รายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมษายน 2558

คำนำ
ปั จ จุ บั น มี ส นธิ สั ญ ญาระหว่า งประเทศด้ า นสิ ท ธิม นุ ษ ยชนหลั ก 9 ฉบั บ
ครอบคลุมสิทธิประเภทต่างๆ ทั้งสิทธิพลเมือง สิทธิการเมือง สิทธิเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีสนธิสัญญาที่กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
บางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิด้วย เช่น เด็ก สตรี และคนพิการ
เป็นต้น ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักทั้งสิ้นจานวน 7 ฉบับ ซึ่งหนึ่ง
ในสนธิสัญญาที่ไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights - ICESCR) โดยไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542
และกติกาฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมา
หลั ง จากที่ ไ ทยเข้ า เป็ น ภาคี ก ติ ก าดั ง กล่ า วแล้ ว ไทยจะต้ อ งด าเนิ น การตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องกติ ก า และต้ อ งรายงานผลการด าเนิ น การเป็ น ระยะๆ ต่ อ
คณะกรรมการผู้เชี่ ยวชาญประจากติกาที่ได้รับการเลือกตั้งจากรัฐภาคี ซึ่งคณะ
กรรมประจ ากติ ก าฯ ได้ พิ จ ารณารายงานของประเทศไทยแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 4-5
มิถุนายน 2558 ที่สานักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
แม้หน้าที่ในการจัดทารายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ จะเป็นหน้าที่หลักของ
รั ฐ บาล แต่ ค ณะกรรมการประจ ากติ ก าฯ ได้ เปิ ด รั บ ข้ อ มู ล จากสถาบั น สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ แ ละองค์ ก รภาคประชาสั งคมในประเทศนั้ น ๆ ด้ วย ดั งนั้ น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงได้จัดทารายงานการปฏิบัติตาม
กติกาฯ ส่งให้สหประชาชาติพิจารณาควบคู่ไปกับรายงานฉบับของรัฐบาลไทย
เพื่อให้คณะกรรมการประจากติกาฯ ใช้ประกอบการพิจารณารายงานที่จัดทาโดย
รัฐบาลในการประชุมคณะกรรมการฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558
โดยที่ รายงานของรัฐ บาลถื อ เป็ น รายงานหลั ก ที่ ค ณะกรรมการประจากติ ก าฯ

พิจารณารายงานของ กสม. จึงเรียกว่าเป็นรายงานคู่ขนาน (Alternative report)
โดยในรายงานของ กสม. เน้ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ในการพั ฒ นาและน าเสนอผลการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกของ กสม. (กรณี
มาบตาพุด) ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ของประชาชนในพื้นที่วงกว้าง ทั้งนี้การจัดทารายงานคู่ขนานดังกล่าว ถือเป็นการ
ตรวจสอบการดาเนินการของรัฐตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ตามอานาจหน้าที่ ที่ป รากฏในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช
2550

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิงหาคม 2558

รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการประจากติกาฯ
------------------------------------

1. ประเทศไทยได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพื่อกำหนดทิศทำง
และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศมำตั้งแต่ปี 2504 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 8 ที่ใช้
ในช่ วงปี 2540-2544 เป็ น จุ ด เปลี่ ย นส ำคั ญ ของกำรวำงแผนพั ฒ นำประเทศ
เนื่องจำกแผนฉบับดังกล่ำวได้ ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีกำร
พัฒนำเป็นบูรณำกำรแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล ซึ่งยังคงเป็น
แนวทำงหลักที่ใช้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ เรื่อยมำจนถึง แผนฉบับที่ 11 ที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน (2555-2559)
2. นอกจำกนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พุ ท ธศั ก รำช 2550 ยั ง มี
บทบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรพัฒนำไว้ในมำตรำ
66-67 ซึ่งระบุว่ำบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
บำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำร
มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็นต่อกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่
อำจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ ชุมชนอย่ำงรุน แรงทั้ งในด้ำนคุ ณ ภำพสิ่งแวดล้อ ม
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพเพื่อให้ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำง
ปกติในสภำวะแวดล้อมทีไ่ ม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย หรือคุณภำพชีวิตของตน
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญยังได้รับรองสิทธิของประชำชนที่จะฟ้องหน่วยงำนของรัฐหำกไม่
ดำเนินกำรตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ด้วย
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3. อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติจะให้ควำมสำคัญกับ
คนในกระบวนกำร พัฒนำประเทศ และรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักรำช 2550 จะ
ได้รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร บำรุงรักษำ
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน
แต่ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำมีปัญหำที่มีผลกระทบต่อสิทธิด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับกำร
รับรองในกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
ที่มีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงขึ้น ได้แก่ กำรพัฒนำที่ขำดควำมสมดุลและก่อให้เกิด
ควำมเหลื่อมล้ำ โดยรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกำรลงทุนที่ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ที่พึ่งพิงทรัพยำกรในกำรเลี้ยงชีพ
และกำรประกอบอุตสำหกรรมที่สร้ำงปัญหำต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบทำง
ลบต่อควำมเป็นอยู่และสิทธิขั้นพื้นฐำนของประชำชน ทั้งสิทธิในกำรมีมำตรฐำน
กำรด ำรงชี วิ ต ที่ เพี ย งพอและสิ ท ธิด้ ำนสุ ข ภำพตำมข้ อ 11 และ 12 ของกติ กำ
ICESCR ตลอดจนสิทธิในกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีค วำมหมำยในกระบวนกำรพัฒนำ
ของประเทศตำมปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิในกำรพัฒนำที่ได้รับกำรรับรองโดยสมัชชำ
สหประชำชำติ เมื่ อ ปี 2529 เพื่ อ ประกั น ว่ำ ประชำชนจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ำก
นโยบำยกำรพัฒนำของรัฐ รวมทั้งสำมำรถเข้ำถึง และได้ใช้สิทธิต่ำงๆ ที่ได้รับกำร
รับรองในกติกำฯ
4. โครงกำรพัฒนำที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชำชนที่สำคัญ โครงกำรหนึ่งที่
ประชำชนได้มำยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.)
