด้านน้ า ชายฝงั ่ แร่ พลังงาน อุตสาหกรรม
และสิง่ แวดล้อม เห็นถึงขัน้ ตอนการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการ การพิจารณาให้ความเห็นต่อกรณีต่างๆ
ของคณะอนุกรรมการว่า ได้มกี ารนาหลักเกณฑ์ใดมาใช้ประกอบการพิจารณา และให้เห็นถึงข้อเสนอแนะและ
แนวทางการแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ให้เห็นเป็ นภาพรวม

1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสรุปรวบรวมผลการตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนกรณี สิทธิ ใน
ทรัพยากรน้ า ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อม อย่างเป็ นระบบ มีเนื้อหากระชับ แผนที่อย่างเป็ นระบบให้
สามารถสืบค้นข้อมูล ตลอดจนนาองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์การตรวจสอบไปปรับปรุงการแก้ไขปญั หาทัง้
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรด้านสิทธิ สถาบันทางวิชาการ และประชาชนทัวไป
่
2) เพื่อวิ เคราะห์ผลการตรวจสอบ มาตรการและผลลัพธ์ในการแก้ไขปั ญหา
ตลอดจนวิ ธี ก ารและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกรณี ต่ า งๆว่ า มีป ระสิท ธิภ าพและ
ข้อบกพร่องอย่างไร และกาหนดข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตติ ่อไป

1.4 ขอบเขตการศึกษา
1) นารายงานการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่
และสิง่ แวดล้อม เฉพาะที่ได้ร้องเรียนในช่วงเวลาก่อนและระหว่างการจัดทาโครงการทัง้ หมด นับแต่ปีพ.ศ.
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2544 จนถึงเดือนเมษายน 2551 จานวน 247 กรณี ทัง้ ทีไ่ ด้ผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วและ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ กต็ าม มาทาการศึกษาในเชิงประมวลผล
ตามเอกสารทีป่ รากฏ และติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปญั หาเฉพาะที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติ ได้ติดตาม และได้รบั การชี้แจงจากผู้ร้องและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงการ
ติดตามผลจากการสอบถามทางโทรศัพท์จากผูร้ อ้ งเท่าทีส่ ามารถติดตามได้ โดยไม่มกี ารติดตามผลการแก้ไข
ปญั หาในพืน้ ทีเ่ นื่องจากข้อจากัดเรื่องระยะเวลาและงบประมาณในการศึกษา ดังแสดงขัน้ ตอนในแผนภูมทิ ่ี 1.1
2) หลังจากการจัดทาร่างเอกสารเบือ้ งต้นแล้วเสร็จ จะได้จดั การประชุมเพื่อนาเสนอ
ผลงานต่อผูเ้ กี่ยวข้องจานวนสองครัง้ ประกอบด้วยในการประชุมของคณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า
ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อมร่วมกับคณะอนุ กรรมการฐานทรัพยากรอื่นๆ หนึ่งครัง้ และเวทีแลกเปลี่ยนของ
หน่วยงานเครือข่ายจากภาคเอกชนและบุคลากรทีส่ นใจอีกหนึ่งครัง้
ตารางที่ 1.2 การจาแนกกรณี ร้องเรียนตามฐานทรัพยากรจากการตรวจสอบในปี 2544

สิง่ แวดล้อม

แร่

คา
ร้อง
/ปี

ชายฝัง่

ฐานทรัพยากร
น้า

ลาดับ

กรณี

สิ ทธิ ชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
กรณี เหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลาภู
2
44
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ผลกระทบจากเหมืองแร่ตะกั ่ว ตาบลชะแล อาเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
3
44
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การระเบิ ดและย่อยหิ นในพื้นที่ เขาผาแดงรังกาย ตาบล
ชมพู อาเภอเนิ นมะปราง จังหวัดพิ ษณุโลก
4 61/44 สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการก่อสร้างสถานี ประมงในหนองปลาแขยง ตาบล
เมืองเก่า อาเภอกบิ นทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
5 160/44 สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอคัดค้านการประกอบกิ จการเหมืองหิ นและโรงโม่หินภู
ผาม่าน ตาบลวังสวาบ อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
6 171/44 สิ ทธิ ชุมชน กรณี ค่าทดแทนจากโครงการอ่างเก็บน้ าแม่มอก อาเภอเถิ น
จังหวัดลาปาง
หมายเหตุ 1. ลาดับเรื่อง 1-3 ไม่ทราบเลขคาร้อง เนื่ องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้นของสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ
1

44
(8กย)

4

8

170/45

9

185/45

10

391/45

11

403/45

12

465/45

13

497/45

14

554/45

15

690/45

16

854/45

สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ประทานบัตรเหมืองหิ นอุตสาหกรรมในบริ เวณเขาชะ
อางกลางทุ่ง กิ่ งอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี คดั ค้านประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว ตาบลไม้รดู
อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สิ ทธิ ชมุ ชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม กรณี โครงการ
บรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (คลองระบายน้า ร.1)
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การคัดค้านการขอประทานบัตรทาเหมืองแร่แคลไซต์
ณ บริ เวณเขาบุง่ กะเซอร์ ตาบลน้ารอบ อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การทาเหมืองหิ นอุตสาหกรรมก่อสร้างและโรงโม่หินที่
กาลังประกอบการ และคัดค้านการต่ออายุและการขอประทานบัตร
เหมืองหิ นอุตสาหกรรมก่อสร้างดอยแม่ออกรู ตาบลผางาม อาเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การทาเหมืองหิ นในพืน้ ที่ ตาบลแม่หอพระ อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการเขื่อนแม่สรวย และโครงการเขื่อนแม่ตาช้าง
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
กรณี คดั ค้านโครงการโรงกลันน
่ ้ามันหรือโรงแยกคอนเดนเสท ที่ตาบล
บางแก้ว อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง บริ เวณเขา
ควนเหมียง (เขาถา้ แรด) ในพืน้ ที่ หมู่ที่ 1 ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เขื่อนท่าแซะ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

17

45

สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าแม่น้าท่ า
จีน

5

สิง่ แวดล้อม

45

แร่

7

ชายฝัง่

ฐานทรัพยากร
น้า

คา
ร้อง
/ปี

กรณี

ลาดับ

ตารางที่ 1.3 การจาแนกกรณี ร้องเรียนตามฐานทรัพยากรจากการตรวจสอบในปี 2545

19

245/46

20

341/46

21

373/46

22

428/46

23
24

เมย 46
442/46

25

469/46

26

480/46

27
28

481/46
530/46

29

690/46

30

707/46

31

721/46

32

736/46

33

812/46

34

814/46

35

815/46

36

816/46

สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังน้าลาตะคองแบบสูบกลับ อาเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สิ ท ธิ ชุมชน การก่อสร้างประตูระบายน้ าปิ ดกัน้ คลองวังโตนด ตาบลโขมง
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี คดั ค้านการดาเนิ นโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหิ นลิ กไนต์
อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ประทานบัตรเหมืองแร่หินปูนอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
โรงโม่และย่อยหิ น ตาบลแม่ลาน้ อย อาเภอแม่ลาน้ อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ประทานบัตรเหมืองหิ นอุตสาหกรรมบริ เวณเทื อกเขาแรด
อาเภอท่าม่วง และอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาและชดเชยความเสี ยหายแก่ชาวบ้านที่
ได้รบั ผลกระทบจากลาน้าพองเน่ าเสีย
สิ ท ธิ ชุ มชน กรณี ฝายหนองสะลี ก ตาบลแม่ ก๊า อาเภอสัน ป่ าตอง จังหวัด
เชียงใหม่
สิ ทธิ ชุมชน ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อนจากการดูดทรายในแม่น้ าชี ตาบล
ค้อเหนื อ อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สิ ทธิ ชมุ ชน การจ่ายค่าชดเชย โครงการอ่างเก็บน้าลาพันชาด
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าคลองบางหลวง-เชียงราก
จังหวัดปทุมธานี
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี การท าสวนส้ ม ในพื้ น ที่ ต าบลเมื อ งนะ อ าเภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม่
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ประกอบกิ จ การเหมื องแร่ แ ละโรงไฟฟ้ าถ่ านหิ น แม่ เมาะ
อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
สิ ท ธิ ชุ มชน กรณี ป ระทานบัต รเหมื องหิ น อุต สาหกรรมบริ เวณบ้ านทุ่ ง ยัง้
ตาบลผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างอ่ างเก็บน้ าคลองลาชอน ในพื้นที่ ตาบล
ปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด และตาบลน้าผุด อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การก่อสร้างเขื่อนแก่งเสื อเต้ น ตาบลสะเอี ยบ อาเภอสอง
จังหวัดแพร่
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ประทานบัตรระเบิ ดและย่อยหิ นในพื้นที่ ตาบลหนองกุงแก้ว
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
สิ ทธิ ชุมชน กรณี คดั ค้านการระเบิ ดและย่อยหิ น และการก่อสร้างถนนเพื่ อ
ลาเลียงหิ นในพืน้ ที่ บา้ นซาม่วง ตาบลผาสามยอด กิ่ งอาเภอเอราวัณ จ. เลย
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ผลกระทบจากการประกอบกิ จการต้มเกลือและสูบน้าเกลือ
จ. มหาสารคาม
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33/46

แร่
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37
38
39
40

41

42

43
44
45
46
47

48

49
50

51
52
53

2/47

สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองลาแซงและโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองลาขัน อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
11/47
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี เหมื อ งหิ น อุต สาหกรรม และโดโลไมท์ อ.อ่ า วลึ ก
จังหวัดกระบี่
12/47
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอคัดค้านการประกอบกิ จการเหมืองหิ นและโรงโม่หิน
ในพืน้ ที่เขาจาปา ตาบลน้าผุด อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
13,14,15/ สิ ทธิ ชุมชน กรณี การประกอบกิ จการเหมืองหิ นก่อสร้างและโรงโม่หิน
47
โรงงานเผายางมะตอย และขุม เหมื อ งเก่ า ดี บุ ก ในพื้ น ที่ ต าบลร่ อ น
พิ บลู ย์ อาเภอร่อนพิ บลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
43/47
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ราษฎรต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จัง หวัด
สระแก้ว ได้รบั ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอ่ างเก็บน้ าในพื้นที่ ทา
ให้น้าท่วมที่ ทากิ น
131/47 สิ ทธิ ชุมชน กรณี การปนเปื้ อนของสารแคดเมียมในลาน้ าแม่ตาว และ
พื้นที่ เกษตรกรรม ในพื้นที่ บางส่ วนของตาบลแม่ตาว ตาบลแม่ก ุ และ
ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
293/47 กรณี ขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการเขื่อนโป่ งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ
313/47 การคัดค้านนโยบายการแบ่งเขตประมงจังหวัด และโครงการธนาคาร
อาหารทะเลในอ่าวพังงา
384/47 สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ราษฎรคัด ค้ านการระเบิ ดและย่ อยหิ น ในพื้น ที่ บ้า น
สหกรณ์ กิ่ งอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
399/47 สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ยิป
ซัม่ ตาบลพรุพรี อาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
451/47 สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี การขอให้ แ ก้ ปั ญ หาการระเบิ ด หิ นเพื่ อ การผลิ ต
ปูนซี เมนต์ของบริ ษัท ที พีไอ โพลีน จากัด(มหาชน) ในพื้นที่ ตาบลทับ
กวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
461/47 สิ ท ธิ ชุมชน กรณี โครงการก่ อสร้ างนิ คมอุตสาหกรรมในพื้น ที่ หมู่ที่ 9
บ้านศรี ดอนมูล และหมู่ที่ 10 บ้านศรี บุญยืน ตาบลดอนศรี มูล อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
473/47 ราษฎรขอความเป็ นธรรม กรณี สารเบนโทไนต์รวไหลเข้
ั่
าสวนยางพารา
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
474/47 สิ ทธิ ชุมชน กรณี การคัดค้านการให้ ประทานบัตรทาเหมื องหิ นปูนใน
บริ เวณภูเขาถา้ เอราวัณ และโรงปูนซี เมนต์ ตาบลช่ องสาลิ กา อาเภอ
พัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี
483/47 กรณี ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งโครงการผันน้ า โขง ชี มูน ตาบลเหล่า
อ้อย อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์
503/47 สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองกลาย ในพื้นที่ หมู่ที่
6 ตาบลกรุงชิ ง กิ่ งอาเภอนบพิ ตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หยิ บยก สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ปัญหาการก่อสร้างท่ าเที ยบเรือขนทรายในพื้นที่ ตาบล
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54

521/47

55

572/47

56

615/47

57

641/47

58

653/47

59

672/47

60

673/47

61

674/47

62

676/47

63

681/47

64

689/47

65

692/47

ป่ าโมก อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การก่อสร้างอาคาร และโรงแรม ตาบลขนอม อาเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณี โรงงานกาจัดขยะ บริ ษัท เบทเตอร์เวิ ลด์กรีน จากัด ก่อมลพิ ษต่ อ
สิ่ งแวดล้อมทาให้ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อน
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี อ้างกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินขุมเหมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตาบลกะทู้
อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กรณี โรงสีข้าวสยามกสิ กิจ จังหวัดพิ จิตร ปล่อยฝุ่ น ควัน ทาให้ชาวบ้าน
ตาบลหอไกร จังหวัดพิ จิตร ได้รบั ความเดือดร้อน
สิ ทธิ ในที่อยู่อาศัย กรณี ที่ดินบ้านทับยาง ตาบลท้ ายเหมือง อาเภอท้ าย
เหมือง จังหวัดพังงา
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี โครงการก่ อ สร้ า งฝายหัว นา อ าเภอกัน ทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเขื่อนราษี ไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
ขอให้ ต รวจสอบโครงการสร้างถนนรอบเกาะสุกร อาเภอปะเหลี ย น
จังหวัดตรัง
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ค่าชดเชยโครงการคลองส่ งน้ าจากฝายคลองท่ าทน
อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณี เรือประมงพื้นบ้านได้รบั ความเดือดร้อนจากการล้อมไซหมึก หมู่
ที่ 4 ตาบลทรายขาว อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สิ ทธิ ชุมชน ขอให้ตรวจสอบโครงการแก่นราชภูมิแย่งชิ งทรัพยากรน้ า
ของชุมชน
สิ ทธิ ชุ ม ชน กรณี การขอแก้ ข้ อ บัง คั บ ผั ง เมื อ งของบริ ษั ท นิ คม
อุตสาหกรรมเอเชีย จากัด
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66

6/48

67

หยิ บยก

68

11/48

69
70

18/48
30/48

71

31/48

72

32/48

73
74

38/48
49/48

75

65/48

76

92/48

77

94/48

78

96/48

79

105/48

80

114/48,
196/2549
160/48

สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากระบบการส่งน้ าจากฝาย
ยางบ้านตะลุง ผ่านพืน้ ที่ ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ซากหอยขมดึกดาบรรพ์ในบริ เวณประทานบัตรเหมือง
แร่ถ่านหิ นลิ กไนต์ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ปั ญหาที่ ดินภายหลังจากเกิ ดธรณี พิบตั ิ ภยั สึ นามิ กรณี ชุมชนแหลมป้ อม
ตาบลบางม่วง อาเภอตะกั ่วป่ า จังหวัดพังงา
ขอให้ตรวจสอบโครงการถมทะเล จังหวัดภูเก็ต
ชาวมอร์แกนขอความช่ วยเหลือ กรณี องค์การบริ หารส่วนตาบลคึกคัก
อาเภอตะกัวป่
่ า จังหวัดพังงา ขับไล่ออกจากพืน้ ที่ อาศัย
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ชุมชนอูรกั ลาโว๊ย หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมตุ๊กแก (เกาะสิ เหร่)
ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การก่อสร้างถนนเลียบคลองของเทศบาลเมืองป่ าตอง
จังหวัดภูเก็ต
สิ ทธิ ชมุ ชน บ้านหาดทรายขาว ต.กาพวน กิ่ งอาเภอสุขสาราญ จ.ระนอง
กรณี ชาวบ้านตาบลเกาะพระทองไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากกรณี ธรณี
พิ บตั ิ ภยั สึนามิ
สิ ทธิ ที่อยู่อาศัยและในที่ ดินทากิ น บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ ายเหมือง จ.
พังงา
ผู้ประสบเหตุสึนามิ ได้รบั การปฏิ บตั ิ จากเจ้าหน้ าที่ ไม่เท่ าเที ยมกัน ตาบล
บางม่วง อาเภอตะกั ่วป่ า จังหวัดพังงา
สิ ท ธิ ใ นที่ อ ยู่อ าศัย กรณี ไม่ ส ามารถสร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ างในที่ ดิ น หมู่ที่ 3
ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สิ ทธิ ในที่อยู่อาศัยและในที่ดินทากิ น บ้านทับตะวัน ตาบลบางม่วง อาเภอ
ตะกัวป่
่ า จังหวัดพังงา
ขอความเป็ นธรรมให้ ชาวบ้านบ้านลายัน ตาบลเชิ งทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต กรณี นายทุนไล่ที่และแจ้งความดาเนิ นคดี ฐานบุกรุก
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

81
82

163/48
หยิ บยก

83

183/48

84

184/48

ฐานทรัพยากร
น้า
ชายฝัง่
แร่
สิง่ แวดล้อม

กรณี

ลาดับ

คาร้อง
/ปี

สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เหมืองแร่ทองคาและเงิ นบริ เวณตาบลเขาเจ็ดลูก อาเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิ จิตร
สิ ทธิ ชุมชน ในการมี ส่ วนร่ วมในการจัดการ การบ ารุ งรักษา และการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม กรณี การออกเอกสารสิ ทธิ
ในที่ดินบนเกาะช้าง กิ่ งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมิ ชอบ
โรงงานปล่ อ ยน้ า เสี ย ก่ อ ให้ เ กิ ดมลพิ ษสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ ก ับ
ประชาชน บริ เวณหน้ า ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
บริ ษัท เอส–พี –โอ จากัด ปล่อยน้ าเสี ย และทิ้ งกากปาล์มลงในแม่น้ า ลา
คลอง ท าให้ ช าวบ้า น ต าบลสิ น บุ น และต าบลไทรขึ ง อ าเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รบั ความเดือดร้อน
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85

189/48

86

193/48

87

232/48

88

243/48

89

248/48

90

258/48

91

หยิ บยก
280/48
297/48

92
93

95

298/48
313/48
488/2546
304/48
306/48

96

318/48

97
98

326/48
331/48

99

358/48

100

362/48

101
102

365/48
368/48

103

433/48

104

434/48

105

439/48

106

443/48

107

449/48

94

เอกชนขยายพื้นที่ ปิดทางเข้าออกของประชาชนที่ อาศัยริ มทะเล หมู่ที่ 2
ตาบลเกาะช้างใต้ กิ่ งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
สิ ทธิ ชุมชน ในการใช้ ประโยชน์ ทางสาธารณะ ชุมชนโรงถ่ าน กิ่ งอาเภอ
เกาะช้างใต้ จังหวัดตราด
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทยไม่เปิ ดประตูระบาย
น้าเขื่อนปากมูลตามมติ คณะรัฐมนตรี
สิ ทธิ ชุ ม ชน กรณี ขอให้ ต รวจสอบการบุ ก รุ ก เพื่ อ ครอบครองที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ ป่าพรุคนั ธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ที่ดินบริ เวณแหลมป้ อม ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัวป่
่ า
จังหวัดพังงา (นางละมัย)
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การดูดทรายในพื้นที่ บ้านผึง้ ตาบลหนองแค อาเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ
สิ ทธิ ชมุ ชนในการใช้ประโยชน์ ป่าชายเลนหาดบางทราย หมู่ที่ ๑ ตาบลป่ า
คลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี โครงการก่ อสร้างอ่ างเก็บน้ าคลองลาไม ตาบลวังอ่ าง
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เกาะเสม็ด ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ ทธิ ชุมชน กรณี คดั ค้านการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ขาน อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จ จริ งโครงการเพิ่ มปริ มาณน้ าใน
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกและทาลายหนองน้ าสาธารณะ
หนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
สิ ทธิ ในทรัพย์สิน กรณี ที่ดินขุมเหมืองฉลุง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ชาวบ้านที่ คดั ค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าที่ อาเภอแก่งคอย ถูกเจ้าหน้ าที่
ตารวจ สภ.อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จับกุม
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี ผ ลกระทบจากโรงงานต้ ม เกลื อ ในพื้น ที่ ต าบลส าโรง
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
การเอาเปรียบผูบ้ ริ โภคจากการขึน้ ค่าไฟฟ้ าที่ ไม่เป็ นธรรม
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้ตรวจสอบแนวเขตประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่
หมู่ที่ 1 ตาบลกรุงชิ ง กิ่ งอาเภอนบพิ ตา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ ทธิ ในที่อยู่อาศัย กรณี ที่ดินสาธารณประโยชน์ เกาะคอเขา หมู่ที่ 3 ตาบล
บางม่วง อาเภอตะกั ่วป่ า จังหวัดพังงา
สิ ท ธิ ในที่ ดิ น กรณี ขอออกโฉนดที่ ดิ น บริ เวณปากคลองปากเกาะ บ้า น
น้าเค็ม ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัวป่
่ า จังหวัดพังงา
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ได้รบั ความเดือดร้อนจากรถบรรทุกแร่ของบริ ษทั แร่สมั พันธ์ จากัด
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างอ่ างเก็บน้ าคลองซา ในพื้นที่ ต.นาดี อ.
ห้วยยอด จ.ตรัง และต.บ้านนิ คม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
กรณี ขอความช่วยเหลือกรณี วิกฤตน้าในภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

10

108

457/48

109

458/48

110
111
112
113
114

595/48 ,
203/2549
500/48
509/48
525/48
574/48
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585/48

116

596/48

117
118
119

598/48
612/48
620/48
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สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกและเขื่อนกันคลื่นกันทราย
บริ เวณเขาหัวแดง อาเภอสิ งหะนคร จังหวัดสงขลา
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ที่ อ ยู่ อาศัยของชาวบ้านชุมชนไทยใหม่ ต าบลราไวย์
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ป่าชายเลนบ้านควนตุ้งกู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
สิ ทธิ การได้รบั ความช่วยเหลือ กรณี สามีเสียชีวิตเนื่ องจากสึนามิ ฯ
สิ ทธิ ในที่อยู่อาศัย กรณี อทุ ยานแห่งชาติ เขาหลัก–ลารู่ จังหวัดพังงา
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริ มเหล็กบุกรุกแม่น้ าน้ อย
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ฟาร์มเลี้ยงเป็ ด “พากเพียรฟาร์ม” ต.จอมบึง อ.จอมบึง
จังหวัดราชบุรี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี เขื่อนศรีนคริ นทร์สร้างทับรอยเลื่อนเปลือกโลก อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
สิ ทธิ ในที่ ดิน กรณี ที่ ดินบนเกาะระ บริ เวณอ่ าวตังหน (หาดสน) หมู่ที่ ๓
ตาบลเกาะพระทอง อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าลาพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ชมุ ชนประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ราษฎรต. ดูกอึ่ ง กิ่ งอาเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ขอความ
ช่วยเหลือกรณี องค์การบริ หารส่วนตาบลดูกอึ่งสร้างฝายร่องน้าทุ่งวารี
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการเขื่อนป้ องกันน้าท่วม จังหวัดเชียงใหม่

หยิ บยก
623/48
121 629/48, สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ราษฎรได้ ร บ
ั ความเดื อ ดร้ อ นจากโรงโม่ หิ น ศัก ดิ์ ชัย
734/2546 ๑๙๙๒ ตาบลทุ่งนาเลา อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
122 632/48 สิ ท ธิ ชุมชน ชุมชนขอมี ส่ ว นร่ วมในการจัดการทรัพ ยากรน้ าหนองทะเล
ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
123 634/48 สิ ทธิ ชม
ุ ชน กรณี ได้รบั ผลกระทบจากสารเคมีโรงงานไม้ยางพารา
124 648/48 สิ ท ธิ ชุ มชน กรณี ผ้ ป
ู ระกอบอาชี พ ประมง (ปลากะตัก ตากแห้ ง ) ต าบล
รัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
125 650/48 สิ ทธิ ชม
ุ ชนและความเสมอภาค กรณี ร้านค้าบริ เวณหาดกะรนน้ อย ตาบล
กะรน อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
126 706/48 สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี การบุกรุกที่ ดินบริ เวณ
ปากคลองบางใหญ่ ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
127 710/48 สิ ทธิ ชุมชน กรณี ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อนจากฝุ่ นละออง และเสี ยงดัง
จากโรงโม่ศิลาสมบูรณ์ ทรัพย์
128 716/48 ขอความช่วยเหลือกรณี นายทุนถมดิ นลูกรังบริ เวณป่ าชายเลน และคลอง
สาธารณะ หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
129 726/48 สิ ทธิ ชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม กรณี ที่ ดิน ชายคลองบางปู ตาบล
สามร้อยยอด กิ่ งอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
130 743/48 กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจังหวัดกระบี่
131 746/48 สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างอ่ างเก็บน้ าคลองขลุง ตาบลเกวียนหัก
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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ตารางที่ 1.7 การจาแนกกรณี ร้องเรียนตามฐานทรัพยากรจากการตรวจสอบในปี 2549
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56/49
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77/49
82/49
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สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โรงงานปล่อยน้าเสีย ตาบลดอนกระเบือ้ ง อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การชดเชยผู้ไ ด้รบั ผลกระทบจากเขื่ อนสิ ริน ธร จังหวัด
อุบลราชธานี
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ที่ดินอยู่อาศัยและทากิ น หมู่ที่ 10 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
สิ ทธิ ชุ ม ชน กรณี โครงการขุ ด ลอกคลองล าพะเนี ยง อ าเภอเมื อ ง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โรงไฟฟ้ าพลังน้าแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชี ยงใหม่
ปล่อยมลพิ ษลงสู่ลาน้าแม่ตื่น
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยเสม็ด อ่างเก็บน้าบ้านหัวอ่าง และอ่างเก็บน้าบุอาเปาว์ กิ่ งอาเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร์
กรณี ชาวบ้านชุมชนคลองสว่ าน อาเภอธัญบุรี จัง หวัดปทุ มธานี ได้ ร บั
ความเดือดร้อนจากการที่กรมชลประทานนากระสอบทรายมาปิ ดคลอง
สิ ทธิ ชุมชน และสิ ท ธิ ในทรัพย์สิน กรณี โครงการก่อสร้ างอ่ างเก็บน้ าลารู
ใหญ่
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
สิ ทธิ ชุมชน และสิ ทธิ ในที่ อยู่อาศัย กรณี การอาศัยอยู่ในพื้นที่ ป่าชายเลน
เกาะลันตาใหญ่ กิ่ งอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การขุดปะการังเพื่อสร้างท่ าเที ยบเรือยอร์ช (เรือสาราญ
กีฬา) บ้านอ่าวปอ ตาบลป่ าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สิ ท ธิ ชุ มชน กรณี การรื้อฝายพญาคา ฝายท่ าวังตาล และฝายหนองผึ้ง
จังหวัดเชียงใหม่
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี ปั ญ หาที่ ดิ น ป่ าชายเลนคลองปากบาง ต าบลป่ าตอง
อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการอ่ างเก็บน้ าในพื้นที่ ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบโครงการร่วมทุนระหว่างการประปาส่วน
ภูมิภ าค โดยส านั กงานประปาระยองกับกลุ่มบริ ษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์
เตียม
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี บริ ษทั กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั ่น จากัด ละเมิ ดสิ ทธิ ของ
ชุมชนในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรน้าในแม่น้าป่ าสัก
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ าสาละวิ น

143

621/2548
98/49
144 103/49
145

105/49

146

165/49

147

190/49

148
149

191/49
หยิ บยก
หยิ บยก

150

หยิ บยก

ฐานทรัพยากร
น้า
ชายฝัง่
แร่
สิง่ แวดล้อม

กรณี

ลาดับ

คาร้อง
/ปี

สิ ทธิ ชุมชน กรณี เหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างในพื้นที่ ใกล้วดั
เขาเชิ งเทียน ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการพัฒนาเหมืองแร่ถ่านหิ นลิ กไนต์ อาเภอสะบ้า
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151

หยิ บยก

152

212/49

153

213/49

154

218/49

155

244/49

156

246/49

157

277/49

158

278/49

159

286/49

160

287/49

161
162

294/49
300/49

163

349/49

164

352/49

165

369/49

166

389/49

167

390/49

168

443/49

169

444/49

170

451/49

ย้อย จังหวัดสงขลา
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการถมทะเลหาดหน้ าทอน ตาบลอ่ างทอง อาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณี บ่อ ดิ น และดูด ทราย ต าบลคลองพระอุด ม อ าเภอลาดหลุ ม แก้ ว
จังหวัดปทุมธานี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การระเบิ ดก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อวัดถา้ ยอดทอง ตาบล
ทุ่งหลวง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
กรณี ร้ อ งเรี ย นชาวบ้ า นบริ เ วณบ้ า นโต๊ ะ ขุน ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศัย
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ชาวบ้านบริ เวณบ้านดานหยิ ก ร้องเรียนกรณี นายทุนปิ ดทางเข้าออก และ
ทาลายเพิ งพักอาศัย ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบความปลอดภัยของการก่อสร้างเขื่อนกิ่ ว
คอหมา ผูร้ ้องราษฎรตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ราษฎรขอคัดค้านโครงการก่อสร้างท่ าเที ยบเรือหาดรา
ไวย์ ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กรณี นายทุ น บุ ก รุก พื้ น ที่ ป่ าชายเลนบริ เวณปากคลองบางปู จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี ขอให้ ต รวจสอบโครงการเขื่ อ นถนนคอนกรี ต ผู้ร้ อ ง
ราษฎรชุมชนหน้ าต่ างและชุมชนตลาดล่าง อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี โครงการก่ อ สร้ า งอ่ า งเก็บ น้ าบ้ า นปูเ ตอร์ ต าบลแม่ ก ุ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนจากการประกอบการของโรงน้าแข็ง
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ตาบล
โพนางดาออก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี บ่อกาจัดขยะในพื้นที่ ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ผูร้ ้องราษฎรตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี ขอความช่ ว ยเหลื อ ให้ เ พิ ก ถอนการขอประทานบัต ร
ระเบิ ดหิ นในเขตเขามณี จอมทอง ตาบลเขาหิ นซ้ อน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิ งเทรา ของ หจก.มาร์เบิ้ลเซนเตอร์
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการขุดลอกร่องน้าบริ เวณปากคลองศรีบอยา ตาบล
เกาะศรีบอยา อาเภอเหนื อคลอง จังหวัดกระบี่
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โครงการขอประทานบัตรเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ในพื้นที่ ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่ าห้วยคลองกระเวน หมู่ที่ 10 บ้านห้วย
หนามเข้ ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การประกอบกิ จการเหมื องแร่ในพื้น ที่ ติดกับเขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี คดั ค้านโครงการก่อสร้างสะพาน เขื่อนกันคลื่น ขุดลอก
ทราย และท่ า เที ย บเรื อ ยอร์ช บริ เ วณอ่ า วคลองสน อ าเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ผลกระทบจากการดูดทรายในพื้น ที่ ตาบลท้ ายเหมื อง
อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผูร้ ้องนายสมศักดิ์ ชูทอง กับพวก
กรณี สิทธิ ในที่ ดินเอกสารสิ ทธิ ตาบลนาคา กิ่ งอาเภอสุขสาราญ จังหวัด
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171

491/49

172

520/49

173

522/49

174

534/49

175

600/49

176

606/49

177

612/49

178

624/49

ระนอง
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี คดั ค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าสงขลา อาเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ผูร้ ้องนายก๊บ หลาโส๊ะ กับพวก
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การดูดทรายในลาคลอง ในพืน้ ที่ ตาบลเขาพระ อาเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา
กรณี การทุจริ ตงบประมาณการขุดสระ ที่ ตาบลแม่เปิ น กิ่ งอาเภอแม่เปิ น
จังหวัดนครสวรรค์
สิ ทธิ ชมุ ชน โครงการทาเหมืองแร่หินอ่อนในพื้นที่ เขานุ้ยและเขากลาง หมู่
ที่ ๑ ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ละเมิ ดสิ ทธิ ชมุ ชน
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างท่ าเที ยบเรือ ในพื้นที่ อ่าวเตล็ด ตาบล
ท้องเนี ยน อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การดูดทรายในแม่น้ามูล อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์ และ
อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี นโยบายและการดาเนิ นโครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตซ
ในภาคตะวันออกเฉี ยง เหนื อ
กรณี ที่สาธารณประโยชน์ ตาบลตะเสะ กิ่ งอาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
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179

10/50

180

15/50

181

29/50

182

46/50

183

48/50

184

75/50

สิ ทธิ ในทรัพย์สิน กรณี ผลกระทบจากการดูดทรายในแม่น้ าปิ ง ตาบลหนอง
ปลาสวาย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ถ มดิ น และทรายในแม่ น้ าอัน เกิ ดจากกิ จ การดูดทรายใน
แม่น้าแม่กลอง บริ เวณ ม. 2 บ้านท่านกเอี้ยง ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
สิ ท ธิ ใ นทรัพ ย์สิ น กรณี ขอให้ ต รวจสอบการก่ อ สร้ า งและเปิ ดด าเนิ นการ
โรงงานอุตสาหกรรมของบริ ษทั แดธส์ เปเปอร์ จากัด ในพื้นที่ เกษตรกรรม
แม่น้าป่ าสัก
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การออกพระราชกฤษฎี กาถอนสภาพที่ ดินอันเป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่น ดิ น สาหรับพลเมื องใช้ ร่ว มกัน ในท้ อ งที่ ต าบลตลิ่ งชัน และ
ตาบลสะกอม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2549
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ปัญหาเรือประมงอวนรุน อวนลาก และปัน่ ไฟปลากะตัก รุก
ลา้ เข้าทาประมงในเขตพืน้ ที่หวงห้าม
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี โครงการจัด ตัง้ เขตนิ คมอุต สาหกรรมจัง หวัด ตรัง และ
โครงการศูนย์บริ การขนถ่ายสิ นค้าเพื่อการส่งออกบริ เวณท่าเที ยบเรือกันตัง
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา บุกรุกและการปิ ดกัน้
ทางสัญจรสาธารณะ และการประกาศ นสล. ทับทางสาธารณประโยชน์
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ปลาตายในลาห้ว ยสะด่ อง ตาบลช่ องสะเดา อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี การระเบิ ดและย่ อยหิ น ในพื้ น ที่ ตาบลวังยาง อาเภอเนิ น
มะปราง จังหวัดพิ ษณุโลก
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ได้รบั ผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่ งแม่น้ า
น่ าน อาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก
สิ ทธิ ในความเป็ นส่วนตัว กรณี ราษฎร ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ได้รบั ความเดือดร้อนเนื่ องจากมลภาวะฝุ่ นละอองและเสียงรบกวน
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ได้รบั ความเดือดร้อนจากการทาเหมืองแร่ทองคาในอาเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิ จิตร
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ฟื้นฟูทศั นี ยภาพภูเขาแรด จังหวัดกาญจนบุรี
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนิ นการโครงการเหมืองทองคาในเขต
ภูทบั ฟ้ า และภูซาป่ าคาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังแกลบ ตาบลบ้านไผ่ อาเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการอ่ างเก็บน้ าคลองชมพูในพื้นที่ อทุ ยานแห่งชาติ ทุ่ง
แสลงหลวง อาเภอเนิ นมะปราง จังหวัดพิ ษณุโลก
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ประชาชนต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวัญ จัง หวัด
กาญจนบุรี ได้รบั ความเดือดร้อนจากมลภาวะของโรงตากมันสาปะหลัง
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ชุมชนหลังคลัง อาเภอเมื อง จังหวัดสุราษฎร์ธ านี ได้ ร บั
ผลกระทบด้านมลพิ ษจากท่าเรือพีเคมารีน
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างอ่ างเก็บน้ าในพื้นที่ ตาบลหนองกระท้ าว

185

83/50,
634/50
186 106/50
187

113/50

188

115/50

189

117/50

190

128/50

191
192

129/50
155/50

193

160/50

194

214/50

195

222/50

196

224/50

197

239/50

ฐานทรัพยากร
น้า
ชายฝัง่
แร่
สิง่ แวดล้อม

คา
ร้อง
/ปี

กรณี

ลาดับ

ตารางที่ 1.8 การจาแนกกรณี ร้องเรียนตามฐานทรัพยากรจากการตรวจสอบในปี 2550
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198

309/50

199

347/50

200

349/50

201
202

350/50
360/50

203

366/50

204

377/50

205

381/50

206

385/50

207

393/50

208

441/50

209

473/50

210

477/50

211

486/50

212

498/50

213

510/50

214

536/50

215

544/50

216

551/50

217

552/50

218

585/50

219

586/50

อาเภอนครไทย จังหวัดพิ ษณุโลก
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ได้รบั ความเดือดร้อนจากโรงงานของบริ ษทั เกษตรรุ่งเรือง
พืชผล จากัด ไม่ปฏิ บตั ิ ตามคาสังศาล
่
สร้างมลภาวะทางอากาศและส่งเสียงดัง
สิ ทธิ ในชี วิตและร่างกาย กรณี ได้รบั ความเดือดร้อนจากโรงงานชุบเคลือบ
โลหะของบริ ษทั ก้องกิ จเจริ ญฯ สร้างมลภาวะทางอากาศ
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ และการใช้ความรุนแรงใน
โครงการวางท่อจากโรงแยกก๊าซไปยังโรงไฟฟ้ าจะนะ
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การเปิ ด–ปิ ด ประตูระบายน้าเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การก่อสร้างโรงงานขี้ยางอัดแท่ ง STR 20 ในพื้นที่ หมู่ที่ 4
ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
สิ ท ธิ ชุ มชน กรณี ขอคัดค้ า นการก่ อสร้ า งคลังบรรจุ แ ก๊ส บริ เวณแม่ น้ า แม่
กลองเพราะเกรงว่าจะได้รบั อันตรายและก่อให้เกิ ดมลพิ ษ
สิ ทธิ ชุมชน กรณี คดั ค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นทับสะแก อาเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ราษฎร ตาบลดอนมนต์ อาเภอสตึ ก จังหวัดบุรีรมั ย์ ได้รบั
ผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ าพลังแกลบและไม้ยคู าลิ ปตัส
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี คดั ค้านการก่อสร้างโรงงานตัดเหล็กในเขตอาเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สิ ท ธิ ชุ มชน กรณี เครื อข่ ายประชาชนภาคตะวัน ออกขอให้ ระงับแผนการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ าในจังหวัดระยอง
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี โ ครงการขุด คลองระบายน้ า ออกแห่ งใหม่ ของคลองแม่
ราพึง และโครงการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างเขื่ อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ตาบล
เกาะแต้ว อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบผู้มีอิทธิ พลซึ่งบุกรุกที่ สาธารณะ ทาลายป่ า
ชายเลน และข่มขู่กลันแกล้
่
งชาวบ้านทับสะแก
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อนจากการดูดทรายในแม่น้ าปิ ง
ตาบลยางสูง อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี การก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าชี ว มวล ในพื้น ที่ บ้านแม่ ห่างเหนื อ
ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ราษฎรที่ อาศัยอยู่ท งั ้ สองฝัง่ แม่ น้ าปราจี น บุรีไ ด้ รบั ความ
เดือดร้อนจากตลิ่ งแม่น้าพัง
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างท่ าเรือน้ าลึกชายฝัง่ ทะเล
อ่าวไทยตอนล่าง อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
บริ ษทั Campbell Kane Thailand จากัด ดาเนิ นโครงการพัฒนาท่ าเที ยบเรือ
มารีนา เดอะยามู
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี คดั ค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน ตาบล
บางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โครงการก่อสร้างระบบกาจัดแบบบูรณาการ (เตาเผา) ใน
พืน้ ที่ตาบลอ่าวน้ อย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้ตรวจสอบผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่ าเที ยบ
เรือน้าลึกปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี คดั ค้ านการก่อสร้างโรงงานถลุงแร่เหล็ก หมู่ที่ 16 ตาบล
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ธาตุ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี กลุ่มอนุ รกั ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อมบ้านกรูดคัดค้ าน
โครงการปรับภูมิทศั น์ ของเทศบาลบ้านกรูด
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี นายทุนบุกรุกป่ าชายเลน ม. 6 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ข อให้ ต รวจสอบการน าที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ม าท า
โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี
สิ ทธิ ชมชน กรณี ลาน้าพอง อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ได้รบั ผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อมจากโรงงานผลิ ตกระดาษ
สิ ทธิ ในทรัพย์สิน ขอความเป็ นธรรมกรณี ไ ด้รบั ผลกระทบจากมลพิ ษด้าน
เสียง เนื่ องจากการเปิ ดใช้สนามบิ นสุวรรณภูมิ
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี การอนุ ญาตแต่ งแร่ แ ละผลกระทบจากเหมื องแร่ ตะกัวที
่ ่
ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การอนุมตั ิ สมั ปทานระเบิ ดย่อยหิ นเขาหน้ าวังหมี จ.กระบี่
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โรงงานกาจัดขยะโดยวิ ธีการเผา ในพื้นที่ ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี บริ ษั ท ไทยคาร์ บ อนแบล็ค จ ากัด (มหาชน) ปล่ อ ยผง
คาร์บอนก่อให้เกิ ดมลพิ ษ
สิ ท ธิ ใ นชี วิ ตและร่ างกาย ขอให้ ตรวจสอบพฤติ กรรม กรณี กลุ่ มผู้ค ดั ค้ า น
โครงการสร้างเตาเผาขยะเทศบาลเมืองประจวบฯ ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
สิ ทธิ ชุมชน กรณี โรงงานผลิ ตแป้ งมันสาปะหลังในอาเภอกบิ นทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้าพระปรงทาให้น้าเน่ าเสี ย
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ราษฎร ต.หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี คัดค้าน
การออกประทานบัตรเหมืองแร่ให้แก่บริ ษทั เทพประทานการแร่ จากัด
สิ ทธิ ชมุ ชน โครงการก่อสร้างสะพานท่ าเที ยบเรือมารีน่า ตาบลฉลอง อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต กระทบต่อวิ ถีชมุ ชน
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ฟาร์มเลี้ยงเป็ ด ตาบลท่ าทอง อาเภอกาญจนดิ ษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ส่งกลิ่ นเหม็นและปล่อยน้าเสียลงแม่น้า
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าในอ.หนองแซง จ.สระบุรี
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ราษฎรตาบลหัวเขา อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ได้รบั
ความเดือดร้อนจากโรงงานที่ตงั ้ อยู่ในชุมชน
สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ขอให้ตรวจสอบโครงการพัฒนาปิ โตรเลี ยมแหล่ งสงขลา
แปลงสัมปทานปิ โตรเลียมหมายเลข G5/43 อ่าวไทย
สิ ทธิ ชุมชน กรณี กลุ่มอนุ รกั ษ์ทบั สะแกขอให้ ตรวจสอบการวางแผนพัฒนา
กาลังผลิ ตไฟฟ้ า (PDP) ของกระทรวงพลังงาน และ กฟผ.
สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี พิ พ าทสิ ท ธิ เหนื อ พื้ น ที่ ส าธารณประโยชน์ ช ายฝั ง่ ทะเล
บริ เวณคลองพังหัก หมู่ที่ 4 ตาบลเนิ นฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
สิ ทธิ ชุมชน กรณี การบุกรุกที่ สาธารณประโยชน์ และการปล่อยน้ าเสี ยลงสู่
แหล่งน้าอุปโภคบริ โภคตาบลแวง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
สิ ท ธิ ชุม ชน กรณี คัด ค้ า นการเปลี่ ย นสี ผ งั เมื อ งจากสี เ ขี ย วไปเป็ นอื่ น เพื่ อ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นทับสะแก อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สิ ทธิ ชุมชน กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุมตั ิ ให้ ก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก หลอม
เหล็ก ตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
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สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ราษฎร ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุ ท รปราการ ได้ ร ับ ความเดื อ ดร้ อ นจากมลพิ ษ ที่ ป ล่ อ ยออกมาจาก
โรงงานผูผ้ ลิ ตน้ามันพืชในพืน้ ที่
243 19/51 สิ ท ธิ ชุ ม ชน กรณี ขอคัด ค้ า นการก่ อ สร้ า งโรงงานกลันไม้
่ ก ฤษณา ของ
บริ ษทั กฤษณา พนาสิ น จากัด ตาบลแสนกุ้ง อาเภอเขาสมิ ง จังหวัดตราด
244 27/51 สิ ทธิ ชุมชน กรณี เอกชนบุกรุกพื้นที่ ป่าชายเลนบ้านแหลมหิ น ตาบลหล่อ
ยูง อาเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา
245 40/51 สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ขอให้ ต รวจสอบและติ ด ตามการออกเอกสารสิ ท ธิ ท ับ
พืน้ ที่ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า-ท่ าจีน ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต
246 42/51 สิ ท ธิ ชุมชน กรณี ร าษฎรต าบลป่ าแดด อ าเภอป่ าแดด จังหวัด เชี ย งราย
ได้รบั ความเดือดร้อนจากโครงการสร้างคลองชลประทานในหมู่บา้ น
247 80/51 สิ ทธิ ชม
ุ ชน กรณี ขอให้ตรวจสอบก่อสร้างสถานี ขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองสระบุรีที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม
หมายเหตุ : เป็ นกรณี ร้องเรียนจนถึงการยุติการดาเนิ นงานของคณะอนุกรรมการในเดือนเมษายน 2551
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สิง่ แวดล้อม

2/51

ฐานทรัพยากร
แร่

242

กรณี

ชายฝัง่

คา
ร้อง
/ปี

น้า

ลาดับ

ตารางที่ 1.9 การจาแนกกรณี ร้องเรียนตามฐานทรัพยากรจากการตรวจสอบในปี 2551

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงขัน้ ตอนการศึกษา

สรุป
ผล

สังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ใช้ในการตรวจสอบ
และจัดทารายงาน

วิ เคราะห์ประเด็นร้องเรียน
ความเห็นและมาตรการในรายงาน
ตรวจสอบ
และรวบรวมการอ้างถึงบทบัญญัติทาง
กฎหมายในรายงาน

และจาแนกกลุ่มในแต่ละฐานทรัพยากรแยกตาม
ประเด็นปัญหาออกเป็ นกลุ่มย่อย

รวบรวมกรณี ร้องเรียนตามรายปี (44-51)
จัดกลุ่มตามฐานทรัพยากร
น้า ชายฝัง่ แร่ และ สิ่ งแวดล้อม
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บทที่ 2
อานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้า ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อม
2.1 ความเป็ นมา
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ก่อตัง้ ขึ้นตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ต่อมา ได้มกี ารออกพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขึน้ บังคับใช้
เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ และวิธกี ารดาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ไว้ตามกฎหมาย
ดังกล่าว โดยให้อานาจคณะกรรมการสิทธิแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อให้เข้ามาช่วยปฏิบตั ภิ ารกิจตามอานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้ ว ยอ านาจแห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค ณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542
คณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ จึง ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมการขึ้น เพื่อ ให้ป ฏิบ ัติ ภ ารกิจ ตามที่
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมอบหมาย โดยคณะอนุ กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ส่วนหนึ่งนัน้ เป็ นการ
แต่ ง ตัง้ เพื่อให้มีอ านาจตรวจสอบการละเมิด สิท ธิใ นประเด็น ปญั หาในฐานทรัพยากร ซึ่งได้มีก ารแต่ ง ตัง้
คณะอนุ ก รรมการชุ ด แรก ในปี 2544 ได้แ ก่ คณะอนุ ก รรมการด้า นที่ดิน และน้ า คณะอนุ ก รรมการเพื่อ
การศึกษาและตรวจสอบกรณีปญั หาเหมืองแร่ คณะอนุกรรมการด้านพลังงานและอุตสาหกรรม
ต่อมา ได้มกี ารปรับปรุงคณะอนุกรรมการ และให้มกี ารควบรวมคณะอนุ กรรมการ ระหว่าง
คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบกรณีปญั หาเหมืองแร่ และคณะอนุกรรมการด้านทีด่ นิ และน้า ให้เป็ น
ชุดเดียวกัน ใช้ช่อื ว่า คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ าและแร่ แต่ได้แยกประเด็นเรื่องทีด่ นิ ออกไปอยู่อกี
คณะหนึ่ง คือ คณะอนุ กรรมการสิทธิในการจัดการที่ดนิ และป่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 อีกทัง้ ได้
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพิม่ ขึน้ อีก 1 คณะ คือ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547
ต่ อ มา ได้ มีก ารควบรวมระหว่ า งคณะอนุ ก รรมการสิท ธิใ นทรัพ ยากรน้ า และแร่ และ
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ ให้เป็ นชุดเดียวกัน โดยใช้ช่อื ว่า คณะอนุ กรรมการ
สิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ และแร่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
ต่อมา ได้มกี ารควบรวมระหว่าง คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ และแร่ และ
คณะอนุ กรรมการด้านพลังงานและอุตสาหกรรม ให้เป็ นชุดเดียวกัน โดยใช้ช่อื ว่า คณะอนุ กรรมการสิทธิใน
ทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ได้ดาเนินการพิจารณาตรวจสอบการ
ร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นการตรวจสอบเกีย่ วกับการ
ละเมิดสิทธิในฐานทรัพยากร จนถึงปจั จุบนั

2.2 อานาจ หน้ าที่
2.2.1 อานาจหน้ าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2540 ได้ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ เกีย่ วกับการตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุ ษยชนไว้ใน มาตรา 200 (1)
โดยกาหนดให้มอี านาจตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุ ษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็ นภาคี
20

และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่ วยงานทีก่ ระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อ
ดาเนินการ ในกรณีทป่ี รากฏว่าไม่มกี ารดาเนินการตามทีเ่ สนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาเนินการต่อไป โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมอี านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา รวมทัง้ มีอานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต1ิ

ภาพที่ 2.1 การควบรวมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตัง้ แต่ปี 2544 มาสู่คณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้า ชายฝัง่
แร่ และสิ่ งแวดล้อม ในปี 2550

คณะอนุกรรมการ
ด้านที่ดินและน้า

คณะอนุกรรมการ
สิทธิในการจัดการ
ทีด่ นิ และปา่

คณะอนุกรรมการเพื่อ
การศึกษาและตรวจสอบ
กรณี ปัญหาเหมืองแร่

คณะอนุกรรมการสิ ทธิ
ในทรัพยากรน้าและแร่

คณะอนุกรรมการด้าน
พลังงานและอุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการ
สิ ทธิ ในทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่

คณะอนุกรรมการสิ ทธิ ใน
ทรัพยากรน้า ชายฝัง่ และแร่

คณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากร
น้า ชายฝัง่ แร่ และ สิ่ งแวดล้อม

1

โปรดดูภาคผนวก หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 200
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2544

2547

2549

2550

2.2.2 อ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบัญ ญัติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ พ.ศ.2542
ต่อมา ได้มกี ารออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตาม
ความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 200 โดยกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดอานาจ
หน้าทีแ่ ละวิธกี ารดาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการไว้ในหลายมาตรา
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ก. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
1. ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน ให้การประชุมของคณะกรรมการต้องมีองค์
ประชุมไม่น้อยว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทีม่ อี ยู่ และให้ถอื เสียงข้างมากในการวินิจฉัยชีข้ าด โดยกาหนด
ไว้ในมาตรา 142
2. คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบตั ิตาม
หลักสิทธิมนุษยชนทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ มีอานาจตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการ
ละเลยการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนหรืออันไม่เป็ นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุ ษยชนที่ประเทศไทยเป็ นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่ วยงานที่
กระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อดาเนินการ ในกรณีทป่ี รากฏว่า ไม่มกี ารดาเนินการตามทีเ่ สนอให้
รายงานต่ อ รัฐสภาเพื่อดาเนิ นการต่ อไป และยัง มีอ านาจแต่ ง ตัง้ อนุ ก รรมการเพื่อปฏิ บ ตั ิ งานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย โดยกาหนดไว้ในมาตรา 153
3. ตามกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการปฏิบตั ิงานประจา
เต็มเวลาโดยได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่อนุ กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเฉพาะเบีย้ ประชุมและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั งิ าน ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 164
4. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมี
อานาจตรวจสอบนัน้ ตรวจสอบได้เฉพาะในกรณีท่มี กี ารกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็ นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึง่ มิใช่เป็ นเรื่องทีม่ กี ารฟ้องร้องเป็ นคดีอยู่ในศาลหรือทีศ่ าลพิพากษาหรือมีคาสังเด็
่ ดขาดแล้ว
5
โดยบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 22
5. คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมอี านาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ เพื่อทาหน้าทีส่ บื สวนและสอบสวนข้อเท็จจริง รับฟงั คาชีแ้ จงและพยานหลักฐาน และจัดทารายงาน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดเสนอต่อคณะกรรมการได้ โดยให้คณะอนุ กรรมการมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น โดยบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 266
6. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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โปรดดูภาคผนวก หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 14
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โปรดดูภาคผนวก หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15

