







































































































































































































































































































































































	ปกหน้า
	คำนำ
	สารบัญ
	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	โครงสร้างเนื้อหาของรายงาน
	1. ที่มาของรายงาน
	1.1 จุดเริ่มต้น: การยื่นหนังสือร้องเรียนโดยเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
	1.2 ประเด็นข้อร้องเรียน : การกระทำของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหากรณีมาบตาพุดโดยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
	1.2.1 การที่รัฐบาลประกาศเพื่อกำหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายก่อผลกระทบรุนแรงตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญจำนวน ๑๑ รายการนั้นเป็นการกระทำที่มีลักบณะดังต่อไปนี้
	1) เร่งรีบ
	2) ทำตามแบบพิธี
	3) มุ่งปกป้องกลุ่มอุตสาหกรรมให้หลุดจากการพิจารณาคดี

	1.2.2 การที่รัฐบาลไม่นำข้อเสนอของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองในการกำหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายก่อผลกระทบรุนแรงตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑๘ รายการมาใช้นั้นก่อให้เกิดข้อเรียกร้องอื่นๆ ตามมาดังนี้
	1) ขอให้ทบทวนประกาศเดิมและจัดทำประกาศใหม่
	2) ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลหลังจากได้รับข้อเสนอแล้ว


	1.3 การดำเนินการต่อข้อร้องเรียน: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับเรื่องร้องเรียนและมีมติให้จัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายกรณีการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

	2. อำนาจหน้าที่ (Authority and Duties) กับสถานะและบทบาท (Status and Roles) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงซึ่งสุขภาพที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
	2.1 อำนาจหน้าที่ (Authority and Duties) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกฎหมายภายในของไทย
	2.1.1 อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	2.1.2 อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
	2.1.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

	2.2 สถานะและบทบาท (Status and Roles) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายภายในของไทย
	2.2.1 สถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	2.2.2 บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	2.2.2.1 การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจรัฐ โดยมิได้จำกัดเฉพาะชนชาวไทย
	2.2.2.2 การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นชนชาวไทย
	1) บทบาทในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
	2) บทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพตามหมวดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐



	2.3 สถานะและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) และสิทธิเชิงเนื้อหา (SubstantiveRights) เพื่อการเข้าถึงซึ่งสุขภาพที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
	2.3.1 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเชิงกระบวนการประเภทต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงซึ่งสุขภาพที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
	2.3.1.1 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Right to Information)
	1) สิทธิรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของราชการ
	2) สิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลของราชการเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมบางประเภท
	3) สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และรับแจ้งผลการพิจารณา

	2.3.1.2 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน (Right to Participation)
	1) สิทธิในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนการวางแผนพัฒนา การเวนคืน การวางผังเมือง การกำหนดการใช้ที่ดิน และการออกกฎ
	2) สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
	3) สิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
	4) สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	5) สิทธิในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการพิจารณาการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพโดยมีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

	2.3.1.3 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Right to Access to Environmental Justice)
	1) สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
	2) สิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยราชการให้รับผิดในการกระทำหรือละเว้นการกระทำของช้าราชการ
	3) สิทธิของชุมชนในการฟ้องหน่วยราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชน


	2.3.2 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเชิงเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงซึ่งสุขภาพที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
	2.3.2.1 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในสุขภาพ (Right to Health)
	1) ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
	2) ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
	3) ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
	4) ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติ
	5) ตามอนุสัญญาอื่นๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

	2.3.2.2 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ
	1) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	2) ตามตราสารระหว่างประเทศ: ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิม ค.ศ. ๒๐๐๗

	2.3.2.3 บทบาทในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Healthy Environment)
	1) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ: อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค
	2) ตามตราสารระหว่างประเทศ: สิทธิในการพัฒนา (Right to Development)
	3) ตามตราสารระหว่างประเทศ: ปฏิญญาสากลสิ่งแวดล้อมในฐานะ Soft Law
	3.1) ปฏิญญาสต็อคโฮล์ม ค.ศ. ๑๙๗๒
	3.2) ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. ๑๙๙๒
	3.3) ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๐๒

	4) บทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้เกิดเป็นรูปธรรมในสังคมใทย




	3. ข้อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
	3.1 ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
	3.1.1 ช่วงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐
	3.1.2 ช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

	3.2 การเพิกเฉยล่าช้าและการไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู
	3.2.1 การเพิกเฉยล่าช้าของรัฐบาล: การไม่ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามรัฐธรรมนูญ
	3.2.2 การเพิกเฉยล่าช้าและการไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของหน่วยงานของรัฐ: ปรากฏการณ์ราชการละเลยต่อหน้าที่และการบริหารราชการโดยอาศัยการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา
	3.2.3 การทดแทนการไม่ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
	3.2.3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือที่เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย”
	3.2.3.2 การแต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง”

	3.2.4 การบริหารราชการที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ: การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามฉบับ
	3.2.4.1 กรณีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
	3.2.4.2 กรณีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
	3.2.4.3 กรณีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓



	4. บทวิเคราะห์
	4.1 ข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเป็นเรื่อง "สิทธิมนุษยชน" กับ "สิ่งแวดล้อม"
	4.2 การที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสองเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	4.3 เจตนารมณ์ที่แท้จริงของมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ประกอบกับวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือ การคุ้มครองสิทธิชุมชน
	4.4 ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนกับผลประโยชน์ของชาติในทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของประชาชนยังไม่ได้รับความสำคัญในลำดับแรก
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