ได้แก่ กรณีที่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง ปล่อยมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมในปริมำณมำกจนส่งผลกระทบต่อ กำรดำรงชีวิตและสุขภำพของ
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยประชำชนในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบ
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จำกปั ญ หำมลพิ ษ ดั ง กล่ ำ วในรำวปี 2537 และปั ญ หำได้ ด ำเนิ น เรื่ อ ยมำ
แม้ ภ ำยหลั ง ปี 2550 ที่ ป ระเทศไทยได้ ป ระกำศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ที่ มี
บทบัญ ญั ติ รับ รองสิท ธิของประชำชนที่ จะมีส่วนร่วมในกำรบำรุงรักษำและใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนแล้ว
5. นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นในปี 2531 ตำมนโยบำยของ
รัฐ บำลในกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ช ำยฝั่ งทะเลด้ ำนตะวัน ออกที่ ระบุไว้ในแผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) หลังจำกกำรจัดตั้งได้
3 ปี รัฐบำลได้ปรับเปลี่ยนผังเมืองในบริเวณดังกล่ำวโดยขยำยพื้นที่ที่จัดเป็นเขต
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสำหกรรม
ด้วย ในปี 2537 ประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสำหกรรมเริ่ม
มีปัญหำสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิ ตซึ่งเชื่อว่ำเกิดจำกกำรปล่อยมลพิษของ
โรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม ทั้งมลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน้ำ และของเสีย
อั น ตรำย กรณี ที่ เห็ น เด่ น ชั ด คื อ กรณี ค รู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย น แห่ ง หนึ่ ง ใน
มำบตำพุดมีอำกำรเจ็บป่วยด้วยอำกำรปวดศีรษะจำกกลิ่นเหม็น รวมทั้งมีอำกำร
เจ็บคอ แสบจมูก แน่นหน้ำอก หำยใจไม่ออก และมีผื่นคันตำมผิวหนังเฉลี่ยวันละ
ประมำณ 40 คนจนในที่สุดโรงเรียนต้องย้ำยออกจำกพื้นที่ดังกล่ำวไปอยู่ในที่แห่ง
ใหม่ นอกจำกปัญหำด้ำนสุขภำพแล้ว ยังมีประชำชนในบำงพื้นที่ประสบปัญหำ
ขำดแคลนน้ำเนื่องจำกมีกำรนำน้ำไปใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมด้วย
6. ในปี 2548 กรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs)
ในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด พบว่ำมีสำรก่อมะเร็งที่มีค่ำสูงกว่ำระดับเฝ้ำ
ระวังคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศของ US-EPA (Environmental Protection Agency)
ซึ่งเป็นหน่วยงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ มำกถึง 19 ชนิด นอกจำกนี้
ยังพบโลหะหนักซึ่งเป็นสำรก่อมะเร็งในน้ำและดินสูงเกินเกณฑ์มำตรฐำน และ
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พบว่ำนิคมอุตสำหกรรมไม่มีบ่อขยะกำจัดสำรพิษในพื้นที่เพื่อรองรับกำรขยำยตัว
ของโรงงำนที่ เพิ่ มขึ้น ในขณะเดี ยวกัน มีผลกำรศึกษำของนั กวิชำกำรอิสระที่
ประชำชนในพื้นที่ขอให้ช่วยทำกำรศึกษำวิจัยเพรำะเชื่อว่ำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมี
สำเหตุมำจำกกำรสะสมของสำรพิษในร่ำงกำย ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่
ทำกำรสำรวจมีควำมถี่ของเซลล์ที่มีสำรพันธุกรรมผิดปกติที่มีค่ำสูงมำก แม้ว่ำงำน
สำรวจนี้จะไม่สำมำรถระบุได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้รับสำรชนิดใด แต่บ่งชี้ได้ว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงได้รับสิ่งมีพิษที่ มีผลไปทำลำยสำรพันธุกรรมในเซลล์ จำกผลกำรศึกษำ
ดังกล่ำว เครือข่ำยประชำชนภำคตะวันออก ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มของประชำชนใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ ดำเนินกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครองจังหวัดระยอง
ขอให้ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่ งชำติกำรประกำศให้ พื้น ที่มำบตำพุ ด และ
บริเวณใกล้ เคี ย งเป็ น เขตควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรควบคุ ม ลด และขจั ด
มลพิษซึ่งศำลได้มีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2552 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประกำศเขตควบคุมมลพิษตำมคำฟ้องของผู้ได้รับผลกระทบภำยใน 60 วัน
7. หลังจำกที่ประเทศไทยประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนสิงหำคม 2550
กำรอนุมัติโครงกำรพัฒนำที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงยังมิได้เป็นไป
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยในวันที่ 25 สิงหำคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้
มี ม ติ ให้ อ อกใบอนุ ญ ำตให้ แ ก่ โรงงำนที่ จ ะก่ อ สร้ ำ งในเขตมำบตำพุ ด รวม 76
โครงกำรโดยไม่ได้มีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
และไม่ได้จัดกำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชนตำมที่กำหนดในมำตรำ 67 วรรค
สองของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ก่อน และกำรอนุญำตดังกล่ำวเกิดขึ้นในขณะที่
ปัญหำมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มำบตำพุดยังไม่ได้รับกำรแก้ไขให้เห็นผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม องค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อมและชำวบ้ำนมำบตำพุดที่อำศัย
อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงได้ยื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงเพื่อให้ระงับกำร
ออกใบอนุญำตให้แก่โรงงำนโดยไม่มีกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองของ
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รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ซึ่งศำลได้มีคำสั่งบรรเทำทุกข์
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระงับกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวไว้ก่อนเมื่อวันที่ 29
กันยำยน 2552
8. เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น รัฐบำลจึงได้จัดตั้งคณะกรรมกำรสี่ฝ่ำย ประกอบด้วย