4

โปรดดูภาคผนวก หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 16

5

โปรดดูภาคผนวก หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22

6

โปรดดูภาคผนวก หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 26
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แห่งชาติแต่งตัง้ เพื่อทาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ให้ถอื เป็ นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา โดยบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 337
ข. ที่มาของกรณี รอ้ งเรียน
1. ผู้ ถู ก ละเมิ ด สิท ธิม นุ ษ ยชนยื่น ค าร้ อ งเป็ น หนั ง สือ โดยในหนั ง สือ ดัง กล่ า วควรมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูร้ อ้ งหรือผูท้ าการแทน
(2) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อนั เป็ นเหตุแห่งการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
(3) ลายมือชื่อของผูร้ อ้ งหรือผูท้ าการแทนทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นหนังสือจากผูม้ สี ทิ ธิย่นื คา
ร้อง
นอกจากนี้ บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนยังสามารถร้องเรียนต่ อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนด้วยวาจาได้
โดยการร้องเรียนสามารถยื่น ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ หรือส่ง
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ หรือจะยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุ ษยชน
เพื่อส่งต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ หรือด้วยวิธกี ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
กาหนดก็ได้
เมื่อได้รบั คาร้องแล้ว สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ต้องแจ้งผูร้ อ้ งหรือ
ผู้ทาการแทนให้ทราบโดยไม่ชกั ช้าแต่ ไม่เกินสามวันนับแต่ วนั ที่ได้รบั คาร้อง ซึ่งวิธีการร้องเรียนดังกล่าว
กาหนดไว้ในมาตรา 238
2. ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนร้องเรียนผ่านองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุ ษยชน หรือหาก
องค์ก ารเอกชนด้า นสิท ธิม นุ ษ ยชนพบว่ า มีก ารกระท าหรือ การละเลยการกระท าอัน เป็ น การละเมิด สิ ท ธิ
มนุ ษยชน องค์กรดังกล่าวก็สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่ อคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนเพื่อให้ดาเนินการ
ตรวจสอบได้ แต่ อ งค์ก ารเอกชนด้า นสิท ธิม นุ ษ ยชนดัง กล่ า วกฎหมายก าหนดให้ ต้อ งเป็ น นิ ติบุ ค คลตาม
กฎหมายไทย ซึ่งมีการดาเนินกิจการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนตามที่
คณะกรรมการกาหนดและมิได้มวี ตั ถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากาไรจากการดาเนินกิจการดังกล่าว
โดยได้กาหนดไว้ในมาตรา 249
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นเองให้มกี ารตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี
ต่างๆ โดยกาหนดไว้ในมาตรา 2510
ค. ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
1. เมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนได้รบั คาร้องเรียนหรือพบเห็นกรณีการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชน และเห็นว่า กรณีดงั กล่าวมีมูลและอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้งไปยังบุคคลหรือหน่ วยงานทีถ่ ูกอ้างว่า เป็ นผูล้ ะเมิดสิทธิมนุ ษยชน หรือบุคคลหรือ
หน่วยงานทีค่ ณะกรรมการเห็นว่า เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บุคคล
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หรือหน่ วยงานนัน้ ชีแ้ จงข้อเท็จจริง ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกาหนด โดยใน
การแจ้งดังกล่าวคณะกรรมการจะสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริง เพื่อให้เพียงพอแก่การ
ชีแ้ จงได้โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย
(2) ในกรณีท่คี ณะกรรมการเห็นว่า เรื่องที่รบั มาไม่อยู่ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
หรือไม่รบั ไว้พจิ ารณา คณะกรรมกรรมการจะต้องแจ้งให้ผรู้ อ้ งหรือองค์การเอกชนด้าน
สิทธิมนุ ษยชนทีส่ ่งเรื่องทราบโดยไม่ชกั ช้า และเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองสิทธิ
มนุ ษยชนจะส่งเรื่องต่อไปให้บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนัน้ ดาเนินการ
แก้ไขตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไปก็ได้
(3) ในกรณีทค่ี ณะกรรมการเห็นว่า เรื่องทีร่ บั มาควรได้รบั การพิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอื่น
ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ คณะกรรมการอาจส่งเรื่องให้องค์กรนัน้ พิจารณาได้ ไม่ว่าเรื่อง
ดังกล่ าวจะอยู่ระหว่ างการดาเนิน การของคณะกรรมการในขัน้ ตอนใด ในการนี้
คณะกรรมการอาจมีหนังสือสอบถามผลการดาเนินการไปยังองค์กรนัน้ ได้ และหาก
ปรากฏว่ า องค์ก รนัน้ ยัง มิไ ด้ดาเนิ น การเป็ น ประการใดหรือ ไม่ ร ับ เรื่อ งดัง กล่ า วไว้
พิจารณา คณะกรรมการอาจรับเรื่องกลับไปพิจารณาหากเป็ นเรื่องทีอ่ ยู่ภายใต้อานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการได้
(4) ในการส่งเรื่องให้องค์กรอื่นพิจารณาหรือการรับเรื่องกลับไปพิจารณาคณะกรรมการ
จะต้องแจ้งให้ผรู้ อ้ งหรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุ ษยชนทีส่ ่งเรื่องทราบโดยไม่ชกั ช้า
เช่นกัน
โดยขัน้ ตอนนี้เป็ นไปตามมาตรา 2511
2. เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการชีแ้ จงข้อเท็จจริงแล้ว คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน โดยต้องให้โอกาสผู้ร้อ งหรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อ งและผู้ ถู กกล่า วหาชี้แจง
รายละเอียด และเสนอพยานหลักฐานตามสมควรเพื่อพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับการกระทาทีม่ กี ารอ้างว่า เป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อ
หน้าคณะกรรมการ คู่กรณีมสี ทิ ธินาทนายความหรือทีป่ รึกษาของตนเข้ามาในกระบวนการพิจารณาตรวจสอบ
ได้ ต ามหลัก เกณฑ์ท่ีค ณะกรรมการก าหนด โดยในการพิจ ารณาตรวจสอบการละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชน
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ คณะบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อดาเนินการแทนได้
(1) แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทาหน้าที่สบื สวนและสอบสวน
ข้อเท็จจริง รับฟงั คาชี้แจงและพยานหลักฐาน และจัดทารายงานตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนดเสนอต่อคณะกรรมการได้ ในการนี้ ให้คณะอนุ กรรมการมี
อานาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(2) แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พื่อช่วยเหลือ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
โดยได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 2612
3. ในระหว่างการพิจารณากรณีรอ้ งเรียน คณะกรรมการสามารถดาเนินการไกล่เกลีย่ บุคคล
หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คู่กรณีทาความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้ หากคู่กรณียนิ ยอมตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปญั หา และคณะกรรมการเห็นว่าการตกลง
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นัน้ อยู่ในกรอบของการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารจัดทาข้อตกลงระหว่างคู่กรณีเป็ น
หนังสือไว้ และให้มมี ติให้ยุตเิ รื่องได้ แต่หากปรากฏในภายหลังว่า มีการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามข้อตกลงเป็ น
หนังสือไว้ คณะกรรมการสามารถดาเนินการพิจารณาตรวจสอบตามอานาจหน้ าที่ต่อไป ซึ่งขัน้ ตอนนี้ได้
บัญญัตไิ ว้ใน มาตรา 2713
4. เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิน้ แล้ว คณะกรรมการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) หากคณะกรรมการเห็นว่า มีการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็ นการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน คณะกรรมการจะจัดทารายงานผลการตรวจสอบโดยระบุรายละเอียด
ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เหตุผลที่มคี วามเห็น
ดังกล่าว และกาหนดมาตรการการแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน โดยกาหนด
ว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรื่องใด และด้วยวิธกี าร
อย่างไร รวมทัง้ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวด้วย
(2) ในการกาหนดมาตรการการแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนดัง กล่าวข้างต้น
คณะกรรมการสามารถกาหนดให้บุคคลหรือหน่ วยงานดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ด้ว ยวิธีใ ดที่เห็น เหมาะสม เพื่อ ป้ อ งกัน มิใ ห้มีก ารละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชนในลัก ษณะ
ทานองเดียวกันอีกก็ได้
(3) หากคณะกรรมการเห็นว่า การกระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวไม่เป็ นการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน แต่มกี ารปฏิบตั ิทไ่ี ม่เป็ นธรรม ซึ่งสมควรแก่การแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายให้กบั ผู้ถูกกระทา คณะกรรมการอาจกาหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อแจ้งให้
บุคคลหรือหน่ วยงานดาเนินการตามความเหมาะสม ภายใต้อานาจหน้าที่ของบุคคล
หรือหน่วยงานนัน้ ได้
(4) คณะกรรมการต้องแจ้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังบุคคลหรือหน่ วยงานที่ มหี น้าที่
ต้องดาเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว
(5) ในกรณีทเ่ี รื่องดังกล่าวเป็ นเรื่องทีม่ กี ารยื่นคาร้อง คณะกรรมการจะต้องแจ้งรายงานการ
ตรวจสอบไปยังผูร้ อ้ งเพื่อให้ทราบด้วย
ซึง่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 2814
5. เมื่อบุคคลหรือหน่ วยงานได้รบั แจ้งรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้ดาเนินการตาม
มาตรการในรายงานแล้ว บุคคลหรือหน่ วยงานดังกล่าวจะต้องดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญั หาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และต้องแจ้งผลการดาเนินการให้คณะกรรมการ
ทราบ แต่ หากไม่อาจจะดาเนินการได้ภายในกาหนด ก็ สามารถขอขยายระยะเวลาการดาเนินการไปยัง
คณะกรรมการ พร้อมทัง้ แจ้งเหตุผลและระยะเวลาทีข่ อขยายก่อนทีก่ าหนดระยะเวลาเดิมจะสิน้ สุดลง แต่หา้ มมิ
ให้มกี ารขอขยายระยะเวลาการดาเนินการมากกว่าสองครัง้ ทัง้ นี้เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 2915
6. เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้ นแล้ว ถ้าบุคคลหรือ หน่ วยงานมิไ ด้มีการ
ดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน หรือดาเนินการแล้วแต่ยงั ไม่แล้วเสร็จโดย
ไม่มเี หตุผลอันสมควร คณะกรรมการมีอานาจดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(1) รายงานต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อสังการให้
่
มกี ารดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญั หา
การละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชน ภายในหกสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ร ับ รายงาน ในการนี้
คณะกรรมการต้องกาหนดรายละเอียดในการใช้อานาจตามกฎหมาย เพื่อการสังการ
่
16
ของนายกรัฐมนตรีดว้ ย ซึง่ เป็ นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 30
(2) หากนายกรัฐมนตรีไม่มกี ารดาเนินการหรือสังการให้
่
ดาเนินการตามมาตรการการแก้ไข
ปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ คณะกรรมการมีอานาจ
รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาเนินการต่อไป ทัง้ นี้ ในการรายงานต่อรัฐสภาดังกล่าว หาก
คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม คณะกรรมการจะ
เผยแพร่กรณีท่ีไม่มีการดาเนิ นการตามมาตรการการแก้ไ ขปญั หาการละเมิด สิท ธิ
มนุษยชนนัน้ ให้สาธารณชนทราบก็ได้ ซึง่ เป็ นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 3117
ง. วิ ธีการตรวจสอบ
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดอานาจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิไว้ใน มาตรา 32 ดังต่อไปนี้
1. ในการตรวจสอบกรณี ร้อ งเรีย น คณะกรรมการมีอ านาจออกหนั ง สือ สอบถามส่ว น
ราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มหี นังสือชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ริ าชการหรืองานใด ๆ หรือส่งวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือส่งผูแ้ ทนมาชีแ้ จงหรือ
ให้ถอ้ ยคาประกอบการพิจารณาได้
2. คณะกรรมการมีอานาจออกหนังสือเรียกบุคคล นิติบุคคล หรือหน่ วยงานเอกชนที่
เกีย่ วข้องมาให้ถอ้ ยคาหรือให้สง่ วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องมาตามวัน เวลา และสถานทีท่ ่ี
กาหนด
3. ในการส่งหนังสือเรียกจะต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมลิ าเนาหรือ
สานักงานของผู้รบั ในกรณีท่ไี ม่อาจส่งหนังสือเรียกให้แก่ผู้รบั ตามวิธดี งั กล่าวได้หรือไม่มกี ารปฏิบตั ิตาม
หนังสือเรียกภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการสามารถส่งโดยวิธดี งั กล่าวได้อกี ครัง้ หนึ่ง หรือจะจัดส่ง
โดยวิธอี ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการสามารถดาเนินการขอให้ศ าลที่มีเขตอานาจออกหมายเพื่อเข้า ไปใน
เคหสถานหรือสถานทีใ่ ด ๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ต้องกระทาเท่าทีจ่ าเป็ นและโดยไม่ชกั ช้า
โดยก่อนการตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว ให้กรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ได้รบั มอบหมายแสดงความบริสุทธิเสี
์ ยก่อนและเท่าทีส่ ามารถกระทาได้ และให้ดาเนินการต่อ
หน้าผูค้ รอบครองหรือดูแลสถานที่หรือผูซ้ ่งึ เกี่ยวข้อง หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวนัน้ ไม่ได้ ก็ให้ดาเนินการต่อ
หน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน ซึง่ ได้ขอร้องมาเป็ นพยาน ในการนี้ ให้ผคู้ รอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผูซ้ ง่ึ
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่งึ ได้รบั มอบหมาย
เป็ นไปโดยสะดวก18

16
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จ. บทลงโทษกรณี ขดั ขืนการดาเนิ นการของคณะกรรมการ
เพื่อ เป็ น การสนับ สนุ น ให้ค ณะกรรมการปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้อ ย่ า งเต็ม ที่ พระราชบัญ ญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงได้มบี ทบัญญัตวิ ่าด้วยการลงโทษผูท้ ข่ี ดั ขืนหรือขัดขวาง
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการด้วย ได้แก่
1. หากผูใ้ ดไม่มาให้ถอ้ ยคา หรือไม่สง่ วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานทีถ่ ูกคณะกรรมการ
เรียกหรือถูกสังให้
่ สง่ ตามมาตรา 32 (2) บุคคลนัน้ ๆต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ซึง่ บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 3419
2. หากผูใ้ ดต่อสูห้ รือขัดขวางการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ ตามมาตรา 32 (3) บุคคล
นัน้ ๆต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ ซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา 3520
2.2.3 อานาจหน้ าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2550 ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจงึ เป็ นไปตาม มาตรา 257 โดยมีอานาจในการ
ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการกระทา อันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน หรือไม่เป็ นไป
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็ นภาคีและเสนอมาตรการการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่ วยงานทีก่ ระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อดาเนินการ ในกรณีทป่ี รากฏว่า
ไม่มีการดาเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่ อรัฐสภาเพื่อดาเนินการต่ อไป เช่นเดียวกับที่บญ
ั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แต่มอี านาจหน้าทีเ่ พิม่ เติมในการนาเสนอกรณีการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชนต่ อศาลได้ ทัง้ ในการเสนอเรื่องพร้อ มความเห็นต่ อศาลรัฐธรรมนู ญในกรณี ท่เี ห็นชอบตามที่มีผู้
ั หาเกี่ย วกับ ความชอบด้ว ย
ร้อ งเรีย นว่ า บทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมายใดกระทบต่ อ สิท ธิม นุ ษ ยชนและมีป ญ
รัฐธรรมนูญ การเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีทเ่ี ห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่ากฎ คาสัง่
หรือการกระทาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย การฟ้องคดีต่อศาลยุตธิ รรมแทนผูเ้ สียหาย เมื่อได้รบั การร้องขอจากผูเ้ สียหายและเป็ นกรณีท่ี
เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนรวม21
2.2.4 อานาจหน้ าที่ตามคาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้า ชายฝัง่
แร่ และสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ อ าศั ย อ านาจตามมาตรา 15 (9) แห่ ง
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากร
น้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิ่งแวดล้อม ขึ้น โดยกาหนดไว้ในคาสังคณะกรรมการสิ
่
ทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ โดยให้
คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. มีอานาจหน้าทีต่ าม มาตรา 15 (1) (2) (3) (4) (5) แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจ ตามบทบัญญัตขิ า้ งต้น ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
(๒) ตรวจสอบการกระทาทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแก้ไข
(๓) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงเชิงนโยบาย
19
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(๔) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน
(๕) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานภาคีในด้านสิทธิมนุษยชน
2. มีอ านาจตรวจสอบการละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชน ตามหมวด 3 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. มีหน้าทีป่ ระสานงานกับคณะอนุ กรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง และหรือสานั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจ
4. มีหน้าทีส่ รุปรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามภารกิจข้างต้น ตลอดจนเสนอ
ผลการดาเนินการตามข้อ 1 (2) ข้อ 1 (3) และข้อ 2 ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณา
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย
เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และ
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุ กรรมการแล้ว เห็นได้ว่า การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการตรวจสอบพิจารณากรณีรอ้ งเรียนและ
จัดทารายงานของคณะอนุกรรมการ จึงเป็ นการดาเนินการใช้อานาจหน้าทีต่ รวจสอบแทนคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยเป็ นการใช้อานาจตามที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดังนัน้ รายงานซึ่งได้รบั การจัดทาโดยคณะอนุ กรรมการจึงเป็ นเพียงขัน้ ตอนหนึ่งของการ
ตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเท่านัน้ แต่ไม่มผี ลบังคับต่อหน่ วยงานหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตาม
มาตรการการแก้ไขปญั หา โดยรายงานจะมีผลบังคับตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้มกี ารนาเข้าพิจารณามีมติโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติแล้วเท่านัน้ รายงานที่อ อกมาจึงต้องเป็ นรายงานที่ออกมาในนามของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บทที่ 3
สารวจและวิ เคราะห์รายงานการตรวจสอบ
จากกรณีรอ้ งเรียนต่อคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม นับแต่ปีพ.ศ.2544
จนถึงเดือนเมษายน 2551 มีทงั ้ สิน้ 247 กรณี การสารวจเพื่อจาแนกเรื่องร้องเรียนตามปี ทร่ี อ้ ง ตามพืน้ ทีเ่ ป็ นจังหวัด
จาแนกตามกลุ่มของปญั หาแต่ละฐานทรัพยากรและประเภทของโครงการ และจาแนกตามลักษณะการละเมิดสิทธิ
และความเดือดร้อน รวมถึงการสารวจบทบัญญัตทิ างกฎหมายทีใ่ ช้ในรายงานการตรวจสอบได้ดงั นี้

3.1

จาแนกเรื่องร้องเรียนเป็ นรายปี

ตามรายงานทีผ่ ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแล้ว พบว่าในปี ต่างๆมีรายงาน
จากกรณีรอ้ งเรียน ตัง้ แต่ปี 2544-2551 ดังนี้ ปี 2544 6 กรณี ปี 2545 11 กรณี ปี 2546 19 กรณี ปี 2547 29
กรณี ปี 2548 66 กรณี ปี 2549 47 กรณี ปี 2550 63 กรณี และปี 2551 (ถึงเมษายน) 6 กรณี (ดูตารางที่ 1.1 บท
ที่ 1) โดยแสดงเป็ นแผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนกรณีตรวจสอบแยกตามฐานทรัพยากร และรายปี ทร่ี อ้ งเรียนได้ดงั
ภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงจานวนกรณี ตรวจสอบแยกตามประเด็นฐานทรัพยากรเป็ นรายปี
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เมื่อพิจารณาจากแผนภู มจิ ะเห็นได้ว่า กรณีร้องเรียนตามประเด็นฐานทรัพยากร น้ า และ แร่ มีลกั ษณะที่
เพิม่ จานวนขึน้ จนถึงปี 2548-49 สอดคล้องกับระยะเวลาการทางานของคณะอนุ กรรมการ และมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลง
เมื่อเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ได้ร้องเรียนเข้ามายังสานักงานแล้ว โดยสาหรับกรณีฐานทรัพยากรแร่ ที่เพิม่ ขึ้นในปี
2549 จากแนวโน้มทีล่ ดลงในปี 2548 เป็ นเพราะได้รบั เรื่องร้องเรียนในประเด็นการดูดทรายและขุดดินซึง่ จัดกลุ่มรวม
เป็ นฐานทรัพยากรเดียวกันเข้าไว้ดว้ ย
ส่วนจานวนเรื่องร้องเรียนในประเด็นฐานทรัพยากรชายฝงั ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2548 เป็ นเพราะมีการร้องเรียนใน
ั่
ประเด็นข้อพิพาททีด่ นิ ชายฝงทะเลที
เ่ ป็ นปญั หาอย่างมากภายหลังเหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิในปี 2547
กรณีประเด็นสิง่ แวดล้อมทีม่ กี รณีรอ้ งเรียนสูงมากในปี 2550 เป็ นเพราะการควบรวมของอนุ กรรมการน้ า
ชายฝงั ่ และแร่ และคณะอนุ กรรมการด้านพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งทาให้การรับเรื่องตรวจสอบเป็ นไปอย่าง
กว้างขวางครอบคลุมประเด็นปญั หามากขึน้
29

3.2

การจาแนกเรื่องร้องเรียนออกตามพื้นที่จงั หวัด

จากการสารวจพืน้ ทีท่ ม่ี กี รณีรอ้ งเรียนทัง้ หมด พบว่าจังหวัดภูเก็ตเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารร้องเรียนนับเป็ นรายกรณี
ั่
มากทีส่ ดุ คือ 21 กรณี แยกเป็ นประเด็นเกีย่ วกับชายฝงทะเล
18 กรณี และประเด็นอื่นๆเพียง 3 กรณี ส่วนใหญ่แล้ว
ั่
เป็ นการร้องเรียนในเรื่องการพัฒนาโครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝงทะเล
และข้อพิพาทในเรื่องที่ดิน
ั่
ชายฝงทะเลที
เ่ กีย่ วเนื่องหลังจากเหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ เช่นเดียวกับจังหวัดพังงาทีม่ เี รื่องร้องเรียนในอันดับ
รองลงมา คือ 18 กรณี โดยมีสดั ส่วนการร้องเรียนตามฐานทรัพยากรคล้ายคลึงกัน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ประจวบคีรขี นั ธ์ เป็ นจังหวัดทีม่ กี รณีรอ้ งเรียนมากกว่า 10
กรณี โดยมีป ระเด็นแยกตามฐานทรัพ ยากรกระจายออกไป โดยในพื้นที่จงั หวัดเชีย งใหม่มีข้อ สัง เกตว่ ามีกรณี
ร้องเรียนเรื่องน้ามากถึง 8 กรณีจาก 12 กรณี
พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง กาญจนบุรี ตรัง สุราษฏร์ธานี กระบี่ สระบุรี เชียงราย ตราด เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารร้องเรียน
มากกว่า 5 กรณี โดยมีประเด็นแยกตามฐานทรัพยากรกระจายออกไป โดยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรมี ขี อ้ สังเกตว่ามี
กรณีรอ้ งเรียนเรื่องทรัพยากรแร่มากถึง 6 กรณีจาก 9 กรณี และจังหวัดตราด ทีม่ กี รณีรอ้ งเรียนเรื่องชายฝงั ่ 4 จาก 6
กรณี
พืน้ ทีจ่ งั หวัดลาปาง ขอนแก่น และ พิษณุโลก มีกรณีรอ้ งเรียนจังหวัดละ 5 กรณี โดยมีประเด็นแยกตามฐาน
ทรัพยากรกระจายออกไป
เมื่อพิจารณาตามพืน้ ทีเ่ ป็ นรายจังหวัดแล้วพบว่าส่วนใหญ่จะมีกรณีรอ้ งเรียนจังหวัดละ 1-3 กรณี ซึง่ มีกรณี
ร้องเรียน 3 กรณีรวม 13 จังหวัด กรณีรอ้ งเรียน 2 กรณี 11 จังหวัด และ ร้องเรียนเพียง 1 กรณี ถึง 19 จังหวัด
สรุปพืน้ ทีร่ ายจังหวัดทีม่ กี รณีรอ้ งเรียนในประเด็นฐานทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม กระจายอยู่
ในพืน้ ที่ 60 จังหวัด
ภาพที่ 3.1 แสดงแผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนพืน้ ทีร่ ายจังหวัดทีม่ กี รณีรอ้ งเรียนเพียง 1 กรณี จนถึงทีม่ กี รณี
ร้องเรียนมากทีส่ ดุ 21 กรณี
ตารางที่ 3.1 แสดงการแจกแจงจานวนกรณีจาแนกตามประเด็นฐานทรัพยากรทีม่ กี ารร้องเรียนตามพืน้ ที่
รายจังหวัด
ภาพที่ 3.2 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนพืน้ ที่รายจังหวัดและจานวนกรณี ตรวจสอบ

20
15
10

จำนวนจังหวัด

5
0
1 กรณี 2 กรณี 3 กรณี 5 กรณี 6 กรณี 7 กรณี 8 กรณี 9 กรณี 11 กรณี 12 กรณี 14 กรณี 18 กรณี 21 กรณี

30

ภาพที่ 3.1-1 แผนที่ แสดงจานวนกรณี ร้องเรียนในทุกประเด็นฐานทรัพยากรน้า ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อมเป็ นราย
จังหวัด (ดูตารางที่ 3.1 ประกอบ)

จ.เชียงใหม่ 12 กรณี
(น้ า 8 ชายฝ งั ่ 0 แร่ 3
สิง่ แวดล้อม 1)

จานวนกรณี รอ้ งเรียน/จังหวัด
จ. ประจวบฯ 11 กรณี
(น้ า 0 ชายฝ งั ่ 6 แร่ 0
สิง่ แวดล้อม 5)

มากกว่า 10 กรณี

5-9 กรณี
จ. พังงา 18 กรณี

1-3 กรณี

(น้ า 1 ชายฝ งั ่ 16 แร่ 1
สิง่ แวดล้อม 0)
จ. นครศรีธรรมราช 11 กรณี
(น้า 5 ชายฝงั ่ 3 แร่ 3 สิง่ แวดล้อม 0)

จ. สงขลา 14 กรณี
(น้า 2 ชายฝงั ่ 3 แร่ 3 สิง่ แวดล้อม 6)

จ. ภูเก็ต มากทีส่ ุด 21 กรณี
(น้า 0 ชายฝงั ่ 18 แร่ 2 สิง่ แวดล้อม 1)
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ชายฝัง่

จานวนกรณี
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1

32

สมุทรสงคราม
จันทบุรี
อ่างทอง
นครสวรรค์
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ระนอง
อุดรธานี
มหาสารคาม
ฉะเชิ งเทรา
เพชรบุรี
ชุมพร
นครปฐม
แพร่
สระแก้ว
กาฬสิ นธุ์
นครพนม
อยุธยา
ยะลา
ร้อยเอ็ด
สตูล
ยโสธร
ลพบุรี
ชลบุรี
ลาพูน
กาแพงเพชร
กรุงเทพฯ
ชัยนาท
บุรีรมั ย์
เพชรบูรณ์

สิ่ งแวดล้อม
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สิ่ งแวดล้อม

9

ภูเก็ต
พังงา
สงขลา
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
ประจวบคีรีขนั ธ์
ระยอง
กาญจนบุรี
ตรัง
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
สระบุรี
เชียงราย
ตราด
ลาปาง
ขอนแก่น
พิ ษณุโลก
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
ปทุมธานี
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อุบลราชธานี
หนองบัวลาภู
อุทยั ธานี
เลย
ราชบุรี
พิ จิตร
สมุทรปราการ

แร่

21
18
14
12
11

จังหวัด
น้า

จานวนกรณี

ตารางที่ 3.1 แสดงการแจกแจงจานวนกรณี ตามฐานทรัพยากรเป็ นรายจังหวัด
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3.3

การแบ่งกลุ่มกรณี ในเนื้ อหาการร้องเรียนตามฐานทรัพยากร

จากกรณีรอ้ งเรียนต่อคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม นับแต่ปีพ.ศ.2544
จนถึงเดือนเมษายน 2551 ทัง้ สิน้ 247 กรณี คณะผูศ้ กึ ษาได้แบ่งกลุ่มกรณีออกตามลักษณะของปญั หาและประเภท
ของโครงการ ได้ดงั นี้
 ประเด็นฐานทรัพยากรน้า แบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) กรณีเกีย่ วกับเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ า ฝายขนาดใหญ่ 2) กรณีเกีย่ วกับคลองส่งน้ า 3) กรณีเกีย่ วกับการเปลีย่ นสภาพแหล่ง
น้าและสร้างสิง่ กีดขวางหรือล่วงล้าแหล่งน้า และ 4) กรณีความขัดแย้งในการจัดการน้า
ั่
 ประเด็นฐานทรัพยากรชายฝงทะเล
แบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) กรณีเกีย่ วกับ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและโครงสร้างวิศวกรรมชายฝงั ่ 2) กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดนิ
ั่
ชายฝงทะเล
และ 3) กรณีความขัดแย้งเกีย่ วกับนโยบายและกิจกรรมทางทะเลต่างๆ รวมถึงความ
ช่วยเหลือภายหลังธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ
 ประเด็นฐานทรัพยากรแร่ จะครอบคลุมถึงฐานทรัพยากรธรณีอ่นื ๆไว้ด้วย โดยแบ่งกลุ่มลักษณะ
ปญั หาออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) กรณีปญั หาจากกิจกรรมเหมืองหินและโรงโม่หนิ 2) กรณีปญั หา
จากเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และการขนส่งแร่ 3) กรณีปญั หาจากการสูบและต้มน้ าเกลือ 4) กรณี
ปญั หาจากการขุดดินและดูดทราย และ 5)กรณีปญั หาเกีย่ วกับข้อพิพาททีด่ นิ บริเวณเหมืองแร่เก่า
 ประเด็นปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม แบ่งกลุ่มลักษณะปญั หาออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) กรณีปญั หาจาก
โครงการพัฒนาพลังงานและประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง 2) กรณีปญั หาจากมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม
และ 3) กรณีปญั หาความขัดแย้งในการจัดการสิง่ แวดล้อมอื่นๆรวมถึงความขัดแย้งเชิงนโยบาย
และและแผนงานการพัฒนาทีอ่ าจยังไม่เกิดขึน้
การจาแนกและจัดกลุ่มของคณะผู้ศกึ ษา อาจมีความทับซ้อนในเชิงประเด็นฐานทรัพยากร และลักษณะ
ปญั หาอยู่บา้ ง เนื่องจากในแต่ละประเด็นอาจมีความทับซ้อนกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นฐานทรัพยากรน้าและกรณี
ปญั หาจากน้าเสียของอุตสาหกรรม หรือ ปญั หาเกีย่ วกับข้อพิพาททีด่ นิ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีเ่ หมืองแร่เก่าทีอ่ ยู่บริเวณชายฝงั ่
ทะเลซึง่ เป็ นลักษณะทีพ่ บทัวไปในภาคใต้
่
ของประเทศไทย นอกจากนี้ในประเด็นฐานทรัพยากรแร่ ซึง่ ครอบคลุมถึง
ฐานทรัพยากรดินและทรายก่อสร้างซึง่ จะคาบเกีย่ วกับการเปลีย่ นสภาพแหล่งน้ า ลาน้ า รวมถึงกรณีมลพิษจากการ
พัฒนาแหล่งพลังงานและอุตสาหกรรม กับมลพิษจากการจัดการสิง่ แวดล้อมแบบอื่น เป็ นต้น
ในการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทีเ่ ริม่ จากหลายคณะมาควบรวมกันนับเป็ นอีกด้านหนึ่ง (ดูบทที่ 2) ที่
ทาให้เกิดการทับซ้อนของการจัดกลุ่ม ดังตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบกรณีการดูดทรายแม่น้าของคณะอนุกรรมการ
ทีด่ นิ และน้ามารวมกับอนุกรรมการเพื่อการศึกษาและตรวจสอบกรณีปญั หาเหมืองแร่ คณะผูศ้ กึ ษาจึงนากรณีปญั หา
มาจัดกลุ่มอยู่ในฐานทรัพยากรแร่เนื่องจากมีลกั ษณะปญั หาใกล้เคียงและถือเป็ นทรัพยากรธรณีเหมือนกันในเชิง
วิชาการ ในการตรวจสอบกรณีข้อพิพาทที่ดินเหมืองแร่เก่าชายทะเลของคณะอนุ กรรมการน้ าและแร่มารวมกับ
อนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ คณะผูศ้ กึ ษาจึงนากรณีปญั หามารวมกับฐานทรัพยากรกลุ่มข้อ
ั่
พิพาททีด่ นิ ชายฝงทะเล
เนื่องจากมีประเด็นปญั หาทีใ่ กล้เคียงกันมากกว่า
นอกจากนี้ภายหลังทีม่ กี ารควบรวมคณะอนุ กรรมการด้านพลังงานและอุตสาหกรรม จึงทาให้อนุ กรรมการ
ั หาสิ่ง แวดล้ อ มทัง้ หมด ดัง ที่ สุ ด ท้ า ยควบรวมเป็ น
ชุ ด นี้ ส ามารถตรวจสอบกรณี ร้ อ งเรีย นได้ ค รอบคลุ ม ป ญ
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประเด็นด้านพลังงานและอุตสาหกรรมได้ถือ
รวมเป็ นกลุ่มประเด็นปญั หาสิง่ แวดล้อมในภาพรวม นอกจากนี้คณะผู้ศึกษาได้จดั กรณีร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับ
ั หาสิ่งแวดล้อ ม
ทรัพยากรแร่ ได้แ ก่ กรณีโ รงถลุ งเหล็ก ที่จงั หวัด เพชรบุรี และจัง หวัด เลยไว้ใ นกลุ่ มประเด็นป ญ
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นกระบวนการทีใ่ กล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าเหมืองแร่ ทัง้ ยังมิได้ใช้ฐาน
ทรัพยากรจากเหมืองแร่ในประเทศเป็ นหลักอีกด้วย รวมถึงจัดประเด็นปญั หาปลาตายในลาห้วยจากข้อสงสัยว่าเกิด
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จากการทาความสะอาดเครื่องจักรจากเขื่อนมาไว้ในกลุ่มนี้ เนื่องจากยังไม่มคี วามชัดเจนว่าเกิดจากกระบวนการ
จัดการทรัพยากรน้าจริงหรือไม่
แต่อย่างไรก็ตามการรวบรวมกรณีเพื่อจัดกลุ่มตามประเด็นฐานทรัพยากรอาจมีความทับซ้อนดังกล่าวอยู่
บ้างแต่กช็ ้ใี ห้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของปญั หาในหลายมิติซง่ึ ในอนาคตแล้วคณะกรรมการสิทธิชุดต่อไปอาจใช้
ข้อมูลชุดนี้ในการออกแบบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการทีเ่ หมาะสมขึน้ ได้ต่อไป
ั่
สรุปในการศึกษาครัง้ นี้ จัดกลุ่มตามประเด็นฐานทรัพยากรออกเป็ นเรื่อง น้ า 65 กรณี เรื่องชายฝงทะเล
64
กรณี เรื่องแร่ 62 กรณี และ เรื่องสิง่ แวดล้อม 56 กรณี โดยแจกแจงจานวนกรณีเป็ นรายปี และตามกลุ่มลักษณะ
ปญั หาทีก่ ล่าวแล้วดังตารางที่ 3.2 (ดูแผนภูมใิ นภาพ 3.1 ประกอบ)
ตาราง 3.2 สรุปการจัดกลุ่มกรณี ร้องเรียนตามประเด็นฐานทรัพยากรในระหว่างปี 2544 – เมษายน 2551
ฐานทรัพยากร

จาแนกกลุ่มตามลักษณะปัญหา
1) เขื่อน และ อ่างเก็บน้า

44
1

จานวนกรณี ปัญหาต่อปี
45 46 47 48 49 50
2 5 6 7 7 2

51
-

2) คลองส่งน้า

-

1

-

1

1

1

-

1

3) เปลี่ยนสภาพแหล่งน้า

1

1

2

1

4

4

3

-

4) นโยบายการจัดการน้า

-

-

2

2

5

4

1

-

2

4

9

10

17

16

6

1

1) โครงสร้างฯชายฝัง่ -ท่าเรือ

-

-

-

2

3

6

7

-

2) ที่ดินชายฝังทะเล
่

-

-

-

-

29

7

4

2

3) นโยบายชายฝังทะเลอื
่
่นๆ

-

-

-

2

1

-

1

-

รวมกรณี ชายฝัง่

-

-

-

4

33

13

12

2

1) เหมืองหิ น

3

4

5

6

2

4

3

-

2) เหมืองแร่

1

2

3

2

4

4

5

-

3) สูบ-ต้มน้าเกลือ

-

-

1

-

1

-

-

-

4) ขุดดิ น-ดูดทราย

-

-

1

-

1

4

2

-

5) ที่ดินขุมเหมืองเก่า

-

-

-

2

1

1

-

-

4

6

10

10

9

13

10

-

สิ่ งแวดล้อม 1) โครงการ-นโยบายด้านพลังงาน -

1

-

1

3

1

12

-

2) มลพิ ษอุตสาหกรรม

-

-

-

1

3

3

12

2

3) ปัญหาการจัดการอื่นๆ

-

-

-

3

1

1

11

1

รวมกรณี สิ่งแวดล้อม

-

1

-

5

7

5

35

3

30
5
16
14
65
18
42
4
64
27
21
2
8
4
62
18
21
17
56

รวมกรณี ทงั ้ หมด

6

11 19 29 66 47 63 6

247

น้า

รวมกรณี น้า

ชายฝัง่

แร่

รวมกรณี แร่
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รวม

3.3.1 ประเด็นฐานทรัพยากรน้า
กรณีร้องเรียน 63 กรณีเป็ นการการละเมิดสิทธิและความเดือดร้อนที่ครอบคลุมเรื่องโครงการ
ก่อสร้าง เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย ทาให้เกิดปญั หาการบังคับให้ชุมชนอพยพจากพื้นที่สร้างโครงการ ปญั หาการไม่
กาหนดค่าชดเชย หรือกาหนดค่าชดเชยทีไ่ ม่เป็ นธรรมทัง้ กรณีโครงการทีก่ ่อสร้างแล้วและยังไม่ก่อสร้าง ปญั หาการ
ทาลายระบบนิเวศ ปญั หามลพิษ โครงการสร้างคลองส่งน้ า เป็ นกรณีทเ่ี กิดการละเมิดสิทธิในทีอ่ ยู่อาศัยและทีท่ ากิน
ปญั หาการไม่กาหนดค่าชดเชย หรือกาหนดค่าชดเชยทีไ่ ม่เป็ นธรรม ปญั หาการทาลายระบบนิเวศ ปญั หามลพิษ การ
สร้างสิง่ ก่อสร้างกีดขวางและเปลีย่ นแปลงสภาพทางน้ าและแหล่งน้ า การทาลายระบบนิเวศ และสิง่ แวดล้อม ละเมิด
สิทธิชุมชน ปญั หามลพิษ และนโยบายและกิจกรรมการจัดการน้ า สร้างความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ า รวมถึงการไม่
สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้าสาหรับประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้จดั กลุ่มกรณีปญั หาในเรื่องเขื่อน 30 กรณี เรื่องคลองส่งน้ า 5 กรณี เรื่อง
เปลีย่ นสภาพแหล่งน้า 16 กรณี และเรื่องการจัดการน้าอื่นๆ 14 กรณี ดังแสดงการแจกแจงในตารางที่ 3.3 และแสดง
เปรียบเทียบจานวนกรณีทร่ี อ้ งเรียนตามรายปี ในลักษณะปญั หาต่างๆได้ในแผนภูมใิ นภาพ 3.3
กรณี เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย ประตูระบายน้ า จานวน 30 กรณี ได้แก่ อ่างเก็บน้ าโคคลาน
จังหวัดสระแก้ว, อ่างเก็บน้ าลาพัน ชาด จังหวัดมหาสารคาม, อ่างเก็บน้ าห้วยเสม็ด บุอาเปาว์ และหัวอ่าง จังหวัด
สุรนิ ทร์ เขื่อนแม่มอก จังหวัดลาปาง เขื่อนสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร อ่างเก็บน้ าแม่
ขาน จังหวัดเชียงใหม่ ฝายร่องน้ าทุ่งวารี จังหวัดร้อยเอ็ด อ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี เขื่อนแก่งเสือเต้น
จังหวัดแพร่ อ่างเก็บน้าลารูใหญ่ จังหวัดพังงา อ่างเก็บน้านครไทย จังหวัดพิษณุโลก อ่างเก็บน้าปูเตอร์ จังหวัดตาก
อ่างเก็บน้ าลาพะยา จังหวัดยะลา อ่างเก็บน้ าไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อ่ างเก็บน้ าคลองลาชอน จังหวัดตรัง
อ่างเก็บน้าคลองลาแซง ลาขัน จังหวัดสงขลา อ่างเก็บน้ าคลองซา จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่างเก็บน้ าคลองกลาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่างเก็บน้ าคลองละไม จังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขื่อน
โปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนคลองชมพู จังหวัดพิษณุ โ ลก อ่างเก็บน้ า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ฝายหัวนา
จังหวัดศรีสะเกษ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนกิว่ คอหมา จังหวัดลาปาง ฝ่ายหนองสะลีก จังหวัด
เชียงใหม่ เขือ่ นแม่สรวย แม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย เขือ่ นราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
กรณี คลองส่งน้า จานวน 5 กรณี ได้แก่ คลองส่งน้ าท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช คลองส่ง
น้าฝายตะลุง จังหวัดสุรนิ ทร์ คลองส่งน้ าลาพะเนียง จังหวัดหนองบัวลาภู คลองส่งน้ าบ้านป่าแดด จังหวัดเชียงราย
คลอง ร.1 จังหวัดสงขลา
กรณี สิ่งก่อสร้างกีดขวางและเปลี่ยนแปลงสภาพทางน้าและแหล่งน้า จานวน 16 กรณี ได้แก่ )
สถานีประมงหนองปลาแขยง จังหวัดปราจีนบุรี ประตูระบายน้ าแม่น้ าท่าจีน 2 จุด จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครปฐม ประตูระบายคลองบางหลวงเชียงราก จังหวัดปทุมธานี สะพานแม่น้าน้อย จังหวัดอยุธยา เขือ่ นริมตลิง่ แม่
น้ า ตาปี จังหวัด สุราษฎร์ธานี หนองญาติ จัง หวัด นครพนม คลองสว่า น จังหวัด ปทุม ธานี รื้อ 3 ฝาย จังหวัด
เชียงใหม่ ประตูระบายน้าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ประตูระบายน้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้าง
เขือ่ นตลิง่ แม่น้าน่าน จังหวัดพิษณุโลก ท่าโกรกทรายปา่ โมก จังหวัดอ่างทอง โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ ถมทรายในแม่น้ าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ตลิง่ แม่น้ าปราจีนบุรพี งั ทลาย จังหวัดปราจีนบุรี บุกรุก
พืน้ ทีช่ ุ่มน้าพรุคนั ธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณี การจัดการน้า จานวน 14 กรณี ได้แก่ ผันน้ าแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาน้ าพองเน่ า
เสีย จัง หวัด ขอนแก่ น แก่ น ราชภู มิ จัง หวัด นครราชสีม า ก า ร เ ปิ ด ป ร ะ ตู เ ขื่ อ น ป า กมู ล ปี 2548 จัง หวัด
อุบลราชธานี หนองทะเล จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้าพลังน้ าแม่ต่นื จังหวัดเชียงใหม่ การเปิ ดประตูเขื่อนปากมูล ปี
2550 จังหวัดอุบลราชธานี วิกฤตน้าภาคตะวันออก โครงการผันน้าโขง ชี มูน การร่วมทุนประปาภูมภิ าคตะวันออก
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ขุดสระน้าแม่เปิ น จังหวัดนครสวรรค์ โรงไฟฟ้าบริษทั กัลฟ์ แย่งชิงน้าแม่น้าป่าสัก จังหวัดสระบุรี )การร่วมทุนบริษทั
ยูยู กรุ๊ป จังหวัดระยอง ความปลอดภัยเขือ่ นศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

61/44
171/44
185/45
497/45
854/45
45
33/46
245/46
442/46
469/46
481/46
530/46
690/46
736/46
812/46
2/47
43/47
293/47
483/47
503/47
หยิ บยก
672/47
673/47
676/47
689/47
6/48
232/48
243/48
297/48
304/48
306/48
318/48
362/48

สถานี ประมงในหนองปลาแขยง จังหวัดปราจีนบุรี
ค่าทดแทนจากโครงการอ่างเก็บน้าแม่มอก จังหวัดลาปาง
โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เขื่อนแม่สรวย และเขื่อนแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย
เขื่อนท่าแซะ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าแม่น้าท่าจีน
โรงไฟฟ้ าพลังน้าลาตะคองแบบสูบกลับ จังหวัดนครราชสีมา
ประตูระบายน้าปิ ดกันคลองวั
้
งโตนด จังหวัดจันทบุรี
ผลกระทบจากลาน้าพองเน่ าเสีย จังหวัดขอนแก่น
ฝายหนองสะลีก จังหวัดเชียงใหม่
ค่าชดเชย โครงการอ่างเก็บน้าลาพันชาด
ประตูระบายน้าคลองบางหลวง-เชียงราก จังหวัดปทุมธานี
การทาสวนส้มในพืน้ ที่ตาบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่
อ่างเก็บน้าคลองลาชอน จังหวัดตรัง
เขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่
อ่างเก็บน้าคลองลาแซงและคลองลาขัน จังหวัดสงขลา
อ่างเก็บน้าตาบลโคคลาน อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
โครงการเขื่อนโป่ งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ
โครงการผันน้า โขง ชี มูน จังหวัดกาฬสิ นธุ์
อ่างเก็บน้าคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่าเที ยบเรือขนทรายในพืน้ ที่ตาบลป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
ฝายหัวนา อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เขื่อนราษี ไศล จังหวัดศรีสะเกษ
คลองส่งน้าจากฝายคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการแก่นราชภูมิแย่งชิ งทรัพยากรน้าของชุมชน
ระบบการส่งน้าจากฝายยางบ้านตะลุง จังหวัดสุรินทร์
การไม่เปิ ดประตูระบายน้าเขื่อนปากมูล
การบุกรุกป่ าพรุคนั ธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่างเก็บน้าคลองลาไม จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่างเก็บน้าแม่ขาน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเพิ่ มน้าในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
การบุกรุกหนองน้าสาธารณะหนองญาติ จังหวัดนครพนม
โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 3.3 แสดงการจาแนกประเด็นปัญหาของรายงานตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ เกี่ยวกับฐานทรัพยากรน้า
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449/48
525/48
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อ่างเก็บน้าคลองซา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณี วิกฤตน้าในภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
สะพานคอนกรีตเสริ มเหล็กบุกรุกแม่น้าน้ อย จังหวัดอยุธยา
เขื่อนศรีนคริ นทร์สร้างทับรอยเลื่อน จังหวัดกาญจนบุรี
อ่างเก็บน้าลาพะยา จังหวัดยะลา
ฝายทุ่งวารี ตาบลดูกอึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด
เขื่อนป้ องกันน้าท่วม จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการทรัพยากรน้าหนองทะเล จังหวัดกระบี่
อ่างเก็บน้าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี
การชดเชยจากเขื่อนสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี
การขุดลอกคลองลาพะเนี ยง จังหวัดหนองบัวลาภู
โรงไฟฟ้ าพลังน้าแม่ตื่นปล่อยมลพิ ษ จังหวัดเชียงใหม่
อ่างเก็บน้าห้วยเสม็ด หัวอ่าง บุอาเปาว์ จังหวัดสุรินทร์
กระสอบทรายปิ ดคลองคลองสว่าน จังหวัดปทุมธานี
อ่างเก็บน้าลารูใหญ่ จังหวัดพังงา
โครงการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
การรือ้ ฝายพญาคา ท่าวังตาล หนองผึง้ จังหวัดเชียงใหม่
อ่างเก็บน้า อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมทุนประปากลุ่มบริ ษทั ยูยู กรุป๊ คอนซอร์เตียม จ.ระยอง
บริ ษทั กัลฟ์ ฯ ใช้ทรัพยากรน้าในแม่น้าป่ าสัก จังหวัดสระบุรี
เขื่อนในแม่น้าสาละวิ น
ความปลอดภัยของเขื่อนกิ่ วคอหมา จังหวัดลาปาง
เขื่อนถนนคอนกรีต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่างเก็บน้าบ้านปูเตอร์ จังหวัดตาก
การทุจริ ตการขุดสระที่ ตาบลแม่เปิ น จังหวัดนครสวรรค์
ถมดิ นและทรายในแม่น้าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนป้ องกันตลิ่ งแม่น้าน่ าน อาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก
อ่างเก็บน้าคลองชมพู จังหวัดพิ ษณุโลก
อ่างเก็บน้าในตาบลหนองกระท้าว จังหวัดพิ ษณุโลก
ประตูระบายน้าเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
ตลิ่ งแม่น้าพัง สองฝังแม่
่ น้าปราจีนบุรี
คลองชลประทานตาบลป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
รวมจานวนกรณี ตรวจสอบ 65 กรณี
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3.3.2 ประเด็นฐานทรัพยากรชายฝังทะเล
่
กรณีร้องเรียน 64 กรณีเป็ นการการละเมิดสิทธิและความเดือดร้อนที่ครอบคลุมเรื่องโครงการ
ั่
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ และโครงสร้างวิศวกรรมชายฝงทะเล
ทาให้เกิดปญั หาการกัดเซาะและเปลี่ยนแปลงสภาพ
ชายฝงั ่ ส่วนมากเป็ นการพัฒนาท่าเรือ เขือ่ นกันทรายปากคลอง และเขือ่ นกันคลื่น ข้ อ พิ พ าทที่ ดิ น ชายฝ งั ่ เกิ ด
ั่
ปญั หาในการแย่งชิงการใช้ท่ดี นิ ชายฝงระหว่
างภาคเอกชนกับประชาชนในพื้นที่ และภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่
ั่
โดยเฉพาะภายหลังธรณี พบิ ตั ภิ ยั สึนามิ และ ความขัดแย้งเชิงนโยบายและกิจกรรมการใช้ทรัพยากรชายฝงทะเล
โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือทาลายล้างทีม่ ผี ลกระทบต่อประมงพืน้ บ้าน และระบบนิเวศ รวมถึงกรณีสนึ ามิ มีปญั หาใน
เรื่องของการไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้จดั กลุ่มกรณีปญั หาในเรื่องท่าเทียบเรือและโครงสร้างวิศวกรรมชายฝงั ่ 18
ั่
กรณี เรื่องข้อพิพาททีด่ นิ ชายทะเล 42 กรณี เรื่องนโยบายทรัพยากรชายฝงทะเลอื
่นๆ 4 กรณีดงั แสดงการแจกแจงใน
ตารางที่ 3.4 และแสดงเปรียบเทียบจานวนกรณีทร่ี อ้ งเรียนตามรายปี ในลักษณะปญั หาต่างๆได้ในแผนภูมใิ นภาพ
3.4
กรณี โครงสร้างชายฝัง่ ทะเล ท่าเทียบเรือ จานวน 18 กรณี ได้แก่ การกัดเซาะชายฝงั ่ จังหวัด
สงขลา ท่าเรือยอร์ชอ่าวคลองสน จังหวัดพังงา ท่าเรือยอร์ชอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรือหาดราไวย์ จังหวัด
ภูเก็ต ท่าเทียบเรือน้าลึก เขือ่ นกันคลื่นหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ท่าเรือแหลมยามู
จังหวัดภูเก็ต ท่าเทียบเรืออ่าวท้องเนียน จังหวัดนครศรีธรรมราช ถมทะเลหาดหน้าทอน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ท่าเรือน้าลึก จะนะ จังหวัดสงขลา ท่าเรือน้าลึกปากบารา จังหวัดสตูล ขุด ลอกคลองศรีบอยา จังหวัด
กระบี่ ถนนเลียบคลองเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โครงการถมทะเลเพื่อพัฒนาพืน้ ทีอ่ ่าวภูเก็ต ก่อสร้างอาคาร
และโรงแรม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถนนรอบเกาะสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โครงการปรับภูมทิ ศั น์บา้ นกรูด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ท่าเรือน้าลึกบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
กรณี ที่ดินชายฝัง่ ทะเล จานวน 42 กรณี ได้แก่ ทีด่ นิ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ร้านค้าหาดกะ
รนน้อย จังหวัดภูเก็ต ชุมชนประชาสามัคคี จังหวัดภูเก็ต ชุมชนโรงถ่าน จังหวัดตราด เอกสารสิทธิท่ดี นิ ตาบล
นาคา กิง่ อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง ทีด่ นิ สาธารณะประโยชน์ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา ชุมชนไทยใหม่ ตาบล