ผู้แทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และนักวิชำกำร ในเดือนพฤศจิกำยน
2552 คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำยได้ศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 67 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 และได้มีข้อเสนอไปยัง
รัฐบำลในเดือนมิถุนำยน 2553 ให้มีกำรกำหนดประเภทและขนำดโครงกำรหรือ
กิจ กำรที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ชุ มชนอย่ำงรุน แรงที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ 67
วรรคสองรวม 18 โครงกำรรวมทั้งได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจัดทำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ มส ำหรับ โครงกำรที่ อำจก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง แนวทำงในกำรจัด กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย และกำรจัดตั้งองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข ภำพเพื่ อ ให้ ค วำมเห็ น ประกอบก่ อ นกำรด ำเนิ น โครงกำร ซึ่ งรั ฐ บำลได้ รั บ
ข้อเสนอดังกล่ำวไปดำเนินกำรต่อยกเว้นในเรื่องของประเภทของโครงกำรหรือ
กิจกำรที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงและต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ 67
วรรคสองที่ รัฐบำลโดยกระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ ออก
ประกำศกำหนดให้มีโครงกำรในลักษณะดังกล่ำวเพียง 11 โครงกำร เครือข่ำย
ประชำชนภำคตะวันออกจึงได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึง
คณะกรรมกำรสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชำติ เพื่ อ ขอให้ รัฐบำลทบทวนกำรก ำหนด
ประเภทโครงกำรที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ 67 วรรคสอง ให้ เป็ น ไปตำม
ข้อเสนอของคณะกรรมกำรสี่ฝ่ำย เนื่องจำกเป็นข้อเสนอที่ได้มีกำรดำเนินกำรตำม
หลักวิชำกำรและได้มีกำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชนด้วย
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9. หลังจำกที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ ได้ออกประกำศกำหนดประเภท
โครงกำรหรือ กิ จ กำรที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองเมื่ อ วัน ที่ 31
สิงหำคม 2553 ศำลปกครองกลำงได้พิจำรณำคดีที่ประชำชนที่ได้รับผลกระทบ
ขอให้มีกำรระงับกำรดำเนินโครงกำรในพื้นที่มำบตำพุดจำนวน 76 โครงกำรที่
ศำลได้มีคำสั่งบรรเทำทุกข์ชั่วครำวไปก่อนหน้ำนี้ต่อเนื่องโดยอ้ำงอิงประกำศของ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ ดังกล่ำว และในวันที่ 2 กันยำยน 2553 ศำลได้
พิพำกษำให้ยกเลิกกำรระงับดำเนินโครงกำร 74 โครงกำร คงเหลือโครงกำรที่
ศำลให้ยกเลิกกำรดำเนินกำรเพียง 2 โครงกำรเท่ำนั้น
10. จำกกรณีที่เกิดขึ้น กสม. มีควำมเห็นว่ำ รัฐบำลไทยไม่ได้ปฏิบัติตำมพันธกรณี
ในกำรเคำรพและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชำชนในกำร ที่ จ ะด ำรงชี วิ ต ใน
สภำพแวดล้อมที่ดีและมีสุขภำพที่ดี รวมทั้งสิทธิของประชำชนในกำรที่จะมีส่วน
ร่วมในกิจกำรสำธำรณะที่มีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน และไม่ได้
ปฏิบัติตำมพั นธกรณี ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้ใช้สิท ธิ
ต่ำงๆ ดังกล่ำวซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับกำรรับรองทั้งตำมกติกำ ICESCR และรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ได้อย่ำงแท้จริง และสะท้อนให้เห็นว่ำ
รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ประชำชนซึ่งไม่สอดคล้องกั บแนวทำงในปฏิญญำว่ำด้วยกำรพัฒนำ กำรที่รัฐบำล
อนุ ญำตให้ภำคเอกชนดำเนินโครงกำร 76 โครงกำรในพื้ นที่มำบตำพุ ด ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตและสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ โดยไม่มีกำรทำกำร
ประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ถือว่ำเป็นกำรกระทำที่มีผลเป็น
กำรละเมิดสิทธิของประชำชน นอกจำกนี้ หลังจำกที่ศำลปกครองมีคำสั่งบรรเทำ
ทุกข์ให้ระงับกำรดำเนินโครงกำร 76 โครงกำรเมื่อเดือนกันยำยน 2552 รัฐบำล
ได้ มี ค วำมพยำยำมอย่ ำ งชั ด แจ้ ง ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ โครงกำรที่ ถู ก ระงั บ ดั ง กล่ ำ ว
สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้ โดยกำรมอบให้ ก ระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ ฯ

7

พิ จ ำรณำประเภทโครงกำรที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ 67 วรรคสองที่
คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำยเสนออีกครั้ง ซึ่งผลปรำกฏว่ำกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ
ได้ออกประกำศเมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2553 กำหนดประเภทโครงกำรน้อยกว่ำที่
คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำยเสนอถึง 7 ประเภท และส่งผลให้โครงกำรเกือบทั้งหมดที่ศำลได้
มี ค ำสั่ ง ให้ ร ะงั บ กำรด ำเนิ น โครงกำรก่ อ นหน้ ำ นี้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
เนื่ องจำกศำลได้ ใช้ ประกำศกระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติ ฯ ฉบั บ ดั งกล่ ำวเป็ น
พื้นฐำนในกำรพิจำรณำคดีจนเหลือโครงกำรที่ศำลให้เพิกถอนใบอนุญำตเพียง 2
โครงกำรเท่ำนั้น สะท้อนให้เห็นว่ำประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติฯ เมื่อ
วัน ที่ 31 สิ งหำคม 2553 อำจไม่ ครอบคลุ ม โครงกำรที่ อ ำจมี ผลกระทบอย่ ำง
รุนแรงต่อชุมชนทั้งด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ
ทำให้ประชำชนมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว
มำกขึ้ น กำรกระท ำดั ง กล่ ำ วของรั ฐ อำจส่ ง ผลให้ เกิ ด กำรลดทอนสิ ท ธิ ข อง
ประชำชนที่จะดำรงชีวิตในสภำพแวดล้อมที่ดี และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
11. เมื่ อ ประชำชนในพื้ น ที่ ม ำบตำพุ ด และบริ เวณใกล้ เคี ย งได้ รั บ ผลกระทบ