38

ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ทีป่ า่ ชายเลน บ้านควนตุง้ กู อาเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ทีด่ นิ ปา่ ชายเลนคลองปากบาง ตาบลปา่
ตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ชุมชนอูรกั ลาโว้ย บ้านแหลมตุ๊กแก(เกาะสิเหร่) ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ทีด่ นิ เกาะระ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ชุมชนปลากะตักตากแห้ง ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต )
ทีด่ นิ ชายคลองบางปู ตาบลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เอกสารสิทธิที์ ด่ นิ เกาะช้าง จังหวัดตราด ทีด่ นิ
บริเวณปากคลองปากเกาะบ้านน้าเค็ม จังหวัดพังงา ทีด่ นิ มอร์แกน ตาบลคึกคัก จังหวัดพังงา ทีด่ นิ เกาะพีพี จังหวัด
กระบี่ ปิ ดทางเข้าออกริมทะเล ตาบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราด) ทีอ่ ยู่อาศัยได้รบั ผลกระทบจากสึนามิในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาหลัก-ลารู่ จังหวัดพังงา บุกรุกทีด่ นิ ปากคลองบางใหญ่ ตาบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต ถมดินปา่ ชายเลนและ
คลองสาธารณะ ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ทีป่ ่าชายเลน เกาะลันตา
ใหญ่ จังหวัดกระบี่ ทีอ่ ยู่อาศัยบ้านโต๊ะขุน ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปิ ดทางเข้าออกบ้านดานหยิก
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทีส่ าธารณประโยชน์ ตาบลตะเสะ กิง่ อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง 26)
โรงแรมอัยยะปุระปิ ดกัน้ ทางสาธารณะ เกาะช้าง จังหวัดตราด บุกรุกทีส่ าธารณะป่าชายเลน จังหวัดระยอง 28)
ร้านค้าหาดกะรนน้อย จังหวัดภูเก็ต บุกรุกป่าชายเลน หมู่ท่ี 6 ตาบลแกลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ทีด่ นิ คลอง
พังหัก ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ทีด่ นิ ปา่ ชายเลนคลองบางชีเหล้า–ท่าจีน ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ทีด่ นิ สึนามิ-แหลมป้อม ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัวป
่ ่า จังหวัดพังงา ทีด่ นิ สึนามิ-ในไร่ ตาบลนาเตย
อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทีด่ นิ สึนามิ-ทับตะวัน ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัวป
่ ่า จังหวัดพังงา ทีด่ นิ ตาบล
กมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กรณีชาวบ้านลายัน ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านเกาะพระ
ทองไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการแก้ปญั หาที่ดนิ สึ นามิ จังหวัดพังงา ที่ดินนางละมัย รอดสัน้ บ้านแหลมป้อม
จังหวัดพังงา ขุดคลองบ้านหาดทรายขาว ตาบลกาพวน กิง่ อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง การใช้ประโยชน์ปา่ ชายเลน
หาดบางทราย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เอกชนบุกรุกพืน้ ทีป่ ่าชายเลนบ้านแหลมหิน ตาบลหล่อยูง อาเภอตะกัวทุ
่ ่ง
จังหวัดพังงา ข่มขูช่ าวบ้านทับสะแก จังหวัดประจวบ ทีด่ นิ ปา่ ชายเลน เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
กรณี ทรัพยากรชายฝัง่ ทะเลและอื่นๆ จานวน 4 กรณี ได้แก่ ปญั หาเรืออวนรุนอวนลาก และ
ั่
ปนไฟปลากะตั
ก จังหวัดระยอง เรือประมงล้อมไซหมึก อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นโยบาย SEA FOOD BANK
ร้องเรียนสามีเสียชีวติ ในเหตุการณ์สนึ ามิ จังหวัดพังงา
ภาพ 3.4 แผนภูมิเปรียบเที ยบจานวนกรณี ที่ร้องเรียนตามรายปี ในลักษณะปัญหาต่างๆในประเด็นฐานทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล
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แบ่งเขตประมง และธนาคารอาหารทะเลในอ่าวพังงา
ก่อสร้างอาคาร และโรงแรม ต.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
โครงการสร้างถนนรอบเกาะสุกร จังหวัดตรัง
การล้อมไซหมึก ตาบลทรายขาว จังหวัดกระบี่
ปัญหาที่ ดินสึนามิ ชุมชนแหลมป้ อม จังหวัดพังงา
ขอให้ตรวจสอบโครงการถมทะเล จังหวัดภูเก็ต
ชาวมอร์แกนตาบลคึกคัก จังหวัดพังงา
ชุมชนอูรกั ลาโว๊ย บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิ เหร่ จ.ภูเก็ต
ถนนเลียบคลองของเทศบาลเมืองป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต
บ้านหาดทรายขาว ตาบลกาพวน จังหวัดระนอง
ชาวบ้านตาบลเกาะพระทอง กรณี ธรณี พิบตั ิ ภยั สึนามิ
ที่ อยู่อาศัยและที่ดินทากิ น บ้านในไร่ จังหวัดพังงา
ผูป้ ระสบเหตุสึนามิ ตาบลบางม่วง จังหวัดพังงา
ที่อยู่อาศัยหมู่ที่ 3 ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิ น บ้านทับตะวัน จังหวัดพังงา
ชาวบ้านบ้านลายัน ตาบลเชิ งทะเล จังหวัดภูเก็ต
สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
การออกเอกสารสิ ทธิ ในที่ ดินบนเกาะช้าง จังหวัดตราด
ปิ ดทางเข้าออกริ มทะเล ตาบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราด
ทางสาธารณะชุมชนโรงถ่าน กิ่ งอาเภอเกาะช้างใต้ จ.ตราด
ที่ดินบริ เวณแหลมป้ อม จังหวัดพังงา (นางละมัย)
ป่ าชายเลนหาดบางทราย ตาบลป่ าคลอก จังหวัดภูเก็ต
เกาะเสม็ด ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ที่ดินสาธารณประโยชน์ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา
ปากคลองปากเกาะ บ้านน้าเค็ม จังหวัดพังงา
ท่าเรือน้าลึกและเขื่อนกันคลื่นเขาหัวแดง จังหวัดสงขลา
ชุมชนไทยใหม่ ตาบลราไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ป่ าชายเลนบ้านควนตุ้งกู ตาบลบางสัก จังหวัดตรัง
สามีเสียชีวิตเนื่ องจากเหตุการณ์ธรณี พิบตั ิ ภยั สึนามิ
ที่อยู่อาศัย กรณี อทุ ยานแห่งชาติ เขาหลัก–ลารู่ จังหวัดพังงา
ที่ดินบนเกาะระ (หาดสน) จังหวัดพังงา
ชุมชนประชาสามัคคี ตาบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต
อาชีพประมง (ปลากะตักตากแห้ง) ตาบลรัษฎา จ. ภูเก็ต
ร้านค้าหาดกะรนน้ อย ตาบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
การบุกรุกที่ ดินปากคลองบางใหญ่ ตาบลรัษฎา จ. ภูเก็ต
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ตารางที่ 3.4 แสดงการจาแนกประเด็นปัญหาของรายงานตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ เกี่ยวกับฐานทรัพยากรชายฝังทะเล
่
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ถมดิ นลูกรังบริ เวณป่ าชายเลน ต.ธงชัย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ที่ดินชายคลองบางปู ตาบลสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ที่อยู่ในพืน้ ที่ป่าชายเลน เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
ขุดปะการังสร้างท่าเรือยอร์ช อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินป่ าชายเลนคลองปากบาง จังหวัดภูเก็ต
ถมทะเลหาดหน้ าทอน อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ฯ
บ้านโต๊ะขุน ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บ้านดานหยิ ก นายทุนปิ ดทางเข้าออก จังหวัดภูเก็ต
โครงการท่าเทียบเรือหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
บุกรุกป่ าชายเลนปากคลองบางปู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ขุดลอกร่องน้าบริ เวณปากคลองศรีบอยา จังหวัดกระบี่
ก่อสร้างท่าเทียบเรือยอร์ช อ่าวคลองสน เกาะยาว จ. พังงา
ที่ ดิน ตาบลนาคา กิ่ งอาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง
ท่าเที ยบเรือ อ่าวเตล็ด ต.ท้องเนี ยน จ.นครศรีธรรมราช
ที่สาธารณประโยชน์ ตาบลตะเสะ จังหวัดตรัง
ปัญหาเรือประมงอวนรุน อวนลาก และปัน่ ไฟปลากะตัก
โรงแรมอัยยะปุระฯ ปิ ดกัน้ ทางสัญจร เกาะช้าง
โครงการขุดคลองระบายน้า และท่าเรือน้าลึกบางสะพาน
เขื่อนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ จังหวัดสงขลา
บุกรุกและข่มขู่กลันแกล้
่
งชาวบ้านทับสะแก
ท่าเรือน้าลึก อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือมารีนา เดอะยามู จ.ภูเก็ต
ท่าเที ยบเรือน้าลึกปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
คัดค้านโครงการปรับภูมิทศั น์ ของเทศบาลบ้านกรูด
นายทุนบุกรุกป่ าชายเลน ตาบลแกลง จังหวัดระยอง
ท่าเที ยบเรือมารีน่า ตาบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต
กรณี พิพาทที่ดินคลองพังหัก ตาบลเนิ นฆ้อ จังหวัดระยอง
บุกรุกป่ าชายเลนบ้านแหลมหิ น ตาบลหล่อยูง จังหวัดพังงา
พืน้ ที่ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า-ท่าจีน ต.รัษฎา จ. ภูเก็ต
รวมกรณี ตรวจสอบ 64 กรณี
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3.3.3 ประเด็นฐานทรัพยากรแร่
กรณีรอ้ งเรียน 62 กรณีเป็ นการการละเมิดสิทธิและความเดือดร้อนทีค่ รอบคลุมเรื่องผลกระทบ
จากการระเบิดหิน และการขนส่งแร่ ก่อให้เกิดปญั หามลภาวะ สุขภาพอนามัย จากเสียง ฝุ่นฟุ้ง หินปลิว-หล่นใส่ทอ่ี ยู่
อาศัยที่ทากิน ผลกระทบจากสารเคมีทเ่ี กิดจากการทาเหมืองแร่และแต่งแร่ การรัวไหลปนเปื
่
้ อนของแร่ ก่อให้เกิด
มลพิษในแหล่งน้ าและพืน้ ดิน การสูบและต้มน้ าเกลือ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายความเค็มจากน้ าเกลือในน้ าใต้ดนิ
และผิวดิน การดูดทรายและขุดดิน ก่อให้เกิดการสูญเสียทีด่ นิ ดินยุบ ตลิง่ พัง เกิดมลภาวะ ฝุ่นฟุ้ง น้ าขุ่น น้ าใต้ดนิ
หายไป และข้อพิพาทจากการอ้างสิทธิในทีด่ นิ ขุมเหมืองทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ เกิดปญั หาการแย่งชิงทีด่ นิ ระหว่าง
ชาวบ้านกับผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ทาเหมืองเดิม
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้จดั กลุ่มกรณีปญั หาในเรื่องเหมืองหิน 27 กรณี เรื่องเหมืองแร่ 21 กรณี เรื่อง
การสูบและต้มน้ าเกลือ 2 กรณี เรื่องการขุดดิน-ดูดทราย 8 กรณี และเรื่อง ทีด่ นิ ขุมเหมืองเก่า 4 กรณี ดังแสดงการ
แจกแจงในตารางที่ 3.5 และแสดงเปรียบเทียบจานวนกรณีทร่ี อ้ งเรียนตามรายปี ในลักษณะปญั หาต่างๆได้ในแผนภูมิ
ในภาพ 3.5
กรณี เหมืองหิ น จานวน 27 กรณี ได้แก่ สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู เขาชะอางกลางทุ่ง
จังหวัดระยอง เขาควนเหมียง(เขาถ้าแรด) อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งยัง้
ตาบลผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บริษทั ทีพไี อฯ จังหวัดสระบุรี เหมืองหิน อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โรงโม่หนิ ศิลาทรัพย์สมบูรณ์ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระเบิดและย่อยหินเขาผาแดงรังกาย อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ระเบิดหินเทือกเขาแรด จังหวัดกาญจนบุรี ดอยแม่ออกรู จังหวัดเชียงราย เหมืองหินแม่
หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ เขาถ้าเอราวัณ จังหวัดลพบุรี โรงโม่หนิ ศักดิชั์ ย 1992 จังหวัดชัยภูมิ เหมืองหินหนองกุง
แก้ว จังหวัดหนองบัวลาภู เหมืองหินบ้านสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระเบิดหินบ้านซาม่วง จังหวัดเลย โรงโม่หนิ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมือ งหินใกล้วดั เขาเชิงเทียน จังหวัดชลบุรี ระเบิดหินวังยาง อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก เหมืองหินเขาจาปา จังหวัดตรัง วัดถ้ายอดทอง จังหวัดราชบุรี เหมืองหินหน้าเขาวังหมี จังหวัด
กระบี่ โรงโม่หนิ ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น การฟื้นฟูทศั นียภาพภูเขาแรด จังหวัดกาญจนบุรี เหมืองหินแกรนิตเขามณี
จอมทอง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เหมืองแร่หนิ อ่อนเขานุ้ยเขากลาง ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
กรณี เหมืองแร่ จานวน 21 กรณี ได้แก่ แคดเมียมในลาน้ าแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เหมืองแร่แคลไซต์ เขาบุ่งกะเซอร์ อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี เหมืองแร่ทองคาและเงิน อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติ ร
เหมืองแร่ยปิ ซัม่ ตาบลพรุพรี อาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหมืองแร่ทรายแก้ว ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด เหมืองแร่คลิตเ้ี ค็มโก ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุรี เหมืองถ่านหินลิกไนต์ อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ ซากหอยขมดึกดาบรรพ์ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง เหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี แนวเขต
ประทานบัตรเหมืองแร่ ตาบลกรุงชิง กิง่ อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมืองถ่านหินลิกไนต์ อาเภอสะบ้า
ย้อย จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมืองหินแกรนิตเขามณีจอมทอง
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เหมืองแร่โมนิโก อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เหมืองแร่เฟลด์สปาร์
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี เหมืองแร่หนิ อ่อนเขานุ้ยเขากลาง ตาบลปากแจ่ ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เหมืองแร่ทองคา อาเภอวังสะพุง จังหวัดพิจติ ร ทีด่ นิ สาธารณประโยชน์โครงการเหมืองแร่โปแตซ การต่ออายุเหมืองแร่เค็ม
โก อาเภอทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุรี รถบรรทุก บริษทั แร่สมั พันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมืองแร่หนองปรือ
อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
กรณี สูบและต้มน้าเกลือ จานวน 2 กรณี ได้แก่ โรงงานต้มเกลือในพืน้ ที่ ตาบลสาโรง อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กิจการต้มเกลือและสูบน้าเกลือ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
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กรณี ขุดดิ น ดูดทราย จานวน 8 กรณี ได้แก่ ดูดทรายแม่น้ าชี ดูดทรายบ้านผึ้ง ตาบลหนองแค
อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ ดูดทรายท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดูดทรายแม่น้าปิ ง ตาบลหนองปลาสวาย อาเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ดูดทรายรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ขุดดินและดูดทรายลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดูดทราย
แม่น้ามูล อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ และอาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ดูดทรายในแม่น้ าปิ ง ตาบลยางสูง อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
กรณี ที่ดินขุมเหมืองและเหมืองเก่า จานวน 4 กรณี ได้แก่ ขุมเหมืองบ้านทับยาง อาเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา พิพาทกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ขุมเหมืองเก่า อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขุมเหมืองฉลุง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ทีด่ นิ เหมืองเก่าห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

ภาพ 3.5 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนกรณี ที่ร้องเรียนตามรายปี ในลักษณะปัญหาต่างๆในประเด็นฐานทรัพยากรแร่
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เหมืองหิน

4

เหมืองแร่

3

เกลือ

2

ขุดดิน-ทรำย

1

ขุมเหมืองเก่ำ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

44
44
160/44
44
45
170/45
391/45
403/45
465/45
690/45
341/46
373/46
428/46
เมย 46
480/46
707/46
721/46
814/46
815/46
816/46
11/47
12/47
15/47
131/47
384/47
399/47
451/47
474/47
615/47
653/47
47
160/48
258/48
326/48
358/48

เหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จังหวัดหนองบัวลาภู
การระเบิ ดและย่อยหิ น ตาบลชมพู จังหวัดพิ ษณุโลก
เหมืองหิ นและโรงโม่หินภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
เหมืองแร่ตะกัวคลิ
่ ตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
เหมืองหิ นอุตสาหกรรมเขาชะอางกลางทุ่ง จังหวัดระยอง
เหมืองแร่ทรายแก้ว ตาบลไม้รดู จังหวัดตราด
เหมืองแร่แคลไซต์เขาบุ่งกะเซอร์ จังหวัดอุทยั ธานี
เหมืองหิ นอุตสาหกรรมก่อสร้างดอยแม่ออกรู จังหวัดเชียงราย
เหมืองหิ นในพืน้ ที่ ตาบลแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่
เหมืองหิ นเขาถา้ แรด ตาบลปากแจ่ม จังหวัดตรัง
เหมืองถ่านหิ นลิ กไนต์ อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เหมืองหิ นตาบลแม่ลาน้ อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เหมืองหิ นอุตสาหกรรมบริ เวณเทือกเขาแรด จ. กาญจนบุรี
เหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี
การดูดทรายในแม่น้าชี ตาบลค้อเหนื อ จังหวัดยโสธร
เหมืองแร่และโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
เหมืองหิ นอุตสาหกรรมบ้านทุ่งยัง้ จังหวัดเชียงราย
ระเบิ ดและย่อยหิ นตาบลหนองกุงแก้ว จังหวัดหนองบัวลาภู
ระเบิ ดและย่อยหิ นตาบลผาสามยอด จังหวัดเลย
กิ จการต้มเกลือและสูบน้าเกลือ จังหวัดมหาสารคาม
เหมืองหิ นอุตสาหกรรม และโดโลไมท์ อาเภออ่าวลึก จ. กระบี่
เหมืองหิ นและโรงโม่หินเขาจาปา ตาบลน้าผุด จังหวัดตรัง
เหมืองหิ นในพืน้ ที่ ตาบลร่อนพิ บลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สารแคดเมียมในลาน้าแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การระเบิ ดและย่อยหิ น กิ่ งอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เหมืองแร่ยิปซั ่ม ตาบลพรุพรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การระเบิ ดหิ นปูนซี เมนต์ ทีพีไอ โพลีนฯ จังหวัดสระบุรี
เหมืองหิ นปูนซีเมนต์เขาถา้ เอราวัณ จังหวัดลพบุรี
ที่ดินขุมเหมืองเก่า ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินบ้านทับยาง ตาบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ซากหอยขมดึกดาบรรพ์เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
เหมืองแร่ทองคาและเงิ นเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิ จิตร
ดูดทรายบ้านผึง้ ตาบลหนองแค จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ดินขุมเหมืองฉลุง ตาบลฉลุง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โรงงานต้มเกลือในพืน้ ที่ตาบลสาโรง จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ เหมืองเก่า

ดูดทราย-ขุดดิ น

เกลือ-น้าเกลือ

เหมืองแร่

เหมืองหิ น

ลาดับ

ตารางที่ 3.5 แสดงการจาแนกประเด็นปัญหาของรายงานตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ เกี่ยวกับฐานทรัพยากรแร่ และ ทรัพยากร
ธรณี อื่นๆ (2544 -เมษายน 2551)
กรณี
ปัญหา
หมาย
คาร้อง
เหตุ
/ปี

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

368/48
439/48
629/48
710/48
16/49
49
49
212/49
213/49
352/49
389/49
390/49
444/49
520/49
534/49
606/49
612/49
10/50
113/50
128/50
129/50
155/50
486/50
618/50
637/50
660/50
719/50

เขตประทานบัตรเหมืองแร่ตาบลกรุงชิ ง จ.นครศรีธรรมราช
รถบรรทุกแร่ของบริ ษทั แร่สมั พันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงโม่หินศักดิ์ ชยั ๑๙๙๒ ตาบลทุ่งนาเลา จังหวัดชัยภูมิ
โรงโม่ศิลาสมบูรณ์ ทรัพย์ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ดินเหมืองเก่า ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
เหมืองหิ นวัดเขาเชิ งเที ยน ตาบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี
เหมืองแร่ถ่านหิ นลิ กไนต์ อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
กรณี บอ่ ดิ นและดูดทราย ตาบลคลองพระอุดม จ. ปทุมธานี
ระเบิ ดหิ นวัดถา้ ยอดทอง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ประทานบัตรเหมืองหิ นเขามณี จอมทอง จ. ฉะเชิ งเทรา
เหมืองแร่เฟลด์สปาร์บา้ นห้วยหนามเข้ จังหวัดอุทยั ธานี
เหมืองแร่โมนิ โก อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
การดูดทรายตาบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
การดูดทรายในลาคลอง ตาบลเขาพระ จังหวัดสงขลา
เหมืองแร่หินอ่อนเขานุ้ยและเขากลาง จังหวัดตรัง
การดูดทรายในแม่น้ามูล จังหวัดบุรีรมั ย์ และ จังหวัดสุรินทร์
นโยบายเหมืองแร่โปแตซในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
การดูดทรายในแม่น้าปิ ง ตาบลหนองปลาสวาย จังหวัดลาพูน
การระเบิ ดหิ นในพืน้ ที่ ตาบลวังยาง จังหวัดพิ ษณุโลก
เหมืองแร่ทองคาในอาเภอทับคล้อ จังหวัดพิ จิตร
กรณี ฟื้นฟูทศั นี ยภาพภูเขาแรด จังหวัดกาญจนบุรี
เหมืองทองคาในเขตภูทบั ฟ้ า และภูซาป่ าคาว จังหวัดเลย
การดูดทรายในแม่น้าปิ ง ตาบลยางสูง จังหวัดกาแพงเพชร
ที่ดินสาธารณประโยชน์ และเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี
ผลกระทบจากการแต่งแร่เหมืองเคมโก จังหวัดกาญจนบุรี
ระเบิ ดย่อยหิ นบริ เวณเขาหน้ าวังหมี จังหวัดกระบี่
เหมืองแร่ตาบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
รวมกรณี ตรวจสอบ 62 กรณี
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รวม734/46
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21
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3.3.4 ประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
กรณีร้องเรียน 56 กรณีเป็ นการการละเมิดสิทธิและความเดือดร้อนทีค่ รอบคลุมเรื่องการพัฒนา
พลังงานโรงไฟฟ้า ก่อให้เกิดมลภาวะ และเกิดการแย่งชิงที่ดนิ ส่งผลกระทบต่อชุมชน และเกิดปญั หาจากนโยบาย
พลังงาน เช่น ค่า FT แผน PDP เรื่องปญั หามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานขนาดเล็ก อุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร และเรื่องปญั หามลพิษจากการจัดการขยะ ทัง้ เรื่องทีก่ ลบฝงั เตาเผาขยะและการขนส่ง ฟาร์ม
เลีย้ งสัตว์ มลพิษทางเสียงจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้จดั กลุ่มกรณีปญั หาในเรื่องโครงการด้านพลังงาน 18 กรณี เรื่องมลพิษ
อุตสาหกรรม 21 กรณี และเรื่องการจัดการสิง่ แวดล้อมอื่นๆ 17 กรณี ดังแสดงการแจกแจงในตารางที่ 3.6 และแสดง
เปรียบเทียบจานวนกรณีทร่ี อ้ งเรียนตามรายปี ในลักษณะปญั หาต่างๆได้ในแผนภูมใิ นภาพ 3.6
กรณี ด้านพลังงาน จานวน 18 กรณี ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา โรงไฟฟ้าทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โรงไฟฟ้าแม่ห่างเหนือ จังหวัดเชียงราย โรงไฟฟ้าแกลบ จังหวัดขอนแก่น โรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างท่อส่งก๊าซไปโรงแยกก๊าซจะนะ จังหวัดสงขลา โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าชีวมวลสตึก จังหวัด
บุรรี มั ย์ โรงไฟฟ้าแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นโยบายการขึน้ ค่า Ft โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้า จังหวัด
สมุทรสงคราม โรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี แผน PDP ผังเมืองทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ แหล่ง
ปิ โตรเลียม จังหวัดสงขลา ทีด่ นิ วะกัฟ จังหวัดสงขลา การรัวไหลของสารเบนโทไนท์
่
จังหวัดสงขลา
กรณี อตุ สาหกรรม จานวน 21 กรณี ได้แก่ โรงงานโพนางดาออก จังหวัดชัยนาท โรงงานตัด
เหล็ก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โรงงานขีย้ างอัดแท่ง STR จังหวัดระยอง โรงงานไม้ยางพารา ตาบลห้วยน้ าขาว อาเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ โรงงานซีอองฮองดอนกระเบือ้ ง จังหวัดราชบุรี โรงงานถลุงเหล็ก จังหวัดเลย โรงงานคอน
เดนเสท จังหวัดเพชรบุรี โรงกระดาษลาน้ าพอง โรงน้ าแข็งวารีเทพ จังหวัดยโสธร โรงงานบริเวณหน้าราชภัฎ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงาน SPO จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานบริษทั แดธสเปเปอร์ จังหวัดสระบุรี โรงงานเกษตร
รุ่งเรือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานชุบโลหะก้ องกิจเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานคาร์บอนแบล็ค จังหวัด
อ่างทอง โรงงานแป้งมันสาปะหลัง อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โรงงานหัวเขาแดง อาเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา โรงถลุงเหล็กเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โรงงานน้ ามันพืชสาโรง จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานกลั น่ ไม้
กฤษณา จังหวัดตราด โรงงานเกษตรรุ่งเรือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กรณี สิ่งแวดล้อมอื่นๆ จานวน 17 กรณี ได้แก่ บ่อขยะฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ฟาร์มเป็ ดจอม
บึง จังหวัดราชบุรี เตาเผาขยะอ่าวน้ อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นิคมอุตสาหกรรมเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เตาเผาขยะ จังหวัดภูเก็ต ปญั หาเสียงรบกวนจากสนามบินสุวรรณภูมิ ผังเมืองนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัด
ระยอง นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดตรัง ฟาร์มเป็ ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งน้ าเน่ าเสียโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้องเรียนผู้คดั ค้านเตาเผาขยะอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สถานีขนถ่ายขยะ จังหวัดสระบุรี ผังเมืองนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง โรงงานตากมันเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โรงงานเบทเตอร์เวิลด์กรีน จังหวัด
สระบุรี คลังบรรจุแก๊ส จังหวัดสมุทรสงคราม ท่าเรือพีเค มารีน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

554/45
461/47
473/47
572/47
641/47
692/47
183/48
184/48
331/48
365/48
574/48
634/48
743/48
12/49
294/49
300/49
349/49
491/49
29/50
46/50
75/50
106/50
117/50
160/50
222/50
224/50
309/50
347/50
349/50
360/50
366/50
377/50
381/50
385/50
393/50

โรงกลันน
่ ้ามันหรือโรงแยกคอนเดนเสท จังหวัดเพชรบุรี
นิ คมอุตสาหกรรม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สารเบนโทไนต์รวไหลเข้
ั่
าสวนยางพารา จังหวัดสงขลา
โรงงานกาจัดขยะ บริ ษทั เบทเตอร์เวิ ลด์กรีน จากัด จ.สระบุรี
โรงสีข้าวสยามกสิ กิจ จังหวัดพิ จิตร
การแก้ข้อบังคับผังเมืองบริ ษทั นิ คมอุตสาหกรรมเอเชีย จากัด
โรงงานปล่อยน้าเสียบริ เวณหน้ า ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
บริ ษทั เอส–พี–โอ จากัด อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชาวบ้านกรณี โรงไฟฟ้ าแก่งคอย ถูกจับกุม จังหวัดสระบุรี
การเอาเปรียบผูบ้ ริ โภคจากการขึน้ ค่าไฟฟ้ าที่ ไม่เป็ นธรรม
ฟาร์มเลี้ยงเป็ ด “พากเพียรฟาร์ม” จังหวัดราชบุรี
สารเคมีโรงงานไม้ยางพารา
กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจังหวัดกระบี่
โรงงานปล่อยน้าเสีย ตาบลดอนกระเบือ้ ง จังหวัดราชบุรี
การประกอบการของโรงน้าแข็ง
โรงงานอุตสาหกรรม ตาบลโพนางดาออก จังหวัดชัยนาท
บ่อกาจัดขยะตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
โรงไฟฟ้ าสงขลา อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โรงงานบริ ษทั แดธส์ เปเปอร์ จากัด ริ มแม่น้าป่ าสัก
ที่ดินอันเป็ นสาธารณะจะนะ จังหวัดสงขลา (กรณี ท่อกาซ)
นิ คมอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และท่าเทียบเรือกันตัง
ปลาตายในลาห้วยสะด่อง จังหวัดกาญจนบุรี
มลภาวะฝุ่ นละอองและเสียงรบกวนจากโรงงาน จ.เพชรบูรณ์
โรงไฟฟ้ าพลังแกลบ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มลภาวะของโรงตากมันสาปะหลังเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ท่าเรือพีเคมารีน อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงงานของบริ ษทั เกษตรรุ่งเรืองพืชผล
โรงงานชุบเคลือบโลหะของบริ ษทั ก้องกิ จเจริ ญฯ
ความรุนแรงโครงการวางท่อโรงแยกก๊าซไปโรงไฟฟ้ าจะนะ
โรงงานขี้ยางอัดแท่ง STR 20 อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
คลังบรรจุแก๊สบริ เวณแม่น้าแม่กลอง
โรงไฟฟ้ าถ่านหิ นทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โรงงานไฟฟ้ าพลังแกลบและไม้ยคู าลิ ปตัส จังหวัดบุรีรมั ย์
โรงงานตัดเหล็ก อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
แผนการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ าในจังหวัดระยอง
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การจัดการ

มลพิ ษ

พลังงาน

ลาดับ

ตารางที่ 3.6 แสดงการจาแนกประเด็นปัญหาของรายงานตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงาน มลพิ ษ
อุตสาหกรรม และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ (2544 -เมษายน 2551)
คาร้อง
กรณี
ปัญหา
หมายเหตุ
/ปี

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

498/50
551/50
552/50
586/50
624/50
626/50
663/50
683/50
695/50
718/50
740/50
745/50
751/50
753/50
763/50
788/50
792/50
800/50
2/51
19/51
80/51

โรงไฟฟ้ าชีวมวล ในพืน้ ที่บา้ นแม่ห่างเหนื อ จังหวัดเชียงราย
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน ตาบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
เตาเผาขยะ ตาบลอ่าวน้ อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โรงงานถลุงแร่เหล็ก อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มลพิ ษโรงงานผลิ ตกระดาษลาน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
มลพิ ษด้านเสียง เนื่ องจากการเปิ ดใช้สนามบิ นสุวรรณภูมิ
โรงงานกาจัดขยะโดยวิ ธีการเผา จังหวัดภูเก็ต
บริ ษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จากัด (มหาชน) จ. อ่างทอง
กรณี กลุ่มผูค้ ดั ค้านเตาเผาขยะละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
โรงงานผลิ ตแป้ งมันสาปะหลังในอาเภอกบิ นทร์บรุ ี
ฟาร์มเลี้ยงเป็ ด ตาบลท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงไฟฟ้ าในอาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
โรงงานตาบลหัวเขา อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาปิ โตรเลียมแหล่งสงขลา
การวางแผนพัฒนากาลังผลิ ตไฟฟ้ า (PDP)
บุกรุกที่และปล่อยน้าเสีย อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
การเปลี่ยนสีผงั เมืองก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นทับสะแก
โรงถลุงเหล็ก หลอมเหล็ก อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โรงงานน้ามันพืช อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงงานกลั ่นไม้กฤษณา อาเภอเขาสมิ ง จังหวัดตราด
สถานี ขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
รวมกรณี ตรวจสอบ 56กรณี

18

21

17

ภาพ 3.6 แผนภูมิเปรียบเที ยบจานวนกรณี ที่ร้องเรียนตามรายปี ในลักษณะปัญหาต่างๆในประเด็นสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
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พล ังงำน
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มลพิษอุตสำหกรรม
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จ ัดกำรสงิ่ แวดล้อมอืน่ ๆ
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3.4 การละเมิ ดสิ ทธิ และความเดื อดร้อน มาตรการการแก้ไขปั ญหา และผลการคุ้มครอง
สิ ทธิ ตามรายงานการตรวจสอบ
จากการประมวลรายงานการตรวจสอบการละเมิด สิท ธิใ นประเด็น ฐานทรัพ ยากรจะปรากฏ ในเรื่อ ง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมในทีอ่ ยู่อาศัย ทีท่ ากิน ภาวะมลพิษ การแย่งชิงและการลดลงของทรัพยากร ความ
ขัดแย้งในเรื่องการอพยพชุมชนจากทีต่ งั ้ โครงการ ซึง่ เกีย่ วพันถึงเรื่อง ค่าชดเชย การใช้ทด่ี นิ และข้อพิพาทในเรื่อง
ทีด่ นิ
รายงานการตรวจสอบของคณะอนุ ก รรมการ ปรากฏความเห็น และมาตรการแก้ไ ขปญั หาออกเป็ น 4
แนวทางใหญ่ๆ ซึง่ เสนอแนะรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันออกไปในรายงานแต่ละเรื่องได้แก่ มาตรการให้ยุตโิ ครงการ ให้
แก้ไขความเดือดร้อน ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22 ที่เป็ นเรื่องมีการฟ้องร้องเป็ นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาล
พิพากษาหรือมีคาสังเด็
่ ดขาดแล้ว และยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลอื่นๆ เช่น ผูร้ อ้ งไม่สามารถติดตามเพื่อตรวจสอบ
ั หาได้ทุเ ลาหรือ ผ่า นพ้นไปแล้ว เมื่อคณะอนุ ก รรมการเข้า ตรวจสอบ รวมถึงหน่ ว ยงานที่
ข้อ มูลได้ ประเด็น ป ญ
เกีย่ วข้องสามารถแก้ไขปญั หา และตกลงไกล่เกลีย่ กันได้ดว้ ยดี เป็ นต้น
การติดตามผลการคุม้ ครอง ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเพียงการประมวลผลในภาพรวมจากการสอบถามผูร้ อ้ ง
และติดตามปญั หาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในช่วงเวลาทีค่ ณะอนุ กรรมการยังทาหน้าทีอ่ ยู่ (เมษายน 2551) เท่านัน้
พบว่าในกรณีทไ่ี ด้จดั ทารายงานการตรวจสอบ มักมีการชะลอการดาเนินโครงการ การตรวจสอบและบรรเทาปญั หา
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในบางกรณีอาจสามารถแก้ไขปญั หาได้โดยการตกลงไกล่เกลีย่ และยุตโิ ครงการ รวมถึงมี
หลายกรณีทไ่ี ม่ทราบผลการคุม้ ครองสิทธิ

3.4.1 ประเด็นปัญหาฐานทรัพยากรน้า
ั หาหลายประเด็น
ปญั หาการละเมิด สิทธิในกรณีร้องเรีย นหนึ่ง ๆ จะเชื่อ มโยงกับประเด็นป ญ
ด้วยกัน เสมือนปญั หาที่เกี่ยวโยงกันเป็ นลูกโซ่ ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าแห่งหนึ่ง ที่
ร้องเรียนเข้ามายังคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ แล้วมอบให้คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่
แร่และสิง่ แวดล้อมรับไปดาเนินการ หรือร้องเรียนเข้ามายังคณะอนุ กรรมการฯชุดนี้โดยตรงก็ตาม ว่าการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปญั หาน้าท่วมทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ทากิน ผูร้ อ้ งจึงหวันเกรงว่
่
าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ อวิถีชีวิต และพืชผลการเกษตร แต่ เมื่อ คณะอนุ กรรมการฯได้ทาการศึกษาข้อมูลและลงไปตรวจสอบจะพบว่ า
ั หาตามมาอีก มากมาย ไม่ ว่ า
นอกจากความหวัน่ เกรงในเรื่อ งดัง กล่ า วแล้ว จะพบว่ าโครงการดัง กล่ าวยัง มีป ญ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ปญั หาการจ่ายค่าชดเชยทีไ่ ม่เป็ นธรรม ปญั หาการอพยพประชาชน
ออกจากพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย ปญั หาการแย่งชิงน้า เป็ นต้น จากการรวบรวมในกลุ่มปญั หา 4 กลุ่ม ในเรื่องเขือ่ น คลองส่งน้า
การเปลีย่ นสภาพและสร้างสิง่ ล่วงล้าแหล่งน้า และการจัดการน้า พบว่า (แสดงตารางแจกแจงประเด็นต่างๆในตาราง
ที่ 3.7-1 ถึง 3.7-4)
เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย เป็ นกรณีทเ่ี กิดการละเมิดสิทธิในทีอ่ ยู่อาศัยและทีท่ ากิน ทาให้เกิดปญั หา
การบังคับให้ชุมชนอพยพจากพืน้ ที่สร้างโครงการ ปญั หาการไม่กาหนดค่าชดเชย หรือกาหนดค่าชดเชยที่ไม่เป็ น
ธรรมทัง้ กรณีโครงการทีก่ ่อสร้างแล้วและยังไม่ก่อสร้าง ปญั หาการทาลายระบบนิเวศ ปญั หามลพิษ
 หน่วยงานผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ กรมชลประทาน คณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมทรัพยากรน้า รัฐบาล
 หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ กรมชลประทาน คณะรัฐ มนตรี กรมป่ า ไม้ จัง หวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ชื กรมทรัพยากร
น้ า รัฐบาล สานัก ราชเลขาธิก าร สานั ก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ องค์การบริหารส่วนตาบล
49

ั หาหลัก ๆ ได้อ ย่ า งน้ อ ย 4 ประเด็น คือ 1) ป ญ
ั หาการจ่ าย
สามารถจ าแนกเป็ น ประเด็น ป ญ
ค่าชดเชย 7 กรณี 2) ปญั หาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นิเวศ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ตลอดจนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ 16 กรณี
3) ปญั หาน้าท่วมทีอ่ ยู่อาศัย ทีด่ นิ ทากิน ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ 16 กรณี 4) ปญั หาการละเมิดสิทธิในการทามา
หากิน ทีด่ นิ ทากิน 4 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 4 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ 11 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน ขอให้จ่ายค่าชดเชยต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 13 กรณี 3) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบ ตาม
มาตรา 22 1 กรณี และ 4) ให้ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น หน่ วยงานผู้ถูกร้องขอชะลอการก่อสร้าง
โครงการออกไปก่อน 3 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่มกี ารสนองตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 3 กรณี มี
การชะลอการดาเนินการ 14 กรณี มีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 6 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 2 กรณี และ
ไม่สามารถติดตามผลได้ 3 กรณี
คลองส่งน้า เป็ นกรณีทเ่ี กิดการละเมิดสิทธิในทีอ่ ยู่อาศัยและทีท่ ากิน ปญั หาการไม่กาหนด
ั
ั
ค่าชดเชย หรือกาหนดค่าชดเชยทีไ่ ม่เป็ นธรรม ปญหาการท
าลายระบบนิเวศ ปญหามลพิ
ษ
 ผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ กรมชลประทาน
 หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กรมชลประทาน ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ั หาหลัก ๆ ได้อ ย่ า งน้ อ ย 4 ประเด็น คือ 1) ป ญ
ั หาการจ่ าย
สามารถจ าแนกเป็ น ประเด็น ป ญ
ค่าชดเชย 3 กรณี 2) ปญั หาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นิเวศ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ตลอดจนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ 3 กรณี 3)
ปญั หาน้าท่วมทีอ่ ยู่อาศัย ทีด่ นิ ทากิน ปา่ ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ 2 กรณี 4) ปญั หาการละเมิดสิทธิในการทามาหากิน
ทีด่ นิ ทากิน 1 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 2 แนวทาง คือ 1) ให้แก้ไขปญั หาความเดือดร้อนเช่น ผูร้ อ้ งได้รบั การแก้ไข
ปญั หาก่อนทีค่ ณะอนุกรรมการจะตรวจสอบเสร็จ 4 กรณี 2) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขปญั หาใน
ระดับทีน่ ่าพอใจ 1 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่มกี ารสนองตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 1 กรณี มี
การตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 3 กรณี และไม่สามารถติดตามผลได้ 1 กรณี
สิ่ งก่อสร้างกีดขวางและเปลี่ยนแปลงสภาพทางน้าและแหล่งน้า การทาลายระบบนิเวศ และ
สิง่ แวดล้อม ละเมิดสิทธิชุมชน ปญั หามลพิษ
 ผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
กรมทีด่ นิ กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี กรมประมง เทศบาล
 หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม
ชลประทาน กรมทีด่ นิ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี จังหวัด จังหวัด เทศบาล
กรมประมง
ั หาหลัก ๆ ได้อ ย่ า งน้ อ ย 4 ประเด็น คือ 1) ป ญ
ั หาการจ่ าย
สามารถจ าแนกเป็ น ประเด็น ป ญ
ค่าชดเชย 1 กรณี 2) ปญั หาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นิเวศ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ตลอดจนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ 13 กรณี
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3) ปญั หาน้าท่วมทีอ่ ยู่อาศัย ทีด่ นิ ทากิน ปา่ ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ 1 กรณี 4) ปญั หาการละเมิดสิทธิในการทามาหา
กิน ทีด่ นิ ทากิน 2 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 4 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ1 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน เช่น ให้ฟ้ืนฟูระบบนิเวศแหล่งน้า 5 กรณี 3) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบ ตามมาตรา 22 1 กรณี และ 4) ให้ยุตกิ าร
ตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น หน่วยงานผูถ้ ูกร้องขอชะลอการก่อสร้างโครงการออกไปก่อน 8 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่มกี ารสนองตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 2 กรณี มี
การชะลอการดาเนินการ 2 กรณี มีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 3 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 4 กรณี และ
ไม่สามารถติดตามผลได้ 3 กรณี
การจัดการน้ า สร้างความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ า รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ า
สาหรับประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส
 ผู้ถู ก ร้อ ง ได้แ ก่ การไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต แห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รัฐบาล กรมชลประทาน จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัด รัฐบาล คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุม
มลพิษ กรมทรัพยากรน้า องค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ปญั หาผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม นิเวศ วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ตลอดจนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ 8 กรณี 2) ปญั หาการแย่งชิงน้า 4 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ั หาความเดือ ดร้อ น เช่ น ให้ร ัฐบาล
ให้ก ับ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเอาไว้ท ัง้ หมด 2 แนวทาง คือ 1) ให้แ ก้ไ ขป ญ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 5 กรณี 2) ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติได้มขี อ้ เสนอเชิงนโยบายต่อกรณีนนั ้ ๆ ไปแล้ว 7 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่มกี ารสนองตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 1 กรณี มี
การชะลอการดาเนินการ 2 กรณี มีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 3 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 1 กรณี และ
ไม่สามารถติดตามผลได้ 4 กรณี
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

171/44
497/45
854/45
33/46
469/46
481/46
736/46
812/46
2/47
43/47
293/47
503/47
672/47
673/47
297/48
304/48
443/48
598/48
620/48
623/48
746/48
14/49
47/49
56/49
105/49
191/49
246/49
287/49
214/50
239/50

อ่างเก็บน้าแม่มอก
เขื่อนแม่สรวย-แม่ตาช้าง
เขื่อนท่าแซะ
โรงไฟฟ้ าตะคอง
ฝายหนองสะลีก
อ่างเก็บน้าลาพันชาด
อ่างเก็บน้าคลองลาชอน
เขื่อนแก่งเสือเต้น
อ่างเก็บน้าลาแซง-ลาขัน
อ่างเก็บน้าโคคลาน
เขื่อนโป่ งขุนเพชร
อ่างเก็บน้าคลองกลาย
ฝายหัวนา
เขื่อนราษี ไศล
อ่างเก็บน้าคลองลาไม
อ่างเก็บน้าแม่ขาน
อ่างเก็บน้าคลองซา
อ่างเก็บน้าลาพะยา
ฝายทุ่งวารี
เขื่อนกันน้าท่วมเชียงใหม่
อ่างเก็บน้าคลองขลุง
เขื่อนสิ รินธร
อ่างเก็บน้าห้วยเสม็ดฯ
อ่างเก็บน้าลารูใหญ่
อ่างเก็บน้าไชยปราการ
เขื่อนในแม่น้าสาละวิ น
เขื่อนกิ่ วคอหมา
อ่างเก็บน้าปูเตอร์
อ่างเก็บน้าคลองชมพู
อ่างเก็บน้าหนองกะเท้า

หน่ วยงานที่ถกู ร้อง

มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่สามารแก้ไข

ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22

ลาดับ

การจ่ายค่าชดเชย
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
วมพืน้ ที่ อยู่ ที่ ทากิ น
้าท่นธรรม
นวัฒ
ผลกระทบการทามาหากิ น
แย่งชิ งน้า
ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.7-1 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาเขื่อนและอ่างเก็บน้า
คาร้อง
กรณี
ประเด็นความ
มาตรการ
ผลการ
/ปี
เดือดร้อน
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
ในรายงาน

กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กฟผ.
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
ครม.
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
อบต.
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กฟผ.
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมน้าฯ
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1
2
3
4
5

185/45
676/47
6/48
43/49
42/51

คลอง ร.1 จ. สงขลา
คลองส่งน้าท่าทน จ. นครฯ
ฝายตะลุง จังหวัดสุรินทร์
ลาพะเนี ยง จ.หนองบัวลาภู
คลองป่ าแดด จ.เชียงราย

มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล
หน่ วยงานที่ ถกู ร้อง

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่สามารแก้ไข

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา
ผลอื่น
ยุติการตรวจสอบจากเหตุ
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ดับ

การจ่ายค่าชดเชย
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
วมพืน้ ที่ อยู่ ที่ ทากิ น
้าท่นธรรม
นวัฒ
ผลกระทบการทามาหากิ น
แย่งชิ งน้า
ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.7-2 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาคลองส่งน้า
คาร้อง
กรณี
ประเด็นความ
มาตรการ
ผลการ
/ปี
เดือดร้อน
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
ในรายงาน

กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

61/44
45
245/46
530/46
หยิ บยก
243/48
318/48
362/48
525/48
48/49
77/49

หนองปลาแขยง
ประตูน้าแม่น้าท่าจีน
ประตูน้าวังโตนด จ.จันฯ
ประตูน้าคลองบางหลวง
ท่าขนทรายป่ าโมก
การบุกรุกพรุคนั ธุลี
หนองญาติ
โครงการพัฒนาปากพนัง
สะพานบุกรุกแม่น้าน้ อย
ปิ ดคลองคลองสว่าน
โครงการบึงบอระเพ็ด

มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล
หน่ วย
งานที่ถกู ร้อง

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่สามารแก้ไข

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา
ผลอื่น
ยุติการตรวจสอบจากเหตุ
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การจ่ายค่าชดเชย
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
วมพืน้ ที่ อยู่ ที่ ทากิ น
้าท่นธรรม
นวัฒ
ผลกระทบการทามาหากิ น
แย่งชิ งน้า
ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.7-3 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาการเปลี่ยนสภาพและสร้างสิ่ งล่วงลา้ แหล่งน้ า
คาร้อง
กรณี
ประเด็นความ
มาตรการ
ผลการ
/ปี
เดือดร้อน
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
ในรายงาน

กรมประมง
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
ก.ทางน้าฯ
อ.ท่าชนะ
กรมชลฯ
กรมชลฯ
ก.ทางน้าฯ
กรมชลฯ
จ.นครสวรรค์
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12
13
14
15
16

98/49
286/49
15/50
115/50
510/50

รือ้ ฝายพญาคาฯ
เขื่อนถนน จังหวัดสุราษฎร์
ถมทรายในแม่น้าแม่กลอง
เขื่อนตลิ่ งแม่น้าน่ าน
ตลิ่ งแม่น้าปราจีนพัง

กรมชลฯ
ท.สุราษฎร์
ก.ทางน้าฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

442/46
690/46
483/47
689/47
232/48
306/48
449/48
585/48
632/48
44/49
165/49
190/49
522/49
350/50

ลาน้าพองเน่ าเสีย
สวนส้มเมืองนะ
ผันน้า โขง ชี มูน
แก่นราชภูมิ
ประตูระบายน้าปากมูล
โครงการเพิ่ มน้าแม่กวง
วิ กฤตน้าภาคตะวันออก
ความปลอดภัยเขื่อนศรีฯ
หนองทะเล จังหวัดกระบี่
โรงไฟฟ้ าพลังน้าแม่ตื่น
การร่วมทุนบ. ยูยู กรุป๊ ฯ
บริ ษทั กัลฟ์ ฯ แม่น้าป่ าสัก
ขุดสระที่ ตาบลแม่เปิ น
ประตูระบายน้าปากมูล

มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล
หน่ วยงานที่ ถกู ร้อง

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่สามารแก้ไข

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา
ผลอื่น
ยุติการตรวจสอบจากเหตุ
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ลาดับ

การจ่ายค่าชดเชย
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
วมพืน้ ที่อยู่ ที่ ทากิ น
้าท่นธรรม
นวัฒ
ผลกระทบการทามาหากิ น
แย่งชิ งน้า
ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.7-4 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาการจัดการน้าอื่นๆ
คาร้อง
กรณี
ประเด็นความ
มาตรการ
ประเด็นความ
/ปี
เดือดร้อน
แก้ไขปัญหา
เดือดร้อน
ในรายงาน

บ.ฟี นิ คส์
จ.เชียงใหม่
กรมชลฯ
กรมชลฯ
กฟผ.
กรมชลฯ
กรมน้าฯ
กฟผ.
จ.กระบี่
กฟผ.
บ.กัลฟ์
อบต.
กฟผ.
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3.4.2 ประเด็นปัญหาฐานทรัพยากรชายฝังทะเล
่
ั หาหลายประเด็น
ปญั หาการละเมิด สิทธิในกรณีร้องเรีย นหนึ่ง ๆ จะเชื่อ มโยงกับประเด็นป ญ
ด้วยกันเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างเขือ่ นหรืออ่างเก็บน้าแห่งหนึ่ง ทีร่ อ้ งเรียนเข้ามายังคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติ แล้วมอบให้คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่และสิง่ แวดล้อมรับไปดาเนินการ
หรือร้องเรียนเข้ามายังคณะอนุกรรมการฯชุดนี้โดยตรงก็ตาม ว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปญั หาแย่ง
ั ่ นส่งผลถึงทรัพยากรประมง ผูร้ อ้ งจึงหวันเกรงว่
ชิงและเปลีย่ นสภาพแวดล้อมชายฝงอั
่
าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
วิถชี วี ติ และรายได้ แต่เมื่อคณะอนุ กรรมการฯได้ทาการศึกษาข้อมูลและลงไปตรวจสอบจะพบว่านอกจากความหวัน่
เกรงในเรื่องดังกล่ าวแล้ว จะพบว่าโครงการดังกล่าวยังมีปญั หาตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ั่
ระบบนิเวศ วัฒนธรรม โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝงจากการรบกวนสมดุ
ลของการเคลื่อนย้ายเม็ดทรายของระบบ
หาดทรายเป็ นต้น จากการรวบรวมในกลุ่มปญั หา 3 กลุ่ม ในเรื่องท่าเทียบเรือและโครงสร้างวิศวกรรมชายฝงั ่ ข้อ
พิพาททีด่ นิ ชายทะเล และความขัดแย้งจากนโยบายและกิจกรรมทางทะเล พบว่า (แสดงตารางแจกแจงประเด็นต่างๆ
ในตารางที่ 3.8-1 ถึง 3.8-3)
โครงสร้างชายฝัง่ ทะเล ท่าเทียบเรือ เกิดปญั หาการกัดเซาะและเปลีย่ นแปลงสภาพชายฝงั ่ อัน
เกิดจากการพัฒนาเขือ่ นกันทรายปากคลอง ท่าเทียบเรือ และเขือ่ นกันคลื่น
 หน่ วยงานผู้ถูกร้อง ได้แก่ รัฐบาล กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐบาล กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม กรมทรัพ ยากรทางทะเลและ
ชายฝงั ่ จังหวัด
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมง 7 กรณี 2) ปญั หาผลกระทบต่อชายฝงั ่ 18 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 3 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ 7 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน เช่น ให้ฟ้ื นฟูระบบนิเวศบริเวณพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ 7 กรณี 3) ให้ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ
เช่น หน่วยงานผูถ้ ูกร้องขอชะลอการก่อสร้างโครงการออกไปก่อน 3 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่มกี ารสนองตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 5 กรณี มี
การชะลอการดาเนินการ 14 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 2 กรณี และไม่ทราบผล 1 กรณี
ั่
ที่ดินชายฝัง่ เกิดปญั หาในการแย่งชิงการใช้ทด่ี นิ ชายฝงระหว่
างภาคเอกชนกับประชาชนในพืน้ ที่
และภาครัฐกับประชาชนในพืน้ ที่
 ผู้ถูกร้อง ได้แก่ รัฐบาล กรมที่ดิน สานักงานที่ดิน จังหวัด กรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี กรมปา่ ไม้ บริษทั
 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐบาล กรมทีด่ นิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น สานักงานทีด่ นิ
จังหวัด เทศบาลตาบล กรมทีด่ นิ กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี องค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรมปา่ ไม้ บริษทั
ประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้แก่การความขัดแย้งในเรื่องทีอ่ ยู่อาศัย ทีท่ ากิน และกรรมสิทธิที์ ด่ นิ
รวม 42 กรณี
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คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 2 แนวทาง คือ 1) ให้แก้ไขปญั หาความเดือดร้อน เช่น ให้เพิกถอนเอกสาร
สิทธิที์ อ่ อกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือให้ชุมชนได้อาศัยอยู่ในพืน้ ทีเ่ ดิมต่อไปโดยมีมาตรกากับดูแลเฉพาะพืน้ ที่
26 กรณี 2) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบตามมาตรา 22 2 กรณี 3) ยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลอื่นๆ 11 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่มกี ารสนองตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 1 กรณี มี
การตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 15 กรณี แก้ไขปญั หาได้ดี 3 กรณีและไม่สามารถติดตามผลได้ 21 กรณี
นโยบายความขัดแย้งทรัพยากรทางทะเล และอื่นๆ การใช้เครื่องมือทาลายล้างทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อประมงพืน้ บ้าน และระบบนิเวศ ส่วนกรณีสนึ ามิ มีปญั หาในเรื่องของการไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการรับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ
 ผู้ถู ก ร้อ ง ได้แ ก่ คณะรัฐมนตรี จัง หวัด รัฐบาล จัง หวัด เทศบาลเมือ ง กรมอุ ท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื จังหวัด
 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ รัฐบาล กรมประมง สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
ั่
อัยการสูงสุด จังหวัดชายฝงทะเล
เทศบาลเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้ อย 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรประมง 3 กรณี 2) ความเดือดร้อนจากสึนามิ 1 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่ วยงานที่เกีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 2 แนวทาง คือ 1) ให้แก้ไขปญั หาความเดือดร้อน ได้แก่ให้หน่ วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขปญั หา 3 กรณี 2) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ 1 กรณี
การติดตามผลการคุ้มครองสิทธิ พบว่ามีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 2 กรณี มีการแก้ไข
ปญั หาอย่างดี 1 กรณี และไม่สามารถติดตามผลได้ 1 กรณี โดยมีขอ้ เสนอเชิงนโยบายให้หน่ วยงานหรือรัฐบาล
ั่
ประกาศยกเลิกการใช้เครื่องมือทาลายล้างทรัพยากร เช่น เรืออวนลาก เรืออวนรุน เรือปนไฟปลากะตั
ก
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

521/47
674/47
18/48
32/48
457/48
95/49
หยิ บยก
277/49
369/49
443/49
600/49
441/50
473/50
536/50
544/50
585/50
587/50
724/50

โรงแรม ต.ขนอม
ถนนรอบเกาะสุกร
ถมทะเล จังหวัดภูเก็ต
ถนนหาดป่ าตอง
ท่าเรือเขาหัวแดง
ท่าเรือยอร์ช อ่าวปอ
ถมทะเลหาดหน้ าทอน
ท่าเที ยบเรือหาดราไวย์
ขุดลอกร่องน้าศรีบอยา
ท่าเรือยอร์ช อ่าวคลองสน
ท่าเที ยบเรือ อ่าวเตล็ด
ท่าเรือน้าลึกบางสะพาน
เขื่อนชายฝังสงขลา
่
ท่าเรือน้าลึก จะนะสงขลา
ท่าเรือมารีนา เดอะยามู
ท่าเรือปากบารา
ปรับภูมิทศั น์ หาดบ้านกรูด
ท่าเรือมารีน่าฉลอง

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ลาดับ

ผลกระทบต่อทรัพยากรประมง
ผลกระทบต่อชายฝั ่ง
ความเดือดร้อนจากสึนามิ
กรณี พิพาทที่ ดินชายทะเล
ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.8-1 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาท่าเที ยบเรือ และโครงสร้างวิ ศวกรรมชายฝังทะเล
่
คาร้อง
กรณี
ประเด็นความ
มาตรการ
ผลการ
หน่ วย
/ปี
เดือดร้อน
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
งานที่
ในรายงาน
ถูกร้อง

จ.นครศรีฯ
จ.ตรัง
จ.ภูเก็ต
ท.ป่ าตอง
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
จ.สุราษฎร์ฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ท.บ้านกรูด
ก.ทางน้าฯ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11/48
30/48
31/48
38/48
49/48
65/48
92/48
94/48
96/48
105/48
114/48,
163/48
189/48
193/48
248/48
280/48
298/48
433/48
434/48
458/48
595/48 ,
509/48
596/48
612/48
648/48
650/48
706/48
716/48
726/48
82/49

ปัญหาที่ ดินแหลมป้ อม
ชาวมอร์แกนตาบลคึกคัก
ชุมชน บ้านแหลมตุ๊กแก
บ้านหาดทรายขาว
ชาวบ้านเกาะพระทอง
บ้านในไร่ จังหวัดพังงา
ผูป้ ระสบเหตุสึนามิ บางม่วง
ที่ดิน อาเภอกะทู้
บ้านทับตะวัน
บ้านลายัน
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
ที่ดินบนเกาะช้าง
ปิ ดทางเกาะช้างใต้
ทางสาธารณะโรงถ่าน
ที่ดินแหลมป้ อม (ละมัย)
ป่ าชายเลนหาดบางทราย
เกาะเสม็ด
ที่ดินเกาะคอเขา
ปากคลองปากเกาะ น้าเค็ม
ชุมชนไทยใหม่ราไวย์
บ้านควนตุ้งกู
ที่ดิน-อช.เขาหลัก
ที่ดินบนเกาะระ
ชุมชนประชาสามัคคี
ชุมชนปลากะตักตากแห้ง
ร้านค้าหาดกะรนน้ อย
ที่ดินปากคลองบางใหญ่
ถมป่ าชายเลน ต.ธงชัย
ที่ดินชายคลองบางปู
ที่ป่าเลน เกาะลันตาใหญ่

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ลาดับ

ผลกระทบต่อทรัพยากรประมง
ผลกระทบต่อชายฝั ่ง
ความเดือดร้อนจากสึนามิ
กรณี พิพาทที่ ดินชายทะเล
ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.8-2 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาข้อพิ พาทที่ ดินชายทะเล
คาร้อง
กรณี
ประเด็นความ
มาตรการ
ผลการ
หน่ วย
/ปี
เดือดร้อน
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
งานที่
ในรายงาน
ถูกร้อง

บ.ฟาร์อีสต์
จงพังงา
จ.ภูเก็ต
กรมอุทยาน
จ.พังงา
ที่ดินตะกัวป่
่ า

รัฐบาล
ที่ ดินกะทู้
ที่ดินตะกัวป่
่ า

จ.ภูเก็ต
จ.กระบี่
กรมที่ ดิน
บ.เวิ ลด์ฯ
จ.ตราด
ที่ดินตะกัวป่
่ า

จ.ภูเก็ต
กรมอุทยาน
กรมที่ ดิน
ที่ดินตะกัวป่
่ า

จ.ภูเก็ต
จ.ตรัง
กรมอุทยาน
จ.พังงา
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
จ.ประจวบ
รัฐบาล
จ. กระบี่
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

103/49
218/49
244/49
278/49
451/49
624/49
83/50
477/50
610/50
779/50
27/51
40/51

ที่ป่าเลนคลองปากบาง
บ้านโต๊ะขุน
บ้านดานหยิ ก
บุกรุกป่ าเลนคลองบางปู
ที่ดิน ตาบลนาคา
ที่สาธารณประโยชน์ ตะเสะ
โรงแรมอัยยะปุระฯ ปิ ดทาง
ข่มขู่ชาวบ้านทับสะแก
บุกรุกป่ าชายเลน แกลง
ที่ดินคลองพังหัก
บุกรุกป่ าเลนบ้านแหลมหิ น
ป่ าเลนบางชีเหล้า-ท่าจีน

ก.ทางน้าฯ
จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต
รัฐบาล
กรมป่ าไม้
ก.ทางน้าฯ
รร.อัยยะปุฯ
ก.ทางน้าฯ
จ.ระยอง
จ.พังงา

ตารางที่ 3.8--3 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหานโยบายทางทะเลและอื่นๆ

ลาดับ
1
2
3
4

ประเด็นความ
เดือดร้อน

มาตรการ
แก้ไขปัญหา
ในรายงาน

313/47
681/47
500/48
48/50

เขตประมงในอ่าวพังงา
ไซหมึก ตาบลทรายขาว
สามีเสียชีวิตสึนามิ
อวนรุน อวนลาก ปัน่ ไฟ

ผลการ
คุ้มครองสิ ทธิ

หน่ วย
งานที่
ถูกร้อง

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา
22
ผล
ยุติการตรวจสอบจากเหตุ
อื่น
แก้ไข
ไม่มีการสนองตอบ/ไม่
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

กรณี

ผลกระทบต่อทรัพยากรประมง
ผลกระทบต่อชายฝั ่ง
ความเดือดร้อนจากสึนามิ
กรณี พิพาทที่ ดินชายทะเล
ให้ยตุ ิ โครงการ

คาร้อง
/ปี

ครม.
รัฐบาล

3.4.3 ประเด็นปัญหาฐานทรัพยากรแร่
ปญั หาการละเมิดสิทธิในกรณีของทรัพยากรธรณี จะปรากฏเด่นชัดในเรื่องผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ต่อชุมชนและสุขอนามัย จากการรวบรวมในกลุ่ มปญั หา 5 กลุ่ม ในเรื่องเหมืองหิน เหมืองแร่ เกลือ ขุดดินดูดทราย
และทีด่ นิ เหมืองเก่า พบว่า (แสดงตารางแจกแจงประเด็นต่างๆในตารางที่ 3.9-1 ถึง 3.9-5)
ั หามลภาวะ
เหมื อ งหิ น มีผ ลกระทบจากการระเบิด หิน และการขนส่ง แร่ ก่ อ ให้เ กิด ป ญ
สุขภาพอนามัย จากเสียง ฝุน่ ฟุ้ง หินปลิว-หล่นใส่ทอ่ี ยู่อาศัยทีท่ ากิน
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ผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ องค์การบริหารส่วนตาบล บริษทั
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กรมป่าไม้ จังหวัด กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
ทรัพยากรธรณีจงั หวัด
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบมลพิษและ
แรงสันสะเทื
่
อน 11 กรณี 2) ปญั หาผลกระทบต่อทรัพยากรอื่นๆ 16 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 4 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ16 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน เช่น ขอให้จ่ายค่าชดเชยต่อผู้ได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ขอให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาตทาเหมือง ขอให้หน่วยงานเอาผิดดาเนินคดีกบั เจ้าของโครงการ 9 กรณี 3) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบ ตามมาตรา
22 1 กรณี และ 4) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ 1 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่ มีการชะลอการดาเนินการ 12 กรณี มีการตรวจสอบ
และบรรเทาปญั หา 8 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 5 กรณี และไม่สามารถติดตามผลได้ 2 กรณี
เหมืองแร่ มีผลกระทบจากสารเคมีทเ่ี กิดจากการทาเหมืองแร่และแต่งแร่ การรัวไหลปนเปื
่
้ อนของ
แร่ ก่อให้เกิดมลพิษในแหล่งน้าและพืน้ ดิน
ผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด บริษทั
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานปฏิรูปทีด่ นิ เพื่อการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรม
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัด กรม
อนามัย ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น (บี โ อไอ) กรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ ป่ า และพรรณพื ช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบมลพิษและ
แรงสันสะเทื
่
อน 9 กรณี 2) ปญั หาผลกระทบต่อทรัพยากรอื่นๆ 13 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 2 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ 6 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน เช่น ขอให้จ่ายค่าชดเชยต่อผู้ได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ขอให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาตทาเหมือง ขอให้ดาเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ขอให้หน่ วยงานเอาผิดดาเนินคดีกบั เจ้าของโครงการ 13
กรณี 3) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น หน่ วยงานผูถ้ ูกร้องขอชะลอการก่อสร้างโครงการออกไปก่อน ผู้
ร้องขอถอนเรื่องร้องเรียนซึง่ ทราบภายหลังว่าเกิดจากการเกรงกลัวอิทธิพล 2 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า ไม่มกี ารสนองตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย 3 กรณี มี
การชะลอการดาเนินการ 6 กรณี มีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 10 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 4 กรณี และ
ไม่สามารถติดตามผลได้ 1 กรณี
สูบและต้มน้าเกลือ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายความเค็มจากน้าเกลือในน้าใต้ดนิ และผิวดิน
ผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดนครราชสีมา
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ั หาหลัก ๆ ได้ คือ ผลกระทบมลพิษและปญั หาผลกระทบต่ อ
สามารถจ าแนกเป็ น ประเด็นป ญ
สิง่ แวดล้อมอื่นๆทัง้ 2 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไขปญั หาความเดือดร้อน ขอให้จ่ายค่าชดเชยต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ขอให้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุ ญาต ขอให้ดาเนินการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม ขอให้หน่ วยงานเอาผิดดาเนินคดีกบั เจ้าของ
โครงการ และยังเสนอการยกเลิกใบอนุญาต หรือไม่ต่อใบอนุญาต
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ มีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 2 กรณี
ดูดทรายและขุดดิ น ก่อให้เกิดการสูญเสียทีด่ นิ ดินยุบ ตลิง่ พัง เกิดมลภาวะ ฝุ่นฟุ้ง น้ าขุ่น
น้าใต้ดนิ หายไป
ผู้ถูกร้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี จังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานขนส่งทางน้า
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัด กรมทีด่ นิ กรมโยธาธิการ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงมหาดไทย สถานี ต ารวจภู ธ ร องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบมลพิษและ
แรงสันสะเทื
่
อน 1 กรณี 2) ปญั หาพังทลายของดิน-ตลิง่ น้า 7 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 4 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ 2 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน ขอให้จ่ายค่าชดเชยต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 6 กรณี
การติดตามผลการคุ้มครองสิทธิ มีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 7 กรณี และไม่สามารถ
ติดตามผลได้ 1 กรณี
ที่ดินขุมเหมืองและเหมืองเก่า ก่อให้เกิดการอ้างสิทธิในทีด่ นิ ขุมเหมือง ทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ
เกิดปญั หาการแย่งชิงทีด่ นิ ระหว่างชาวบ้านกับผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ทาเหมืองเดิม
ผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ กรมทีด่ นิ บริษทั ฟาร์อสี ท์ เทรดดิง้ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด สานักงาน
ทีด่ นิ จังหวัดพังงา สาขาตะกัวป
่ า่ สานักงานทีด่ นิ จังหวัดสงขลา กรมทีด่ นิ จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเหมือง กรมทีด่ นิ รัฐบาล
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ คือการพิพาทกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ทัง้ 4 กรณี
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไข
ปญั หาให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 2 แนวทาง คือ 1) ให้แก้ไขปญั หาความเดือดร้อน 2 กรณี 3) ให้ยุติ
การตรวจสอบ ตามมาตรา 22 2 กรณี
การติดตามผลการคุ้มครองสิทธิ พบว่า มีการตรวจสอบและบรรเทาปญั หา 2 กรณี และไม่
สามารถติดตามผลได้ 2 กรณี
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ตารางที่ 3.9-1 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาเหมืองหิ น
ผลการ
คุ้มครองสิ ทธิ

หน่ วย
งานที่ถกู
ร้อง

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

เหมืองหิ นหนองบัวลาภู
เหมืองหิ นเนิ นมะปราง
เหมืองหิ นภูผาม่าน
เหมืองหิ นเขาชะอางฯ
เหมืองหิ นดอยแม่ออกรู
เหมืองหิ นแม่หอพระ
เหมืองหิ นเขาถา้ แรด
เหมืองหิ นตาบลแม่ลาน้ อย
เหมืองหิ นเทือกเขาแรด
เหมืองหิ นบ้านทุ่งยัง้
เหมืองหิ นหนองกุงแก้ว
เหมืองหิ นผาสามยอด
เหมืองหิ นอ่าวลึก
เหมืองหิ นเขาจาปา
เหมืองหิ นร่อนพิ บลู ย์
เหมืองหิ นแม่ออน
หิ นปูน ที พีไอ โพลีนฯ
เหมืองหิ นเขาถา้ เอราวัณ
โรงโม่หินศักดิ์ ชยั ๑๙๙๒
โรงโม่ศิลาสมบูรณ์ ทรัพย์
เหมืองหิ นวัดเขาเชิ งเที ยน
ระเบิ ดหิ นวัดถา้ ยอดทอง
เหมืองหิ นเขามณี จอมทอง
เหมืองหิ นอ่อนเขานุ้ยฯ
เหมืองหิ นวังยาง
กรณี ฟื้นฟูภเู ขาแรด
เหมืองหิ นเขาหน้ าวังหมี

มาตรการ
แก้ไขปัญหา
ในรายงาน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

44
44
160/44
45
403/45
465/45
690/45
373/46
428/46
721/46
814/46
815/46
11/47
12/47
15/47
384/47
451/47
474/47
629/48
710/48
49
213/49
352/49
534/49
113/50
129/50
660/50

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ประเด็นความ
เดือดร้อน

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กรณี

ผลกระทบมลพิ ษ-แรงสะเทือน
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอื่น
การพังทลายของดิ น-ตลิ่ งน้า
กรณี พิพาทที่ ดินขุมเหมือง
ให้ยตุ ิ โครงการ

คาร้อง
/ปี

กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร./อก.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

44
170/45
391/45
341/46
เมย 46
707/46
131/47
399/47
47
368/48
160/48
439/48
49
389/49
390/49
612/49
128/50
155/50
618/50
637/50
719/50

เหมืองแร่ตะกัวคลิ
่ ตี้
เหมืองแร่ทรายแก้ว ไม้รดู
เหมืองแคลไซต์บงุ่ กะเซอร์
เหมืองลิ กไนต์ เวียงแหง
เหมืองแร่โปแตซ อุดรธานี
เหมือง-โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ
แคดเมียมในลาน้าแม่ตาว
เหมืองแร่ยิปซั ่ม พรุพรี
ซากหอยขมเหมืองแม่เมาะ
เหมืองแร่ตาบลกรุงชิ ง
เหมืองเขาเจ็ดลูก พิ จิตร
ขนแร่ บริ ษทั แร่สมั พันธ์
เหมืองลิ กไนต์ สะบ้าย้อย
เฟลด์สปาร์ห้วยหนามเข้
เหมืองแร่โมนิ โก ทุ่งใหญ่ฯ
นโยบายเหมืองแร่โปแตซ
เหมืองแร่ทองคาทับคล้อ
เหมืองทองคาภูทบั ฟ้ าฯ
ที่ดินและโปแตซ อุดร
การแต่งแร่เหมืองเคมโก
เหมืองแร่ตาบลหนองปรือ

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ลาดับ

ผลกระทบมลพิ ษ-แรงสะเทือน
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอื่น
การพังทลายของดิ น-ตลิ่ งน้า
กรณี พิพาทที่ ดินชายทะเล
ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.9--2 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาเหมืองแร่
คาร้อง
กรณี
ประเด็นความ
มาตรการ
ผลการ
หน่ วย
/ปี
เดือดร้อน
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
งานที่ถกู
ในรายงาน
ร้อง

กพร.
กพร.
กพร.
กฟผ.
กพร.
กฟผ.
กพร.
กพร.
กฟผ.
กพร.
กพร.
กพร.
กฟผ.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.
กพร.

63

ตารางที่ 3.9--3 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาสูบต้มน้าเกลือ

816/46
358/48

กิ จการเกลือ มหาสารคาม
โรงงานต้มเกลือสาโรง

ลาดับ
1
2

ประเด็นความ
เดือดร้อน

มาตรการ
แก้ไขปัญหา
ในรายงาน

ผลการ
คุ้มครองสิ ทธิ

หน่ วย
งานที่ถกู
ร้อง

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา
ผลอื่น
ยุติการตรวจสอบจากเหตุ
22
ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

กรณี

ผลกระทบมลพิ ษ-แรงสะเทือน
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอื่น
การพังทลายของดิ น-ตลิ่ งน้า
กรณี พิพาทที่ ดินชายทะเล
ให้ยตุ ิ โครงการ

คาร้อง
/ปี

กพร.
กพร.

ตารางที่ 3.9--4 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาขุดดิ น-ดูดทราย
ผลการ
คุ้มครองสิ ทธิ

หน่ วย
งานที่ถกู
ร้อง

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

ดูดทรายแม่น้าชี ยโสธร
ดูดทรายบ้านผึง้ ศรีสะเกษ
บ่อดิ นทรายคลองพระอุดม
ดูดทรายท้ายเหมือง
ดูดทรายเขาพระ
ทรายน.มูล บุรีรมั ย์-สุรินทร์
ดูดทรายน.ปิ ง ลาพูน
ดูดทรายน.ปิ ง กาแพงเพชร

มาตรการ
แก้ไขปัญหา
ในรายงาน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

480/46
258/48
212/49
444/49
520/49
606/49
10/50
486/50

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเด็นความ
เดือดร้อน

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กรณี

ผลกระทบมลพิ ษ-แรงสะเทือน
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอื่น
การพังทลายของดิ น-ตลิ่ งน้า
กรณี พิพาทที่ดินชายทะเล
ให้ยตุ ิ โครงการ

คาร้อง
/ปี

ก.โรงงาน
ก.ทางน้าฯ
ก.มหาดไทย
จ.พังงา
อก.สงขลา
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
ก.ทางน้าฯ
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ตารางที่ 3.9--5 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาที่ดินเหมืองแร่เก่า
ผลการ
คุ้มครองสิ ทธิ

หน่ วย
งานที่ถกู
ร้อง

ไม่มีการสนองตอบ
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แจ้งว่าไม่สามารถดาเนิ นการw
แก้ไขปัญหาได้
ได้ อย่างดี

ที่ดินขุมเหมืองเก่า กะทู้
ที่ดินทับยาง ท้ายเหมือง
ที่ดินขุมเหมืองฉลุง สงขลา
ที่ดินเหมืองเก่าห้วยแห้ง

มาตรการ
แก้ไขปัญหา
ในรายงาน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

615/47
653/47
326/48
16/49

ลาดับ
1
2
3
4

ประเด็นความ
เดือดร้อน

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กรณี

ผลกระทบมลพิ ษ-แรงสะเทือน
ผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอื่น
การพังทลายของดิ น-ตลิ่ งน้า
กรณี พิพาทที่ ดินขุมเหมือง
ให้ยตุ ิ โครงการ

คาร้อง
/ปี

จ.ภูเก็ต
กรมที่ ดิน
ที่ ดินสงขลา
กรมที่ ดิน

3.4.4 ประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
ั หาการละเมิด สิท ธิใ นกรณี ข องสิ่ง แวดล้ อ มอื่น ๆ จะปรากฏเด่ น ชัด ในเรื่อ งผลกระทบ
ปญ
สิง่ แวดล้อมต่อชุมชนและสุขอนามัย จากการรวบรวมในกลุ่มปญั หา 3 กลุ่ม ในเรื่องโครงการพัฒนาพลังงาน มลพิษ
อุตสาหกรรม และ การจัดการสิง่ แวดล้อมอื่นๆ พบว่า (แสดงตารางแจกแจงประเด็นต่างๆในตารางที่ 3.10-1 ถึง
3.10-3)
โครงการด้านพลังงาน การพัฒนาพลังงานโรงไฟฟ้า ก่อให้เกิดมลภาวะ และเกิดการแย่งชิงทีด่ นิ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน และเกิดปญั หาจากนโยบายพลังงาน เช่น ค่า FT แผน PDP
ผู้ถูกร้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการ รัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมควบคุม
มลพิษ สถานีตารวจภูธรจังหวัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กรมทรัพยากรน้ า สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รัฐบาล การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ สถานีตารวจภูธรจังหวัดสระบุรี สานักงานอัยการ จังหวัด กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ส านั ก งานนโยบายและแผนพลัง งาน กรมธุ ร กิ จ พลัง งาน เทศบาลเมือ ง ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เทศบาลตาบล บริษทั กระทรวงพลังงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงั ่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ตาบล กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
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สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้ อย 3 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบมลพิษ 6
กรณี 2) ความขัดแย้งเชิงนโยบาย 5 กรณี 3) ปญั หาในการพัฒนาพืน้ ทีก่ บั ชุมชน 11 กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 2 แนวทาง คือ 1) ให้แก้ไขปญั หาความเดือดร้อน เช่น ให้ฟ้ื นฟูระบบนิเวศ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ให้ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดจากการก่อสร้างโครงการหรือการดาเนิน
โครงการ 9 กรณี 2) ให้ยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ 5 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า มีการชะลอการดาเนินการ 14 กรณี มีการตรวจสอบและ
บรรเทาปญั หา 5 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 3 กรณี และไม่สามารถติดตามผลได้ 3 กรณี
ั หามลพิษ จากโรงงานอุ ต สาหกรรม โรงงานขนาดเล็ก
มลพิ ษ จากอุตสาหกรรม เกิด ป ญ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฟาร์มเลีย้ ง
ผูถ้ ูกร้อง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาล สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัด กรมธุรกิจพลังงาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ การนิ ค มอุ ต สาหกรรม รั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการผังเมือง บริษทั สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ ส านั ก งานปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบมลพิษ 20
กรณี 2) ปญั หาในการพัฒนาพืน้ ทีก่ บั ชุมชน 1กรณี
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 3 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ 1 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน เช่น ขอให้จ่ายค่าชดเชยต่อผู้ได้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ขอให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาตทาเหมือง ขอให้ดาเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ขอให้หน่ วยงานเอาผิด ดาเนินคดีกบั เจ้าของโครงการ 17
ั หามลพิษ ที่เกิดจากโรงงานอุ ตสาหกรรม ให้
กรณี 3) ให้ยุ ติการตรวจสอบจากเหตุ ผลอื่น ๆ เช่น ให้แ ก้ไขป ญ
ดาเนินการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขท้ายใบอนุ ญาต ให้หน่ วยงานเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ 3
กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิท ธิ พบว่า มีการชะลอการดาเนินการ 1 กรณี มีการตรวจสอบและ
บรรเทาปญั หา 15 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 1 กรณี และไม่สามารถติดตามผลได้ 3 กรณี
การจัดการสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เกิดปญั หามลพิษจากการจัดการขยะ ทัง้ เรื่องที่กลบฝงั เตาเผา
ขยะ และการขนส่ง ปศุสตั ว์ มลพิษทางเสียงจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูม ิ
ผู้ถู ก ร้อ ง ได้แ ก่ จัง หวัด กรมปศุ ส ัต ว์ กรมควบคุ ม มลพิษ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รัฐบาล
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ จังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมปศุสตั ว์ จังหวัด กรม
ควบคุมมลพิษ องค์การบริหารส่ว นตาบล สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เทศบาลเมือง รัฐบาล บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน กระทรวง
สาธารณสุข กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลนคร
สามารถจาแนกเป็ นประเด็นปญั หาหลัก ๆ ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบมลพิษ 12
กรณี 2) ความขัดแย้งปญั หาในการพัฒนาพืน้ ทีก่ บั ชุมชน 7 กรณี
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คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้เสนอมาตรการแก้ไขปญั หา
ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเอาไว้ทงั ้ หมด 3 แนวทาง คือ 1) ให้ยุตโิ ครงการ 2 กรณี 2 ) ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน เช่น ให้ดาเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ขอให้หน่ วยงานเอาผิดดาเนินคดีกบั เจ้าของโครงการ 12 กรณี 3)
ให้ยุตกิ ารตรวจสอบจากเหตุผลอื่น ๆ เช่น ให้แก้ไขปญั หามลพิษทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดาเนินการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ให้หน่วยงานเอาผิดกับผูป้ ระกอบการทีก่ ่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ 3 กรณี
การติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิ พบว่า มีการชะลอการดาเนินการ 1 กรณี มีการตรวจสอบและ
บรรเทาปญั หา 15 กรณี มีการแก้ไขปญั หาอย่างดี 1 กรณี และไม่สามารถติดตามผลได้ 3 กรณี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

554/45
473/47
331/48
365/48
743/48
491/49
46/50
160/50
349/50
377/50
381/50
393/50
498/50
551/50
745/50
753/50
763/50
792/50

โรงคอนเดนเสท เพชรบุรี
สารเบนโทไนต์ สงขลา
ชาวบ้านโรงไฟฟ้ าแก่งคอย
ขึน้ ค่าไฟฟ้ าที่ไม่เป็ นธรรม
โรงไฟฟ้ ากระบี่
โรงไฟฟ้ าจะนะ สงขลา
ที่ดินสาธารณะที่จะนะ
โรงไฟฟ้ าแกลบ บ้านไผ่
วางท่อโรงแยกก๊าซจะนะ
โรงไฟฟ้ าทับสะแก
โรงงานไฟฟ้ าแกลบ บุรีรมั ย์
โรงงานไฟฟ้ าระยอง
โรงไฟฟ้ าแม่ห่างเหนื อ
โรงไฟฟ้ าบางแก้ว
โรงไฟฟ้ าในหนองแซง
พัฒนาปิ โตรเลียมสงขลา
แผนผลิ ตไฟฟ้ าทับสะแก
สีผงั เมืองโรงไฟฟ้ าทับสะแก

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ลาดับ

ผลกระทบมลพิ ษความขัดแย้งเชิ งนโยบาย
พลังงานดแย้งในการพัฒนา
ความขั
พืน้ ที่ ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.10-1 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาการพัฒนาพลังงาน
คาร้อง
กรณี
ประเด็น
มาตรการ
ผลการ
หน่ วย
/ปี
ความ
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
งานที่
เดือดร้อน
ในรายงาน
ถูกร้อง

ปตท.
สภ.อ.สระบุรี
กรมพลังงาน
กฟผ.
กฟผ.
ปตท.
บริ ษทั ฯ
ปตท.
ก.พลังงาน
บริ ษทั สตีกฯ
บ.IRPC
สนพ.
ก.ธุรกิ จพลัง
ก.พลังงาน
ก.เชื้อเพลิ ง
ก.พลังงาน
กรมโยธาฯ
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ตารางที่ 3.10-2 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหามลพิ ษอุตสาหกรรม
ผลการ
คุ้มครองสิ ทธิ

หน่ วย
งานที่
ถูกร้อง

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

โรงสีข้าวสยามกสิ กิจ พิ จิตร
น้าเสียหน้ าราชภัฎสุราษฎร์
บริ ษทั เอส–พี–โอ สุราฎร์ฯ
โรงงานไม้ยางพารา
โรงงานที่ดอนกระเบือ้ ง
โรงน้าแข็งก่อมลพิ ษ
โรงงานโพนางดาออก
โรงงาน แดธส์ เปเปอร์ ฯ
ร.เกษตรรุ่งเรือง เพชรบูรณ์
ร.เกษตรรุ่งเรือง ฉะเชิ งเทรา
โรงชุบโลหะก้องกิ จเจริ ญฯ
โรงขี้ยางอัดแท่ง STR 20
โรงงานตัดเหล็ก ทับสะแก
โรถลุงแร่เหล็ก เชียงคาน
โรงกระดาษลาน้าพอง
ไทยคาร์บอนแบล็คฯ
โรงแป้ งมัน กบินทร์บรุ ี
โรงงาน อาเภอสิ งหนคร
โรงถลุงเหล็กเขาย้อย
โรงน้ามันพืช พระประแดง
โรงกลันไม้
่ กฤษณา ตราด

มาตรการ
แก้ไขปัญหา
ในรายงาน
ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

641/47
183/48
184/48
634/48
12/49
294/49
300/49
29/50
117/50
309/50
347/50
360/50
385/50
586/50
624/50
683/50
718/50
751/50
800/50
2/51
19/51

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ประเด็น
ความ
เดือดร้อน

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กรณี

ผลกระทบมลพิ ษความขัดแย้งเชิ งนโยบาย
พลังงานดแย้งในการพัฒนา
ความขั
พืน้ ที่ ให้ยตุ ิ โครงการ

คาร้อง
/ปี

จ.พิ จิตร
อก.สุราษฎร์
อก.สุราษฎร์
จ.กระบี่
กรมโรงงาน
จ.ยโสธร
กรมโรงงาน
จ.สระบุรี
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
อก.เลย
บ.ฟี นิ คส์
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

461/47
572/47
692/47
574/48
349/49
75/50
106/50
222/50
224/50
366/50
552/50
626/50
663/50
695/50
740/50
788/50
80/51

นิ คมฯเชียงแสน
บริ ษทั เบทเตอร์เวิ ลด์กรีน
ผังเมืองนิ คมฯเอเชีย จากัด
พากเพียรฟาร์มเป็ ด
บ่อกาจัดขยะฮอด
นิ คมฯตรัง และท่าเที ยบเรือ
ปลาตายในลาห้วยสะด่อง
โรงตากมันเลาขวัญ
ท่าเรือพีเคมารีน สุราษฎร์
คลังแก๊สแม่น้าแม่กลอง
เตาเผาขยะ ตาบลอ่าวน้ อย
มลพิ ษเสียง สุวรรณภูมิ
โรงกาจัดขยะ จังหวัดภูเก็ต
กรณี คดั ค้านเตาเผาขยะ
ฟาร์มเลี้ยงเป็ ดท่าทอง
บุกรุก-น้าเสียโพนทอง
สถานี ขนถ่ายขยะ สระบุรี

ไม่มีการสนองตอบ/ไม่แก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
ไม่ทราบผล

ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22
ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ลาดับ

ผลกระทบมลพิ ษความขัดแย้งเชิ งนโยบาย
พลังงานดแย้งในการพัฒนา
ความขั
พืน้ ที่ ให้ยตุ ิ โครงการ

ตารางที่ 3.10-3 แสดงการแจกแจงประเด็นความเดือดร้อน มาตรการแก้ไขปัญหาในรายงาน ผลการคุ้มครองสิ ทธิ ในกลุ่ม
ปัญหาการจัดการสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
คาร้อง
กรณี
ประเด็น
มาตรการ
ผลการ
หน่ วย
/ปี
ความ
แก้ไขปัญหา
คุ้มครองสิ ทธิ
งานที่
เดือดร้อน
ในรายงาน
ถูกร้อง

การนิ คมฯ
อก.สระบุรี
รัฐบาล
กรมปศุสตั ว์
คพ.
จ.ตรัง
กฟผ.
จ.กาญจน์
กรมโรงงาน
ก.ธุรกิ จพลังฯ

สผ.
รัฐบาล
ท.ภูเก็ต
ชาวบ้าน
กรมปศุสตั ว์
จ.ร้อยเอ็ด
จ.สระบุรี
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3.5

บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในรายงานตรวจสอบ

จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า
ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม พบว่า การตรวจสอบเป็ นไปโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และยังมีการนาเอาข้อกฎหมายภายในประเทศ และกติกา
สากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนมาใช้ประกอบในการพิจารณาเพื่อมีมติต่อเรื่องร้องเรียนด้วย โดยใน
รายงานร้องเรียนปรากฏว่าได้อ้างถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิให้กบั ผู้เดือดร้อน
หลายประการ คณะผู้ศกึ ษาได้รวบรวมข้อกฎหมายที่อ้างถึงในรายงานตรวจสอบดังตารางที่ 3.11 – 3.15 (ดู
รายละเอียดของกฎหมายต่างๆในภาคผนวก)

3.5.1 บทบัญญัติของกฎหมายในการตรวจสอบประเด็นฐานทรัพยากรน้า
ในกลุ่มปญั หาทัง้ 4 กลุ่มสามารถรวบรวมข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแจกแจงในตารางที่ 3.11-1 3.11-4
เขื่อนและอ่างเก็บน้า
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 มาตรา 46
มาตรา 49 มาตรา 56 และมาตรา 79
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 มาตรา 67
และมาตรา 85(5)
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
มาตรา 15(2)
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 13 มาตรา 19 มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49
คลองส่งน้า
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 49
มาตรา 56 มาตรา 58 มาตรา 60 และมาตรา 79
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
และมาตรา 15(2) มาตรา 22
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การเปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งน้า และสิ่ งก่อสร้างกีดขวาง
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 56
มาตรา 59 และมาตรา 79
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
และมาตรา 15(2) มาตรา 22
การจัดการน้า
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 56
และมาตรา 79
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 มาตรา 67
และมาตรา 85(5)
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3

3.5.2 บทบัญญัติของกฎหมายในการตรวจสอบประเด็นฐานทรัพยากรชายฝัง่
ในกลุ่มปญั หาทัง้ 3 กลุ่มสามารถรวบรวมข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแจกแจงในตารางที่ 3.12-1 3.12-3
โครงสร้างวิ ศวกรรมชายฝัง่ ทะเล ท่าเทียบเรือ
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 56
และมาตรา 79
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 มาตรา 67
และมาตรา 85(5)
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
และมาตรา 15 (2)
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 43
มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 100
 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 และมาตรา 9
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพืน้ ที่
และมาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีท่ ่ไี ด้รบั ธรณีพบิ ตั ิ จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ.2549
ซึง่ ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ข้อ 2 และ 6
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ที่ดินชายฝัง่ ทะเล
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 48
มาตรา 56 และมาตรา 79
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 11 ข้อย่อย 1 และข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
มาตรา 22
 พระราชบัญญัติอทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 6 วรรค 2
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1304
นโยบายทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล และอื่นๆ
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 56
และมาตรา 79
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย และ ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
และมาตรา 15 (2)
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 43
มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 100
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ

3.5.3 บทบัญญัติของกฎหมายในการตรวจสอบประเด็นฐานทรัพยากรแร่
ในกลุ่มปญั หาทัง้ 5 กลุ่มสามารถรวบรวมข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแจกแจงในตารางที่ 3.13-1 3.13-5
เหมืองหิ น
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 46 มาตรา 56 มาตรา 58
มาตรา 59 มาตรา 61 มาตรา 79 มาตรา 290
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 25
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 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
มาตรา 15 (2)
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 6 จัตวา มาตรา 9 ทวิ มาตรา 11 มาตรา 49
มาตรา 57 มาตรา 71
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 16
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 43
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และพิ พิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 4 มาตรา 7 ทวิ มาตรา 10 มาตรา 32
เหมืองแร่
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 46 มาตรา 56 มาตรา 79
มาตรา 200
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา
85(5) มาตรา 290
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 25
 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ข้อ 24 ข้อ 1 ย่อย
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
มาตรา 15 (2)
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 6 ทวิ มาตรา 9 ตรี มาตรา 11
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49
 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และพิ พิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 4
ดูดทรายและขุดดิ น
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 46
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 12 มาตรา 15
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 พระราชบัญญัติขุดดิ นและถมดิ น พ.ศ.43 มาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 24
มาตรา 29
 กฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยมาตรการป้ องกันการพังทลายของดิ น พ.ศ.
2548
สูบและต้มน้าเกลือ
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ.2535
มาตรา 96
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 12 มาตรา 15
ที่ดินขุมเหมืองและเหมืองเก่า
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 4 มาตรา 46 มาตรา 56
มาตรา 79 มาตรา 84
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 11 ข้อ 25
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1304 มาตรา 1374
 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
มาตรา 22
 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 73

3.5.4 บทบัญญัติของกฎหมายในการตรวจสอบประเด็นสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
ในกลุ่มปญั หาทัง้ 5 กลุ่มสามารถรวบรวมข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแจกแจงในตารางที่ 3.14-1 3.14-3
โครงการด้านพลังงาน
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 มาตรา 56
มาตรา 58 มาตรา 59 และมาตรา 79
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 มาตรา 67
และมาตรา 85(5)
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
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 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 25
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3
พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ.2485 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 35
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27
อุตสาหกรรม
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 มาตรา 67
และมาตรา 85(5)
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 25
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ าร
ผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 24 และมาตรา 26
 พระราชบัญ ญัติ โ รงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 12 มาตรา 50 และมาตรา 65
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27
 พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.2520 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 28
มาตรา 31 มาตรา 34 และมาตรา 35
การจัดการสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 มาตรา 67
และมาตรา 85(5)
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและการเมือง ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย ข้อ
2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 47
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 1
ข้อ 1 ย่อย ข้อ 2 ย่อย ข้อ 3 ย่อย ข้อ 25
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 28
มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 73
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1
2
3

171/44
497/45
854/45

อ่างเก็บน้าแม่มอก
เขื่อนแม่สรวย-แม่ตาช้าง
เขื่อนท่าแซะ

4
5
6
7
8
9
10
11

33/46
469/46
481/46
736/46
812/46
2/47
43/47
293/47

โรงไฟฟ้ าตะคอง
ฝายหนองสะลีก
อ่างเก็บน้าลาพันชาด
อ่างเก็บน้าคลองลาชอน
เขื่อนแก่งเสือเต้น
อ่างเก็บน้าลาแซง-ลาขัน
อ่างเก็บน้าโคคลาน
เขื่อนโป่ งขุนเพชร

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

503/47
672/47
673/47
297/48
304/48
443/48
598/48
620/48
623/48
746/48
14/49
47/49
56/49
105/49
191/49
246/49
287/49
214/50
239/50

อ่างเก็บน้าคลองกลาย
ฝายหัวนา
เขื่อนราษี ไศล
อ่างเก็บน้าคลองลาไม
อ่างเก็บน้าแม่ขาน
อ่างเก็บน้าคลองซา
อ่างเก็บน้าลาพะยา
ฝายทุ่งวารี
เขื่อนกันน้าท่วมเชียงใหม่
อ่างเก็บน้าคลองขลุง
เขื่อนสิ รินธร
อ่างเก็บน้าห้วยเสม็ดฯ
อ่างเก็บน้าลารูใหญ่
อ่างเก็บน้าไชยปราการ
เขื่อนในแม่น้าสาละวิ น
เขื่อนกิ่ วคอหมา
อ่างเก็บน้าปูเตอร์
อ่างเก็บน้าคลองชมพู
อ่างเก็บน้าหนองกะเท้า

49
46/56/79

3/15(2)
3

22
3

46/56/79
46/56/79
46/56/79
30/49

สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

3
66/67/85
(5)

46/56/79
46/56/79
46/56/79

3/15(2)
3

46/56/79
46/56/79

3/15(2)
3/15(2)
3
3
3

46/56/79
46/56/79
49
30/49
46/56/79

3
3
3/15(2)
3

46/56/79

3
3/15(2)
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สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

พรบ.สวล,
ม
12/13/47/48/49

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

ตาราง 3.11-1การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นเขื่อนและอ่างเก็บน้ า
คาร้อง
กรณี
/ปี

ตาราง 3.11-2 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นคลองส่งน้า

185/45

คลอง ร.1 จ. สงขลา

2

676/47

คลองส่งน้าท่าทน จ. นครฯ

3
4

6/48
43/49

ฝายตะลุง จังหวัดสุรินทร์
ลาพะเนี ยง จ.หนองบัวลาภู

46/49/56/
58/59/60/
79
46/49/56/
79

มติ
ครม.1
สค.43
สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25
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มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

ลาดับ
1

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

กรณี
รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

56/59
46/56/79

46/56/79

46/56/79

66/67/85
(5)

78

สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

หนองปลาแขยง
ประตูน้าแม่น้าท่าจีน
ประตูน้าวังโตนด จ.จันฯ
ประตูน้าคลองบางหลวง
ท่าขนทรายป่ าโมก
การบุกรุกพรุคนั ธุลี
หนองญาติ
โครงการพัฒนาปากพนัง
สะพานบุกรุกแม่น้าน้ อย
ปิ ดคลองคลองสว่าน
โครงการบึงบอระเพ็ด
รือ้ ฝายพญาคาฯ
เขื่อนถนน จังหวัดสุราษฎร์
ถมทรายในแม่น้าแม่กลอง
เขื่อนตลิ่ งแม่น้าน่ าน
ตลิ่ งแม่น้าปราจีนพัง

กติ การะหว่างประเทศ

61/44
45
245/46
530/46
หยิ บยก
243/48
318/48
362/48
525/48
48/49
77/49
98/49
286/49
15/50
115/50
510/50

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

กรณี
รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ตาราง 3.11-1การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นการเปลี่ยนสภาพแหล่งน้ า

ตาราง 3.11-4 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นการจัดการน้า

442/46
690/46
483/47
689/47
232/48
306/48
449/48
585/48

ลาน้าพองเน่ าเสีย
สวนส้มเมืองนะ
ผันน้า โขง ชี มูน
แก่นราชภูมิ
ประตูระบายน้าปากมูล
โครงการเพิ่ มน้าแม่กวง
วิ กฤตน้าภาคตะวันออก
ความปลอดภัยเขื่อนศรีฯ

9
10
11
12

632/48
44/49
165/49
190/49

หนองทะเล จังหวัดกระบี่
โรงไฟฟ้ าพลังน้าแม่ตื่น
การร่วมทุนบ. ยูยู กรุป๊ ฯ
บริ ษทั กัลฟ์ ฯ แม่น้าป่ าสัก

13
14

522/49
350/50

ขุดสระที่ ตาบลแม่เปิ น
ประตูระบายน้าปากมูล

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

กรณี
รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

46/56/79
46/56/79
8มิ ย48

สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

46/56/79

3

66/67/85
(5)

79

เหมือน
ลาดับ 8

พรบ.ชล
ประ
ทาน
หลวง
ม.4/5/35

521/47

โรงแรม ต.ขนอม

46/56/79

3/15(2)

2
3
4
5
6

674/47
18/48
32/48
457/48
95/49

ถนนรอบเกาะสุกร
ถมทะเล จังหวัดภูเก็ต
ถนนหาดป่ าตอง
ท่าเรือเขาหัวแดง
ท่าเรือยอร์ช อ่าวปอ

46/56/79
46/56/79

3/15(2)

7
8

หยิ บยก
277/49

ถมทะเลหาดหน้ าทอน
ท่าเที ยบเรือหาดราไวย์

46/56/79

9
10

369/49
443/49

ขุดลอกร่องน้าศรีบอยา
ท่าเรือยอร์ช อ่าวคลองสน

11
12
13
14
15

600/49
441/50
473/50
536/50
544/50

ท่าเที ยบเรือ อ่าวเตล็ด
ท่าเรือน้าลึกบางสะพาน
เขื่อนชายฝังสงขลา
่
ท่าเรือน้าลึก จะนะสงขลา
ท่าเรือมารีนา เดอะยามู

16
17
18

585/50
587/50
724/50

ท่าเรือปากบารา
ปรับภูมิทศั น์ หาดบ้านกรูด
ท่าเรือมารีน่าฉลอง

46/56/79

สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

กฎกระทรวง
ฉ.55 ออก
ตามพรบ.
ควบคุม
อาคาร

สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

พรบ.สวล ม.
100

1สค43

ประ
มวลก.
ที่ดินม.
8/9
พรบ.
สวล. ม.
43/44/45/
100
ประกาศ ทส.
เรื่อง สึนามิ

66/67/85
(5)
พรบ.
สวล
ม.45/100

66/67/85
(5)

80

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

1

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

ตาราง 3.12-1 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นท่าเที ยบเรือและโครงสร้างวิ ศวกรรมชายฝัง่
คาร้อง
กรณี
/ปี

เหมือน
ลาดับ 6

ตาราง 3.12-2 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นที่ ดินชายทะเล

11/48

ปัญหาที่ ดินแหลมป้ อม

2
3
4

30/48
31/48
38/48

ชาวมอร์แกนตาบลคึกคัก
ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก
บ้านหาดทรายขาว

5
6

49/48
65/48

7
8
9

4/46/56/
79/84
46/56/79
46/56/79

สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

ชาวบ้านเกาะพระทอง
บ้านในไร่ จังหวัดพังงา

84

สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 11
(1ย่อย)

92/48
94/48
96/48

ผูป้ ระสบเหตุสึนามิ บางม่วง
ที่ดิน อาเภอกะทู้
บ้านทับตะวัน

84

กม.แพ่ง ม.
1374
พรบ.แร่ ม.
73

10
11
12

105/48
114/48,
163/48

บ้านลายัน
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
ที่ดินบนเกาะช้าง

46/56/79

พรบ.อช
ม.6 ว2

13
14
15
16
17

189/48
193/48
248/48
280/48
298/48

ปิ ดทางเกาะช้างใต้
ทางสาธารณะโรงถ่าน
ที่ดินแหลมป้ อม (ละมัย)
ป่ าชายเลนหาดบางทราย
เกาะเสม็ด

18
19
20
21
22

433/48
434/48
458/48
595/48 ,
509/48

ที่ดินเกาะคอเขา
ปากคลองปากเกาะ น้าเค็ม
ชุมชนไทยใหม่ราไวย์
บ้านควนตุ้งกู
ที่ดิน-อช.เขาหลัก

กม.แพ่ง ม.
1374
พรบ.แร่ ม.
73

22
22
3

46/56/79
46/56/79

3/15(2)

81

พรบ.อช.
ม.6 ว 2

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ
1

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

กรณี
รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

23
24

596/48
612/48

ที่ดินบนเกาะระ
ชุมชนประชาสามัคคี

25
26

648/48
650/48

ชุมชนปลากะตักตากแห้ง
ร้านค้าหาดกะรนน้ อย

27
28
29

706/48
716/48
726/48

ที่ดินปากคลองบางใหญ่
ถมป่ าชายเลน ต.ธงชัย
ที่ดินชายคลองบางปู

46/56/79

30
31

82/49
103/49

ที่ป่าเลน เกาะลันตาใหญ่
ที่ป่าเลนคลองปากบาง

46/56/79

32
33
34

218/49
244/49
278/49

บ้านโต๊ะขุน
บ้านดานหยิ ก
บุกรุกป่ าชายเลคลองบางปู

35
36
37
38
39
40
41
42

451/49
624/49
83/50
477/50
610/50
779/50
27/51
40/51

ที่ดิน ตาบลนาคา
ที่สาธารณประโยชน์ ตะเสะ
โรงแรมอัยยะปุระฯ ปิ ดทาง
ข่มขู่ชาวบ้านทับสะแก
บุกรุกป่ าชายเลน แกลง
ที่ดินคลองพังหัก
บุกรุกป่ าเลนบ้านแหลมหิ น
ป่ าเลนบางชีเหล้า-ท่าจีน

48
84

3

3
3

สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

พรบ.แร่ ม
73
กม.แพ่ง ม.
1304
กม.ที่ดิน
หมวด2 ม.
20

สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),2(2
ย่อย),11
(1ย่อย)

สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 25
กม.แพ่ง ม.
1304

สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 25

46/56/79

82

ตาราง 3.12-2 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นนโยบายชายฝังและอื
่
่ นๆ

313/47
681/47
500/48
48/50

เขตประมงในอ่าวพังงา
ไซหมึก ตาบลทรายขาว
สามีเสียชีวิตสึนามิ
อวนรุน อวนลาก ปัน่ ไฟ

3/15(2)

83

สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

ลาดับ
1
2
3
4

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

กรณี
รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

1

44

เหมืองหิ นหนองบัวลาภู

2
3
4
5
6
7

44
160/44
45
403/45
465/45
690/45

เหมืองหิ นเนิ นมะปราง
เหมืองหิ นภูผาม่าน
เหมืองหิ นเขาชะอางฯ
เหมืองหิ นดอยแม่ออกรู
เหมืองหิ นแม่หอพระ
เหมืองหิ นเขาถา้ แรด

8

373/46

เหมืองหิ นตาบลแม่ลาน้ อย

9
10

428/46
721/46

เหมืองหิ นเทือกเขาแรด
เหมืองหิ นบ้านทุ่งยัง้

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

814/46
815/46
11/47
12/47
15/47
384/47
451/47
474/47
629/48
710/48
49
213/49
352/49
534/49
113/50
129/50

เหมืองหิ นหนองกุงแก้ว
เหมืองหิ นผาสามยอด
เหมืองหิ นอ่าวลึก
เหมืองหิ นเขาจาปา
เหมืองหิ นร่อนพิ บลู ย์
เหมืองหิ นแม่ออน
หิ นปูน ที พีไอ โพลีนฯ
เหมืองหิ นเขาถา้ เอราวัณ
โรงโม่หินศักดิ์ ชยั ๑๙๙๒
โรงดม่ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์
เหมืองหิ นวัดเขาเชิ งเที ยน
ระเบิ ดหิ นวัดถา้ ยอดทอง
เหมืองหิ นเขามณี จอมทอง
เหมืองหิ นอ่อนเขานุ้ยฯ
เหมืองหิ นวังยาง
กรณี ฟื้นฟูภเู ขาแรด

27

660/50

เหมืองหิ นเขาหน้ าวังหมี

46/56/59/
61

พ.แร่ ม.49
พรบ.ป่ า
สงวน ม.16

22
สิ ทธิ
พลเมือง ข้อ
1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

46/56/79

46/56/58/5
9/79
46/56/79/2
90

พ.แร่ ม.6
จัตวา

พ.แร่ ม.57
พ.โบราณฯ
ม.4/7
ทวิ /10/32
พ.แร่
ม.9ทวิ /11

46/56/79

3
3
3/15(2)
เหมือน
ลาดับ 2

46/56/79

46/56/79
46/56/79

3
3/15(2)
3/15(2)
เหมือน
ลาดับ 2

84

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

ตาราง 3.13-1 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นเหมืองหิ น
กรณี

10
11
12
13
14
15

368/48
160/48
439/48
49
389/49
390/49

เเหมืองแร่ตาบลกรุงชิ ง
เหมืองเขาเจ็ดลูก พิ จิตร
ขนแร่ บริ ษทั แร่สมั พันธ์
เหมืองลิ กไนต์ สะบ้าย้อย
เฟลด์สปาร์ห้วยหนามเข้
เหมืองแร่โมนิ โก ทุ่งใหญ่ฯ

16

612/49

นโยบายเหมืองแร่โปแตซ

17

128/50

เหมืองแร่ทองคาทับคล้อ

18
19
20

155/50
618/50
637/50

เหมืองทองคาภูทบั ฟ้ าฯ
ที่ดินและโปแตซ อุดร
การแต่งแร่เหมืองเคมโก

21

719/50

เหมืองแร่ตาบลหนองปรือ

สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

46/56/79

46/56/79
46/56

พรบ.แร่
ม.6 ทวิ /9
ตรี/11
พรบ.สว
ล. ม.
47/48/49
พรบ.
โบราณส
ถาน ม.4

46/56/79
46/56/79
46/56/79
66/67/85
(5)

3/15(2)
3/15(2)

46/56/79/
200

66/67/85
(5)

85

พรบ.แร่
ม.6 ทวิ

ลาดับ

มติ ครม.