จำกปัญ หำมลพิ ษ ตั้งแต่ป ระมำณปี 2537 เป็น ต้ น มำ รัฐบำลไม่ ได้ ด ำเนิ น กำร
เพื่อแก้ไขปัญหำและคุ้มครองสิทธิของประชำชนที่จะดำรงชีวิตในสภำพแวดล้อม
ที่ ดี และไม่ ส่ งผลต่ อ สุ ข ภำพของประชำชนอย่ ำงจริงจั ง ปั ญ หำดั งกล่ ำวยั งคง
ด ำเนิ น มำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เห็ น ได้ จ ำกผลกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพอำกำศของ
กรมควบคุมมลพิษในปี 2548 และกำรพบควำมผิดปกติในเซลล์ของประชำชน
กลุ่มตัวอย่ำงในพื้นที่ในปี 2549 จนกระทั่งประชำชนต้องพึ่งอำนำจศำล และศำล
ได้มีคำสั่งให้ประกำศให้พื้ นที่มำบตำพุ ด และบริเวณใกล้เคียงเป็นเขตควบคุม
มลพิษในปี 2552 ในส่วนของพันธกรณีในกำรทำให้ประชำชนได้เข้ำถึง และใช้
สิทธิในทำงปฏิบัตินั้น กำรที่รัฐบำลไม่ได้กำหนดวิธีกำรรับฟังควำมเห็นที่ ประกัน
ว่ำประชำชนจะมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในโครงกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชนตำม
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มำตรำ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ถือได้ว่ำเป็นกำรละเลยกำรกระทำของรัฐ
ที่ทำให้ประชำชนไม่ สำมำรถใช้สิทธิในกำรมีส่วนร่วมในกิจกำรที่มีผลกระทบต่อ
กำรดำรงชีวิตของตนได้ นอกจำกนี้ รัฐยังไม่ได้ ให้ควำมรู้แก่ประชำชนในประเด็น
ทำงเทคนิคเกี่ยวกับผลกระทบของกำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิตและของเสีย
ที่ อ ำจปนเปื้ อ นในสิ่ งแวดล้ อ ม และประเด็ น ด้ ำนกฎหมำยเพื่ อ ให้ ป ระชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงกำรที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชนได้อย่ำงแท้จริงด้วย
12. กสม. ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบำลให้มีกำรทบทวนประเภทโครงกำรที่อำจมี
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ ำงรุ น แรงให้ ค รอบคลุ ม โครงกำรบำงประเภทเพิ่ ม เติ ม
ตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรสี่ฝ่ ำย และให้ มี กำรทบทวนประเภทโครงกำร
ทุก 2 ปี รวมทั้ งให้ มีกำรศึกษำศักยภำพรองรับ (carrying capacity) ของพื้นที่
มำบตำพุดในทุกมิติ โดยในระหว่ำงนั้นให้ยุติกำรขยำยอุตสำหกรรมที่สร้ำงมลพิษ
ไว้ ก่ อ น ในส่ ว นของกำรคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชำชนนั้ น รั ฐ บำลควรก ำหนด
นโยบำย และกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้ภำคธุรกิจมีควำมรับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึง
กำรเคำรพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกำรประกอบกำร (due diligence)ก ำกั บ ดู แ ล
กระบวนกำรจัดทำกำรศึกษำ และประเมินผลกระทบของโครงกำรต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน (Environmental Impact Assessment/
Health Impact Assessment–EIA/HIA) ตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล กำรก ำหนด
มำตรกำรลงโทษอุตสำหกรรมที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใน EIA/HIA
และก ำหนดมำตรกำรชดเชยและเยี ย วยำที่ ชั ด เจนในกรณี ที่ มี ก ำรประกอบ
อุตสำหกรรม ส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยหรือคุณภำพชีวิตของประชำชน
13. กสม. ยังได้เสนอแนะให้รัฐบำลดำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
ได้ใช้สิทธิที่ได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำยอย่ำงแท้จริง เช่น กำรออกกฎหมำย
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ที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ กำรออกกฎหมำยเพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพเพื่อให้ควำมเห็นต่อโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชน
อย่ำงรุนแรงตำมมำตรำ 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ และกำรดำเนินนโยบำย
กำรพัฒนำที่ ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมถึง
ก ำหนดกำรใช้ พื้ น ที่ ส ำหรั บ อุ ต สำหกรรมที่ มี ค วำมสมดุ ล ระหว่ำ งกำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิจกับกำรอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือตัดสินในระดับ ภำพรวม เช่น
กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment)
และให้ประชำชนมีส่วนร่วมตำมปฏิญ ญำว่ำด้วยกำรพัฒนำของสหประชำชำติ
และตำมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงจริงจัง
14. หลังจำกได้รับข้อเสนอแนะจำก กสม. รัฐบำลชี้แจงว่ำได้มีกำรดำเนินกำรใน
บำงประเด็ น เช่ น กำรท ำกำรศึ ก ษำศั ก ยภำพรองรั บ ของพื้ น ที่ ม ำบตำพุ ด ใน
เบื้องต้น กำรพิจำรณำปรับปรุงแผนกำรแก้ไขปัญหำมำบตำพุด อย่ำงครบวงจร
โดยมีเจตนำรมณ์ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิบุคคลและสิทธิชุมชนตำมมำตรำ 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2550 กำรจัดตั้งกลไกในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนและติดตำม
กำรแก้ ไขปั ญ หำในพื้ น ที่ ได้ อ ย่ ำงทั น กำรณ์ และกำรพิ จ ำรณำน ำกำรประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ไปใช้ ในกำรกำหนดนโยบำยและวำงแผนโครงกำร
ของหน่ ว ยงำน ซึ่ ง เป็ น กำรด ำเนิ น กำรตำมแนวทำงที่ กสม. มี ข้ อ เสนอแนะ
แต่จะต้องมีกำรติดตำมผลในทำงปฏิบัติต่อไป
15. ส่วนกำรออกกฎหมำยเพื่อจัดตั้งองค์กำรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
นั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรยกร่ำงกฎหมำยในเรื่องดังกล่ำวแล้วแต่มีกำรยุบ
สภำในเดือนธันวำคม 2556 และมีกำรยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
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พุ ท ธศั ก รำช 2550 ตำมประกำศคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติ เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤษภำคม 2557 จึ งได้ ช ะลอกำรด ำเนิ น กำรที่ เกี่ ยวข้ อ งและรอควำมชั ด เจน
ของรัฐธรรมนู ญฉบั บใหม่ต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เห็นควรมีกำร
ทบทวนประกำศก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกรรมที่ อำจส่ งผล
กระทบรุ น แรงต่ อ ชุ ม ชนตำมข้ อ เสนอของคณะกรรมกำรสี่ ฝ่ ำยนั้ น กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติฯ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้รวมประเภทโครงกำรตำมข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรสี่ฝ่ำยไว้ในประกำศดังกล่ำวเพียงประเภทเดียว คือ โครงกำรที่อำจ
ส่ งผลกระทบต่ อพื้ น ที่ ส ำคั ญ ได้ แก่ แหล่ งมรดกโลกที่ ขึ้ น บั ญ ชี ตำมอนุ สั ญ ญำ
ระหว่ำงประเทศ แหล่งประวัติศำสตร์ตำมกฎหมำย พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ พื้นที่ ชุ่มน้ำ
ที่มีควำมสำคัญระหว่ำงประเทศ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้ น 1 และไม่ได้แสดงเจตนำว่ำ
จะมี กำรทบทวนโครงกำรประเภทอื่ นๆ ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสี่ ฝ่ ำย
ที่เหลืออี ก 6 โครงกำรที่ไม่ได้ รวมอยู่ในประกำศที่กล่ำวถึงข้ำงต้นหรือไม่อย่ำงไร
หำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ ฯ เห็ นว่ำไม่ จ ำเป็นต้ องก ำหนดให้ โครงกำร 6
ประเภทไว้ในประกำศฯ ก็ควรมีเหตุผลชี้แจงต่อสังคมให้ชัดเจนเพื่อให้ประชำชน
มั่นใจว่ำกำรดำเนินโครงกำร 6 ประเภทดังกล่ำว จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพของประชำชน
16. ปั ญ หำกำรประกอบอุ ต สำหกรรมที่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ และสำรอั น ตรำยต่ อ
สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตและสุขภำพของประชำชนไม่ได้
เกิ ด กั บ นิ ค มอุ ต สำหกรรมมำบตำพุ ด เพี ย งกรณี เดี ย ว ยั ง มี อี ก หลำยกรณี ที่
ประชำชนที่ อ ำศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ำรประกอบอุ ต สำหกรรมขนำดใหญ่ ได้ รั บ
ผลกระทบในกำรดำรงชีวิตและสุขภำพ ในทำนองเดียวกันกับกรณีมำบตำมพุด
นับตั้งแต่ที่ กสม. ชุดปัจจุบันเข้ำรับหน้ำที่เมื่อเดือนมิถุนำยน 2552 จนถึงขณะนี้
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนรวม 373 เรื่อง เฉลี่ยปีละประมำณ 60
เรื่องจำกเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกว่ำ 600 เรื่องในแต่ละปี หรือคิด เห็นร้อยละ 10
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ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ กสม. ได้รับ กรณี ร้องเรียนที่สำคัญ ได้แก่ กรณีกำร
ขุดเจำะปิ โตรเลีย มที่ จั งหวัด ขอนแก่น กำฬสิน ธุ์ และอุ ดรธำนี กรณี กำรสร้ำง
ท่ำเรือน้ำลึกปำกบำรำที่จังหวัดสตูล กรณีกำรทำเหมือ งโปแตชที่จังหวัดชัยภูมิ
และอุ ด รธำนี รวมถึ ง กรณี ก ำรท ำเหมื อ งทองในจั งหวัด เลยและจั งหวัด พิ จิ ต ร
ที่ปรำกฏในรำยงำนข่ำวเมื่อเร็วๆ นี้ที่ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ใกล้บริเวณเหมืองได้รับ
ผลกระทบด้ำนสุขภำพจำกโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินและน้ำในพื้นที่รอบเหมือง
จนต้องฟ้องร้องต่อศำลปกครองเมื่อปลำยปี 2553 เพื่อขอให้มีกำรเพิกถอนประทำน
บัตรของผู้ประกอบกำร ซึ่งจนถึงขณะนี้ปัญหำดังกล่ำวยังไม่ได้รับกำรแก้ไขให้เห็น
ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ปัญหำที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ำรัฐบำลไทยให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมมำกกว่ำกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน
17. กสม. เห็นว่ำรัฐบำลควรปรับทิศทำงกำรพัฒนำให้ สอดคล้องกับหลักกำรใน
ปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิในกำรพัฒนำ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
อย่ ำ งจริงจั ง โดยด ำเนิ น นโยบำยกำรพั ฒ นำที่ เคำรพสิ ท ธิข องประชำชนและ
ส่ งเสริม ให้ ป ระชำชนได้ มี ส่ วนร่วมในกระบวนกำรพั ฒ นำอย่ ำงแท้ จ ริงเพื่ อ ให้
ประชำชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ ในขณะเดียวกัน รัฐควรเร่งแก้ไข
ปัญ หำผลกระทบของกำรประกอบอุต สำหกรรมต่อสิ ท ธิในกำรด ำเนิน ชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชนอย่ำงจริงจัง และให้เกิดผล
เป็ น รูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้ งมีม ำตรกำรก ำกับ กำรประกอบอุ ต สำหกรรมของ
ภำคเอกชนให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยนำหลักกำรว่ำด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในกำรดำเนินกำรตำมกรอบกำรเคำรพ คุ้มครอง และเยียวยำมำใช้
เพื่ อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องประชำชนที่ ได้ รั บ รองทั้ ง ตำมกฎหมำยภำยในและตำม
พันธกรณีระหว่ำงประเทศภำยใต้กติกำ ICESCR
------------------------------------
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PREFACE
Currently, there are nine core international treaties on human
rights, which guarantees civil, political, economic, social and cultural
rights as well as provides protection to specific groups of people
who are vulnerable to human rights violations, such as children,
women and persons with disabilities. Thailand is now party to seven
of these international treaties, including the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Thailand acceded
to the Covenant on 5 September 1999 and it became into force for
Thailand on 5 December the same year. As a State party to the
Covenant, Thailand has an obligation to take measures to guarantee
and protect the rights recognized in the Covenant and submit
periodic reports on the implementation of the Covenant to the
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which is
established by the UN Economic and Social Council in accordance
with Article 16 of the Covenant. The Committee examined Thailand’s
initial country report during its 55th session on 4-5 June 2015 at the UN
Office in Geneva.