เหมืองแร่ตะกั ่วคลิ ตี้
เหมืองแร่ทรายแก้ว ไม้รดู
เหมืองแคลไซต์บงุ่ กะเซอร์
เหมืองลิ กไนต์ เวียงแหง
เหมืองแร่โปแตซ อุดรธานี
เหมือง-โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ
แคดเมียมในลาน้าแม่ตาว
เหมืองแร่ยิปซั ่ม พรุพรี
ซากหอยขมเหมืองแม่เมาะ

กฎหมายอื่นๆ

44
170/45
391/45
341/46
เมย 46
707/46
131/47
399/47
47

กติ การะหว่างประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

กรณี
รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ตาราง 3.13-2 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นเหมืองแร่

1
2

816/46
358/48

กิ จการเกลือ มหาสารคาม
โรงงานต้มเกลือสาโรง

3
3

สิทธิพลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิทธิทาง
เศรษฐกิจข้อ
1 (1-3
ย่อย),25

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

ตาราง 3.13-3การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นสูบต้มเกลือ
กรณี

พรบ. สวล.
ม.96
พรบ.
โรงงาน
ม.12/15

480/46

ดูดทรายแม่น้าชี ยโสธร

3

2

258/48

ดูดทรายบ้านผึง้ ศรีสะเกษ

3

3
4
5

212/49
444/49
520/49

บ่อดิ นทรายคลองพระอุดม
ดูดทรายท้ายเหมือง
ดูดทรายเขาพระ

46/56/79
46/56/79
46/56/79

3

6
7
8

606/49
10/50
486/50

ทรายน.มูล บุรีรมั ย์-สุรินทร์
ดูดทรายน.ปิ ง ลาพูน
ดูดทรายน.ปิ ง กาแพงเพชร

46/56/79

3/15(2)
3/15(2)

86

สิทธิพลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิทธิทาง
เศรษฐกิจข้อ
1 (1-3
ย่อย),25

พรบ.
สวล
ม.96
พรบ.
โรงงานม.
12/15
พรบ.สวล.
46
พรบ.ขุดดิน
ถมดิน ม.
17/20/24/2
9
กฏ
กระทรวง
มตรการ
ป้องกันการ
พังทลาย
ของดิน48

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

1

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

ตาราง 3.13-4 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นขุดดิ น-ดูดทราย
คาร้อง
กรณี
/ปี

ตาราง 3.13-5 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นที่เหมืองเก่า

3
4

326/48
16/49

ที่ดินขุมเหมืองฉลุง สงขลา
ที่ดินเหมืองเก่าห้วยแห้ง

สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 11
(1ย่อย)

พรบ.แร่
ม.73

22
84

22
46/56/79

สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 11
(1ย่อย)

87

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

ที่ดินขุมเหมืองเก่า กะทู้
ที่ดินทับยาง ท้ายเหมือง

กติ การะหว่างประเทศ

615/47
653/47

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

ลาดับ
1
2

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

กรณี
รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

คาร้อง
/ปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

554/45
473/47
331/48
365/48
743/48
491/49
46/50
160/50
349/50
377/50
381/50
393/50
498/50
551/50
745/50
753/50

โรงคอนเดนเสท เพชรบุรี
สารเบนโทไนต์ สงขลา
ชาวบ้านโรงไฟฟ้ าแก่งคอย
ขึน้ ค่าไฟฟ้ าที่ไม่เป็ นธรรม
โรงไฟฟ้ ากระบี่
โรงไฟฟ้ าจะนะ สงขลา
ที่ดินสาธารณะที่จะนะ
โรงไฟฟ้ าแกลบ บ้านไผ่
วางท่อโรงแยกก๊าซจะนะ
โรงไฟฟ้ าทับสะแก
โรงงานไฟฟ้ าแกลบ บุรีรมั ย์
โรงงานไฟฟ้ าระยอง
โรงไฟฟ้ าแม่ห่างเหนื อ
โรงไฟฟ้ าบางแก้ว
โรงไฟฟ้ าในหนองแซง
พัฒนาปิ โตรเลียมสงขลา

17
18

763/50
792/50

แผนผลิ ตไฟฟ้ าทับสะแก
สีผงั เมืองโรงไฟฟ้ าทับสะแก

3

66/67/85
(5)
66/67/85
(5)
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สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

ตาราง 3.14-1 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นโครงการด้านพลังงาน
คาร้อง
กรณี
/ปี

1

641/47

โรงสีข้าวสยามกสิ กิจ พิ จิตร

2
3
4
5

183/48
184/48
634/48
12/49

น้าเสียหน้ าราชภัฎสุราษฎร์
บริ ษทั เอส–พี–โอ สุราฎร์ฯ
โรงงานไม้ยางพารา
โรงงานที่ดอนกระเบือ้ ง

6
7

294/49
300/49

โรงน้าแข็งก่อมลพิ ษ
โรงงานโพนางดาออก

8
9
10
11
12

29/50
117/50
309/50
347/50
360/50

โรงงาน แดธส์ เปเปอร์ ฯ
ร.เกษตรรุ่งเรือง เพชรบูรณ์
ร.เกษตรรุ่งเรือง ฉะเชิ งเทรา
โรงชุบโลหะก้องกิ จเจริ ญฯ
โรงขี้ยางอัดแท่ง STR 20

13
14
15
16
17
18

385/50
586/50
624/50
683/50
718/50
751/50

โรงงานตัดเหล็ก ทับสะแก
โรถลุงแร่เหล็ก เชียงคาน
โรงกระดาษลาน้าพอง
ไทยคาร์บอนแบล็คฯ
โรงแป้ งมัน กบินทร์บรุ ี
โรงงาน อาเภอสิ งหนคร

19
20
21

800/50
2/51
19/51

โรงถลุงเหล็กเขาย้อย
โรงน้ามันพืช พระประแดง
โรงกลันไม้
่ กฤษณา ตราด

66/67/85
(5)

3

พรบ.
โรงงานม.
12/50/65
พรบ.
ส่งเสริ ม
การลงทุน
ม.
25/26/28/3
1/34/35/36/
37

66/67/85
(5)

66/67/85
(5)
66/67/85
(5)

พรบ.
สาธารณสุ
ข ม.
25/26/27
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มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25

66/67/85
(5)
46/56/58/
59/79/
290

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

ตาราง 3.14-2 การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มประเด็นมลพิ ษอุตสาหกรรม
คาร้อง
กรณี
/ปี

1
2

461/47
572/47

นิ คมฯเชียงแสน
บริ ษทั เบทเตอร์เวิ ลด์กรีน

3

692/47

ผังเมืองนิ คมฯเอเชีย จากัด

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

574/48
349/49
75/50
106/50
222/50
224/50
366/50
552/50
626/50
663/50

พากเพียรฟาร์มเป็ ด
บ่อกาจัดขยะฮอด
นิ คมฯตรัง และท่าเที ยบเรือ
ปลาตายในลาห้วยสะด่อง
โรงตากมันเลาขวัญ
ท่าเรือพีเคมารีน สุราษฎร์
คลังแก๊สแม่น้าแม่กลอง
เตาเผาขยะ ตาบลอ่าวน้ อย
มลพิ ษเสียง สุวรรณภูมิ
โรงกาจัดขยะ จังหวัดภูเก็ต

14
15
16
17

695/50
740/50
788/50
80/51

กรณี คดั ค้านเตาเผาขยะ
ฟาร์มเลี้ยงเป็ ดท่าทอง
บุกรุก-น้าเสียโพนทอง
สถานี ขนถ่ายขยะ สระบุรี

สิ ทธิ
พลเมือง
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),47
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 1 (1-3
ย่อย),25
สิ ทธิ ทาง
เศรษฐกิ จ
ข้อ 12
เหมือน
ลาดับ 2

46/56/79
66/67/85
(5)

3/15(2)

เหมือน
ลาดับ 2
เพิ่ ม
อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วย
สิ ทธิ เด็ก
ข้อ 16(1-2
ย่อย/27(1
ย่อย)
เหมือน
ลาดับ 4
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มติ ครม.

กฎหมายอื่นๆ

กติ การะหว่างประเทศ

พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ ฯ
(มาตรา)

รัฐธรรมนูญ 50 (มาตรา)

...ลาดับ

รัฐธรรมนูญ 40 (มาตรา)

ตาราง 3.14--3การตรวจสอบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ต่อกลุ่มการจัดการสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
คาร้อง
กรณี
/ปี

บทที่ 4
วิ เคราะห์กระบวนการตรวจสอบและผลของการคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชน
4.1 หลักการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เมื่อได้รบั มอบหมายให้ตรวจสอบกรณี
ร้องเรียนจะใช้กระบวนการตรวจสอบเอกสาร การศึก ษาในพื้นที่ และการชี้แจงด้วยวาจา ตามอานาจหน้ าที่ใ น
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 และจัดทารายงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตามทีแ่ สดงเป็ นแผนภูมใิ นภาพที่ 4.1 และมีกระบวนการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
4.1.1 วิ ธีการตรวจสอบ
 ลงพืน้ ที่ตรวจสอบ บันทึกการชีแ้ จงด้วยวาจา และบันทึกภาพในการลงพืน้ ที่
 ชี้ แจงด้วยเอกสาร โดยมีหนังสือถึงผู้ถูกร้องเรียน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี ที่
สามารถให้ขอ้ มูลต่อเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากอานาจหน้าที่ หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
 ประชุมชี้ แจงด้วยวาจา ทัง้ เพื่อตรวจสอบ และเพื่อการไกล่ เกลี่ยเจรจาในบางกรณี โดยเชิญ
หน่วยงานทีถ่ ูกร้องเรียน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าชีแ้ จงต่อคณะอนุ กรรมการฯ ตลอดทัง้ แจ้งและ
หรือเชิญผูร้ อ้ งเรียนเพื่อเข้าร่วมรับฟงั การตรวจสอบ
ั หา หรือ ยุ ติก าร
 ประชุ ม สรุป ท ารายงานการตรวจสอบ เพื่อ เสนอความเห็น ให้แ ก้ไ ขป ญ
ตรวจสอบ ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนาเสนอรายงานให้คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
พิจารณาเพื่อออกเป็ นรายงานตามขัน้ ตอนแห่งกฎหมาย
4.1.2 หลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฯใช้ในการตรวจสอบ
จากการศึก ษาทบทวนและวิเ คราะห์ร ายงานในคณะอนุ ก รรมการในทรัพ ยากรน้ า ชายฝ งั ่ แร่ และ
สิง่ แวดล้อม พบว่า หลักเกณฑ์ท่คี ณะอนุ ก รรมการฯใช้ในการพิจารณาตรวจสอบ นอกจากข้อมูลที่ได้ร ับจาก ผู้
ร้องเรียน ผู้ถูกร้อง และหน่ วยงานเกี่ยวข้องแล้ว คณะอนุ กรรมการฯได้นาเอาหลักสิทธิมนุ ษยชนที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนู ญ และกติการะหว่างประเทศ รวมทัง้ หลักกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่ ตลอดทัง้ เงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่มอี ยู่
ท้ายใบอนุ ญาตต่างๆ มาประกอบในการพิจารณาเพื่อมีความเห็นและกาหนดมาตรการต่างๆ ซึง่ เมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่ า ทัง้ กรณี น้ า ชายฝ งั ่ แร่ พลัง งานและสิ่ง แวดล้อ ม โดยส่ว นใหญ่ ใ ช้ห ลัก เกณฑ์ท่ีเ หมือ นกัน ในส่ว นของ
รัฐธรรมนูญ และกติกาสากลระหว่างประเทศ คงมีเพียงในระดับกฎหมายทัวไป
่ และข้อกาหนดทีม่ กี ารใช้แตกต่างกัน
ไปตามกรณี ซึง่ สามารถรวบรวมหลักเกณฑ์สาคัญทีไ่ ด้มกี ารนามาใช้ ดังนี้
 รัฐธรรมนูญ โดยระหว่างวาระของคณะอนุกรรมการฯได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ 2 ฉบับ จึง
มีการน ามาใช้ตามช่วงเวลาในการตรวจสอบ ทัง้ นี้มีก ารนามาปรับ ใช้เพียงบางมาตรา ได้แก่ รัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ว่าด้วยหมวดบททัวไป
่
หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวดนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ หมวดรัฐสภา ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ส่วนสิทธิชุมชน ส่วนแนวนโยบายด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม
 กติ การะหว่างประเทศ คณะอนุ กรรมการฯหยิบยกมาใช้เพียง 2 ฉบับ และบางข้อที่เกีย่ วข้อง
ได้แก่ กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ว่าด้วยสิทธิในการกาหนดวิถีชวี ิต
ตนเอง การตีความในเรื่องสิทธิปวงชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ
ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ว่าด้วยสิทธิในการกาหนดวิถีชีวติ ตนเอง สิทธิในการได้รบั มาตรฐานขัน้
พืน้ ฐานในการครองชีพ สิทธิและเสรีภาพในการใช้และได้รบั ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
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 กฎหมายทัวไป
่ คณะอนุกรรมการได้นากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ระเบียบ ตลอดทัง้ มติคณะรัฐมนตรี มาใช้ประกอบ โดยจะเป็ นการหยิบยกมาใช้เพียงบางมาตรา แต่
กฎหมายทีใ่ ช้เกือบทุกกรณี คือ พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2530 พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535 ส่วนกฎหมายอื่นก็เป็ นการใช้
ตามรายกรณี เช่น พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ.2510 พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เป็ นต้น
 ข้อกาหนดหรือเงื่อนไข ในการพิจารณาคณะอนุกรรมการฯได้พจิ ารณาข้อมูลจากข้อกาหนดและ
หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดแนบท้าย ใบอนุ ญาต สัญญา ข้อตกลง ตลอดทัง้ มาตรการลดผลกระทบที่
กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม

4.2 ผลจากการตรวจสอบ
คณะผูศ้ กึ ษาได้สรุปเปรียบเทียบสัดส่วน (เป็ นจานวนร้อยละ) ของความเห็นตามรายงาน 247 กรณี และ
มาตรการในรายงานและการติดตามผลการคุม้ ครองสิทธิไว้ในตารางที่ 4.1 และแสดงแผนภูมเิ ปรียบเทียบข้อมูลการ
เสนอมาตรการตามฐานทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อมในภาพที่ 4.2-1 – 4.2-4 และข้อมูลผลการติดตาม
การคุม้ ครองสิทธิในภาพที่ 4.3-1 – 4.3-4 ส่วนแผนภูมใิ นภาพ 4.4-1 -4.4-2 เปรียบเทียบภาพรวมของกรณีรอ้ งเรียน
การเสนอมาตรการแก้ไขปญั หาของคณะอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็ นการเสนอให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแก้ไข
ปญั หาและบรรเทาความเดือดร้อนในทุกๆประเด็นฐานทรัพยากรที่มกี ารก่อสร้างโครงการไปแล้ว การเสนอให้ยุติ
โครงการหลายโครงการจะเป็ นโครงการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ าที่ไม่มคี วามจาเป็ นไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความ
ั ่ ก่ ่อให้เกิดผลกระทบ
เดือดร้อนของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ การสร้างท่าเทียบเรือและโครงสร้างวิศวกรรมชายฝงที
ั่
ต่อการกัดเซาะชายฝงในแนวชายหาดที
่เกีย่ วเนื่องกัน รวมถึงการให้ประทานบัตรกับพืน้ ทีเ่ หมืองหินเหมืองแร่ ที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชน
4.2.1 ความเห็นของคณะอนุ กรรมการฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นของคณะอนุ กรรมการฯ ตาม
รายงานในส่วนของความเห็นของคณะอนุกรรมการได้มกี ล่าวถึงหลักสิทธิมนุษยชนทีถ่ ูกละเมิด และนาหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนตามทีก่ าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศ มาประกอบการพิจารณาเพื่อคุม้ ครอง
สิท ธิแ ก่ ผู้ร้อ งเรีย น โดยพบว่ า สิท ธิม นุ ษ ยชนที่ไ ด้มีก ารกล่ า วอ้า งถึง ทัง้ จากกรณี น้ า ชายฝ งั ่ แร่ พลัง งานและ
สิง่ แวดล้อม นัน้ สามารถแบ่งหมวดหมู่ออกได้ ดังนี้
- สิทธิในการกาหนดวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพ ซึง่ สอดคล้องกับหลักกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิ
พลเมือง และการเมือง เรื่องสิทธิท่จี ะไม่ถูกลิดรอนจากวิถีทางแห่งการยังชีพของตน (ดูตวั อย่างในตารางที่ 4.2
ประกอบ)
- สิทธิในการมีสว่ นร่วมในการบารุงรักษาทรัพยากรและการจัดการ ซึง่ สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วย สิทธิในเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เรื่องสิทธิในการจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้
อย่างเสรี (ดูตวั อย่างในตารางที่ 4.3 ประกอบ)
- สิทธิในชีวติ ซึง่ ตรงกับสิทธิในสุขภาพอนามัย และสิทธิทม่ี มี าแต่กาเนิดของปวงชนในอันทีจ่ ะอุปโภคและ
ใช้ประโยชน์โภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มทีแ่ ละเสรี (ดูตารางที่ 4.4 ประกอบ)
- สิทธิในทรัพย์สนิ สิทธิท่มี ีมาแต่กาเนิดของปวงชนในอันที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์โภคทรัพย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มทีแ่ ละเสรี (ดูตวั อย่างในตารางที่ 4.5 ประกอบ)
- สิทธิชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ทัง้ ปี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.2550 (ดู
ตัวอย่างในตารางที่ 4.6 ประกอบ)

92

ภาพที่ 4.1 กระบวนการตรวจสอบและจัดทารายงานของคณะอนุกรรมการน้า ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อม

กรณี ร้องเรียนที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯตรวจสอบ
เ รี ย ก เ อ ก ส า ร
เ บื้ อ ง ต้ น จ า ก
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกีย่ วข้อง

ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ

เรี ย กเอกสาร
เพิ่ ม เติ ม ตาม
ป ร ะ เ ด็ น ที่
เกีย่ วข้อง

ประชุมชีแ้ จงด้วยวาจาและ
เอกสารจากหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง

เจรจาไกล่ เ กลี ย่ ความขัด แย้ ง /แก้ ไ ข
ความเดือดร้อน/ติ ดตามข้อมูลอืน่ ๆ

จัดทารายงานตรวจสอบ
หลักเกณฑ์วนิ ิจฉัย





รัฐธรรมนูญ และ พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
กติ การะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง และสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
กฎหมายทัวไป
่
ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ

ข้อเสนอแนะและมาตรการไขปัญหา

ยุตโิ ครงการ

ใ ห้ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ค ว า ม
เดือดร้อน

ยุ ติ ก ารตรวจสอบ
ตามมาตรา 22
(มีการฟ้องร้องคดี)

ยุติการตรวจสอบจาก
เหตุผลอื่นๆ

ผลการคุ้มครองสิ ทธิ

ไม่มีการแก้ไขปัญหา
ชะลอการดาเนิ นโครงการ

ผู้ร้ อ งสามารถด าเนิ นการน า
กรณี ร้ อ งเรี ย นไปฟ้ องร้ อ งคดี
ต่อไป

ตรวจสอบและบรรเทา
ปัญหา
แก้ไขปัญหาได้ดี
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบร้อยละ (%) ของการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาจากรายงานการตรวจสอบ กับผลการคุ้มครองสิ ทธิ
ในกรณี ร้องเรียนในแต่ละประเด็นฐานทรัพยากร

แก้ไขปัญหาได้อย่างดี

ไม่ทราบผล
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6
25
39
11
59
29
25
39
5
12
7

43
31
36
35
39
62
75
56
33
62
100
75
50
52
50
81
71
68

3
6
3
5
8
4
50
5
-

10
20
50
50
29
17
26
25
23
4
10
5
3
14
18
21

20
13
36
12
28
2
9
14
5
-

47
13
21
29
78
50
25
44
29
29
78
5
27

20
60
19
7
20
11
36
27
30
48
100
88
50
47
28
71
88
61

7
25
7
11
6
7
25
8
19
19
15
17
5
12
9

10
20
19
29
17
50
25
36
7
5
13
50
10
17
14
18
16

รวม(247)

20

52

3

20

7

28

38

11

20
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ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา

ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอื่น

เขื่อน(30)
คลองส่งน้า(5)
ปป.สภาพ(16)
จัดการน้า(14)
รวม(65)
ท่าเรือฯ (18)
ที่ดิน (42)
นโยบายฯ(4)
รวม (64)
เหมืองหิ น(27)
เหมืองแร่(21)
เกลือ(2)
ดิ น-ทราย(8)
ที่เหมืองเก่า(4)
รวม (62)
พลังงาน(18)
มลพิ ษอุตฯ(21)
การจัดการฯ(17)
รวม (56)

ไม่มีการสนองตอบ/
ไม่สามารแก้ไข
มีการชะลอการดาเนิ นการ

ยุติการตรวจสอบตามมาตรา 22

%ของการประเมิ นผลการคุ้มครองสิ ทธิ

ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

%ของมาตรการที่เสนอใน
รายงาน

ให้ยตุ ิ โครงการ
สิง่ แวดล้อม

แร่

ชายฝัง่

น้า

ฐานทรัพยากร
(จานวนกรณี )

ภาพที่ 4.2-1 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเด็นฐานทรัพยากรน้า
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คลองส่งนา้
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เปลีย
่ นสภาพฯ

20
10

การจ ัดการนา้

0

ยุต ิโครงการ

แก้ไขปัญหา

ยุต ิตามม.22

ยุต ิจากเหตุผลอืน
่

ภาพที่ 4.2-2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเด็นฐานทรัพยากรชายฝัง่
80
70
60
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ท่าเรือ

40
30

ทีด
่ ิน
นโยบายฯ

20
10
0

ยุต ิโครงการ

แก้ไขปัญหา

ยุต ิตามม.22

ยุต ิจากเหตุผลอืน
่

ภาพที่ 4.2-3 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเด็นฐานทรัพยากรแร่
100
80

เหมืองหิน
เหมืองแร่

60

เกลือ

40

ดิน-ทราย
ทีเ่ หมือง

20
0

ยุต ิโครงการ

แก้ไขปัญหา

ยุต ิตามม.22

ยุต ิจากเหตุผลอืน
่

ภาพที่ 4.2-4 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตามประเด็นสิ่ งแวดล้อม

100
80
พล ังงาน

60

มลพิษอุตสาหกรรม

40

การจ ัดการอืน
่ ๆ

20
0

ยุต ิโครงการ

แก้ไขปัญหา

ยุต ิตามม.22
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ยุต ิจากเหตุผลอืน
่

ภาพที่ 4.3-1 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของการติ ดตามผลการคุ้มครองสิ ทธิ ตามประเด็นฐานทรัพยากรน้า
60
50
40

เขือ
่ น

30

คลองส่งนา
้
เปลีย
่ นสภาพฯ

20

การจ ัดการนา
้

10
0

ไม่มก
ี ารแก้ไข

ชะลอโครงการ บรรเทาปัญหา

แก้ปญ
ั หาได้ดี

ไม่ทราบผล

ภาพที่ 4.3-2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของการติ ดตามผลการคุ้มครองสิ ทธิ ตามประเด็นฐานทรัพยากรชายฝัง่
80
70
60
50
40

ท่าเรือฯ

30

นโยบายฯ

ทีด
่ ิน

20
10
0

ไม่มก
ี ารแก้ไข

ชะลอโครงการ

บรรเทาปัญหา

แก้ปญ
ั หาได้ดี

ไม่ทราบผล

ภาพที่ 4.3-3 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของการติ ดตามผลการคุ้มครองสิ ทธิ ตามประเด็นฐานทรัพยากรแร่
100
80

เหมืองหิน
เหมืองแร่

60

เกลือ

40

ด ิน-ทราย
ทีเ่ หมืองเก่า

20
0

ไม่มก
ี ารแก้ไข

ชะลอโครงการ

บรรเทาปัญหา

แก้ปญ
ั หาได้ดี

ไม่ทราบผล

ภาพที่ 4.4-4 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของการติ ดตามผลการคุ้มครองสิ ทธิ ตามประเด็นสิ่ งแวดล้อม
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80
พล ังงาน

60

มลพิษอุตสาหกรรม

40

การจ ัดการอืน
่ ๆ

20
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ไม่มก
ี ารแก้ไข

ชะลอโครงการ

บรรเทาปัญหา

แก้ปญ
ั หาได้ด ี
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ไม่ทราบผล

ภาพที่ 4.4-1 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตามฐานทรัพยากรน้ า ชายฝั ่ง แร่ สิ่ งแวดล้อม
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ทุกฐานทร ัพยากร
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ยุตโิ ครงการ

แก้ไขปัญหา

ยุตติ ามม.22

ยุตจิ ากเหตุผลอืน่

ภาพที่ 4.4-2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วน (%) ของการติ ดตามผลการคุ้มครองสิ ทธิ ตามทรัพยากรน้า ชายฝัง่ แร่ สิ่ งแวดล้อม
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บรรเทาปัญหา

แก้ปญ
ั หาได้ด ี
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ไม่ทราบผล

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่ แสดงถึงสิ ทธิ ในการกาหนดวิ ถีชีวิตและการประกอบอาชีพ
เรื่อง : การคัดค้านนโยบายการแบ่งเขตประมงจังหวัด และโครงการธนาคารอาหารทะเลในอ่าวพังงา
ความเป็ นมา : ตามทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มนี โยบายในการจัดการระบบทรัพยากรประมงใหม่ โดยให้ม ี
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็นรายจังหวัดนัน้ นโยบายดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ
และวิถชี วี ติ ของชุมชนประมงในพืน้ ทีอ่ ่าวพังงา ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ามจังหวัด คือ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่
ความเห็น :
แถลงการณ์ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุน (SEA FOOD BANK)
๒ กันยายน ๒๕๔๘
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเห็นชอบให้มกี ารดาเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นทุน โดยมีหน่ วยงาน
ภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบหลายหน่ วยงาน ซึ่งในส่วนที่เกีย่ วข้องกับกรมประมงได้มโี ครงการ SEA FOOD BANK เกิดขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะจัดทีท่ ากินให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปญั หาความยากจน สร้างฐานการผลิตอาหารทะเลทดแทนจากการ
จับจากธรรมชาติ สร้างระบบการผลิตอาหารทะเลทีม่ คี วามปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเพือ่ จัดระบบการผลิตสัตว์น้ าให้แก่
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายจานวน ๒๔๘,๔๙๒ ไร่ เพื่อนาไปสู่การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในการส่งออก นอกจากนี้ ยังได้ม ี
การจัดระบบเกษตรภายใต้สญ
ั ญาจ้าง (Contact Farming) เพื่อสนับสนุ น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ก ลุ่มเป้าหมายอีก ด้ว ย
.....................................................
ก. การแปลงสิทธิประโยชน์ ในทะเลสาธารณะมาเป็ นสิทธิของบุคคลแทน ย่อมสร้างผลกระทบบันทอน
่
ทาลายต่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในทะเลสาธารณะโดยสงบสันติมาดัง้ เดิม เป็ นความขัดแย้ง และ
สร้างความแตกแยกในการใช้ระหว่างบุคคลทีไ่ ด้รบั สิทธิใหม่ กับชุมชนผูใ้ ช้ประโยชน์เดิม
ข. การทาระบบเกษตรภายใต้สญ
ั ญาจ้าง (Contact Farming) ย่อมเปลีย่ นฐานะจากเกษตรทีป่ ระกอบ
อาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นการเกษตรแบบภายใต้กากับการบริหารจัดการของบริษทั ทุนการเกษตร ย่อมมีแนวโน้ม
ของการล่มสลายในอาชีพ เฉกเช่น การเลีย้ งกุง้ กุลาดา การเลีย้ งไก่ เป็นต้น อีกทัง้ สิทธิในทะเลสาธารณะในอนาคตย่อมตกในมือ
ของทุนต่อไปในอนาคต ซึง่ ขัดแย้งต่อหลักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ค. ถึง แม้จะมีก ารจัดอบรมตามหลักสูต รที่กาหนดให้แก่บุ ค คลที่ไ ด้ร บั สิทธิใหม่ก็ต าม หากแต่ บุค คล
ดังกล่าวไม่เคยประกอบอาชีพมาก่อนย่อมมีความเสีย่ งสูง ผิดกับประมงพื้นบ้าน ทีเ่ ลี้ยงอยู่เดิม ย่อมมีภูมปิ ญั ญาในการจัดการ
อย่างยังยื
่ นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ดังนัน้ ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอเสนอแนะนโยบายต่อโครงการดังกล่าว
เพือ่ เป็นแนวทางการแก้ไขปญั หาความยากจนอย่างยังยื
่ น ดังนี้
๑. เพื่อให้ประมงพื้นบ้านกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมันคง
่ และเป็ นไปในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐบาลควรมีแนวนโยบายในการจัดการอย่างยังยื
่ น มิให้มกี ารนาเครือ่ งมือประมง ซึง่ แย่งชิงทรัพยากรอย่างรุนแรงของเรืออวนรุน เรือ
ั
่
อวนลาก ตลอดจนเรือปนไฟปลากะตัก อันเป็ นผลให้ประมงพืน้ บ้านมีรายได้ลดน้อยลงอย่างมาก จนต้องตกอยู่ในฐานะยากจน
๒. ให้รฐั บาลจัดการกับผูบ้ ุกรุกและทาลายปา่ ชายเลน และดาเนินการฟื้นฟูปา่ ชายเลน อันเป็ นแหล่งผลิต
และอนุบาลสัตว์น้าโดยด่วน เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ฐานทรัพยากร อันประเมินค่ามิได้ของชาติ รวมทัง้ เป็นการเพิม่ รายได้ให้แก่
ประมงพืน้ บ้านอีกทางหนึ่งด้วย
คณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้า ชายฝั ่ง และแร่ พิ จารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ นโยบายนี้เป็นตัวอย่างของโครงการทีเ่ มือ่ พิจารณาโดยผิวเผินจะเห็นว่าเป็ นโครงการทีห่ วังดี แต่หาก
พิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ และวิถชี วี ติ ชุมชนอย่างร้ายแรง และ
ั่
อาจจะนาไปสู่การครอบครองทีด่ นิ ชายฝงและในผื
นทะเลโดยนายทุนและชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๒ โครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และนโยบายของรัฐทีข่ าดการมีส่วนร่วมของประชาชน
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
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ตารางที่ 4.3 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่ แสดงถึงสิ ทธิ ในการมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาทรัพยากร
เรื่อง : สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี การคัดค้านการให้ประทานบัตรทาเหมืองหิ นปูนในบริ เวณภูเขาถา้ เอราวัณ และโรงปูนซี เมนต์
ตาบลช่องสาริ กา อาเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี
ความเป็ นมา : พืน้ ทีเ่ ขาถ้าเอราวัณตัง้ อยู่ในหมูท่ ่ี ๙ หมูท่ ่ี ๑๒ และหมูท่ ่ี ๑๓ ตาบลช่องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
พืน้ ทีอ่ ยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุร ี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ นิคมสร้างตนเองในจังหวัดลพบุร ี และจังหวัดสระบุร ี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๘ ภูเขาลูกนี้ไม่อยู่ในเขตปา่ สงวนแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ และสวนปา่ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ ๒.๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ เขาถ้าเอราวัณเป็นภูเขาหินปูนขนาด
กลาง บริษทั โอเชีย่ นซีเมนต์ จากัด ได้ยน่ื คาขอประทานบัตร ๖ แปลง เพือ่ ทาเหมืองแร่หนิ ปูน ในพืน้ ทีเ่ ขาถ้าเอราวัณ เพือ่ ใช้ใน
โรงปูนซีเมนต์ของบริษทั โอเชีย่ นซีเมนต์ จากัด ซึง่ จะทาการก่อสร้างในทีร่ าบเชิงเขาถ้าเอราวัณ ผูร้ อ้ งกับพวกเกรงอันตรายจะ
เกิดแก่การดารงชีวติ ของราษฎร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของเขาถ้าเอราวัณ ซึง่ ราษฎร
ต้องการจะรักษาไว้
ความเห็น : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า......................................
๑. เขาถ้าเอราวัณ อยู่ห่างจากทีว่ ่าการอาเภอเมืองลพบุรปี ระมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีภูมปิ ระเทศทีม่ คี ุณค่า
ยิง่ สมควรสงวนรักษาไว้เป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติภเู ขาหินปูน ของจังหวัดลพบุร ี ซึ่งปจั จุบนั ภูมปิ ระเทศเช่นนี้จะถูกทาลายจาก
โรงโม่หนิ และโรงปูนซีเมนต์ ยิง่ กว่านัน้ ภายในถ้าต่าง ๆ ของภูเขาลูกนี้ยงั พบเครือ่ งใช้ของมนุ ษย์ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ สามารถ
ใช้เป็นแหล่งศึกษาการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์โบราณได้...................................
๒. จากการศึกษาเอกสารรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมของการก่อ สร้างโรงปูน ซีเมนต์ พบว่าการตัง้
โรงงานซีเมนต์ครัง้ นี้ยงั ต้องใช้วตั ถุดบิ จากแหล่งหินปูนอื่น เช่นจาก น่ าเฮงศิลา รุ่งอรุณศิลา และศิลานิยมชัย โดยระบุแหล่งทีต่ งั ้
ของหินปูนในภูเขาข้างเคียง ซึง่ ยังเป็นทีก่ งั ขาว่า แหล่งหินปูนทีร่ ะบุได้ร ับประทานบัตรแล้วหรือไม่ และประชาชนในละแวกนัน้
รับรูเ้ รือ่ งประทานบัตรเหล่านัน้ หรือไม่ รวมถึงถ้ามีการระเบิดหินจากภูเขาข้างเคียงจริง ย่อมก่อให้เกิดมลพิษและปญั หา ต่าง ๆ
เช่น การระเบิดหินทีภ่ เู ขาถ้าเอราวัณเช่นกัน.....................................
ข้อสรุป
๑. เขาถ้าเอราวัณมีคุณค่าทัง้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความงดงามของธรรมชาติภูผาถ้า เป็ น
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พชื หายาก และเป็ นแหล่งโบราณคดีท่จี ะสืบทอดอารยธรรมจากยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ถึงยุค
ประวัตศิ าสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงยุคปจั จุบนั มีคุณค่าเกินกว่าจะระเบิดภูเขานาไปผลิตซีเมนต์ สมควรใช้พ้นื ที่
เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และอารยธรรมของจังหวัดลพบุร ี คณะอนุ กรรมการฯเห็นด้วยทีก่ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื จะประกาศพืน้ ทีภ่ เู ขาถ้าเอราวัณเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
๒. สาหรับกรณีโรงปูนซีเมนต์นนั ้ ไม่มเี หตุผลสมควรทีจ่ ะก่อสร้างในพื้นทีบ่ ริเวณเขาถ้าเอราวัณ เนื่องจาก
ในบริเวณจังหวัดสระบุรซี ่งึ อยู่ตดิ กับจังหวัดลพบุร ี มีโรงปูนซีเมนต์อยู่มากมาย และมีอตั ราการผลิตจานวนมากอยู่แล้ว ดังนัน้
หากมีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จะไปขัดขวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วของจังหวัดลพบุร ี รวมถึงทาลายสภาพแวดล้อม สร้างแหล่ง
มลพิษ และทาลายวิถชี วี ติ ชุมชน โดยไม่คมุ้ ค่าและไม่จาเป็น
ข้อ ๔. มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมขี อ้ เสนอต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และจังหวัดลพบุร ี ดังนี้
๔.๑ ให้ก รมอุ ทยานแห่ งชาติ สัต ว์ ป่า และพัน ธุ์ พ ืช เร่ งดาเนิ น การเพื่อ ให้มกี ารประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้พน้ื ทีเ่ ขาถ้าเอราวัณเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๒ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยุติเรื่องการอนุ ญาตให้ตงั ้ โรงปูนซีเมนต์ ในบริเวณตาบลช่อ งสาริกา
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๓ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มน ารายงานฉบับ นี้ เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ของบริษทั โอเชีย่ น ซีเมนต์ จากัด ในการประชุมครัง้ ต่อไป
๔.๔ ให้จงั หวัดลพบุรคี วบคุมการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ให้เป็นตามประกาศผังเมืองรวม ทีก่ าหนดให้บริเวณ
นี้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ เกษตรกรรม และส่งเสริมให้เขาถ้าเอราวัณเป็นพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ของจังหวัดลพบุร ี ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
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ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่แสดงถึงสิ ทธิ ในชีวิต และสิ ทธิ ในสุขภาพอนามัย
เรื่อง : สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ปัญหาการก่อสร้างท่าเที ยบเรือขนทรายในพื้นที่ ตาบลป่ าโมก อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
ความเป็ นมา : ตามทีไ่ ด้ปรากฏเป็นข่าวในสือ่ มวลชนว่า นายประโยชน์ เฉลิมกลิน่ ได้รอ้ งเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องว่า นางพักตร์วภิ า เฉลิมกลิน่ ซึง่ เป็นภรรยาของนายประโยชน์ เฉลิมกลิน่ ได้ถูกคนร้ายลอบยิงจนเสียชีวติ เมือ่
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ ๗ บ้านหัวกระบือ ตาบลปา่ โมก อาเภอปา่ โมก จังหวัดอ่างทอง ซึง่ นาย
ประโยชน์ เฉลิมกลิน่ สันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะมาจากการทีผ่ ตู้ ายเป็นหนึ่งในแกนนาต่อสูค้ ดั ค้านการก่อสร้างท่าทรายและการ
ดูดทรายในบริเวณชุมชนบ้านหัวกระบือ........
ความเห็น : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมคี วามเห็นดังนี้
การต่อสูเ้ พื่อรักษาสภาพแวดล้อมของนางพักตร์วภิ าฯ เป็ นการกระทาทีม่ คี ุณค่าสมควรยกย่อง อันเป็ น
การแสดงถึงการรักษาสิทธิของตนเองและชุมชน การเสียชีวติ ของนางพักตร์วภิ าฯ เป็ นเหตุสะเทือนขวัญ ผูร้ บั ผิดชอบคดีต้อง
ติดตามจับกุมผูก้ ระทาความผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว เพือ่ ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวนางพักตร์วภิ าฯ และทา
ให้ราษฎรรูส้ กึ ปลอดภัยจากการข่มขู่ คุกคาม
จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ คณะกรรมการสิทธิม นุ ษยชนแห่งชาติมคี วามเห็นสอดคล้องกับเทศบาล
่
ตาบลปาโมก อาเภอปา่ โมก จังหวัดอ่างทอง ทีจ่ ะรักษาพืน้ ทีท่ น่ี างพักตร์วภิ าฯ ได้ต่อสูค้ ดั ค้านการก่อสร้างท่าโกรกทราย ไว้เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงศึกษาวิถชี วี ติ ถิน่ ไทย
ั
จากกรณีปญหาท่
าโกรกทรายทีเ่ กิดขึน้ เป็ นตัวอย่างทีท่ าให้เห็นว่ากิจการท่าโกรกทรายเป็นกิจการซึง่ สร้าง
ั
ปญหาต่อสภาพแวดล้อม ความสงบสุข และสุขภาพอนามัยของชุมชน รวมถึงเป็ นกิจการทีก่ ่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชน
เห็น ควรหาแนวทางให้เป็ น กิจการที่ต้อ งควบคุ มการดาเนินการทัง้ ในเรื่องการกาหนดเขตพื้น ที่ ( Zoning) และกระบวนการ
ประกอบกิจการ โดยเร่งด่วน
นอกจากนี้ กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิง่ ล่วงล้าลาน้าจังหวัดอ่างทอง มี
ลักษณะเร่งรีบอย่างผิดสังเกต .........................................
ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมมี าตรการการแก้ไขปญั หาต่ อสานักงานตารวจแห่งชาติ เทศบาล
ตาบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กรมขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
๔.๑ ให้ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ เร่งรัดและกากับดูแลให้ม ี การติดตามหาผู้กระทาความผิดกรณีการ
สังหารนางพักตร์วภิ า เฉลิมกลิน่ โดยเร็ว และมีรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการให้แก่ชุมชนรับทราบเป็ นระยะ ภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
ั ่ น้ าเจ้าพระยาในเขตพื้นที่
๔.๒ ให้เทศบาลตาบลปา่ โมก หาแนวทางออกเทศบัญญัตเิ พื่อรักษาพื้นทีร่ มิ ฝงแม่
่
เทศบาลตาบลปาโมก เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงศึกษาวิถชี วี ติ ถิน่ ไทย ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๓ ให้จงั หวัดอ่างทอง ประสานงานกับกรมขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
โยธาธิการและผังเมือง หาแนวทางกาหนดให้การประกอบกิจการท่าเทียบเรือขนถ่ายดินทราย เป็ นกิจการที่ต้องควบคุมการ
ดาเนินการทัง้ ในเรื่องการกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) และปรับปรุงกระบวนการประกอบกิจการให้มกี ระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเพิม่ มาตรการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม
๔.๔ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หยิบยกกรณีท่าเทียบเรือขนถ่าย
ั ่ น้ าเจ้าพระยาในจังหวัดอ่างทอง มาศึกษาเพือ่ หาแนวทางแก้ปญั หาผลกระทบสิง่ แวดล้อมสะสม
ดินทรายบริเวณริมฝงแม่
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ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่แสดงถึงสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
เรือ่ ง : สิทธิชุมชน กรณีโครงการวางท่อส่งก๊าซจากโรงแยกก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ความเป็ นมา : โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ ของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งต้องพาดผ่านบ้าน
ปา่ งาม หมูท่ ่ี ๓ ตาบลตลิง่ ชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อาจส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน แนวท่อส่งก๊าซอยู่ใกล้มสั ยิด
ซึ่งเป็ นสถานทีส่ าคัญของศาสนา อิสลาม นอกจากนี้ ยังมีการใช้กาลังของอาสารักษาดินแดน (อส.) คอยคุม้ ครองการดาเนิน
โครงการของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และมีการข่มขูช่ าวบ้านทีค่ ดั ค้านโครงการ
ความเห็น : คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม มีความเห็นว่า
๓.๑ จากการลงพื้นทีต่ รวจสอบของคณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม
เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พบว่า มีการกระทาเข้าข่ายลักษณะข่มขูช่ าวบ้านที่คดั ค้านจริง และมีการวางท่อส่งก๊าซใกล้มสั ยิด
จริง บัดนี้ได้มกี ารก่อสร้างเสร็จไปแล้ว
๓.๒ จากการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เมือ่
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พบว่า บริเวณทีด่ นิ ของนางเน๊ าะ หัดยุมสา ครอบครองอยู่มไิ ด้มสี ภาพเป็ นลาห้วยสาธารณะแต่อย่าง
ใด แต่เป็นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์เป็นสวน และจากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า กรณีขอ้ โต้แย้งระหว่างผูค้ รอบครองทีด่ นิ ตามแบบแจ้ง
การครอบครองทีด่ นิ (สค. ๑) เลขที่ ๑๗๗ หมูท่ ่ี ๖ ตาบลบ้านนา อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เนื้อทีร่ วม ๓ ไร่ ซึ่งเจ้าหน้ าทีฝ่ ่าย
ปกครองอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แจ้งต่อผูอ้ านวยการท่อก๊าซธรรมชาติสงขลา ว่าเป็นลาห้วยสาธารณประโยชน์ แต่สานักงาน
ทีด่ นิ จังหวัดสงขลา สาขาจะนะ แจ้งว่าทีด่ นิ ตามแบบแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (สค. ๑) เลขที่ ๑๗๗ ดังกล่าวยังไม่มกี ารนาไปออก
เอกสารสิทธิใดๆ ดังนัน้ เมื่อนางเน๊ าะ หัดยุมสา ได้ครอบครองที่ดนิ ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (สค. ๑) เลขที่ ๑๗๗
ต่อเนื่องจากนายสัน หัดยุมสา จนถึงปจั จุบนั และมีการก่อสร้างท่อส่งก๊าซผ่านทีด่ นิ แปลงดังกล่าวแล้ว ดังนัน้ นางเน๊ าะ หัดยุมสา
สมควรได้รบั การชดเชยค่าทีด่ นิ จากบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม มีขอ้ เสนอต่ อจังหวัดสงขลา บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) และรัฐบาล ดังนี้
๔.๑ ให้จงั หวัดสงขลา มีมาตรการควบคุมดูแลมิให้มกี ารข่มขู่ผคู้ ดั ค้าน เฉกเช่นกรณีโครงการก่อ สร้างท่อ
ส่งก๊าซ ตาบลตลิง่ ชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อีกต่อไป ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการทันที นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๒ ให้บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ชดเชยค่ าที่ดิน ของนางเน๊ าะ หัดยุ มสา ที่ท่อ ส่ งก๊าซผ่ านที่ดิน
ดังกล่าวตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (สค. ๑) เลขที่ ๑๗๗ หมู่ท่ี ๖ ตาบลตลิง่ ชัน อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทัง้ นี้ ให้
ชดเชยให้เสร็จสิน้ ภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๓ ให้รฐั บาล วางมาตรการมิให้มกี ารข่มขูค่ ุกคามในแต่ละจังหวัดทีม่ โี ครงการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทีม่ กี ารเผชิญหน้าระหว่างผูท้ เ่ี ห็นด้วยและผูค้ ดั ค้าน
ทัง้ นี้ ให้ดาเนินการให้เสร็จสิน้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
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ตารางที่ 4.6 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่แสดงถึงสิ ทธิ ชมุ ชน
เรื่อง : สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี คดั ค้านโครงการก่อสร้างสะพาน เขื่อนกันคลื่น ขุดลอกทราย และท่าเที ยบเรือยอร์ช บริ เวณ
อ่าวคลองสน อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ความเป็ นมา : ราษฎรในชุมชนบ้านย่าหมี หมูท่ ่ี ๓ ตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ได้
ั ่ เวณอ่าวคลองสนและบริเวณใกล้เคียงเป็ นแหล่ง
พึง่ พาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติทย่ี งั คงอุดมสมบูรณ์ในทะเลและชายฝงบริ
ประกอบอาชีพประมงพืน้ บ้านมาช้านาน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ บริษทั นาราชา จากัด ได้ยน่ื คาขออนุญาตก่อสร้างสะพาน เขือ่ นกัน
คลืน่ ขุดลอกทราย และท่าเทียบเรือยอร์ช บริเวณอ่าวคลองสน โดยอ้างว่า เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สร้างความเจริญให้เกาะ
ยาวใหญ่ และเป็นทีจ่ อดเรือประมงให้กบั ชาวประมง ราษฎรมีความกังวลว่า การก่อสร้างโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ั่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในบริ
เวณดังกล่าว โดยเฉพาะกระทบต่อหญ้าทะเล พันธุส์ ตั ว์น้ าวัยอ่อน ปะการัง ซึง่ เป็นแหล่ง
ห่วงโซ่อาหาร และจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงพืน้ บ้านในทีส่ ุด
ความเห็น : คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ทัง้
การตรวจสอบข้อ เท็จจริงด้ว ยเอกสารจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเชิญหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งและราษฎรมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงด้วยวาจา และการเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพืน้ ที่ พบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นดังนี้
๑. การดาเนินโครงการก่อสร้างสะพาน เขือ่ นกันคลื่น และท่าเทียบเรือยอร์ช บริเวณหาดคลองสน ตาบล
ั่
เกาะยาว อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จะก่อให้เกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศของชายฝงทะเลอย่
างรุนแรง
โดยเฉพาะแหล่งหญ้าทะเลซึง่ มีเป็นจานวนมากในบริเวณดังกล่าว กล่าวคือ
๑.๑ บริเวณอ่าวคลองสนมีหญ้าทะเลทีข่ น้ึ อยู่ระหว่างแนวน้าขึน้ สูงสุดถึงแนวน้ าลงต่าสุด แหล่ง
หญ้า ทะเลบริเ วณนี้ ม ีค วามอุ ด มสมบูร ณ์ ข องหญ้า ทะเลค่ อ นข้า งสูง มีพ้ืน ที่ป กคลุ ม หญ้า ทะเลอยู่ร ะหว่ า ง ๕๐-๙๐% การ
แพร่กระจายของหญ้าทะเลครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑.๘ ตารางกิโลเมตร หญ้าทะเลที่พบในบริเวณนี้มถี ึง ๗ ชนิด จากที่ม ี
รายงานพบในเมืองไทย ๑๒ ชนิด
๑.๒ ราษฎรในชุมชนบริเวณดังกล่าวได้ร่วมกันอนุ รกั ษ์ แหล่งหญ้าทะเลมาตลอด เพราะการมี
ั่
หญ้าทะเลนัน้ ผูกพันและเชือ่ มโยงกับวิถกี ารทาประมงพื้นบ้านหรือประมงชายฝงมาก
เนื่องจากหญ้าทะเลเป็ นแหล่งอาหารหลัก
ของสัตว์ทะเลบางชนิด เช่น เต่าตนุ ปลานกแก้ว ปลาขีต้ งั เป็ ด ปลากระทุงเหว หอย Queen conch เม่นทะเล และทากเปลือ ก
บางชนิด เป็ นแหล่งทีอ่ ยู่ของพืชอิงอาศัยทีห่ ลากหลายมาก ซึ่งพืชเหล่านี้จะเป็ นอาหารของสัตว์ทไ่ี ม่มกี ระดูกสันหลัง และปลา
และเป็ นแหล่งสะสมอินทรีย์สารที่จะถูกกินและย่อยสลาย โดยสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังขนาดเล็ก และ จุลนิ ทรีย์ ซึ่งสัตว์
ขนาดเล็กเหล่านี้จะเป็ นอาหารของสัตว์ทม่ี ขี นาดใหญ่กว่าอีกทอดหนึ่ง เป็ นต้น การทาลายหญ้าทะเลจึงเท่ากับเป็ นการทาลาย
ชาวประมงในบริเวณดังกล่าวด้วย
๒. จากการตรวจสอบข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรื่อง กาหนดเขตพื้นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ท่ไี ด้รบั ธรณีพบิ ตั ิ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเนื้อหาในประกาศเกี่ยวข้องโดยตรงกับแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณนี้ คือ
๒.๑ พืน้ ทีห่ มูท่ ่ี ๒ บ้านช่องหลาด หมู่ท่ี ๓ บ้านย่าหมี หมู่ท่ี ๔ บ้านคลองบอน ตาบลเกาะยาว
ใหญ่ เป็นเขตพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ั่
๒.๒ พื้นที่จากแนวชายฝงทะเลโดยรอบเกาะออกไปในทะเล
เป็ นระยะ ๓๐๐ เมตร ของเกาะ
ยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เป็นเขตน่านน้าในพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ใน
ประกาศนี้
๒.๓ ในพื้นที่ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ห้ามกระทาการดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ห้ามกระทาหรือ
การประกอบกิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบหรืออาจทาให้ปะการังซากปะการังหรือหินปะการัง และหญ้าทะเล
ถูกทาลาย หรือเสียหายในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล ตามประกาศฯ ข้อ ๖(๒)
ดังนัน้ การอนุญาตให้มกี ารดาเนินโครงการก่อสร้างสะพาน เขือ่ นกันคลื่น และท่าเทียบเรือยอร์ช บริเวณ
อ่าวคลองสน ตาบลเกาะยาว อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จึงเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อประกาศข้างต้นอย่างชัดแจ้ง และยังมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๐ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า “ผูใ้ ดฝ่าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๔๔ หรือตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ”
๓. จากการรับฟงั การชีแ้ จงของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้มกี ารกล่าวอ้างว่า การขุดลอกร่องน้ าดังกล่าวนัน้
102

เพื่อให้ราษฎรสามารถนาเรือเข้าออกได้สะดวก แต่ จากการรับฟงั การชี้แจงของราษฎรพบว่า ราษฎรไม่ต้องการการขุดลอก
เพราะนอกจากจะเป็ นการทาลายหญ้าทะเลแล้ว ชุมชนบริเวณดังกล่าวมีเรือประมงอยู่ไ ม่ถงึ ๒๐ ลา ซึ่งทีผ่ ่านมาชาวประมงไม่
ั
เคยมีปญหาเรื
อ่ งทีจ่ อดเรือ
จากข้อ เท็จจริงข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมคี วามเห็น ว่า กระบวนการตัดสินใจต่ อ
โครงการต้องเป็ นไปตามหลักสิทธิการมีส่ วนร่วมของประชาชน และต้อ งเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งข้างต้น
รวมทัง้ ต้องไม่เป็นสาเหตุให้ปญั หาความขัดแย้งลุกลามบานปลายมากขึน้ จนกลายเป็ นความรุนแรงจนทาให้ไม่สามารถควบคุม
ั
หรือแก้ไขปญหาได้
๔. จากคาชีแ้ จงของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระบุว่า พื้นทีด่ งั กล่าว
อยู่ในเขตพืน้ ทีเ่ ตรียมประกาศเป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม ตามร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง
กาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมในบริเวณพื้นทีอ่ าเภอคุระบุร ี อาเภอตะกัวป
่ ่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับ
ปุด และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ...... ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเห็นด้วยกับการประกาศดังกล่าวให้
เป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมอย่างถาวร
แต่เนื่องจากการประกาศข้างต้นยังไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ที จึงเห็นว่าต้องขยายเวลาของประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั
ธรณีพบิ ตั ิ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งประกาศเมือ่ วันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
๕. คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเห็นว่า การดาเนินโครงการในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมในภาพกว้าง แต่ในการพิจารณาให้อนุ ญาตกลับแยกพิจารณาในประเด็นย่อย โดยไม่มกี ารมองและเชื่อมโยง
ผลกระทบในภาพรวม
๖. พืน้ ทีโ่ ครงการเป็นพื้นทีส่ าธารณประโยชน์ และเป็ นพื้นทีท่ ช่ี าวประมงพื้นบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง
ผูใ้ ช้ประโยชน์ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเมือ่ เทียบเคียงกับกรณีการขอใช้ทด่ี นิ สาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ทีม่ กี ารบัญญัตขิ นั ้ ตอนการขอใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย ดังนัน้ การขอใช้ทส่ี าธารณะ
ในทะเลควรมีเงือ่ นไขขัน้ ตอนทีเ่ สมอกัน
การอนุญาตให้ใช้พน้ื ทีส่ าธารณประโยชน์ในทะเลทีป่ ระชาชนใช้ร่วมกัน ไปเป็น ให้เอกชนใช้ประโยชน์ เป็ น
การกระทบกระเทือนถึงสิทธิในการทามาหากินของชาวประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวคลองสน ตาบลเกาะยาว อาเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา ทาให้ประชาชนถูกลิดรอนจากวิถที างแห่งการยังชีพของตน
ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมขี อ้ เสนอต่อ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และจังหวัดพังงา ดังนี้
๔.๑ ให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวียกเลิกการอนุ ญาต การขุดลอก การสร้างท่าเทียบเรือ การ
ก่อสร้างเขือ่ นกันคลืน่ และการกระทาใด ๆ บริเวณอ่าวคลองสน ตาบลเกาะยาว อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ทีไ่ ด้มกี ารอนุ ญาต
ไปแล้วโดยทันที
๔.๒ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประกาศพืน้ ทีบ่ ริเวณอ่าวคลองสน
ตาบลเกาะยาว อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม และให้เริม่ ดาเนินการภายใน ๙๐ วัน
๔.๓ ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ขยายเวลาของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั ธรณีพบิ ตั ิ
ภัย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๔๙ ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม ตามข้อ ๔.๒ ในทันทีทไ่ี ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๔ ให้จงั หวัดพังงา โดยคณะกรรมการพิจารณาสิง่ ล่วงล้าลาน้าจังหวัดพังงา พิจารณาไม่อนุ ญาตให้มกี าร
ใช้ประโยชน์จากทีส่ าธารณะทีป่ ระชาชนใช้ร่วมกันในลักษณะเช่นนี้ ทันทีทไ่ี ด้รบั รายงานฉบับนี้
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4.2.2 มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หา จากการพิจ ารณารายงานของคณะอนุ กรรมการ พบว่า มาตรการที่
คณะอนุกรรมการฯมีต่อกรณีรอ้ งเรียนทัง้ หมดสามารถจาแนกมาตรการออกเป็ นหมวดได้เพียง 5 กลุ่มใหญ่ๆ ซึง่ ทา
ให้เห็นว่า แท้จริงแล้วความเห็นต่อกรณีรอ้ งเรียนนัน้ สามารถดาเนินการได้เพียงไม่กล่ี กั ษณะทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ มาตรการดังกล่าว ได้แก่
- ให้ยุติโครงการหรือยกเลิ กโครงการ เนื่องจากคณะอนุ กรรมการฯเห็นว่า โครงการทีถ่ ูกร้องเรียนเป็ น
โครงการทีก่ ระทบต่อสิทธิของประชาชน บางโครงการเป็ นการดาเนินการทีไ่ ม่ เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย บาง
โครงการไม่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมแต่ อย่างใด คณะอนุ กรรมฯการจึงมีมติเสนอให้ยุติโครงการ
สาหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนิน การ หรือมีม ติให้ย กเลิกโครงการสาหรับกรณีท่ดี าเนินโครงการไปแล้ว (ดู
ตัวอย่างในตาราง 4.7 ประกอบ)
- ให้กาหนดค่าชดเชยอย่างเป็ นธรรม เนื่องจากบางโครงการกระทบต่อสิทธิของประชาชนทีต่ ้องได้รบั
การคุ้มครองด้วยการก าหนดจ่า ยเงินค่ าชดเชย คณะอนุ กรรมการฯจึง มีมติให้หน่ วยงานที่รบั ผิด ชอบโครงการ
ดาเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ทัง้ ทีใ่ นกรณีทจ่ี ะมีการพัฒนาโครงการ และในกรณีท่ี
โครงการทีพ่ ฒ
ั นาไปแล้ว (ดูตวั อย่างในตาราง 4.8 ประกอบ)
- ให้แก้ไขปัญหา/บรรเทาความเดือดร้อนแต่ละกรณี มาตรการในรูปแบบนี้จะเป็ นการแก้ปญั หาเฉพาะ
รายกรณีทม่ี คี วามแตกต่างกันไปตามเนื้อหาของปญั หา โดยมีการกาหนดมาตรการให้หน่ วยงานทีต่ ้องรับผิดชอบ
ดาเนินการแก้ไขปญั หา ซึ่งจะมีการกาหนดระยะเวลาให้ปฏิบตั ินับแต่วนั ที่ได้รบั รายงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาตัง้ แต่
ในทันที ระยะเวลา 15 วัน ระยะเวลา 30 วัน ระยะเวลา 60 วัน (ดูตวั อย่างในตาราง 4.9 ประกอบ)
- ข้ อ เสนอในเชิ งนโยบาย โดยส่ว นใหญ่ ในรายงานคณะอนุ ก รรมการฯมิไ ด้ก าหนดมาตรการในเชิง
นโยบายมากนัก แต่กพ็ บอยู่บ้างในการกาหนดมาตรการเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปญั หาในพื้นที่ และในระดับการ
แก้ไขกฎหมาย โดยการนาเสนอต่อรัฐบาลแต่จะเป็ นการนาเสนอในเชิงรูปธรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้เลย (ดูตาราง
ที่ 4.10 ประกอบ)
- ยุติการตรวจสอบ ในการยุติการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการฯ นัน้ สามารถพบว่ามีสาเหตุเพียง 4
กรณีหลักๆ กล่าวคือ
1)
การยุติเนื่องจากเนื่องจากผู้ร้องได้ดาเนินการนากรณีร้องเรียนไปฟ้องร้องคดีเพื่อให้หน่ วยงาน
ด าเนิ น การหรือ รับ ผิด ชอบตามกฎหมาย ซึ่ง คณะอนุ ก รรมการฯต้ อ งยุ ติก ารตรวจสอบ ตามพระราชบัญ ญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 โดยมากจะเป็ นประเด็นทีด่ นิ และการเปลีย่ นแปลงสภาพ
แหล่งน้า
2) การยุตเิ นื่องจากโครงการหรือการกระทาทีถ่ ูกร้องเรียนได้ยกเลิกหรือยุตลิ งก่อนคณะอนุ กรรมการฯจะ
พิจารณาทารายงาน รวมถึงการที่ไม่มคี วามชัดเจนในการพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นน้ าและ
ชายฝงั ่
3) การยุตเิ นื่องจากมีการแก้ไขปญั หาและหรือสภาพปญั หาได้คลีค่ ลายจนเป็ นทีพ่ อใจแก่ผรู้ อ้ งเรียนก่อน
คณะอนุ ก รรมการฯจะพิจ ารณาท ารายงาน โดยเฉพาะประเด็น เหมือ งหิน เหมือ งแร่ และมลพิ ษ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและพลังงาน รวมถึงโครงการการจัดการน้าบางโครงการ
4) ยุติเนื่องจากคณะอนุ กรรมการฯไม่อาจหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เพราะไม่อาจติดต่อผู้
ร้องเรียนได้และหรือเมื่อลงพืน้ ทีก่ ไ็ ม่อาจได้ขอ้ มูลมาเพื่อดาเนินการพิจารณาต่อ (ดูตวั อย่างในตารางที่ 4.11)
นอกจากนี้อาจมีการยุติเนื่องจากผู้ร้องเรียนได้ขอถอนคาร้องเรียน ซึ่งคณะอนุ กรรมกการฯก็จะพิจารณา
เป็ นรายกรณีไป หากเห็นว่ากรณีใดจาเป็ นต้ องตรวจสอบต่อไปเนื่องจากโครงการหรือการกระทาดังกล่าวเป็ นไป
ในทางละเมิดต่ อสิทธิของบุคคลอื่น ก่อให้เกิดความเสียหายต่ อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จาเป็ นต้อง
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ตรวจสอบต่อ คณะอนุกรรมการฯก็จะพิจารณาตรวจสอบต่อไป แม้จะมีการขอถอนเรื่องร้องเรียนจากผูร้ อ้ ง โดยได้มี
การระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบ
ตารางที่ 4.7 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่เสนอให้ยตุ ิ โครงการ
เรื่อง : สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี เขื่อนท่าแซะ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ความเป็ นมา : เมือ่ พ.ศ.๒๕๓๒ ได้เกิดวาตภัยจากพายุเกย์ เป็นผลให้น้าท่วมจังหวัดชุมพรและชุมชนบริเวณโครงการก่อสร้าง
เขือ่ นท่าแซะ ซึง่ ประกอบด้วยคนไทยและคนไทยพลัดถิน่ ทีไ่ ด้รบั ความบอบช้าอย่างแสนสาหัส ต้องดิน้ รนช่วยเหลือตนเองในการ
ั
สร้างชีวติ ใหม่ กลับจะต้องถูกซ้าเติมด้วยโครงการก่อสร้างเขือ่ นท่าแซะ อนึ่ง ปญหาน
้ าท่วมอาเภอเมืองชุมพรก็ได้รบั การแก้ไข
จากโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ตามพระราชดาริ โครงการขุดคลองนากระตามเพือ่ ระบายน้าจากคลองท่าแซะ และโครงการอืน่ ๆ
ั
ซึง่ ช่วยแก้ไขปญหาน
้ าท่วมในจังหวัดชุมพรได้แล้ว
ความเห็น : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเห็นว่า
๓.๑ เนื่องจากประชาชนในพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการและบริเวณโดยรอบมีสทิ ธิในการกาหนดเจตจานงในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชนของตน ประกอบกับโครงการก่อสร้างเขือ่ นท่าแซะ เป็ นโครงการของรัฐทีม่ ี
ผลกระทบต่อประชาชนและสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง แต่จากการตรวจสอบพบว่า การริเริม่ โครงการและการดาเนินการของ
โครงการกลับไม่มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็น
ปี ๒๕๓๙ ตลอดทัง้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการก็ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากการตรวจสอบยังพบอีกว่า โครงการนี้ก่อให้เกิดการกระทาอันเป็ นการข่มขู่ คุกคาม และสร้างความ
หวาดกลัว แตกแยกในชุมชน อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิชุมชน
๓.๒ ประชาชนมีส ิทธิในการกาหนดวิถีช ีว ิต ของตนเอง โดยการเลือ กที่จะอยู่อ าศัย และตัง้ ถิ่น ฐานใน
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี ดังนัน้ เมือ่ ประชาชนและชุมชนประสงค์จะใช้ชวี ติ อยู่ในพืน้ ทีด่ งั ้ เดิมของตนเอง กรมชลประทานจึง ควรเคารพการ
ตัดสินใจเลือกถิน่ ฐานของชุมชนทีไ่ ม่ยอมอพยพออกจากพืน้ ที่
๓.๓ เนื่องจากเขือ่ นท่าแซะเป็นโครงการของรัฐ ซึง่ ก่อนดาเนินการก่อสร้างจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสียก่อ น แต่ปรากฏว่ากรมชลประทานยังปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการสิง่ แว ดล้อ ม
แห่งชาติ ไม่ครบถ้วน ดังนี้
๓.๓.๑ กรมชลประทานยังมิได้ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบในกรณีขอบเขตพื้นทีน่ ้ าท่วม
ถึงทีอ่ ยู่ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าอุทยานสมเด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ พร้อมทัง้ รายงานผลการดาเนินงานให้ประธาน
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเพือ่ ทราบ ก่อนทีจ่ ะนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาต่อไป
๓.๓.๒ กรมชลประทานยังมิได้ดาเนินการในประเด็นข้อเรียกร้องของราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
โครงการให้ได้ขอ้ ยุตกิ ่อนทีจ่ ะดาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่า จนปจั จุบนั ราษฎรยังไม่ยนิ ยอมใน
การอพยพและไม่ยอมรับค่าชดเชย
๓.๓.๓ จนถึงปจั จุบนั ยังไม่มคี วามชัดเจนว่า รอยเลื่อนระนองจะมีความปลอดภัยต่อความแข็งแรง
ของเขือ่ นท่าแซะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิดแผ่นดินไหวหลายครัง้ ทีร่ สู้ กึ ได้ในจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในเดือน
กันยายน - ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังนัน้ การสร้างเขือ่ นท่าแซะอาจจะก่อภยันตรายร้ายแรงต่อประชาชนใต้เขือ่ น
๓.๔ โครงการเขือ่ นท่าแซะมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขน้ าท่วมในตัวเมืองชุมพร ซึ่งเป็ นแนวทางแก้ไข
ั
ปญหาก่อนมีโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ตามพระราชดาริ และโครงการขุดคลองนากระตาม เพือ่ ระบายน้ าจากคลองท่าแซะลงสู่
ทะเล ซึง่ หลังจากมีโครงการแก้มลิงหนองใหญ่แล้ว ไม่พบว่ามีปญั หาน้ าท่วมในตัวเมืองชุมพรอีก
สาหรับในเรือ่ งของความต้องการใช้น้ า ไม่พบว่าราษฎรในพื้นทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้น้ าจากเขือ่ นท่าแซะ
รวมถึงโครงการพัฒนาโรงงานถลุงเหล็กในเครือสหวิรยิ า
ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมมี าตรการการแก้ไขปญั หาต่ อกรมชลประทาน และจังหวัดชุมพร
ดังนี้
๔.๑ ให้กรมชลประทานพิจารณายกเลิกโครงการก่อสร้างเขือ่ นท่าแซะ ภายในกาหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๒ ให้จงั หวัดชุมพรดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการ
เขือ่ นท่าแซะ โดยทันที นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
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ตารางที่ 4.8 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่ เสนอให้กาหนดค่าชดเชยอย่างเป็ นธรรม
เรื่อง : สิ ทธิ ชุมชนในการมี ส่วนร่ วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม กรณี โครงการบรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (คลองระบายน้ า ร.๑)
ความเป็ นมา : ผูร้ อ้ งกับพวกอยู่บริเวณหมูท่ ่ี ๔ บ้านบางหยี ตาบลบางกล่า หมู่ท่ี ๗ และหมู่ท่ี ๑๓ บ้านโคกเมา หมู่ท่ี ๑๕ และ
หมู่ท่ี ๑๖ บ้านดินลาน ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา มาเป็ นเวลาช้านาน แต่เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เกิดน้ าท่วม
ใหญ่ในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอใกล้เคียง จึงได้มโี ครงการขุดคลองระบายน้ าจากอาเภอหาดใหญ่ เพื่อให้ระบายน้ าออกจาก
อาเภอหาดใหญ่ ให้เร็วที่สุด อันเป็ นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่ อระบบเศรษฐกิจของอาเภอหาดใหญ่ โดยเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๕ มีการออกเป็ นพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตาบลบางเหรียง อาเภอควนเมียง
ตาบลบางกล่า ตาบลท่าช้าง ตาบลบ้านหาร อาเภอบางกล่า และตาบลน้ าน้อย ตาบลคูเต่า ตาบลหนองแห ตาบลคลองอู่ตะเภา
ตาบลคอหงส์ ตาบลหาดใหญ่ ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทัง้ ทีด่ นิ ของ นายสมพร สุขประเสริฐ กับพวก ก็
ถูกเวนคืนไปด้วย
ความเห็น : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเห็นว่า
๓.๑ ขาดการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปญั หาน้ าท่วมและการระบายน้ าออกจากตัวเมือง
หาดใหญ่ในช่วงฤดูฝน การหาแนวทางเลือกแนวเส้นทาง การใช้ป ระสบการณ์ของชาวบ้านทีม่ ปี ระสบการณ์อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจาก
ข้อ มูล ของนัก วิจยั พบว่า สามารถระบายน้ าเข้าคลองบางกล่ าเดิมโดยไม่ต้อ งขุดคลองระบายน้ าสายใหม่ร ะยะทาง ๒๓.๕
กิโลเมตร
๓.๒ ก่อนเริม่ โครงการ ขาดการให้ขอ้ มูลข่าวสารให้ผทู้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบให้ได้ทราบข้อมูลความเป็ นมา
วัตถุประสงค์ และผลกระทบ รวมถึงให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจ
๓.๓ ขาดการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการทัง้ ในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และวิถชี วี ติ ชุมชน รวมถึงมาตรการลดผลกระทบเหล่านัน้ ถึงแม้ว่าโครงการนี้ จะไม่อยู่ในข่ายทีจ่ ะต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม แต่โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง และอยู่ในข่ายประเภทโครงการ
ทีจ่ ะต้องทาจัดทารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ว่าด้วยการจัดการมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพืน้ ทีช่ ุ่มน้าระดับชาติและระดับนานาชาติ
๓.๔ กระบวนการกาหนดค่าทดแทน ขาดการมีส่วนร่วมของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ เนื่องจากคณะกรรมการ
กาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะต้องเวนคืนและจานวนเงินค่าทดแทน ซึ่งแต่งตัง้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์นนั ้ ปรากฏว่ามีนายอาเภอเจ้าของท้องทีเ่ ป็ นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากส่วนราชการอื่น มีเพียง
ตัว แทนองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็ น กรรมการร่ว มเท่านัน้ แต่ ข าดตัว แทนของประชาชนที่ไ ด้ร บั ผลกระทบเข้าร่ว มใน
คณะกรรมการดังกล่าว ทาให้ขาดความเป็ นธรรมในการจ่ายค่าทดแทนทีด่ ิ นและทรัพย์สนิ เนื่องจากค่าทดแทนไม่เป็ นไปตาม
ราคาทีซ่ ้อื ขายกันตามปกติ รวมทัง้ ไม่คานึงถึงการได้มาของสภาพและทีต่ งั ้ ของอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนความเสียหายของผูถ้ ูก
เวนคืน อาทิ ความเสียหายของผูท้ เ่ี หลือทีด่ นิ เป็ นรูปชายธง ที่ดนิ ทีเ่ หลือเล็กน้อยจนไม่สามารถใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ต่อไปได้ สวนยางพารามีคลองผ่ากลาง สวนข่าทีม่ รี ายได้ตลอดปี เป็นต้น
ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ขอเสนอมาตรการแก้ไขปญั หาต่อกรมชลประทาน สานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กล่าวคือ
๔.๑
ให้กรมชลประทานทบทวนการจ่ายค่าทดแทนแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยให้ประชาชน
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าทดแทน ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๒
ก่อ นเริ่มโครงการอื่น ๆ ต่ อ ไปในอนาคต กรมชลประทานต้อ งชี้แ จงให้ข ้อ มูล ข่า วสารของ
โครงการนัน้ ๆ ให้แก่ประชาชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบอย่างรอบด้าน พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีความคิดเห็นแห่งตน ตาม
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
๔.๓
ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เสนอต่ อรัฐบาลให้เพิ่ม
โครงการขุดคลองชลประทานหรือ คลองระบายน้ าที่สร้า งผลกระทบต่ อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเช่น โครงการนี้ ให้มกี ารจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
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ตารางที่ 4.9 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่ให้แก้ปัญหาหา/บรรเทาความเดือดร้อนแต่ละกรณี
เรื่อง : สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ผลกระทบจากการประกอบกิ จการต้มเกลือและสูบน้าเกลือ (จังหวัดมหาสารคาม)
ความเป็ นมา : การประกอบกิจการโรงงานต้มเกลือสินเธาว์ในบริเวณป่าซาดหนา ซึ่งเป็ นแหล่งหาอยู่หากินของราษฎรหลาย
หมู่บา้ น เช่น บ้านหนองแวง บ้านหนองไร่ บ้านคอกม้า และบ้านดอนขมิน้ ได้ก่ อให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรจานวนมาก โดย
ปญั หาสาคัญคือ ท าให้ผนื ดิน ในบริเวณรัศ มีไ ม่น้ อยกว่ า ๒ กิโลเมตรจากโรงงานต้มเกลือ มีค วามเค็ม ทาให้ไม่สามารถทา
การเกษตรได้เลย ไม่ว่าจะการทานา หรือเลี้ยงสัตว์น้ า และยังก่อให้เกิดผลกระทบสืบเนื่อ งต่อ มาก็ค ือ ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ และผลกระทบทางด้านสังคม
ความเห็น : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมคี วามเห็นดังนี้
๓.๑ จากการตรวจสอบเป็นทีช่ ดั เจนว่า ผูป้ ระกอบการผลิตเกลือสินเธาว์สร้างผลกระทบต่อทีด่ นิ ทากินและ
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีบ่ า้ นหนองแวง ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม และพื้นทีข่ า้ งเคียง อย่างรุนแรง แต่ไม่
พบว่าเจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีด่ แู ลจะบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษอย่างจริงจัง และกลับนางบประมาณของรัฐไปก่อสร้างทานบดิน
ป้องกันน้ าเค็มรอบพื้นทีป่ ระกอบการ โดยมิได้ให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบแต่อย่างใด ซึ่งผิดหลักการทีผ่ ู้ก่อมลพิษจะต้อง
เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญั หา
๓.๒ เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการประกอบการ สมควรทีจ่ ะได้รบั ค่าชดเชยมากกว่าทีไ่ ด้รบั ไป
แล้ว (รายละ ๒,๐๐๐ บาท) จากผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้คมุ้ ค่ากับความเสียหายนัน้
๓.๓ การผลิต เกลือ สิน เธาว์ท่สี ่ งผลต่ อ สิ่งแวดล้อ มในกรณีน้ี แสดงให้เห็น ว่ามาตรการกากับดูแลการ
ประกอบการผลิตเกลือสินเธาว์ เท่าทีผ่ ่านมายังไม่มปี ระสิทธิภาพมากพอทีจ่ ะคุม้ ครองผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้กบั ประชาชนได้
รวมทัง้ ไม่ได้ถูกกาหนดให้ต้องทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ จึงเป็ นกิจการทีต่ ้องทบทวนกระบวนการ
อนุญาตและการต่อใบอนุญาตในการประกอบการใหม่ทงั ้ หมด
ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มมี าตรการการแก้ไขปญั หาต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และต่อกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้
๔.๑ ให้กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทานบดินกัน้ น้ าเกลือ
จากผูป้ ระกอบการ ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๒ ให้กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ ติดตามและกากับดูแลให้ผปู้ ระกอบการดาเนินการตาม
เงือ่ นไขใบอนุญาต และให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทีเ่ สียไป โดยใช้งบประมาณของผูป้ ระกอบการ โดยทันทีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน
ฉบับนี้
๔.๓ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ศึกษาและปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ในการอนุ ญาต
ต่อใบอนุ ญาต และควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการผลิตเกลือสินเธาว์ ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
รายงานฉบับนี้
๔.๔ ให้กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินการให้มกี ารประกาศพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากการประกอบกิจการ
ผลิตเกลือสินเธาว์เป็ นเขตควบคุมมลพิษ เพือ่ ประโยชน์ในการแก้ไขปญั หาอย่างถาวรต่อไป ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
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ตารางที่ 4.10 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่ มีข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
เรื่อง : สิ ทธิ ชมุ ชน กรณี ได้รบั ผลกระทบจากมลพิ ษด้านเสียงจากสนามบิ นสุวรรณภูมิ
ความเป็ นมา : สนามบินสุวรรณภูมไิ ด้เริม่ ขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๐๓ โดยรัฐบาลในสมัยนัน้ ได้กาหนดให้ว่ าจ้างบริษทั ลิ้ม
ฟิ ลด์ (Litchfield Whiting Boune and Associates) ให้ทาการศึกษาและวางผังเมืองสาหรับกรุงเทพฯ ในปี ๒๕๓๓ ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าว ได้ระบุถงึ ท่าอากาศยานไว้ว่า “กรุงเทพฯ ควรจะมีสนามบินสนามพาณิชย์ใหม่อกี แห่งหนึ่ง เพือ่ แยกเครื่องบิน
พลเรือ นออกจากเครื่อ งบิน ทหาร และเพื่อให้ส อดคล้อ งกับความเจริญเติบโตของเมืองด้ว ย” ต่ อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๔ จาก
การศึกษาของสานักงานการบิน พลเรือน (ปจั จุบนั – กรมการบินพาณิช ย์) ได้เสนอเป็ น ครัง้ แรกว่า จุดที่สมควรจะใช้เป็ น ที่
ก่อสร้างคือ ทีด่ นิ บริเวณคลองลาดกระบัง คลองประเวศ และคลองหนองงูเห่า อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สนามบินสุวรรณภูมไิ ด้ผ่านการศึกษาวิจยั เพื่อคัดเลือกพื้นทีก่ ่อสร้างมาหลายแห่ง และผ่านการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเกือบทุกรัฐบาล จนกระทังถึ
่ งรัฐบาลในสมัยที่พนั ตารวจโททักษิณ ชิน วัต ร เป็ นนายกรัฐมนตรี จึงได้เริ่ม
ก่อสร้างสนามบินขึน้ ในบริเวณหนองงูเห่า ในพืน้ ทีอ่ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการสนามบินสุวรรณภูมไิ ด้มขี น้ึ ๒ ครัง้ ครัง้ แรกเมือ่ ปีพ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อ มในครัง้ แรกนี้ไ ด้มกี ารประเมิน ว่า ในปี เปิ ด ดาเนิน การสนามบิน จะ มี
ผูโ้ ดยสาร ๓๐ ล้านคนต่อปี แต่เนื่องจากต่อมาได้มกี ารประเมินใหม่ว่า ในปีเปิดดาเนินการน่าจะมีผโู้ ดยสารเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนถึง
๔๕ ล้านคนต่อปี ในปีพ.ศ.๒๕๔๘ จึงได้มกี ารจัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมอีกครัง้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ สนามบินสุวรรณภูมเิ ปิดดาเนินการครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ปญั หาเรื่อง
มลพิษทางเสียงกลายซึ่งไม่มคี าดคิดว่าจะมีความรุนแรงมาก่อน ก็ได้เริม่ สร้างปญั หาผลกระทบให้กบั ชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณ
แนวเส้นทางขึน้ ลงของเครือ่ งบิน
ความเห็น : ดังนัน้ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เห็นว่า
๑) ผูอ้ ยู่อาศัยในบ้านจัดสรรในเขตทีต่ อ้ งขออนุญาตจากสานักงานทีด่ นิ จังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
เมือ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และกรมการขนส่งทางอากาศ มิได้แจ้งห้ามมิให้ก่อสร้างในพื้นทีเ่ ขตดังกล่าว ผู้
อยู่อาศัยจึงเป็นผูส้ ุจริตสมควรได้รบั การชดเชย จนกระทังถึ
่ งวันทีส่ นามบินได้เปิดใช้จริง
๒) ผูอ้ ยู่อาศัยในบ้านจัดสรรในเขตทีต่ อ้ งขออนุญาตจากสานักงานทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
เมือ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และกรมการขนส่งทางอากาศ มิได้แจ้งห้ามมิให้ก่อสร้างในพื้นทีเ่ ขตดังกล่าว ผู้
อยู่อาศัยจึงเป็นผูส้ ุจริตสมควรได้รบั การชดเชย จนกระทังถึ
่ งวันทีส่ นามบินได้เปิดใช้จริง
๓) ผูอ้ ยู่อาศัยในบ้านอยู่อาศัยในเขตทีต่ ้องขออนุ ญาตจากอาเภอบางพลี ซึ่งอาเภอบางพลีเพิง่ ได้รบั แจ้ง
แนวเส้น เสีย งตัง้ แต่ เมื่อ เปิ ดใช้ส นามบิน (๒๘ กัน ยายน ๒๕๔๙) ดังนัน้ ผู้อ ยู่อ าศัย จึงเป็ น ผู้สุ จริต สมควรได้ร บั การชดเชย
จนกระทังถึ
่ งวันทีส่ นามบินได้เปิดใช้จริง
๔) ผู้อยู่อาศัยในบ้านอยู่อาศัยในเขตที่ต้องขออนุ ญาตจากสานักงานเขตลาดกระบัง ซึ่งสานักงานเขต
ลาดกระบังเพิง่ ได้รบั แจ้งแนวเส้นเสียง เมื่อการประชุมครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผู้อยู่อ าศัยจึงเป็ นผู้สุจริต
สมควรได้รบั การชดเชย ตัง้ แต่ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๓.๓ ผู้ท่เี ดือดร้อ นตามข้อ ๓.๒ มีสทิ ธิเลือ กที่จะย้ายออกจากพื้น ที่โดยได้ร บั ค่าชดเชยที่เป็ นธรรม จน
เพียงพอแก่การหาซื้อทีอ่ ยู่อาศัยแห่งใหม่ในมาตรฐานเท่าเทียมกับทีอ่ ยู่อาศัยเดิม หรือมีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกให้ปรับปรุงแก้ไขให้ทอ่ี ยู่
อาศัยสามารถป้องกันความเดือดร้อนจากมลพิษทางเสียง
๓.๔ ผู้ ท่ีเ ดือ ดร้ อ นจากแนวเส้ น เสีย งตั ง้ แต่ ๓๐-๔๐ NEF สมควรให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ตามความเห็นข้อ ๓.๒ และมีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกเช่นเดียวกันตาม
ความเห็นข้อ ๓.๓
๓.๕ เนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมขิ ณะนี้เริม่ แออัด รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายสนามบินเป็ นโครงการ
ระยะที่ ๒ ในเร็ววันนี้ ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ได้บญ
ั ญัตวิ ่า ให้องค์การอิสระ
ด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ซึ่งองค์ประกอบขององค์การอิสระดังกล่าว มีผแู้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทน
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ดังนัน้ เมือ่ ยังไม่มกี ารจัดตัง้ องค์การ
อิสระดังกล่าว สมควรทีภ่ าครัฐดาเนินการให้กลุ่มบุคคลทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันให้ความเห็นประกอบต่อโครงการระยะที่ ๒ หรือ
โครงการอื่นในลักษณะเดียวกันไปพลางก่อน
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ข้อ ๔ มาตรการการแก้ไขปัญหา
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม มีขอ้ เสนอต่อรัฐบาล และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดังนี้
๔.๑ ให้รฐั บาล จัดการให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการแก้ไขเยียวยาให้แก่ผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนตาม
ความเห็นข้อ ๓.๒ ข้อ ๓.๓ และข้อ ๓.๔ ทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั รายงานฉบับนี้
๔.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แต่งตัง้ คณะบุคคลประกอบด้วย ผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ด้านสุขภาพ ทาหน้าที่แทนองค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อ ม เพื่อให้ความเห็น ประกอบต่อ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่ อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่ วนั ที่ได้ร บั
รายงานฉบับนี้
๔.๓ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ดาเนินการแก้ไขปญั หาให้กบั ผู้อยู่อาศัยในบริเวณทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสนามบินสุวรรณภูม ิ อย่างเป็ นรูปธรรมทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ ให้เริม่ ดาเนินการในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฉบับนี้
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ในกรณีท่รี ฐั บาลมีนโยบายทีจ่ ะขยายสนามบินเป็ นโครงการระยะที่ 2 ซึ่งต้องมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่ าวสารที่เป็ นจริง
ครบถ้วน และรอบด้าน ให้แก่สาธารณชนได้รบั ทราบก่อนการดาเนินการใดๆทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมตัง้ แต่ตน้

ตารางที่ 4.11 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานที่ มีการยุติการตรวจสอบ
เรื่อง : สิ ทธิ ในที่ ดิน กรณี ขอออกโฉนดที่ ดินบริ เวณปากคลองปากเกาะ บ้านน้าเค็ม ตาบลบางม่วง อาเภอตะกั ่วป่ า
จังหวัดพังงา
ความเป็ นมา : ผูร้ อ้ งกับพวกรวม ๖ คน เป็นผูค้ รอบครองทีด่ นิ บริเวณปากคลองปากเกาะ จานวน ๖ แปลง ในพื้นทีบ่ า้ นน้ าเค็ม
ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัวป
่ ่า จังหวัดพังงา โดยได้เข้าไปทาประโยชน์ ปลูกบ้านพักอาศัยและทาสวนมะพร้าว ซึ่งเดิมที่ดิน
บริเวณนี้ไม่มเี อกสารสิทธิแต่ เนื่อ งจากมีการเข้าไปจับจอง ต่อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้มกี ารออกเอกสารสิทธิให้กบั บิดา
ของผู้รอ้ ง แต่เมือ่ เกิดเหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ บิดาของผูร้ ้องได้เสียชีวติ จากเหตุ การณ์ นัน้ และเอกสารดังกล่าวก็ได้สูญ
หายไปด้วย
ผูร้ อ้ งกับพวกจึงขอให้สานักงานทีด่ นิ ออกเอกสารสิทธิฉบับใหม่ให้แทนใบเดิมทีส่ ูญหายไป แต่เจ้าหน้าที่
กลับแจ้งว่าไม่สามารถออกเอกสารให้ผรู้ อ้ งกับพวกได้ เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าที่ดนิ ดังกล่าวน่ าจะอยู่ในพื้นทีป่ ่าชายเลน
เมือ่ ผูร้ อ้ งกับพวกอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าว ก็ได้รบั การยืนยันเช่นเดิม
ความเห็น :
ข้อ ๓ ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิ ทธิ ในทรัพยากรน้ า ชายฝัง่ และแร่
คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ และแร่ พิจารณาแล้วเห็นว่า จากสภาพพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้ตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า เป็นบริเวณน้ าท่วมขัง และเป็ นป่าชายเลน จึงไม่ใช่พ้นื ทีท่ จ่ี ะออกเอกสารสิทธิได้ จึง
เห็นควรให้ยุตเิ รือ่ ง
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4.3 กระบวนการจัดทารายงานและการติ ดตามผล
4.3.1 ระยะเวลาในการตรวจสอบและเขียนรายงาน
จากการตรวจสอบสถิตวิ นั รับเรื่องร้องเรียน และวันผ่ านรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
พบว่า ได้มกี ารเริม่ มีการร้องเรียนเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2544 และเริม่ มีการพิจารณาผ่านรายงานโดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเมื่อปี พ.ศ.2548 จะเห็นได้ว่ามีช่วงเวลาทีห่ ่างกันมากพอสมควรถึง 4 ปี
จากการสอบถามคณะอนุ กรรมการฯ พบว่า สาเหตุ แห่ง ความล่าช้า ในการออกรายงานการตรวจสอบ
เนื่องมาจากไม่มแี บบฟอร์มในการจัดทารายงานทีช่ ดั เจน ไม่มรี ะเบียบปฏิบตั ใิ นการจัดทารายงานทีส่ อดคล้องต่อเรื่อง
ร้องเรียน ไม่มงี บประมาณและบุคคลากรสนับสนุ นในการจัดทารายงานที่เพียงพอต่อเรื่องร้องเรียน เนื่องจาก
อนุกรรมการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีม่ ภี ารกิจประจาอื่น ในทางปฏิบตั แิ ล้วจึงไม่สามารถดาเนินการจัดทารายงาน
ด้วยตัวอนุกรรมการเองได้ จึงทาให้ไม่มรี ายงานออกมาก่อนปี พ.ศ.2548
ต่ อมา ในช่ วงปี 2548 คณะอนุ กรรมการฯได้รบั การร้อ งเรียนจากผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับรายงานผลการ
ตรวจสอบของอนุ ก รรมการเป็ น จานวนมาก ทาให้มีการพยายามปรับแก้ปญั หาในการจัด ทารายงาน ด้ว ยการ
กาหนดให้มรี ูปแบบรายงานทีช่ ดั เจน รวมถึงให้มขี นั ้ ตอนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกันเพื่อระดมความเห็นของ
อนุกรรมการและมีมติทป่ี ระชุมในการจัดทารายงาน โดยเมื่อได้กาหนดรูปแบบทีช่ ดั เจนดังกล่าวแล้ ว ทาให้บุคลากร
ของสานักงานสามารถยกร่างรายงานในส่วนของข้อมูลความเป็ นมา คาชีแ้ จงทีเ่ กีย่ วข้อง และการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ
ของอนุ กรรมการได้ ทาให้เป็ นการลดระยะเวลาในการพิจารณาทารายงานสาหรับอนุ กรรมการเพื่อมีความเห็นและ
มติต่อรายงาน ซึง่ จะเห็นได้ว่ามีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.2549 จนถึงปจั จุบนั
4.3.2 ระยะเวลาในการพิ จารณารายงานจากคณะอนุกรรมการฯโดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ
เนื่ องจากรายงานไม่ ปรากฏวัน ที่คณะอนุ กรรมการฯมีม ติท ารายงานการตรวจสอบและส่งรายงานต่ อ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และวันที่คณะกรรมการสิทธิ มนุ ษยชนแห่งชาติพิจารณาผ่านรายงานการ
ตรวจสอบ คงมีเพียงวันที่ผู้เรียนยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และวันที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติพจิ ารณาผ่านรายงาน ทาให้ยงั ไม่อาจวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนี้ได้ กรณีจงึ อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และรับฟงั ความคิดเห็น จากคณะอนุ กรรมการฯและ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3.3 การติ ดตามการแก้ไขปัญหา
จากการตรวจสอบข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หลังจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติผ่านรายงานของคณะอนุ กรรมการฯแล้ว สานักคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเป็ นหน่ วยงานในการ
จัดส่งรายงานและมติของคณะอนุกรรมการฯตามรายงานไปยังหน่วยงานทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าที่ และมีหน้าทีต่ ดิ ตามเรื่อง
หลังจากครบกาหนด ว่าหน่วยงานได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ าหนดหรือไม่อย่างไร ซึง่ จากข้อมูลของสานักคุม้ ครอง
สิท ธิม นุ ษ ยชนพบว่ า หน่ ว ยงานต่ า งๆได้มีห นังสือ ตอบกลับ มาเกือ บทุ ก กรณี แต่ ข าดกระบวนการติดตามจาก
สานักงานภายหลังจากทีห่ น่วยงานนัน้ ๆตอบกลับว่า ได้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามมาตรการมากน้อยเพียงใด ทาให้
ไม่อาจทราบผลทีแ่ ท้จริงได้ แต่หากประมวลจากการตอบรับ พบว่า
สาหรับมาตรการทีก่ าหนดให้ยกเลิกโครงการ ยุตโิ ครงการ และให้กาหนดค่าชดเชย ไม่มี
การสนองตอบ แต่มบี างกรณีทม่ี กี ารตอบกลับในลักษณะของการชะลอโครงการออกไป
สาหรับมาตรการที่กาหนดให้แก้ไขปญั หาและบรรเทาความเดือดร้อน โดยส่วนใหญ่จะ
ได้รบั การสนองตอบด้วยการตอบกลับว่า ได้มกี ารส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและบรรเทาปญั หา แต่ทงั ้ นี้มกี ารแก้ไข
ปญั หาหรือบรรเทาความเดือดร้อนไปจริงหรือไม่เพียงใด ไม่มกี ารตรวจสอบ มีเพียงส่วนน้อยทีท่ ราบจากผูร้ อ้ งเรียน
ว่าได้มกี ารดาเนินการตามมาตรการทีก่ าหนด
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มีบ างกรณี มีก ารตอบกลับ ในลัก ษณะของการชี้แ จงถึง เหตุ ผ ล ข้อ จ ากัด ที่ไ ม่ อ าจ
ดาเนินการตามมาตรการได้
สาหรับมาตรการในการกาหนดให้แก้ไขเชิงนโยบาย ไม่พบว่าการตอบรับและแก้ไข
ปญั หาแต่อย่างใด
ถึงแม้ว่า ยังไม่อาจตรวจสอบได้ถงึ การปฏิบตั ติ ามมาตรการที่กาหนดก็ตาม แต่เมื่อตรวจสอบกับผู้รอ้ งจะ
พบว่า ได้มีก ารนาเอารายงานของคณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ไ ปใช้ป ระกอบในการดาเนิ น คดีโดยผู้
ร้องเรียน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคดี แต่ไม่มกี ระบวนการติดตามว่า รายงานดังกล่าวมีผลต่อการ
พิจารณาคดีหรือไม่เพียงไร

4.4 การประเมิ นผลการคุ้มครองสิ ทธิ จากการตรวจสอบ
จากการติดตามสามารถประเมินผลในภาพรวมได้ว่าการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการเป็ นการกระตุ้นให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถสังการให้
่
ผปู้ ระกอบการได้แก้ไขปญั หาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในกรณีทโ่ี ครงการหรือกิจกรรมนัน้ เป็ นกิจกรรมทีส่ ่งผลกระทบในระดับบุคคลและชุมชนขนาดเล็ก ส่วนในกรณีท่ี
เป็ นโครงการขนาดใหญ่มกั มีผลในการให้ชะลอโครงการออกไป โดยประเมินผลออกได้เป็ น 4 ระดับ ได้แก่
4.4.1 สามารถคุ้มครองสิ ทธิ ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนให้โครงการที่ เป็ นกรณี ยุติลง หรือมีการ
แก้ไขปั ญหาจนเป็ นที่ พอใจแก่ผ้รู ้องเรียน เช่น กรณีเหมืองแร่ตะกัวคลิ
่ ต้ี-เค็มโก้ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีระเบิด
ย่อยหินในเขาผาแดง-รังกาย อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ โลก กรณีเหมืองแร่แคลไซต์ เขาบุ่งกะเซอร์ จังหวัด
อุทยั ธานี กรณีเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขาถ้าเอราวัณ จังหวัดลพบุรี กรณีนโยบายการแบ่งเขต
ประมงจังหวัดและโครงการธนาคารอาหารทะเล(ซีฟ๊ ูดแบงค์) กรณีระเบิดหินของบริษทั ทีพไี อ โพลีน จากัด จังหวัด
สระบุรี กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองลาไม จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าลาพะ
ยา จังหวัดยะลา กรณีโครงการก่อสร้างฝายร่องน้ าทุ่งวารี จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีสร้างฝายกัน้ น้ าปิ ดคลองสว่าน
จังหวัดปทุมธานี กรณีปิดกัน้ ทางสัญจรสาธารณะโดยโรงแรมอัยปุระ เกาะช้าง จังหวัดตราด กรณีโครงการสร้างเขือ่ น
ริมน้าน่าน จังหวัดพิษณุโลก กรณีก่อสร้างท่าเทียบเรือขนทรายพืน้ ทีป่ ่าโมก จังหวัดอ่างทอง กรณีคุม้ ครองซากหอย
ขมดึกดาบรรพ์เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาปาง กรณีเหมืองหินเขาชะอางกลางทุ่ง จังหวัดระยอง
4.4.2 สามารถคุ้มครองสิ ทธิ ได้ในขณะตรวจสอบ โดยมีผลให้เกิ ดการชะลอโครงการ และหรือไม่
การอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ นับแต่มีกระบวนการตรวจสอบจนถึงปั จจุบนั แต่กม็ ีแนวโน้ มว่า โครงการ
นัน้ ยังรอที่ จะการดาเนิ นการอีกต่อไป เช่น กรณีเหมืองแร่ทรายแก้ว จังหวัดตราด กรณีการรือ้ 3 ฝาย เพื่อสร้าง
ประตูระบายน้า จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแก่นราชภูมิ กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่
4.4.3 สามารถคุ้ม ครองสิ ท ธิ ไ ด้ เ พี ย งบางส่ ว น โดยมี ผ ลให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หา บรรเทาความ
เดือดร้อนของชุมชน ในระดับหนึ่ ง และส่งผลให้เจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบและปฏิ บตั ิ ตาม
อานาจหน้ าที่ของตน ได้แก่ กรณีผลกระทบจากเหมืองแร่ยบิ ซัม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีปญั หาทีด่ นิ บ้านแหลม
ป้อม จังหวัดพังงา กรณีการบุกรุกปา่ พรุคนั ธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4.4.4 ไม่สามารถคุ้มครองสิ ทธิ ได้ แต่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิ ทธิ และใช้สิทธิ ของตน มีผล
เป็ นการกระตุ้นให้ชุมชนได้รบั รู้ข้อมูลข่าวสาร และจัดตัง้ เครือข่ายเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชนมากยิ่ งขึ้น
เกิ ดความเข้มแข็งในชุมชนที่จะตระหนักถึงสิ ทธิ ของตน ได้แก่ กรณีการขุดลอกลาพะเนียง จังหวัดหนองบัวลาภู
(คุม้ ครองสิทธิได้ในช่วงการตรวจสอบเท่านัน้ )

4.5 ข้อสังเกตบางประการในกระบวนการทางานตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ
4.5.1 ข้อสังเกตการใช้กฎหมายเพื่อบังคับใช้
จากการศึกษาพบว่า คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้พยายามใช้
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งเกี่ย วกับ กรณี ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น กฎหมายที่ใ ห้อ านาจและก าหนดหน้ า ที่ใ ห้ห น่ ว ยงานรัฐ
ดาเนินการตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตชิ ลประทานหลวง พระราชบัญญัตแิ ร่ เป็ นต้น กฎหมายทีก่ าหนดให้มี
1
การคุ้มครองสิง่ แวดล้อม เช่น พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม อันเป็ นการพยายามใช้หลัก
กฎหมายที่มอี ยู่ให้มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในฐานทรัพยากรส่วนใหญ่ท่ี
เกิดขึน้ เกิดจากการละเลยการไม่ใช้อานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐในการดาเนินการให้อนุญาตแก่ผปู้ ระกอบการก่อน
ริเริม่ โครงการ การละเลยหรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานทีไ่ ม่เข้าควบคุมกากับดูแลในระหว่างการประกอบกิจการ
2
การละเลยไม่ยอมปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 4.12 แสดงบทบัญญัติทางกฎหมายทีป่ รากฏในรายงานการตรวจสอบเปรียบเทียบตามประเด็น
ฐานทรัพยากรพบว่ามักมีการอ้างถึงรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวดการปกครองส่วน
ท้องถิน่ และการอ้างถึงกติการะหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจเพื่อคุม้ ครองวิถชี วี ติ อันเป็ น
ปกติสุขของผูร้ อ้ ง มีขอ้ สังเกตในการอ้างถึงอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อต้องการคุม้ ครองสิทธิจากกรณีผลกระทบ
มลพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่ และการจัดการสิง่ แวดล้อม ส่วนการใช้พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติจะอ้างถึงความหมายของสิทธิมนุ ษยชน อานาจในการตรวจสอบ โดยอ้างถึงมาตราทีเ่ กีย่ วกับการฟ้องร้อง
ดาเนินคดีในประเด็นฐานทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ จะปรากฏการอ้างถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมในทุกประเด็นฐานทรัพยากร แต่ในฐานทรัพยากรแร่ จะมีการอ้างถึงกฎหมายต่างๆมากทีส่ ดุ

4.5.2 ข้อสังเกตในวิ ธีการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่า คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้มี
การนาเอาข้อมูลข้อเท็จจริงตามเอกสารจากผูร้ อ้ งเรียน หน่วยงานทีถ่ ูกร้องเรียน หน่วยงานทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับกรณี
ร้องเรียน และเอกสารประกอบทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีรอ้ งเรียน การลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริง การเชิญให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมด้วยวาจา มาพิจารณาประกอบกับองค์ความรู้ของคณะอนุ กรรมการในทาง
กฎหมายและทางหลักสิทธิมนุ ษยชน ทาให้การพิจ ารณาให้ความเห็นและกาหนดมาตรการการแก้ไขปญั หาเป็ นไป
โดยสอดคล้องและเป็ นธรรม อีกทัง้ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เป็ นบุคคล
ทีม่ าจากหลากหลายอาชีพ และมีองค์ความรูเ้ ฉพาะทางในประเด็นทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ทาให้
เห็นถึงศักยภาพของการทางานของคณะอนุกรรมการทีช่ ดั เจนและเข้มแข็ง

1
2

โปรดดูภาคผนวก 1 หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูภาคผนวก 2 หมวดประเด็นปัญหา ความเห็น มาตรการ ผลตอบกลับ
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ดังนัน้ การกาหนดแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการจึงมีความสาคัญยิง่ ในการปฏิบตั งิ าน โดยจะต้องมีการแต่งตัง้
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญเฉพาะทางเข้ามาเป็ นองค์ประกอบของคณะอนุ กรรมการ และคณะอนุ กรรมการต้อง
มีองค์ความรูท้ งั ้ ในเชิงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักการทางสิทธิมนุ ษยชน การตรวจสอบจึงจะเป็ นไปด้วยความ
ถูกต้อง เป็ นธรรม และมีผลทีเ่ ป็ นจริงได้
ภาพที่ 4.5-1 -4.5-4 แสดงแผนภูมขิ องขัน้ ตอนการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการตามประเด็นฐาน
ทรัพยากรทัง้ 4

4.5.3 ข้อสังเกตจากผูร้ ้องเรียน
จากการศึกษาพบว่า กรณีทม่ี กี ารร้องเรียนในลักษณะทีเ่ ป็ นกลุ่มชุมชน จะเห็นได้ถงึ ความเข้มแข็งในการที่
พยายามต่อสูป้ กป้องทรัพยากรในชุมชน การดาเนินการเสนอข้อมูลสามารถให้ความชัดเจนเพื่อคณะอนุ กรรมการได้
ตรวจสอบครบถ้วน อันเป็ นการทางานในเชิงข้อมูลทีจ่ ะเห็นถึงพัฒนาการของภาคประชาชนทีเ่ ติบโตและเข้มแข็งขึน้
ในส่วนของการอนุรกั ษ์คมุ้ ครองสิง่ แวดล้อมโดยภาคประชาชน
ในส่วนของการร้องเรียนในฐานะปจั เจกบุคคล พบว่า มีบางกรณีทเ่ี กิดปญั หาของการเกรงกลัวอิทธิพลก็จะ
ขอถอนเรื่องไป แต่หากกรณีใดคณะอนุกรรมการเห็นว่า กรณีทร่ี อ้ งเรียนมิได้กระทบเฉพาะผูร้ อ้ งแต่กระทบต่อชุมชน
หรือสิง่ แวดล้อมโดยรวม คณะอนุกรรมการก็จะอนุญาตให้ผรู้ อ้ งถอนตัว แต่คณะอนุกรรมการจะดาเนินการตรวจสอบ
ต่อตามอานาจหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี ยู่ว่าด้วยการหยิบยกเรื่องขึน้ มาตรวจสอบ
จากปี พ.ศ.2547 จนถึงเดือนเมษายน 2551 จะเห็ นได้ชดั เจนถึงพัฒนาการของความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนในการที่จะมีส่วนในการปกป้องคุม้ ครองสิทธิของตน ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ซึง่ พบอีกส่วนหนึ่งว่า บาง
กรณีมกี ารทางานร่วมกันระหว่างประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ ทาให้ศกั ยภาพทางข้อมูล
และการร่วมมือมีมากอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ พัฒนาการของภาคประชาชนยังเห็นได้จากการทางานร่วมกับ
หน่ วยงานรัฐที่มหี น้าทีด่ ูแลสิง่ แวดล้อมบางหน่ วยงาน และนักวิชาการบางกลุ่ม อันจะเห็นได้ถึงความร่วมมือกันใน
การดูแล คุม้ ครอง และพิทกั ษ์รกั ษาสิทธิของประชาชน และสิง่ แวดล้อมได้อย่างเข็มแข็ง

4.5.4 ข้อสังเกตจากหน่ วยงานที่ถกู ร้องเรียน
พบว่า หน่ วยงานทีถ่ ูกร้องเรียนส่วนใหญ่ จะเป็ นหน่ วยงานซ้าๆกัน เช่น กรณีน้ า หน่ วยงานทีถ่ ูกร้องเรียน
คือ กรมชลประทาน หรือหน่วยงานในสังกัด กรณีแร่ หน่ วยงานทีถ่ ูกร้องเรียน คือ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการ
เหมืองแร่ หรือหน่วยงานในสังกัด เป็ นต้น ซึง่ เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า กรณีหน่วยงานทีถ่ ูกร้องเรียนซ้าๆ เป็ นการร้องเรียน
ั หาเมื่อ โครงการหรือการประกอบการส่ง ผลกระทบต่ อ
ในประเด็น ที่ใกล้เคีย งกัน คือ การไม่ พ ยายามแก้ไ ขป ญ
ประชาชนหรือชุมชน
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบการเรียกข้อมูลจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นฐานทรัพยากรทัง้ 4 ด้านซึง่
พบว่าในด้านพลังงาน มลพิษอุตสาหกรรม และการจัดการสิง่ แวดล้อมอื่นๆมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมากทีส่ ดุ

4.5.5 ข้อสังเกตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานการตรวจสอบทาให้เห็นว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีการร้องเรียน หาใช่เฉพาะหน่วยงานที่
ถูกร้องเรียนเท่านัน้ หากแต่ยงั มีหน่วยงานอื่นทีค่ ณะอนุกรรมการจะต้องรับรูแ้ ละทราบว่า หากมีกรณีรอ้ งเรียนเกิดขึน้
หน่วยงานใดทีจ่ ะต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและสามารถให้ขอ้ มูลแก่กรณีดงั กล่าวได้ เพราะหน่ วยงานดังเช่น สานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม มีความจะเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ย วกับการจัด ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อคณะอนุกรรมการเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิ

113

ภาพ 4.5-1 แผนภูมิแสดงตัวแบบของกระบวนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการในประเด็นฐานทรัพยากรน้า

กรณี ละเมิ ดสิ ทธิ
ประเด็นฐานทรัพยากรน้า
บทบัญญัติพนื้ ฐาน
รัฐธรรมนูญ
พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

กติ การะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง
แ ละ สิ ท ธิ ท างการเ มื อง แ ละ สิ ท ธิ ท า ง
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มปัญหาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

เขื่อนและอ่างเก็บน้ า

คลองส่งน้า

การเปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งน้า

การจัดการน้า

- รัฐบาล- กรมชลประทาน- คณะรัฐมนตรี- กระทรวงเกษตรฯ- กรมปา่ ไม้- กรมทีด่ นิ - กรมการขนส่งทางน้ า- กรมอุทยานแห่งชาติ- กรม
ทรัพยากรน้ า- กฟผ.- สผ.- ป.ป.ช.- กรมโรงงานอุตฯ- กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง- สานักราชเลขาธิการ- กก.พิเศษประสานงานโครงการ
พระราชดาริ- จังหวัดต่าง ๆ - อบต.ต่าง ๆ - เทศบาลต่าง ๆ
ประเด็นความเดือนร้อนบทบัญญัติในการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ
การจ่ายค่าชดเชย
รัฐธรรมนูญ (40) มาตรา 49
รัฐธรรมนูญ (50) มาตรา 42
มติ ครม. อืน่ ๆ (เฉพาะกรณี )
ประกาศและข้อตกลงต่างๆ

น้าท่วมที่ อยู่อาศัยที่ ทากิ น ผลกระทบการ
ทามาหากิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม วิ ถีชีวิต
และวัฒนธรรม
พรบ.สวล. ม.12, 13, 47, 48, 49
มติ ครม. 1 ส.ค. 43

การแย่งชิ ง-จัดการน้า
พรบ.ชลประทานหลวง ม.4, 5, 35
มติ ครม. 8 มิ .ย. 47(เขือ่ นปากมูล)

ข้อเสนอแนะและมาตรการไขปัญหาในรายงานตรวจสอบ
ยุติโครงการ -- ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน -- ยุติการตรวจสอบ ตามมาตรา 22(มีการฟ้ องร้องคดี) -- ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอืน่ ๆ

ผลการคุ้มครองสิ ทธิ
ไม่มีการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
ชะลอการดาเนิ นโครงการ

ผูร้ ้องสามารถดาเนิ นการนากรณี ร้องเรียนไปฟ้ องร้องคดีต่อไป

แก้ไขปัญหาได้ดี
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ภาพ 4.5-2 แผนภูมิแสดงตัวแบบของกระบวนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการในประเด็นฐานทรัพยากรชายฝัง่

กรณี ละเมิ ดสิ ทธิ
ประเด็นฐานทรัพยากรชายฝัง่
บทบัญญัติพนื้ ฐาน
รัฐธรรมนูญ
พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

กติ การะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง
แ ละ สิ ท ธิ ท างการเ มื อง แ ละ สิ ท ธิ ท า ง
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มปัญหาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

ท่าเทียบเรือและโครงสร้างวิ ศวกรรมชายฝัง่

ที่ ดินชายทะเล

นโยบายและกิ จกรรมทางทะเลอื่นๆ

- รัฐบาล- คณะรัฐมนตรี- กระทรวงเกษตรฯ- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง-่ กรมอุทยานแห่งชาติ - กรมที ด่ ิ น- กรมประมง- อพท.- กรมการขนส่งทางน้ า- สผ.- สตช.- สนง.อัยการสูงสุด- กก.พิ เศษประสานงานโครงการพระราชดาริ - กรมชลประทาน- สนง.
ทีด่ ิ นจังหวัดและอาเภอต่าง ๆ- จังหวัดต่าง ๆ - อาเภอต่าง ๆ- เทศบาลต่าง ๆ
- อบต.ต่าง ๆ
ประเด็นความเดือนร้อนบทบัญญัติในการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ
ผลกระทบต่อทรัพยากรประมง และระบบนิ เวศชายฝัง่
- กฎกระทรวง ฉ.55 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
- มติ ครม. 1 ส.ค. 43
- พรบ.สวล. ม.43, 44, 45, 100 - ประกาศ กท. กาหนดเขตพื้นทีแ่ ละมาตรการคุ้มครอง
สวล. ในบริ เวณพื้นที ท่ ี ไ่ ด้รบั ธรณี พิบตั ิ ฯ 10 เม.ย. 49 ข้อ 2, 6