Although the preparation of report on the implementation of the
Covenant is the primary responsibility of the State, the Committee on
Economic, Social and Cultural Rights provides an opportunity to
national human rights institutions (NHRIs) and civil society organizations
to submit relevant information to the Committee. Given the important

role of NHRIs in monitoring the human rights situation in their
respective country, the National Human Rights Commission of Thailand
(NHRCT) has, therefore, prepared an alternative report on the
implementation of the Covenant and submitted it to the Committee as
additional information in its examination of Thailand’s report. The
NHRCT report focuses on the right to development and presents its
findings from the investigation of complaints filed by the Network of
People in the Eastern Region relating to the negative impact of industrial
activities in Map Ta Phut Industrial Estate on the health of a large
number of people living in the locality. The preparation of the
alternative report is regarded as part of the NHRCT’s mandates to
examine acts that do not comply with Thailand’s international human
rights obligations and to promote cooperation with other human rights
organizations in accordance with the provisions of 2007 Constitution.

Office of the National Human Rights Commission
Bangkok, August 2015

Submission of the National Human Rights Commission
of Thailand on Thailand’s implementation of the
International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights
-----------------------------------1. Thailand has developed a five-year national development plan as
a framework for the country’s development efforts since 1961. The
Eighth National Economic and Development Plan, which was
implemented from 1997-2001, marked a major shift in Thailand’s
development strategy from putting too much emphasis on economic
growth to placing people at the centre of development with
participation of all sectors of society in the development process.
The Plan advocated for an integrated approach to create a more
balanced development, the concept which continues to form the
basis of the current Eleventh National Economic and Social Plan
(2012-2016).
2. The Constitution of the Kingdom of Thailand of 2007, which had
been in force from August 2007 until May 2015, guaranteed the
rights of the people in relation to the development process.
Sections 66 and 67 of the Constitution stipulated that individuals
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who form a community have the right to take part in the management,
conservation and exploitation of natural resources and the environment.
They have the right to express their views and opinions on the
implementation of a project or activity that might seriously impact
on the environment and natural resources in the locality or on the
health of people living in the community so that the people can
live in a healthy environment and enjoy a good quality of life. The
Constitution also guaranteed the right of the people to file a lawsuit
against a public agency if it did not comply with these provisions.
3. Despite the centrality of people in the development process
spelled out in the national development plan and the constitutional
guarantee of the rights of the people to take part in the management
of natural resources and the environment that might affect their
community, Thailand is faced with increasingly serious problems
arising from an imbalanced and inequitable development that have
impinged on various rights recognized in the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). The high priority
given to economic growth and industrial development, especially
investment in natural resources-based industries, has cast negative
impacts on the way of life of the people who rely on local resources for
their living. Many industries have caused environmental problems
that affect the fundamental rights of the people, including the right
to an adequate standard of living and the right to the enjoyment of
highest attainable standard of health as stipulated in Articles 11 and
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12 of the ICESCR. The fact that many development projects are
implemented without having regard to the views of the local
people is not in the spirit of the 1986 UN Declaration on the Right
to Development, which reaffirms that the people should have a
meaningful participation in development to ensure that they will
benefit from it and are enabled to access different rights recognized
in the ICESCR.
4. One major development project that has grave impacts on the
rights of the people is the Map Ta Phut Industrial Estate case. In
2007, the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT)
received a complaint from a network of people living in the area
near Map Ta Phut Estate stating that industrial plants in the Estate
had caused serious environment pollution which created health
problems for many people in the nearby area. The impact of the
pollution was first detected in 1994 and the problem continued
well into 2007 when a new constitution was enacted with provisions
guaranteeing the people’s right to take part in the management of
natural resources and the environment that might affect the wellbeing of the people in the local community as mentioned in
paragraph 2 above.
5. Map Ta Phut Industrial Estate was established in 1988 in the
eastern province of Rayong in accordance with the government
policy to develop the country’s eastern coastal areas as outlined in
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the Fifth National Economic and Development Plan (1982-1986).
Three years after its establishment, the government modified the
town plan which resulted in the expansion of the industrial and
warehouse zones to include the areas around the Estate. In 1994,
people living near the Estate started to experience problems in the
air and water quality as well as some illnesses which they believed
were caused by the air and water pollution and hazardous wastes
released by industrial plants in Map Ta Phut Estate into the local
environment. An incident which clearly shows the seriousness of the
problem is a case where an average of about 40 teachers and students
of a school in Map Ta Phut area were reported to suffer badly from
headache believed to be caused by acrid smell in a day. They also
experienced other symptoms including sore throat, irritation in the nose,
chest pain, suffocation and rash. The situation was so bad that the
school had to be moved to a new location. Apart from health
problems, people in some communities were faced with water
shortage as limited water supply had to be apportioned for industrial
uses.
6. In 2005, the Pollution Control Department conducted a survey of
volatile organic compounds (VOCs) in the Map Ta Phut Estate and
found that the concentration of as many as 19 carcinogenic substances
exceeded the level of air quality monitoring of the US Environmental
Protection Agency. The survey also found that the concentration of
heavy metals with carcinogenic effects in the soil and water was
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higher than the threshold limits and that the Estate did not have
proper disposal of hazardous wastes commensurate with the increasing
number of industrial plants. There was also a study conducted by
independent experts at the request of people in the affected area
who believed their health problems were caused by the accumulation of
hazardous substances in their body. The study revealed that there was a
significantly high level of concentration of cells with DNA abnormality in
the samples. Although the study could not specify what substances the
samples took in to create such abnormality, it could indicate that
the samples in the study received certain toxic substances that had
destructive effects on the DNA in their cells. Given the result of the
study, the Network of People in the Eastern Region then filed a lawsuit
against government agencies concerned at Rayong Administrative
Court and requested the Court to issue an order to the National
Environment Board to declare the Map Ta Phut locality and nearby
areas to be a pollution control zone so that appropriate measures
could be taken to address the problem. On 3 March 2012, the Court
ordered the relevant agencies to comply with the complainant’s
request within 60 days.
7. The new Constitution came into force in August 2007. However,
the process for approval of development projects that may have
serious effects on a community has not been carried out in accordance
with the relevant provisions of the new Constitution. On 25 August
2009, the Cabinet approved new 76 development projects without
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a study on health and environment impacts on the local community as
required by Section 67 paragraph 2 of the 2007 Constitution. The
approval of such projects would lead to the construction of new
industrial plants in Map Ta Phut Estate while the problem of environmental
pollution in Map Ta Phut and nearby areas have not yet been resolved
with any concrete results. This has led environment al groups and the
people living in the affected areas to file another lawsuit against
government authorities at the Central Administrative Court to seek a
court order to suspend the implementation of all newly approved
projects. The Court issued such order on 29 September 2009.
8. In an effort to address the problem, the Thai government decided to
establish in November 2009 a Four-party Committee composed of
representatives of the authorities concerned, the private sector, the
affected people and the academia. The Four-party Committee
discussed guidelines for the implementation of Section 67 paragraph
2 of the 2007 Constitution and submitted a proposal to the
government in June 2010 on four relating issues: (1) the 18 types of
development project that might have serious environmental and/or
health impacts on the community and need to comply with the
requirements of Section 67 paragraph 2, (2) the criteria and guidelines
for the preparation of an environment impact assessment report, (3)
the guidelines for organizing a public hearing with participation of the
people in the community and other stakeholders, and (4) the
establishment of an independent environment and health organization
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to provide technical inputs and opinions to be taken into account
before a project is approved. The government agreed to all the
proposed issues except on the types of project that need to comply
with Section 67 paragraph 2 of the Constitution. The government
referred the matter to the Ministry of Natural Resources and the
Environment to consider the proposal and it turned out that the Ministry
issued an announcement requiring only 11 out of the proposed 18
types of development project that need to comply with Section 67
paragraph 2 of the Constitution. As a consequence, the Network of
People in the Eastern Region filed a complaint with several agencies
and organizations including the NHRCT to request the government
to review the announcement to include all 18 types of development
project as proposed by the Four-party Committee since the proposal
had been studied with the help of academic professionals in relevant
fields and had been put to several public hearings to obtain views from
various stakeholders.
9. After the issuance of the Ministry of Natural Resources and the
Environment announcement on the types of project that need to
comply with Section 67 paragraph 2 of the 2007 Constitution on 31
August 2010, the Central Administrative Court continued consideration
of the case filed by environmental groups and Map Ta Phut
residents referred to in paragraph 7 above. On 2 September 2010,
the Court revoked the suspension order of 29 September 2009 and
ruled that 2 out of 76 projects had not complied with the provisions
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of Section 67 paragraph 2, meaning that other 74 approved projects
could proceed with implementation.
10. The Map Ta Phut case shows that the Thai government has not
complied with its obligations to respect and protect the right of the
people to live in an environment not harmful to their health as well
as the right to take part in public affairs that impact on their wellbeing. The government has not fulfilled its obligation to promote
people’s access to and enjoyment of these rights which are
recognized both in the ICESCR and the Thai Constitution of 2007. It
also reflects the government’s policy of attaching too much importance
to economic development without due regard to possible negative
impacts on the health and well-being of the people who is supposed
to be the major beneficiary of development as stated in the Declaration
on the Right to Development. The government’s approval of 76
development projects to be implemented in Map Ta Phut Industrial
Estate which could affect the way of life and health of the local
people without conducting an environment and health impact
assessment can be regarded as an act that violates human rights.
Moreover, after the court issued an order to suspend the
implementation of 76 projects in September 2009, the government
had made serious efforts to push for their implementation by having
the Ministry of Natural Resources and the Environment to review
the types of projects required to comply with Section 67 paragraph
2 of the Constitution proposed by the Four-party Committee. The
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Ministry then issued an announcement of 31 August 2010 requiring
as many as seven types of projects that need to undertake environment
and health impact assessment fewer than those proposed by the
Four-party Committee. This has resulted in almost all of the projects,
which were suspended earlier by the court order, to proceed further
with implementation as the Court used the announcement of 31 August
2010 as a basis for considering the case. The NHRCT is concerned that
the types of projects in the August 2010 announcement may not cover
all types of industrial undertakings and economic development activities
that may impact on the environment and natural resources, thus
increasing the risk of the people to harmful effects of such activities and
at the same time impinging on their right to live in a healthy and safe
environment.
11. When it was quite clear in 1994 that residents of Map Ta Phut
and nearby areas suffered from environmental pollution, the
government did not made serious efforts to redress the situation
and protect the right of the people to live in an environment not
harmful to their health. The problem continued for several years as
can be seen from the result of air quality survey in Map Ta Phut
conducted by the Pollution Control Department in 2005 and the
study by independent experts in 2006 revealing DNA abnormality in
the sample population. The local residents thus had to resort to the
Court for protection which resulted in a court order to the government
to declare Map Ta Phut and nearby areas a pollution control zone in
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2009. The government had also failed to fulfill its obligation to facilitate
people’s access and enjoyment of their rights in practice. The fact that
no guidelines had been developed to guarantee meaningful participation
of the people in the implementation of a project or activities that
might have negative impacts on the local community in accordance
with Section 67 paragraph 2 of the 2007 Constitution can be regarded
as an omission of act which prevented the people from exercising
their right to take part in the conduct of public affairs. In case where a
consultation with the local community was held, the authorities did not
provide the people with technical information such as the impacts of
the use of chemical substances in the manufacturing process and the
contamination of hazardous wastes on the environment as well as
related legal issues to ensure that they had adequate knowledge and
understanding to have an effective participation in such consultation.
12. After making an inquiry into the case, the NHRCT submitted a
recommendation to the government to amend the announcement
of the Ministry of Natural Resources and the Environment to include
all the types of project or development activities required to comply
with Section 67 paragraph 2 of the Constitution as proposed by the
Four-party Committee and that the types of project should be
reviewed every two years. It also recommended that a study be
conducted on the carrying capacity of the Map Ta Phut area in
every aspect and that new industrial undertakings that might create
pollution be suspended in the meantime. On the protection side, the
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government should adopt a clear policy and regulations to make the
business sector more responsible and exercise due diligence with regard
to human rights. It should undertake necessary measures to ensure
that good governance principles are observed in the conduct of an
environmental and health impact assessment, punish industrial
operators that do not comply with the terms or conditions specified
in the impact assessment, and develop clear compensation and
remedial measures in cases where industrial operations have caused
harmful effects on the way of life or health of the people.
13. The NHRCT has also recommended that the government undertake
other measures to promote people’ access and enjoyment of the
rights recognized by the law in practice. These include enactment of
legislation that lays down clear rules and procedures on the
people’s participation in the conduct of public affairs and provides
for the establishment of an independent environment and health
organization to provide opinions on development projects or
activities that might have adverse effects on a community in accordance
with Section 67 paragraph 2 of the Constitution. The government
should adopt a development policy that attaches greater importance
to improving the well-being of the people and regards people as
active participant in the development process in accordance with the
spirit of the Declaration on the Right to Development. When planning
the use of land and designating industrial zones, the government
should seek to achieve the two objectives of promoting economic
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development and protecting the environment in a more balanced
manner, using such tool as strategic environmental assessment in the
planning process.
14. In response to its recommendations, the NHRCT has been
informed of the actions the government has taken to implement
those recommendations which include a preliminary study on the
carrying capacity of Map Ta Phut area, a revision of the action plan
to resolve the problems in Map Ta Phut in a comprehensive manner
with participation of all those concerned so as to respect people’s
rights guaranteed in Section 67 of the 2007 Constitution, and the
setting up of a mechanism at provincial level to oversee and
monitor efforts to resolve the problems in the affected area. It is
also considering the use of strategic environmental assessment in
policy making and project planning process. The NHRCT welcomes
the afore-mentioned actions taken by relevant government agencies
and will follow up on the progress made and its impact on the
situation in Map Ta Phut.
15. Regarding the NHRCT recommendation on the establishment of
an independent organization on environment and health, a bill was
proposed by the government department concerned. With the
dissolution of the Parliament in December 2013 and the revocation
of the 2007 Constitution by the announcement of the National
Council for Peace and Order on 22 May 2014, the consideration of
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the bill has been suspended until the coming into force of the new
constitution, which is now in the drafting process. As for the
recommendation on the revision of the announcement of 31 August
2010 to include 7 types of project that might have adverse impact
on a community as proposed by the Four-party Committee which
had been left out from the announcement, the Ministry of Natural
Resources and the Environment gave the reason for exclusion of
only one type of project, i.e. projects that are to be implemented in
areas designated as world heritage site registered in accordance with
relevant international conventions, historical sites in accordance
with domestic laws, conservation forests, wetlands of international
importance and Class 1 watershed areas, since these projects are
already required to make an environmental impact assessment
under another announcement. The Ministry, however, has not
indicated any intention to review the need to include the other
remaining 6 project types in the August 2010 announcement. If it
deems that there is no such need, it should provide a clear explanation
to the public so the people are assured that their health and the
environment in their locality will not be affected should those projects
are approved and implemented.
16. Problems arising from industrial plants that release hazardous
substances to the environment, causing pollution that affects the
way of life and health of the people in nearby areas are not found
in Map Ta Phut locality alone. There are many other cases where
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large industrial undertakings cast negative impact on people living in
the area in many similar ways to those of Map Ta Phut. The current
NHRCT has received up to the present 373 complaints since it
assumed office in June 2009, an average of about 60 out of over
600 complaints it receives in a year, or about 10 percent of all the
complaints received. Major cases of concern include oil drilling in
the northeastern provinces of Khon Kaen, Kalasin and Udon Thani,
the construction of a deep sea port at Pak Bara in the southern
province of Satun, Potash mining in the northeastern provinces of
Chaiyaphume and Udon Thani and gold mining in the northern and
northeastern provinces of Pichit and Loei. On the gold mining case,
people who had suffered serious health problems believed to be
caused by the contamination of heavy metals in the soil and water
sources around the gold mine areas filed a lawsuit at an administrative
court in late 2010 seeking a court order to revoke the patent permit
issued to the gold mine operators. The fact that the problems have
not yet been resolved with any concrete results shows that the Thai
government attaches importance to economic and industrial development
over improvement in the well-being of the people.
17. The NHRCT is of the view that the government should implement
a development policy that is in line with the Declaration on the
Right to Development and the National Economic and Social
Development Plan. It should respect the rights of the people and
promote their meaningful participation in the development process
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to ensure that they are the beneficiary of the fruits of development.
At the same time, the government should accelerate its efforts in
addressing the negative effects of certain industries on the rights of
the people to live in an environment not harmful to their health. It
should adopt measures to regulate industrial operations to ensure
that they comply strictly with the laws and apply the Guiding
Principles on Business and Human Rights for implementing the UN
“Protect, Respect and Remedy” Framework to protect the rights
guaranteed both in Thai domestic laws and in the ICESCR.
-----------------------------