ความเดือดร้อนจากนามิ
และข้อพิ พาทที่ดินชายทะเล
-กม.แพ่งฯ ม.1304
- พรบ.อุทยานฯ ม.6 วรรค 2
- ประมวลกฎหมายที ด่ ิ นฯ ม.8, 9
-

ข้อเสนอแนะและมาตรการไขปัญหาในรายงานตรวจสอบ
ยุติโครงการ -- ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน -- ยุติการตรวจสอบ ตามมาตรา 22(มีการฟ้ องร้องคดี) -- ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอืน่ ๆ

ผลการคุ้มครองสิ ทธิ
ไม่มีการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
ชะลอการดาเนิ นโครงการ

ผูร้ ้องสามารถดาเนิ นการนากรณี ร้องเรียนไปฟ้ องร้องคดีต่อไป

แก้ไขปัญหาได้ดี
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ภาพ 4.5-3 แผนภูมิแสดงตัวแบบของกระบวนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการในประเด็นฐานทรัพยากรแร่

กรณี ละเมิ ดสิ ทธิ
ประเด็นฐานทรัพยากรแร่
บทบัญญัติพนื้ ฐาน
รัฐธรรมนูญ
พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

กติ การะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง
แ ละ สิ ท ธิ ท างการเ มื อง แ ละ สิ ท ธิ ท า ง
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มปัญหาและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง

เหมืองหิ น

เหมืองแร่

ขุดดิ น-ดูดทราย

เกลือ

ที่ เหมืองเก่า

- กระทรวงทรัพยากรฯ- กระทรวงมหาดไทย- กพร.- กรมทรัพยากรธรณี - สปก.- กรมควบคุมมลพิ ษ- กรมโรงงานอุตฯ- กรมขนส่ง
ทางน้ าฯ- กรมโยธาธิ การฯ- กรมทีด่ ิ น- กรมอุทยานแห่งชาติ - สผ.- กฟผ.- กรมอนามัย- กรมป่ าไม้- กรมศิ ลปากร- บีโอไอ- สตช.สนง.ขนส่งทางน้ าจังหวัดต่าง ๆ - อก.จังหวัดต่าง ๆ- ทรัพยากรจังหวัดต่าง ๆ- จังหวัดต่าง ๆ- อบต.ต่าง ๆ - เทศบาลต่าง ๆ
ประเด็นความเดือนร้อนและบทบัญญัติในการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ
ผลกระทบมลพิ ษแรงสั ่นสะเทือนผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอื่น
- พรบ.แร่ 2510 ม.6 ทวิ และ จัตวา, 9 ตรี, 11, 49, 57, 71, 73 - พรบ.แร่ 2545 ม.6
จัตวา, 88/6, 88/9, 88/10, 88/11 - ประกาศ อก. ตาม ม.88/6 (26 ก.พ. 47)- ประกาศ
อก. ตาม ม.88/9 (26 ก.พ. 47)- ประกาศ อก. ตาม ม.88/10 (26 ก.พ. 47)- ประกาศ
อก. ตาม ม.88/11 (26 ก.พ. 47)- พรบ.สวล. ม.43, 46, 47, 48, 49, 96 - พรบ.
สถานฯ ม.4, 7 ทวิ , 10, 32 - พรบ.โรงงาน ม.12, 15 - พรบ.ป่ าสงวนฯ ม.16

การพังทลายของดิ น-ตลิ่ ง
- พรบ.ขุดดิ นถมดิ น ม.17, 20,
24, 29
- กฎกระทรวงมาตรการ
ป้ องกันการพังทลายของดิ น
2548

ข้อพิ พาทที่ ดิน
เหมืองเก่า
- กม.แพ่งฯ ม.
1374
- กม.ทีด่ นิ หมวด 2
ม.20

ข้อเสนอแนะและมาตรการไขปัญหาในรายงานตรวจสอบ
ยุติโครงการ -- ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน -- ยุติการตรวจสอบ ตามมาตรา 22(มีการฟ้ องร้องคดี) -- ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอืน่ ๆ

ผลการคุ้มครองสิ ทธิ
ไม่มีการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
ชะลอการดาเนิ นโครงการ

ผูร้ ้องสามารถดาเนิ นการนากรณี ร้องเรียนไปฟ้ องร้องคดีต่อไป

แก้ไขปัญหาได้ดี
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ภาพ 4.5-4 แผนภูมิแสดงตัวแบบของกระบวนการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการในประเด็นสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ

กรณี ละเมิ ดสิ ทธิ
ประเด็นสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
บทบัญญัติพนื้ ฐาน
รัฐธรรมนูญ
พรบ. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

กติ การะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิ ทธิ พลเมือง
แ ละ สิ ท ธิ ท างการเ มื อง แ ละ สิ ท ธิ ท า ง
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
กลุ่มปัญหาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการด้านพลังงาน

มลพิ ษโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดการสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ

- รัฐบาล- กระทรวงมหาดไทย- กระทรวงทรัพยากรฯ- กระทรวง สธ.- กระทรวงพลังงาน- กก.ผังเมือง- กก.สวล.ชาติ - สนง.ปลัด อก.- สผ.- พร.สนพ.- กรมพัฒนาพลังงานทดแทน- กรมธุรกิ จพลังงาน- กรมเชื้อเพลิ งธรรมชาติ - กรมป่ าไม้- กรมปศุสตั ว์- กรมโรงงานอุตฯ- กรมควบคุม
มลพิ ษ- กรมโยธาธิ การฯ- กรมทรัพยากรน้ า- กรมชลประทาน- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ - กฟผ.- การนิ คมอุตฯ- อก.จังหวัดต่าง ๆจังหวัดต่าง ๆ - อาเภอต่าง ๆ - อบต.ต่าง ๆ- เทศบาลต่าง ๆ- บ. ท่าอากาศยานไทย ฯ- บ. ปตท. จก.(มหาชน)

ประเด็นความเดือนร้อนและบทบัญญัติในการตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ
ผลกระทบจากมลพิ ษ

ความขัดแย้งเชิ งนโยบายและการพัฒนาโครงการ
ในพืน้ ที่
- พรบ.สวล. ม.43, 46, 47, 48, 49, 96
- พรบ.ผังเมือง ม.24, 26
- พรบ.ส่งเสริมการลงทุน ม.25, 26, 28, 31, 34, 35,
36, 37

- พรบ.สวล. ม.43, 46, 47, 48, 49, 96
- พรบ.สาธารณสุข ม.25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 73
- พรบ.โรงงาน ม.12, 50, 65
- พรบ.ส่งเสริมการลงทุน ม.25, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 37

ข้อเสนอแนะและมาตรการไขปัญหาในรายงานตรวจสอบ
ยุติโครงการ -- ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน -- ยุติการตรวจสอบ ตามมาตรา 22(มีการฟ้ องร้องคดี) -- ยุติการตรวจสอบจากเหตุผลอืน่ ๆ

ผลการคุ้มครองสิ ทธิ
ไม่มีการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
ชะลอการดาเนิ นโครงการ

ผูร้ ้องสามารถดาเนิ นการนากรณี ร้องเรียนไปฟ้ องร้องคดีต่อไป

แก้ไขปัญหาได้ดี
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ตาราง 4.12 เปรียบเทียบการพิ จารณาตรวจสอบโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย

บทบัญญัติ
น้า
รัฐธรรมนูญ 2540 - ม.30, 46, 49, 56,
58, 59, 60, 79,

ชายฝัง่
- ม.46, 48, 56, 79,
290

- ม.66, 67, 85(5)
รัฐธรรมนูญ 2550
- สิทธิพลเมืองฯ ข้อ
- สิทธิพลเมืองฯ ข้อ
กติ การะหว่าง
1(1-3 ย่อย), 47
1(1-3 ย่อย), ข้อ 2(1
ประเทศ

- สิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ ข้อ ย่อย),47
- สิทธิทางเศรษฐกิจ
1 (1-3 ย่อย), 25
ข้อ 1 (1-3 ย่อย), ข้อ
2(2 ย่อย), 25

แร่

สิ่ งแวดล้อม

- ม.4, 46, 56, 58, 59, - ม.46, 56, 58, 59,
61, 79, 84, 200, 290 79, 290
- ม.66, 67, 85(5)
-ม.66, 67, 85(5), 290
- ม.66, 67, 85(5)
- สิทธิพลเมืองฯ ข้อ
- สิทธิพลเมืองฯ ข้อ
1(1-3 ย่อย), 45, 47
1(1-3 ย่อย), 47
- สิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ ข้อ - สิทธิทางเศรษฐกิจ
ข้อ 1 (1-3 ย่อย), 25
1 (1-3 ย่อย), 11 (1
- อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ย่อย), 25
สิทธิเด็ก ข้อ 6(1-2
- อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ย่อย), ข้อ 27(1 ย่อย)
สิทธิเด็ก ข้อ 24(1
ย่อย)

พรบ. สิ ทธิ ฯ
กฎหมายอื่นๆ

- มติ ครม. 1 ส.ค. 43
- มติ ครม. 8 มิ.ย. 48
- พรบ.สวล. ม.12, 13,
47, 48, 49
- พรบ.ชลประทาน
หลวง ม.4, 5, 35

ม.3, 15(2), 22
- กม.แพ่งฯ ม.1304
- กฎกระทรวง ฉ.55
ออกตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร 2522
- พรบ.อุทยานฯ ม.6
วรรค 2
- มติ ครม. 1 ส.ค. 43
- พรบ.สวล. ม.43, 44,
45, 100
- ประกาศ กท.
กาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละ
มาตรการคุม้ ครอง
สวล. ในบริเวณพืน้ ทีท่ ่ี
ได้รบั ธรณีพบิ ตั ฯิ 10
เม.ย. 49 ข้อ 2, 6
- ประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ ฯ ม.8, 9

- ม.3, 15(2)

- พรบ.แร่ 2510 ม.6
- พรบ.สวล. ม.43, 46,
ทวิ และ จัตวา, 9 ตรี, 47, 48, 49, 96
11, 49, 57, 71, 73
- พรบ.ผังเมือง ม.24,
- พรบ.แร่ 2545 ม.6
26
จัตวา, 88/6, 88/9,
- พรบ.สาธารณสุข ม.
88/10, 88/11
25, 26, 27, 28, 31,
- ประกาศ อก. ตาม ม. 32, 33, 73
88/6 (26 ก.พ. 47)
- พรบ.โรงงาน ม.12,
- ประกาศ อก. ตาม ม. 50, 65
88/9 (26 ก.พ. 47)
- พรบ.ส่งเสริมการ
- ประกาศ อก. ตาม ม. ลงทุน ม.25, 26, 28,
88/10 (26 ก.พ. 47)
31, 34, 35, 36, 37
- ประกาศ อก. ตาม ม.
88/11 (26 ก.พ. 47)
- พรบ.สวล. ม.43, 46,
47, 48, 49, 96
- พรบ.โบราณสถานฯ
ม.4, 7 ทวิ, 10, 32
- พรบ.โรงงาน ม.12,
15
- พรบ.ปา่ สงวนฯ ม.16
- พรบ.ขุดดินถมดิน ม.
17, 20, 24, 29
- กฎกระทรวง
มาตรการป้องกันการ
พังทลายของดิน 2548
- กม.แพ่งฯ ม.1374
- กม.ทีด่ นิ หมวด 2 ม.
20
หมายเหตุ ดูรายละเอียดชื่อเต็มของชื่อย่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในตารางนี้ และตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้ที่ภาคผนวก 1
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ตาราง 4.13 เปรียบเทียบการพิ จารณาตรวจสอบโดยการเรียกข้อมูลและประชุมตรวจสอบจากหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ผูถ้ กู ร้องและ
หน่ วยงานที ่
เกีย่ วข้อง

น้า

ชายฝัง่

แร่

- รัฐบาล
- กรมชลประทาน
- คณะรัฐมนตรี
- กระทรวงเกษตรฯ
- กรมปา่ ไม้
- กรมทีด่ นิ
- กรมการขนส่งทางน้า
- กรมอุทยานแห่งชาติ
- กรมทรัพยากรน้า
- กฟผ.
- สผ.
- ป.ป.ช.
- กรมโรงงานอุตฯ
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมประมง
- สานักราชเลขาธิการ
- กก.พิเศษ
ประสานงานโครงการ
พระราชดาริ
- จังหวัดต่าง ๆ
- อบต.ต่าง ๆ
- เทศบาลต่าง ๆ

- รัฐบาล
- คณะรัฐมนตรี
- กระทรวงเกษตรฯ
- กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงั ่
- กรมอุทยานแห่งชาติ
- กรมทีด่ นิ
- กรมประมง
- กรมโรงงานอุตฯ
- อพท.
- กรมการขนส่งทางน้า
- สผ.
- สตช.
- สนง.อัยการสูงสุด
- กก.พิเศษ
ประสานงานโครงการ
พระราชดาริ
- กรมชลประทาน
- สนง.ทีด่ นิ จังหวัดและ
อาเภอต่าง ๆ
- จังหวัดต่าง ๆ
- อาเภอต่าง ๆ
- เทศบาลต่าง ๆ
- อบต.ต่าง ๆ

- กระทรวงทรัพยากรฯ
- กระทรวงมหาดไทย
- กพร.
- กรมทรัพยากรธรณี
- สปก.
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมโรงงานอุตฯ
- กรมขนส่งทางน้าฯ
- กรมโยธาธิการฯ
- กรมทีด่ นิ
- กรมอุทยานแห่งชาติ
- สผ.
- กฟผ.
- กรมอนามัย
- กรมปา่ ไม้
- กรมศิลปากร
- บีโอไอ
- สตช.
- สนง.ขนส่งทางน้า
จังหวัดต่าง ๆ
- อก.จังหวัดต่าง ๆ
- ทรัพยากรจังหวัด
ต่าง ๆ
- จังหวัดต่าง ๆ
- อบต.ต่าง ๆ
- เทศบาลต่าง ๆ

สิ่ งแวดล้อม

- รัฐบาล
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงทรัพยากรฯ
- กระทรวง สธ.
- กระทรวงพลังงาน
- กก.ผังเมือง
- กกวล.
- สนง.ปลัด อก.
- สผ.
- กพร.
- สนพ.
- กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน
- กรมธุรกิจพลังงาน
- กรมเชือ้ เพลิง
ธรรมชาติ
- กรมปา่ ไม้
- กรมปศุสตั ว์
- กรมโรงงานอุตฯ
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมโยธาธิการฯ
- กรมทรัพยากรน้า
- กรมชลประทาน
- กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงั ่
- กฟผ.
- การนิคมอุตฯ
- อก.จังหวัดต่าง ๆ
- จังหวัดต่าง ๆ
- อาเภอต่าง ๆ
- อบต.ต่าง ๆ
- เทศบาลต่าง ๆ
- บ. ท่าอากาศยาน
ไทย จก.(มหาชน)
- บ. ปตท. จก.ฯ
หมายเหตุ : กฟผ. – การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต /สผ - สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม/ อพท. - องค์การบริหาร
การพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น /สตช. – สานักงานตารวจแห่งชาติ /กพร. – กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมือง
แร่/ สปก. - /กกวล.- คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ/ สนพ. - สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน/สธ – สาธารณสุข (กระทรวง)/
อก. – อุตสาหกรรม (กระทรวง)
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4.5.6 ข้อสังเกตจากคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
พบว่า รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยงั ออกมาไม่ครบตามรายงานทีค่ ณะอนุ กรรมการ
สิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เสนอ ซึง่ เกิดจากการทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่อาจ
พิจ ารณารายงานได้อ ย่ า งรวดเร็ว ประกอบกับ การละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชนที่มีก ารร้อ งเรีย นมีอ ยู่ ม ากเกิน กว่ า ที่
คณะกรรมการจะพิจารณาได้ทนั ทาให้ในหลายกรณีการละเมิดสิทธิทร่ี อ้ งเรียนก่อให้เกิดความเสียหายจนในบางครัง้
ผูร้ อ้ งต้องไปอาศัยอานาจทางตุลาการด้วยการนาคดีไปฟ้องศาลก่อนทีค่ ณะกรรมการจะมีรายงานออกมา รายงาน
ดัง กล่ า วจึ ง จ าต้ อ งสัง่ ยุ ติ เ รื่ อ ง แต่ เ พื่ อ ให้ ก ระบวนการตรวจสอบและข้ อ มู ล ที่ต รวจสอบน าไปใช้ ป ระโยชน์
คณะอนุกรรมการจึงได้ดาเนินการสังยุ
่ ตเิ รื่องแต่ยงั คงมีการให้ความเห็นต่อกรณีนนั ้ ๆเพื่อเป็ นหลักฐานทางเอกสารทีผ่ ู้
3
ร้องจะนาไปใช้ในการดาเนินคดีทางศาลได้

3

ดูภาคผนวกหมวดลาดับความคืบหน้าของรายงาน
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บทที่ 5
รวบรวมองค์ความรู้จากการตรวจสอบ
จากการศึกษารายงานการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการฯทาให้เห็นถึงวิธกี ารตรวจสอบ การใช้หลัก
กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน มาใช้ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อมีความเห็นต่อเรื่อง ซึง่ มีความแตกต่างกัน
ไปตามกรณี แต่หลักกฎหมายที่นามาใช้เกือบทุกกรณี ก็คอื หลักตามรัฐธรรมนู ญ และหลักสิทธิมนุ ษยชน และมี
ความเห็นแต่ละกรณีทแ่ี ตกต่างกันไป ทาให้เกิดองค์ความรูแ้ ละความคิดเห็นในเชิงสิทธิมนุษยชนทีส่ าคัญ ควรแก่การ
ได้นามาสรุปไว้ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ดังนี้

5.1 องค์ความรู้ทางหลักสิ ทธิ มนุษยชน
รายงานการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม พบว่า การ
ตรวจสอบเป็ นไปโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ซึง่ ปรากฏในการอ้างถึงบทบัญญัตทิ ส่ี าคัญตามลาดับได้แก่
1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 ศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง และ มาตรา 200 ทีก่ ล่าวถึงอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ นี้เป็ นหลักการพืน้ ฐานในกระบวนการทางาน
2)
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 3 กาหนดความหมาย “สิทธิ
มนุษยชน” หมายความว่า ศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ ด้รบั การรับรอง
หรือคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีทจ่ี ะต้องปฏิบตั ิ
ตาม ดังนัน้ การคุม้ ครองสิทธิในการตรวจสอบจึงเป็ นไปตามการอ้างถึงหลักตามรัฐธรรมนูญและสนธิสญ
ั ญาต่างๆ นี้
เป็ นกลไกพืน้ ฐานทีใ่ ช้ตรวจสอบ
โดยหลักการตามสนธิสญ
ั ญาทีถ่ กู อ้างถึงในรายงานได้แก่
 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ซึง่ ประเทศไทยเข้า
เป็ นภาคีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539
ข้อ 1 สิทธิในการกาหนดวิถชี วี ติ ตนเอง
ข้อ 1 ย่อย กาหนดว่า ประชาชนทัง้ ปวงมีสทิ ธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธิ
นัน้ ประชาชนจะกาหนดสถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทัง้ ดาเนินการอย่างเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
ข้อ 2 ย่ อ ย ก าหนดว่ า เพื่อ จุ ด มุ่ ง หมายของตน ประชาชนทัง้ ปวงอาจจัดการโภคทรัพ ย์แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ซึ่งตัง้ อยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซ่งึ กันและกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ
ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากวิถที างแห่งการยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ
ข้อ 3 ย่อย กาหนดว่า รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้ รวมทัง้ ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบในการบริหารดินแดนทีไ่ ม่ได้
ปกครองตนเองและดินแดนในภาวะทรัสตี จะส่งเสริมสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองให้บรรลุผลเป็ นจริง และ
ต้องเคารพสิทธินนั ้ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ข้อ 47 จะตีความกติกานี้ในทางทีเ่ สื่อมสิทธิทม่ี มี าแต่กาเนิดของปวงชนในอันทีจ่ ะอุปโภคและ
ใช้ประโยชน์โภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มทีแ่ ละเสรีมไิ ด้
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 กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ซึง่ ประเทศ
ไทยเข้าเป็ นภาคีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542
ข้อ 1 ข้อ 1 ย่อย กาหนดว่า ประชาชนทัง้ ปวงมีสทิ ธิกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยสิทธินนั ้
ประชาชาติเหล่านัน้ จะกาหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ตนอย่างเสรี
ข้อ 2 ย่อย กาหนดว่า เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชาติทงั ้ ปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่ า งประเทศ ซึ่ง ตัง้ อยู่ บ นพื้น ฐานของหลัก การแห่ ง ผลประโยชน์ ร่ ว มกัน และกฎหมายระหว่ า งประเทศ
ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถที างยังชีพของตนไม่ว่ากรณีใด
ข้อ 3 ย่อย กาหนดว่า รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทัง้ รัฐที่รบั ผิดชอบในการบริหารดินแดนที่ไม่ได้
ปกครองตนเองและดินแดนในภาวะทรัสตี จะส่งเสริมให้สทิ ธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองมีผลจริงจัง และ
จะต้องเคารพสิทธินนั ้ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ข้อ 25 ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดในกติกานี้ทจ่ี ะตีความไปในทางเสื่อมเสียต่อสิทธิท่มี มี าแต่กาเนิดของ
ประชาชาติทงั ้ ปวง ในอันทีจ่ ะอุปโภคและใช้ประโยชน์จากโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนอย่างเต็มทีแ่ ละ
โดยเสรี
 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ซึง่ ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535
ข้อ 6 ข้อ 1 ย่อย รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสทิ ธิตดิ ตัวทีจ่ ะมีชวี ติ
ข้อ 2 ย่อย รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มทีเ่ ท่าทีจ่ ะทาได้ ให้มกี ารอยู่รอด และการพัฒนาของเด็ก
ข้อ 24 ข้อ 1 ย่อย บัญญัตวิ ่า รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้รบั มาตรฐานสาธารณสุขทีส่ งู
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะหาได้ และสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการบาบัดรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้ นฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะ
พยายามดาเนินการทีจ่ ะประกันว่าไม่มเี ด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นว่านัน้
ข้อ 27 ข้อ 1 ย่อย รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันทีจ่ ะได้รบั มาตรฐานของการดารงชีวติ
ทีเ่ พียงพอ สาหรับการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
จะเห็นได้ว่าตามกติการะหว่างประเทศและอนุ สญ
ั ญา มีเป้าหมายในการคุม้ ครองการละเมิดสิทธิขนั ้ พื้นฐานที่
บุคคลและชุมชนสามารถอยู่อาศัยในประเทศได้อย่างปกติสขุ ตามวิถชี วี ติ และคุม้ ครองการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
ดังนัน้ ผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆของรัฐและเอกชนย่อมต้องได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามกลไกพืน้ ฐานนี้ดว้ ย และ
พบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์รฐั ประหาร 19 กันยายน 2549 ซึง่ ในทางปฏิบตั ิแล้วย่อมไม่มรี ฐั ธรรมนู ญบังคับใช้
คณะอนุกรรมการฯก็ได้อาศัยกติกาเหล่านี้ในการอ้างถึงเพื่อจัดทารายงานตรวจสอบ
สาหรับบทบัญญัตเิ ฉพาะหมวดต่างๆใน รัฐธรรมนู ญถือเป็ นกลไกคุ้มครองสิทธิในขัน้ พืน้ ฐานที่จะกล่าวถึง
ต่อไป
3)
การคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนในประเด็นปญั หาฐานทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม จะ
สอดคล้องกับบทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญซึง่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลาของการใช้รฐั ธรรมนูญปี 2540 โดยสามารถ
เทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญปจั จุบนั ฉบับ2550 ได้ดงั แสดงในตารางที่ 5.1 โดยหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญทีถ่ ูก
อ้างถึง ตามรัฐธรรมนูญ 2550 (2540) ได้แก่
 หมวด 3 (3) สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ได้แก่ มาตรา 30 (30) คุม้ ครองการเลือก
ปฏิบตั ิ - มาตรา 66 (46) สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร, 67 (56,59) โครงการทีส่ ่งผลกระทบรุนแรงต้องจัดทา
EIA/รับ ฟงั ความเห็นฯ/องค์ก รอิสระ- มาตรา 41 (48) สิทธิในทรัพย์สนิ , 42 (49) คุ้มครองการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฯ - มาตรา 56 (58) การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร, 58 (60) ส่วนร่วมในการพิจารณาการปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง, 59 (61) สิทธิในการร้องทุกข์
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 หมวด 5 (5) นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ได้แก่ มาตรา 85 (79,84) นโยบายที่ดนิ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 หมวด 14 (9) การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ มาตรา 290 (290) หน้าที่รกั ษา
สิง่ แวดล้อมขององค์กรท้องถิน่

5.2 องค์ความรู้ในการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ
จากการศึก ษาพบว่า คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพ ยากรน้ า ชายฝ งั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้
พยายามใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายทีใ่ ห้อานาจและกาหนดหน้าทีใ่ ห้หน่ วยงาน
รัฐดาเนินการตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตชิ ลประทานหลวง พระราชบัญญัตแิ ร่ เป็ นต้น กฎหมายทีก่ าหนดให้
มีการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม เช่น พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม1 อันเป็ นการพยายามใช้หลัก
กฎหมายที่มอี ยู่ให้มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในฐานทรัพยากรส่วนใหญ่ท่ี
เกิดขึน้ เกิดจากการละเลยการไม่ใช้อานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐในการดาเนินการให้อนุญาตแก่ผปู้ ระกอบการก่อน
ริเริม่ โครงการ การละเลยหรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานทีไ่ ม่เข้าควบคุมกากับดูแลในระหว่างการประกอบกิจการ
การละเลยไม่ยอมปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผูป้ ระกอบการ ตารางที่ 5.1 แสดงบทบัญญัตทิ ่ี คณะอนุ กรรมการฯอ้างถึง
2
และใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัย โดยข้อกฎหมายทีส่ าคัญทีม่ กั ถูกอ้างถึงในประเด็นปญั หาต่างๆได้แก่
 พรบ. ชลประทานหลวง มาตรา 4,5,35 การควบคุมมิให้ชกั น้ าเมื่อเป็ นเหตุก่อความเสียหาย ในกรณีการ
ร้องเรียนในเรื่องการแย่งชิงน้า
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1304,1374 สาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดิน และทรัพย์สนิ
สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อ้างถึงในกรณีเกีย่ วกับการอ้าวสิทธิของเอกชนในพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ชุมชน
 กฎกระทรวง ฉบับ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพรบ. ควบคุมอาคาร ควบคุมระยะห่างจากแหล่ง
น้าสาธารณะและทะเล ในกรณีตรวจสอบการสร้างอาคารรุกล้าชายฝงั ่
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ ควบคุมพืน้ ที่ประสบธรณี พิบตั ิ สึนามิ ฯ- ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 20 (4) สงวนทีด่ นิ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อป้องกันมิให้โครงการท่าเทียบเรือ
หรือ โครงการพัฒนาอื่นๆทีจ่ ะมีผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝงั ่
 พรบ. อุทยานแห่งชาติ มาตรา 6 คุม้ ครองทีด่ นิ กรรมสิทธิบุ์ คคล ใช้ยนื ยันสิทธิของทีด่ นิ ทับซ้อนกับเขต
อุทยานแห่งชาติ
 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20 (4) สงวนทีด่ นิ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อ้างถึงใน
กรณีเกีย่ วกับการอ้าวสิทธิของเอกชนในพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน และสงวนทีด่ นิ ของรัฐเพื่อให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อป้องกันมิให้โครงการท่าเทียบเรือ หรือ โครงการพัฒนาอื่นๆทีจ่ ะมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝงั ่
 พรบ. แร่ มาตรา 73 (3) มิให้สทิ ธิผถู้ อื ประทานบัตรครอบครองทีด่ นิ กรณีมกี ารอ้างสิทธิจากผูป้ ระกอบการ
ในพืน้ ทีเ่ หมืองแร่เก่าทีเ่ คยได้รบั ประทานบัตรในอดีต
 พรบ. แร่ มาตรา 6 จัตวา, 9 ทวิ, 9 ตรี, 11,49, 57, 71 ควบคุมการทาเหมืองเพื่อไม่เกิดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมมากเกินไป
1

โปรดดูภาคผนวก 1 หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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 พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุฯ มาตรา 4,7,10,32 คุม้ ครองโบราณสถานจากการทาเหมือง
 พรบ. โรงงาน มาตรา 12, 15, 50,65 ควบคุมมลภาวะจากการประกอบการท่าโกรกทราย การขุดดิน ดูด
ทราย โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 พรบ.สาธารณสุข มาตรา 25,26,27,28,31,32,33,73 คุม้ ครองเหตุเดือดร้อนราคาญจากกิจกรรมทุก
ประเภททีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
 พรบ. แร่ (2545) มาตรา 88/6, 88/9, 88/10, 88/11 กลไกการมีสว่ นร่วมของประชาชน, ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามมาตรา 88/6 และ 88/9/10/11 เงื่อนไขและกลไกการมีสว่ นร่วมของประชาชนในโครงการ
เหมืองแร่ใต้ดนิ
 พรบ.ขุดดิ นถมดิ น มาตรา 17,20,24,29 ตรวจสอบผูป้ ระกอบการเมื่อเกิดผลกระทบต่อพืน้ ดินและอาคาร
ใกล้เคียง
 กฎกระทรวงกาหนดมาตรการป้ องกันการพังทลายของดิ นและสิ่ งปลูกสร้าง ตรวจสอบผูป้ ระกอบการ
เมื่อเกิดผลกระทบต่อพืน้ ดินและอาคารใกล้เคียง
 พรบ. เดิ นเรือในน่ านน้าไทย (พ.ศ.2456) มาตรา 129,130 ตรวจสอบผูป้ ระกอบการดูดทรายในแม่น้ า
เมื่อเกิดผลกระทบต่อพืน้ ดินและอาคารใกล้เคียง
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดดู ทราย (พ.ศ.2546) ตรวจสอบผูป้ ระกอบการดูด
ทรายในแม่น้าเมื่อเกิดผลกระทบต่อพืน้ ดินและอาคารใกล้เคียง
 พรบ. ผังเมือง มาตรา 19,24,26 สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการทักท้วงการกาหนดผังเมือง
เพื่อใช้พน้ื ทีพ่ ฒ
ั นาโครงการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ

5.3 องค์ความรู้ในวิ ธีการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ
ในการตรวจสอบคณะอนุ กรรมการฯได้ดาเนินการ ด้วยการพิจารณาจากข้อมูลการร้องเรียนของผูร้ ้องใน
เบื้องต้น แล้วเรียกให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ น ภาครัฐ ภาคเอกชน ชี้แจงด้วยเอกสาร มีการลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลและดูสภาพปญั หาทีเ่ กิดข้อร้องเรียน และจัดให้มกี ารประชุมชีแ้ จงด้วยวาจาโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ว่ารัฐ หรือเอกชน ทัง้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ ูกร้อง ผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีรอ้ งเรียน และเปิ ดโอกาสให้ผรู้ อ้ งเรียนได้เข้าร่วม
ในการรับฟงั การตรวจสอบรวมทัง้ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม อันเป็ นการดาเนินการเพื่อให้ได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบ
ด้าน
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่า คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ได้มี
การนาเอาข้อมูลข้อเท็จจริงตามเอกสารจากผูร้ อ้ งเรียน หน่วยงานทีถ่ ูกร้องเรียน หน่วยงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับกรณี
ร้องเรียน และเอกสารประกอบทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีรอ้ งเรียน การลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริง การเชิญให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมด้วยวาจา มาพิจารณาประกอบกับองค์ความรู้ของคณะอนุ กรรมการในทาง
กฎหมายและทางหลักสิทธิมนุ ษยชน ทาให้การพิจารณาให้ความเห็นและกาหนดมาตรการการแก้ไขปญั หาเป็ นไป
โดยสอดคล้องและเป็ นธรรม อีกทัง้ คณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม เป็ นบุคคล
ทีม่ าจากหลากหลายอาชีพ และมีองค์ความรูเ้ ฉพาะทางในประเด็นทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ทาให้
เห็นถึงศักยภาพของการทางานของคณะอนุกรรมการทีช่ ดั เจนและเข้มแข็ง
ดังนัน้ การกาหนดแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการจึงมีความสาคัญยิง่ ในการปฏิบตั งิ าน โดยจะต้องมีการ
แต่ ง ตั ง้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญเฉพาะทางเข้ า มาเป็ น องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการ และ
คณะอนุกรรมการต้องมีองค์ความรูท้ งั ้ ในเชิงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักการทางสิทธิมนุ ษยชน การตรวจสอบ
จึงจะเป็ นไปด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม และมีผลทีเ่ ป็ นจริงได้
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บทบัญญัติที่สาคัญเพื่อควบคุมและตรวจสอบเฉพาะประเด็น
การแย่งชิ งน้า : พรบ. ชลประทานหลวง มาตรา 4,5,35 การควบคุมมิให้ชกั น้ าเมือ่ เป็นเหตุก่อความเสียหาย
การก่อสร้างรุกลา้ ชายฝั ่ง และข้อพิ พาทที่ ดินชายทะเล : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1304,
1374 สาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดิน และทรัพย์สนิ สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน- กฎกระทรวง ฉบับ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพรบ. ควบคุมอาคาร ควบคุมระยะห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะและทะเล-ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรฯ ควบคุมพื้นที ป่ ระสบธรณี พิบตั ิ สึนามิ ฯ- ประมวลกฎหมายทีด่ ิ น มาตรา 20 (4) สงวนทีด่ นิ ของรัฐ
เพือ่ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน-, พรบ. อุทยานแห่งชาติ มาตรา 6 คุม้ ครองทีด่ นิ กรรมสิทธิบ์ ุคคล
ข้อพิ พาทที่ดินเหมืองเก่า : ประมวลกฎหมายที ด่ ิ น มาตรา 20 (4) สงวนทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์รว่ มกัน- พรบ. แร่ มาตรา 73 (3) มิให้สทิ ธิผถู้ อื ประทานบัตรครอบครองทีด่ นิ
ผลกระทบจากกิ จกรรมเหมืองหิ น-เหมืองแร่: พรบ. แร่ มาตรา 6 จัตวา, 9 ทวิ, 9 ตรี, 11, 49, 57, 71 ควบคุม
การทาเหมืองเพือ่ ไม่เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมมากเกินไป-พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุฯ มาตรา 4, 7, 10, 32
คุม้ ครองโบราณสถานจากการทาเหมือง-พรบ. โรงงาน มาตรา 12, 15, 50,65 ควบคุมมลภาวะ- พรบ.
สาธารณสุข มาตรา 25,26,27,28,31,32,33,73 คุม้ ครองเหตุเดือดร้อนราคาญ
ความขัดแย้งกรณี เหมืองแร่ใต้ดิน : พรบ. แร่ มาตรา 88/6, 88/9, 88/10, 88/11 กลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 88/6 และ 88/9/10/11 เงือ่ นไขและกลไกการมีส่วนร่วม
ผลกระทบจากการขุดดิ น-ดูดทราย : พรบ.ขุดดิ นถมดิ น มาตรา 17,20,24,29 – กฎกระทรวงกาหนด
มาตรการป้ องกันการพังทลายของดิ นและสิ ง่ ปลูกสร้าง – พรบ. เดิ นเรือในน่ านน้ าไทย (พ.ศ.2456) – พรบ.
โรงงาน (พ.ศ.2535) – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดดู ทราย (พ.ศ.2546)
ผลกระทบจากมลพิ ษพลังงาน อุตสาหกรรม และการจัดการอื่นๆ : พรบ. โรงงาน มาตรา 12, 15, 50,65
ควบคุมมลภาวะ- พรบ.สาธารณสุข มาตรา 25,26,27,28,31,32,33,73 คุม้ ครองเหตุเดือดร้อนราคาญ
ความขัดแย้งในการใช้พนื้ ที่ เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ : พรบ. ผังเมือง มาตรา 19, 24, 26
สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย –พรบ. แร่ มาตรา 6 จัตวา คุม้ ครองพื้นทีแ่ หล่งต้นน้ าไม่ให้เป็นเขตแหล่งแร่
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กลไกพืน้ ฐาน
้ ้นฐาน
กระบวนการคุ้มครองสิ ทธิ ในขันพื

กติ การะหว่างประเทศ
สิทธิพลเมืองและการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐธรรมนูญ 2550 (และเทียบเคียงกับ 2540)
หมวด 3 (3) สิ ทธิ เสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 30 (30) คุม้ ครองการเลือกปฏิบตั ิ - มาตรา 66 (46) สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร, 67 (56,59)
โครงการทีส่ ่งผลกระทบรุนแรงต้องจัดทา EIA/รับ ฟงั ความเห็นฯ/องค์กรอิสระ- มาตรา 41 (48) สิทธิในทรัพย์สนิ ,
42 (49) คุม้ ครองการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ - มาตรา 56 (58) การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร, 58 (60) ส่วนร่วมในการ
พิจารณาการปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง, 59 (61) สิทธิในการร้องทุกข์
หมวด 5 (5) นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
มาตรา 85 (79,84) นโยบายทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หมวด 14 (9) การปกครองส่วนท้องถิ่ น
มาตรา 290 (290) หน้าทีร่ กั ษาสิง่ แวดล้อมขององค์กรท้องถิน่
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 12 และ 13 คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ- มาตรา 43, 44, 45, และ 100 เขตคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม –
มาตรา 46,47,48,49 การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม- มาตรา 96 การชดใช้ความเสียหายจากมลพิษ

กฎหมาย
หลัก

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา 3 (3) คุม้ ครองสิทธิตาม รัฐธรรมนูญ สนธิสญ
ั ญา และพันธกรณี
มาตรา 15 (2) อานาจหน้าทีค่ ณะกรรมการสิทธิฯ

กฎหมายเฉพาะเพื่อสร้างกลไกให้หน่ วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รัฐธรรมนูญ 2550 (และเทียบเคียงกับ 2540)
มาตรา 4 (4) คุ้มครอง สิ ทธิ เสรีภาพของบุคคล- มาตรา 257 (200) คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ

หลักการ
พืน้ ฐาน

ตารางที่ 5.1 รวบรวมองค์ความรู้ทางบทบัญญัติกฎหมายที่ สาคัญเพื่อสร้างกลไกคุ้มครองสิ ทธิ ในประเด็นฐานทรัพยากรน้ า
ชายฝัง่ แร่ และสิ่ งแวดล้อม จากการวิ เคราะห์รายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ (2544-2551)

ในการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่ ในการผลักดันให้เกิดการ
แก้ไขและบรรเทาปญั หาตลอดจนส่งผลทางอ้อมให้มกี ารชะลอโครงการต่างๆทีม่ ลี กั ษณะการละเมิดสิทธิชุมชนคือการ
เรียกข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ครบถ้วน และเชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาสูก่ ระบวนการตรวจสอบทาง
วาจา ตลอดจนเสนอความเห็นและมาตรการไปยังหน่ วยงานหลายแห่งทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในประเด็นนี้มสี ่วนทาให้เกิด
การเปิ ดเผย ตรวจสอบถ่วงดุล ระหว่างหน่ วยงานทัง้ รัฐและเอกชน ตารางที่ 5.2-1 – 5.2-4 แสดงหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องในกระบวนการตรวจสอบตามประเด็นฐานทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม และภาพที่ 5.1 แสดง
กลไกการคุม้ ครองสิทธิจากการตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนประเด็นฐานทรัพยากรน้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ตามที่
ได้รวบรวมมาในปี 2544-2551

5.4 องค์ความรู้ในสาเหตุเชิ งนโยบายที่อาจทาให้ เกิ ดการละเมิ ดสิ ทธิ ชุมชน
ในกระบวนการตรวจสอบทีไ่ ด้มกี ารเรียกข้อมูลเชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถประมวลประเด็นปญั หาที่
พบว่าเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชนได้ทงั ้ 4 ประเด็นตามกลุ่มฐานทรัพยากร ดังนี้
5.4.1 กรณี น้าในโครงการชลประทาน
1)
ในการดาเนิ นโครงการชลประทานทุก ขนาด ทุก ประเภท พื้นที่ท่ีจะถูก ใช้ในกิจการโครงการ
ั หาความขัดแย้ง ในการจ่ า ยค่ าชดเชยที่คุ้มค่ า เป็ น ธรรม เสมอกัน
ชลประทาน ทุ ก ขนาด ทุก ประเภท มัก มีป ญ
เนื่องจากในหลายกรณี ประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงขาดการมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณากาหนดค่าชดเชยดังกล่าว โดยความเสียหายทีต่ อ้ งชดเชย หมายรวมถึง พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารครอบครองในลักษณะ
ยึดถือเพื่อตน และทาประโยชน์ในทีด่ นิ ตามสภาพท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะปลูกพืชล้มลุก ไม้ผลยืนต้น เก็บฟื น
การเก็บหาของปา่ การเลีย้ งสัตว์ในพืน้ ทีๆ่ เป็ นทุ่งหญ้าธรรมชาติ หรือพืน้ ทีพ่ ุ่มไม้ ซึง่ ได้เคยมีการทาประโยชน์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว เว้นแต่ เป็ นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ซ่งึ ได้เคยมีการทาประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว
2)
โครงการชลประทานขนาดเล็กยังไม่กาหนดให้มกี ารศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมถึงขาดการ
รับฟงั ความเห็นของประชาชนทีไ่ ดรับผลกระทบโดยตรง
3)
มีกรณีรอ้ งเรียนหลายโครงการทีจ่ ะดาเนินการในเขตทีม่ คี ุณค่าทางนิเวศวิทยา เช่น การสร้างอ่าง
เก็บน้าในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ โครงการผันน้าข้ามลุ่มน้าซึง่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ จะมีผลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติ แม้จะ
มีการจัดจ้างผู้รบั จ้างจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) แต่กเ็ ป็ นเพียงการหามาตรการและ
ข้ออ้างเพื่อลดผลกระทบและยังมีการผลักดันเพื่อดาเนินโครงการต่อไป ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง อาทิเช่น
เขื่อนแก่งเสือเต้น ฝายหัวนา ที่สน้ิ เปลืองทัง้ งบประมาณในการศึกษาจานวนมหาศาล และต้องสูญเสียต้นทุนทาง
ทรัพยากรจานวนมาก
4)
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า มักให้เกษตรกรเสียสละเพื่อประโยชน์ในการสร้างอ่างเก็บน้ า ที่อา้ งว่า
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม แต่เมื่อเกิดกรณีฝนแล้ง เช่น การขาดแคลนน้ าของภาคตะวันออก กลับนาน้ า
จากอ่างเก็บน้าไปช่วยเหลือแหล่งอุตสาหกรรม อันสร้างความไม่ชอบธรรมแก่เกษตรกรเป็ นอย่างยิง่
5.4.2 กรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
1) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขาดกระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูลและการประชุมรับฟงั ความเห็นอย่าง
ทัวถึ
่ งเพื่อให้ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุกรายได้ร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจอย่างโปร่งใส ในกรณีท่า
เทีย บเรือ ขนาดต่ า กว่ า 500 ตัน กรอส ก็เ ป็ น โครงการที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
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เช่นเดียวกับท่าเทียบเรือซึ่งมีขนาดใหญ่ กว่า แต่ ไม่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
นอกจากนี้มกั พบว่า พื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็ นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเป็ นพื้นที่ท่ชี าวประมงพื้นบ้านใช้
ประโยชน์ร่วมกันอยู่ในบริเวณทีม่ ที รัพยากรทางทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึง่ ผูใ้ ช้ประโยชน์ควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้พน้ื ทีส่ าธารณประโยชน์ในทะเลทีป่ ระชาชนใช้ร่วมกันแก่เอกชนรายใด
รายหนึ่ง เป็ นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิในการทามาหากินของประมงพืน้ บ้าน ทาให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิจาก
วิถที างแห่งการยังชีพของตน
2) การสร้างเขือ่ น หรือกาแพงกันคลื่นทุกขนาดและทุกประเภท ทัง้ ประเภททีข่ นานกับชายฝงั ่ และที่
ยื่นออกไปในทะเล ยังไม่ถูกประกาศให้ต้องมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ทัง้ ทีแ่ ทบ
ั่
ทุกแห่งล้วนสร้างผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝงในบริ
เวณอื่นๆอย่างรุนแรงทัง้ สิน้
3) ท่าจอดเรือยอร์ช (เรือสาราญกีฬา) จะมีการออกแบบให้ใช้พน้ื ทีท่ ะเลในขนาดกว้าง ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกับท่าเทียบเรือซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า แต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขให้มกี าร
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม(EIA) และทุกแห่งขออนุ ญาตสร้างเป็ นสิง่ ล่วงล้าลงในทะเล โดยขอ
อนุ ญาตเพียงกรมขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี และจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นโดยพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัดซึง่ ไม่สามารถแก้ไขปญั หาความขัดแย้งกับพืน้ ทีท่ ช่ี าวประมงพืน้ บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่ง ผู้ใ ช้ป ระโยชน์ ค วรมีส่ว นร่ ว มในการตัด สินใจ เนื่ อ งจากการอนุ ญ าตให้ใ ช้พ้ืน ที่สาธารณประโยชน์ ใ นทะเลที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง เป็ นการกระทบกระเทือนถึง สิทธิในการทามาหากิน ของประมง
พืน้ บ้าน ทาให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิจากวิถที างแห่งการยังชีพของตน
4) ชุมชนประมงพื้นบ้านยังขาดการคุม้ ครองจากรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและ
จริงจัง ต่อกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการทาประมงทีม่ อี ยูเ่ ดิม ต่อกรณีการทาประมงในเขตหวงห้าม ทา
ั่
ให้เกิดปญั หา เรืออวนรุน เรืออวนลาก เรือปนไฟปลากะตั
ก เรือคราดหอย และอุปกรณ์ประมงทีท่ าลายล้างอื่น เข้าใน
ั
พืน้ ทีป่ ระมงพืน้ บ้าน นอกจากนี้ยงั พบปญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่างๆต่อชาวเล กลุ่มอูรกั ลาโว้ย มอแกน และมอแกลน ซึง่
เป็ นกลุ่มชาวประมงพืน้ บ้านดัง้ เดิม
5) พบการออกเอกสารสิทธิใ์ นที่ดนิ ริมทะเล และพื้นที่ใกล้เคียง ในพื้นที่เคยเป็ นป่าชายเลน อย่างไม่
ถูกต้องในหลายกรณี ส่งผลให้มกี ารพัฒนาโครงการและเกิดข้อพิพาทกับชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมทีอ่ าศัยอยู่ก่อน
6) การก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างโดยการถมทะเล บริเวณริมทะเลและกลางทะเล ทีโ่ ดยหลักการแล้วเป็ น
พืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ทป่ี ระชาชนมีสทิ ธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5.4.3 กรณี ทรัพยากรธรณี
1) เหมืองหินอุตสาหกรรมหลายแห่งอนุ ญาตให้มกี ารเปลีย่ นชนิดแร่จากแร่ชนิดอื่น หรือเพิม่ เติม
ชนิ ดแร่ มาเป็ น แร่ หิน อุ ตสาหกรรม โดยไม่ ต้อ งมีก ารจัดท ารายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
เพิม่ เติม และขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมจากชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงและข้างเคียง (ทัง้ สถานทีต่ งั ้ เหมือง โรง
โม่หนิ และเส้นทางการขนส่ง) นอกจากนี้ยงั พบว่าหลังจากเลิกประกอบกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม มาตรการที่
กาหนดให้ปรับปรุงทัศนอุดจาดตามเงื่อนไขท้ายประทานบัตรเดิมยังไม่เพียงพอ และพบปญั หาในการเว้นระยะห่าง
ระหว่างพืน้ ทีป่ ระกอบกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรมและโรงโม่หนิ กับแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
2) เหมืองแร่ประเภทอื่นนอกจากเหมืองหินอุตสาหกรรม อาจมีการประกอบกิจการไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขท้ายใบอนุ ญาต หรือเงื่อนไขท้ายประทานบัตร เมื่อมีผลกระทบหรืออันตรายต่อสิง่ แวดล้อมและประชาชน
มักจะไม่สามารถพิสจู น์ได้แน่ ชดั ว่าเกิดจากสาเหตุใด นอกจากนี้การกาหนดค่าภาคหลวงแร่ สาหรับกิจการบางประเภท
ต่ามาก เช่น ทองคา ไม่คมุ้ ค่าต่อทรัพยากรอันมีค่าทีใ่ ช้แล้วหมดไป
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3) การออกเอกสารสิทธิภ์ ายหลังจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ขาดการตรวจสอบจากคาขอ
ประทานบัตร ว่าทีด่ นิ ทีข่ ออนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่เดิม เป็ นทีด่ นิ ของรัฐหรือทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิอยู
์ ่แต่เดิม
ก่อนประกอบกิจการ
4) กิจการดูดทรายบกและทรายแม่น้าขาดการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม และในการกาหนดแนวเขต
ทีอ่ นุญาตให้มกี ารดูดทราย ไม่มกี ารมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมถึงขาดการแสดงแผนผังแนวเขตทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตในบริเวณ
ทีป่ ระกอบกิจการให้ชดั เจน และพบปญั หาการดูดทรายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
ชุมชนของจังหวัดอื่น นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการดูดทรายมักกระทาความผิดโดยการถมทรายในท่าทรายรุกล้าลาน้า
5.4.4 กรณี ปัญหาด้านพลังงาน และมลพิ ษอุตสาหกรรม
1)
ในการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan - PDP) มักคานวณอยู่บน
ฐานของข้อมูลทีเ่ ป็ น ฐานความคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจที่มกั ทาให้เกิดภาวะความต้องการสูงโดยขาดการ
ถ่วงดุลจากสถานการณ์ด้านอื่นๆ เช่น ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม และความเหมาะสมในการประหยัดพลังงานใน
ภาวะโลกร้อน และแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เน้นการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทใ่ี ช้ถ่านหินหรือก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง มากกว่ามุ่งพัฒนาใช้มาตรการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management DSM) และพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังน้ าขนาดเล็ก และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
(Small Power Plant - SPP)
2) ในการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน มี 2 ขัน้ ตอนที่สาคัญ คือ การคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วม
โครงการ และการลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม้
การคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าว จะได้พยายามให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยกาหนดให้รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ของโครงการ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติก่อนการลง
นามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพราะเห็นว่าในการจัดทารายงาน EIA ได้กาหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจการดาเนินโครงการไว้อยู่แล้ว แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีน้ี จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อผูผ้ ลิตไฟฟ้า
เอกชนดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกในขัน้ ตอนแรกแล้ว ซึ่งเท่ากับว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายนัน้ ได้รบั การตัดสินใจให้ก่อสร้างไปแล้ว การพิจารณารายงาน EIA ของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติก่อนลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จึงเท่ากับเป็ นเพียงการรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารตัดสินใจก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ ทีแ่ ล้ว
3) โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีม่ กี าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ไม่อยู่ในประกาศที่ต้องจัดทา
รายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) แต่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ใกล้เคียง
4) พบกรณีโรงงานอุตสาหกรรมทีด่ าเนินการก่อสร้างก่อนได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
5) ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว และอาจจะมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ อีกนัน้ ไม่มกี ารศึกษาความสามารถในการรองรับมลพิษในพื้นที่นัน้ ในภาพรวมก่อนที่จะอนุ ญาตให้มกี าร
ั หาการเกิด มลพิษ สะสมมากกว่ า เงื่อ นไขตามรายงานของแต่ ล ะโรงงาน
ก่ อ สร้า งโรงงานเพิ่ม เติม ท าให้เ กิด ป ญ
นอกจากนี้การติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมมีกาลังเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ ทาให้กรณีรอ้ งเรียนด้านมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมในหลายกรณีมสี าเหตุของปญั หามาจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวถูกปล่อยปละละเลย
ไม่มกี ารติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด จนก่อให้เกิดผลกระทบขึน้
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นโยบายการจัดการน้า

เปลี่ยนสภาพแหล่งน้ า

คลองส่งน้า

เขื่อนและอ่างเก็บน้ า

ตารางที่ 5.2-1 หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบเพื่อสร้างกลไกในการคุ้มครองสิ ทธิ ในประเด็นฐานทรัพยากร
น้า
เจ้าของโครงการ
หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานส่วนกลางที่ หน่ วยงานภูมิภาคที่ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
หลัก
ต้องผ่านขัน้ ตอน
ต้องผ่านขัน้ ตอน
อื่นๆ
อนุญาต/กากับดูแล
อนุญาต/กากับดูแล
่
-กรมชลประทาน
-สานักงานนโยบายและ -กรมอุทยานฯ (พืน้ ทีป่ า -องค์การบริหารส่วน
-คณะกรรมการระดับ
-กรมทรัพยากรน้า
แผนสิง่ แวดล้อม
อนุรกั ษ์)
ตาบล
จังหวัดในการชดเชย
-การไฟฟ้าผลิต
(เฉพาะในเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง -กรมปา่ ไม้ (พืน้ ทีป่ า่
-หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง -คณะรัฐมนตรี (มติ
-องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ทา EIA)
สงวน)
กับพืน้ ทีใ่ นระดับ
คณะรัฐมนตรีทไ่ี ม่จ่าย
ตาบล (ขนาดเล็ก)
จังหวัด/ภูมภิ าค
ค่าชดเชยย้อนหลัง) -3-ส า นั ก ง า น
-กระทรวงเกษตรและ
คณะกรรมการพิ เ ศษ
สหกรณ์ (นโยบายแก้ไข
ั
เ พื่ อ ป ร ะ ส า น ง า น
ปญหาประเด็
นความ
โ ค ร ง ก า ร อั น
เดือดร้อนจากการสร้าง
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
เขือ่ นและฝาย)
พระราชดาริ (โครงการ
-รัฐบาล (การแก้ไข
ที่อ้า งถึงการพัฒนาอัน
ความเดือดร้อน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
ระดับชาติ)
พระราชดาริ)
-กรมชลประทาน

-กรมชลประทาน (ขุด
ลอกและพัฒนาเป็น
แหล่งน้าสาหรับ
ชลประทาน/ประตู
ระบายน้า)
--กรมขนส่งทางน้าและ
พานิชยนาวี (ท่าเรือ)
-ผูป้ ระกอบการท่าทราย
-โครงการพัฒนา
จังหวัด/เทศบาล
-รัฐบาล
-กระทรวงเกษตรฯ
-กรมชลประทาน
-ผูป้ ระกอบการเอกชน
-เขือ่ นผลิตไฟฟ้า
- การประปาภูมภิ าค

-กรมขนส่งทางน้าและ
พานิชยนาวี
-สานักงานนโยบายและ
แผนสิง่ แวดล้อม
(เฉพาะในเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง
ทา EIA/พืน้ ทีช่ ุ่มน้าทีม่ ี
ความสาคัญ)

-กรมขนส่งทางน้าและ
พานิชยนาวี
- กรมอุทยานฯ (เขต
ห้ามล่า)

-คณะกรรมการ

- กรมชลประทาน
(เฉพาะแหล่งน้า
ชลประทาน)
-สานักงานนโยบายและ
แผนสิง่ แวดล้อม
(เฉพาะในเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง
ทา EIA/)
-กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (การ
ปล่อยน้าเสีย)

กรมทรัพยากรน้า
(แผนการจัดการลุ่มน้า)
-กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
-กรมควบคุมมลพิษ

คณะกรรมการลุ่มน้า
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-นโยบายระดับจังหวัด
พิจารณาการก่อสร้างสิง่ -ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัด
ล่วงล้าลาน้าจังหวัด
-กรมประมง

-ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัด
-สานักงานสิง่ แวดล้อม
ภาค (กรมส่งเสริมฯ)
-รัฐบาล (การแก้ไข
ความเดือดร้อน
ระดับชาติ
-คณะรัฐมนตรี (มติ
คณะรัฐมนตรีเรือ่ งเปิด
ประตูน้า)

-ผูป้ ระกอบการ
เอกชน
-นายทุน
-โครงการพัฒนา
จังหวัด/เทศบาล
-องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
เพือ่ การท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น
-กระทรวงเกษตรฯ
-กรมประมง

นโยบาย
ทรัพยากร
่
ชายฝังทะเล

ข้อพิ พาทที่ ดินชายทะเล

ท่าเที ยบเรือ และโครงสร้างวิ ศวกรรมชายฝัง่

ตารางที่ 5.2-2 หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบเพื่อสร้างกลไกในการคุ้มครองสิ ทธิ ในประเด็นฐานทรัพยากร
ชายฝัง่
เจ้าของโครงการ
หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานส่วนกลางที่ หน่ วยงานภูมิภาคที่ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
หลัก
ต้องผ่านขัน้ ตอน
ต้องผ่านขัน้ ตอน
อื่นๆ
อนุญาต/กากับดูแล
อนุญาต/กากับดูแล
-กรมขนส่งทางน้า
-กรมขนส่งทางน้าและ -กรมโยธาธิการฯ(กากับ -คณะกรรมการ
กรมประมง
และพานิชยนาวี (ท่า พานิชยนาวี (การขอ
ผังเมือง/ระยะห่างของ พิจารณารายงานการ
กรมทรัพยากรทางทะเล
เทียบเรือ/โครงสร้าง อนุญาตสร้างสิง่ ล่วงล้า) สิง่ ปลูกสร้างจาก
วิเคราะห์ผลกระทบ
และชายฝงั ่
ป้องกันชายฝง)ั ่
ชายฝง)ั ่
สิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
-ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
-สานักงานนโยบายและ (IEE) ระดับจังหวัด
เอกชน (ท่าเทียบเรือ
แผนสิง่ แวดล้อม
(โครงการท่าเทียบเรือ)
ยอร์ช/รีสอร์ต/อื่นๆ)
(เฉพาะในเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง -องค์การบริหารส่วน
ทา EIA)
ตาบล
่
่
-กรมปาไม้ (พืน้ ทีป่ า
-หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สงวน)
กับพืน้ ทีใ่ นระดับ
- กรมทรัพยากรทาง
จังหวัด/ภูมภิ าค
ทะเลและชายฝงั ่ (ปา่
ชายเลน)

-กรมทีด่ นิ
-กรมปา่ ไม้ (พืน้ ทีป่ า่ สงวน)
-กรมอุทยานฯ(พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์)
-กรมขนส่งทางน้าและพานิชยนาวี (พืน้ ทีช่ ายหาด)

กรมประมง
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สานักงานทีด่ นิ จังหวัด/
อาเภอ

-อบต/เทศบาล/อาเภอ/
จังหวัด (แก้ไขข้อ
พิพาท)
-กรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมือง
แร่ (ข้อมูลพืน้ ที่
ประทานบัตรเหมือง
เก่า)

ที่ดินเหมืองเก่า

ขุดดิ น-ดูดทราย

สูบ-ต้มเกลือ

เหมืองแร่

เหมืองหิ น

ตารางที่ 5.2-3 หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบเพื่อสร้างกลไกในการคุ้มครองสิ ทธิ ในประเด็นฐานทรัพยากร
แร่และทรัพยากรธรณี อื่นๆ
เจ้าของโครงการ
หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานส่วนกลางที่ หน่ วยงานภูมิภาคที่ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
หลัก
ต้องผ่านขัน้ ตอน
ต้องผ่านขัน้ ตอน
อื่นๆ
อนุญาต/กากับดูแล
อนุญาต/กากับดูแล
-ผูป้ ระกอบการ
-กรมอุตสาหกรรม
-สานักงานนโยบายและ สานักงานอุตสาหกรรม -กรมควบคุมมลพิษ
เหมืองหิน-โรงโม่หนิ
พืน้ ฐานและการเหมือง แผนสิง่ แวดล้อมกากับ จังหวัด
-กรมอนามัย
เอกชน
แร่
EIA
องค์การบริหารส่วน
-กรมปา่ ไม้ (พืน้ ทีป่ า่
ตาบล
-ผูป้ ระกอบการ
-กรมควบคุมมลพิษ
สงวน)
สานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ
เหมืองแร่
-กรมศิลปากร (แหล่ง
เพือ่ การเกษตร (พืน้ ที่ -กรมอนามัย
-กฟผ. (ถ่านหิน)
-กรมทรัพยากรธรณี
โบราณคดี)
สปก.)
-สานักงานส่งเสริมการ
กระทรวงมหาดไทย
ลงทุน (บีโอไอ)
(จังหวัด) การอนุญาต
วัตถุระเบิด
-ผูป้ ระกอบการ

-กรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมือง
แร่

จังหวัด/อบต.

-กรมทรัพยากรธรณี
(กรณีดนิ ยุบถล่ม)
-กรมควบคุมมลพิษ

-ผูป้ ระกอบการ

-กรมขนส่งทางน้าและ
พานิชยนาวี (อนุญาต
ให้ดดู ทรายแม่น้า)
-กรมโยธาธิการ (ขุด
ดิน-ทรายบก)
สานักงานทีด่ นิ จังหวัด/
สาขา

คณะกรรมการดูดทราย
จังหวัด
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

กรมทีด่ นิ /สานักงาน
ทีด่ นิ
กรมปา่ ไม้ (ทับซ้อนกับ
พืน้ ทีป่ า่

องค์การบริหารส่วน
ตาบล

สานักงานทรัพยากร
ธรณีจงั หวัด (ข้อมูล
สถานภาพพืน้ ทีก่ ่อน
ประทานบัตร)

บริษทั
นายทุน
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มลพิ ษอุตสาหกรรม

พลังงาน

ตารางที่ 5.2-4 หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบเพื่อสร้างกลไกในการคุ้มครองสิ ทธิ ในประเด็นปัญหา
สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
เจ้าของโครงการ
หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานส่วนกลางที่ หน่ วยงานภูมิภาคที่ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
หลัก
ต้องผ่านขัน้ ตอน
ต้องผ่านขัน้ ตอน
อื่นๆ
อนุญาต/กากับดูแล
อนุญาต/กากับดูแล
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
-กรมโรงงาน
-สานักงานนโยบายและ สานักงานอุตสาหกรรม -กรมควบคุมมลพิษ
แห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรม
แผนสิง่ แวดล้อม
จังหวัด
-กรมอนามัย
-ผูป้ ระกอบการ
-กรมธุรกิจพลังงาน
(เฉพาะในเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง -องค์การบริหารส่วน
-กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
โรงไฟฟ้าเอกชน
-กรมพัฒนาพลังงาน
ทา EIA
ตาบล/เทศบาล
-ส านัก งานสิ่งแวดล้อ ม
ทดแทน
กรมโยธาธิการ
-คณะกรรมการกากับ
ภาค
(คณะกรรมการผังเมือง) รายงานการวิเคราะห์
--กรมขนส่งทางน้าและ
-กรมควบคุมมลพิษ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม พานิชยนาวี
(กรณีเกิดปญั หา)
เบือ้ งต้น (IEE)จังหวัด -กร มทรั พ ย ากร ทา ง
-หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทะเลและชายฝงั ่
กับพืน้ ทีใ่ นระดับ
-ผูป้ ระกอบการ
--กรมโรงงาน
-สานักงานนโยบายและ จังหวัด/ภูมภิ าค
-กรมควบคุมมลพิษ
โรงงาน
อุตสาหกรรม
แผนสิง่ แวดล้อม
-กรมอนามัย
-การนิคมอุตสาหกรรม (เฉพาะในเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง
-ส า นั ก ง า น
ทา EIA
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
กรมควบคุมมลพิษ
อุตสาหกรรม
ั
(กรณีเกิดปญหา)
-ส านัก งานสิ่งแวดล้อ ม
ภาค

การจัดการอื่นๆ

ผูป้ ระกอบการ
ผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์

--กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
กรมปศุสตั ว์

-สานักงานนโยบายและ
แผนสิง่ แวดล้อม
(เฉพาะในเงือ่ นไขทีต่ อ้ ง
ทา EIA
กรมควบคุมมลพิษ
(กรณีเกิดปญั หา)
กรมโยธาธิการ
(คณะกรรมการผังเมือง)
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-กรมควบคุมมลพิษ
-กรมอนามัย
-ส านัก งานสิ่งแวดล้อ ม
ภาค
--กรมทรั พ ยากรทาง
ทะเลและชายฝงั ่

ภาพที่ 5.1 แสดงกลไกการคุ้มครองสิ ท ธิ จ ากการตรวจสอบกรณี ร้ องเรี ย นประเด็น ฐานทรัพ ยากรน้ า ชายฝัง่ แร่ และ
สิ่ งแวดล้อม ตามที่ได้รวบรวมมาในปี 2544-2551

กรณี รอ้ งเรียนในประเด็นฐานทรัพยากร น้า ชายฝัง่ แร่ สิ่ งแวดล้อม
แจ้งผูร้ อ้ ง/ยุตเิ รือ่ ง

ไม่มมี ลู /อยู่นอกอานาจ
หน้าที ่

พิจารณามีมลู /อยู่ในอานาจ

ระหว่างขออนุญาต

ตรวจสอบเอกสาร/บุคคล
หลักฐานการขออนุญาต

หลังได้รบั การอนุญาตโครงการ

ตรวจสอบข้อมูลพืน้ ที่

รับฟงั คาชีแ้ จงด้วยวาจาจาก
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนกลาง/ภูมภิ าค

ตรวจสอบเอกสาร/บุคคล
ตรวจสอบ เอกสาร /
บุคคล
ห ลั ก ฐ า น ก า ร ข อ
อนุญาต

ตรวจสอบข้อมูลพืน้ ที่

ประมวลข้ อ มู ล พิ จ ารณา
ดาเนินการ
รายละเอีย ดโครงการและ
ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ชุ ม ชน
ความเดือดร้อน
ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่างๆ

ผลการคุ้มครองสิ ทธิ
แก้ไขปัญหาได้ดี

ดาเนินการ

ยังไม่ดาเนินการ

พิจารณา EIA/IEE/ศึกษา
ข้อมูลอืน่ ๆประกอบ/
เงือ่ นไขและแผนผังต่างๆ
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ

หลักฐานการขออนุญาต
ตรวจสอบข้อมูลพืน้ ที/่
สภาพผลกระทบ
พิจ าณา EIA/ศึ ก ษาข้อ มู ล
อื่น ๆประกอบ/เงื่อ นไขและ
แผนผังต่างๆ

ขอให้พจิ ารณา
ั
แก้ไขปญหา

ยุติ

ขอให้ระงับ/
หยุดการ
ดาเนินการ

ไม่ยุติ

รายงานตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิ
ความเห็น/มาตรการแก้ไขปัญหา

ชะลอการดาเนินโครงการ
ั
ตรวจสอบและบรรเทาปญหา
ไม่มกี ารแก้ไข

ผูร้ อ้ งสามารถดาเนินการนากรณีรอ้ งเรียนไปฟ้องร้องคดีต่อไป
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บทที่ 6
สรุปและเสนอแนะ
จากการศึกษารวบรวมวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบของคณะอนุ กรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ า
ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ทาให้เห็นถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเกีย่ วกับฐานทรัพยากร
เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการเข้าปกป้องทรัพยากร เห็นถึงแนวทางการพัฒนาทีไ่ ม่สอดคล้องกับชุมชนและ
การใช้ทรัพยากร เห็นถึงการทาหน้าที่ของหน่ วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีม่ หี น้าที่อนุ ญาตให้ประกอบกิจการ ทัง้ ที่มี
หน้าทีค่ มุ้ ครองปกป้องทรัพยากร เห็นถึงสภาพของการประกอบกิจการของภาคเอกชนทีม่ ผี ลสาคัญต่อทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม และเห็นถึงการทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากร
น้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ คณะผูศ้ กึ ษาเห็นว่า ควรทีจ่ ะนาเสนอแนะถึงข้อด้อยและข้อเด่นเพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขสาหรับแต่ละภาคส่วนต่อไป จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้

6.1 สถานการณ์ การละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานรัฐ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องเข้าให้ความรูแ้ ก่ประชาชนให้
ทัวถึ
่ ง เกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนควรรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน และเพื่อให้
ภาคประชาชนได้มสี ่วนในการปกป้องคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยในสถานการณ์ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในฐานทรัพยากรน้า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติสมควรผลักดันเชิง
นโยบายตามทีค่ ณะอนุกรรมการฯได้จดั ประชุมเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแยกประเด็น
ตามฐานทรัพยากร น้ า ชายฝงั ่ แร่ และสิง่ แวดล้อม ในช่วงต้นปี . 2550 ไว้ 14 เรื่อง ได้แก่ กรณีน้ าในโครงการ
ชลประทาน กรณีท่าเทียบเรือ กรณีเขื่อนกันคลื่น กรณีท่าจอดเรือยอร์ช กรณีประมงพืน้ บ้าน กรณีการออกเอกสาร
สิทธิในป่าชายเลน กรณีการถมทะเล กรณีกรมประมงกับการอนุ ญาตให้ใช้พน้ื ทีท่ ะเล กรณีเหมืองหินอุตสาหกรรม
กรณี เ หมือ งแร่ ป ระเภทอื่น กรณี ดู ด ทรายแม่ น้ า กรณี ดู ด ทรายบก กรณี โ ครงการด้า นพลัง งาน กรณี ม ลพิษ
อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
6.1.1 กรณี น้าในโครงการชลประทาน
1)
ในการดาเนิ นโครงการชลประทานทุก ขนาด ทุก ประเภท พื้นที่ท่ีจ ะถูก ใช้ในกิจการโครงการ
ชลประทาน ทุกขนาด ทุกประเภท จะต้องได้รบั การชดเชยที่คุ้มค่า เป็ นธรรม เสมอกัน ทุกกรณี รวมตลอดทัง้
ประชาชนที่ไ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงต้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดค่าชดเชย
ดังกล่าวด้วย โดยความเสียหายทีต่ อ้ งชดเชย หมายรวมถึง พื้นทีท่ ม่ี กี ารครอบครองในลักษณะยึดถือเพื่อตน และทา
ประโยชน์ในที่ดนิ ตามสภาพท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะปลูกพืชล้มลุก ไม้ผลยืนต้น เก็บฟื น การเก็บหาของป่า
การเลี้ย งสัตว์ในพื้น ที่ๆเป็ น ทุ่ง หญ้าธรรมชาติ หรือพื้นที่พุ่ม ไม้ ซึ่ง ได้เคยมีการท าประโยชน์ อ ย่า งใดอย่า งหนึ่ ง
ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว เว้นแต่เป็ นพืน้ ทีป่ า่ สมบูรณ์
2)
ก่อนพิจารณาดาเนินโครงการชลประทานทุกขนาด ทุกประเภท จะต้องมีการศึกษาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทีส่ ดุ ในระดับการจัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE) พร้อมทัง้ จัดทา
เอกสารเผยแพร่ท่มี เี นื้อหาทัง้ ด้านดีและผลกระทบอย่างครบถ้วน ต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยเป็ นระยะๆ เพื่อให้
ประชาชนผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุกราย ได้ร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจอย่างโปร่งใส
3)
กรณีโครงการทีจ่ ะดาเนินการในเขตที่มคี ุณค่าทางนิเวศวิทยา เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ าในพืน้ ที่
อนุ รกั ษ์ โครงการผันน้ าข้ามลุ่มน้ าซึ่งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ จะมีผลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมี
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กระบวนการปรึก ษาหารือ ทางวิช าการ จากผู้เ กี่ย วข้อ งและสาธารณชนอย่ า งกว้า งขวาง ก่ อ นที่จะตัด สิน ใจใช้
งบประมาณจัดจ้างผู้รบั จ้างจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) หากเป็ นไปได้จะต้องศึกษา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการน้าแบบอื่นๆ ทีส่ ามารถประหยัดทัง้ งบประมาณ ระยะเวลา และสามารถอานวย
ประโยชน์ถงึ ประชาชนโดยตรง โครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และระบบนิเวศ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งอย่างรุนแรง อาทิเช่น เขื่อนแก่งเสือเต้น ฝายหัวนา ต้องได้รบั การทบทวนโครงการใหม่ เพราะเป็ น
โครงการทีส่ น้ิ เปลืองทัง้ งบประมาณในการศึกษาจานวนมหาศาล และต้องสูญเสียต้นทุนทางทรัพยากรจานวนมาก
4)
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า มักให้เกษตรกรเสียสละเพื่อประโยชน์ในการสร้างอ่างเก็บน้ า ที่อา้ งว่า
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม แต่เมื่อเกิดกรณีฝนแล้ง เช่น การขาดแคลนน้ าของภาคตะวันออก กลับนาน้ า
จากอ่างเก็บน้ าไปช่วยเหลือแหล่งอุตสาหกรรม อันสร้างความไม่ชอบธรรมแก่เกษตรกรเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ การ
จัดสรรน้ าเมื่อเกิดกรณีฝนแล้งควรต้องจัดสรรให้เกษตรกรเป็ นอันดับแรก พร้อมกับจัดสรรให้ผู้ใช้น้ าในการอุปโภค
บริโภคด้วย โดยจัดสรรให้แหล่งอุตสาหกรรมเป็ นแหล่งท้ายสุด เนื่องจากแหล่งอุตสาหกรรมสามารถพึง่ พาตนเองได้
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรดังกล่าว ต้องคานึงถึงการมีสว่ นร่วมของเกษตรกรผูใ้ ช้น้าเป็ นหลัก
6.1.2 กรณี ทะเลและชายฝัง่ : ท่าเทียบเรือ
1)
ในระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) จะต้องมีกระบวนการจัดทา
เอกสารเผยแพร่ทม่ี เี นื้อหาทัง้ ด้านดีและผลกระทบอย่างครบถ้วน และมีการประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผู้
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงเป็ นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุ กรายได้ร่วมพิจารณาและร่วม
ตัดสินใจอย่างโปร่งใส และหลังจากจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเสร็จสิน้ ควรมีกระบวนการ
เช่นเดียวกัน
2)
กรณี ท่ า เทีย บเรือ ขนาดต่ า กว่ า
500 ตัน กรอส
ก็เ ป็ น โครงการที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกับท่าเทียบเรือซึง่ มีขนาดใหญ่กว่า จึงเห็นควรให้มกี ารจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม(EIA) โดยคานึงถึงองค์ประกอบอื่น เช่น ปริมาณและขนาดของเรือ ขนาดของท่า
เทียบเรือเป็ นต้น ด้วย
3)
พื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็ นพื้นที่สาธารณประโยชน์ และเป็ นพื้นที่ท่ชี าวประมงพื้นบ้านใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ ผูใ้ ช้ประโยชน์ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากการอนุ ญาตให้ใช้พน้ื ทีส่ าธารณประโยชน์
ในทะเลทีป่ ระชาชนใช้ร่วมกัน แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง เป็ นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิในการทามาหากินของ
ประมงพืน้ บ้าน ทาให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิจากวิถที างแห่งการยังชีพของตน และเมื่อเทียบเคียงกับกรณีการขอ
ใช้ทด่ี นิ สาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ.2497 มาตรา 8 และมาตรา 9 ทีม่ กี ารบัญญัตขิ นั ้ ตอนการ
ขอใช้ประโยชน์ตามกฎหมายแล้ว จึงเห็นว่า การขอใช้ทส่ี าธารณะในทะเลควรมีเงื่อนไขขัน้ ตอนอย่างน้อยทีส่ ุด ทีต่ ้อง
เสมอกัน และต้องมีกระบวนการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
4)
พืน้ ทีก่ ่อสร้างท่าเทียบเรือ ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทีม่ ที รัพยากรทางทะเล และความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง ดังนัน้ ก่อนอนุ ญาตให้ก่อสร้าง ควรต้องขอข้อมูลจากหน่ วยงานราชการทีม่ กี ารศึกษาเรื่องนี้ โดยตรง
เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ มิใช่อาศัยเพียงข้อมูลของผูร้ บั จ้างศึกษาจากผูป้ ระกอบการเท่านัน้ เพื่อ
เปรียบเทียบความเหมาะสมว่าสมควรดาเนินโครงการต่อหรือไม่
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6.1.3 กรณี ทะเลและชายฝัง่ : เขื่อนกันคลื่น
1)
การก่อสร้างเขือ่ นหรือกาแพงกันคลื่นทุกขนาดและทุกประเภท ทัง้ ประเภททีข่ นานกับชายฝงั ่ และ
ทีย่ ่นื ออกไปในทะเล จะต้องมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
2)
ในระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) จะต้องมีกระบวนการจัดทา
เอกสารเผยแพร่ทม่ี เี นื้อหาทัง้ ด้านดีและผลกระทบอย่างครบถ้วน และมีการประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผู้
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงเป็ นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนผู้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุกรายได้ร่วมพิจารณาและร่วม
ตัดสินใจอย่างโปร่งใส และหลังจากจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเสร็จสิน้ ควรมีกระบวนการ
เช่นเดียวกัน
3)
ในการอนุ ญาตให้มกี ารก่อสร้างเขื่อนหรือกาแพงกันคลื่นทุกขนาดและทุกประเภท ทัง้ ประเภทที่
ั
่
ขนานกับชายฝง และทีย่ ่นื ออกไปในทะเล ควรกาหนดให้มกี ารวางเงินประกันความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน
ตามจานวนเงินทีเ่ หมาะสม ก่อนได้รบั อนุญาต
6.1.4 กรณี ทะเลและชายฝัง่ : ท่าจอดเรือยอร์ช
1)
พืน้ ทีก่ ่อสร้างท่าจอดเรือยอร์ชเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ และเป็ นพืน้ ทีท่ ช่ี าวประมงพืน้ บ้านใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ ผูใ้ ช้ประโยชน์ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากการอนุ ญาตให้ใช้พน้ื ทีส่ าธารณประโยชน์
ในทะเลทีป่ ระชาชนใช้ร่วมกัน แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง เป็ นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิในการทามาหากินของ
ประมงพืน้ บ้าน ทาให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิจากวิถที างแห่งการยังชีพของตน และเมื่อเทียบเคียงกับกรณีการขอ
ใช้ทด่ี นิ สาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมาย ทีด่ นิ พ.ศ.2497 มาตรา 8 และมาตรา 9 ทีม่ กี ารบัญญัตขิ นั ้ ตอน
การขอใช้ประโยชน์ตามกฎหมายแล้ว จึงเห็นว่า การขอใช้ทส่ี าธารณะในทะเลควรมีเงื่อนไขขัน้ ตอนอย่างน้อยทีส่ ุด
ต้องทีเ่ สมอกัน และต้องมีกระบวนการมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
2)
กรณีท่าจอดเรือยอร์ชในลักษณะเรือสาราญกีฬา จะมีการออกแบบให้ใช้พน้ื ทีท่ ะเลในขนาดกว้าง
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกับท่าเทียบเรือซึง่ มีขนาดใหญ่กว่า จึงเห็นควรให้มี
การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม(EIA) โดยคานึงถึงองค์ประกอบอื่น เช่น จานวนเรือ ขนาดของ
ท่าจอดเรือ การขุดลอกร่องน้า เป็ นต้น
6.1.5 กรณี ทะเลและชายฝัง่ : ประมงพืน้ บ้าน
1)
รัฐบาลต้องดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง ต่อกรณีการไม่ปฏิบตั กิ ารตาม
กฎหมายเกีย่ วกับการทาประมงทีม่ อี ยู่เดิม ต่อกรณีการทาประมงในเขตหวงห้าม โดยให้มกี ารตัง้ ตัวแทนของชาวบ้าน
เป็ นผูช้ ่วยเจ้าพนักงานในการรักษากฎหมาย อันเป็ นการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ั่
2)
ประกาศพืน้ ทีน่ าร่องทีห่ า้ ม เรืออวนลาก อวนรุน เรือปนไฟปลากะตั
ก เรือคราดหอย และอุปกรณ์
ประมงทีท่ าลายล้างอื่น เข้าในพืน้ ทีท่ ะเลของจังหวัดปตั ตานี และจังหวัดนราธิวาส
ั่
3)
ประกาศพืน้ ทีอ่ ่นื เพื่อห้าม เรืออวนรุน เรืออวนลาก เรือปนไฟปลากะตั
ก เรือคราดหอย และ
อุปกรณ์ประมงทีท่ าลายล้างอื่น เข้าในพืน้ ทีท่ ะเลของจังหวัดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสูง
4)
ให้รฐั ศึกษาและหาแนวทาง ในการออกกฎหมายทีก่ าหนดให้การมีเรืออวนรุน เรืออวนลาก เรือ
ั่
ปนไฟปลากะตั
ก เรือคราดหอย และอุปกรณ์ประมงทีท่ าลายล้างอื่นอยู่ในครอบครอง เป็ นความผิดทางอาญา
5)
ให้รฐั รับรองสิทธิของประมงพืน้ บ้าน ในการจอดเรือริมทะเลหรือริมคลองทีต่ ่อเนื่องกับทะเล เพื่อ
ความสะดวกในการดูแลเรือ อุปกรณ์ และดารงวิถชี วี ติ ของประมงพืน้ บ้านอย่างยังยื
่ น
6)
ให้รฐั รับรองสิทธิในการทีจ่ ะได้สญ
ั ชาติของชาวเล กลุ่มอูรกั ลาโว้ย มอแกน และมอแกลน ซึง่ เป็ น
กลุ่มชาวประมงพืน้ บ้านดัง้ เดิม เพื่อความมันคงในการด
่
ารงชีวติ โดยปกติสขุ
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6.1.6 กรณี ทะเลและชายฝัง่ : การออกเอกสารสิ ทธิ์ ในพืน้ ที่ป่าชายเลน
1)
ในการออกเอกสารสิทธิในที
์ ด่ นิ ริมทะเล และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง จะต้องมีการนาภาพถ่ายทางอากาศ
ของกรมแผนที่ทหาร และภาพจากดาวเทียม มาเปรียบเทียบ หากพบว่าเดิมเป็ นป่าชายเลนกรมทีด่ นิ ต้องไม่ออก
เอกสารสิทธิใดๆ
์ ให้กบั เอกชน
2)
ให้รฐั ร่วมกับชุมชน เร่งดาเนินการฟื้ นฟูพน้ื ทีป่ ่าชายเลนซึง่ ในปจั จุบนั อยู่ในสภาพทีเ่ สื่อมโทรม
เช่น บ่อกุง้ ทีถ่ ูกทิง้ ร้างในปจั จุบนั รวมถึงพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนอื่นๆ ทีต่ อ้ งการการฟื้นฟู
6.1.7

กรณี ทะเลและชายฝัง่ : ก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างโดยการถมทะเลบริเวณริมทะเลและกลาง

ทะเล
1)
พืน้ ทีท่ ะเล โดยหลักการแล้วเป็ นพืน้ ที่สาธารณประโยชน์ทป่ี ระชาชนมีสทิ ธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การจะจัดทาโครงการใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิของสาธารณชน ต้องมีการรับฟงั ความคิดเห็น ต้องให้สาธารณชน
รับรู้ และมีการประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของ สาธารณชนดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจในโครงการ และก่อนการจัด
จ้างทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
2)
ก่อนการตัดสินใจทาโครงการ ต้องคานึงถึงการรักษาระบบนิเวศ สิง่ แวดล้อม และภูมทิ ศั น์ ของ
ประเทศเป็ นสาคัญ ยิง่ กว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้า เพื่ออนุชนคนรุ่นต่อไปในอนาคต
6.1.8 กรณี ทะเลและชายฝัง่ : กรมประมงกับการอนุญาตให้ใช้พืน้ ที่ทะเล
1)
ในการอนุญาตให้ใช้พน้ื ทีท่ ะเลบริเวณใกล้ชายฝงั ่ ก่อนมีการอนุ ญาตควรมีการรับฟงั ความคิดเห็น
ั่
ของชุมชนชายฝงทะเลนั
น้ ๆ ก่อน และในการพิจารณาอนุญาตควรอยู่ในอานาจของกรมประมงร่วมกับกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงั ่
2)
การใช้พน้ื ทีท่ ะเลในการประกอบกิจการ จะต้องการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทีส่ ุดใน
ระดับการจัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE) พร้อมทัง้ จัดทาเอกสารเผยแพร่ทม่ี เี นื้อหาทัง้
ด้านดีและผลกระทบอย่างครบถ้วน ต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยเป็ นระยะๆ เพื่อให้ประช าชนผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงทุกราย ได้ร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจอย่างโปร่งใส
6.1.9 กรณี เหมืองหิ นอุตสาหกรรม
1)
ก่อนการอนุ ญาตให้มกี ารเปลี่ยนชนิดแร่จากแร่ชนิดอื่น หรือเพิม่ เติมชนิดแร่ มาเป็ นแร่หนิ
อุตสาหกรรม ต้องมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม(EIA) เพิม่ เติม ตลอดทัง้ ต้องได้รบั ความ
ยินยอมทัง้ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงและข้างเคียง (ทัง้ สถานทีต่ งั ้ เหมือง
โรงโม่หนิ และเส้นทางการขนส่ง) อีกครัง้ หนึ่ง
2)
ในระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) จะต้องมีกระบวนการจัดทาเอกสารทีม่ เี นื้อหาทัง้ ด้านดีและผลกระทบอย่างครบถ้วนเพื่อเผยแพร่
ให้แก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง และจัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
เป็ นระยะๆ และหลังจากจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเสร็จสิน้ ควรมีกระบวนการเช่นเดียวกัน
3)
ในระหว่างประกอบกิจการโรงโม่หนิ และเหมืองหินอุตสาหกรรม ต้องเปิ ดโอกาสให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประกอบกิจการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขท้าย
ใบอนุญาต หรือเงื่อนไขท้ายประทานบัตร
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4)
หลังจากเลิกประกอบกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม มาตรการทีก่ าหนดให้ปรับปรุงทัศนอุจาดตาม
เงื่อนไขท้ายประทานบัตรเดิมยังไม่เพียงพอ ควรเพิม่ เติมเงื่อนไขท้ายประทานบัตรให้ผปู้ ระกอบการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการฟื้ นฟูทงั ้ สิน้ และกาหนดให้มกี ารวางเงินประกันให้เพียงพอแก่การฟื้ นฟูรวมทัง้ ในการฟื้ นฟูควรเปิ ดโอกาสให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกากับดูแล
5)
ควรออก กฎกระทรวง หรือ ระเบียบ ในการเว้นระยะห่างระหว่างพืน้ ทีป่ ระกอบกิจการเหมืองหิน
อุตสาหกรรมและโรงโม่หนิ กับ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้มรี ะยะห่างมากพอสมควรทีก่ จิ การดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
6.1.10 กรณี เหมืองแร่ประเภทอื่นนอกจากเหมืองหิ นอุตสาหกรรม
1)
ในระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) จะต้องมีกระบวนการจัดทา
เอกสารทีม่ เี นื้อหาทัง้ ด้านดีและผลกระทบอย่างครบถ้วนเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง และ
จัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รบั ผลกระทบโดยตรงเป็ นระยะๆ และหลังจากจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเสร็จสิน้ ควรมีกระบวนการเช่นเดียวกัน
2)
ในระหว่างประกอบกิจการเหมืองแร่ ต้องเปิ ดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประกอบกิจการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุ ญาต หรือเงื่อนไขท้ายประทาน
บัตร หากมีผลกระทบหรืออันตรายต่อสิง่ แวดล้อมและประชาชน ต้องให้กจิ การดังกล่าวหยุดชัวคราวทั
่
นที จนกว่าผู้
ประกอบกิจการจะมีการแก้ไขปญั หาให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
3)
ในระหว่างประกอบกิจการและหลังประกอบกิจการเหมืองแร่ ในการปรับปรุงและฟื้นฟูตามเงื่อนไข
ท้ายประทานบัตร ควรเพิม่ เติมเงื่อนไขท้ายประทานบัตรให้ผปู้ ระกอบการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการฟื้ นฟูทงั ้ สิน้ และ
กาหนดให้มกี ารวางเงินประกันให้เพียงพอแก่การฟื้ นฟู รวมทัง้ ในการฟื้ นฟูควรเปิ ดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และชุมชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกากับดูแล
4)
ค่าภาคหลวงแร่ สาหรับกิจการบางประเภท เช่น ทองคา ต่ ามาก ไม่คุม้ ค่าต่อทรัพยากรอันมีค่าที่
ใช้แล้วหมดไป สมควรปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสมคุม้ ค่า
5)
การออกเอกสารสิทธิภายหลั
งจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ต้องตรวจสอบจากคาขอประทาน
์
บัตรว่า ทีด่ นิ ที่ขออนุ ญาตประกอบกิจการเหมืองแร่เดิม เป็ นทีด่ นิ ของรัฐหรือที่ดนิ ที่มเี อกสารสิทธิอยู
์ ่แต่เดิมก่อน
ประกอบกิจการ หากเป็ นทีด่ นิ ของรัฐต้องเป็ นทีด่ นิ ของรัฐตลอดไป และดาเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิที์ อ่ อกไปโดย
ไม่ชอบดังกล่าว
6.1.11 กรณี ดดู ทรายแม่น้า
1)
กิจการดูดทรายทุกขนาด จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทีส่ ุดในระดับการ
จัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (Initial Environmental Evaluation: IEE) พร้อมทัง้ จัดทา
เอกสารเผยแพร่ท่มี เี นื้อหาทัง้ ด้านดีและผลกระทบอย่างครบถ้วน ต้องมีการประชุ มกลุ่มย่อยเป็ นระยะๆ เพื่อให้
ประชาชนผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุกราย ได้ร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจอย่างโปร่งใส
2)
ในการกาหนดแนวเขตทีอ่ นุญาตให้มกี ารดูดทราย ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนมี
ส่วนร่วมตัง้ แต่การกาหนดแนวเขตทีช่ ดั เจน การประกอบกิจการว่าอยู่ใ นอาณาเขตทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตหรือไม่ และแสดง
แผนผังแนวเขตทีไ่ ด้รบั อนุญาตในบริเวณทีป่ ระกอบกิจการให้ชดั เจน
3)
ในระหว่างประกอบกิจการดูดทราย หากการประกอบกิจการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน จะต้องให้ผปู้ ระกอบกิจการหยุดประกอบกิจการชัวคราวทั
่
นที จนกว่าผูป้ ระกอบกิจการจะมีการแก้ไข
ปญั หาให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
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4)
เนื่องจากการประกอบกิจการดูดทรายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชนของจังหวัดอื่น จาเป็ นทีใ่ นการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ สมควรได้รบั การพิจารณาอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการร่วมจากจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
5)
การประกอบกิจการดูดทรายในจังหวัดใด ให้คณะกรรมการพิจารณาดูดทรายประจาจังหวัดนัน้
วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการอนุญาตดูดทราย โดยกาหนดคุณสมบัตขิ องผูข้ ออนุ ญาต ว่าต้องมิได้เป็ นผูก้ ระทา
ความผิดโดยการถมทรายรุกล้าลาน้ า โดยกาหนดระยะเวลามิให้ได้รบั อนุ ญาตดู ดทรายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
เพื่อเป็ นการป้องปรามการกระทาความผิดซ้า
6)
ในการอนุ ญาตให้มกี ารประกอบกิจการดูดทรายควรกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการวางเงินประกัน
ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน ก่อนได้รบั อนุญาต ตามจานวนเงินทีเ่ หมาะสม
6.1.12 กรณี ดดู ทรายบก
1)
กิจการดูดทรายทุกขนาด จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม อย่างน้อยทีส่ ุดในระดับการ
จัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE) พร้อมทัง้ จัดทาเอกสารเผยแพร่ทม่ี เี นื้อหาทัง้ ด้านดีและ
ผลกระทบอย่างครบถ้วน ต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยเป็ นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุกราย
ได้ร่วมพิจารณาและร่วมตัดสินใจอย่างโปร่งใส
2)
ในการพิจารณาอนุ ญาตให้มกี ารดูดทรายบก ควรตัง้ คณะกรรมการพิจารณาอนุ ญาตและกากับ
ดูแลให้ดดู ทราย เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดดู ทรายในแม่น้ า โดยพิจารณาจากผลการศึกษา
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE)
3)
ในการกาหนดแนวเขตทีอ่ นุญาตให้มกี ารดูดทราย ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนมี
ส่วนร่วมตัง้ แต่การกาหนดแนวเขตทีช่ ดั เจน การประกอบกิจการว่าอยู่ในอาณาเขตทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตหรือไม่ และแสดง
แผนผังแนวเขตทีไ่ ด้รบั อนุญาตในบริเวณทีป่ ระกอบกิจการให้ชดั เจน
4)
ในการอนุ ญาตให้มกี ารประกอบกิจการดูดทราย ควรกาหนดให้ผปู้ ระกอบกิจการวางเงินประกัน
ความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน ก่อนได้รบั อนุญาต ตามจานวนเงินทีเ่ หมาะสม
5)
ในระหว่างประกอบกิจการดูดทราย หากการประกอบกิจการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน จะต้องให้ผปู้ ระกอบกิจการหยุดประกอบกิจการชัวคราวทั
่
นที จนกว่าผูป้ ระกอบกิจการจะมีการแก้ไข
ั
ปญหาให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
6.1.13 กรณี โครงการด้านพลังงาน
1)
ในการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan - PDP) ต้องอยู่บนฐานของ
ข้อมูลทีเ่ ป็ นจริง โดยเฉพาะข้อมูลการเติบโตของเศรษฐกิจทีน่ าไปสูก่ ารคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทีเ่ ป็ นจริง และ
กระบวนการจัดทาแผนจะต้องเปิ ดให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจมากทีส่ ดุ
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า จะต้องเน้นการใช้มาตรการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side
Management - DSM) และพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังน้ าขนาดเล็ก และ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Plant - SPP) มากกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ใี ช้ถ่านหินหรือก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แม้จะมีข้อพิจารณาว่าราคาต้นทุนต่ อหน่ วยมีราคาถูกกว่ า
เชือ้ เพลิงชนิดอื่น (แต่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศมัก สูงกว่างบประมาณทีต่ งั ้ เอาไว้
ถึง 2 เท่า ในแผน PDP 2007 ตัง้ ค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาไว้ทป่ี ระมาณ 2 ล้านล้านบาท เท่ากับว่า
ในการก่อสร้างจริงอาจต้องใช้งบประมาณถึง 4 ล้านล้านบาท)
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แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยงั ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยได้ ตัง้ แต่ความปลอดภัยจาก
เชื้อเพลิงที่นามาใช้ ความปลอดภัยจากตัวโรงไฟฟ้า และความปลอดภัยในการจัดการกับกากกัมมันตภาพรังสีท่ี
เกิดขึน้ แต่ในแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2550- 2564 (Power Development Plan: PDP 2007)
กลับกาหนดแล้วว่า จะให้มกี ารก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในปี พ.ศ.2563
ดังนัน้ ในขณะทีก่ ารก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยงั มีปญั หาอยู่นนั ้ รัฐบาลยังไม่ควรกาหนดการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาไว้ในแผน PDP 2007 โดยควรดาเนินการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การเปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนหรือการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) ทัง้ นี้ การตัดสินใจดังกล่าวต้องอยู่บน
พืน้ ฐานของการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจมากทีส่ ดุ
2.)
ในการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน มี 2 ขัน้ ตอนที่สาคัญ คือ การคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วม
โครงการ และการลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนกับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
แม้การคัดเลือกผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าว จะได้พยายามให้ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมโดยกาหนดให้
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ของโครงการ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจ ากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติก่อนการลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า เพราะเห็นว่าในการจัดทารายงาน EIA ได้กาหนดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจการดาเนินโครงการไว้อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การมีสว่ นร่วมของประชาชนในกรณีน้ี จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนดังกล่าว
ได้ผ่านการคัดเลือกในขัน้ ตอนแรกแล้ว ซึง่ เท่ากับว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายนัน้ ได้รบั
การตัดสินใจให้ก่อสร้างไปแล้ว การพิจารณารายงาน EIA ของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติก่อนลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า จึงเท่ากับเป็ นเพียงการรับรองการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึน้ ภายหลังจากที่ได้มกี าร
ตัดสินใจก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ ทีแ่ ล้ว
3) แม้โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มกี าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ จะไม่ต้องจัดทารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่ได้
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ใกล้เคียง ดังนัน้ จึงควรกาหนดให้
ก่อนการตัดสินใจดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ต้องให้มกี ารจัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เบือ้ งต้น (IEE) เป็ นขัน้ ต่า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องให้มกี ารจัดทามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมประกอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงาน
6.1.14 กรณี มลพิ ษจากอุตสาหกรรม
1) โรงงานอุตสาหกรรมที่ดาเนินการก่อสร้างก่อนได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานต้องถูก
ลงโทษ และต้องมีมาตรการให้ผปู้ ระกอบกิจการระงับการก่อสร้างไว้ก่อนอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะได้ดาเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
2)
ในพื้ น ที่ ท่ี มีก ารก่ อ สร้ า งโรงงานอุ ต สาหกรรมอยู่ แ ล้ ว และอาจจะมี ก ารก่ อ สร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ อีกนัน้ ควรจัดให้มกี ารศึกษาความสามารถในการรองรับมลพิษในพืน้ ทีน่ นั ้
ในภาพรวมก่อนที่
จะอนุญาตให้มกี ารก่อสร้างโรงงานเพิม่ เติม เพื่อศึกษาว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังสามารถ รองรับมลพิษทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ประกอบกิจการโรงงานได้อกี หรือไม่ ไม่ใช่การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านัน้
3) เนื่ อ งจากในป จั จุ บ ัน หน่ ว ยงานราชการที่มีอ านาจหน้ า ที่ใ นการติ ด ตามตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าได้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมโดยเคร่งครัดหรือไม่นัน้ มีกาลัง
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทาให้กรณีรอ้ งเรียนด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในหลายกรณีมสี าเหตุของปญั หามา
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จากโรงงานอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วถู กปล่ อ ยปละละเลย ไม่ มีก ารติด ตามตรวจสอบอย่ า งเข้ม งวด จนก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบขึน้
ดังนัน้ เพื่อแก้ไขปญั หาดังกล่าว หน่ วยราชการทีม่ อี านาจหน้าทีโ่ ดยตรงในการติดตามตรวจสอบและ
กากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน เช่น กรมควบคุมมลพิษ ควรสร้างเครือข่ายประชาชนต่อต้านมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรมขึน้ ในพื้นที่ โดยให้เครือข่ายประชาชนนี้ สามารถ เข้าไปตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการ
โรงงานที่สงสัยว่า อาจเป็ นผู้ก่อมลพิษขึ้นได้โดยไม่ถือเป็ นผู้บุกรุก และกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อเครือข่ายประชาชนโดยไม่มเี งื่อนไข และเมื่อตรวจสอบแล้วได้ผลประการใด ให้รายงาน
ผลการตรวจสอบมายังหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามอานาจหน้าทีต่ ่อไป
4) กรณี ท่ีก ารประกอบกิจ การโรงงานอุ ต สาหกรรมใดได้ ก่ อ ให้ เ กิด มลพิษ ขึ้น ควรให้โ รงงาน
อุตสาหกรรมดังกล่าวระงับการประกอบกิจการชัวคราว
่
เพื่อให้ผปู้ ระกอบกิจการโรงงานดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ั หามลพิษ ให้เ สร็จ สิ้น เสีย ก่ อ น จึง อนุ ญ าตให้โ รงงานอุ ต สาหกรรมนัน้ ประกอบกิจ การได้อีก ครัง้ ไม่ ค วรให้
ปญ
ดาเนินการแก้ไขในขณะทีย่ งั ประกอบกิจการไปด้วย เพราะจะ ไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้แท้จริง
จะเห็นได้ว่า ในการริเริม่ โครงการทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน และประชาชน หน่ วยงานรัฐ
และรัฐบาลจะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนแห่งกฎหมายทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนก่อนทีจ่ ะริเริม่ โครงการ และจะต้องให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นของประชาชนอย่างเคร่งครัด และภาครัฐ
จะต้องพิจารณาหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมให้มคี วามสมดุลและยังยื
่ น ด้วยการศึกษา
ภาพรวมของทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ ถึงความเหมาะสมในการใช้ จัดการ และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นี้จะ
เป็ นแนวทางลดความขัดแย้งและยุตกิ ารละเมิดสิทธิได้อย่างเป็ นรูปธรรม

6.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องทาการศึกษากฎหมายทีม่ กี าร
ใช้บงั คับอยู่ในปจั จุบนั ว่า มีความสอดคล้องกับการบังคับใช้ต่อกรณีปญั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด เพื่อให้มีการพัฒนากฎหมายให้ครอบคลุมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน และพิทกั ษ์ปกป้องคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นับแต่
เริม่ ต้นการริเริม่ โครงการ การประกอบกิจการ หรือการก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการสิน้ สุดโครงการหรือการสิน้ สุด
การประกอบกิจการทีจ่ ะต้องมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
หน่วยงานทีม่ อี านาจในการกากับดูแลการประกอบกิจการ ต้องพร้อมทีจ่ ะใช้อานาจของตนลงโทษ
กรณีทม่ี ผี ปู้ ระกอบการทีก่ ระทาผิดกฎหมาย หรือเงื่อนไขตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตประกอบกิจการ
ควรมีการบัญญัตกิ ฎหมายเพื่อให้อานาจหน้าทีแ่ ก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ชดั เจน
และมีผลบังคับได้จริง เพราะจากการศึกษารายงานพบว่า ในหลายๆกรณีเมื่อหน่ วยงานไม่ ปฏิบตั ิตามมาตรการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มอี านาจบังคับให้ปฏิบตั ติ ามได้ คงเพียงแต่รายงานต่อรัฐสภาเท่านัน้
จะต้องมีการทบทวนกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้อานาจแก่หน่ วยงานในการปฏิบตั หิ น้าที่ และควร
แก้ไขกฎหมายหลายฉบับทีเ่ ป็ นกฎหมายหรือข้อบังคับทีล่ ะเมิดต่อสิทธิของประชาชน
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6.3 ชุมชนและประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
- ชุมชนและประชาชนต้องพร้อมทีจ่ ะร่วมกันปกป้องคุม้ ครองสิทธิของตน ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
และควรมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่น หน่ วยงานราชการทีม่ หี น้าทีด่ ูแลปกป้องสิทธิและสิง่ แวดล้อม นักวิชาการ
และองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชน

6.4 หน่ วยงานที่ถกู ร้องเรียน
หน่วยงานทีถ่ ูกร้องเรียนควรปฏิบตั ติ ามมาตรการการแก้ไขปญั หาตามรายงานการตรวจสอบแล้ว
หากกรณีใดไม่อาจดาเนินการได้เนื่องจากไม่มกี ฎหมายกาหนด ควรจะต้องปรึกษาหารือเพื่อให้มกี ารแก้ไขปญั หาให้
สัมฤทธิผล
์ มิใช่เพิกเฉยโดยอ้างว่าไม่มกี ฎหมายให้อานาจ
หน่ วยงานที่ถูกร้องเรียนควรจะต้องพิจารณาเพื่อหาสาเหตุของปญั หาว่าเหตุใดจึงถูกร้องเรียน
และหาทางแก้ไขมิให้ถูกร้องเรียนในประเด็นเดิมๆซ้าอีก
-

6.5 คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ควรดาเนินการให้ความรู้แก่ภาคประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิของตน และให้ทราบถึงวิธกี ารการ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้มากยิง่ ขึน้
ควรมีการนาเสนอเชิง นโยบายเกี่ย วกับ ประเด็น ฐานทรัพ ยากรต่ อ รัฐบาล และภาคประชาชน
เพื่อให้เห็นถึงสภาพปญั หาและแนวทางการแก้ไขปญั หาในภาพรวม
ควรมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับนิเวศน์ปา่ เขตร้อน ยังมีการเผยแพร่น้อย ทาให้ปญั หาสิทธิชุมชนต่าง
กับต่างประเทศ ซึง่ แท้จริง แผนพัฒนา ความยากจน ระบบนิเวศน์ เป็ นเรื่องการละเมิดสิทธิ เพื่อให้มคี วามเท่าทันใน
การคุม้ ครองปกป้องทรัพยากร
- ควรให้การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายสิทธิมนุษยชนให้เป็ นจริง
ควรจัด ให้มีบุ ค คลากรของสานัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติใ ห้เ พีย งพอที่จ ะ
สนับสนุนการดาเนินการตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนให้ทนั ท่วงที
ควรจัดให้มบี ุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบให้เป็ นระเบียบ ค้นหาง่าย และครบถ้วน
พร้อมทีจ่ ะใช้งาน
ควรสนับสนุนคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบกรณีรอ้ งเรียนให้มากขึน้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่
เมื่อได้รบั รายงานจากคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติควรจะได้พจิ ารณา
ผ่านความเห็นชอบในรายงานดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้ทนั กับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ควรมี ห น่ ว ยงานที่ ติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามรายงานต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การแก้ไขปญั หาตามมาตรการเป็ นไปอย่างมีศกั ยภาพ
ั หาต่ อ ผู้ ร้ อ งเรี ย นเพื่อ ให้ ท ราบถึ ง ผลการแก้ ไ ขอย่ า งมี
ควรมีก ารติ ด ตามผลการแก้ ไ ขป ญ
ประสิทธิภาพ อันจะทาให้เห็นถึงการทาหน้าทีข่ องหน่วยงาน และการได้รบั การเยียวยาของผู้รอ้ งเรียน
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คำอธิบำยควำมหมำยของเครื่องหมำย
รู ปทรงดอกบัว

คือ

รู ปคนล้อมเป็ นวงกลม คือ

ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็ นจริ ยวัตรอันดีงามของคนไทย
การสร้างพลังความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนสังคม
เพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรมสิ ทธิมนุษยชนให้เป็ นส่ วนสาคัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รู ปมือ

คือ

การร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนของสังคมทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศในการโอบอุม้ คุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์สิทธิและเสรี ภาพด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและ
ภราดรภาพ

สี นำ้ เงิน

คือ
คือ
คือ

สี ของความเชื่อมัน่ ของประชาชนและทุกภาคส่ วนของสังคม
ความมุ่งมัน่ อดทนในการทางานเพื่อประชาชน
ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่น จากทุก
ภาคส่ วนของสังคม เพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรมสิ ทธิ มนุษยชน
ในสังคมไทย

(สาเนา)

แต่ งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
(พระปรมาภิไธย) ภูมพิ ลอดุลยเดช ปร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่าโดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ให้ความเห็นชอบผูซ้ ่ ึงมีความรู้หรื อ
ประสบการณ์ดา้ นการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนเป็ นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการมีส่วน
ร่ วมของผูแ้ ทนจากองค์กรเอกชนด้านสิ ทธิ มนุษยชนด้วย จานวนเจ็ดคน ให้เป็ นกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน
แห่งชาติและบุคคลทั้งเจ็ดคนได้ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน
แล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ตามคาแนะนาของ
วุฒิสภา ดังต่อไปนี้
๑. นางอมรา พงศาพิชญ์
เป็ น ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒. นายแท้จริ ง ศิริพานิช
เป็ น กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๓. นายนิรันดร์ พิทกั ษ์วชั ระ
เป็ น กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๔. นายปริ ญญา ศิริสารการ
เป็ น กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๕. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
เป็ น กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๖. พลตารวจเอกวันชัย ศรี นวลนัด
เป็ น กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๗.นางวิสา เบ็ญจะมโน
เป็ น กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็ นปี ที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
นายประสพสุ ข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา

