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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.1.1 การคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไป 

  เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Norms of Human Rights) 

ของมนุษยทุกคนยอมไดรับความคุมครอง โดยไมแบงแยกเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว หรือความ

แตกตางอยางใดๆ และถือเปนสิ่งท่ีผูกพันรัฐทุกรัฐในโลกตองใหความคุมครองสิทธิเหลานี้แกทุกคนเปนการ

ท่ัวไป (Erga Omnes) ตามท่ีไดรับการยืนยันโดยนักกฎหมายระหวางประเทศท้ังหลายและศาลยุติธรรม

ระหวางประเทศในหลายคดี  กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (International Human Rights Law) 

ไดรับการพัฒนามาเปนลําดับ ท้ังจากจารีตประเพณีระหวางประเทศ (Customary International Law) และ

สนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีเริ่มต้ังแตมีการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนใน 

ค.ศ. 1948 และสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ 2 เรื่อง คือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และ

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาตราสารในระดับภูมิภาค ซ่ึงภูมิภาคนั้นๆ 

ไดใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ เปนการเฉพาะ และมีกลไกในการคุมครองสิทธิเรื่องดังกลาว  ตลอดจน

มีการพัฒนาตราสารอ่ืนๆ เชน ปฏิญญา แนวปฏิบัติ หรือหลักการตางๆ ในระดับระหวางประเทศท่ีจะชวย

พัฒนาความชัดเจนในการคุมครองสิทธิมนุษยชนประเภทตางๆ เหลานี้ ลวนเปนท่ีมาของกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศในปจจุบัน  

 รัฐทุกรัฐจึงมีความรับผิดชอบท่ีจะตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน ท้ังในมิติท่ีเปนจารีตประเพณี  

ไมวาจะยึดทฤษฎีการยอมรับนับถือกฎหมายระหวางประเทศแบบเอกนิยม (Monism) หรือทวินิยม (Dualism)  

และในมิติท่ีเปนพันธกรณีเฉพาะท่ีรัฐรับเขามาเม่ือเปนภาคีสนธิสัญญาเฉพาะดานสิทธิมนุษยชน หากรัฐใดไมให

ความคุมครองสิทธิมนุษยชนไมวากรณีใด ก็ยอมตองถือวาเปนการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศดวย  

 โดยท่ีสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของโลกไดมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน พัฒนาการในการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนดานตางๆ จึงมีเพ่ิมข้ึนมาเปนลําดับ ซ่ึงรัฐแตละรัฐ หรือภูมิภาคตางๆ ไดรับรองกฎหมาย

ภายในประเทศ และตราสารระหวางประเทศในระดับภูมิภาคเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชนตางๆ ท่ีไดให

ความสําคัญ รวมถึงการสรางกลไกในการคุมครองดวย จนอาจกลาวไดวา ไดมีการพัฒนาจนเปนแนวปฏิบัติของ

รัฐท้ังหลาย (States Practice) และเกิดการยอมรับและรูสึกวาสิทธิตางๆ เหลานั้นควรตองไดรับการคุมครอง

ดังเชนสิทธิมนุษยชน (Opinio Juris)  อันถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีนําไปสูกฎหมายของจารีตประเพณี

ระหวางประเทศท่ีผูกพันรัฐทุกรัฐตอไปได  



2 | P a g e  
 

 ดังนั้น การคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางครบถวนทุกมิติจึงไมควรพิจารณาแตเพียงบทบัญญัติของ

กฎหมายภายในหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเทานั้น  แตจําเปนตองพิจารณาพันธกรณีระหวางประเทศ 

รวมถึงพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนอันมีลักษณะเปน Soft Law รวมดวย 

 นอกจากนี้  ในระดับภู มิภาค สหภาพยุโรปซ่ึงเปนองคกรระหวางประเทศระดับภู มิภาคท่ีมี

ความกาวหนามากในการคุมครองสิทธิมนุษยชน มีอิทธิพลตอพัฒนาการดานสิทธิมนุษยชนดานตางๆ แก

ประเทศตางๆ ไดสรางมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในภูมิภาคใหมีความเขมแข็ง มีการจัดตั้งกลไก

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป  (European Court of Human Rights) ซ่ึงเปนศาลท่ีมีลักษณะเหนือรัฐ 

(Supra-National) ในการบังคับใชกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงนอกจากตราสารระหวางประเทศ

ขององคการสหประชาชาติแลว ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยังไดยึดถือเอาอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป 

(European Convention on Human Rights of 1950) เปนตราสารหลักในการพิจารณาคดีของศาลดวย 

และคําพิพากษาของศาลมีผลผูกพันรัฐสมาชิกใหตองปฏิบัติตาม ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดสรางหลักกฎหมาย

และแนวทางการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนตัวอยางใหนานาชาตินําไปใชไดเปนอยางดี  

 1.1.2 การคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

 สําหรับประเทศไทย การคุมครองสิทธิมนุษยชนเริ่มมีความชัดเจนมากข้ึนในป พ.ศ. 2540 ในมิติ

องคกร เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติข้ึน เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและในการ

ติดตามใหรัฐปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนภาคี ในมิติท่ีเปนเนื้อหาของสิทธินั้น 

ประเทศไทยไดใหความคุมครองท่ีชัดเจนท้ังในอดีตและปจจุบันในระดับความเขมขนท่ีแตกตางกันไป ใน

กฎหมายระดับรัฐธรรมนูญและระดับพระราชบัญญัติ แตสวนใหญสิทธิมนุษยชนจะปรากฏอยูอยางชัดเจนใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในประเด็นตอไปนี้ 

 ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

 ความเสมอภาคของบุคคล  

 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  

 สิทธิของผูตองหา  

 สิทธิของพยานและผูเสียหายในคดีอาญา  

 สิทธิของเด็ก  

 เสรีภาพในการนับถือศาสนา  

 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  

 เสรีภาพทางการศึกษา  

 สิทธิในทรัพยสิน  

 สิทธิในบริการสาธารณสุข  
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 สิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ  

 สิทธิของคนชรา  

 สิทธิของผูบริโภค  

 สิทธิของชุมชนทองถ่ิน  

 เสรีภาพในการรวมกลุม  

 สิทธิในการรับรูและมีสวนรวม  

 สิทธิในการรองทุกขและฟองคดี  

  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเปนภาคีในเอกสารระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนจํานวน 10 ฉบับ 

ไดแก 

 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights-ICCPR) 

 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) 

 อนุสัญญาวาด วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ในทุกรูปแบบตอสตรี  (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) 

 พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to 

the CEDAW) 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) 

 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก การคาประเวณี และสื่อลามก

เ ก่ี ย ว กั บ เ ด็ ก  ( Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child 

Prostitution and Child Pornography) 

 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่องความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแยงกันดวย

กําลังอาวุธ (Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed 

Conflicts) 

 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD) 

 อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย  ไร

มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment- CAT) 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - 

CRPD) 
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  นอกจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีตามเอกสารระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ี

ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตามแลว จารีตประเพณีระหวางประเทศท่ีเก่ียวดวยสิทธิมนุษยชน หลัก

กฎหมายท่ัวไป ขอมติ คําวินิจฉัยขององคการระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน อันเปนท่ีมาของกฎหมาย

ระหวางประเทศ และท่ีอยูในระดับท่ีนักวิชาการเรียกวา Soft law ซ่ึงเปนกฎเกณฑท่ีมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาเปน

กฎหมายระหวางประเทศ เพราะนานาประเทศตางเห็นวาเปนสิ่งท่ีพึงปฏิบัติ (law as it should be) เหลานี้ก็

สามารถนํามาเปนแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศไดอยางครอบคลุม ดวยเหตุผลท่ีได

กลาวไวขางตนแลว 

  1.1.3 การคุมครองส่ิงแวดลอมในมิติของสิทธิมนุษยชน: ระดับสากล 

 ในระดับกติกาสากลระหวางประเทศนั้น การคุมครองสิ่งแวดลอมเริ่มมีพัฒนาการท่ีเดนชัดเม่ือมีการ

จัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย ค.ศ. 1972 ณ กรุงสตอกโฮลม (“ปฏิญญากรุงสตอกโฮลม”) 

ซ่ึงไดกลาวถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและสิทธิของมนุษยในสิ่งแวดลอมเปนครั้งแรก และในอีก 20 ปตอมา 

จึงเกิดมีปฏิญญาสากลอีกฉบับท่ีวางหลักการเก่ียวกับการจัดการและการพัฒนาสิ่งแวดลอม กลาวคือ ปฏิญญา

สากลวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร (“ปฏิญญากรุงริโอ”) ปฏิญญา

สากลท้ัง 2 ฉบับนี้ไดวางกรอบแนวคิดสําคัญเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม และเปนปฏิญญาต้ังตนอันนํามา

ซ่ึงพัฒนาการในการคุมครองหรือจัดการสิ่งแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศในเวลาตอมา 

 ท้ังนี้ ในการพิจารณาเรื่องการคุมครองสิ่งแวดลอมในมิติของ “สิทธิ” จําตองคํานึงถึงสิทธิท้ังสอง

ประเภท ไดแก สิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) และสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) 

 สิทธิสวนใหญท่ีพบในอนุสัญญาวาดวยสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิเชิงกระบวนการ โดยตัวอยางแหงสิทธิท่ี

ปรากฏอยูชัดเจนในอนุสัญญาวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมสาธารณะในการตัดสินใจ และการ

เขาถึงความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดลอม ค.ศ. 1998 (Aarhus Convention 1998) ซ่ึงไดจัดทําข้ึนโดยสมาชิกใน

สหภาพยุโรป ณ เมือง อาฮัส ประเทศเดนมารก สิทธิเชิงกระบวนการในอนุสัญญาฉบับนี้ท่ีไดประกันไว ไดแก 

สิทธิในการเขาถึงขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Right to Access to Information) สิทธิในการมีสวนรวมของ

สาธารณะในกระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม (Right to Public Participation in Decision-making) 

และสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม (Right to Environmental Justice) นอกจากนี้ สิทธิเชิง

กระบวนการยังพบในอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 

 สําหรับสิทธิเชิงเนื้อหานั้น จะปรากฏในลักษณะของหลักการ โดยถูกกลาวถึงไวอยางชัดเจนใน

ปฏิญญากรุงสตอกโฮลม ซ่ึงมีใจความวา มนุษยมีสิทธิในเสรีภาพ ความเทาเทียมกัน และคุณภาพชีวิตท่ีดี

เพียงพอในสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ (“Man has the Fundamental Right to Freedom, Equality and 

Adequate Conditions of Life, in an Environment of a Quality that Permits a Life of Dignity and 

Well-Being…”) และในปฏิญญากรุงริโอไดมีการกลาวถึงสิทธิของมนุษยในสิ่งแวดลอมเชนกัน แตจะผูกโยงการ
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พัฒนาสิ่งแวดลอมเขาเปนสวนหนึ่งของแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และมีการกลาวถึงสิทธิของชนรุนหลังใน

สิ่งแวดลอมไวดวย ท้ังนี้ สิทธิเชิงเนื้อหาตามท่ีปรากฏในอนุสัญญาวาดวยสิ่งแวดลอมนั้น สวนใหญจะปรากฏใน

ลักษณะถูกอางอิงเปนหลักการพ้ืนฐานมากกวาท่ีจะกําหนดใหเปนพันธกรณีของรัฐภาคีโดยตรง  

 ดวยพัฒนาการของกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศขางตน ทําใหเกิดสิทธิท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม

มากมาย ท้ังสิทธิเชิงเนื้อหา และสิทธิเชิงกระบวนการอันเปนพาหนะขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูสิทธิเชิงเนื้อหา 

นอกจากนี้ นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมยังนิยมนําการคุมครองสิทธิในมิติของสิทธิมนุษยชนมาใชเอ้ือประโยชน

ตอการคุมครองสิทธิท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมดวย ในขณะเดียวกัน นักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมก็นิยมนํา

ประเด็นสิทธิมนุษยชนมาใชอางอิงเพ่ือชูประเด็นการปกปองสิ่งแวดลอมดวย 

  1.1.4 การคุมครองส่ิงแวดลอม: กรณีประเทศไทย 

  สําหรับกรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ในชวงแรก พบวามีขอรองเรียนจากชาวบานเก่ียวกับการ

เขาถึงทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ ท้ังในกรณีท่ีรัฐไมจัดโครงสรางแหงสิทธิและการกระจายอํานาจ กรณี

ท่ีรัฐเปนผูสนับสนุนกลุมทุนใหใชสิทธิจนมีผลกระทบตอชุมชน ตลอดจนกรณีท่ีรัฐเปนคูขัดแยงกับชุมชนเองใน

การใชดุลยพินิจและการใชกฎหมาย ขอเรียกรองท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องนําไปสูขอสรุปวาตองมีการ

เปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องสิทธิของชุมชนกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

 ตอมา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติถึง “สิทธิชุมชน” ในฐานะ “สิทธิเชิงกลุม (Collective Rights) ไวอยางชัดเจนใน

ระดับหลักการ โดยเปนการใหสิทธิแกชุมชนในการมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน แตรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับยังไมไดบัญญัติเรื่อง “สิทธิใน

สิ่งแวดลอม (Right to Environment)” ในฐานะ “สิทธิเชิงปจเจก (Individual Rights)” แตอยางใด แมวาจะ

มีความพยายามในการตีความไปในลักษณะดังกลาว 

 อยางไรก็ดี การสนับสนุนใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีก็ยังไดรับการบรรจุอยูใน

บทบัญญัติของกฎหมายอยู แตอยูในฐานะท่ีเปนเปาประสงคหรือเง่ือนไขของสิทธิตัวอ่ืน กรณี เปนเปาหมาย

ของสิทธิ ไดแก สิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการได

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 67 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงมี

ใจความวา  

  “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน การคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม” 
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  กรณีเปนเง่ือนไขของสิทธิ ไดแก สิทธิในสุขภาพ (Right to Health) ตามมาตรา 5 วรรคแรก ของ

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีใจความวา “บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ” และในวรรคสอง มีใจความวา “บุคคลมีหนาท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐในการ

ดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอม ตามวรรคหนึ่ง” 

  เนื่องจากกฎหมายไทยมิไดเขียนเรื่อง “สิทธิในสิ่งแวดลอม” ไวโดยตรง การจะตีความใหรวมไปถึงสิทธิ

ดังกลาวเพ่ือปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมดวย อาจทําไดโดยตีความออมไปใชผาน “สิทธิในสุขภาพ” อยางไรก็

ตาม การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีบทบัญญัติวาดวยสิทธิชุมชน และการท่ีพระราชบัญญัติสุขภาพ

มีบทบัญญัติวาดวยสิทธิในสุขภาพ ท้ังสองเรื่องลวนสงผลดีตอการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอม แมวาสิทธิชุมชน

จะเปนสิทธิเชิงกลุม และไมไดมีลักษณะเปนสิทธิเชิงปจเจกเยี่ยงสิทธิมนุษยชนในบริบทสากลก็ตาม 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการ

ตรวจสอบ เฝาระวังสถานการณ สอดสองดูแล ใหความชวยเหลือบุคคลหรือองคการท่ีเก่ียวกับการละเมิดสทิธิ

มนุษยชนในประเทศไทย จึงสมควรสรางองคความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในมิติของสิ่งแวดลอมเพ่ือการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการใชสิทธิตางๆท่ีมีอยู เพ่ือคุมครอง จัดการ และ

พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาพัฒนาการและสรางองคความรูเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมระหวางประเทศในมิติ

ของสิทธิมนุษยชน 

 1.2.2 เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนกับการคุมครองสิ่งแวดลอมใหมี

ความชัดเจนมากข้ึน โดยมุงเนนในภาคความเปนจริงมากกวาการศึกษาในทางทฤษฎี 

 1.2.3 เพ่ือใหการเฝาระวังสถานการณละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม และการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงประกอบดวย: 

 1.3.1 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การวิเคราะหความรูจากเอกสาร องคความรู และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาคําตอบในประเด็นท่ีมุงเนนในขอบเขตของงานวิจัย 

 1.3.2 จัดประชุมรับฟงความเห็นของนักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน และผูเก่ียวของกับดานสิทธิมนุษยชนและ

ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1.3.2.1 ประชุมรับฟงความเห็นในระหวางการดําเนินการศึกษา 1 ครั้ง จํานวนไมเกิน 20 คน  
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1.3.2.2 ประชุมรับฟงความเห็นภายหลังจากจัดทํารางรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ 1 ครั้ง 

จํานวนไมเกิน 20 คน 

 1.3.3 จัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ 

1.4 ขอบเขตงานศึกษาวิจัย 

 1.4.1 ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับหลักกฎหมายระหวางประเทศ และตราสารระหวางประเทศท่ัวไป ท่ี

เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ โดยศึกษาตราสาร Soft Law และ

อนุสัญญาตางๆ ท้ังท่ีประเทศไทยเปนภาคีและไมเปนภาคีในภาพกวาง เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหกับประเด็นสิทธิ

มนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

 1.4.2 ศึกษาสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี โดยศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวของ

หรืออาจเก่ียวของกับสิทธิในสิ่งแวดลอมโดยตรง 

 1.4.3 ศึกษาคําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา และ

คําพิพากษาศาลสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา ในสวนท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดลอม  

 1.4.4 ศึกษาวิเคราะหกฎหมายของไทยและคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับ

สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

 1.4.5 เสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมใหเปนจริงในสังคมไทยภายใต

บริบทสากลและบริบทประเทศ 

 1.4.6 นําเสนอประเด็นท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับการสรางความเขาใจพ้ืนฐานรวมกันในทางวิชาการ 

เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอยอดในข้ันตอไป 

1.5 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย  

 ในการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ี

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” มีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1.5.1 แนวทางการอางสิทธิเชิงคู (Dual Right-based Approach) ระหวาง “สิทธิของธรรมชาติ 

(Nature’s Rights)”  กับ “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)” 

  วิธีการหนึ่งในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม คือ การใชระบบท่ีเอามนุษยเปนศูนยกลาง 

(Anthropocentric Right-based Approach) สวนอีกวิธีการหนึ่งท่ีใชคูขนานกันมา คือ การใชระบบท่ีเอา

ระบบนิเวศของธรรมชาติเปนศูนยกลาง (Ecocentric Nature’s Rights-based Approach) โดยท้ังสอง

แนวทางมีการนํามาใชในลักษณะเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน เนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมท่ีทําลายสิ่งแวดลอม

มีหลายประเภทซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากความแตกตางระหวาง ผลกระทบประเภทท่ีเห็นทัน

ตา (Imminent Impact) กับ ผลกระทบประเภทท่ียังไมเห็นทันที (Delayed Impact) 
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ผลกระทบประเภทท่ีเห็นทันตา (Imminent Impact) มักจะไดรับการเยียวยาอยางทันทีโดยอาศัยแนวทางสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights Approach) ภายใตมาตรการแบบสนองตอบ (Response Measure) เชน 

ผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีมีตอมนุษยในแงการขาดแคลนอาหาร และสภาพชีวิตความเปนอยูท่ีเปลี่ยนไป 

ซ่ึงเปนผลกระทบตอเนื่องกันมาจากเหตุอ่ืนๆ ของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของธรรมชาติ 

  สวนผลกระทบประเภทท่ียังไมเห็นทันที (Delayed Impact) มักจะไดรับการเยียวยาโดยอาศัย

แนวทางสิทธิของธรรมชาติ (Nature’s Rights Approach) ภายใตมาตรการแบบปองกัน (Preventive 

Measure) เชน ผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีมีตอระบบธรรมชาติในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนภัยแลงหรือ

อุทกภัยอยางรุนแรง ลวนเปนผลกระทบตอระบบนิเวศของธรรมชาติซ่ึงเปนผลกระทบในลําดับแรกดวยกัน

ท้ังสิ้น  

  ดังนั้น ในแนวทางการอางสิทธิเชิงคูเพ่ือจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมนั้น จึงตองพิจารณาท้ังสิทธิ

ธรรมชาติในความหมายสิทธิของธรรมชาติ (Nature’s Rights) ภายใตระบบท่ีเอาระบบนิเวศของธรรมชาติเปน

ศูนยกลาง (Ecocentricism) ควบคูไปกับ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ภายใตระบบท่ีเอามนุษยเปน

ศูนยกลาง (Anthropocentricism)  

 1.5.2 ความแตกตางระหวาง “สิทธิของธรรมชาติ (Rights of Nature)” กับ “สิทธิในส่ิงแวดลอม 

(Right to Environment)” 

  การใชคําวา “สิทธิของธรรมชาติ” มีความหมายแตกตางจากคําวา “สิทธิในสิ่งแวดลอม” 

กลาวคือ สิทธิของธรรมชาติ คือ การยอมรับและเชิดชูวาธรรมชาติมีสิทธิ ไมวาจะเปนตนไม มหาสมุทร สัตว 

ภูเขา ในระบบนิเวศลวนมีสิทธิทํานองเดียวกับท่ีมนุษยมีสิทธิ เพ่ือเปนการสรางสมดุลระหวางการใหคุณคาวา

สิ่งใดดีตอมนุษยกับสิ่งใดดีตอสิ่งอ่ืนท่ีไมใชมนุษย ซ่ึงเปนการมองโลกอยางเปนองครวมวาทุกสิ่งในระบบนิเวศ

ลวนเก่ียวของเชื่อมโยงกัน ภายใตแนวคิดดังกลาว ธรรมชาติจะไมถูกกระทําในฐานะท่ีเปนเพียงทรัพยสินของ

มนุษยเทานั้น แตธรรมชาติจะไดรับการยอมรับวามีสิทธิในการมีอยู ทนทาน บํารุงรักษา และใหกําเนิดวงจรท่ี

สาํคัญๆ ของมัน โดยมนุษยมีอํานาจและความรับผิดชอบทางกฎหมายท่ีจะบังคับใชสิทธิดังกลาวไดในนามของ

ระบบนิเวศ วัฒนธรรมชนพ้ืนเมืองท่ัวโลกมีการยอมรับในสิทธิของธรรมชาติ ในบางประเทศสิทธิของธรรมชาติ

ไดรับการยอมรับไวในกฎหมาย ตัวอยางเชน  

  รัฐธรรมนูญป ค.ศ. 2008 ของประเทศเอกวาดอร มีเนื้อหาเฉพาะในหมวดหนึ่งวาดวยสิทธิ

ของธรรมชาติ (Rights for Nature) โดยบัญญัติรับรองวาธรรมชาติมีสิทธิดังตอไปนี้1  

  Right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles. 

                                                           
  1 http://therightsofnature.org/ecuador-rights/ 
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  กฎหมาย The Mother Earth Law ของประเทศโบลิเวีย มีเนื้อหาเก่ียวกับแนวคิดแบบชน

พ้ืนเมืองท่ีมองวาธรรมชาติเปนท่ีอยูอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีเรียกวา 16Pachamama (Mother Earth) ซ่ึงมนุษยตอง

พ่ึงพา โดยบัญญัติรับรองวาธรรมชาติมีสิทธิดังตอไปนี้2 

  Right to life, regeneration, biodiversity, water, clean air, balance, and restoration. 

  สวน สิทธิในส่ิงแวดลอม มีลักษณะท่ีเชื่อมโยงประเด็นการปกปองสิ่งแวดลอมเขากับบรรทัดฐาน

ดานสิทธิมนุษยชน โดยหลักการขอ 1 ปฏิญญาสตอกโฮลม (Stockholm Declaration) ไดกําหนดไววา มนุษย

มีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการมีชีวิตท่ีมีเสรีภาพ มีความเสมอภาค และมีเง่ือนไขท่ีเพียงพอ ในสภาพแวดลอมท่ีมี

คุณภาพท่ีทําใหชีวิตมีศักด์ิศรีและมีความเปนอยูท่ีดี และมนุษยจะตองรับผิดชอบในการปกปองและปรับปรุง

สิ่งแวดลอมเพ่ือคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต3 ในขณะท่ี หลักการขอ 1 ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration) ได

กําหนดเพียงแควา มนุษยเปนศูนยกลางของขอพิจารณาเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมนุษยมีสิทธิในชีวิตท่ีดี

และสมบูรณซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติ4 ซ่ึงมีลักษณะไมไดยอมรับออกมาอยางชัดแจงวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปน

สิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ถึงแมวาอาจจะอาศัยการตีความไปในทางนั้นไดก็ตาม 

1.6 ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการ  

 ในการศึกษานี้ แบงข้ันตอนการทํางานออกได ดังนี้ 

 1.6.1 ข้ันตอนการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) - โดยแบงเนื้อหาในการศึกษาออกเปน

กลุมตางๆ ดังนี้ 

1) หลักกฎหมายระหวางประเทศ และตราสารระหวางประเทศท่ัวไป - โดยทบทวนวรรณกรรมเฉพาะท่ี

เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ 

2) ตราสาร Soft Law และอนุสัญญาตาง ๆ ท้ังท่ีประเทศไทยเปนภาคีและไมเปนภาคี - โดยทบทวน

วรรณกรรมในภาพกวาง เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

                                                           
  2 Buxton, Nick. Behind Bolivia’s Historic Bill. http://therightsofnature.org/general/bolivia-law-of-

mother-earth/ 

  3 Principle 1 of the Stockholm Declaration states that “Man has the fundamental right to 

freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of 

dignity and well being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for 

present and future generations.” 

  4 Principle 1 of the Rio Declaration states that "Human beings are at the centre of concerns for 

sustainable development.  They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.”  
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3) สนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี - โดยทบทวนวรรณกรรมเฉพาะประเด็นท่ี

เก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับสิทธิในสิ่งแวดลอมโดยตรง 

4) คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา 

และคําพิพากษาศาลสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา - โดยทบทวนวรรณกรรมเฉพาะ

ในสวนท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

5) กฎหมายของไทย และคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทย - โดยทบทวนวรรณกรรม

เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

  1.6.2 ข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห (Analytical Study) - โดยแบงเนื้อหาในการศึกษาออกเปนกลุม

ตางๆ ดังนี้ 

1) การนําเอาทฤษฎีและหลักการของกฎหมายระหวางประเทศเฉพาะท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดลอมมาประยุกตใชในระดับภูมิภาค - โดยศึกษาเฉพาะท่ีเก่ียวของกับคําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชน

ยุโรป คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา และคําพิพากษาศาลสิทธิประชาชนและสิทธิ

มนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา 

2) การเปรียบเทียบการพัฒนาประเด็นสิทธิมนุษยชนกับสิทธิในสิ่งแวดลอมโดยศาลภูมิภาคของสาม

ภูมิภาค (ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา) 

3) การเปรียบเทียบการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของบาง

ประเทศกับกรณีการบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญไทย 

 1.6.3 ข้ันตอนการอภิปรายผลการวิเคราะห การบูรณาการผลการวิเคราะห เพ่ือแปลความหมาย 

(Interpretation) และทําการสังเคราะห (Synthesis) - โดยเนนไปท่ีประเด็นตอไปนี้ 

1) ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

2) การคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

3) การปกปองสิ่งแวดลอมโดยอาศัยสิทธิมนุษยชน 

4) ลักษณะเฉพาะตัวของประเทศไทยในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 

 1.6.4 ข้ันตอนการสรุปผลและจัดทําขอเสนอแนะ 

1) นําเสนอแนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมใหเปนจริงในสังคมไทยภายใต

บริบทสากลและบรบิทประเทศ 

2) นําเสนอประเด็นท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับการสรางความเขาใจพ้ืนฐานรวมกันในทางวิชาการ 

เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอยอดในข้ันตอไป 
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3) นําเสนอแนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมใหเปนจริงในสังคมไทยภายใต

บริบทสากลและบรบิทประเทศ 

4) นําเสนอประเด็นท่ีมีความfเก่ียวของโดยตรงกับการสรางความเขาใจพ้ืนฐานรวมกันในทางวิชาการ 

เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอยอดในข้ันตอไป 
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บทท่ี 2  

แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 หลักกฎหมายระหวางประเทศ1 ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม  

2.1.1 ทฤษฎีของกฎหมายระหวางประเทศท่ีเปนพ้ืนฐานใหกับพัฒนาการของประเด็นสิทธิมนุษยชน

และส่ิงแวดลอม 

2.1.1.1 ความเขาใจคําวา “สิทธิมนุษยชน”  

คําวา “สิทธิมนุษยชน” นั้น แมจะเปนคําท่ีมีความเขาใจตรงกันในหมูนักวิชาการท้ังหลายวาเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีพึงมีหรือพึงไดรับการคุมครองไมวาจะอยูบนพ้ืนแผนดินของรัฐใดๆ ในโลกก็ตาม ซ่ึง

วิธีการขอใหคุมครองสิทธิมนุษยชน ก็คือ การอางสิทธิดังกลาวตอรัฐนั้นๆ ผานชองทางตางๆ ท่ีกฎหมายภายใน

กําหนดไว  แตสิ่งท่ียากท่ีสุดก็คือการสรางนิยามความหมายของคําวาสิทธิมนุษยชนใหครอบคลุมและเปนท่ี

ยอมรับกันเปนสากล แมในปจจุบันนิยามคําวาสิทธิมนุษยชนก็ไมอาจสรางข้ึนมาใหเกิดความชัดเจนไดและ

ยังคงเปนท่ีถกเถียงกันในทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักความคิดทางกฎหมายสองสํานักท่ีมีแนวคิดทาง

กฎหมายท่ีแตกตางกันมากและตางก็มีอิทธิพลตอระบบกฎหมายของทุกๆ ประเทศในโลก ไดแก สํานัก

กฎหมายธรรมชาติ และสํานักกฎหมายฝายบานเมือง  

1) ท่ีมาของสิทธิมนุษยชน 

  1.1) ศาสนา 

  สิ่งท่ีเปนท่ีมาของสิทธิมนุษยชนประการแรกคือคําวา “ศีลธรรม (Moral)” ตามหลักของ

ศาสนาแตละศาสนา ไมวาจะเปนศาสนาคริสต พุทธ หรืออิสลาม หรือศาสนาอ่ืนใดอันเปนท่ียอมรับในโลก ตาง

สอนใหมนุษยมีศีลธรรม ไมฆาคนดวยกัน หรือทําใหผูอ่ืนเดือดรอน โดยเฉพาะศาสนาคริสตอันเปนศาสนาท่ี

ไดรับการยอมรับในประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดสํานักกฎหมายสําคัญท้ังสองสํานักเชื่อวา พระผูเปนเจาเปน

ผูสรางมนุษย ไมมีผูใดจะสามารถทําลายสิ่งท่ีพระผูเปนเจาไดสรางข้ึนมาโดยชอบธรรมได เปนตน ดังนั้น ท่ีมา

ในระยะแรกของสิทธิมนุษยชน ก็คือ ศีลธรรมตามหลักศาสนา  

                                                           
  1 ในรายงานวิจัยน้ี หากกลาวถึง “กฎหมายระหวางประเทศ (International Law)” ใหหมายถึง กฎหมายระหวาง

ประเทศ (Public International Law) ท่ีสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับองคการระหวางประเทศอันเปน

หลักการท่ัวไปตามความในมาตรา 38 แหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ แตหากกลาวถึง “กฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศ (International Human Rights Law) ใหหมายถึง กฎหมายระหวางประเทศท่ีกําหนดใหรัฐแตละรัฐมีหนาท่ี

ตองใหความเคารพ คุมครอง และเติมเต็มดานสทิธิมนุษยชนแกมนุษยภายในรัฐของตน อันเปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีผล

ใชบังคับภายในรัฐ  
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  1.2) สํานักกฎหมายธรรมชาติ  

 นักปรัชญาท่ีไดรับการยอมรับในอดีตวาเปนนักกฎหมายธรรมชาติ ไดแก โสเครติส, 

อริสโตเติล, ฮิวโก โกรติอุส, โธมัส อไควนัส ตางสรางทฤษฎีท้ังหลายท่ีเก่ียวกับกฎหมายธรรมชาติข้ึนมา

หลากหลายทฤษฎี โดยเฉพาะโกรติอุส ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนบิดาแหงกฎหมายระหวางประเทศก็ไดให

นิยามวา กฎหมายธรรมชาติคือคําบัญชาในเหตุผลท่ีถูกตอง (The Dictate of Right Reason) ท่ีชี้วาการ

กระทําอันหนึ่งมีความต่ําทรามในทางศีลธรรม หรือมีความจําเปนในทางศีลธรรมท้ังนี้โดยดูจากวาคุณภาพของ

การกระทํานั้นเปนไปตามธรรมชาติ หรือขัดแยงกับธรรมชาติท่ีมีเหตุผลของมนุษย2 อันแสดงใหเห็นวานัก

กฎหมายธรรมชาติในยุคแรกก็มีความเห็นวามนุษยไมควรกระทําการท่ีต่ําทรามทางศีลธรรมตอกัน 

  จอหน ล็อก และโธมัส ฮ็อบส ก็เปนนักปรัชญาทางกฎหมายธรรมชาติอีกกลุมหนึ่งท่ีสราง

ความหมายของสิทธิมนุษยชนไวคอนขางชัดเจนในยุคเริ่มตน โดยสรางทฤษฎีเก่ียวกับความเปนมนุษยใน

สภาวะธรรมชาติ (Human Beings in a State of Nature)  เห็นวา ท้ังผูชายและผูหญิงตางมีเสรีภาพ 

สามารถตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําอะไรก็ได ตางมีความเทาเทียมกัน ไมมีผูใดมีสิทธิท่ีจะกําหนดเจตจํานง

ของผูอ่ืน3 

  ดวยแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ตางเชื่อวา สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)  

เปนสิ่งท่ีสรางความสําคัญใหกับสิทธิมนุษยชน องคกรผูมีอํานาจจะตองคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยไมแบงแยก

ชายหญิง หรือเชื้อชาติ และสิทธิตามธรรมชาตินี้ไมอาจโอนใหแกกันได (Inalienable)  

  สํานักกฎหมายธรรมชาติเปนสํานักตนกําเนิดของแนวคิดดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีความเห็นใน

ทํานองวา สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีมาจากศีลธรรม (Moral Rights) ตามธรรมชาติ หรือสิทธิท่ีติดตัวมาแต

กําเนิด เม่ือบุคคลถือกําเนิดมา รัฐตางๆ ตองใหความคุมครองสิทธิทางศีลธรรมหรือทางธรรมชาติอันเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐาน ไมมีกฎหมายใดๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนมาท่ีจะสามารถลบลางสิทธิมนุษยชนได ขณะท่ีสํานักกฎหมาย

ฝายบานเมืองเห็นวา แนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติเปนอภิปรัชญา (Metaphysical) จนเกินไป หรือเปน

สิ่งท่ีเลื่อนลอยไมมีหลักชัดเจน4 ดังนั้น แมสํานักกฎหมายฝายบานเมืองจะยอมรับวารัฐจะตองคุมครองสิทธิ

มนุษยชน แตสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐพึงคุมครองจะตองไดรับการบัญญัติออกมาเปนกฎหมายลายลักษณอักษรท่ี

                                                           
  2 Hugo Grotius, De Jure Belli et Pacis (Book 1, 1689). See also Heinrich Albert Rommen, The 

Natural Law: A Study in Legal and Social History and Philosophy (1948). 

  3 John Locke, The Second Treatise of Government (1952). 

 4 Jeremy Bentham, “Critique of the Doctrine of Inalienable, Natural Rights,” Anarchical Fallacies 

2(1843). Available at http://www.ditext.com/bentham/bentham.html. 
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ชัดเจนเทานั้น ไมใชสิ่งท่ีไมมีขอบเขตและใชบังคับยากดังแนวความคิดของสํานักกฎหมายฝายธรรมชาติท่ีไมมี

ขอบเขตท่ีชัดเจน 

  ยิ่งไปกวานั้น แมคําวาสิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) เองก็ยังมีผูใหความเห็นวามีความ

แตกตางจากสิทธิทางกฎหมาย (Legal Rights) อยูบาง จึงไมอาจนําสิทธิทางศีลธรรมมาใสไวในกฎหมายได

ท้ังหมด เนื่องจากสิทธิทางกฎหมายยังคงตองอาศัยความชอบดวยกฎหมาย (Lawful) อยูดวย แตสิทธิทาง

ศีลธรรมเนนในทางปฏิบัติ (Conductive) ท่ีชอบดวยศีลธรรมมากกวาความชอบดวยกฎหมาย เพราะสิ่งท่ีชอบ

ดวยกฎหมายแตอาจฝาฝนตอศีลธรรมก็เปนไปไดเชนกัน5  ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงควรเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ี

เปนสิทธิทางศีลธรรมไมใชสิทธิทางกฎหมายท่ีมีความหมายแคบกวาสิทธิมนุษยชน จึงยากท่ีจะนําสิทธิมนุษยชน

มาบัญญัติเปนลายลักษณอักษรใหครอบคลุมไดท้ังหมด  

  1.3) สํานักกฎหมายฝายบานเมือง  

 สาํนักกฎหมายฝายบานเมืองไดรับพัฒนาการมาในระยะหลังระหวางศตวรรษท่ี 19- 20 โดย

นักปรัชญาท่ีโดดเดนในสํานักนี้ ไดแก จอหน ออสติน และเจอเรมี เบนทัม มีแนวความคิดวา กฎหมายคือคําสั่ง

ของรัฐาธิปตย หรือคําสั่งของผูมีอํานาจปกครองสูงสุด โดยไมสนใจวากฎหมายจะฝาฝนตอธรรมชาติหรือไม แต

หากเปนคําสั่งของรัฐาธิปตยแลวยอมตองถือวาคําสั่งนั้นคือกฎหมายท่ีใชบังคับได 

 มุมมองของนักกฎหมายฝายบานเมืองจึงมิไดปฏิเสธการคุมครองสิทธิมนุษยชนแตอยางใด 

เพียงแตสิทธิมนุษยชนท่ีสํานักกฎหมายฝายบานเมืองจะรับรองหรือคุมครองไดก็ตอเม่ือรัฐาธิปตยเปนผูออก

คําสั่งใหตองคุมครองสิทธิดังกลาวเทานั้น สิทธิมนุษยชนในทัศนะของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองจึงหมายถึง

อํานาจท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหเทานั้น หากไมมีกฎหมายบัญญัติรับรอง รัฐยอมไมมีหนาท่ีใหความ

คุมครองยกเวนเสียแตวา สิทธิดังกลาวไดรับการวินิจฉัยโดยศาลเปนผูสรางกฎหมายข้ึน (Judge Made Law) 

 แนวคิดของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองจึงทําใหเกิดกฎหมายระหวางประเทศ ท่ีเปนลาย

ลักษณอักษรท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนออกมามากมาย เชน  สนธิสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน

ขององคการสหประชาชาติ รวมถึงกฎเกณฑตางๆ ท่ีเปนลายลักษณอักษรดานสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนมาใน

ระยะหลังๆ โดยจะไมยอมรับสิทธิมนุษยชนท่ีไมใชคําสั่งของรัฐาธิปตย หรือไมเปนลายลักษณอักษร 

 ดังนั้น หากมีการนําแนวคิดของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองมานิยามคําวาสิทธิมนุษยชน จะ

ทําใหกรอบนิยามของสิทธิมนุษยชนมีความแคบเหลือเพียงสิทธิมนุษยชนท่ีมีลักษณะเปนกฎหมาย (Hard Law) 

แลวเทานั้น ไมรวมถึงสิทธิมนุษยชนท่ีเปนสิทธิท่ีไมอาจรางกรอบใหชัดเจนได ศีลธรรมท่ีแตกตางจากกฎหมาย

                                                           
  5 Maurice Cranston, What Are Human Rights? (London: The Bodley Head, 1973), 19. 
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บัญญัติ จึงไมใชสิทธิมนุษยชนในมุมมองของนักกฎหมายฝายบานเมือง หากจะนําศีลธรรมมาคุมครองเปนสิทธิ

มนุษยชนในทัศนะของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองจะตองรางออกมาเปนกฎหมายลายลักษณอักษร  

อยางไรก็ดี ประเทศท่ีเปนตนแบบของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองก็คือ สหราชอาณาจักรอังกฤษ ซ่ึง

ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) อันถือวาคําพิพากษาของศาลเปนกฎหมาย (Judge 

Made Law) และคําพิพากษาของศาลระบบกฎหมายจารีตประเพณีนี้เองจะเปนสิ่งท่ีผอนคลายความเครงครัด

ของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองท่ีมุงเนนแตลายลักษณอักษร หรือคําสั่งของรัฐาธิปตยจนทําใหสิทธิตาม

ธรรมชาติ (Natural Rights) ซ่ึงไมอาจจะระบุเปนลายลักษณอักษรไดชัดเจนใชบังคับไดยาก  ดังนั้น หลายคดีท่ี

เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน ศาลอังกฤษจะพยายามสรางหลักกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีถือวาเกิด

ข้ึนมาพรอมกับธรรมชาติอันเปนหลักการดั้งเดิมของสํานักกฎหมายฝายธรรมชาติ 

  1.4) สํานักมารกซิส  

 แทจริงแลวทฤษฎีของมารกซิส มีความคลายกับสํานักกฎหมายธรรมชาติ ท่ีเชื่อเรื่อง

ธรรมชาติของความเปนมนุษย (Nature of Human Beings) แตมีความแตกตางกันท่ี มารกซิส เห็นวา ชาย

และหญิงมิไดมีสิทธิโดยอัตโนมัติทันที จะตองไดรับการพัฒนาสิทธิจากพระผูเปนเจาหรือจากธรรมชาติไป

เรื่อยๆ โดยชายและหญิงจะอยูในฐานะท่ีเปนเผาพันธุมนุษย (Specie Being) และสิทธิมนุษยชนไมใชสิ่งท่ีเปน

ธรรมชาติไปเสียท้ังหมดและอาจโอนสิทธินี้ใหแกกันได6 

 การนิยามคําวา สิทธิมนุษยชนของสํานักมารกซิสจะใหมนุษยในฐานะเปนสัตวเผาพันธุหนึ่งท่ี

มีพัฒนาการข้ึนไปเรื่อยๆ ตามธรรมชาติของความเปนมนุษยมาเปนหลักเกณฑในการคิดคุมครอง ดังนั้น การ

คุมครองสิทธิมนุษยชนของสํานักมารกซิสนี้จึงมุงคุมครองมนุษยในฐานะท่ีเปนเผาพันธุมนุษยโดยอาจตอง

พิจารณาตามพัฒนาการของมนุษยไปเรื่อยๆ มนุษยในวัยตางๆ จะไดรับการคุมครองท่ีแตกตางกันตามลําดับ

และความสําคัญของการเจริญเติบโตเชิงพันธุกรรม 

  อยางไรก็ดี ในเวทีระหวางประเทศทฤษฎีมารกซิสไมอาจเขากันไดกับนานาชาติ เนื่องจากใน

สายตาของนานาชาติตางไมยอมรับสังคมคอมมิวนิสต จึงทําใหแนวคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชนแบบ 

เผาพันธุมนุษย (Species Being)  ไมอาจมีอิทธิพลในโลกประชาธิปไตยในปจจุบันท่ีเปนสังคมสวนใหญในโลก 

และจํากัดอยูเพียงประเทศท่ีใชลัทธิคอมมิวนิสตในการปกครองเทานั้น 

 

                                                           
  6 Jerome J. Shestack, The Philosophic Foundations of Human Rights, Human Rights Quarterly 

20.2 (1998): 210. 
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  1.5) สํานักสังคมวิทยา (Sociological Approach) 

  แนวคิดของสํานักสังคมวิทยาเกิดข้ึนในชวงศตวรรษท่ี 20 พิจารณาเปาหมายตางๆ เพ่ือสังคม

มนุษยเปนหลัก โดยมองวาธรรมชาติและสังคมวิทยาสามารถพัฒนาไปไดดวยกัน ดวยท่ีมนุษยมีความแตกตาง

กันท้ังทางวัฒนธรรม สังคม ผลประโยชนตางๆ กฎหมายตองแกไขหรือวางโครงสรางของสังคม  

  นักปรัชญาผู มีชื่อเสียงในสํานักนี้ คือ รอสโก พาวด มีความเห็นวาในชวงศตวรรษท่ี19 

กฎหมายจะยอมรับในเรื่องสิทธิของปจเจกบุคคลเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตในชวงตนศตวรรษท่ี20 เปนตนมา ความ

สนใจของสังคมจะเริ่มยอมรับวาสิ่งท่ีนาจะศึกษาก็คือ มนุษยตองการอะไร  อุปสงคของมนุษยคืออะไร 

ประโยชนของสังคมเปนอยางไร  โดยจะตองจําแนกประโยชนของมนุษยโดยสวนตัว (Individual Interest) 

ออกจากประโยชนสาธารณะ (Public Interest) และประโยชนของสังคม (Social Interest) เพ่ือวางโครงสราง

ทางสังคมเสียกอน เพ่ือจะตอบโจทยไดวามนุษยในสังคมจะอยูรวมกันอยางมีความสุขไดอยางไร 

  อยางไรก็ตาม การจําแนกประโยชนทางสังคมมนุษยออกมาเปน 3 แบบขางตนของรอสโก 

พาวดไมไดชี้ใหเห็นไดชัดเจนหรือมีวิธีการตอไปวาสิ่งใดควรใหความสําคัญกับสิ่งใดมากกวากัน ทําใหเกิดปญหา

ในการนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนของสํานักนี้และยังเปนท่ีถกเถียงวา สิทธิมนุษยชนควรรวมถึงสิทธิ

ของกลุมหรือชุมชนนั้นๆ ดวยหรือไม  

ดังนั้น กอนท่ีจะวิเคราะหในปญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับสิทธิในสิ่งแวดลอม (Environmental Rights) หรือ

สิทธิมนุษยชนในสิ่ งแวดลอม (Environmental Human Rights)  หรือสิทธิมนุษยชนกับการคุมครอง

สิ่งแวดลอม (Human Rights and Environmental Protection) จําเปนท่ีจะตองสรางความเขาใจในการ

นิยามคําวาสิทธิมนุษยชนของระบบกฎหมายตางๆ เสียกอนวามีแนวคิดอยางไร เหตุใดจึงมีผูมีความเห็น

แตกตางกันมากมายเก่ียวกับนิยามของสิทธิมนุษยชน จึงจะสามารถเขาใจปญหาเม่ือจะนําสิทธิมนุษยชนไป

ประยกุตใชกับการคุมครองสิ่งแวดลอมได 

2) ลักษณะของสิทธิมนุษยชน 

แมสํานักกฎหมายท่ีเปนตนกําเนิดแนวคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชนคือ สํานักกฎหมายธรรมชาติซ่ึง

ยึดโยงสิทธิมนุษยชนเขากับศีลธรรมและอธิบายวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตามธรรมชาติท่ีมนุษยแตละคนพึง

ไดรับตั้งแตกําเนิดเกิดมาถวนท่ัวทุกๆ คน โดยทัดเทียมกันก็ตาม แตก็มีสํานักความคิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะสํานัก

กฎหมายฝายบานเมืองท่ียังไมเห็นดวยกับสิทธิมนุษยชนของสํานักกฎหมายธรรมชาติ  จึงทําใหนิยามของสิทธิ

มนุษยชนไมอาจท่ีจะปรากฏออกมาเปนท่ียอมรับในสังคมโลกได  

อยางไรก็ดี เม่ือป ค.ศ. 1993 ไดมีการประชุมระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย ซ่ึงถือไดวาเปนการประชุมท่ีไดรับการยอมรับวาเปนการประชุมโลกวาดวยสิทธิมนุษยชน 
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(World Conference on Human Rights) และผลท่ีไดจากการประชุมคือ ปฏิญญากรุงเวียนนาและโครงการ

ปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action) รวมถึงการยอมรับหลักการในปฏิญญาวา

ดวยสิทธิมนุษยชนวาเปนตราสารท่ีสําคัญอันกอปรไปดวยหลักสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญ  ซ่ึงในปฏิญญากรุง

เวียนนาและโครงการปฏิบัติการ ไดระบุเก่ียวกับลักษณะของสิทธิมนุษยชนวา  “สิทธิมนุษยชนท้ังปวงมีความ

เปนสากล ไมอาจแบงแยกได และมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน สังคมระหวางประเทศจะตองใหความ

คุมครองสิทธิมนุษยชนอยางท่ัวโลกดวยความเปนธรรมและเทาเทียมถวนท่ัวทุกคนและเสมอกัน (All human 

rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international 

community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same 

footing, and with the same emphasis) ดังนั้น จึงอาจสรุปลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนได เปน

ลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 

2.1) มีความเปนสากล (Universal) บุคคลทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายใตกฎหมาย

อยางเทาเทียมกันไมวาบุคคลนั้นจะเปนสมาชิกของกลุมทางการเมือง เชื้อชาติ สังคม หรือวัฒนธรรมใด การ

เลือกประติบัติตอบุคคลในการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งท่ียอมรับไมได ไมวารัฐนั้นจะมีระบบการเมืองการ

ปกครองหรือระบบเศรษฐกิจแบบใดประชาชนก็พึงมีสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันภายใตระบบกฎหมายของ

ประเทศนั้นๆ กฎหมายภายในไมควรยกเวนหรือทําลายความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนใหดอยลง พันธกรณี

ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนควรไดรับการบังคับใชโดยระบบกฎหมาย

ภายใน รวมท้ังมีมาตรการมารองรับเพ่ือบูรณาการสิทธิมนุษยชนดวย 

อยางไรก็ดี ลักษณะความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนก็ยังมีขอถกเถียงวา สิทธิมนุษยชนจําเปนตองมี

ความเปนสากลหรือไม หรือคําวาสากลควรจะมีขอยกเวนบางพ้ืนท่ี หากพิจารณาดานสังคมหรือวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกันของแตละภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเลือกปฏิบัติดานสีผิวท่ีเกิดปญหาเฉพาะในชาติยุโรปหรือ

ชาติอ่ืนๆ ท่ีปรากฏการเลือกปฏิบัติดานสีผิว ทําใหโอกาสของแตละคนไมเทาเทียมกันดวยเหตุของสีผิว แตจะ

ไมพบวาการเลือกปฏิบัติดานสีผิวจะพบในภูมิภาคเอเชียมากนัก จึงมีผูต้ังคําถามวาลักษณะของสิทธิมนุษยชน

จําเปนตองมีความเปนสากลหรือไม7 หรือควรระบุลักษณะสิทธิมนุษยชนใหใชเพียงคําวา ระหวางประเทศหรือ

นานาชาติ (International) ซ่ึงมีความหมายไมเครงครัดกวาคําวา สากล (Universal) แตก็ตองมีความเปน

ศีลธรรมระหวางประเทศ (International Moral) อยูดวย8 ตามหลักเกณฑของสํานักกฎหมายธรรมชาต ิ

อยางไรก็ดี ตราสารระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนใหมๆ เชน ปฏิญญากรุงเวียนนา 1993  ก็

ยังคงไมนําลักษณะความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนออกไปจากตราสาร ยิ่งไปกวานั้น ตามปฏิญญานี้ยัง

                                                           
  7 Howard Davis, Beginning Human Rights Law, (New York: Routledge, 2014): 13 

  8 Michael Freeman, The Philosophical Foundations of Human Rights, Human Rights Quarterly, 

Vol. 16, No. 3 (Aug., 1994), p 502. 
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อธิบายวา แมดินแดนใดจะมีความแตกตางดานวัฒนธรรมหรือสังคม ก็ยังคงตองยอมรับความเปนสากล 

(Universal) ของสิทธิมนุษยชนอยูดี 

2.2) สิทธิมนุษยชนทุกสิทธินั้นไมสามารถแบงแยกได (Indivisible)  ไมวาจะเปนสิทธิพลเมืองหรือ

สิทธิทางการเมือง เชน สิทธิในการดํารงชีวิต ความเทาเทียมกันตามกฎหมายและเสรีภาพในการแสดงออก 

สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เชน สิทธิในการทํางาน สิทธิท่ีจะไดรับสวัสดิการสังคม และสิทธิ

ทางการศึกษา หรือ สิทธิของสวนรวม อยางสิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการกําหนดเจตจํานงดวยตนเอง 

สิทธิเหลานี้ไมสามารถแบงแยกได เนื่องจากมีความสําคัญเทาเทียมกัน ท้ังจะจัดลําดับความสําคัญก็มิได การ

ปฏิเสธวาสิทธิมนุษยชนใดสําคัญเหนือกวาสิทธิมนุษยชนใดก็จะกระทบกับสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ไปดวย เชน การ

ท่ีบุคคลไมไดรับการศึกษาก็จะสงผลใหสิทธิในการทํางาน สิทธิในทางเศรษฐกิจ และสิทธิอ่ืนๆ ตองถูกกระทบ

ไปดวย เปนตน การจะเจาะจงวาคุมครองสิทธิหนึ่ง อีกสิทธิหนึ่งจะไมคุมครองก็ทําไมได 

2.3) สิทธิมนุษยชนมีความเช่ือมโยงและสัมพันธกัน (Interdependent and Interrelated) 

สิทธิมนุษยชนไมวาจะเปนสิทธิใดๆ เชน สิทธิในชีวิต สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม สิทธิในวัฒนธรรม สิทธิ

ในการรวมกลุม เสรีภาพในการแสดงความคิด สิทธิเหลานี้จะตองมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกันพ่ึงพาอาศัย

กัน พัฒนาและสงเสริมกัน หากสิทธิใดถูกลิดรอนก็จะกระทบกับสิทธิอ่ืนๆ ดวยอีกเชนกัน หากบุคคลใดถูก

กระทบสิทธิในสุขภาพในขณะเดียวกันก็อาจถูกกระทบสิทธิในชีวิตไปดวย  

 3)  วิวัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในชวงเวลาตางๆ  

    ตามท่ีไดกลาวไวแลววาสิทธิมนุษยชนมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน ในทางวิชาการจึงมีผูแบงแยก

สิทธิมนุษยชนออกเปนชวงระยะเวลาตางๆ 3 ชวงเวลา9 เพ่ือใหสามารถทําความเขาใจกับวิวัฒนาการของสิทธิ

มนุษยชนในแงของเชิงทฤษฎีเทานั้น หรือเพ่ือกลาวถึงกลุมของวิวัฒนาการท่ีเกิดข้ึนเทานั้น แตวิธีการแบงแยก

เชนนี้ยังมีผูไมเห็นดวยอีกหลายกลุม10 โดยเฉพาะอยางยิ่งหากพิจารณาวา สิทธิมนุษยชนมีความเปนสากล ไม

อาจแบงแยกได และมีความสัมพันธกัน ยิ่งทําใหไมอาจแบงยุคหรือชวงเวลาของสิทธิมนุษยชนไดเลยเพราะสิทธิ

มนุษยชนยอมมีมาแตตนเปนสิทธิท่ีมาแตกําเนิดของมนุษย การนําไปใชอางอิงจะกระทําไดเพียงในวงจํากัด 

อยางไรก็ดี เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแงของวิวัฒนาการอาจนํามาเปนตัวอยางในการกลาวอางสิทธิมนุษยชน 3 

ชวงระยะเวลาไดดังนี้  

                                                           
  9 Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to 

the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization, November 1977. 

  10 Algan, Rethinking: Third Generation Human rights, Ankara Law Review, Vol.1 No. 1, 2004 pp 

121-155  
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    สิทธิมนุษยชนชวงท่ี 1  ไดแก สิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนระหวางชวงศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 

18 ซ่ึงการพิจารณาสิทธิมนุษยชนในยุคนี้ ใหความสําคัญกับฐานทางการเมือง (Based on Political 

Concerns) สิทธิมนุษยชนในยุคนี้ จึงมีการแบงออกเปนของสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ซ่ึงมุงคุมครองสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของปจเจกบุคคลทางดานกายภาพ หรือศีลธรรม และสิทธิทางการเมือง (Political Rights)  คือสิทธิ

ของปจเจกบุคคลท่ีจะมีชีวิตในสังคมและชุมชน เชน สิทธิในการออกเสียงเลือกผูแทน การเขารวมพรรค

การเมือง การแสดงออกทางการปกครองชุมชน เปนตน  

   สิทธิมนุษยชนชวงท่ี 2 เปนสิทธิมนุษยชนท่ีมีความชัดเจนข้ึนในชวงระยะเวลาถัดมา ซ่ึงมีฐาน

แนวคิดจากความเทาเทียม (Equality) และการประกันการเขาถึงสังคมและเศรษฐกิจ สินคาและบริการซ่ึงเริ่ม

มีการพูดถึงในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม สิทธิในชวงเวลานี้ไดลวงเลยมาจนหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง มีสิทธิท่ี

ไดรับการรับรองเพ่ิมเติม ไดแก สิทธิทางสังคม (Social Right)  สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Right) และ

สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Right) 

   สิทธิมนุษยชนชวงท่ี 3  ไดแก สิทธิท่ีมีลักษณะเปนสิทธิเชิงกลุม (Collective Right) โดยมี

ฐานคิดจากความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือรวมมือรวมแรงกัน (Solidarity) ของมนุษยในสังคม เริ่มมีแนวคิด

ตั้งแตชวงท่ีมีการประชุมระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมในกรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ในป 1972 เชน 

สิทธิในการพัฒนา (Right to Development) สิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Healthy Environment) สิทธิ

ในสันติภาพ (Right to Peace) สิทธิในการเขาถึงทรัพยากร (Right to Access to Resources) 

 อยางไรก็ดี สิทธิมนุษยชนชวงท่ี 3 นั้น ปจจุบันยังขาดการยอมรับในวงวิชาการและการปฏิบัติของ

นานาประเทศ เนื่องจากระดับการพัฒนาของแตละประเทศยังมีความไมเทาเทียมกัน ประเทศกําลังพัฒนาสวน

ใหญเห็นวาสิทธิมนุษยชนเชิงกลุมสมควรไดรับการคุมครองในฐานะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนเนื่องจากเปนสิทธิท่ีคน

ในชาติของประเทศกําลังพัฒนายังไมไดรับความคุมครองหรือถูกละเมิดมากกวาคนชาติของประเทศพัฒนาแลว 

และการคุมครองสิทธิมนุษยชนสมควรปฏิบัติใหเกิดความเทาเทียมกันท่ัวโลกไมวาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว

หรือประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิในการพัฒนา (Right to Development) ท่ีประเทศกําลัง

พัฒนาตางเรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวคุมครองสิทธิเหลานี้ดวย สวนประเทศพัฒนาแลวมิไดปฏิเสธวาสิทธิ

เหลานี้จะไมไดรับความคุมครองแตกอนท่ีจะไดรับความคุมครองอยางแทจริง ประเทศกําลังพัฒนาควร

ดําเนินการคุมครองสิทธิมนุษยชนในชวงท่ี 1 และชวงท่ี 2 ใหครบถวนสมบูรณอยางแทจริงเสียกอน แลวจึงจะ

หันมารับรองสิทธิมนุษยชนชวงท่ีสามใหครบถวนในภายหลัง เนื่องจากประเทศพัฒนาแลวเห็นวาสิทธิมนุษยชน

ในชวงท่ี 1 และชวงท่ี 2 นั้นประเทศกําลังพัฒนายังใหความคุมครองไดไมดีพอ แตกลับเรียกรองใหมีการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติมอีกจึงยังเปนการไมสมควร ณ ชวงเวลานี้  โดยในทางวิชาการนั้น ฝายท่ีไมเห็น

ดวยมีเหตุผลในเชิงกฎหมายสนับสนุน โดยสรุปเบื้องตน ดังนี้ 
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(1) สิทธิมนุษยชนควรเปนสิทธิของปจเจกบุคคลตามท่ีมาแตดั้งเดิม 

   สิทธิมนุษยชนในอดีตท่ีผานมาแตเดิม อธิบายวาเปนสิทธิของมนุษยคนหนึ่งท่ีมีมาแตกําเนิด 

ไมมีใครจะยกเลิกเพิกถอนสิทธินี้ไปได สิทธิมนุษยชนจึงมุงคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคล คือ สิทธิของคนหนึ่งๆ 

ท่ีพึงมีพึงได (Individual Interest) ซ่ึงสิทธินี้ควรท่ีจะอยูเหนือกวาสิทธิหรือประโยชนของกลุม (Interest of 

Society) ซ่ึงหากตีความไปไกลถึงขนาดสิทธิของกลุมคน ยอมมีโอกาสท่ีจะตองตีความไปถึงข้ันสิทธิรวมกันของ

กลุมคนของท้ังรัฐหรือท้ังประเทศท่ีจะกลายเปนประเด็นเก่ียวกับผลประโยชนดานสังคม เศรษฐกิจของประเทศ

อันจะไมใชเรื่องสิทธิมนุษยชนแตเพียงอยางเดียว และกอใหเกิดการบิดเบือนสําหรับการคุมครองสิทธิมนุษยชน

ท่ีพึงจะเปน แมในภายหลังจะมีสิทธิบางประการท่ีไดรับการคุมครองอยางเชนสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิของชน

กลุมนอย สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) และสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง (Right to Self-

Determination) แตสิทธิเหลานี้ ก็มีความแตกตางจากสิทธิมนุษยชนในชวงท่ีสาม ตรงท่ีสิทธิเหลานี้ มี

องคประกอบสําคัญรวมกัน (Collective Element) ขณะท่ีสิทธิในชวงท่ีสามเปนสิทธิท่ีเปนสวนประกอบของ

สิทธิสวนตน (Individual Component) ของแตละคน เสียมากกวาสิทธิท่ีมีองคประกอบรวมกัน จึงมีผูกลาว

วา สิทธิของประชาชน (Peoples Rights) คือ สิทธิของปจเจกบุคคลท่ีกระทําในฐานะท่ีเปนหนึ่งในสมาชิกของ

สังคม11 จึงทําใหสิทธิในชวงท่ีสามมีความตางกับสิทธิท่ีเปน Collective Right ท่ีเคยเกิดข้ึนมากอนหนานี้  

(2) ผูทรงสิทธิในสิทธิเชิงกลุมมีความไมแนนอน 

  นิยามของสิทธิมนุษยชนเทาท่ีผานมา ผูทรงสิทธิมีความชัดเจนคือปจเจกบุคคล ขณะท่ีสิทธิ

มนุษยชนเชิงกลุมยังคงมีความไมแนนอนในแงของผูทรงสิทธิวาเปนปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคลใด ใครจะเปน

ผูมีสวนไดเสียบางของสิทธิเชิงกลุมเชนนี้ ในเชิงกฎหมายจะมีความยากท่ีจะระบุลงไปวาใครคือผูทรงสิทธิใน

สิทธิเชิงกลุมเชนวานั้น หากกําหนดใหมีสิทธิเชิงกลุมยอมตองมีการกําหนดใหชัดเจนในเรื่องของผูทรงสิทธิแต

ละกลุม เพราะหากผูทรงสิทธิมีความไมชัดเจนแลว รัฐจะคุมครองสิทธิเชิงกลุมใหแกผูทรงสิทธิผูใดบาง หรือ

ขอบเขตของกลุมมีความกวางหรือแคบประการใด จะกําหนดอยางไรในทางปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักสิทธิ

มนุษยชนใหมากท่ีสุด  

  ในทางวิชาการมีความพยายามอธิบายวาผูทรงสิทธิเชิงกลุมจะตองกระทําผานตัวแทน 

(Representative) เทานั้น โดยผูแทนของกลุมจะเปนผูแทนในการอางสิทธิตอรัฐใหตองคุมครองกลุมของตน 

แตแนวคิดนี้ก็มีขอถกเถียงอีกวา ตัวแทนของกลุมไมอาจเปนผูทรงสิทธิเชิงกลุมได เนื่องจากปจเจกบุคคลท่ี

รวมกันเปนกลุมตางมีความหลากหลาย ผูแทนของกลุมจะมีคําอธิบายอยางชัดเจนไดอยางไรวา สิทธิท่ีกลาว

ข้ึนมาอางตอรัฐนั้นไดถูกกระทบตอปจเจกบุคคลทุกคนรวมกันจริง หรือกระทบเฉพาะบางคนในกลุม  

                                                           
  11 Donnelly, Universal Human Rights in theory and practice, 2nd edition. (New York: Cornell 

University Press, 2003): 222 
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(3) สิทธิในการพัฒนา (Right to Development) มีโอกาสบิดเบือนมาก 

  สิทธิในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิในการพัฒนาตามมาตรา 1 วรรคแรก ประกอบ

มาตรา 2 แหงปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิในการพัฒนา พยายามอธิบายวาสิทธิในการพัฒนาเปนสิทธิ

ของมนุษยคนหนึ่งๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรับการสงเสริมหรือคุมครองดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือนําไปสู

การพัฒนาตนเอง รัฐตางๆ มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศใหมีความเหมาะสมเพ่ือปรับปรุง

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือปจเจกบุคคลท้ังปวงในประเทศ แมถอยคําภาษาอังกฤษของปฏิญญาฉบับ

นี้จะดูมีความกํากวมไมชัดเจนวาจะคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลคนหนึ่งๆ รวมกันเปนกลุม หรือจะคุมครอง

สิทธิของกลุม   แตประเทศกําลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา ไดนําไปบัญญัติไวในมาตรา 22 วรรคแรก แหงกฎบัตร

แอฟริกัน (African Charter) เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนกลับใชถอยคําเก่ียวกับสิทธิในการพัฒนาวา “All 

peoples shall have the right to their economic social and cultural development…”  กลาวคือ

สิทธิของประชาชนท้ังกลุมซ่ึงอาจกอใหเกิดการตีความท่ีบิดเบือนไปได  

(4) หนาท่ีตอผูทรงสิทธิมนุษยชนเปนของใคร 

ตามทฤษฎีของกฎหมายเม่ือกฎหมายใหผูใดมีสิทธิ (Rights) ยอมกอใหเกิดหนาท่ีตามมา 

(Duties) พรอมกับสิทธินั้นๆ คําถามก็คือวา เม่ือกําหนดใหกลุมของประชาชนมีสิทธิมนุษยชนเชิงกลุม ใครจะ

เปนผูมีหนาท่ีในการคุมครองสิทธิ หากกลุมผูทรงสิทธิเปนรัฐหรือเปนประเทศท้ังประเทศท่ีถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชนเชิงกลุม ใครจะเปนผูมีหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้นๆ  ซ่ึงโดยปกติหากบุคคลคนใด

เรียกรองใหคุมครองสิทธิมนุษยชนของตน รัฐท่ีผูนั้นสังกัดมีหนาท่ีตองใหความคุมครอง แตหากกลุมคนใน

ประเทศนั้นๆ เปนผูทรงสิทธิท้ังประเทศ รัฐใดจะตองใหความคุมครองในเม่ือรัฐทุกรัฐตางมีความเทาเทียมกันไม

มีรัฐใดอยูเหนือรัฐใด แมองคการระหวางประเทศอยางเชน องคการสหประชาชาติก็มิไดเปนองคการท่ีอยูเหนือ

รัฐอ่ืนๆ  หากประเทศกําลังพัฒนาเรียกใหประเทศพัฒนาแลวใหความคุมครองสิทธิในการพัฒนาของตนก็

เทากับวา ประเทศกําลังพัฒนายอมรับวาประเทศพัฒนามีอํานาจเหนือตนแลวหรือไม และจะนําไปสูหลักการ

ใหมท่ีวาผูท่ีพัฒนากวา ยอมตองคุมครองผูดอยพัฒนากวาตนหรือไม และหลักการนี้จะตองพัฒนามาเปน

หลักการตามกฎหมายภายในท่ีจะกําหนดใหประชาชนผูพัฒนามากกวาเปนผูรับผิดชอบคุมครองประชาชน

ผูพัฒนาดอยกวาดวยหรือไม ปญหาเหลานี้ยังคงเปนปญหาตอไปยังไมมีท่ีสิ้นสุดในการใชสิทธิมนุษยชนเชิงกลุม

ของสิทธิมนุษยชนชวงท่ีสามนี้ ผูวิจัยเห็นวาปญหานี้เปนปญหาทางการเมืองระหวางประเทศท่ียังเปนท่ีโตแยง

กันอยางรุนแรงระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศพัฒนานอย อยางในทวีปแอฟริกา จึงทําใหหลักเกณฑ

ทางวิชาการถูกบิดเบือนไปตามการเมืองระหวางประเทศ    

 สําหรับประเทศไทย การยอมรับสิทธิมนุษยชนในชวงท่ีสามมาใชปฏิบัติในฐานะสิทธิมนุษยชนอยาง

เต็มรูปนั้น  อาจมีสวนดีในแงของการคุมครองสิทธิเหลานั้นใหกลายเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของกลุมหรือของปจเจก

บุคคล ท่ีอยูเหนือกวากฎหมายระดับพระราชบัญญัติและใหศักดิ์ทางกฎหมายเทียบเทากฎหมายรัฐธรรมนูญ
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ของประเทศไทย ดังนั้น กฎหมายใดๆ ท่ีขัดตอสิทธิมนุษยชนในชวงท่ีสามยอมตองถูกลบลางหรือยกเลิกเพิก

ถอนออกไป แตสวนเสียก็มีอยูมากโดยเฉพาะสิทธิในสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนสิทธิท่ีกระทบกับสิทธิอ่ืนๆ ท่ีอยู

ขางเคียงและมีสวนสัมพันธกับสิทธิทางแพง เชน สิทธิในความเปนเจาของ สิทธิครอบครองและใชสอยทรัพย 

ฯลฯ ผลท่ีเกิดข้ึนหากมีบุคคลหรือกลุมใดๆ อางตอรัฐเพ่ือใหคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมใหตนหรือกลุมอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี ยอมหมายความวา หากคําวาสิ่งแวดลอมท่ีดีถูกตีความใหมีมาตรฐานการคุมครองท่ีสูงมากแลว 

รัฐยอมมีคาใชจายจํานวนมากในการจัดการสิ่งแวดลอมใหกลายเปนสิ่งแวดลอมท่ีดี และการรักษาสมดุล

ระหวางระบบเศรษฐกิจของรัฐหรือผลประโยชนดานเศรษฐกิจของสาธารณะกับสิ่งแวดลอมท่ีดียอมตองถูก

แกไขเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากคํานิยามตางๆ เก่ียวกับผูทรง

สิทธิในสิทธิมนุษยชนก็ดี หรือหนาท่ีตางๆ ตามสิทธิก็ดี อาจตองมีพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย คําถามก็คือ 

ประเทศไทยมีความพรอมแลวหรือไมในการนําสิทธิในชวงท่ีสามมาคุมครองปจเจกบุคคลภายในประเทศ 

อยางไรก็ดี การจะคุมครองสิทธิใดในฐานะสิทธิมนุษยชนนั้นควรจะตองพิจารณาสังคมระหวางประเทศดวย 

เพราะสิทธิมนุษยชนตองมีความเปนสากล หากสิทธิท่ีจะคุมครองไมไดรับการยอมรับใหเปนสิทธิมนุษยชนใน

ระดับสากล แตนํามาบัญญัติโดยรัฐธรรมนูญไทยสิทธิดังกลาวอาจมีสถานะเปนเพียงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

เทานั้น ไมใชสิทธิมนุษยชนท่ีนานาชาติตองใหความเคารพ ซ่ึงหมายความวาประเทศไทยใหความคุมครองสิทธิ

มากกวาประเทศอ่ืนๆ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับถอยคําท่ีบัญญัติวาจะคุมครองเฉพาะคนไทยหรือตางชาติดวย หาก

คุมครองตางชาติดวยก็อาจกลายเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญได 

 4) สนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี 

  ปจจุบันประเทศไทยเปนภาคีสนธิสัญญา ดานสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหประชาชาติถือเปนสนธิสัญญา

หลัก จํานวน 7 ฉบับ ไดแก 

ก. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) 

  สาระสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กประกอบดวยบทบัญญัติ 54 ขอ ไดแกเรื่องเก่ียวของกับ

สิทธิของเด็กโดยตรง ซ่ึงเนนหลักพ้ืนฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาท้ังฉบับ ไดแก การ

หามเลือกปฏิบัติตอเด็กและการใหความสําคัญแกเด็กทุกคนเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก 

ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความ

ทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอ่ืนๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผูปกครองทางกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือใหเด็กมี

โอกาสท่ีเทาเทียมกัน การกระทําหรือการดําเนินการท้ังหลายตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนอันดับ

แรก สิทธิในการมีชีวิต การอยูรอด และการพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ของเด็ก และการใหความสําคัญกับความคิด 
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ข. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman - CEDAW) 

      วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ รวมท้ัง

การประกันวาสตรีและบุรุษมีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอยางเสมอภาคกัน ไดแก  กลาวถึงคํา

จํากัดความของคําวาการเลือกปฏิบัติตอสตรี (Discrimination Against Women) พันธกรณีของรัฐภาคี 

มาตรการท่ีรัฐภาคีตองดําเนินการเพ่ือสนับสนุนความกาวหนาของสตรี มาตรการเรงดวนชั่วคราวเพ่ือสราง

ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีอยางแทจริงซ่ึงจะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความ

แตกตางทางเพศ การปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใหเอ้ือตอการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี และ

การปราบปรามการลักลอบคา และแสวงหาประโยชนทางเพศจากสตรี 

      อนุสัญญากลาวถึงความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในดานการเมืองและการดํารงชีวิต 

(Public Life) ท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ เชน สิทธิในการเลือกต้ัง การสนับสนุนใหดํารง

ตําแหนงท่ีสําคัญ ความเทาเทียมกันในกฎหมายวาดวยสัญชาติ และการศึกษา การท่ีสตรีจะไดรับการดูแลทาง

เศรษฐกิจโดยไดรับความเทาเทียมกันในดานสิทธิและโอกาสท่ีจะไดรับการจางงานและสิทธิดานแรงงาน รวมถึง

การปองกันความรุนแรงตอสตรีในสถานท่ีทํางาน ความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการดานสุขภาพโดยเฉพาะ

สตรีมีครรภและหลังคลอดบุตร การท่ีรัฐภาคีจะประกันความเปนอิสระของสตรีดานการเงินและความม่ันคง

ดานสังคมและการใหความสําคัญแกสตรีในชนบท ท้ังในดานแรงงานและความเปนอยู ความเทาเทียมกันของ

บุรุษและสตรีในดานกฎหมายโดยเฉพาะในดานกฎหมายแพงและกฎหมายครอบครัว ซ่ึงเปนการประกันความ

เทาเทียมกันในชีวิตสวนบุคคล การจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

พันธกรณีในการจัดทํารายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ และการมีสวนรวมของทบวง

ชํานัญพิเศษท่ีเก่ียวของ 

ค. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) 

       กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบดวยวรรค

อารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ขอ ซ่ึงแบงเปน 3 สวนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

      วรรคอารัมภบท กลาวถึงพันธกรณีของรัฐดานสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร สหประชาชาติ 

รวมท้ังหนาท่ีของบุคคลท่ีจะสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และไดรับสิทธิท้ังดานพลเมือง การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางเทาเทียมกัน 

      เนื้ อห าของตั วบท  คุ มครองสิท ธิ ใน การกํ าหนด เจตจํ าน งตน เอง (Right to Self-

Determination) พันธกรณีของรัฐภาคีท่ีรับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงการหามการเลือก
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ปฏิบัติ ไมวาจะดวยเหตุผลทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินกําเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ 

ประกันวาบุคคลท่ีถูกละเมิดจะไดรับการเยียวยา ไมวาบุรุษหรือสตรีจะไดรับสิทธิพลเมืองและการเมืองอยาง

เทาเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณฉุกเฉิน และการหามการตีความกติกาในอันท่ีจะไปจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพอ่ืนๆ 

   สาระของสิทธิในสวนท่ีเปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิในการมีชีวิตอยู 

เสรีภาพจากการถูกทรมาน การหามบุคคลมิใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การหามบุคคลมิใหถูกจับกุมตาม

อําเภอใจ การปฏิบัติตอผูถูกลิดรอนเสรีภาพอยางมีมนุษยธรรม การหามบุคคลถูกจําคุกดวยเหตุท่ีไมสามารถ

ชําระหนี้ตามสัญญาได เสรีภาพในการโยกยายถ่ินฐาน ความเสมอภาคของบุคคลภายใตกฎหมาย การหามมิให

มีการบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง สิทธิการไดรับรองเปนบุคคลตามกฎหมาย การหามแทรกแซงความเปน

สวนตัว การคุมครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การหามการ

โฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการสงครามหรือกอใหเกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิท่ีจะชุมนุมอยางสันติ การ

รวมกันเปนสมาคม สิทธิของชายหญิงท่ีอยูในวัยท่ีเหมาะสมในการมีครอบครัว การคุมครองสิทธิเด็ก และการท่ี

พลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสวนในกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลท้ังปวงยอมเสมอภาคกันตามกฎหมาย

และไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา และภาษา

ภายในรัฐ 

ง. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economics, Social and Cultural Rights - ICESCR) 

    กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประกอบดวย วรรค

อารัมภบท และบทบัญญัติ 31 ขอ แบงเปน 5 สวน ดังนี้ 1) วรรคอารัมภบท มีสาระคลายคลึงกับกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  2) สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง (Right 

to Self-Determination) 3) พันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะดําเนินมาตรการตางๆ อยางเหมาะสมตามลําดับข้ัน 

นับตั้งแตการเคารพ คุมครอง สงเสริม และทําใหเปนจริง อยางเต็มท่ีตามท่ีทรัพยากรมีอยูเพ่ือใหมีความ

คืบหนา โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในการไดรับสิทธิ การจํากัดสิทธิตาม

กติกา รวมท้ังการหามตีความใดๆ ในกติกาท่ีจะทําลายสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรับรองไวในกติกานี้ 4) สาระของ

สิทธิ ไดแก สิทธิในการทํางานและมีเง่ือนไขการทํางานท่ีเหมาะสมเปนธรรม สิทธิท่ีจะกอตั้งสหภาพแรงงาน 

และสิทธิท่ีจะหยุดงาน สิทธิท่ีจะไดรับสวัสดิการและการประกันดานสังคม การคุมครองและชวยเหลือ

ครอบครัว สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานชีวิตท่ีดีพอเพียง สิทธิท่ีจะมีสุขภาวะดานกายและใจท่ีดีท่ีสุดท่ีเปนไปได สิทธิใน

การศึกษา สิทธิในวัฒนธรรมและประโยชนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 5) พันธกรณีในการจัดทํา

รายงานของรัฐภาคี บทบาทของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณี

รวมกับกลไกอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ รวมท้ังการใหขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของ
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กติกา การดําเนินการของรัฐภาคีท่ีจะรวมมือในระดับระหวางประเทศในการสงเสริมสิทธิตามกติกา การหาม

การตีความ บทบัญญัติเพ่ือจํากัดหนาท่ีของกลไกสหประชาชาติท่ีกําหนดไวตามกฎบัตรและธรรมนูญของ

องคกร รวมท้ังการไมตีความในทางท่ีจะจํากัดสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

จ. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 

    อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบประกอบดวยวรรค

อารัมภบท และบทบัญญัติ 25 ขอ ซ่ึงแบงเปน 2 สวนสําคัญ ดังนี้  1) คําจํากัดความตางๆ เชน  “การเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติ” วาหมายถึงการจําแนก การกีดกัน การจํากัด หรือการเอ้ืออํานวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ สี

ผิว เชื้อสาย หรือชาติกําเนิด หรือเผาพันธุ โดยไมรวมถึงการปฏิบัติท่ีแตกตางระหวางบุคคลท่ีเปนพลเมืองและ

ไมใชพลเมือง นโยบายของรัฐภาคีและการดําเนินมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

เชน การหามการโฆษณาชวนเชื่อ การประกันสิทธิอันเทาเทียมกันของบุคคลภายใตกฎหมาย ท้ังในดานสิทธิ

พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเม่ือถูกละเมิด การให

ความสําคัญดานมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรม และขอมูลเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 2) 

คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และการจัดทํารายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติงานและการ

รับเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ 

ฉ. อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม 

หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment - CAT) 

    อนุสัญญาฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการระงับและยับยั้งการทรมาน โดยในเนื้อหาของ

อนุสัญญาดังกลาวไดกําหนดความหมายของ การทรมาน วาหมายถึงการกระทําใดก็ตามโดยเจตนาท่ีทําใหเกิด

ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายภาพหรือทางจิตใจตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดวย

ความมุงประสงค เพ่ือใหขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม การลงโทษบุคคลนั้นสําหรับ

การกระทําซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทํา หรือถูกสงสัยวาไดกระทํา รวมท้ังการบังคับขูเข็ญ โดยมุงเนน

ไปท่ีการกระทําหรือโดยความยินยอมของเจาหนาท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงทางการ 

    อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม

หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ประกอบดวยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 33 ขอ ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

   (ขอบทท่ี 1-16) กําหนดเก่ียวกับคํานิยามของ "การทรมาน" บทบัญญัติวาดวยการกําหนดให

การทรมานเปนความผิดท่ีลงโทษไดตามกฎหมายอาญา เขตอํานาจท่ีเปนสากลเก่ียวกับความผิดเก่ียวกับการ

ทรมาน และหลักการสงผูรายขามแดน 
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   (ขอบทท่ี 17-24) กําหนดเก่ียวกับการนําบทบัญญัติไปใชโดยการจัดตั้งคณะกรรมการตอตาน

การทรมานซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแล ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญอิสระจํานวน 10 คน ท่ีแตงตั้งโดยภาคีสมาชิก

และปฏิบัติหนาท่ีในฐานะปจเจกบุคคลตามความสามารถ คํารองเรียนระหวางรฐั คํารองเรียนของปจเจกบุคคล 

อํานาจคณะกรรมการตอตานการทรมาน 

   (ขอบทท่ี 25-33) กําหนดเก่ียวกับกระบวนการเขาเปนภาคี ผลใชบังคับการแกไขอนุสัญญา 

โดยเฉพาะขอสงวน การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับขอพิพาท 

ช. อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities - CRPD) 

   อนุสัญญาฉบับนี้เนนไปท่ีการขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของความ

ยากลําบากในการดําเนินชีวิตของผูพิการ ตลอดจนการแกไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซ่ึง

กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนอยางยิ่ง 

2.1.1.2 ความเขาใจคําวา “สิทธิในส่ิงแวดลอม” 

ในการเขาใจคําวา “สิทธิในสิ่งแวดลอม” (Right to Environment) จําตองคํานึงถึงประเภทของ 

“สิทธิ” ท้ังสองประเภท อันไดแก  สิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) และสิทธิเชิงกระบวนการ 

(Procedural Rights) สิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมสวนใหญท่ีพบในกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมาย

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ไดแก สิทธิเชิงกระบวนการ เชน เสรีภาพในขอมูลขาวสาร (Freedom of 

Information) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ (Right to Participate in the Decision-

Making Process) เปนตน 12 สําหรับสิทธิเชิงเนื้อหา จะเปนการกําหนดเนื้อหาของสิทธิท่ีจะไดรับความ

คุมครอง ตัวอยางของสิทธิมนุษยชนท่ีเปนสิทธิเชิงเนื้อหา เชน สิทธิในการมีชีวิต (Right to Life) สิทธิใน

สุขภาพ (Right to Health) สิทธิในความเปนสวนตัว (Right to Privacy) เปนตน ท้ังนี้ แมสิทธิเชิงเนื้อหาและ

สิทธิเชิงกระบวนการจะเปนสิทธิตางประเภทกัน แตก็มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยสิทธิเชิงกระบวนการ

เปนพาหนะขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูการคุมครองสิทธิเชิงเนื้อหา 

สิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) มีลักษณะเปนสิทธิเชิงเนื้อหา กลาวคือ เปนการกําหนด

หนาท่ีแกรัฐในการท่ีจะตองคุมครองประชาชนใหไดมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี และตองมีการเยียวยาใหแก

                                                           
  12 Sumudu Atapattu, The Right to a Healthy Ife or the Right to Die Polluted?: The Emergence of a 

Human Right to a Healthy Environment Under International Law, 16 Tul. Envtl. L.J. 65 (2002-2003), at 72. 



28 | P a g e  
 

ประชาชนเพ่ือความเสียหายทางสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการท่ีรัฐละเลยหนาท่ีดังกลาวนั้น13 โดยลักษณะของ

สิทธิในสิ่งแวดลอมจะเปนการคุมครองประชาชนท้ังในลักษณะท่ีเปนปจเจกชน (Individual) เชนเดียวกับการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน และในลักษณะท่ีเปนกลุม (Collective)14 ในปจจุบัน ไดมีการเชื่อมโยงประเด็นการ

ทําลายสิ่งแวดลอมเขากับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตางๆ เชน สิทธิในการมีชีวิต หรือสิทธิในสุขภาพ 

โดยมีนักวิชาการ ตลอดจนองคคณะซ่ึงพิจารณาขอพิพาทระหวางประเทศจํานวนหนึ่งมองวาสิ่งแวดลอมเปน

เง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งของการมีชีวิตท่ีดีและการมีสุขภาพท่ีดีของมนุษย รัฐจึงมีหนาท่ีในการคุมครอง

สิ่งแวดลอมเพ่ือใหการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ15 

แมจะมีการเชื่อมโยงการคุมครองสิ่งแวดลอมเขากับการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยการอางอิงผาน

สิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลว แตก็ยังมีการถกเถียงในทางวิชาการถึงการเกิดข้ึนของสิทธิในสิ่งแวดลอมซ่ึงมีสถานะ

เปนสิทธิมนุษยชนโดยเอกเทศ16 กลาวคือ หากในปจจุบันมีการยอมรับหรือรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม จะทําให

เม่ือประชาชนไดรับความเสียหายจากการท่ีสิ่งแวดลอมถูกทําลายหรือถูกทําใหเสื่อมโทรมลง ผูเสียหายสามารถ

กลาวอางวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดโดยตรง โดยไมจําตองอาศัยการอางอิงวาการทําลายสิ่งแวดลอมนั้น

กระทบตอสิทธิในการมีชีวิต สิทธิในสุขภาพ หรือสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืน เพราะการละเมิดสิทธิใน

สิ่งแวดลอมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในตัวเองแลว17 

   2.1.2 ตราสาร Soft Law ระหวางประเทศท่ีวางหลักการสากลกวางๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

ในระดับกติกาสากลระหวางประเทศนั้น พัฒนาการของการคุมครองสิ่งแวดลอมเริ่มตนจากตราสาร 

Soft Law ระหวางประเทศโดยเริ่มมีพัฒนาการท่ีเดนชัดเม่ือมีการจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิ่งแวดลอมของ

ม นุ ษ ย  ค . ศ .  1972 (The Declaration of the United Nations Conference on the Human 

                                                           
  13 J.T. McClymonds, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal 

Perspective, 37 N. Y. L. Sch. L. Rev. 583 (1992), at 583.  

  14 See Stephen P. Marks, Emerging Human Rights: A New Generation for the 1980s?, 33 Rutgers L. 

Rev. 435 (1981). 

  15 Dinah Shelton, Human Rights and the Environment: Substantive Rights, RESEARCH HANDBOOK 

ON INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW (2011), at 265; See Oneryildiz v. Turkey, 39 Eur. H.R. Rep. 12 

(2004). 

  16 Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 Stan. J. 

Int’l L. 103 (1991-1992), at 121. 

  17 Sumudu Atapattu, The Right to a Healthy Ife or the Right to Die Polluted?: The Emergence of a 

Human Right to a Healthy Environment Under International Law, 16 Tul. Envtl. L.J. 65 (2002-2003), at 73. 
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Environment 1972) ณ กรุงสตอกโฮลม (“ปฏิญญาสตอกโฮลม”) ซ่ึงไดกลาวถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม

และสิทธิของมนุษยในสิ่งแวดลอมเปนครั้งแรก และในอีก 20 ปตอมา จึงเกิดมีปฏิญญาสากลอีกฉบับท่ีวาง

หลักการเก่ียวกับการจัดการและการพัฒนาสิ่งแวดลอม กลาวคือ ปฏิญญาสากลวาดวยสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา ค.ศ. 1992 (Rio Declaration on Environment and Development 1992) ณ กรุงริโอ เดอ จาเน

โร (“ปฏิญญาริโอ”) ปฏิญญาสากลท้ังสองฉบับนี้ไดวางกรอบแนวคิดสําคัญเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม 

และเปนปฏิญญาตั้งตนอันนํามาซ่ึงพัฒนาการในการคุมครองหรือจัดการสิ่งแวดลอมทางกฎหมายระหวาง

ประเทศในเวลาตอมา 

การพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมใน ตราสาร Soft Law ระหวางประเทศจึง

สามารถพิจารณาแยกตามปฏิญญาไดดังตอไปนี้ 

2.1.2.1 ปฏิญญาสตอกโฮลม 

ปฏิญญาสตอกโฮลมเปนปฏิญญาสากลวาดวยสิ่งแวดลอมฉบับแรกท่ีไดมีการกลาวถึงสิทธิของมนุษยใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี โดยปรากฏใน Principle 1 ซ่ึงมีใจความวา มนุษยมีสิทธิพ้ืนฐานในเสรีภาพ ความเทาเทียมกัน 

และคุณภาพชีวิตท่ีดีเพียงพอในสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ (“Man has the fundamental right to freedom, 

equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of 

dignity and well-being…”) 

ถอยคําใน Principle 1 ของปฏิญญาสตอกโฮลมแสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความสัมพันธระหวาง

ชีวิตความเปนอยูของมนุษยกับคุณภาพของสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี “สิทธิ” ท่ีไดถูกกลาวถึงใน Principle 1 

ไดแก สิทธิในเสรีภาพ ความเทาเทียมกัน และคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยไมไดมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปน

การเฉพาะ แตเปนการตระหนักวาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีมีความสําคัญและจําเปนตอการใชสิทธิพ้ืนฐานของ

มนุษยดังกลาว18 

นอกเหนือจากการตระหนักถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับมนุษยแลว ปฏิญญาสตอกโฮลมยัง

ไดกลาวถึงสิทธิของชนรุนหลังในทรัพยากรธรรมชาติไวดวย โดย Principle 2 ของปฏิญญาสตอกโฮลม

กําหนดใหตองมีการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เพ่ือประโยชนของมนุษยในปจจุบันและชนรุนหลังใน

อ น า ค ต  (“ The natural resources of the earth, …, must be safeguarded for the benefit of 

present and future generations…”)  

ถอยคําเนื้อความจาก Principle 1 และ Principle 2 ขางตน แสดงใหเห็นวาปฏิญญาสตอกโฮลมมี

การตระหนักและรับรองถึงความเชื่อมโยงระหวางสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้

                                                           
  18Id, at 73. 



30 | P a g e  
 

ปฏิญญาสตอกโฮลมยังไมไดจํากัดความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอมนุษยในปจจุบันเทานั้น แตยังไดคํานึงถึงสิทธิ

ของชนรุนหลังดวย อยางไรก็ดี  ปฏิญญาสตอกโฮลมยังไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to 

Environment) ไวอยางชัดเจน 

2.1.2.2 ปฏิญญาริโอ 

ปฏิญญาริโอเปนปฏิญญาสากลท่ีพัฒนาสืบเนื่องตอมาจากปฏิญญาสตอกโฮลม ประเด็นหลักของ

ปฏิญญาริโอเปนเรื่องแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ท้ังนี้  ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมยังคงไดมีการกลาวถึงใน Principle 1 โดยเปนการเชื่อมโยงประเด็นเรื่อง

สิ่งแวดลอมเขาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาท่ียั่งยืน กลาวคือ Principle 1 มีใจความวา มนุษยเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน มนุษยมีสิทธิในการมีชีวิตท่ีดีโดยสอดคลองกับธรรมชาติ (“Human beings are at 

the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and 

productive life in harmony with nature.”) จากถอยคําของ Principle 1 เห็นไดวาปฏิญญาริโอมิไดมีการ

รับรองหรือกลาวถึงสิทธิของมนุษยในสิ่งแวดลอมไวโดยชัดแจงแตอยางใด เพียงแตเปนการตระหนักถึง

ความสัมพันธระหวางการมีชีวิตท่ีดีของมนุษยและ “ธรรมชาติ” (Principle 1 ของปฏิญญาริโอใชคําวา 

“Nature” แตกตางจากปฏิญญาสตอกโฮลมท่ีใชคําวา “Environment”) 

อนึ่ง นอกจากปฏิญญาริโอจะเชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดลอมเขากับการพัฒนาท่ียั่งยืนแลว Principle 3 ยัง

ไดตระหนักถึงสิทธิของชนรุนหลังเชนกัน โดยมีใจความวาการพัฒนาจะตองคํานึงถึงความตองการทางการ

พัฒนาและความตองการทางสิ่งแวดลอมของมนุษยในยุคปจจุบันและชนรุนหลังดวย (The right to 

development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental 

needs of present and future generations.)   

จากการพิจารณาถอยคําและใจความของปฏิญญาริโอขางตนเห็นไดวา สิทธิในสิ่งแวดลอมยังไมไดมี

พัฒนาการข้ึนจากปฏิญญาสตอกโฮลมมากนัก ดังจะเห็นไดจากการท่ีปฏิญญาริโอมีเนื้อหาเก่ียวกับสิทธิใน

สิ่งแวดลอมไมแตกตางจากปฏิญญาสตอกโฮลม กลาวคือ ยังไมมีการรับรองถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมไวโดยตรง แต

เปนการตระหนักถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและสิทธิในการมีชีวิตของมนุษย ตลอดจนมีการคํานึงถึง

สิทธิของชนรุนหลังในสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ดี แมสิทธิในสิ่งแวดลอมอันเปนสิทธิเชิงเนื้อหายังไมไดรับการรับรองเปนการเฉพาะ แต

ปฏิญญาริโอไดมีการกลาวถึงสิทธิเชิงกระบวนการไวอยางชัดเจนมาก โดย Principle 10 ไดมีการกลาวถึงสิทธิ

ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Right to Access to Information) สิทธิในการมีสวนรวมของสาธารณะใน

กระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม (Right to Public Participation in Decision-Making) และสิทธิใน

การเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม (Right to Environmental Justice) 
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ท้ังนี้ แมสิทธิเชิงกระบวนการจะเปนสิทธิคนละประเภทกับสิทธิเชิงเนื้อหา แตสิทธิเชิงกระบวนการก็

เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูสิทธิเชิงเนื้อหา การท่ีปฏิญญาริโอไดมีการกลาวถึงสิทธิเชิง

กระบวนการไวอยางชัดเจนเชนนี้แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการในระดับสากลของสิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และ

สิทธิเชิงกระบวนการเหลานี้ยังมีลักษณะเดียวกันกับสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการดวย 

นอกจากนี้ ประเด็นของสิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีปฏิญญาริโอไดมีเพ่ิมเติมข้ึนมาจากปฏิญญา

สตอกโฮลม ไดแก สิทธิของชนพ้ืนเมืองและชุมชนทองถ่ินในการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดลอมซ่ึงไดถูกกลาวถึง

ใน Principle 22 อันแสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความสัมพันธใกลชิดระหวางชนพ้ืนเมืองและธรรมชาติ ท้ัง

ยังตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญาและธรรมเนียมปฏิบัติของชนพ้ืนเมืองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมดวย  

กลาวโดยสรุป ปฏิญญาริโอยังไมไดมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวโดยตรง และยังไมมีการกลาวถึง

สิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในฐานะเปนสิทธิมนุษยชน แตจะเปนการตระหนักถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม

และมนุษย ไมวาจะเปนมนุษยในยุคปจจุบันหรือชนรุนหลัง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของชนพ้ืนเมืองและ

ชุมชนทองถ่ินซ่ึงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใกลชิดกับสิ่งแวดลอมดวย นอกจากนี้ ปฏิญญาริโอยังไดมีการกลาวถึง

สิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชิงกระบวนการไวอยางชัดแจง อันเปนสิทธิท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนไปสูสิทธิ

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชิงเนื้อหาตอไป 

2.1.3 บทบาทของตราสาร Soft Law ดานส่ิงแวดลอม ตอพัฒนาการทางแนวคิดในการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองไดยุติลง ประเทศท้ังหลายตางไดรับผลกระทบจากสงครามและเริ่ม

ตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองสิทธิมนุษยชน นํามาสูการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

หรือ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ในป ค.ศ. 1948  

ในยุคนั้น เปาหมายหลักของการคุมครองสิทธิมนุษยชนคือมนุษย ประเด็นการคุมครองสิ่งแวดลอมยัง

ไม ถูกกลาวถึงในบริบทของการคุมครองสิทธิมนุษยชนแตอยางใด จนกระท่ังเม่ือมีการจัดทําปฏิญญา

สตอกโฮลมในป ค.ศ. 1972 การคุมครองสิ่งแวดลอมจึงเริ่มปรากฏอยางเดนชัดในตราสาร Soft Law19ระหวาง

ประเทศ 

ท้ังนี้ ถึงแมสถานะของ ตราสาร Soft Law จะไมมีผลผูกพันรัฐใด แตปฏิญญาสตอกโฮลมและปฏิญญา

ริโอก็มีบทบาทสําคัญอยางมากตอพัฒนาการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับ

                                                           
19 Sumudu Atapattu, The Right to a Healthy Ife or the Right to Die Polluted?: The Emergence of a 

Human Right to a Healthy Environment Under International Law, 16 Tul. Envtl. L.J. 65 (2002-2003), at 67-

68. 
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ระหวางประเทศ และระดับภูมิภาค โดยสามารถจําแนกบทบาทดังกลาวได 3 ประการ ไดแก บทบาทตอ

พัฒนาการดานสิทธิเชิงเนื้อหา บทบาทตอพัฒนาการดานสิทธิเชิงกระบวนการ และบทบาทตอพัฒนาการดาน

บทบาทและสิทธิของชนพ้ืนเมือง (Indigenous Peoples)  

2.1.3.1 บทบาทของตราสาร soft law ระหวางประเทศตอพัฒนาการดานสิทธิเชิงเนื้อหา 

ปฏิญญาสตอกโฮลมเปนตราสารระหวางประเทศท่ีรับรองถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษยไวอยางเปนทางการเปนครั้งแรก ถึงแมถอยคําตามท่ีปรากฏใน Principle 1 ยังไมไดกาวไป

ถึงข้ันรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ20 แตปฏิญญาสตอกโฮลมระบุชัดถึงความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมและมนุษย เนื่องจากสิ่งแวดลอมท่ีดีเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนในการท่ีมนุษยจะสามารถดํารงชีวิตได21 

การตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีตอชีวิตมนุษยเชนนี้เปนการเชื่อมโยงการคุมครอง

สิ่งแวดลอมเขากับการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิต (Right to Life) และสิทธิในสุขภาพ 

(Right to Health) 

ท้ังนี้ การตระหนักถึงความเชื่อมโยงดังกลาวมิไดจํากัดแตเพียงในมุมมองของกฎหมายสิ่งแวดลอม

เทานั้น ภายหลังการประกาศปฏิญญาสตอกโฮลมในปค.ศ. 1972 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติ (United Nations Commission on Human Rights) ไดมีการกลาวเนนถึงความเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนเชนกัน ท้ังยังสนับสนุนคณะอนุกรรมการวาดวยการปองกันการเลือก

ปฏิบัติและการคุมครองชนกลุมนอยในการศึกษาความเชื่อมโยงนี้ดวย22 นอกจากนี้ อนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับ

สิทธิมนุษยชนบางฉบับ  ยังมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนประเภทตางๆ โดยอางอิงถึงความสําคัญของ

สิ่งแวดลอม เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซ่ึงรับรองสิทธิใน

สุขภาพของเด็ก ไดระบุหนาท่ีของรัฐภาคีในการกําหนดมาตรการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนและ

เหมาะสมแกสุขภาพและอนามัยของเด็ก23 

                                                           
20 โปรดดูหัวขอ 2.1.2.1 

21 Sumudu Atapattu, The Right to a Healthy Ife or the Right to Die Polluted?: The Emergence of a 

Human Right to a Healthy Environment Under International Law, 16 Tul. Envtl. L.J. 65 (2002-2003), at 74. 

22 Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 Stan. J. 

Int’l L. 103 (1991-1992), at 104. 

23 Convention on the Rights of the Child 1989, Article 24. 



P a g e  | 33 
 

ดวยเหตุนี้ จึงสามารถกลาวไดวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมไดรับการยอมรับในมุมมองของกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศวามีความเชื่อมโยงและเปนเง่ือนไขจําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษย และความ

เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมยอมกระทบตอสิทธิมนุษยชน  

การตระหนักถึงความเชื่อมโยงขางตน นํามาซ่ึงพัฒนาการทางแนวคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชนเชิง

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 2 ประการ ไดแก 

(1) แนวคิดในการคุมครองสิ่งแวดลอมโดยอาศัยแนวคิดท่ัวไปดานสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลว 

 แนวคิดนี้เปนการนําเอาสิทธิมนุษยชนท่ีไดมีการรับรองภายใตอนุสัญญาตางๆ แลว มาปรับใช

กับสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเปนรายกรณีไป วิธีการภายใตแนวคิดนี้มีขอจํากัดคือไมสามารถ

นําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาปรับใชกับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนหรือตอระบบนิเวศ

ได ตราบใดท่ีปญหาดังกลาวยังไมไดสรางผลเสียโดยตรงแกมนุษย ท้ังนี้เนื่องจากสิทธิมนุษยชนในปจจุบันเปน

การคุมครองมนุษยโดยตรง 24 (Homocentric) 

(2) แนวคิดในการรับรองการเกิดข้ึนของสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) ในฐานะท่ีเปน

สิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง 

ดวยขอจํากัดของแนวคิดแรก ทําใหนักวิชาการบางกลุมสนับสนุนแนวคิดในการรับรองสิทธิใน

สิ่งแวดลอมข้ึนมาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ เพ่ือท่ีกลไกทางสิทธิมนุษยชนจะไดสามารถ

นํามาใชคุมครองสิ่งแวดลอมไดโดยตรง ไมจําตองอาศัยการพิสูจนวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืน

เสียกอนดังเชนแนวคิดแรก อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมนั้นยังไมไดรับการยอมรับอยางเปน

ทางการในระดับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ แตในบางภูมิภาค ไดมีการบัญญัติรองรับสิทธิ

มนุษยชนประเภทนี้ไวบางแลว เชน The Banjul Charter ของภูมิภาคแอฟริกา 

• พัฒนาการทางแนวคิดของภูมิภาคยุโรป 

อนุสัญญาท่ีสําคัญในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคของยุโรป ไดแก อนุสัญญายุโรปวา

ดวยสิทธิมนุษยชน (European Convention on Human Rights) อนุสัญญาฉบับนี้ยังไมไดมีการรับรองสิทธิ

ในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ อยางไรก็ดี การตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพสิ่งแวดลอมในการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนซ่ึงปรากฏในปฏิญญาสตอกโฮลม ไดมีสวนกระตุนใหภูมิภาคยุโรปตระหนักถึงความเชื่อมโยง

                                                           
24 Dinah Shelton, Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have 

Been Recognized?, 35 Denv. J. Int’l L. & Pol’y 129 (2006-2007), at 131. 
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ระหวางการคุมครองสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชน โดยมีการเสนอใหจัดทําพิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญายุโรปวา

ดวยสิทธิมนุษยชน เพ่ือรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะในป ค.ศ. 1972, 1973, 1978 และ 1987 

มาอยางตอเนื่อง แตจนถึงปจจุบันขอเสนอดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากยังมีการถกเถียงกันอยูถึง

ขอบเขตและเนื้อหาแหงสิทธิ อีกท้ังรัฐภาคีตางประสบปญหาทางสิ่งแวดลอมภายในประเทศของตน จึงเกรงวา

หากมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งข้ึนมา อาจกอใหเกิดปญหาการรองเรียน

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ิมข้ึน25 

แมแนวคิดการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมใหมีฐานะเปนสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะยังไมไดรับการ

ยอมรับในระดับภูมิภาคยุโรป แตกลไกของสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรปไดถูกนํามาใชเพ่ือคุมครอง

สิ่งแวดลอม เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปตางยอมรับในความสําคัญ

ของคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการดํารงชีวิตของมนุษย ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมหรือมลภาวะยอม

สงผลเสียและกระทบตอสิทธิมนุษยชนตางๆท่ีไดรับการรับรองภายใตอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน ไม

วาจะเปนสิทธิในชีวิต (Right to Life) สิทธิในความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว (Right to Private and 

Family Life) และสิทธิในการมีความสุขกับการเปนเจาของทรัพยสินอยางสงบ (Right to the Peaceful 

Enjoyment of One’s Possessions)  

แนวคิดของภูมิภาคยุโรปในการอาศัยกลไกทางสิทธิมนุษยชนเปนเครื่องมือสําหรับคุมครองสิ่งแวดลอม

ไมไดมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมข้ึนมาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ แตจะเปนการอาศัย

สิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาปรับใชกับกรณีทางสิ่งแวดลอมตางๆ หากการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมหรือการ

กอใหเกิดมลภาวะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตหรือการใชสิทธิของมนุษยซ่ึงไดรับการรับรองภายใตอนุสัญญา

ยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนขางตน กรณีดังกลาวยอมถือวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน26 

แนวคิดเชนนี้มีขอจํากัดคือ ลําพังการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมหรือการกอใหเกิดมลภาวะเพียง

เทานั้น ยังไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทันที แตตองปรากฏดวยวาการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

หรือการกอมลภาวะดังกลาวนั้นไดสงผลเสียตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือการดํารงชีวิตของมนุษยถึงขนาดท่ี

เปนการละเมิดสิทธิในชีวิต หรือสิทธิมนุษยชนอ่ืนภายใตอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนแลว ซ่ึงจะพบวา

กรณีปญหาทางสิ่งแวดลอมจํานวนมาก ความเสียหายตอคุณภาพชีวิตของมนุษยจะยังไมปรากฏข้ึนทันทีท่ีมีการ

                                                           
25 Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 Stan. J. 

Int’l L. 103 (1991-1992), at 132-133. 

26 เชน คดี Oneryildiz v. Turkey (2004), EHRR. และคดี Lopez Ostra v. Spain (1994). เปนตน 
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ทําลายสิ่งแวดลอม ซ่ึงหากจะตองรอใหมีความเสียหายดังกลาวปรากฏข้ึนเสียกอน ก็อาจจะเปนการสายเกินไป

ท่ีจะฟนฟูสิ่งแวดลอมหรือเยียวยาความเสียหายได27  

ตัวอยางของการท่ีจะตองรอใหเกิดความเสียหายข้ึนกอนจึงจะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

แนวคิดเชนนี้ สามารถเห็นไดจากการตัดสินขอพิพาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติในคดี 

Bordes and Temeharo v. France (ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 1996) โดยในคดีนี้ ผูรองกลาวอางวามีการ

ละเมิดสิทธิในชีวิต เนื่องจากการปลอยรังสีนิวเคลียรของการทดลองนิวเคลียรในประเทศฝรั่งเศสกอใหเกิด

ความเสี่ยงในภยันตรายตอชีวิตและสุขภาพของประชาชน ท้ังนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติมีมติไมรับคํารองดังกลาวดวยเหตุท่ีวาผูรองยังไมมีฐานะเปนเหยื่อ (Victims) ของการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เนื่องจากภยันตรายยังอยูหางไกลและผูรองยังไมสามารถแสดงพยานหลักฐานท่ีแนนอนชัดเจนถึง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามท่ีกลาวอางได 

• พัฒนาการทางแนวคิดของภูมิภาคอเมริกา 

สําหรับภูมิภาคอเมริกานั้น แนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมมีการตีความขอบเขตของ

สิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางยิ่งกวาภูมิภาคยุโรป กลาวคือ ภายหลังจากท่ีเวทีกฎหมายระหวางประเทศได

ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอการดํารงชีวิตของมนุษยแลว แนวทางการตีความในการระงับขอ

พิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอมขององคกรทางสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา ไมวาจะเปนคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกาหรือศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกา ในเบื้องตนจะอาศัยแนวคิดแบบ

เดียวกันกับภูมิภาคยุโรป โดยพิจารณาวาการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมหรือการกอมลภาวะนั้นสงผลกระทบ

ตอสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาหรือไม หากกระทบหรือขัดขวาง

การใชสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งประการใด การกระทํานั้นยอมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ท้ังนี้ พัฒนาการทางแนวคิดของภูมิภาคอเมริกาท่ีแตกตางจากของภูมิภาคยุโรปคือ แมในเบื้องตน 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกายังไมมีการบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ

เชนเดียวกับภูมิภาคยุโรป ทําใหตองอาศัยสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาปรับใชเพ่ือรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอม

ตางๆ แตตอมาภูมิภาคอเมริกาไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิในการมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Live in a 

                                                           
27 Sumudu Atapattu, The Right to a Healthy Ife or the Right to Die Polluted?: The Emergence of a 

Human Right to a Healthy Environment Under International Law, 16 Tul. Envtl. L.J. 65 (2002-2003), at 98-

99. 
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Healthy Environment) ข้ึนเปนสิทธิมนุษยชนอยางชัดแจง โดยบัญญัติไวใน Article 11 ของพิธีสารซานซัล

วาดอร (Protocol of San Salvador)28  

พิธีสารซานซัลวาดอรบัญญัติรับรองสิทธิในการมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดีสําหรับปจเจกชน (Individual) 

และมีผลผูกพันรัฐผูลงนามในพิธีสารดังกลาว อยางไรก็ดี Article 1929 ของพิธีสารฉบับนี้ยังมีเนื้อหาท่ีสงเสริม

ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาตองตระหนักถึงธรรมชาติของสิทธิท่ีอาจมีการพัฒนาตอไป 

(Progressive Nature) ซ่ึงมีความหมายโดยนัย ใหตองมีการคํานึงถึงสิทธิของรัฐาธิปตยในการท่ีจะใชสอย

ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐดวย ดังนั้น บทบัญญัติของพิธีสารซานซัลวาดอรนี้จึงยังไมไดไปกาวกายอํานาจใน

การบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐมากจนเกินไป แตถึงกระนั้นประเทศพัฒนาแลวบางประเทศก็ยังตัดสินใจท่ี

จะไมลงนามในพิธีสารซานซัลวาดอร เชน สหรัฐอเมริกา30 

• พัฒนาการทางแนวคิดของภูมิภาคแอฟริกา 

The African Charter on Human and Peoples’ Rights ห รื อ  The Banjul Charter ซ่ึ ง เป น

อนุสัญญาหลักในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา ไดมีบทบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไว

โดยตรง โดย Article 24 มีการกลาวถึงสิทธิของประชาชนในสิ่งแวดลอมท่ีดีและท่ีสอดคลองกับการพัฒนา  

                                                           
28 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, 

Social and Cultural Rights "Protocol of San Salvador", 

Article 11 Right to a Healthy Environment 

1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic 

public services. 

2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the 

environment. 

29 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, 

Social and Cultural Rights "Protocol of San Salvador", 

Article 19.8 Means of Protection 

The Councils and the Inter-American Commission on Human Rights, in discharging the functions 

conferred upon them in this article, shall take into account the progressive nature of the observance of 

the rights subject to protection by this Protocol. 

30 Scott D. Cahalan, NIMBY: Not In Mexico’s Back Yard? A Case for Recognition of a Human Right 

to healthy Environment in the American States, 23 Ga. J. Int’l & Comp. L. 409 (1993), at 429 - 430. 
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แนวคิดในการอาศัยกลไกทางสิทธิมนุษยชนเพ่ือใชคุมครองสิ่งแวดลอมของภูมิภาคแอฟริกานี้ ปรากฏ

ชัดเจนถึงการรับรองซ่ึงสิทธิในสิ่งแวดลอม โดยมีฐานะเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ และไดมี

การบัญญัติไวในตัวอนุสัญญาหลักโดยตรง มิใชในพิธีสาร31ดังเชนภูมิภาคอเมริกา อยางไรก็ตาม ความแตกตาง

ของเนื้อหาการคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมระหวางภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอเมริกาเห็นไดจากถอยคําของ

อนุสัญญาของแอฟริกา ท่ีแมจะมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี แตการคุมครองสิทธิดังกลาวยังคงตองคํานึง

และชั่งน้ําหนักกับความจําเปนและสิทธิในการพัฒนาดวย นอกจากนี้อนุสัญญาของภูมิภาคแอฟริกายังใชคําวา 

“All Peoples” ซ่ึงสะทอนลักษณะของการคุมครองสิทธิเชิงกลุม32 มากกวาท่ีจะเปนการคุมครองสิทธิของ

ปจเจกชนอันเปนลักษณะสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

อยางไรก็ดี การท่ีอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกาบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม

ไวเปนการเฉพาะ แมการคุมครองสิทธิดังกลาวจะยังตองคํานึงถึงบริบทของการพัฒนาดวยก็ตาม แตบทบัญญัติ

ดังกลาวก็สะทอนถึงการพัฒนาแนวคิดในการคุมครองสิทธิมนุษยชนเชิงเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ท่ีมีการ

ตีความขอบเขตของสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางใหครอบคลุมการคุมครองสิ่งแวดลอมดวย อันทําใหสามารถ

นําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชในการคุมครองสิ่งแวดลอมไดโดยสะดวกยิ่งข้ึน 

กลาวโดยสรุป แมปจจุบันยังไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมในระดับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ  แตการท่ีปฏิญญาสตอกโฮลมกลาวถึงความเชื่อมโยงระหวางคุณภาพสิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิต

ของมนุษย นํามาซ่ึงความตระหนักรวมกันถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมในเวทีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ และสงผลใหเกิดพัฒนาการทางแนวคิดในการนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชคุมครองสิ่งแวดลอม 

โดยในเบื้องตนจะผนวกเอาการคุมครองสิ่งแวดลอมเขาเปนสวนหนึ่งของการคุมครองสิทธิมนุษยชนประเภท

ตางๆ ท่ีมีการยอมรับและรับรองอยูแลว แตตอมาในบางภูมิภาค เชน ภูมิภาคอเมริกาและภูมิภาคแอฟริกา ได

มีการบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ สงผลใหสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนประเภท

                                                           
31 อนุสัญญา (Convention) และพิธีสาร (Protocol) ตางมีสถานะเปนสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 

โดยอนุสัญญาจะเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีกําหนดกรอบหลัก (Framework) หรือพันธกรณี  (Obligations / 

Commitments) ไวอยางเปนทางการและเปนลายลักษณอักษร (แตกตางจากจารีตประเพณีระหวางประเทศและหลัก

กฎหมายท่ัวไประหวางประเทศ) สวนพิธีสารจะเปนความตกลงระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนภายหลังอนุสัญญา โดยจะมีเน้ือหา

เปนการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมจากอนุสัญญา  

(โป ร ด ดู  United Nations (2016). United Nations Treaty Collection. Definitions [Online]. Available 

from https://treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml) 

32 Scott D. Cahalan, NIMBY: Not In Mexico’s Back Yard? A Case for Recognition of a Human Right 

to healthy Environment in the American States, 23 Ga. J. Int’l & Comp. L. 409 (1993), at 422. 
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หนึ่งในภูมิภาคดังกลาว และการทําลายหรือทําใหเสื่อมโทรมซ่ึงสิ่งแวดลอมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดใน

ตัวเอง 

นอกจากนี้ ปฏิญญาสตอกโฮลมยังเปนรากฐานใหเกิดพัฒนาการทางแนวคิดในการนําเอากลไกของ

สิทธิเชิงกระบวนการมาใชคุมครองสิ่งแวดลอม ดังสะทอนใหเห็นในปฏิญญาริโอ ซ่ึงนอกจากจะรับรองหลักการ

และแนวคิดตางๆ ของปฏิญญาสตอกโฮลมแลว ยังมีการบัญญัติรับรองสิทธิเชิงกระบวนการเพ่ือนํามาใชเปน

เครื่องมือในการคุมครองสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่งดวย 

   2.1.3.2 บทบาทของตราสาร Soft Law ตอพัฒนาการดานสิทธิเชิงกระบวนการ 

“สิทธิ” ประกอบดวยสิทธิเชิงเนื้อหาและสิทธิเชิงกระบวนการ เม่ือแนวคิดเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมซ่ึง

เปนสิทธิเชิงเนื้อหาไมไดรับแรงสนับสนุนจากรัฐตางๆในการประชุมท่ีกรุงสตอกโฮลม ทําใหนักวิชาการจํานวน

หนึ่งหันมาพิจารณาการนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอมผานทางสิทธิเชิง

กระบวนการ เนื่องจากสิทธิเชิงกระบวนการสามารถเปนเครื่องมือเพ่ือนําไปสูการคุมครองสิทธิเชิงเนื้อหาได33 

ปฏิญญาริโอ34 ซ่ึงเปนตราสาร Soft Law ทางกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนภายหลัง

ปฏิญญาสตอกโฮลมไดยอมรับถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของสาธารณชนในการจัดการสิ่งแวดลอม โดย

ใน Principle 10 ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิในกระบวนการไวอยางชัดแจง ท้ังสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม และสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมดาน

สิ่งแวดลอม  

สิทธิเชิงกระบวนการภายใตปฏิญญาริโอ 3 ประการขางตนนั้น ไดมีการบัญญัติรับรองไวในอนุสัญญา

ทางสิ่งแวดลอมอีกหลายฉบับ จนนํามาสูการลงนามของรัฐตางๆในอนุสัญญาวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

การมีสวนรวมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเขาถึงความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดลอม หรืออนุสัญญาอารฮูส35  

สิทธิเชิงกระบวนการเหลานี้ลวนเปนสิทธิมนุษยชนท่ีไดมีการรับรองไวอยูแลวในกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศ เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ตาม Article 1936 และสิทธิในการมีสวนรวม

                                                           
33 Dinah Shelton, Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have 

Been Recognized?, 35 Denv. J. Int’l L. & Pol’y 129 (2006-2007), at 132. 

34 Rio Declaration on Environment and Development 1992. 

35 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 

Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) 1998. 

36 Universal Declaration of Human Rights, Article 19  
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ของประชาชน ตาม Article 2137 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rights) เปนตน กลไกทางสิทธิมนุษยชนจึงสามารถนํามาใชในการคุมครองและสนับสนุนสิทธิเชิง

กระบวนการเหลานี้ เพ่ือนําไปสูการคุมครองสิ่งแวดลอมได 

ท้ังนี้ สิทธิเชิงกระบวนการท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไมเพียงแตมีการบัญญัติในกฎหมายระดับระหวาง

ประเทศเทานั้น แตยังไดถูกบัญญัติรับรองไวในกฎหมายระดับภูมิภาคดวยเชนกัน และไดถูกนํามาใชในบริบท

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

• ภูมิภาคยุโรป 

ประชาคมยุโรป (European Community) ไดใหการสนับสนุนและลงนามรับรองอนุสัญญาอารฮูสใน

ป ค.ศ. 1998 อันแสดงใหเห็นถึงทาทีของภูมิภาคยุโรปท่ีมีแนวคิดสนับสนุนสิทธิเชิงกระบวนการเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมอยางมาก นอกจากนี้ ประชาคมยุโรปยังไดออกแนวทางชี้แนะ (Directive) เก่ียวกับสิทธิในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมออกมาถึง 2 ฉบับ ไดแก Council Directive 85/337 ซ่ึงเก่ียวของกับ

การประเมินผลกระทบของโครงการสาธารณะหรือโครงการเอกชนท่ีมีตอสิ่งแวดลอม และ Council Directive 

90/313 เก่ียวกับเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดมีการแกไขในป ค.ศ. 2003 โดย 

Council Directive 2003/4 ภายหลังจากท่ีประชาคมยุโรปไดลงนามรับรองอนุสัญญาอารฮูส 

อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนก็บัญญัติรับรองสิทธิเชิงกระบวนการไวเชนกัน แตเปนการบัญญัติ

รับรองสิทธิเชิงกระบวนการแบบท่ัวไป โดยมิไดเจาะจงวาเปนสิทธิเชิงกระบวนการเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน 

สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Right to Information) ภายใต Article 1038 หรือ สิทธิในกระบวนการ

                                                                                                                                                                                     
“ Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to 

hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 

media and regardless of frontiers.” 

37 Universal Declaration of Human Rights, Article 21 

“ (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through 

freely chosen representatives…” 

38 European Convention on Human Rights, 

Article 10: Freedom of expression  

“ 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold 

opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and 
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ยุติธรรม (Right to a Fair Trial) ภายใต Article 639 เปนตน ท้ังนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดมีการนําเอา

สิทธิเชิงกระบวนการดังกลาวมาใชในบริบทท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปในคดี 

                                                                                                                                                                                     
regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, 

television or cinema enterprises.  

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be 

subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary 

in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the 

prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the 

reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for 

maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” 

39 European Convention on Human Rights, 

Article 6: Right to a fair trial  

“1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, 

everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and 

impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public 

may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in 

a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so 

require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where 

publicity would prejudice the interests of justice.  

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty 

according to law.  

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:  

(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and 

cause of the accusation against him;  

(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;  

(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not 

sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;  

(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and 

examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;  

(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language 

used in court.” 



P a g e  | 41 
 

Bladet Tromso v. Norway40 ไดตัดสินวาประเทศนอรเวยละเมิดสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตาม 

Article 10 เนื่องจากคําตัดสินของประเทศนอรเวยซ่ึงตัดสินใหหนังสือพิมพท่ีรายงานขาวการลาแมวน้ํามี

ความผิดฐานหม่ินประมาท เปนกรณีท่ีประเทศนอรเวยใชกฎหมายมาเปนเครื่องมือในการแทรกแซงสิทธิในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 

นอกจากนี้ ในคดี Zander v. Sweden41 ซ่ึงเปนคดีท่ีผูรองกลาวอางวาไมไดรับการเยียวยาความ

เสียหายจากภัยอันอาจเกิดข้ึนจากการปนเปอนของแหลงน้ําชุมชน ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดตัดสินวามี

การละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการท่ีจะไดรับการชดใชเยียวยาตาม Article 6 

เห็นไดวาภูมิภาคยุโรปใหการสนับสนุนสิทธิเชิงกระบวนการเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และไดนําเอากลไก

ทางสิทธิมนุษยชนมาใชในบริบททางสิ่งแวดลอมโดยอาศัยสิทธิเชิงกระบวนการ และแมสิทธิในกระบวนการ

เหลานี้จะไมไดมีการบัญญัติคุมครองสิ่งแวดลอมไวโดยตรง แตก็เปนเครื่องมือสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมได ท้ังยังคุมครองประชาชนจาก

อันตรายท่ีอาจเกิดจากความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดลอมไดในระดับหนึ่ง 

• ภูมิภาคอเมริกา 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาไดบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนท่ีเปนสิทธิเชิงกระบวนการ

ไวเปนจํานวนมาก เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ภายใต Article 1342 และ สิทธิในการมีสวนรวมของ

สาธารณชน ภายใต Article 2343 เปนตน  

                                                           
40 Bladet Tromso v. Norway, App. Np. 21980/93, 29 Eur. Ct. H.R. 125 (1990). 

41 Zander v. Sweden, 279-B Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1993). 

42 American Convention on Human Rights, 

Article 13: Freedom of Thought and Expression 

“1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to 

seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, 

in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice. 

2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to prior 

censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be expressly established 

by law to the extent necessary to ensure: 

  a. respect for the rights or reputations of others; or 

  b. the protection of national security, public order, or public health or morals. 
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ถึงแมสิทธิเชิงกระบวนการท่ีรับรองภายใตอนุสัญญานี้จะเปนสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไป ไมไดมีการระบุ

ถึงความเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ แตในรายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศ

เอกวาดอร (Report on the Situation of Human Rights in Ecuador) ซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาไดสะทอนแนวคิดเรื่องความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการดํารงชีวิตของมนุษย

ตามปฏิญญาสตอกโฮลม และไดระบุวาปญหาสิ่งแวดลอมซ่ึงสงผลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น สาเหตุ

ประการหนึ่งเกิดมาจากปญหาการบริหารจัดการของรัฐ44 รายงานฉบับดังกลาวจึงชี้ชัดถึงความจําเปนของสิทธิ

เชิงกระบวนการในการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยระบุวาในการรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอม บุคคลตางๆ ตอง

                                                                                                                                                                                     
3. The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such as the abuse 

of government or private controls over newsprint, radio broadcasting frequencies, or equipment used in 

the dissemination of information, or by any other means tending to impede the communication and 

circulation of ideas and opinions. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be subject by 

law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for the moral protection of 

childhood and adolescence. 

5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitute 

incitements to lawless violence or to any other similar action against any person or group of persons on 

any grounds including those of race, color, religion, language, or national origin shall be considered as 

offenses punishable by law.” 

43 American Convention on Human Rights,      

 Article 23: Right to Participate in Government 

“1. Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities: 

  a. to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen 

representatives; 

  b. to vote and to be elected in genuine periodic elections, which shall be by universal 

and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the voters; and  

  c. to have access, under general conditions of equality, to the public service of his 

country. 

2. The law may regulate the exercise of the rights and opportunities referred to in the preceding 

paragraph only on the basis of age, nationality, residence, language, education, civil and mental capacity, 

or sentencing by a competent court in criminal proceedings.” 

44 Barry E. Hill, Steve Wolfson, and Nicholas Targ, Human Rights and the Environment: A Synopsis 

and Some Predections, 16 Geo. Int’l Envtl. L. Rev. 359 (2003-2004), at 380. 
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สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ตลอดจน

สามารถเขาถึงกระบวนยุติธรรม45 

รายงานขางตนสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของภูมิภาคอเมริกาในการเชื่อมโยงกลไกทางสิทธิมนุษยชน

เชิงกระบวนการเขากับบริบทของการคุมครองสิ่งแวดลอม46 เพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือในการรับมือกับปญหา

ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการอาศัยสิทธิมนุษยชนเชิงเนื้อหา 

• ภูมิภาคแอฟริกา 

เชนเดียวกันกับภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกา The Banjul Charter ของภูมิภาคแอฟริกาก็ได

บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการไวเชนกัน เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ภายใต Article 

947 สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน ภายใต Article 13 48 และสิทธิในการไดรับการเยียวยาความเสียหาย 

ภายใต Article 7 49 เปนตน  

                                                           
45 Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser. L.2V.2II.96, doc. 

10 rev. 1, at 92-93 (1997). 

46 Barry E. Hill, Steve Wolfson, and Nicholas Targ, Human Rights and the Environment: A Synopsis 

and Some Predections, 16 Geo. Int’l Envtl. L. Rev. 359 (2003-2004), at 380. 

47 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 9 

  “1. Every individual shall have the right to receive information. …” 

48 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 13 

  “ 1. Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his 

country, either directly or through freely chosen representatives in accordance with the provisions of the 

law. 

  2. Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country. 

  3. Every individual shall have the right of access to public property and services in strict 

equality of all persons before the law.” 

49 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 7 

  “1. Every individual shall have the right to have his cause heard. This comprises: (a) the 

right to an appeal to competent national organs against acts of violating his fundamental rights as 

recognized and guaranteed by conventions, laws, regulations and customs in force; (b) the right to be 

presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal; (c) the right to defense, 
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ถึงแมในปจจุบันยังไมมีขอพิพาททางสิ่งแวดลอมท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือศาลสิทธิมนุษยชน

แหงภูมิภาคแอฟริกาไดนําเอาสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการมาปรับใชเพ่ือชี้ขาดขอพิพาทไวโดยตรง แตมี

บทบัญญัติรับรองสิทธิเชิงกระบวนการเชนนี้ยอมทําใหมีเครื่องมือทางสิทธิมนุษยชนท่ีสามารถนํามาใชคุมครอง

สิ่งแวดลอมหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมไดนอกเหนือจากการอาศัย

สิทธิเชิงเนื้อหาแตเพียงอยางเดียว 

กลาวโดยสรุป แมสิทธิในสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนสิทธิเชิงเนื้อหายังไมไดรับการรับรองในทางกฎหมาย

ระหวางประเทศ แตสิทธิเชิงกระบวนการไดถูกนํามาใชในการรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีพัฒนาการท่ีตอ

เนื่องมาจากปฏิญญาสตอกโฮลมและปฏิญญาริโอซ่ึงเปนตราสาร Soft Law ระหวางประเทศจนนํามาสู

อนุสัญญาอารฮูสซ่ึงมีสถานะเปน Hard Law นอกจากนี้ ในภูมิภาคตางๆ ก็ไดเห็นถึงความสําคัญของสิทธิเชิง

กระบวนการ โดยมีการนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการมาใชในบริบทของสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป ท่ีไดนําเอาสิทธิเชิงกระบวนการมาใชในการตัดสินขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอมดวย 

 2.1.3.3 บทบาทของตราสาร Soft Law ตอพัฒนาการดานบทบาทและสิทธิของชนพ้ืนเมือง 

(Indigenous peoples) 

ชนพ้ืนเมือง (Indigenous Peoples) เปนกลุมคนซ่ึงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีพ่ึงพาใกลชิดและเปน

มิตรกับธรรมชาติ บทบาทและองคความรูของชนพ้ืนเมืองจึงมีความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอม ปฏิญญาริ

โอไดตระหนักถึงความสําคัญของชนพ้ืนเมืองดังกลาว โดย Principle 22 ระบุวาชนพ้ืนเมืองมีบทบาทสําคัญใน

การจัดการและพัฒนาสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีองคความรูและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเปนประโยชน รัฐจึงควร

อนุญาตใหชนพ้ืนเมืองไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)50 

ในดานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ชนพ้ืนเมืองยอมไดรับความคุมครองในฐานะ

มนุษยเชนเดียวกันกับคนชาติของรัฐตางๆ โดยสิทธิมนุษยชนประการสําคัญของชนพ้ืนเมืองท่ีไดถูกนํามาใชใน

บริบทของการคุมครองสิ่งแวดลอม คือ สิทธิในวัฒนธรรม (Right to Cultural Life) ซ่ึงไดรับการรับรองใน 

                                                                                                                                                                                     
including the right to be defended by counsel of his choice; (d) the right to be tried within a reasonable 

time by an impartial court or tribunal.” 

50 Rio Declaration on Environment and Development, Principle 22:  

 “Indigenous peoples and their communities and other local communities have a vital role in 

environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. 

States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective 

participation in the achievement of sustainable development.” 
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Article 2751 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights)52  

ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (The United Nations Human Rights 

Committee) ไดตีความขอบเขตของ “สิทธิในวัฒนธรรม” ภายใต Article 27 ไวอยางกวาง โดยหมายความ

รวมไปถึงการมีสิทธิในวิถีชีวิตซ่ึงเก่ียวของกับการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติ และยังไดระบุวารัฐควรตองมี

มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและเสริมสรางใหชนพ้ืนเมืองดังกลาวไดมีสวนรวมอยางแทจริงใน

กระบวนการตัดสินใจท่ีจะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของตน53 นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติยังไดมีการนํา Article 27 มาปรับใชในขอพิพาททางสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

เพ่ือคุมครองสิทธิของชนพ้ืนเมืองในวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติดวย54 

สําหรับในระดับภูมิภาค ภูมิภาคท่ีไดวางหลักเก่ียวกับการนําเอาสิทธิมนุษยชนมาปรับใชเพ่ือเชื่อมโยง

สิทธิของชนพ้ืนเมืองเขากับการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก ภูมิภาคอเมริกา โดยองคกรสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกาไดวางหลักเปนบรรทัดฐานไวใน 2 คดีสําคัญ คือ คดี Mary and Carrie Dann v. United States55 

ซ่ึงตัดสินโดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกา และคดี Mayagna (Sumo) 

Awas Tingni Community v. Nicaragua56 ซ่ึงตัดสินโดยคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาค

อเมริกา โดยองคคณะในท้ังสองคดี  วางหลักไวว ารัฐตองเคารพสิทธิของชนพ้ืนเมืองใน ท่ีดินและ

                                                           
51 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 27 

“In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such 

minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy 

their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.” 

52 Dinah Shelton, Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have 

Been Recognized?, 35 Denv. J. Int’l L. & Pol’y 129 (2006-2007), at 159-160. 

53 U.N. Human Rights Comm. General Comment No. 23, The Rights of Minorities, U.N. Doc. 

CCPR/C21/Rev.1/Add.5, paras. 7, 9 (Aug. 8, 1994). 

54 โปรดดู  U.N. Human Rights Comm., Ilmari Lansman v. Finland, Communication No. 511/1992: 

Finland, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (Nov. 8, 1994).  

55 Mary and Carrie Dann v. United States, Case 11.140, Report No. 75/02, Inter-Am. C.H.R., Doc. 5 

rev. 1 at 860 (2002). 

56 Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 79 (Aug. 

31, 2001). 
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ทรัพยากรธรรมชาติ และตองใหชนพ้ืนเมืองสามารถกระทําการเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของตน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ57 

ท้ังนี้ หากพิจารณาพันธกรณีภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาจะเห็นไดวาไมมี

บทบัญญัติใดระบุพันธกรณีตอชนพ้ืนเมืองไวโดยตรง แตองคกรสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาไดนําเอาสิทธิ

มนุษยชนท่ัวไปมาปรับใชเพ่ือคุมครองสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติของชนพ้ืนเมือง กลาวคือ ในคดี 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua ศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกาได

นําเอาสิทธิในทรัพยสิน (Right to Property) ตาม Article 21 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกา 

(American Convention on Human Rights) และ สิทธิในสุขภาพและความเปนอยู (Right to Health and 

Well-Being) ตลอดจนสิทธิในวัฒนธรรม ภายใตปฏิญญาวาดวยสิทธิและหนาท่ีของมนุษยแหงอเมริกา 

(American Declaration of the Rights and Duties of Man) มาปรับใชในคดี58 

เห็นไดวา การใหความสําคัญแกบทบาทของชนพ้ืนเมืองซ่ึงเก่ียวพันกับสิ่งแวดลอมปรากฏใหเห็นอยาง

ชัดเจนในปฏิญญาริโอ ซ่ึงเปนตราสาร Soft Law ทางดานสิ่งแวดลอม และในขณะเดียวกัน สิทธิมนุษยชนของ

ชนพ้ืนเมืองก็ไดรับความสนใจและไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท้ังยังไดมี

การนําเอาสิทธิมนุษยชนมาใชในบริบทของสิ่งแวดลอม เพ่ือคุมครองและสงเสริมบทบาทของชนพ้ืนเมืองในการ

จัดการสิ่งแวดลอมดวย โดยการนําเอาสิทธิมนุษยชนมาใชในแงมุมนี้ ปรากฏท้ังในระดับระหวางประเทศ และ

ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคอเมริกา 

กลาวโดยสรุป แมตราสาร Soft Law จะไมไดกอใหเกิดพันธกรณีแกรัฐในการกระทําการอยางหนึ่ง

อยางใด แตเปนตัวสะทอนแนวคิดและสรางความตระหนักรวมกันในความเชื่อมโยงระหวางคุณภาพของ

สิ่งแวดลอมและการดํารงชีวิตของมนุษย อันเปนพ้ืนฐานนํามาสูพัฒนาการทางแนวคิดในการปรับใชกลไกทาง

สิทธิมนุษยชนเขากับบริบททางสิ่งแวดลอม และสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการคุมครองหรือจัดการ

สิ่งแวดลอมไดในหลายกรณี 

                                                           
57 Deborah Schaaf and Julie Fishel, Mary and Carrie Dann v. United States at the Inter-American 

Commission on Human Rihts: Victory for Indian Land Rights and the Environment, 16 Tul. Envtl. L. J. 175 

(2002-2003), at 178. 

58 Jennifer A. Amiott, Environment, Equality, and indigenous Peoples’ Land Rights in the Inter-

American Human Rigths System: Mayagna (Sumo) Indigenous community of Awas Tingni v. Nicaragua, 32 

Envtl. L. 873 (2002), at 889-890. 
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2.1.4 อนุสัญญาตางๆ ในฐานะ Hard Law ท้ังท่ีประเทศไทยเปนและไมเปนภาคี ท่ีมีประเด็น

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

ปฏิญญาสตอกโฮลมและปฏิญญาริโอมีฐานะเปนเพียงตราสาร Soft Law และไมมีการกําหนด

พันธกรณีสําหรับรัฐภาคี แตปฏิญญาท้ังสองฉบับก็มีบทบาทสําคัญและเปนรากฐานของกรอบแนวคิดในการ

พัฒนามาเปนอนุสัญญาตางๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมซ่ึงมีฐานะเปน Hard Law สําหรับประเด็นสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดลอมในระดับกติกาสากลระหวางประเทศ ปจจุบันยังไมมีสนธิสัญญาระหวางประเทศเก่ียวดวยสิทธิ

มนุษยชนท่ีไดรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ มีแตเพียงความตกลงในระดับภูมิภาคท่ีไดมีการ

รับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมในฐานะเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง กลาวคือ กฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิของประชาชน (The African Charter on Human and Peoples’ Rights) และพิธีสาร

เพ่ิมเติมอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาเก่ียวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The 

Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, 

Social, and Cultural Rights) 

ท้ังนี้ หากพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในบริบทของอนุสัญญาระหวางประเทศวา

ดวยสิ่งแวดลอม จะพบวาอนุสัญญาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมสวนใหญจะรับเอาหลักการในเรื่องความสัมพันธ

ระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมมาจากปฏิญญาสตอกโฮลมและปฏิญญาริโอ โดยยังไมมีการรับรองสิทธิใน

สิ่งแวดลอมอันเปนสิทธิเชิงเนื้อหาไวโดยตรง และแมอนุสัญญาตางๆ จะมีฐานะเปน Hard Law ซ่ึงมีผลกําหนด

พันธกรณีใหแกรัฐภาคี แตประเด็นในเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยหรือสิทธิของมนุษยและสิ่งแวดลอมจะ

ถูกบัญญัติไวเพียงในลักษณะของหลักการ และมักปรากฏอยูในสวนอารัมภบทหรือ Preamble มากกวาท่ีจะมี

การกําหนดเปนพันธกรณีใหรัฐภาคีในอันท่ีจะตองคุมครองสิ่งแวดลอมเนื่องจากมีความสําคัญหรือมีความ

เชื่อมโยงกับสิทธิของมนุษย 

ตัวอยางของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมท่ีมีการกลาวถึงความสัมพันธระหวาง

มนุษยและสิ่งแวดลอม ไดแก 

2.1.4.1 Convention on Wetlands of International Importance especially as 

Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) 

อนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมในดานธรณีภาค กลาวคือ เก่ียวของ

กับการคุมครองพ้ืนท่ีชุมน้ํา โดยใน Preamble ของอนุสัญญาไดกลาวถึงความตระหนักรวมกันในความ
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เ ก่ี ย ว พั น พ่ึ งพ า กั น ระ ห ว า งม นุ ษ ย แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  (The Interdependence of Man and His 

Environment)59 

2.1.4.2 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

อนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมในดานอากาศภาค กลาวคือ 

เก่ียวของกับการรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยในสวน 

Preamble ไดมีการกลาวถึงความตระหนักรวมกันในหลักการตางๆภายใต Stockholm Declaration และใน 

Article 3 ของอนุสัญญาซ่ึงวาดวยหลักการอันเปนแนวทางแนะนําสําหรับการปฏิบัติของรัฐภาคีเพ่ือรับมือกับ

ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดมีการตระหนักถึงสิทธิของชนรุนหลังไวโดยมีใจความวา รัฐภาคีตอง

คุมครองระบบสภาพภูมิอากาศเพ่ือประโยชนแกมนุษยชาติท้ังในปจจุบันและในอนาคต (“The Parties 

should protect the climate system for the benefit of present and future generations of 

humankind…”) 

อยางไรก็ดี แมจะมีการกลาวถึงชนรุนหลังไวใน Article 3 ของอนุสัญญา แต Article 3 เปนเพียง

บทบัญญัติเก่ียวกับหลักการ (Principles) สําหรับใชเปนแนวทางแนะนําการปฏิบัติของรัฐภายใตอนุสัญญานี้

เทานั้น ไมไดมีผลผูกพันเปนการบังคับแกรัฐภาคีดังเชน Article 4 ซ่ึงวาดวยพันธกรณี (Commitments)  

2.1.4.3 Convention on Biological Diversity 

อนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมในดานชีวภาค กลาวคือ เก่ียวของ

กับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใน Preamble ไดมีการกลาวยืนยันวาการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพเปนความตระหนักรวมกันของมนุษยชาติ (Common Concern of Humankind)60 

อีกท้ังยังไดระบุถึงความมุงม่ันของรัฐภาคีในการท่ีจะอนุรักษและใชสอยความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืนเพ่ือประโยชนแกท้ังมนุษยในยุคปจจุบันและชนรุนหลังในอนาคต61 อันแสดงใหเห็นถึงการยอมรับใน

                                                           
  59 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (1971), 

Preamble: 

 “The Contracting Parties, Recognizing the interdependence of man and his environment;…” 

  60 Convention on Biological Diversity (1992), Preamble: 

 “The Contracting Parties… 

 …Affirming that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind, ...” 

  61 Convention on Biological Diversity (1992), Preamble: 

 “The Contracting Parties… 
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ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอมนุษย และการตระหนักถึงความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมและมนุษย ท้ังในปจจุบันและในอนาคต  

นอกจากนี้ ใน Preamble ยังไดมีการตระหนักถึงความเก่ียวพันอันใกลชิดของชนพ้ืนเมืองและชุมชน

ทองถ่ินในการพ่ึงพาตอแหลงทรัพยากรทางชีวภาพ และ Article 10 ยังกําหนดใหรัฐภาคีตองคุมครองและ

สงเสริมการใชสอยความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงสอดคลองกับการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอัน

สอดคลองกับการอนุรักษและใชสอยอยางยั่งยืนซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ (Article 10(c)) และ

กําหนดใหรัฐตองสนับสนุนประชากรทองถ่ินในการพัฒนาและใชมาตรการเยียวยาในบริเวณท่ีความหลากหลาย

ทางชีวภาพถูกทําลายลง (Article 10(d)) บทบัญญัติเชนนี้สะทอนถึงการรับเอาหลักการวาดวยสิทธิของชน

พ้ืนเมืองและชุมชนทองถ่ินมาจากปฏิญญาริโอ  

2.1.4.4 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes 

and Other Matter (London Convention) 

อนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมในดานอุทกภาค กลาวคือ เก่ียวของ

กับการปองกันมลพิษทางทะเลอันเกิดจากการท้ิงขยะหรือวัตถุอ่ืนลงในทะเล โดยใน Preamble ของอนุสัญญา

ไดมีขอตระหนักรวมกันของรัฐภาคีในความสําคัญของสิ่งแวดลอมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตทางทะเลท่ีมีตอ

มนุษยชาติ (Vital Importance to Humanity)62 

จากการพิจารณาตัวอยางอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมตางๆ ขางตน ไมวาจะเปน

อนุสัญญาวาดวยสิ่งแวดลอมในดานธรณีภาค อากาศภาค ชีวภาค และอุทกภาค ตางก็มีการกลาวถึง

ความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม แตจะเปนการกลาวถึงในลักษณะเปนหลักการหรือกรอบแนวคิดท่ี

เปนขอตระหนักหรือแนวทางในการปฏิบัติของรัฐภาคี ไมไดมีสถานะเปนพันธกรณีแตอยางใด เวนแตในเรื่อง

สิทธิของชนพ้ืนเมืองและชุมชนทองถ่ินท่ีไดมีการกลาวถึงไวอยางชัดเจนใน Convention on Biological 

Diversity แตก็ยังคงเปนประเด็นท่ีตองพิจารณากันตอไปวาการกลาวถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองและชุมชนทองถ่ิน

เชนนี้เพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางการคุมครองสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนแลวหรือไม 

                                                                                                                                                                                     
 …Determined to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present and 

future generations.” 

   62 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

(1972), Preamble: 

 “THE CONTRACTING PARTIES TO THIS CONVENTION, 

 RECOGNIZING that the marine environment and the living organisms which it supports are of vital 

importance to humanity, …” 
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อนึ่ง ถึงแมสิทธิในสิ่งแวดลอมอันเปนสิทธิเชิงเนื้อหายังไมมีการรับรองอยางชัดเจนในอนุสัญญา

ระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมตางๆ แตในทางกลับกัน สิทธิเชิงกระบวนการกลับไดรับการรับรองไวใน

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมจํานวนมาก 

2.1.4.5 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

แมอนุสัญญาฉบับนี้จะไมไดมีการรับรองสิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชิงเนื้อหาในฐานะเปนพันธกรณี

ระหวางรัฐภาคี แตสําหรับสิทธิเชิงกระบวนการนั้น ไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนใหเปนหนาท่ีของรัฐภาคี 

กลาวคือ Article 6(a)(ii) ไดบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยกําหนดหนาท่ีแกรัฐ

ภาคีในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกสาธารณชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารอันเก่ียวกับปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการนั้น และ Article 6(a)(iii) ไดบัญญัติถึงสิทธิของประชาชน

ในการมีสวนรวมในการรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกําหนดหนาท่ีแกรัฐภาคีในการ

สงเสริมและอํานวยความสะดวกแกสาธารณชนในการมีสวนรวมในการรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

2.1.4.6 Convention on Biological Diversity 

Article 14(a) ของอนุสัญญาไดใหสิทธิในการมีสวนรวมของสาธารณะในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ 

โดยกําหนดวาในกรณีท่ีเหมาะสมและสามารถกระทําได รัฐภาคีตองทําการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

หรือ Environmental Impact Assessment เม่ือมีการเสนอโครงการท่ีอาจสงผลกระทบในทางลบตอความ

หลากหลายทางชีวภาพ และใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการประเมินดังกลาวดวย หาก

เหมาะสม   

2.1.4 .7 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-

making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) 

อนุสัญญาวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเขาถึง

ความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดลอม หรืออนุสัญญาอารฮูส เปนอนุสัญญาระหวางประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีได

บัญญัติรองรับสิทธิเชิงกระบวนการไวอยางชัดเจนท่ีสุด โดยไดใหการประกันแกสิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชิง

กระบวนการสามประเภท ไดแก (1) สิทธิในการเขาถึงขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Access to Environmental 

Information) ซ่ึงปรากฏใน Article 4 (2) สิทธิในการมีสวนรวมของสาธารณะในกระบวนการตัดสินใจ (Right 

to Public Participation in Decision-Making) ซ่ึงปรากฏใน Article 6 ถึง Article 8 และ (3) สิทธิในการ

เขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม (Right to Access to Environmental Justice)  
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กลาวโดยสรุป จากการไดศึกษาอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอมตางๆ เห็นไดวาปจจุบัน

ยังไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนในระดับกติกาสากล แตไดมีการกลาวถึงความเชื่อมโยง

ระหวางการมีชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการตระหนักถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองไวในอนุสัญญา

หลายฉบับ นอกจากนี้ สิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชิงกระบวนการอันเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนไปสู

การคุมครองสิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเชิงเนื้อหายังไดมีการบัญญัติรับรองและกําหนดเปนพันธกรณีไวใน

อนุสัญญาจํานวนมาก 

2.2 ประเด็นท่ียังมีขอถกเถียงในทางวิชาการ 

2.2.1 สิทธิในส่ิงแวดลอมในฐานะสิทธิมนุษยชนโดยเอกเทศ 

 ในอดีตกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (International Human Rights Law) กับกฎหมาย

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (International Environmental Law) ตางมีพัฒนาการไปคนละแนวทางแยก

จากกันเปนอิสระ แนวคิดท่ีกฎหมายระหวางประเทศท้ังสองประเภทนี้เริ่มจะมาบรรจบผสานกันเกิดข้ึนชัดเจน

เม่ือป ค.ศ. 1972 ปรากฏตามปฏิญญาสตอกโฮลม ซ่ึงระบุวา “การคุมครองและการปรับปรุงส่ิงแวดลอมของ

มนุษยเปนประเด็นสําคัญซ่ึงจะสรางความกินดีอยูดีของปวงชน”63  ซ่ึงทําใหการคุมครองสิ่งแวดลอมมีแนวคิด

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนปรากฏอยูดวยคราวแรก และเริ่มปรากฏชัดเจนตอมาในตราสารระหวางประเทศท้ังตรา

สารท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ท้ังในระดับสากล

และในระดับภูมิภาค 

 ตามท่ีไดกลาวไวขางตนวา สิทธิในสิ่งแวดลอมนั้น เปนสิทธิมนุษยชนชวงท่ีสาม ท่ีปจจุบันยังขาดการ

ยอมรับในวงวิชาการและการปฏิบัติของนานาอารยประเทศวาเปนสิทธิในฐานะสิทธิมนุษยชนอยางเต็มรูปเปน

เอกเทศ จะมีบางประเทศอาจยอมรับและใหการคุมครองไวบางแตยังมีจํานวนจํากัด  ซ่ึงการยอมรับมีสวนดีใน

แงของการคุมครองสิทธิเหลานั้นใหกลายเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของกลุมหรือของปจเจกบุคคลท่ีอยูเหนือกวา

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติและใหศักดิ์ทางกฎหมายเทียบเทากฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ ดังนั้น 

กฎหมายใดๆ ท่ีขัดตอสิทธิมนุษยชนในชวงท่ีสามยอมตองถูกลบลางหรือยกเลิกเพิกถอนออกไป แตสวนเสียก็มี

อยูมากโดยเฉพาะสิทธิในสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนสิทธิท่ีกระทบกับสิทธิอ่ืนๆ ท่ีอยูขางเคียงและมีสวนสัมพันธกับสิทธิ

ทางแพง เชน สิทธิในความเปนเจาของ สิทธิครอบครองและใชสอยทรัพย ฯลฯ ผลท่ีเกิดข้ึนหากมีบุคคลหรือ

กลุมใดๆ อางตอรัฐเพ่ือใหคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมใหตนหรือกลุมอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี ยอมหมายความวา 

หากคําวาสิ่งแวดลอมท่ีดีถูกตีความใหมีมาตรฐานสูงแลว รัฐยอมมีคาใชจายจํานวนมากในการจัดการ

                                                           
  63 Report of the U.N. Conference on the Human Environment, Declaration of the U.N. Conference 

on the Human Environment, U.N. Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, p. 3 (June 5–16, 1972). 
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สิ่งแวดลอมใหกลายเปนสิ่งแวดลอมท่ีดี และการรักษาสมดุลระหวางระบบเศรษฐกิจของรัฐหรือผลประโยชน

ดานเศรษฐกิจของสาธารณะกับสิ่งแวดลอมท่ีดียอมตองถูกแกไขเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่ง 

 ขอถกเถียงวา สิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือไมนั้น ในการพิจารณาจะแบงออกเปน 2 

ฝาย คือ ฝายท่ีเห็นดวยวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิมนุษยชนโดยเอกเทศ ซ่ึงไดแก กลุมประเทศกําลังพัฒนาแถบ

ทวีปแอฟริกาและอเมริกาใตท่ีมุงประสงคคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอม ฝายนี้จะเห็นวา สิ่งแวดลอมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญท่ียังคงอุดมสมบูรณอยูในประเทศกําลังพัฒนามากกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ดังนั้น เพ่ือมิใหประเทศพัฒนาแลวมาถือโอกาสใชสอยทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ใหหมดไปจึงสมควรดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการสถาปนาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนเพ่ือใชอางกับ

ประเทศพัฒนาแลวในการคุมครองสิ่งแวดลอม รวมท้ังเรียกรองใหคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมไปพรอมกับสิทธิ

ในการพัฒนาท่ีประเทศพัฒนาแลวจะตองชวยเหลือรับผิดชอบการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาดวย แต

ความเห็นของฝายสนับสนุนนี้ยังคงมีน้ําหนักนอยในแงของแนวคิดทางกฎหมาย  สวนฝายท่ีเห็นวาสิทธิใน

สิ่งแวดลอมมิใชสิทธิมนุษยชนซ่ึงขอถกเถียงสวนใหญจะคลายกับขอถกเถียงท่ีเก่ียวกับสิทธิของปจเจกบุคคล 

(Individual Right) หรือสิทธิของกลุม (Collective Right) ฝายนี้จะนําหลักกฎหมายท่ีมีอยูในอดีตมาอางซ่ึงมี

หลักฐานคอนขางชัดเจนเพ่ือยังมิใหสิทธิในสิ่งแวดลอมกลายเปนสิทธิมนุษยชนท่ีนานาประเทศจะตองใหความ

เคารพ ซ่ึงดูเหมือนวา สิทธิมนุษยชนในสิ่งแวดลอมจะไดรับการยอมรับในสังคมระหวางประเทศหรือไมจะ

กลายเปนเรื่องของผลประโยชนของแตละประเทศเสียมากกวาหลักการท่ีสําคัญ  

2.2.2 สิทธิในส่ิงแวดลอมในฐานะสิทธิรวมกันของประชาชน (Collective Right) หรือเปนเพียง

สิทธิเชิงปจเจกบุคคล (Individual Right)  

  ในระยะเริ่มแรกของการคุมครองสิทธิมนุษยชน นักสิทธิมนุษยชนใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยอันพึงมีพึงไดตั้งแตเม่ือเกิดข้ึนมาซ่ึงถือวาเปนสิทธิของปจเจกบุคคล (Individual Right) เพียงคนเดียว

หรือการละเมิดสิทธินั้นสงผลตอบุคคลเพียงคนเดียว64 เชน การเลือกปฏิบัติตอเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา 

ภาษา สถานการณแตงงาน เหลานี้จะเปนเพียงการละเมิดตอสิทธิของมนุษยผูนั้นเพียงคนเดียว  นักวิชาการ

เรียกวา ลัทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) กลาวคือ สิทธิมนุษยชนตองมาจากสิทธิของปจเจกบุคคลซ่ึงติด

ตัวมากับมนุษยทุกคน มิใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีมนุษยผูนั้นไดเกิดข้ึนมาและเขาไปอยูในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

ปจเจกบุคคลเทานั้นท่ีจะเปนผูถือสิทธิ กลุมหรือสมาคมท่ีปจเจกบุคคลเขาไปอยูรวมดวยไมอาจเปนผูถือสิทธิ

                                                           
  64 Douglas Sander, Collective Rights, Human Rights Quarterly, 13, John Hopkin University Press, 

1991: 368 
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มนุษยชนได เพราะสิทธิมนุษยชนมาจาก “ศีลธรรม” ของมนุษยซ่ึงติดตัวมาแตเกิด สังคมมนุษยไมอาจถือสิทธิ

เหนือตัวปจเจกบุคคลได65 

  ในระยะตอมาเริ่มมีการรับรองและคุมครองสิทธิทางเศรษฐกิจ  (Economic) สังคม (Social) และ

วัฒนธรรม (Culture) เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมในป 1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

ปรากฏในมาตรา 1 ซ่ึงใช คําวา “All peoples have the right of self-determination...”   จึ งมีนั ก

กฎหมายตีความคําวา “All Peoples” วาหมายถึง “กลุมบุคคล” เนื่องจากเม่ือพิจารณาตราสารระหวาง

ประเทศในอดีตท่ีผานมา หากตราสารมุงคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางใดๆ มักจะใชคําวา “Everyone”  เชน 

มาตรา 3 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนใชคําวา “Everyone has the right to life...” หรือมาตรา 

8 ใชคําวา “Everyone has the right to an effective remedy...”  ซ่ึงคําวา Everyone ในภาษาอังกฤษ

เปนเอกพจนใชกับคนๆ เดียว ขณะท่ี Peoples เปนพหูพจนใชกับหลายๆ คนหรือกลุมคน จึงทําใหเห็น

เจตนารมณของตราสารระหวางประเทศวามุงหมายความถึง “สิทธิของกลุมคน” มากกวาสิทธิของบุคคลเพียง

คนเดียว สงผลทําใหนักกฎหมาย และนักสิทธิมนุษยชนเริ่มมีการยอมรับกันมากข้ึนวาการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนไมเพียงจะตองคุมครองสิทธิเชิงปจเจกบุคคลเทานั้น แตยังคงตองคุมครองสิทธิรวมกันของปจเจก

บุคคลดวย ดังนั้น พัฒนาการของการคุมครองสิทธิของประชาชนในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง (Right of 

Self-Determination) ก็ไดมีการพัฒนาไปสูการคุมครองสิทธิของชนเผาพ้ืนเมือง (Right of Indigenous 

Peoples) ซ่ึงเปนสิทธิเชิงกลุมตอไป 

 สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Healthy Environment) นั้น นอกจากการโตแยงกันวาสิทธิ

ดังกลาวนี้เปนสิทธิมนุษยชนโดยเอกเทศหรือไมแลว ปญหาท่ีมีการโตแยงกันอีกก็คือ สิทธิในสิ่งแวดลอมเปนเชิง

ปจเจกบุคคลหรือสิทธิรวมกันของกลุม (Collective Right) เนื่องจากผลกระทบของสิ่งแวดลอมนั้นมีลักษณะท่ี

กระทบในวงกวางมิไดกอใหเกิดความเดือดรอนแคมนุษยเพียงคนเดียวเสมอไป การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะถูก

ละเมิดสิทธิอาจถูกละเมิดสิทธิเพียงคนเดียว หรือกลุมบุคคลอาจถูกละเมิดสิทธิก็เปนไปไดท้ังสองกรณี ลักษณะ

ของสิทธิในสิ่งแวดลอมจึงไมไดมีลักษณะของสิทธิเชิงปจเจกบุคคลแตเพียงอยางเดียว66 แตปะปนไปดวยสิทธิ

รวมกันของมนุษยชาติดวย จึงทําใหความเห็นของนักวิชาการมีความเห็นท่ีแตกตางกันไปตามแตแนวความคิด   

                                                           
  65 Ayn Rand, Man ‘s Rights, The Virtue of Selfishness, 1963, p. 92 

  66 Philippe Cullet, Definition of an Environmental right in a human rights context, 13 Netherlands 

Quarterly of Human Rights (1995), p. 28 
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 หากพิจารณาจากตราสารระหวางประเทศท้ังหลายท่ีกําหนดใหความคุมครอง “สิทธิในการมีชีวิตอยู

ในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Live in a Healthy Environment) ” หรือ “สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมแก

การพัฒนา (Right to a General Satisfactory Environment Favourable to Their Development)” จะ

สามารถแบงแยกแนวคิดเก่ียวกับสิทธิในสิ่งแวดลอมไดออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

ก. สิทธิในส่ิงแวดลอมในฐานะสิทธิรวมกันของประชาชน ( As Collective Right) 

  แนวคิดสําหรับสิทธิในสิ่งแวดลอมของฝายแรกเห็นวา สิทธิในสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับสิทธิในการ

พัฒนา (Right to Development)  เพราะสิทธิในการไดรับการพัฒนาเปนความจําเปนของกลุมคนท่ีดอย

พัฒนา และตองมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีทัดเทียม หรือเทียบเทากับมนุษยในกลุมอ่ืนๆ ท่ีไดรับการพัฒนาใน

ระดับท่ีไดมาตรฐานระหวางประเทศอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น สิทธิในการพัฒนาจะมีลักษณะของสิทธิเชิงกลุมท่ี

เห็นไดชัดเจน เม่ือนําเอาสิทธิในสิ่งแวดลอมเขามาพิจารณารวมกันกับสิทธิในการพัฒนาจึงทําใหอิทธิพลของ

สิทธิรวมกัน (Collective Right) ของสิทธิในการพัฒนาเขามามีบทบาทตอสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 

สิทธิในสิ่งแวดลอมตามแนวคิดนี้ จึงถือวาเปนสิทธิของ “กลุมประชาชน” ท่ีควรไดอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม

เพ่ือการพัฒนา โดยแนวคิดนี้เห็นไดชัดเจนในภูมิภาคแอฟริกาโดยกฎบัตรแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน

และสิทธิของประชาชน ดังนี้ 

   Article 24 แหง African Charter on Human and Peoples Rights บัญญัติวา “All peoples 

shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their 

development.”  

 จะเห็นวากฎบัตรแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน มีแนวคิดในการยอมรับ

สิทธิเชิงกลุมมานาน ประการแรกจะเห็นไดจากชื่อของกฎบัตรใชคําวา “สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

และสิทธิของประชาชน (Peoples Rights)” ซ่ึงการใชถอยคําท้ังสองคํามีความหมายอยูในตัววากฎบัตรนี้

ประสงคคุมครองท้ังสิทธิเชิงปจเจกบุคคล  คือคําวา Human Rights และสิทธิเชิงกลุมหรือสิทธิรวมกันของ

ประชาชนสะทอนใหเห็นจากคําวา Peoples Rights นั่นเอง  

ประการท่ีสองมาตรา 24 แหงกฎบัตรฯ เปนท่ีชัดเจนวา กฎบัตรใชคําวา  “ประชาชนทุกคนมีสิทธิ..

(All peoples shall have the right..)” ในขณะท่ีการคุมครองสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ตามกฎบัตรฯ ฉบับนี้ เชน 

มาตรา 3 มาตรา 5-9 จะระบุวา “ปจเจกบุคคลทุกคนมีสิทธิ... (Every individual shall have the right 

to...)” แสดงใหเห็นแนวคิดในการแบงแยกการคุมครองสิทธิเชิงปจเจกบุคคลกับสิทธิเชิงกลุมออกจากกันอยาง

ชัดเจน โดยสิทธิในสิ่งแวดลอมตามแนวคิดนี้จึงเปนสิทธิเชิงกลุม  
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ข. สิทธิในส่ิงแวดลอมในฐานะสิทธิของปจเจกบุคคล (As Individual Right)  

  แนวคิดฝายท่ีสอง เห็นวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิเชิงปจเจกบุคคลซ่ึงไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ

ลัทธิปจเจกชนนิยมท่ีเห็นวาสิทธิท่ีบุคคลจะอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีนั้น ผูถือสิทธิก็คือบุคคลหนึ่งๆ แตมีความ

เปนไปไดวาผูถูกกระทบสิทธิอาจมีบุคคลหลายๆ คนตองถูกกระทบสิทธิ แตก็อาจแยกพิจารณาไดวาบุคคลคน

ใดถูกกระทบสิทธิมากนอยเพียงใดได เชน ผูท่ีอยูใกลแหลงมลพิษมากท่ีสุดยอมตองถูกกระทบสิทธิหรือไดรับ

ผลรายมากท่ีสุด หากพิจารณาวาประชาชนท้ังหมดถูกกระทบสิทธิรวมกันจะสงผลใหผูท่ีเสียหายมากจะไมไดรับ

ความเปนธรรม  ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเห็นวา ปจเจกบุคคลเปนผูถือสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี ไมใชกลุมของ

ประชาชนท่ีจะเปนผูถือสิทธิ  

  ตราสารระหวางประเทศทางดานสิ่งแวดลอมท่ีสนับสนุนแนวความคิดในการคุมครองสิทธิใน

สิ่งแวดลอมท่ีดีของปจเจกบุคคล ตราสารแรกๆ ไดแก ปฏิญญาสตอกโฮลม ในป 1972 ดังปรากฏถอยคํา

ภาษาอังกฤษตอไปนี ้

  ห ลั ก ก า ร ข อ  1  แ ห ง  Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment บั ญ ญั ติ ว า  “ Man has the fundamental right to freedom, equality and 

adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and 

well-being..” 

 ตามหลักการขอ 1 ของปฏิญญาสตอกโฮลม ใชคําวา “มนุษย (Man)” ซ่ึงหมายถึงคนๆ หนึ่งหรือ

ปจเจกบุคคลนั่นเอง  

  นอกจากนี้ กลุมประเทศในยุโรปและอเมริกาใตท่ียอมรับวามนุษยมีสิทธิในการอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี

ตางก็รับเอาแนวคิดของปจเจกชนนิยมมาบัญญัติในตราสารระหวางประเทศระดับภูมิภาค ปรากฏอยูใน

อนุสัญญาอารฮุซ ค.ศ. 1998  ในภูมิภาคยุโรป และพิธีสารเพ่ิมเติมแหงอนุสัญญาอเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน

ในขอบเขตของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของภูมิภาคอเมริกาใต บัญญัติดังนี้ 

  มาตรา 11 แหง Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in 

the Area of Economics, Social and Cultural Rights บัญญัติวา  “Everyone shall have the right 

to live in a healthy environment and to have access to basic public services” 

  มาตรา 1 แห ง Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-

Making and Access to Justice in Environmental Matters บัญญัติวา “In order to contribute to 

the protection of the right of every person of present and future generations to live in 

an environment adequate to his or her health and well-being...” 
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  จะเห็นไดวาท้ังสองตราสารระหวางประเทศระดับภูมิภาคใชคําวา “Everyone” และ “Every 

Person” ซ่ึงมุงหมายวาเปนสิทธิเชิงปจเจกบุคคลมากกวาสิทธิเชิงกลุม  

 กลาวโดยสรุป ปจจุบันยังคงมีความเห็นท่ีแตกตางกันในสังคมระหวางประเทศ ท้ังแนวคิดทางวิชาการ

และตราสารระหวางประเทศท่ีปรากฏในระดับภูมิภาคตางๆ ท่ียังไมลงรอยกันระหวางสิทธิเชิงปจเจกบุคคล

หรือสิทธิเชิงกลุม อยางไรก็ดี แนวคิดท่ีเห็นวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิเชิงกลุมยังคงมีจํานวนจํากัดอยูเฉพาะ

ประเทศในแถบทวีปแอฟริกาเทานั้น แมจะปรากฏวาประเทศในแถบอเมริกาใตจะมีความพยายามในการนํา

สิทธิในสิ่งแวดลอมใปใชคุมครองบุคคลประหนึ่งเปนสิทธิมนุษยชน แตก็ยังคงมีความเห็นวาสิทธิในสิ่งแวดลอม

เปนสิทธิเชิงปจเจกบุคคลมากกวาสิทธิเชิงกลุมหรือสิทธิรวมกัน (Collective Right)  

2.2.3 การแปรรูปสิทธิมนุษยชนมาสูการเปนสิทธิในรัฐธรรมนูญ: กรณีของสิทธิในส่ิงแวดลอม 

ในทางวิชาการคําวา “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” กับคําวา “รัฐธรรมนูญ” มีความแตกตางกันอยูมาก โดย

คําวากฎหมายรัฐธรรมนูญเปนคําท่ีมีความหมายกวาง รวมเอาตัวบทรัฐธรรมนูญในแตละยุคแตละสมัย 

กฎเกณฑพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ (Ground Norm) จารีตประเพณีในรัฐธรรมนูญท้ังหลาย รวมถึงกฎมณเฑียร

บาลท่ีมีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญอยูดวย เปนตน สวนคําวารัฐธรรมนูญหมายความถึงตัวบทรัฐธรรมนูญท่ี

ใชบังคับ ณ ขณะนั้นๆ แตเพียงอยางเดียว67 

สิทธิมนุษยชน นั้นเปนสิทธิท่ีมีศักดิ์ทางกฎหมายเสมอรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ มีความเปนสากล

ใชบังคับไดท่ัวไป แมตัวบทรัฐธรรมนูญในสมัยหนึ่งๆ ไมไดบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนสิทธิใดสิทธิหนึ่งหรือ

หลายสิทธิไวในรัฐธรรมนูญ แตไมไดหมายความวารัฐนั้นๆ จะไมตองคุมครองสิทธิมนุษยชน เพราะสิทธิ

มนุษยชนมักจะปรากฏอยูในกฎเกณฑพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ หรือจารีตประเพณีในรัฐธรรมนูญอันเปน

กฎหมายรัฐธรรมนูญรูปแบบหนึ่งท่ีรัฐตางๆ จะตองคํานึงถึงเชนเดียวกัน เนื่องจากความเปนสากลของสิทธิ

มนุษยชนนั่นเอง รัฐทุกรัฐจึงตองมีหนาท่ีตามกฎหมายระหวางประเทศท่ีจะตองใหความคุมครอง เคารพ และ

เติมเต็มสิทธิมนุษยชนในอาณาเขตของประเทศตน ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงอาจปรากฏหรือไมปรากฏอยูในตัว

บทรัฐธรรมนูญของประเทศใดๆ ก็ได แตไมไดหมายความวาประเทศนั้นจะไมมีหนาท่ีในการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน 

ขณะท่ีสิทธิในรัฐธรรมนูญ (Constitutional Rights) นั้น มีความหมายอยางกวาง คลุมถึงสิทธิท่ีเปน

สิทธิมนุษยชนและสิทธิท่ีมิใชสิทธิมนุษยชนอยูดวย เชน สิทธิข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Right) และสิทธิตาม

กฎหมาย (Legal Right) เปนตน โดยเฉพาะสิทธิท่ีบัญญัติอยูในตัวบทรัฐธรรมนูญแตมิไดรับการยอมรับอยาง

เปนสากลวาเปนสิทธิมนุษยชน เชน เอกสิทธิและความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการไมถูกดําเนิน

                                                           
  67 วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2530), หนา 4 
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คดีอาญาในระหวางสมัยประชุมสภา สิทธิเชนวานี้เปนสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลท่ีบางรัฐอาจบัญญัติอยูใน

รัฐธรรมนูญจึงเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญแตมิใชสิทธิมนุษยชน  หรือสิทธิในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึง

ระดับปริญญาตรีโดยไมเสียคาใชจาย สิทธินี้อาจถือวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Right) ตาม

รัฐธรรมนูญได แตอาจไมใชสิทธิมนุษยชน เนื่องจากสิทธิมนุษยชนคํานึงถึงเพียงวารัฐจะตองคุมครองสิทธิใน

การไดรับการศึกษาท่ีจําเปนของมนุษยแตมิไดระบุวาโดยไมตองเสียคาใชจาย การท่ีไมตองเสียคาใชจายเปนสิ่ง

ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองเพ่ิมเติม ไมถือวาเปนสิทธิมนุษยชน (เพราะมิไดเปนสากลท่ัวไป) ดังนั้น การไมตองเสีย

คาใชจายอาจคุมครองเฉพาะคนไทยเทานั้นก็ได ไมถือวารัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนหากชาวตางชาติในประเทศ

ไทยอางสิทธินี้ตอรัฐ เปนตน  ปญหาท่ียากข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งก็คือ หากตัวบทรัฐธรรมนูญบัญญัติสิทธิบางประการ

ท่ีขัดหรือแยงกับสิทธิมนุษยชน สิทธิใดจะมีคาบังคับเหนือกวากัน 

การแปรรูปสิทธิมนุษยชนมาเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น รัฐตางๆ มีแนวทางในการแปรรูปหลาย

ประการ เชน การนําสิทธิมนุษยชนไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญโดยสวนใหญ  การบัญญัติใหคุมครองสิทธิ

มนุษยชนในภาพกวางๆ โดยใหนํากฎหมายระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมาใชบังคับ หรือการ

บัญญัติในกฎหมายอ่ืน เชน Bill of Rights ของสหรัฐอเมริกา เปนตน ดังนั้น การแปรรูปสิทธิมนุษยชนมาเปน

สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงกระทําไดหลายแนวทางตามแนวคิดทางรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ 

สวนสิทธิในสิ่งแวดลอมนั้นไมใชวาประเทศใดประเทศหนึ่งจะกลาวอางวาเปนสิทธิมนุษยชนได เพราะ

สิทธิมนุษยชนตองมีลักษณะเปนสากล ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิ

มนุษยชนโดยพรอมเพียงกัน มีความเปนสากล ดังเชน สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ สิทธิความเปนสวนตัว ฯลฯ 

อันเปนสิทธิมนุษยชนท่ีท่ัวโลกยอมรับเสียกอน หากสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนแลว การแปรรูปให

เปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญก็สามารถดําเนินการไดเชนเดียวกันกับสิทธิมนุษยชนท่ัวๆ ไป 

  อยางไรก็ดี หากประเทศไทยจะรับเอาสิทธิในสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยท่ีสิทธิใน

สิ่งแวดลอมยังไมไดรับการยอมรับวาเปนสิทธิมนุษยชนนั้น หากไดกระทําการดังกลาวเทากับเปนการรับรอง

คุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมใหเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Rights) ท่ีมิใชสิทธิมนุษยชน และ

จะตองวิเคราะหถอยคําของการรับรองวาสิทธิท่ีคุมครองอยูในระดับใด ตามแผนภาพ เชน 
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สิทธิในรัฐธรรมนูญ

Legal 

Rights

Human 

Rights

Fundamental 

Rights

 

(1) ลักษณะของสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญนั้น มักรวมเอาสิทธิมนุษยชนเขาไปดวยถือวาเปน

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนภายในประเทศวาควรไดรับสิทธิใดๆ บาง ในบางทฤษฎีถือวาสิทธิและเสรีภาพข้ัน

พ้ืนฐานไมอาจมีตัวบทรัฐธรรมนูญฉบับใดๆ มายกเลิกเพิกถอนสิทธิดังกลาวออกไปได และไมมีความจําเปนตอง

บัญญัติไวในตัวบทรัฐธรรมนูญท้ังหมด เนื่องจากเปนสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีรัฐจําเปนตองคุมครอง และถือวาสิทธิ

และเสรีภาพเหลานั้นไดรับการรับรองทํานองเดียวกันกับจารีตประเพณีในรัฐธรรมนูญ หากประเทศไทยจะ

รับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญจําเปนตองระบุใหชัดเจน เนื่องจากหากไมระบุให

ชัดเจนอาจกลายเปนเพียงสิทธิทางกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีอาจถูกยกเลิกเพิกถอนโดยตัวบทรัฐธรรมนูญท่ี

ออกมาแกไขในภายหลังได 

(2) ลักษณะของสิทธิทางกฎหมาย (Legal Rights) ตามรัฐธรรมนูญนั้น มักจะมีลักษณะเปนสิทธิ

ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวเปนการเฉพาะ ไมใชสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และสิทธินี้อาจยกเลิกเพิกถอนได

โดยตัวบทรัฐธรรมนูญท่ีออกมาแกไขเพ่ิมเติมในภายหลัง ความมุงหมายของการรับรองสิทธินี้ไวในรัฐธรรมนูญก็

เพ่ือมิใหรัฐออกกฎหมายมายกเลิกเพิกถอนสิทธิ หรือละเมิดสิทธินั่นเอง แตมิไดมีความประสงคจะใหสิทธินี้เปน

สิทธิข้ันพ้ืนฐาน เชน เอกสิทธิของ สส. หรือ สว. ในสมัยประชุมรัฐสภา หรือสิทธิในการไดรับการศึกษาถึงข้ัน

ปริญญาเอกโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน  หากประเทศไทยรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ในลักษณะนี้ยอมหมายความวาสิทธินี้สามารถยกเลิกเพิกถอนไดในภายหลังดวย 

ดังนั้น การวิเคราะหวาสิทธิตางๆ ท่ีปรากฏอยูในตัวบทรัฐธรรมนูญนั้นเปนสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญสําหรับประเทศท่ีมีองคกรท่ีทําหนาท่ีในการคุมครองสิทธิมนุษยชนจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยาง

มาก เนื่องจากองคกรท่ีทําหนาท่ีในการคุมครองสิทธิมนุษยชนจะตองคุมครองเฉพาะสิทธิท่ีเปนสิทธิมนุษยชน

อันเปนสากลและมีคาบังคับเทียบเทากฎหมายรัฐธรรมนูญเทานั้น หากองคกรดังกลาวนําสิทธิท่ีปรากฏอยูใน

รัฐธรรมนูญแตมิใชสิทธิมนุษยชนมาคุมครองประชาชนดวยก็เทากับวา องคกรนั้นทําหนาท่ีเกินขอบอํานาจท่ี

กฎหมายบัญญัติไว  

International 
Human Rights 
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2.2.4 กลุมคนหรือชุมชนกับการเปนผูทรงสิทธิมนุษยชน: กรณีของสิทธิชุมชน 

แตเดิมนักวิชาการเห็นวาสิทธิมนุษยชน เปนสิทธิของปจเจกบุคคลแตละคนท่ีมีมาตั้งแตเกิด มนุษยทุก

คนเม่ือเกิดมาแลวยอมถือวาตองไดรับความคุมครองจากรัฐทุกรัฐในโลกเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิในชีวิต 

สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการแสดงออก การเคลื่อนไหว การไมเลือกปฏิบัติดานเชื้อชาติ สี

ผิว เปนตน จะเห็นวาสิทธิหรือเสรีภาพเหลานี้เปนสิทธิท่ีมนุษยแตละคนมีสิทธิอางเพ่ือใชยันกับรัฐใดๆ ให

คุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของตนไดเม่ือถูกละเมิดสิทธิ  

ในเวลาตอมาจึงมีการนําแนวคิดของสิทธิเชิงกลุมท่ีปรากฏอยูในมาตรา 1 ของกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในป 1966 ไปใชคุมครองชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม (Indigenous 

Peoples’ Rights) และเม่ือสิทธิในชวงท่ีสามไดมีการกลาวถึง ไมวาจะเปนสิทธิในการพัฒนา สิทธิในสันติภาพ 

ซ่ึ งเป นสิท ธิ รวม กัน  (Collective Right) ห รือแนวคิด  Solidarity Right เกิด ข้ึนมาทํ าให สิท ธิชุ มชน 

(Community Rights) ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเชนกัน  

ลาสุดในป ค.ศ. 2007 องคการสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

ของชนพ้ืนเมืองข้ึน โดยมี 143 ประเทศลงคะแนนใหการรับรองปฏิญญาฉบับนี้ โดยปฏิญญาฉบับนี้สรางความ

ชัดเจนถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองมากยิ่งข้ึนมีท้ังสิทธิท่ีเปนสิทธิเชิงกลุม (Collective Right) และสิทธิเชิงปจเจก 

(Individual Right) ท่ีกลาวไวในปฏิญญาฉบับนี้ 

ก. ชนพ้ืนเมือง (Indigenous Peoples)  

ชนพ้ืนเมือง ตามนัยขององคการสหประชาชาติ หมายถึง ประชาชนกลุมแรก กลุมชนเผา คน

พ้ืนเมืองด้ังเดิม และชนพ้ืนเมืองแตเริ่มแรกซ่ึงมีความตอเนื่องของประวัติศาสตรกอนท่ีจะมีการรุกราน และ

กอนท่ีสังคมอาณานิคมจะเขาไปในพ้ืนท่ีนั้นๆ ชนพ้ืนเมืองมีความแตกตางจากสวนของสังคมปจจุบัน ท่ีมี

อภิสิทธิ์มากกวาในดินแดนซ่ึงชนพ้ืนเมืองไดอยูมากอน แตผูมารุกรานในปจจุบันกลับไมไดพิจารณาชนพ้ืนเมือง

เขารวมเปนสวนหนึ่งของสังคม ชนพ้ืนเมืองเหลานี้ยังดํารงชีวิตตามจารีตประเพณีของตน มุงม่ันท่ีจะปกปอง

รักษา พัฒนา และถายทอดดินแดนท่ีตกทอดอัตลักษณของชนพ้ืนเมืองใหกับชนรุนถัดไป แมวาการปรากฏตัว

ข้ึนของบุคคลกลุมอ่ืนจะมีผลตอวัฒนธรรม สังคมและระบบกฎหมายก็ตาม 

ข. เปรียบเทียบสิทธิของชนพ้ืนเมืองตามปฏิญญาฯ  

   ปฏิญญาฯ ไดบัญญัติไวชัดเจนวาชนพ้ืนเมืองมีสิทธิท้ังเชิงกลุมและเชิงปจเจกบุคคลตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และในปฏิญญาฉบับนี้ยังไดระบุสิทธิตางๆของชน

พ้ืนเมืองโดยแบงแยกวาสิทธิใดเปนสิทธิเชิงกลุมและเปนสิทธิเชิงปจเจกบุคคล ดังตารางเปรียบเทียบ 
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มาตรา 3-4 สิทธิในการกําหนดเจตนาหรือการตัดสินใจดวยตัวเอง 

(Right to Self-Determination) ท้ังฐานะทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม สิทธิในการปกครองตนเองภายในทองถ่ินของ

ตน 

มาตรา 6 ชนเผาพ้ืนเมืองทุกคนมีสิทธิ

ท่ีจะไดสัญชาต ิ

มาตรา 5 สิทธิท่ีจะรักษาและสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันทาง

การเมืองกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตน ใน

ขณะเดียวกันก็มีสิทธิมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 

 

มาตรา 7 วรรคสอง สิทธิของการเปนกลุมชนท่ีจะดํารงชีวิตอยางมี

เสรีภาพ ความสงบสุข และความม่ันคงปลอดภัย ในฐานะเปนกลุมชน

ท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง และจะตองไมเปนผูถูกลางเผาพันธุ หรือ

ถูกกระทําดวยความรุนแรงใดๆ รวมถึงการถูกบังคับใหแยกลูกหลาน

ของกลุมชนของตนไปอยูกับคนกลุมอ่ืน 

มาตรา 7 วรรค 1 ชนเผาพ้ืนเมืองทุก

คนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิต มีความสมบูรณ 

ท้ังทางรางกายและจิตใจและมีความ

ม่ันคงปลอดภัย 

มาตรา 8 สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหถูกกลืนกลายทางชาติพันธุ หรือถูก

ทําลายทางวัฒนธรรม 

มาตรา 8 สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหถูก

กลืนกลายทางชาติ พั นธุ  ห รือ ถูก

ทําลายทางวัฒนธรรม 

มาตรา 9 สิทธิในการเปนสมาชิกหรือเปนสวนหนึ่งของชุมชนชนเผา

หรือชาติ โดยเปนไปตามธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนหรือชาติ

นั้นๆ และตองไมเลือกปฏิบัติในการใชสิทธินี้ 

มาตรา 9 สิทธิในการเปนสมาชิกหรือ

เปนสวนหนึ่งของชุมชน ชนเผาหรือ

ชาติ โดยเปนไปตามธรรมเนียมและ

ประเพณีของชุมชนหรือชาตินั้นๆ  

มาตรา 10 ไมถูกบังคับโยกยายออกจากท่ีดินหรืออาณาเขตของตน 

การโยกยายไปอยูท่ีใหมจะทําไมไดหากไมไดรับการยินยอมอยางเต็ม

ใจ โดยมีการแจงความยินยอมลวงหนา 

 

มาตรา 11 สิทธิในการปฏิบัติและฟนฟูธรรมเนียมและประเพณี ซ่ึง

รวมถึงสิทธิท่ีจะธํารงรักษา ปกปอง และพัฒนาวัฒนธรรมของตนท่ี

เกิดข้ึนมาตั้งแตอดีต ปจจุบันและจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

มาตรา 12 ชนเผาพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะแสดงออก ปฏิบัติ พัฒนา และ

สั่งสอน ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีทางศาสนาและจิตวิญญาณ

ของตน มีสิทธิท่ีจะรักษา ปกปอง และเขาถึงสถานท่ีทางวัฒนธรรม

และศาสนา มีสิทธิท่ีจะใชและควบคุมสิ่งตางๆ ท่ีใชในพิธี และมีสิทธิท่ี
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จะใหศพของตนถูกสงกลับไปยังถ่ินเกิด 

มาตรา 13 สิทธิท่ีจะฟนฟู ใช พัฒนา และสงผานเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรภาษา ตํานาน ปรัชญา ภาษาพูดและวรรณกรรมไปยัง

คนรุนลูกรุนหลาน และมีสิทธิท่ีจะตั้งชื่อและคงชื่อของชุมชน สถานท่ี 

และบคุคล 

 

มาตรา 14 วรรคแรก สิทธิ ท่ี จะกอตั้ งและควบคุมระบบและ

สถาบันการศึกษาของตนโดยจัดใหมีการศึกษาท่ีสอนเปนภาษาของตน

ซ่ึงเหมาะสมกับวิธีการเรียนและการสอนตามวัฒนธรรมของตน 

มาตรา 14 วรรคสอง ชนเผาพ้ืนเมือง 

โดยเฉพาะเด็กๆ มีสิทธิ ท่ีจะเขารับ

การศึกษาของรัฐในทุกระดับและทุก

รูปแบบ โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

มาตรา 15 สิทธิท่ีจะมีเกียรติและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ประเพณี ประวัติศาสตร และความปรารถนา โดยจะถูกสะทอนให

เห็นอยางเหมาะสมผานการศึกษาและขอมูลตางๆ ท่ีเปนสาธารณะ 

 

มาตรา 16 สิทธิท่ีจะกอตั้งสื่อท่ีเปนภาษาของตนและมีสิทธิท่ีจะเขาถึง

สื่อท่ีไมใชสื่อของชนเผาพ้ืนเมืองทุกรูปแบบโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

 

มาตรา 17 สิทธิอยางสมบูรณภายใตกฎหมายแรงงานของประเทศตน

และกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ 

มาตรา 17  สิทธิภายใตกฎหมาย

แรงงานของประเทศตน และกฎหมาย

แรงงานระหวางประเทศ  และสิทธิท่ี

จะไมถูกเลือกปฏิบัติดานแรงงาน การ

จางงานหรือคาจางแรงงาน 

มาตรา 18 สิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีจะมีผลกระทบ

ตอสิทธิของตน โดยผานตัวแทนจากชนเผาเขารวมในกระบวนการนี ้

 

มาตรา 20 สิทธิท่ีจะธํารงรักษาและพัฒนาระบบหรือสถาบันทาง

การเมืองเศรษฐกิจและสังคม มีสิทธิในการยังชีพและการพัฒนาดวย

วิธีการตางๆ อยางม่ันคง และมีสิทธิ ท่ีจะเขารวมอยางอิสระใน

กิจกรรมดานประเพณีและเศรษฐกิจ 

 

มาตรา 21 สิทธิท่ีจะปรับปรุงพัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ของตนให ดี ข้ึน ซ่ึงรวมถึงการศึกษา การจางงาน การฝกอาชีพ 

บานเรือน การสงเสริมอนามัย ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัต ิ

 

มาตรา 23 สิทธิท่ีจะกําหนดและลําดับความสําคัญกอนหลังเรื่องการ

พัฒนาและยุทธศาสตรเพ่ือใหมีสิทธิในการพัฒนา 
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มาตรา 24 สิทธิในเรื่องยาพ้ืนบานและธํารงไวซ่ึงวิธีการรักษาสุขภาพ 

รวมไปถึงการอนุรักษสมุนไพร สัตว และแรธาตุตางๆ ท่ีสําคัญท่ีใชเพ่ือ

การรักษา 

มาตรา 24 สิทธิท่ีจะเขารับบริการทาง

สุขภาพและสังคมทุกประเภท โดยไม

มีการเลือกปฏิบัติ  และสิทธิอยางเทา

เทียมท่ีจะมีสุขภาพทางรางกายและ

จิตใจตามมาตรฐานสูงสุดท่ีพึงจะมีได 

มาตรา 25 สิทธิท่ีจะธํารงและสรางความเขมแข็งในเรื่องความสัมพันธ

ทางจิตวิญญาณท่ีมีตอท่ีดิน อาณาเขต น้ํา ชายฝง และทรัพยากรท่ีตน

เคยเปนเจาของหรือครอบครองและมีสิทธิท่ีจะสนับสนุนสงเสริมใหคน

รุนหลังไดปฏิบัติเชนเดียวกัน 

 

มาตรา 26 สิทธิในท่ีดิน อาณาเขต และทรัพยากรท่ีตนเคยเปน

เจาของครอบครอง เคยใชสอย หรือเคยไดมา และสิทธิท่ีจะเปน

เจาของ ใชประโยชน พัฒนา และควบคุม ท่ีดิน อาณาเขตและ

ทรัพยากร และรวมถึงสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเคยครอบครองโดยเหตุผลท่ีเปน

เจาของแตด้ังเดิมหรือเคยประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม หรือเคยใชแต

ดั้งเดิมมา 

 

มาตรา 28 สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชย ซ่ึงหมายรวมถึงการใหคืน หาก

การใหคืนไมอาจกระทําไดก็ควรใหการชดเชยอ่ืนๆ ท่ียุติธรรม เปน

ธรรม และมีมูลคาเทากับท่ีดินอาณาเขต และทรัพยากร ท่ีชนเผา

พ้ืนเมืองเคยเปนเจาของมาแตดั้งเดิม เคยครอบครอง หรือเคยใช

ประโยชน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดถูกยึดไป เอาไปครอบครอง ใชสอย หรือ

ทําลาย โดยชนเผาพ้ืนเมืองมิไดยินยอมอยางเต็มใจ หรือมิไดยินยอม

ใหกระทําการดังกลาวกอนลวงหนา 

 

มาตรา 29 สิท ธิ ในการอนุ รักษ และปกป องสิ่ งแวดลอมและ

ความสามารถทางการผลิตของท่ีดิน อาณาเขต และทรัพยากร 

 

มาตรา 30 สิทธิท่ีจะรักษา ควบคุม ปกปองและพัฒนา มรดกทาง

วัฒนธรรม ความรูดั้งเดิม การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม อีกท้ัง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ซ่ึงหมายรวมถึงทรัพยากร

มนุษยและพันธุกรรม เมล็ดพันธุพืช ยา ความรูในเรื่องคุณสมบัติของ

พืชและสัตว ฯลฯ 

 

มาตรา 32 สิทธิท่ีจะกําหนดและลําดับความสําคัญกอนหลังเรื่องการ

พัฒนาและยุทธศาสตรตางๆ ในเรื่องท่ีดิน อาณาเขตและทรัพยากร 

 

มาตรา 33 สิทธิท่ีจะกําหนดอัตลักษณหรือการเปนสมาชิก ท่ีปฏิบัติ  
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ตามธรรมเนียมและประเพณีของตน และสิทธิท่ีจะกําหนดโครงสราง 

และมีสิทธิเลือกสมาชิกของสถาบันของชนเผา โดยทําตามข้ันตอนและ

วิธีการของตน 

มาตรา 34 สิทธิท่ีจะสงเสริมพัฒนาและรักษาโครงสรางท่ีเปนสถาบัน 

และธรรมเนียมท่ีมีลักษณะเฉพาะของตน จิตวิญญาณ ประเพณี

ระเบียบข้ันตอน 

 

มาตรา 35 สิทธิท่ีจะกําหนดความรับผิดชอบของบุคคลในชุมชน  

มาตรา 36 สิทธิท่ีจะรักษาและพัฒนาการติดตอสัมพันธความสัมพันธ 

รวมถึงกิจกรรมตางๆ ทางดานจิตวิญญาณ วัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจและความมุงหมายทางสังคม กับสมาชิกของชนเผาของตน

และกลุมชนอ่ืนๆ ท่ีอยูอีกฟากหนึ่งของพรมแดน 

 

มาตรา 37 สิทธิท่ีจะไดรับการรับรอง การปฏิบัติตาม และการบังคับ

ใชตามสัญญา ขอตกลง หรือการจัดการท่ีนําไปสูประโยชน ซ่ึงไดสรุป

รวมกันกับรัฐหรือกับผูสืบทอดตําแหนงตอของรัฐ 

 

มาตรา 39 สิทธิท่ีจะเขาถึงความชวยเหลือทางการเงินและทางเทคนิค

จากรัฐและโดยผานความรวมมือระหวางประเทศ 

 

  

  จากตารางจะเห็นไดวาสิทธิชุมชนพ้ืนเมืองนั้น มีท้ังสวนท่ีเปนสิทธิเชิงกลุม และสวนท่ีเปนสิทธิเชิง

ปจเจกบุคคล โดยสิทธิเชิงกลุมมีจํานวนประมาณ 30 มาตรา ในขณะท่ีสิทธิเชิงปจเจกบุคคลมีเพียง 7 มาตรา 

แสดงใหเห็นวาแนวโนมของสิทธิชุมชนนั้นมีความเปนสิทธิเชิงกลุมคอนขางมากกวาสิทธิเชิงเดียว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเม่ือพิจารณาในประเด็นเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนพ้ืนเมือง จะเห็นไดวาเปนสิทธิเชิง

กลุมเสียสวนใหญ รวมถึงสิทธิในการปกปองคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม พ้ืนท่ี แหลงน้ํา ยารักษาโรค 

ทรัพยสินทางปญญา สิทธิเชิงกระบวนการ การมีสวนรวม สิทธิในการมีสวนรวมการตัดสินใจ หรือสิทธิในการ

ไดรับขอมูลขาวสารลวนเปนสิทธิเชิงกลุมท้ังสิ้น สวนสิทธิเชิงปจเจกบุคคลนั้นหากพิจารณาใหดีแลวจะไมมี

ความแตกตางจากสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลว เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ สิทธิในการศึกษา เปนตน   

ขณะท่ีสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเทาท่ีผานมานั้น มีผูใหความเห็นไววาเปน

สิทธิเชิงปจเจกบุคคล ยังไมไปไกลถึงสิทธิเชิงกลุม68 ซ่ึงแตกตางจากปฏิญญาสากลฉบับนี้ ทําใหการคุมครอง

สิทธิชุมชนในประเทศไทยมีความแตกตางออกไปและมีขอจํากัดในการคุมครองมากยิ่งข้ึน 

                                                           
  68 เสนห จามริก, บทสังเคราะหโครงการสิทธิชุมชนศึกษา 2546-2549, หนา 7, [ออนไลน: 

http://www.sanehchamarik.in.th/attachments/026_190810.pdf] 
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อยางไรก็ดี ตามท่ีไดกลาวไวแลววา สิทธิมนุษยชนในชวงท่ีสามไดรับการถกเถียงในวงวิชาการอยาง

กวางขวางและยังไมเปนท่ียุติวา สิทธิเชิงกลุมเชนวานี้ สมควรไดรับการคุมครองเชนเดียวกับสิทธิมนุษยชน หรือ

ควรเปนเพียงสิทธิท่ีแนะนําใหรัฐบัญญัติกฎหมายคุมครองไวเทียบเทาสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional 

Rights) แตไมถึงข้ันเปนสิทธิมนุษยชนอันเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3  

การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบังคับใชสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของ

องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค 

 

3.1 การบังคับใชสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขององคการระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนแหง

ภูมิภาคยุโรป 

3.1.1 อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 

อนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 1950 เปนขอตกลง

ระหวางประเทศระดับภูมิภาคยุโรปท่ีสภายุโรปไดจัดทําข้ึนเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชนในยุโรป โดยรับ

แนวความคิดมาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 อนุสัญญาแหงยุโรปฉบับนี้มีเจตนารมณ

เพ่ือคุมครองและพัฒนาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน โดยเปนกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีลักษณะ

พิเศษแตกตางจากกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไปท่ียอมรับวา ปจเจกบุคคลถือเปนบุคคลหรือผูทรงสิทธิตาม

กฎหมายระหวางประเทศไดอยางชัดเจนท่ีสุด ดังมาตรา 34 แหงอนุสัญญาฯ ระบุวา “ศาลอาจรับคํารองจาก

บุคคลใดๆ หรือองคกรเอกชน หรือกลุมของปจเจกบุคคลท่ีอางวาตกเปนเหยื่อของการกระทําละเมิดจากรัฐ

ภาคีแหงอนุสัญญา ตามท่ีกําหนดไวในสวนท่ีหนึ่งของอนุสัญญานี้หรือพิธีสาร รัฐภาคีรับรองวาจะไมเปน

อุปสรรคในทางใดๆตอการดําเนินการใหมีผลบังคับใชสิทธินี้” อันจะเห็นไดวากฎหมายระหวางประเทศระดับ

โลกท่ีผานมากอนหนานี้ไมวาจะเปนศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศใด ไมเคย

ปรากฏใหปจเจกบุคคลสามารถเรียกรองสิทธิดวยตนเองไดเลย หากจะเรียกรองสิทธิของตนตองรองขอผานรัฐ

ท่ีตนสังกัดหรือมีสัญชาติเพ่ือใหรัฐเปนตัวแทนในการฟองรองหรือเรียกรองเอากับรัฐอ่ืนๆ นั่นเอง จึงถือไดวา

อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้เปนอนุสัญญาท่ีมีลักษณะเหนือรัฐ (Supra-National) ท่ีคุมครองปจเจก

บุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศชัดเจนท่ีสุด 

 อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 1950 ฉบับปรับปรุงแกไขโดยพิธี

สารถึงฉบับท่ี 14 ค.ศ. 2010 มีท้ังสิ้น 59 มาตรา แบงออกเปน 3 สวนไดแก  

สวนท่ี 1 เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 

 มาตรา 1 พันธกรณีของรัฐตอสิทธิมนุษยชน    

 มาตรา 2 สิทธิในชีวิต 

 มาตรา 3 หลักการหามทรมาน 
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 มาตรา 4 การหามคาทาสและแรงงาน 

 มาตรา 5 สิทธิในเสรีภาพและความม่ันคง 

 มาตรา 6 สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี 

 มาตรา 7 หลักการไมถูกลงโทษหากไมมีกฎหมายกําหนด 

 มาตรา 8 สิทธิในการเคารพตอชีวิตครอบครัวและสวนตัว 

 มาตรา 9 เสรีภาพในทางความคิด ความรูสึกนึกคิด และการนับถือศาสนา 

 มาตรา 10 เสรีภาพในการแสดงออก 

 มาตรา 11 เสรีภาพในการเขาสมาคมหรือชุมนุม 

 มาตรา 12 สิทธิในการแตงงาน 

 มาตรา 13 สิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิผล 

 มาตรา 14 หลักการหามเลือกประติบัติ 

 มาตรา 15 หลักผูแทนในสถานการณฉุกเฉิน 

 มาตรา 16 การจํากัดกิจกรรมทางการเมืองของคนตางดาว 

 มาตรา 17 หลักการใชสิทธิโดยมิชอบ 

 มาตรา 18 หลักการจํากัดการใชสิทธิ 

สวนท่ี 2 เก่ียวกับศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป 

 ตั้งแตมาตรา 19 ถึงมาตรา 51 กลาวถึง การกอตั้งศาลสิทธิมนุษยชน จํานวนผูพิพากษา 

สํานักงานศาล การคัดเลือกผูพิพากษา วาระการดํารงตําแหนง ผูรายงานของศาล ท่ีประชุมผูพิพากษา อํานาจ

ของผูพิพากษานายเดียว อํานาจของคณะกรรมการผูพิพากษา การทําคําวินิจฉัยของศาล อํานาจของท่ีประชุม

ใหญ (Grand Chamber) เขตอํานาจศาล คดีระหวางรัฐ คําฟองของปจเจกบุคคล  การยื่นคําฟอง การ

แทรกแซงของบุคคลท่ีสาม  การตรวจสอบขอเท็จจริง  การระงับขอพิพาทดวยดี การรับฟงพยานและเอกสาร

ตางๆ การทําคําพิพากษา และการเสนอคดีไปยังท่ีประชุมใหญ  การจัดใหมีเหตุผลในคําพิพากษา ผลผูกพัน

ของคําพิพากษาและการบังคับคดี การทําความเห็นแนะนํา (Advisory Opinion) และเหตุผลในความเห็น

แนะนํา คาใชจายของศาล  รวมถึงเอกสิทธิและความคุมกันของผูพิพากษา 

สวนท่ี 3 เก่ียวกับบทบัญญัติเบ็ดเตล็ด  

 ตั้งแตมาตรา 52 ถึงมาตรา 59 ซ่ึงไดแก บทบัญญัติเก่ียวกับเลขาธิการศาล การปกปองสิทธิ

มนุษยชน อํานาจของคณะมนตรียุโรปและสภายุโรป การระงับขอพิพาทดวยวิธีอ่ืน  การทําขอสงวน การลง

นามและการใหสัตยาบัน เปนตน 
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  นอกจากนี้  ยังมีพิธีสาร (Protocol) อีก 16 ฉบับ (ถึงป 2556) โดยมีท้ังกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม 

วางหลักการเพ่ิมเติม และแกไขเพ่ิมเติมอนุสัญญายุโรปดังกลาว โดยสังเขปเทาท่ีสําคัญดังนี้  

• พิธีสารฉบับท่ี 1 เพ่ิมเติม Right to Peaceful Enjoyment of Property, Right to Education  

และ Right to Free Elections by Secret Ballot. 

• พิธีสารฉบับท่ี 2 กําหนดใหศาลมีอํานาจทําความเห็นแนะนํา (Advisory Opinion) 

• พิธีสารฉบับท่ี 6 กําหนดใหยกเลิกโทษประหารชีวิต 

• พิธีสารฉบับท่ี 7 เพ่ิมเติมสิทธิมนุษยชนและขยายความสิทธิมนุษยชนท่ีบัญญัติไวแลวใหชัดเจนมากข้ึน 

ดังนี ้ 

o The right of aliens to procedural guarantees in the event of expulsion from 

the territory of a State 

o The right of a person convicted of a criminal offence to have the conviction 

of sentence reviewed by a higher tribunal ; 

o The right to compensation in the event of a miscarriage of justice ; 

o The right not to be tried or punished in criminal proceedings for an offence 

for which one has already been acquitted or convicted (ne bis in idem) ; 

o Equality of rights and responsibilities as between spouses. 

• พิธีสารฉบับท่ี 8-10 กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการพิจารณาคดีของศาล 

• พิธีสารฉบับท่ี 11 เก่ียวกับการบังคับตามคําพิพากษาและการลงคะแนนเสียงของผูพิพากษา 

• พิธีสารฉบับท่ี 12 วางหลักการเก่ียวกับการหามเลือกปฏิบัติกรณีท่ัวไป 

• พิธีสารฉบับท่ี 13 หามมิใหมีโทษประหารชีวิต 

• พิธีสารฉบับท่ี 14 วางหลักเกณฑเก่ียวกับการคัดเลือกผูพิพากษา องคคณะ การพิจารณาคดี 

• พิธีสารฉบับท่ี 15 กําหนด Principle of Subsidiarity  และ The Doctrine of the Margin of 

Appreciation ไวในคําปรารภ ยกเลิกสิทธิของรัฐภาคีในการสละเขตอํานาจของศาลในระดับตางๆ  

• พิธีสารฉบับท่ี 16 กําหนดใหศาลภายในรัฐภาคีอาจขอใหศาลสิทธิมนุษยชนทําความเห็นแนะนํา 

(Advisory Opinion) ได 

โดยภาพรวมจะเห็นไดวาสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการคุมครองตามอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 1950 ไมรวมถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีแตเปนเพียงสิทธิท่ีแวดลอมใกลเคียง เชน 

สิทธิในชีวิต  สิทธิในการเคารพตอชีวิตครอบครัวและสวนตัว เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในกระบวนการ

พิจารณาคดี สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน ดังนั้นในการพิจารณา

คดีของศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปจึงมีขอจํากัดอยูเพียงขอกฎหมายท่ีอนุสัญญาฯ ใหเขตอํานาจไวเทานั้น  
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  3.1.2 ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป (European Court of Human Rights) 

  ทวีปยุโรปมีศาลท่ีมีลักษณะเหนือรัฐ (Supra-National) ซ่ึงคําพิพากษาของศาลจะอยู เหนือ

กฎหมายภายในของรัฐ เม่ือศาลมีคําพิพากษาแลว หากคําพิพากษาแตกตางจากกฎหมายภายในของรัฐคูกรณี 

รัฐคูกรณีจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายของตนใหสอดคลองกับคําพิพากษาของศาล มีท้ังหมด 2 ศาล

ดวยกัน ไดแก 1) ศาลยุติธรรมแหงยุโรป (European Court of Justice) ปจจุบันเปลี่ยนเปนศาลยุติธรรมแหง

สหภาพยุโรป (Court of Justice of the European Union: CJEU) ซ่ึงจะรับวินิจฉัยคดีตามสนธิสัญญาจัดตั้ง

สหภาพยุโรปและตองเปนคดีท่ีพิพาทกันภายในรัฐภาคีสหภาพยุโรปเทานั้น โดยศาลยุติธรรมแหงสภาพยุโรปจะ

ไมรับวินิจฉัยคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เวนแตคดีท่ีกระทบตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไวใน

สนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป ศาลยอมมีอํานาจหยิบยกข้ึนวินิจฉัยได  และ 2) ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป 

(European Court of Human Rights) ซ่ึงเปนศาลท่ีรับวินิจฉัยคดีสิทธิมนุษยชนในยุโรปเปนการเฉพาะ 

ดังนั้น ในการศึกษาคดีตางๆ จึงตองศึกษาศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปเปนหลัก 

  ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 1959 ตามมาตรา 19 แหงอนุสัญญา

สิทธิมนุษยชนแหงยุโรป ปจจุบันมีเขตอํานาจครอบคลุม 47 ประเทศสมาชิกในทวีปยุโรป (ครอบคลุมท้ัง

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ และประเทศในทวีปยุโรปอีก 19 ประเทศ) การคัดเลือกผูพิพากษา

ตามพิธีสาร ฉบับท่ี 14 ค.ศ. 2010 ซ่ึงเปนฉบับแกไขลาสุดท่ีใชบังคับอยู ณ ปจจุบัน กําหนดใหผูพิพากษา

จะตองไดรับการคัดเลือกจากคะแนนโหวตของท่ีประชุมสมัชชารัฐสภาแหงคณะมนตรียุโรป (Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe) โดยผูพิพากษาจะไดรับการเสนอชื่อจากรัฐสมาชิกละ 3 คน เม่ือ

โหวตแลวจะเหลือเพียง 1 คนของแตละรัฐ ผูพิพากษาแตละคนอยูในตําแหนงวาระ 9 ปเทานั้นไมสามารถตอ

อายุได (แตเดิมวาระจะมีกําหนด 6 ป แตผูพิพากษาสามารถกลับเขามาเปนผูพิพากษาไดอีกวาระหนึ่ง) ในการ

พิจารณาพิพากษาคดีความจะใชผูพิพากษา 3 คน หากความเห็นไมสอดคลองกันใหใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ใน

การตัดสินคดีความ หากมีประเด็นท่ีเปนท่ีถกเถียงกันระหวางองคคณะ หรือเปนประเด็นท่ีมีปญหารายแรง ผู

พิพากษาคนหนึ่งอาจนําประเด็นดังกลาวไปเขาสูท่ีประชุมเล็ก (Chambers) มีผูพิพากษาจํานวน 7 คน หรือท่ี

ประชุมใหญ (Grand Chamber) มีผูพิพากษาจํานวน 17 คนเพ่ือหาขอยุติตามแตกรณี  

 เขตอํานาจของศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปในการรับคดีข้ึนวินิจฉัยจะตองเปนคดีท่ีเก่ียวของกับ

สิทธิมนุษยชนเทานั้น หากมีประเด็นท่ีเก่ียวโยงกับศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป ศาลอาจขอความเห็นไดหรือ

รวมมือกันในประเด็นท่ีเก่ียวโยงกันก็ได ในการฟองคดีนั้นผูฟองคดีอาจเปนรัฐเม่ือเปนขอพิพาทระหวางรัฐกับ

รัฐ (Inter-State) หรืออาจเปนปจเจกบุคคลกับรัฐก็ได  นอกจากนี้ศาลยังมีหนาท่ีตอบความเห็นขอหารือ 

(Advisory Opinion) แกคณะมนตรียุโรปในปญหาเก่ียวกับการตีความอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนยุโรปก็

ได  คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปมีผลผูกพันท้ังคูความและเปนหลักการใหแกประเทศสมาชิกท่ี

จะตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนแกทุกคนในรัฐสมาชิกใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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 กฎหมายท่ีศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปใชในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความนั้น ศาลจะใชอนุสัญญาแหง

ยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 1950 และพิธีสารท่ีเก่ียวของเปนหลักใน

การวินิจฉัย1 จึงถือเปนขอจํากัดของศาลท่ีไมอาจนําตราสารระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ มา

ปรับแกคดีได ดังนั้น การท่ีศาลมิไดวินิจฉัยถึงสิทธิมนุษยชนนอกกรอบของอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 1950 จึงเปนเรื่องท่ีพบเห็นไดเปนปกติ 

 3.1.3 คําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

  คดีท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมท่ีศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปยกข้ึนมาวินิจฉัยมีอยูจํานวนมาก แต

ขอจํากัดของศาลคือจะตองอาศัยอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนกฎหมายหลักในการใชพิจารณา

พิพากษาคดีความ ซ่ึงไมปรากฏวาสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) อยูในสิทธิตางๆ ท่ีไดรับความ

คุมครองตามอนุสัญญา  ดังนั้น คดีท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอมจึงตองใชสิทธิเทาท่ีปรากฏใน

อนุสัญญาฯ เปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยมาตราท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมมีดังนี้  

  1) สิทธิในชีวิต (Right to Life) มาตรา 2 

  2) สิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว (Right to Respect for Private and 

Family Life) มาตรา 8 

  3) สิทธิในการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรมและการเขาถึงศาล (Right to a Fair Trial and to 

Have Access to a Court) มาตรา 6 

  4) สิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ (Right to an Effective Remedy) 

มาตรา 13 

  5) สิทธิ ในการมีความสุขของเจ าของทรัพยสินอย างสงบ  (Right to the Peaceful 

Enjoyment of One’s Possessions) มาตรา 1 ของพิธีสาร ฉบับท่ี 1 

  6) สิทธิในการไดรับและเผยแพรขาวสารและความคิด (Right to Receive and Impart 

Information and Ideas) มาตรา 10 

 3.1.3.1 คดีเกี่ยวกับสิทธิในชีวิต (Right to Life) 

 คดี Oneryildiz v. Turkey  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2004 

คดีนี้เกิดข้ึนใน ป ค.ศ. 1993 โดยผูฟองคดีเปนผูอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีพิพาท และไดรับ

ผลกระทบจากการปลอยกาซมีเทนเกินกวามาตรฐาน จนเปนเหตุใหมีคนเสียชีวิตจํานวน 9 คน โดยผูฟองคดี

                                                           
  1 มาตรา 32 แหงอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 1950  
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สามารถพิสูจนไดวากาซมีเทนมีสวนสําคัญในการเสียชีวิตดังกลาวจริง ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปวินิจฉัยวา 

คดีนี้ผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในชีวิต (Right to Life) ตามมาตรา 2 แหงอนุสัญญา

สิทธิมนุษยชนยุโรป รัฐขาดกฎหมายท่ีเพียงพอในการปองกันสิทธิในชีวิตของมนุษย รัฐบาลตุรกีจะตองมี

มาตรการท่ีเพียงพอในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเสียชีวิตของบุคคลโดยรอบพ้ืนท่ี และยังตองมีมาตรการ

กํากับดูแลการอนุญาตใหเปดและประกอบกิจการโรงงานท่ีมีความเสี่ยงตอชีวิตของมนุษย2 นอกจากนี้ ศาลยัง

ไดพิจารณาถึงแงมุมของสิทธิเชิงกระบวนการท่ีเก่ียวเนื่องกับสิทธิในชีวิต โดยศาลไดกลาววาสิทธิในการมีชีวิต

รวมถึงสิทธิในขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเปนอันตรายดวย และภายหลังเหตุการณระเบิดของกาซมีเทน 

มาตรา 2 ยังกําหนดใหรัฐตองมีมาตรการตอบสนองท่ีเพียงพอ (Adequate Response) ตอเหตุการณเสียชีวิต

ของประชาชนท่ีอาจเก่ียวของกับความรับผิดชอบของรัฐ ดังนั้น รัฐจึงมีหนาท่ีในการเขาตรวจสอบเหตุการณ

และดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดเก่ียวกับการละเมิดสิทธิในชีวิตนั้นดวย 

 คดี L.C.B. v. UK (คําฟองเลขท่ี 23413/94)  

คดีนี้เก่ียวของกับการปลดปลอยรังสีนิวเคลียร (Nuclear Radiation) โดยบิดาของผูฟอง

คดีเปนผูชวยพอครัวทําอาหารสนับสนุนกองทัพอากาศบนเกาะคริสตมาส (Christmas Island) ซ่ึงอยูใน

มหาสมุทรแปซิฟก ระหวางทําการทดลองอาวุธนิวเคลียรในป ค.ศ. 1950 ปรากฏตอมาวาในป ค.ศ. 1970 ผู

ฟองคดีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมียร) เม่ืออายุได 3 ขวบ จึงไดเรียกรองตอ

รัฐบาลอังกฤษเพ่ือเยียวยาความเสียหายดังกลาวเนื่องจากรัฐไมไดมีการเตือนหรือใหขอมูลอยางเพียงพอตอ

ความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวของลูกไดในอนาคต แตไดรับการปฏิเสธ จึงฟองรัฐบาลอังกฤษตอศาล

สิทธิมนุษยชนแหงยุโรปวาละเมิดมาตรา 2 แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนยุโรป เก่ียวกับสิทธิในชีวิต 

ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปวินิจฉัยวา กรณีดังกลาวไมเปนการละเมิดมาตรา 2  แหง

อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนยุโรป เก่ียวกับสิทธิในชีวิต เนื่องจากในทางพิจารณาคดีศาลไมพบวาการให

ขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีบุตรจะเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ เพราะบุตรเกิด

ข้ึนมาหลังจากท่ีบิดาไดทํางานบนเกาะคริสตมาสถึง 16 ป 

 

 

                                                           
2 ศาลไดกลาวเนนย้ําวา สิทธิในชีวิต (Right to Life) ภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไมไดกําหนด

เพียงหนาท่ีเชิงลบ (negative obligation) แกรัฐเทาน้ัน แตรัฐยังตองมีหนาท่ีเชิงบวก (Positive Obligation) ในการปกปอง

คุมครองชีวิตของประชาชนดวย (Oneryildiz v. Turkey, 2004: para. 71). 
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 คดี Smaltini V. Italy ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2015 

คดีนี้ผูฟองคดีเปนสามีและบุตรของผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดย ผูฟองคดี

อางวาการเสียชีวิตเปนผลมาจากโรงงานดังกลาว แตรัฐบาลอิตาลีเพิกเฉยตอการเสียชีวิต ผูฟองคดีจึงฟองรอง

มายังศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปเก่ียวกับสิทธิในชีวิต  

ศาลมีความเห็นวา จากคําฟองและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรไมอาจอธิบายใหชัด

แจงไดวา การเสียชีวิตของภรรยาของผูฟองคดีมีความสัมพันธระหวางเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและเวลาท่ีเกิดข้ึน จึง

ไมถือวารัฐบาลอิตาลีละเมิดสิทธิในชีวิตของภรรยาผูฟองคดีแตอยางใด 

  3.1.3.2 คดีเก่ียวกับสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว (Right to Respect for 

Private and Family Life) 

 คดี Lopez Ostra v. Spain ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 1994 

ผูฟองคดีอาศัยอยูยานโรงงานอุตสาหกรรมหนักเก่ียวกับเครื่องหนังสัตว แลวไดเรียกรอง

ไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับความเดือดรอนรําคาญทางดานกลิ่น เสียง และมลพิษตางๆ ท่ีออกมา

จากอุตสาหกรรม และโรงงานกําจัดขยะอุตสาหกรรมอยูหางจากบานของผูฟองคดีเพียงเล็กนอย แตไมไดรับ

การเยียวยาแกไขปญหาดังกลาว จึงฟองรองมายังศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปวาละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัวตามมาตรา 8 แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน ในคดีนี้ ศาลไดมีความเห็นวามลพิษทาง

สิ่งแวดลอมท่ีมีความรายแรงอาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของบุคคลและกีดขวางความสุขของบุคคล

ดังกลาวในการอยูอาศัยในบานของตนเอง จึงเปนการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวและครอบครัว โดยเหตุท่ีสเปน

มิไดสรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึนระหวางผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจกับความกินดีอยูดีของประชาชน  

 คดี Fadeyeva v. Russia ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2005 

ผู ฟ อ งคดี อ า ศั ยอยู ใน ย าน อุตสาหกรรมผลิ ต เหล็ กขนาดใหญ  ซ่ึ งตั้ งอยู ท าง

ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคประมาณ 300 กิโลเมตร โดยฟองวาอุตสาหกรรมดังกลาวกอใหเกิดปญหา

สุขภาพและความเปนดีอยู ดีของตนเอง ศาลวินิจฉัยวา รัสเซียจะตองทําใหเกิดความยุติธรรมระหวาง

ผลประโยชนของสังคมและสิทธิในการเคารพชีวิตความเปนสวนตวัและครอบครัวของประชาชน โดยจะตองจัด

ใหมีระบบการจัดการมลพิษใหกับชุมชนเมืองท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม  
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 คดี Powell and Rayner v. the UK  ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 1990 

ผูฟองคดีอาศัยอยูบริเวณสนามบิน Heathrow ไดรับความเดือดรอนจากระดับเสียงของ

เครื่องบินโดยเรียกรองไปยังรัฐบาลอังกฤษใหดําเนินการใดๆ เพ่ือลดระดับเสียงดังกลาวใหมีความเหมาะสม แต

รัฐบาลอังกฤษปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองยังศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปในประเด็นเก่ียวกับสิทธิในการ

เคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว 

ศาลพิจารณาแลวเห็นวา สนามบิน Heathrow เปนสนามบินขนาดใหญ มีเครื่องบินข้ึน

ลงจํานวนมากจึงกอใหเกิดเสียงดัง อันอาจเปนการละเมิดสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว (Right 

to Respect for Private and Family Life) ตามมาตรา 8 ก็จริง แตกรณีดังกลาวมีเหตุโดยชอบ (Justified) 

ตามมาตรา 8 (2) เนื่องจากมีความจําเปนตอสภาพเศรษฐกิจท่ีดีของประเทศ โดยศาลพบวารัฐบาลอังกฤษไดมี

การชั่งน้ําหนักความเปนธรรมระหวางเศรษฐกิจและความกินดีอยูดีของประชาชนแลว ตลอดจนไดดําเนินการท่ี

ดีท่ีสุดในเชิงเศรษฐกิจแลวแตไมอาจจะลดเสียงดังใหนอยลงไปกวานี้ตามมาตรฐานควบคุมการบิน อีกท้ังระดับ

เสียงดังกลาวก็อยูในระดับท่ีสามารถรับไดภายใตหลักความไดสัดสวน (Proportionality) กลาวคือ ระดับเสียง

ดังกลาวไมไดกอใหเกิดภาระเกินสมควรแกบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากการท่ีบุคคลหนึ่งๆ สามารถยาย

ไปอาศัยบริเวณอ่ืนไดโดยไมไดรับความลําบากหรือความเสียหายอยางมีนัยยะสําคัญ  ดังนั้น กรณีนี้จึงไมถือวา

เปนการละเมิดสิทธิในการเคารพชีวิตความเปนสวนตัวและครอบครัวของผูฟองคดี 

  3.1.3.3 คดีเกี่ยวกับสิทธิในการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรมและการเขาถึงศาล (Right to a Fair 

Trial and to Have Access to a Court) 

 คดี Athanassoglou and Others v. Switzerland  ลงวันท่ี 6 เมษายน 2000 

ผูฟองคดีอาศัยอยูในหมูบานท่ีอยูในเขต 1 ในบริเวณใกลเคียงโรงไฟฟานิวเคลียรโรงท่ี 2 

ใน Beznau (รัฐอารเกา) ผูฟองคดีไดรับการปฏิเสธการเขาถึงศาลเก่ียวกับการตัดสินใจของสภาแหงชาติ 

(Federal Council) ท่ีกําหนดใหขยายใบอนุญาตกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร และใบอนุญาตเดินเครื่อง

โรงไฟฟานิวเคลียรดังกลาว ข้ันตอนตางๆ ท่ีตัดสินใจโดยสภาแหงชาติโดยไมเปดโอกาสใหประชาชนบริเวณ

ใกลเคียงมีสวนรวมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูฟองคดี 

ศาลเห็นวา คดีนี้ไมอาจนํามาตรา 6 เก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงศาลและกระบวนการ

ยุติธรรมมาปรับใชได เนื่องจากความเชื่อมโยงระหวางการตัดสินใจของสภาแหงชาติและสิทธิตามกฎหมาย

ภายในท่ีผูฟองคดีอางถึงคอนขางมีน้ําหนักนอย ไมเพียงพอท่ีจะนํามาตรา 6 มาปรับใช  ยิ่งไปกวานั้นในคําฟอง

ปรากฏวาผูฟองคดียอมรับวาการดําเนินการดังกลาวมิไดเปนอันตรายมากกวาปกติเม่ือพิจารณาจากโรงไฟฟา

นิวเคลียรโดยท่ัวไป และโรงไฟฟาในหลายพ้ืนท่ีจะมีการคํานึงถึงขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยดาน
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สิ่งแวดลอมและ โดยทางเทคนิคท่ีเก่ียวกับการใชพลังงานนิวเคลียรก็ควรจะไดรับการตัดสินใจจากนักเทคนิค

หรือวิศวกรท่ีเชี่ยวชาญในการวิเคราะหความปลอดภัยตางๆ เปนอยางดีแลว 

 คดี L’Erablière asbl v. Belgium ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2009 

ผูฟองคดีเปนสมาคมไมแสวงหากําไร ทําหนาท่ีในการเรียกรองใหรัฐทบทวนเก่ียวกับ

ใบอนุญาตขยายพ้ืนท่ีการรับขยะ แตสภาท่ีปรึกษาแหงรัฐ (Conseil d’État) ไมอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินการ

เรียกรองดังกลาวได  

ศาลวินิจฉัยวา การนํามาตรา 6 มาปรับใชเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงศาลนั้นจะตองมีจุด

เกาะเก่ียวท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถใชสิทธิในทางแพงไดเสียกอน ตามคําฟองของผูฟองคดี จะเห็นวาสมาคมของ

ผูฟองคดีเปนสมาคมท่ีเก่ียวของกับการรักษาผลประโยชนของสมาชิกในกลุมเพ่ือการปกปองสิ่งแวดลอม  และ

การเพ่ิมพ้ืนท่ีรับขยะมีผลโดยตรงตอชีวิตสวนตัว (Private Rights) ของสมาชิกในสมาคมในเมือง Marche-

Nassogne ดังนั้น สภาท่ีปรึกษาแหงรัฐจึงละเมิดสิทธิในการเขาถึงศาลและกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 6 

แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยการจํากัดสิทธิดังกลาวไมอาจกระทําได 

  3.1.3.4 คดีเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ (Right to an Effective 

Remedy) 

 คดี Kolyadenko and Others v. Russia ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2012 

ผูฟองคดีอาศัยอยูในเมือง  Vladivostok ใกลแมน้ํา Pionerskaya และเกิดน้ําทวมอยาง

หนักในเม่ือป 2001 โดยผูฟองคดีเห็นวา หนวยงานภาครัฐไมไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงอยางเพียงพอใน

การไมทําใหเกิดน้ําทวม และเม่ือเกิดน้ําทวมหนักแลวกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของผูฟองคดี 

แตหนวยงานภาครัฐมิไดใหความชวยเหลือเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ จึงนําคดีมาฟองยังศาลสิทธิมนุษยชน

แหงยุโรป 

ศาลเห็นวากรณีดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิในชีวิต (มาตรา 2) และละเมิดสิทธิในชีวิต

สวนตัวและครอบครัว (มาตรา 8) รวมถึงสิทธิในทรัพยสิน (พิธีสารฉบับท่ี 1) แตยังไมถึงข้ันท่ีจะละเมิดตอสิทธิ

ในการไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 13 เนื่องจากผูฟองคดียังสามารถฟองรองไปยังศาล

แพง หรือศาลอาญา อันเปนศาลท่ีจะชดเชยเยียวยาความเสียหายใหแกผูฟองคดีตามกฎหมายภายในของ

รัสเซีย และถือวาเปนความรับผิดชอบของรัฐท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองไวชัดเจนแลว ผูฟองคดีจึงชอบท่ีจะใช

ชองทางในการฟองรองคดีดังกลาวเสียกอน  
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  3.1.3.5 คดีเกี่ยวกับสิทธิในการมีความสุขของเจาของทรัพยสินอยางสงบ (Right to the 

Peaceful Enjoyment of One’s Possessions)  

 คดี Fredin (no. 1) v. Sweden ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 1991  

คดีนี้เก่ียวกับการเพิกถอนใบอนุญาตทําเหมืองหินตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผูฟองคดีเปนผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเห็นวาการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปน

การละเมิดตอสิทธิในทรัพยสินของตนเอง  

ศาล พิ จารณ าแล ว เห็ น ว า  ป จจุ บั น สั งคม เริ่ ม มี การรณ รงค ป กป อ ง คุ มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในการคุมครองทรัพยสินของเจาของทรัพยมีความจําเปนตอง

พิจารณาความชอบธรรมตามพระราชบัญญัติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดวย เห็นวา การเพิกถอน

ใบอนุญาตดังกลาวไมขัดตอมาตรา 1 ของพิธีสาร ฉบับท่ี 1 วาดวยการคุมครองสิทธิในความเปนเจาของ

ทรัพยสิน โดยหากผูฟองคดีมีความเดือดรอนเสียหายจึงชอบท่ีจะเรียกรองใหชดเชยคาเสียหายในทางแพงได 

และจากขอเท็จจริงผูฟองคดีก็ไดรับการเยียวยาโดยใหผอนผันมาตรการดังกลาวภายใน 3 ป จึงเห็นวามีความ

เปนธรรมแลว 

 คดี Papastavrou and Others v. Greece ลงวันท่ี 10 เมษายน 2003  

คดีนี้เปนคดีเก่ียวกับท่ีดินและพ้ืนท่ีปลูกตนไม โดยผูฟองคดีท้ัง 25 คนมีความเดือดรอน

จากรัฐบาลกรีซท่ีรบกวนความเปนเจาของท่ีดิน โดยอางวา พ้ืนท่ีท่ีผูฟองคดีท้ัง 25 คนอยูอาศัยนั้นเปนพ้ืนท่ีปา

ท่ีตองมีการปลูกปาบนพ้ืนท่ีดังกลาว  

ศาลเห็นวา รัฐบาลกรีซจะตองสรางความยุติธรรมระหวางประโยชนสาธารณะกับการ

ปกปองคุมครองทรัพยสินสวนตัวของเจาของ หากขอเท็จจริงปรากฏวามีเพียงพ้ืนท่ีบางสวนเทานั้นท่ีเปนพ้ืนท่ี

ปา รัฐบาลก็ควรคุมครองทรัพยสินของประชาชนท่ีเหลือ ดังนั้น การกระทําของรัฐบาลกรีซในกรณีนี้จึงเปนการ

ละเมิดตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินของบุคคลตามมาตรา 1 แหงพิธีสาร ฉบับท่ี 1 

 คดี Valico S.R.L. c. Italie ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2006  

คดีนี้ผูฟองคดีเปนบริษัทกอสรางบาน ซ่ึงการออกแบบกอสรางไมเปนไปตามระเบียบวา

ดวยการคุมครองผังเมืองและสิ่งแวดลอม จึงถูกรัฐบาลอิตาลีสั่งใหหยุดกอสรางและรื้อถอนโครงสราง จึงได

ฟองรองเปนคดีตอศาล 
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ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการดังกลาวควรเขาสู

กระบวนการระงับขอพิพาทตามกฎหมายภายในของอิตาลีเสียกอน โดยรัฐบาลอิตาลีจะตองสรางความยุติธรรม

ระหวางผลประโยชนโดยท่ัวไปกับทรัพยสินของเจาของท่ีพึงตองสูญเสียไปจากการถูกรื้อถอน  กรณีนี้จึงไมขัด

ตอสิทธิในความเปนเจาของทรัพยสิน 

  3.1.3.6 คดีเก่ียวกับสิทธิในการไดรับและเผยแพรขาวสารและความคิด (Right to Receive 

and Impart Information and Ideas)  

 คดี Steel and Morris v. the United Kingdom ลงวันท่ี 15 February 2005 

 คดีนี้ผูฟองคดีเปนองคกรขนาดเล็กท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม

และสังคม โดยชวงป 1986 ผูฟองคดีไดตีพิมพบทความจํานวน 6 แผน หัวขอ “What’s Wrong with 

McDonald’s?” ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับผลิตภัณฑของแมคโดนัลท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหแมคโดนัล

ฟองรองผูฟองคดีในขอหาหม่ินประมาท สงผลใหผูฟองคดีตองชดใชเยียวยาความเสียหายใหแกแมคโดนัล โดย

ท่ีผูฟองคดีเห็นวา เปนการละเมิดสิทธิในการไดรับและเผยแพรขาวสารและความคิด 

ศาลพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดมีการแสดงความเห็นโดยสุจริตใจ และในสังคม

ประชาธิปไตยก็ไมควรปดก้ันการแสดงความเห็นดังกลาว หากมิใชความเห็นท่ีเปนการใสความหรือผิดกฎหมาย 

การแสดงความเห็นก็ไมไดจํากัดไวแตเพียงนักขาวหรือนักหนังสือพิมพเทานั้น บุคคลหรือกลุมบุคคลใดๆ ก็มี

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนธรรมได  การกระทําดังกลาวของอังกฤษถือวาเปนการละเมิดมาตรา 10 

แหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน เก่ียวสิทธิในการไดรับและเผยแพรขาวสารและความคิด 

 คดี Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2004 

ผูฟองคดีเปน NGO เพ่ือปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม ในป 1997 ไดมีหนังสือไปยัง

หนวยงานภาครัฐเพ่ือปกปองคุมครองชายฝงทะเลของอาว Rica พรอมท้ังตีพิมพเผยแพรขอเรียกรองใน

หนังสือพิมพ โดยมีขอความในตอนหนึ่งวา นายกเทศมนตรีไดมีการอํานวยความสะดวกใหแกผูกอสรางอาคาร

บริเวณชายฝงโดยไมชอบดวยกฎหมาย นายกเทศมนตรีจึงฟองผูฟองคดีขอหาหม่ินประมาทตอศาลภายใน ศาล

ภายในพิจารณาพิพากษาวา ผูฟองคดีไมอาจพิสูจนไดวา นายกเทศมนตรีรับเงินจากบริษัทกอสรางดังกลาว จึง

ใหตีพิมพบทความขอโทษตอนายกเทศมนตรี ผูฟองคดีเห็นวากรณีนี้เปนการละเมิดตอสิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นโดยสุจริต จึงยื่นคําฟองมายังศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป 

ศาลพิจารณาแลวเห็นวา กรณีนี้ถือวาเปนการละเมิดมาตรา 10 แหงอนุสัญญายุโรปวา

ดวยสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับสิทธิในการไดรับและเผยแพรขาวสารและความคิด เนื่องจากการแสดงความคิดเห็น
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ของ NGO เปนการแสดงความเห็นเพ่ือปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมโดยสุจริต แตจะตองอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ี

นาเชื่อถือไดมิใชการกลาวอางลอยๆ เพ่ือใหเกิดความเสียหายตอผูท่ีถูกกลาวหา ดังนั้น องคกรภาครัฐจะตอง

เคารพสิทธิในการเผยแพรขาวสารและความคิดโดยสุจริตใจบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงดวย 

3.2 การบังคับใชสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขององคการระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนแหง

ภูมิภาคอเมริกา 

3.2.1 ศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกา (Inter-American Court of Human Rights) 

อนุสัญญาหลักในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิ

มนุษยชนแหงอเมริกา (The American Convention on Human Rights) ซ่ึงไดกําหนดกรอบพันธกรณีของ

รัฐภาคีในการท่ีจะตองรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนประเภทตางๆ เชน สิทธิในการมีชีวิต (Right to Life) 

สิทธิในการไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม (Right to Humane Treatment) และสิทธิในเสรีภาพสวน

บุคคล (Right to Personal Liberty) เปนตน นอกจากนี้ เพ่ือใหสิทธิมนุษยชนภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ไดรับ

การคุมครองและสามารถบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกา (Inter-American System of Human Rights) อันประกอบดวยองคกรหลักท่ีมีบทบาทในการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน 2 องคกร ไดแก ศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา (Inter-American Court of 

Human Rights) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา (Inter-American Commission on 

Human Rights)3  

ท้ังนี้ แมท้ังสององคกรจะมีบทบาทในการพิจารณาขอพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภู มิภาคอเมริกาจะมีสถานะเปนเพียงขอเสนอแนะ 

(Recommendation)4 ในขณะท่ีคําชี้ขาดของศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาจะมีสถานะเปนคํา

พิพากษาผูกพันคูพิพาทซ่ึงเปนรัฐภาคีของอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกา5 และสามารถกําหนด

คาชดเชยซ่ึงจําเลยท่ีแพคดีจะตองชดใชใหแกผูเสียหายได 6 อยางไรก็ดี คําชี้ขาดของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา แมจะมีสถานะเปนเพียงขอเสนอแนะ แตก็มีความสําคัญในการแสดงใหเห็นถึง

                                                           
  3 American Convention on Human Rights, Nov. 22, 1969, 1144 U.N.T.S. 12, 9 I.L.M. 673 (entered 

into force July 18, 1978), Art. 33. 

  4 American Convention on Human Rights, Art. 41. 

  5 American Convention on Human Rights, Art. 62. 

  6 American Convention on Human Rights, Art. 63. 
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พัฒนาการของแนวทางการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอเมริกา เพียงแตคําชี้ขาดดังกลาวไมมีผลผูกพัน

และไมสามารถบังคับการเยียวยาความเสียหายหรือกําหนดบทลงโทษได 

อนึ่ง หากประชาชนผูใดหรือกลุมใดตองการรองเรียนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีขอพิพาท

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ประชาชนผูนั้นหรือกลุมนั้นไมสามารถยื่นขอพิพาทตอศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกาไดเองโดยตรง เนื่องจากผูมีสิทธิรองตอศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา ไดแก รัฐภาคี และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาเทานั้น7 สวนองคกรท่ีประชาชนของรัฐภาคีสามารถยื่นขอ

รองเรียนหรือขอพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดเองโดยตรง คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ

ภูมิภาคอเมริกา8 ซ่ึงคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาวาเปนกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม หาก

เปนกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจะพยายามหาหนทางในการยุติขอพิพาท โดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาเปนผูมีดุลพินิจในการพิจารณาสงขอพิพาทดังกลาวข้ึนสูศาล9  

ท้ังนี้ เนื่องจากการยื่นขอพิพาทตอศาลเปนดุลพินิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกาหรือรัฐภาคี ซ่ึงมีหลายกรณีท่ีคณะกรรมการไมไดนําสงขอพิพาทข้ึนสูศาลตอไป จึงทําใหในหลายกรณีท่ี

เปนประเด็นนาสนใจยังไมมีคําชี้ขาดของศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาอันจะมีผลผูกพันคูความ แตมี

เพียงรายงานและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาเทานั้น 

3.2.2 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคําพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาค

อเมริกาท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมไดสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย ไมวาจะเปนปญหา

มลพิษซ่ึงเปนอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของมนุษย กอใหเกิดโรครายหรืออาการเจ็บปวย อีกท้ังยังกระทบตอ

ความเปนอยูของชนพ้ืนเมืองท่ีมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสัมพันธใกลชิดกับธรรมชาติ จึงทําใหเกิดขอพิพาททาง

สิ่งแวดลอมข้ึน 

ในตอนแรก อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกายังไมไดมีการบัญญัติรับรองหรือคุมครอง

สิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) ไวโดยตรง สิทธิในสิ่งแวดลอมจึงยังไมใชสิทธิมนุษยชนในตัวเอง 

ดังนั้น การท่ีผูเสียหายตองการนําขอพิพาททางสิ่งแวดลอมมารองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกาหรือศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา จึงไมสามารถกลาวอางเพียงแความีการละเมิดสิทธิใน

                                                           
7 American Convention on Human Rights, Art. 61.1. 

   8 American Convention on Human Rights, Art. 44. 

  9 American Convention on Human Rights, Art. 48 - 51.  
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สิ่งแวดลอม เพ่ือใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาหรือศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา

ไดชี้ขาดวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได 

ท้ังนี้ สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานประการหนึ่งท่ีอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาไดบัญญัติ

รับรองและคุมครองไว คือ สิทธิในการมีชีวิต (Right to Life)10 เม่ือปญหาสิ่งแวดลอมไดกอผลกระทบตอชีวิต

หรือสุขภาพรางกายของมนุษย กรณีดังกลาวจึงมักถูกอางวาเปนการละเมิดตอสิทธิในการมีชีวิตอันเปนสิทธิ

มนุษยชนประการหนึ่ง และมักอาศัยเหตุนี้ในการแสดงวาคดีพิพาททางสิ่งแวดลอมนั้นมีประเด็นปญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ตอมาในป ค.ศ. 1988 ไดเกิดรางพิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาเก่ียวกับ

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The Additional Protocol to the American Convention on 

Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights) ณ กรุงซานซัลวาดอร ประเทศ

เอลซัลวาดอร หรือท่ีเรียกโดยยอวา “พิธีสารซานซัลวาดอร” (Protocol of San Salvador) มีผลบังคับใชในป 

ค.ศ. 1999  

พิธีสารซานซัลวาดอรมีการกลาวถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนใน มาตรา 11 วาดวยสิทธิใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to a Healthy Environment) โดยในวรรคแรกของ มาตรา 11 กลาววา “Everyone 

shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public 

services.” (มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิในการอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและยอมมีสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะ

ข้ันพ้ืนฐาน) จึงสามารถกลาวไดวา ภูมิภาคอเมริกามีสนธิสัญญาภายในภูมิภาคท่ีรับรองใหสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ี

ดีเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งอันจะตองไดรับความคุมครองภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง

อเมริกาและพิธีสารซานซัลวาดอร การมีพิธีสารเพ่ิมเติมซ่ึงมีเนื้อหารับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีเชนนี้ยอม

สงผลตอแนวทางการตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาและศาลสิทธิมนุษยชนของ

ภูมิภาคอเมริกาในการท่ีจะพิจารณาวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม โดยพิจารณาท่ีการละเมิดสิทธิใน

สิ่งแวดลอมโดยตรง ไมตองอาศัยการอางอิงผานสิทธิในการมีชีวิต 

ดังนั้น เพ่ือพิเคราะหถึงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมของภูมิภาคอเมริกา จึงเปนการ

สมควรท่ีจะศึกษาพัฒนาการของการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริบทของสิทธิมนุษยชนผานแนวทางการชี้ขาดขอ

พิพาทท่ีมีความเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกา อันสามารถจําแนกแนวทางการตีความชี้ขาดขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไดดังตอไปนี ้

                                                           
  10 American Convention on Human Rights, Art. 4. 
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  3.2.2.1 การตีความวาการทําใหเกิดความเสื่อมโทรมแกส่ิงแวดลอมเปนการละเมิดตอสิทธิในการ

มีชีวิต (Right to Life) 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาและศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกามีแนวทางการตีความขอบเขตของสิทธิในการมีชีวิตคอนขางกวาง อยางไรก็ดี ในปจจุบัน สิทธิในการมี

ชีวิตยังไมมีการกําหนดขอบเขตของสิทธิท่ีชัดเจน เนื่องจากในการมีคําชี้ขาดขอพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนมักจะพิจารณาขอเท็จจริงในกรณีพิพาทนั้นแลว

ตีความวากรณีดังกลาวมีการกระทําอันละเมิดตอสิทธิในการมีชีวิตหรือไม ไมไดมีการวางหลักการในทางทฤษฎี

หรือวางหลักเกณฑเพ่ือกําหนดขอบเขตของสิทธิในการมีชีวิตไวเปนการท่ัวไป11  

  ในกรณีคํารองหรือขอพิพาทเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม ผูรองไมสามารถกลาวอางเพียงแค

มีการทําใหเกิดความเสื่อมโทรมแกสิ่งแวดลอมเทานั้น แตตองแสดงใหเห็นดวยวาการกอใหเกิดความเสื่อมโทรม

แกสิ่งแวดลอมนั้นไดมากระทบในทางลบตอคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพรางกายของประชาชนอันสามารถถือไดวา

มีการกระทําละเมิดตอสิทธิในการมีชีวิต ตัวอยางขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีไดมีการกลาวอางวาเปนกรณีท่ี

มีการกระทําละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใตระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา ไดแก คดี 

Yanomami v. Brazil 

 คด ีYanomami v. Brazil, 198912 

กรณีคดี Yanomami v. Brazil เปนขอพิพาทท่ีผูเสียหายคือชาว Yanomami Indians ซ่ึงเปน

ชนพ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยูในประเทศบราซิลไดรองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา โดยกลาว

อางวาการกระทําของรัฐบาลประเทศบราซิลเปนการละเมิดตอสิทธิในการมีชีวิตอันเปนสิทธิมนุษยชนประการ

หนึ่งท่ีรัฐมีหนาท่ีตองรับรองและคุมครอง 

ขอเท็จจริงปรากฏวารัฐบาลประเทศบราซิลไดดําเนินการกอสรางเสนทางหลวงสายหลักผานผืน

ดินซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาว Yanomami ท้ังยังอนุญาตใหมีการสํารวจ ใชสอย และพัฒนาท่ีดินบริเวณ

ดังกลาว อันเปนสาเหตุทําใหตอมามีการคนพบแรธาตุอันมีมูลคาในบริเวณดังกลาว การรุกล้ําเขาใชสอยผืนดิน

เชนนี้ทําใหมีการอพยพหรือยายถ่ินท่ีอยูของชนพ้ืนเมืองบางคน และการกอสรางเสนทางหลวงยังนํามาซ่ึงการ

ทะลักเขามาของบุคคลภายนอกท่ีไมใชชนพ้ืนเมืองในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว นําพาเอาโรคติดตอมายังชนพ้ืนเมือง 

โดยท่ีรัฐบาลประเทศบราซิลไมไดเขามาจัดการปองกันหรือแกไขปญหาเหลานี้แตอยางใด 

                                                           
  11 Inara K. Scott, The Inter-American System of Human Rights: An Effective Means of 

Environmental Protection?, 19 Va. Envtl. L. J. 197 (2000), at 211 -  212. 

  12 Yanomami v. Brazil, Case 7615, Inter – Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 5 (Jan. 20, 1989). 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาไดมีคําตัดสินในขอพิพาทนี้วารัฐบาลประเทศ

บราซิลมีการกระทําละเมิดสิทธิในการมีชีวิต อันเปนสิทธิมนุษยชน เนื่องจากจากรุกล้ําเขามาใชสอยผืนดินอัน

เปนท่ีอยูอาศัยของชนพ้ืนเมือง Yanomami กระทบตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชนพ้ืนเมืองอยางมาก 

ความรับผิดของรัฐบาลในการละเมิดสิทธิมนุษยชนไมไดจํากัดเพียงการลงมือกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิ

ในการมีชีวิตเทานั้น แตยังรวมถึงการท่ีรัฐบาลไมมีมาตรการใดๆ เพ่ือปองกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมท่ี

จะเกิดข้ึนอันสงผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของประชาชนดวย13 

ถึงแมวาในคดี Yanomami คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาจะมีคําตัดสินวา

รัฐบาลประเทศบราซิลละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยละเมิดสิทธิในการมีชีวิตของชนพ้ืนเมือง Yanomami แต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาก็มิไดมีขอสรุปวาชนพ้ืนเมือง Yanomami มีสิทธิใน

สิ่งแวดลอม อีกท้ังยังไมไดมีการเชื่อมโยงสิทธิในสิ่งแวดลอมเขากับสิทธิในการมีชีวิตไวอยางชัดเจนแตอยางใด 

การละเมิดสิทธิในการมีชีวิตของชนพ้ืนเมืองในกรณีนี้ไดถูกระบุวาเปนเรื่องสืบเนื่องมาจากการกอสรางเสนทาง

หลวงอันสงผลใหมีบุคคลภายนอกซ่ึงมิใชชนพ้ืนเมืองนําเอาเชื้อโรคและโรคติดตอเขามาเปนภัยแกชีวิตของชน

พ้ืนเมือง Yanomami14 

 Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, 199715 

รายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศเอกวาดอร (Report on the Situation of 

Human Rights in Ecuador) เปนรายงานการศึกษาประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชนซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา แมรายงานฉบับนี้จะไมใชการชี้ขาดตัดสินขอพิพาททางการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน แตก็ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางการตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาใน

ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมซ่ึงมีพัฒนาการข้ึนจากแนวทางการตีความในคดี Yanomami ในป 

ค.ศ. 1989 

ตามขอเท็จจริงในรายงาน ประเทศเอกวาดอรไดมีการสํารวจขุดเจาะน้ํามัน ซ่ึงการสํารวจขุด

เจาะน้ํามันนี้ไดสงผลใหเกิดปญหาการปนเปอนของน้ํามันและสารอันตรายตางๆ ในน้ํา ในอากาศ และในดิน 

                                                           
  13 Yanomami v. Brazil, at 24; See Dinah Shelton, Environmental Rights and Brazil’s Obligations in 

the Inter-American Human Rights System, 40 Geo. Wash. Int’l L’ Review 733 (2009), at 751.   

  14 See Yanomami v. Brazil, Resolves 3; Inara K. Scott, The Inter-American System of Human Rights: 

An Effective Means of Environmental Protection?, 19 Va. Envtl. L. J. 197 (2000), at 215. 

  15 Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser. L.2V.2II.96, 

doc. 10 rev. 1 (1997). 
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เปนเหตุใหผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงประสบปญหาอาการเจ็บปวยมากมาย อาทิ โรคทางผิวหนัง ผื่นคัน 

หรือการติดเชื้อเรื้อรัง เปนตน16  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาไดมีการกลาวไวในรายงานโดยเนนย้ําถึง

ความสัมพันธระหวางสิทธิในการมีชีวิตและคุณภาพของสิ่งแวดลอม (“The realization of the right to life, 

and to physical security and integrity is necessarily related to and in some ways dependent 

upon one’s physical environment.”)17 ท้ังยังไดกลาวดวยวาการบกพรองของรัฐในการออกระเบียบหรือ

มาตรการเพ่ือปองกันปญหารายแรงเก่ียวกับสิ่งแวดลอมอาจเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันไดรับความ

คุมครองภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาได18 

แนวทางการตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาในรายงานฉบับนี้มี

ความชัดเจนในการเชื่อมโยงคุณภาพของสิ่งแวดลอมเขากับสิทธิมนุษยชนมากกวาในคดี Yanomami แต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกายังคงอางอิงเรื่องสิ่งแวดลอมเขากับสิทธิในการมีชีวิต โดยไมได

แยกสิทธิในสิ่งแวดลอมออกมาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งในตัวเอง 

  3.2.2.2 การตีความวาการทําใหเกิดความเสื่อมโทรมแกส่ิงแวดลอมเปนการละเมิดตอสิทธิในการ

มีชีวิตในส่ิงแวดลอมท่ีดี (Right to Live in a Healthy Environment)  

  แมจากแนวปฏิบัติท่ีผานมาดังไดกลาวขางตน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค

อเมริกาจะอาศัยการอางอิงสิทธิในการมีชีวิตเพ่ือตัดสินวาปญหาทางสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนกรณีพิพาทมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน โดยยังไมมีแนวทางการตัดสินวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนอันไดรับความคุมครอง

ภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกา อยางไรก็ดี ในป ค.ศ. 1999 พิธีสารซานซัลวาดอรไดมีผล

บังคับใช ซ่ึงพิธีสารฉบับนี้ไดมีการรับรองถึงสิทธิในการมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Live in a Healthy 

Environment) ไวใน มาตรา 11 จึงทําใหมีประเด็นท่ีนาพิจารณาวา การบัญญัติโดยใชถอยคําในลักษณะเชนนี้

ถือไดวาเปนการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) ข้ึนมาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง

แลวหรือไม 

  ท้ังนี้ หากพิจารณาถอยคําใน มาตรา 11 ท่ีวา “Everyone shall have the right to live 

in a healthy environment and to have access to basic public services.” (มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิ

                                                           
  16 Dinah Shelton, Human Rights and the Environment: Substantive Rights, RESEARCH HANDBOOK 

ON INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW (2011) at 272. 

  17 Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, at 88. 

18 อางแลว. 
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ในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและยอมมีสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน) จะเห็นไดวาพิธีสาร

ซานซัลวาดอรใหความสําคัญและใหความคุมครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม แตยังคงยึดโยงอยูกับการมีชีวิตของ

มนุษย ซ่ึงเปนลักษณะของสิทธิในการมีชีวิต (Right to Life) อันเปนสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองโดยท่ัวไป

อยูแลว เชนนี้แลวจึงยังคงไมอาจสรุปอยางชัดแจงไดวาบทบัญญัติใน มาตรา 11 ของพิธีสารซานซัลวาดอรได

ใหการรับรองแกสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) อยางเปนเอกเทศ เปนสิทธิมนุษยชนประเภท

หนึ่งเปนการเฉพาะ 

   อยางไรก็ดี ขอสังเกตของบทบัญญัติตาม มาตรา 11 คือ การบัญญัติรับรองสิทธิในการมีชีวิต

ในสิ่งแวดลอมท่ีดีนี้ไมไดมีถอยคําเชื่อมโยงการคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมใหตองมีการพิจารณาควบคูไปกับ

ปจจัยทางเศรษฐกิจหรือการพัฒนา อันเปนจุดท่ีทําใหสิทธิในสิ่งแวดลอมภายใตระบบการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาแตกตางกับของภูมิภาคแอฟริกา ซ่ึงมีแนวทางการคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมโดย

ตองคํานึงถึงการพัฒนาของประเทศดวย19 

 แมในคําตัดสินคดี Yanomami หรือในรายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศ

เอกวาดอร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมในฐานะเปนสิทธิมนุษยชน

ประการหนึ่งในตัวเอง โดยยังคงอางอิงการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตเพ่ือแสดงถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูก็

ตาม แตคดี Yanomami ไดเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1989 และรายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศ

เอกวาดอรไดทําข้ึนในป ค.ศ. 1997 อันเปนชวงเวลากอนท่ีพิธีสารซานซัลวาดอรมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1999 

ซ่ึงในชวงเวลากอนการมีผลบังคับใชของพิธีสารซานซัลวาดอรนั้น อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกา

ยังไมมีการกลาวรับรองถึงสิทธิในสิ่งแวดลอม แตในปจจุบันพิธีสารซานซัลวาดอรมีผลบังคับใชแลว แนว

ทางการตีความเม่ือเกิดปญหาสิ่งแวดลอมนาจะเปลี่ยนแปลงไปใหสอดคลองกับพิธีสารซานซัลวาดอร จึงยังคง

ตองพิจารณาตอไปวา ในอนาคตจะมีแนวทางคําตัดสินหรือคําพิพากษาตีความสิทธิท่ีไดรับการรับรองตาม 

มาตรา 11 นี้ เปนสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) ในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งโดย

เอกเทศจากสิทธิในชีวิตหรือไม เนื่องจากถอยคําท่ีใช ยังคงสะทอนถึงการเชื่อมโยงการคุมครองสิ่งแวดลอมเขา

กับสิทธิในการมีชีวิต ซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองอยูแลว 

 กลาวโดยสรุป จากการศึกษาแนวทางการตีความหรือตัดสินขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอม

ขางตน เห็นไดวาภูมิภาคอเมริกาไดมีพัฒนาการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง จากการ

อาศัยการอางอิงสิทธิในการมีชีวิตโดยไมไดมีการเชื่อมโยงเขากับสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจน ในคดี Yanomami 

v. Brazil จนตอมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดวางแนวทางไวอยางชัดเจนมากข้ึนวาคุณภาพสิ่งแวดลอมมี

                                                           
  19 See African Charter on Human and Peoples’ Rights, Art. 24: “All peoples shall have the right to 

a general satisfactory environment favorable to their development.” 
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ความเก่ียวโยงกับสิทธิในการมีชีวิต โดยระบุขอคิดเห็นนี้ไวในรายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศเอกวาดอร และในปจจุบันไดมีการรับรองสิทธิในการมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดีไวในพิธีสารซัลวาดอร ซ่ึง

ยังคงเปนการยึดโยงการคุมครองสิ่งแวดลอมเขากับสิทธิในการมีชีวิตอยู 

3.3 การบังคับใชสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมขององคการระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนแหง

ภูมิภาคแอฟริกา 

 3.3.1 กฎบัตรแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิประชาชนและมนุษยชน (The African Charter on 

Human and Peoples' Rights (the Banjul Charter))  

  The African Charter on Human and Peoples’ Rights ห รือ ท่ี รู จั ก กัน ใน อีกชื่ อ ว า  The 

Banjul Charter เปนตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในระดับภูมิภาคท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงไดรับการรับรอง

โดยประมุขของรัฐและผูนํารัฐบาลของประเทศในกลุมแอฟริกาในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 18 ขององคการ

เอกภาพแอฟริกา เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน ค.ศ.1981 ณ เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา กฎบัตรฉบับนี้ไดรับการให

สัตยาบันจากประเทศตางๆ ในภูมิภาค และมีผลผูกพันในวันท่ี 21 ตุลาคม ค.ศ. 1986 มีวัตถุประสงคในการ

สงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในทวีปแอฟริกา โดยรับรองท้ังสิทธิของปจเจกชน 

(Individuals) และสิทธิของประชาชน (Peoples) นอกจากนี้ เนื้อหาใน กฎบัตรฉบับนี้ ยังกําหนดเรื่องหนาท่ี

ไวดวย ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือทางสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีมีเอกลักษณ20  

  The Banjul Charter เปนนวัตกรรมใหมและมีความแตกตางจากเอกสารดานสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ 

ท่ีเคยมีมา กลาวคือ จงใจท่ีจะหลีกเลี่ยงการทําซํ้าหรือการนํามาใชซ่ึงบรรทัดฐานและหลักการตางๆท่ีมาจาก

ประสบการณทางประวัติศาสตรของยุโรปและอเมริกา21 The Banjul Charter ไดรวบรวมแนวความคิดของ

คนแอฟริกันเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไว โดยการสรางเอกสารนี้ข้ึนมาเพ่ือรวบรวมบรรดาบรรทัดฐานและหลักการ

ตางๆ เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของประเพณีท่ีทําสืบตอกันมาทางประวัติศาสตร คุณคาของอารย

ธรรมแบบแอฟริกัน และการตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของแอฟริกา22  ดังจะเห็นไดจาก อารัมภบท

ของ The Banjul Charter ในยอหนาท่ี 5 ดังนี้ 

                                                           
  20 Emeka Polycarp Amechi, ‘Enhancing Environmental Protection and Socio-Economic 

Development in Africa: A Fresh Look at the Right to a General Satisfactory Environment under the African 

Charter on Human and Peoples’ Rights’, 5/1 Law, Environment and Development Journal (2009), p. 58. 

Available at http://www.lead-journal.org/content/09058.pdf 

  21 Ibid. p. 61. 

  22 Ibid. 
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 “Taking into consideration the virtues of their historical tradition and the values 

of African civilization which should inspire and characterize their reflection on the concept 

of human and peoples’ rights.” 

  เนื้อหาของ The Banjul Charter นี้รับรองสิทธิของประชาชนในสิ่งแวดลอมท่ีดีและท่ีสอดคลอง

กับการพัฒนา (Right of Peoples to Satisfactory Environment Favorable to Development) อยางไร

ก็ตาม สิทธิตามท่ี The Banjul Charter ระบุนั้นเชื่อมโยงกับคําวา “การพัฒนา (Development)” ทําใหมีผู

วิพากษวาเปนการใหน้ําหนักกับการพัฒนาเศรษฐกิจมากกวามาตรการสิ่งแวดลอม ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาการ

ตีความในกรณีท่ีคุณคาท้ังสองอยางขัดกัน ตอมา The African Commission on Human and Peoples' 

Rights ได ตีความคําวา สิทธิ ในสิ่ งแวดลอม (Right to Environment) ไว ใน คําตัดสินคดี  Social and 

Economic Rights Action Center (SERAC) and another v. Federal Republic of Nigeria เม่ือปค.ศ. 

2001 โดยสรุปวาในการท่ีสิทธิดังกลาว จะตองรักษาดุลยภาพกับการพัฒนานั้น ไมใชวาจะตองยอมรับ

ผลกระทบทางลบดานเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนานั้นเสมอไป 

3.3.2 คณะกรรมการแอฟริกันวาดวยสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชน (The African Commission 

on Human and Peoples' Rights) 

  The Banjul Charter ไดจัดตั้งคณะกรรมการแอฟริกันวาดวยสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนข้ึน 

โดยเริ่มทํางานอยางเปนทางการเม่ือ 2 พฤศจิกายน 1987 ในเมือง Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปย ตอมา 

สํานักงานเลขาธิการของคณะกรรมการดังกลาวไดยายสถานท่ีต้ังไปท่ีเมือง Banjul ของประเทศ Gambia 

นอกจากหนาท่ีอ่ืนๆ โดยท่ัวไปตามท่ีสภาแหงองคการเอกภาพแอฟริกาจะมอบหมายแลว คณะกรรมการ

ดังกลาวมีหนาท่ีหลักสามประการ คือ การปกปองสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชน การสงเสริมสิทธิประชาชน

และสิทธิมนุษยชน และการตีความ The Banjul Charter23  

  3.3.3 ศาลสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา (The African Court on Human 

and Peoples’ Rights) 

  ศาลสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคแอฟริกา (The African Court on Human 

and Peoples’ Rights) ก อ ตั้ ง ข้ึ น ต าม พิ ธี ส า ร  Protocol to the African Charter on Human and 

Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights ซ่ึง

ป ระ เท ศสม าชิ ก อ งค ก าร เอกภ าพ แอฟ ริ ก า  (Organization of African Unity: OAU) จํ าน วน  53 

ประเทศ ในขณะนั้น ไดรวมลงนามเม่ือเดือนมิถุนายน 1998 และมีผลบังคับใชเม่ือ 25 มกราคม 2004 โดยมี

                                                           
  23 http://www.achpr.org/about/ 
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ประเทศท่ีลงนามและใหสัตยาบันตอพิธีสารแลว 24 ประเทศ ประเทศท่ียังไมไดใหสัตยาบัน 25 ประเทศ และ

ประเทศท่ีไมไดลงนามในพิธีสาร 5 ประเทศ ศาลสิทธิมนุษยชนแหงแอฟริกากอตั้งข้ึนเพ่ือเปนกลไกการ

คุมครองสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนของบุคคล (Human and Peoples’ Rights) ในแอฟริกา มีองค

คณะผูพิพากษา 11 คน จากชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกา มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาไตสวนคดีความและขอ

พิพาทท่ีเก่ียวกับปญหาการปรับใช African Charter on Human and Peoples’ Rights โดยทําหนาท่ีเปน

องคประกอบใหการทําหนาท่ีของคณะกรรมการแอฟริกันวาดวยสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนสมบูรณและ

แข็งแกรงยิ่งข้ึน24 

  3.3.4 คําวินิจฉัยของศาล/คณะกรรมการแอฟริกันวาดวยสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของ

กับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

 คด ีSocial and Economic Rights Action Center (SERAC) and another v. 

Federal Republic of Nigeria, 2001 

คดีนี้ รัฐบาลทหารของประเทศไนจีเรียซ่ึงมีความเก่ียวพันกับการผลิตน้ํามันผานบริษัทน้ํามันของรัฐ

หรือ Nigerian National Petroleum Company (NNPC) และเปนผู ถือหุนใหญในกลุมการคาน้ํามันกับ 

Shell Petroleum Development Corporation (SPDC) ไดทําการผลิตน้ํามันท่ีกอใหเกิดความเสื่อมโทรม

ทางสิ่งแวดลอมและปญหาสุขภาพแกชุมชนชาวโอโกนิ (Ogoni People) อันเนื่องมาจากการปนเปอนสารพิษ

ในสิ่งแวดลอม ในการสํารวจแหลงน้ํามันในพ้ืนท่ี Ogoniland นั้น กลุมน้ํามันไดดําเนินการโดยไมคํานึงถึง

สุขภาพและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน และไดท้ิงของเสียเปนพิษสูสิ่งแวดลอมและทางน้ําในทองถ่ินโดยขัด

ตอมาตรฐานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  ผลจากการปนเปอนในน้ํา ดิน และอากาศกอใหเกิดผลกระทบทาง

สุขภาพอยางรุนแรงท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงรวมถึงการติดเชื้อทางผิวหนัง อาการปวยทางเดินหายใจ 

อาการปวยทางเดินอาหารและลําไส เพ่ิมความเสี่ยงของการเปนมะเร็ง ปญหาทางประสาท และปญหาเก่ียวกับ

การสืบพันธุ  

รัฐบาลไนจีเรียไมไดตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของบริษัทน้ํามัน และไมไดใหบริษัทน้ํามันจัด

ใหมีมาตรการความปลอดภัย รัฐบาลไมไดใหขอมูลเก่ียวกับอันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมเก่ียวกับการผลิตน้ํามัน

แกชุมชนโอโกนิดวย ชุมชนดังกลาวไมมีโอกาสเขาไปเก่ียวของในการตัดสินใจเก่ียวกับผลท่ีกระทบตอการ

พัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาว รัฐบาลไมไดตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทน้ํามันหรือหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของให

ทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสุขภาพเบื้องตน รัฐบาลปฏิเสธการอนุญาต

นักวิทยาศาสตรและองคกรสิ่งแวดลอมใหเขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือการสํารวจและศึกษา และรัฐบาลไมไดใหบริษัท

น้ํามันปรึกษาหารือกับชุมชนกอนเริ่มดําเนินการท้ังๆ ท่ีการดําเนินการเปนการคุกคามตอท่ีดินของปจเจกชน

                                                           
  24 http://www.african-court.org/en/index.php/about-the-court/brief-history 
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และชุมชน ท่ีสุด ในชวงสามปสุดทาย กองกําลังความม่ันคงของไนจีเรียไดเขาโจมตี เผา และทําลายหมูบาน 

อโกนิ จนชาวบานไมมีท่ีอยูอาศัย 

ผลการตัดสินคดีนี้ คือ รัฐบาลกระทําการท่ีขัดตอสิทธิมนุษยชนหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องเก่ียวกับสิทธิในสุขภาพ (Right to Health) ตาม มาตรา 16 และสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Clean 

Environment) ตาม มาตรา 24 ของ The Banjul Charter  

 



บทท่ี 4 

การนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

 

 ประเทศท้ังหลายนิยมนําเรื่องสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอาจแบงเปน

แตละชวงเวลาไดดังนี้1 

 ชวงกอนการประชุมสตอกโฮลมตั้งแตป 1948 – 1971 ไดแก อิตาลี มาดากัสการ คูเวต มอลตา 

กัวเตมาลา สวิตเซอรแลนด และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 ชวงการประชุมสตอกโฮลมจนถึงกอนการประชุมริโอ ตั้งแตป 1972 – 1991 ไดแก ปานามา บาหเรน 

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซานมาริโน กรีซ ปาปวนิวกินี คิวบา อินเดีย โปรตุเกส แทนซาเนีย สเปน  

ศรีลังกา ไทย เยเมน อิหราน เปรู ชิลี กายอานา วานูอาตู เวียดนาม เบลีซ หมูเกาะแฟโร จีน  

อิเควทอเรียลกินี กีนี ฮอนดูรัส ตุรกี เอลซัลวาดอร เนเธอรแลนด ปานามา ออสเตรีย เอกวาดอร 

นิการากัว เฮติ ฟลิปปนส เกาหลีใต ซูรินาเม สวีเดน บราซิล ฮังการี เบนิน โครเอเชีย บูรกินาฟาโซ 

โคลอมเบีย กาบอง ลาว มาซิโดเนีย มอริเตเนีย สโลวีเนีย และแซมเบีย 

 ชวงการประชุมริโอจนถึงกอนการประชุมรีโอ +5 ตั้งแตป 1992 – 1996 ไดแก แองโกลา เคปเวิรด 

สาธารณรัฐ เช็ก  เอสโตเนีย กานา ลิ ทัว เนีย มาลี  เม็กซิโก มองโกเลีย  นอร เวย  ปารากวัย 

ซาอุดิอาระเบีย สโลวะเกีย โตโก เติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน อันดอรรา กัมพูชา คีรกีซสถาน เลโซโท 

รัสเซีย ซีเชลส อารเจนตินา เบลารุส เบลเยี่ยม คอสตาริกา เยอรมัน มาลาวี มอลโดวา ทาจิกิสถาน 

อารมีเนีย อาเซอรไบจาน เอธิโอเปย ฟนแลนด จอรเจีย คาซัคสถาน ยูกันดา แอลจีเรีย แคเมอรูน 

ชาด แกมเบีย ไนเจอร โอมาน แอฟริกาใต ยูเครน อุรุกวัย 

 ชวงการประชุมรีโอ +5 จนถึงกอนการประชุมรีโอ +10 ตั้งแตป 1997 – 2001 ไดแก เอริเทรีย 

โปแลนด แอลเบเนีย ลัตเวีย เกาหลีเหนือ ไนจีเรีย เวเนซุเอลา ไอวอรี่โคสต (โกตดิวัวร) อินโดนีเซีย 

คอโมโรส เซเนกัล 

 ชวงการประชุมรีโอ +10 จนถึงกอนการประชุมรีโอ +20 ตั้งแตป 2002 – 2011 ไดแก โบลีเวีย สาธารณรัฐ

คองโก  ติมอร-เลสเต กาตาร โรมาเนีย รวันดา อัฟกานิสถาน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง โซมาเลีย บูรุนดี 

                                                           
  1 David R. Boyd, The Status of Constitutional Protection for the Environment in Other Nations, 

Paper # 4: Davis Suzuki Foundation. http://davidsuzuki.org/publications/2014/whitepapers/DSF%20 

White%20Paper%204.pdf 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฝรั่งเศส อิรัก ซูดาน สวาซิแลนด เนปาล เซอรเบีย อียิปต ลักเซมเบิรก  

มอนเตเนโกร ภูฏาน มัลดีฟส พมา สาธารณรัฐโดมินิกัน เคนยา บังกลาเทศ จาเมกา โมร็อกโก เซาทซูดาน 

 ชวงการประชุมรีโอ +20 จนถึงปจจุบัน ตั้งแตป 2012 เปนตนมา ไดแก ไอซแลนด ฟจิ ซิมบับเว 

  ในการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น เม่ือศึกษาจาก

รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ พบวามีรูปแบบท่ีพอสรุปไดเปน 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 

 รูปแบบท่ีบัญญัติเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

 รูปแบบท่ีบัญญัติเรื่องสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีไวในรัฐธรรมนูญ 

 รูปแบบท่ีบัญญัติเรื่องสิทธิเชิงกระบวนการไวในรัฐธรรมนูญ 

 รูปแบบท่ีบัญญัติเรื่องหนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

 รูปแบบท่ีบัญญัติเรื่องหนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

  ท้ังนี้ แตละประเทศอาจนํารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแตเพียงรูปแบบเดียวหรืออาจนําหลายๆ รูปแบบมา

ผสมผสานกัน เพ่ือใชในการเขียนบทบัญญัติเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญ ตัวอยางท่ียกมาแสดงตอไปนี้ 

เพ่ือใหเห็นตัวอยางของบางประเทศท่ีใชแตละรูปแบบไลเรียงไปทีละรูปแบบของแตละภูมิภาค 

 

4.1 ประสบการณการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศใน

ยุโรปบางประเทศ 

4.1.1 ประเทศท่ีนําเรื่องสิทธิในส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโปรตุเกส 1976 มาตรา 66: 

ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีสมดุลทางนิเวศท่ีมนุษยจะอยูไดและมีหนาท่ีในการปกปอง

สิ่งแวดลอม (Everyone shall possess the right to a healthy and ecologically balanced human 

living environment and the duty to defend it.) 

ขอสังเกต  

1) โปรตุเกสเปนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เปนประเทศภาคีในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป 

และเปนประเทศหนึ่งในกลุมแรกๆ ท่ีมีรัฐธรรมนูญบัญญัติถึงเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมไว 

2) เปนการเขียนเรื่องสิทธิควบคูไปกับเรื่องหนาท่ีของบุคคล 
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๏ราชอาณาจักรสเปน 1978 มาตรา 45 ขอ 1: 

ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาบุคคล และมีหนาท่ีบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม 

(Everyone has the right to enjoy an environment suitable for the development of the 

person, as well as the duty to preserve it.) 

ขอสังเกต  

1) สเปนเปนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เปนประเทศภาคีในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป และ

เปนประเทศหนึ่งในกลุมแรกๆ ท่ีมีรัฐธรรมนูญบัญญัติถึงเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมไว 

2) เปนการเขียนเรื่องสิทธิควบคูไปกับเรื่องหนาท่ีของบุคคล 

3) บทบัญญัติเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมดังกลาว อยูภายใตหมวด 3 วาดวยหลักการตางๆ เก่ียวกับนโยบาย

ทางเศรษฐกิจและสังคม (Principles governing Economic and Social Policy) ซ่ึงเปนสวนท่ีวาดวย

นโยบายของรัฐ 

4) สิทธิในสิ่งแวดลอมดังกลาวจะเกิดไดจริงตอเม่ือมีเง่ือนไขครบถวนตามท่ีกําหนดไว ทําใหบทบัญญัติ

เรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมไมสามารถบังคับใชไดดวยตัวเอง ดังปรากฏอยูในหมวด 4 วาดวยการรับประกันสิทธิ

และเสรีภาพพ้ืนฐาน (Guarantee of Fundamental Rights and Liberties)มาตรา 53 ขอ 3 ซ่ึงบัญญัติวา

การยอมรับ การเคารพ และการปกปองหลักการตางๆ ท่ีบัญญัติไวใน หมวด 3 จะนําทางใหกับการออก

กฎหมาย การปฏิบัติทางกระบวนการยุติธรรม และการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ หลักการดังกลาวจะบังคับใชให

เกิดผลจริงโดยทางศาลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการนําไปปฏิบัติ ( Recognition, 

respect and protection of the principles recognised in Chapter 3 shall guide legislation, 

judicial practice and actions by the public authorities. They may only be invoked before the 

ordinary courts in accordance with the legal provisions implementing them.) 

๏รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย 1993 มาตรา 42: 

ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี สิทธิในขอมูลท่ีเชื่อถือไดเก่ียวกับสถานะของสิ่งแวดลอม และสิทธิในการ

ไดรับการชดใชในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอรางกายและทรัพยสินจากการกระทําผิดทางนิเวศ (Everyone 

shall have the right to favourable environment, reliable information about its state and for a 

restitution of damage inflicted on his health and property by ecological transgressions.) 
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๏รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรเบลเย่ียม 1993 มาตรา 23: 

ทุกคนมีสิทธิจะใชชีวิตอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย กฎหมาย กฎหมายระดับชาติ และกฎระเบียบ

ตางๆ ท่ีอางถึงในมาตรา 134 รับรองถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยตองคํานึงถึงหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ และกําหนดเง่ือนไขในการใชสิทธิเหลานั้น ไดแกสิทธิตางๆ ซ่ึงรวมถึงสิทธิดังตอไปนี้: - …….สิทธิใน

การปกปองสิ่งแวดลอมท่ีดี (Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity. 

To this end, the laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee economic, 

social and cultural rights, taking into account corresponding obligations, and determine the 

conditions for exercising them. These rights include among others: …….the right to the 

protection of a healthy environment; ……..) 

4.1.2 ประเทศท่ีไมไดบัญญัติวาเปนสิทธิในส่ิงแวดลอม แตบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวาเปนสิทธิท่ีจะมี

ชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐลัตเวีย 1922 มาตรา 115: 

รัฐตองปกปองสิทธิของทุกคนท่ีจะมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดีโดยการใหขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขทาง

สิ่งแวดลอม และโดยการสงเสริมการสงวนรักษาและการปรับปรุงสิ่งแวดลอม (The State shall protect the 

right of everyone to live in a benevolent environment by providing information about 

environmental conditions and by promoting the preservation and improvement of the 

environment.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐตุรกี 1982 สวนท่ี 8 วาดวยสุขภาพ ส่ิงแวดลอม และท่ีอยูอาศัย 

(Health, the Environment and Housing) ขอ A. การบริการสุขภาพและการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Health 

Services and Conservation of the Environment) มาตรา 56: 

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและสมดุล (Everyone has the right to live in a healthy, 

balanced environment.) 

เปนหนาท่ีของรัฐและประชาชนท่ีจะปรับปรุงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และปองกันมลพิษทาง

สิ่งแวดลอม (It is the duty of the state and citizens to improve the natural environment, and 

to prevent environmental pollution.) 
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4.1.3 ประเทศท่ีบัญญัติเปนสิทธิเชิงกระบวนการไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐลัตเวีย 1922 มาตรา 115: 

รัฐตองปกปองสิทธิของทุกคนท่ีจะมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดีโดยการใหขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขทาง

สิ่งแวดลอม และโดยการสงเสริมการสงวนรักษาและการปรับปรุงสิ่งแวดลอม (The State shall protect the 

right of everyone to live in a benevolent environment by providing information about 

environmental conditions and by promoting the preservation and improvement of the 

environment.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก 1992 มาตรา 45: 

ทุกคนมีสิทธิในขอมูลท่ีสมบูรณและรวดเร็วเก่ียวกับสถานะของสิ่งแวดลอม สาเหตุและผลของ

สภาพการณของสิ่งแวดลอม (Everyone has the right to timely and complete information about 

the state of the environment and the causes and consequences of its condition.) 

๏รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย 1993 มาตรา 42: 

ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี สิทธิในขอมูลท่ีเชื่อถือไดเก่ียวกับสถานะของสิ่งแวดลอม และสิทธิในการ

ไดรับการชดใชในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอรางกายและทรัพยสินจากการกระทําผิดทางนิเวศ (Everyone 

shall have the right to favourable environment, reliable information about its state and for a 

restitution of damage inflicted on his health and property by ecological transgressions.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐมอลโดวา 1994 มาตรา 37:  

รัฐรับรองวาพลเมืองทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงโดยอิสระซ่ึงขอมูลท่ีซ่ือสัตย เก่ียวกับสถานะของ

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพการดํารงชีพและการทํางาน และคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องใชใน

ครัวเรือน (The State guarantees every citizen the right to free access to truthful information 

regarding the state of the natural environment, the living and working conditions, and the 

quality of food products and household appliances.) 
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๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเบลารุส 1994 มาตรา 34:  

พลเมืองไดรับการรับรองท่ีจะไดรับ เก็บ และเผยแพรขอมูลท่ีครบถวน เชื่อถือได และโดยพลัน เก่ียวกับ

กิจกรรมขององคกรรัฐและสมาคมสาธารณะในเรื่องทางการเมือง เศรษฐกิจ และระหวางประเทศ และในเรื่อง

สถานการณสิ่งแวดลอม (Citizens are guaranteed to receive, store, and disseminate complete, 

reliable, and timely information on the activities of state bodies and public associations, on 

political, economic, and international life, and on the state of the environment.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 1995:  

มาตรา 39 ทุกคนมีสิทธิในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณสิ่งแวดลอม (Every person has 

the right to collect information on environmental situation.) 

มาตรา 49 ทุกคนมีสิทธิในการรวมกลุม ประชุม ประทวง ชุมนุม เดินถนน หรือปกหลักอยางสงบโดย

ปราศจากอาวุธ และมีการแจงใหองคกรรัฐท่ีเก่ียวของทราบลวงหนา (Every person has the right, upon 

notification of corresponding government bodies in advance, to peaceful, unarmed 

gatherings, meetings, demonstrations, rallies, street processions, pickets together with 

others.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐยูเครน 1996 มาตรา 50:  

ทุกคนไดรับการรับรองวามีสิทธิในการเขาถึงโดยอิสระซ่ึงขอมูลเก่ียวกับสถานการณสิ่งแวดลอม คุณภาพ

ของอาหารและสินคาบริโภค และมีสิทธิในการเผยแพรขอมูลดังกลาว (Everyone is guaranteed the right 

of free access to information about the environmental situation, the quality of food and 

consumer goods, and also the right to disseminate such information.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโปแลนด 1997 มาตรา 74:  

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการใหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพของสิ่งแวดลอมและการปกปองสิ่งแวดลอม 

(Everyone has the right to be informed of the quality of the environment and its protection.) 
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4.1.4 ประเทศท่ีบัญญัติเปนหนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก 1992 มาตรา 44: 

เปนความรับผิดชอบของทุกคนท่ีจะรักษาและสงเสริมสิ่งแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรม ...(It shall 

be the responsibility of all to conserve and promote the environment and cultural heritage 

…) 

๏รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย 1993 มาตรา 58: 

ทุกคนถูกบังคับใหตองสงวนรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปฏิบัติอยางระมัดระวังตอความร่ํารวย

ทางธรรมชาติ  (Everyone shall be obliged to preserve nature and the environment, carefully 

treat the natural wealth.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟนแลนด 1999 มาตรา 20: 

เปนความรับผิดชอบของทุกคนท่ีจะตองรักษาธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม 

และมรดกของชาติ  (It shall be the responsibility of all to conserve nature and its diversity, 

environment and national heritage.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโครเอเชีย 2001 มาตรา 69: 

ในขณะท่ีมีการใชสิทธิและทํากิจกรรมตางๆ ทุกคนจะตองใหความใสใจเปนพิเศษตอสาธารณสุข 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (While using rights and carrying activities, all shall be bound to pay 

special attention to public health, nature and the environment.) 

4.1.5 ประเทศท่ีบัญญัติเปนหนาท่ีของรัฐในการปกปองส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิตาลี 1947 มาตรา 117: 

อํานาจนิติบัญญัติเปนของรัฐและภูมิภาคในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญควบคูไปกับขอจํากัดตามกฎหมาย

ของสหภาพยุโรปและพันธกรณีระหวางประเทศ รัฐมีอํานาจออกกฎหมายในเรื่องตอไปนี้:- ……..s) การปกปอง

สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และมรดกทางวัฒนธรรม (Legislative powers shall be vested in the State 

and the Regions in compliance with the Constitution and with the constraints deriving from 
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EU-legislation and international obligations. The State has exclusive legislative powers in the 

following subject matters: ……..s) protection of the environment, the ecosystem and cultural 

heritage.) 

๏รัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐสวิส 1971 สวน ท่ี 4: ส่ิงแวดลอมกับการวางแผนเชิงพ้ืน ท่ี 

(Environment and Spatial Planning) 

มาตรา 73 การพัฒนาท่ียั่งยืน - สมาพันธรัฐและมลรัฐจะตองพยายามในการบรรลุความสัมพันธท่ีสมดุล

และยั่งยืนระหวางธรรมชาติและศักยภาพของระบบธรรมชาติในการสรางตัวเองใหม กับ ความตองการใช

ประโยชนจากธรรมชาติโดยประชากรมนุษย (Sustainable development The Confederation and the 

Cantons shall endeavour to achieve a balanced and sustainable relationship between nature 

and its capacity to renew itself and the demands placed on it by the population.) 

มาตรา 74 การปกปองสิ่งแวดลอม – (1) สมาพันธรัฐจะออกกฎหมายเพ่ือปกปองประชากรและ

สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติจากความเสียหายหรือการกอกวน (2) สมาพันธรัฐจะทําใหม่ันใจวาความเสียหายหรือ

การกอกวนดังกลาวจะถูกหลีกเลี่ยง คาใชจายในการหลีกเลี่ยงหรือกําจัดความเสียหายหรือการกอกวนจะตอง

รับผิดชอบโดยผูเปนคนกอใหเกิดเหตุดังกลาว (3) มลรัฐตองรับผิดชอบตอการนํากฎหมายระดับสมาพันธรัฐไป

ปฏิบัติตาม เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายไดยกเวนไววาหนาท่ีดังกลาวเปนของสมาพันธรัฐ (Protection of the 

environment – (1) The Confederation shall legislate on the protection of the population and 

its natural environment against damage or nuisance. (2) It shall ensure that such damage or 

nuisance is avoided. The costs of avoiding or eliminating such damage or nuisance are borne 

by those responsible for causing it. (3) The Cantons are responsible for the implementation 

of the relevant federal regulations, except where the law reserves this duty for the 

Confederation.) 

ขอสังเกต  

1) รัฐธรรมนูญของสวิตเซอรแลนดเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกท่ีบัญญัติเรื่องเก่ียวกับการปกปอง

สิ่งแวดลอมไว หากแตเขียนไวใหเปนหนาท่ีของรัฐ ไมไดเขียนวาเปนสิทธิในสิ่งแวดลอม 

2) นอกจากบทบัญญัติกวางๆ เก่ียวกับหนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอมตามมาตรา 73 และ

มาตรา 74 ขางตนแลว รัฐธรรมนูญของสวิตเซอรแลนดยังบัญญัติกรณีเฉพาะในการปกปองสิ่งแวดลอมไวหลาย
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กรณี เชน มาตรา 75 การวางแผนเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Planning) มาตรา 75a การสํารวจท่ีดินของชาติ 

(National Land Survey) มาตรา 76 น้ํา (Water) มาตรา 77 ปาไม (Forests) มาตรา 78 การปกปองมรดก

ทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม (Protection of Natural and Cultural Heritage) มาตรา 79 การ

ประมงและการลาสัตว (Fishing and Hunting) มาตรา 80 การคุมครองสัตวปา (Protection of Animals) 

มาตรา 84 การคุมครองปาอัลไพนจากการตัดถนน (Alpine Transit Traffic) และมาตรา 89 นโยบายพลังงาน 

(Energy Policy) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเฮลเลนิกหรือกรีซ 1986 มาตรา 24: 

  ขอ 1 การปกปองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมเปนหนาท่ีของรัฐ รัฐตอง

ผูกพันท่ีจะปรับใชมาตรการปองกันหรือยับยั้งเปนพิเศษเพ่ือการสงวนรักษาสิ่งแวดลอม..... … (The 

protection of the natural and cultural environment constitutes a duty of the State. The State 

is bound to adopt special preventive or repressive measures for the preservation of the 

environment. …….). 

4.2 ประสบการณการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศใน

อเมริกาบางประเทศ 

4.2.1 ประเทศท่ีนําเรื่องสิทธิในส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล 1988 แกไขเพ่ิมเติม 2014 มาตรา 225: 

บุคคลทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลทางนิเวศ ซ่ึงเปนสินคาสาธารณะเพ่ือการใชสอยของประชาชน

และสําคัญตอชีวิตท่ีมีคุณภาพ รัฐบาลและชุมชนมีหนาท่ีท่ีจะปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมสําหรับคนรุน

ปจจุบันและคนรุนอนาคต (Everyone has the right to an ecologically balanced environment, 

which is a public good for the people's use and is essential for a healthy life. The 

Government and the community have a duty to defend and to preserve the environment 

for present and future generations.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโคลอมเบีย 1991 มาตรา 79 1st Paragraph: 

บุ ค ค ล ทุ ก ค น มี สิ ท ธิ ใน สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ท่ี ดี  (Every person has the right to enjoy a healthy 

environment.) 
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๏รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอารเจนตินา 1994 มาตรา 41:  

ประชาชนท้ังหลายมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีดุลยภาพ เหมาะสมกับการพัฒนามนุษยเพ่ือใหกิจกรรม

ท้ังหลายตอบสนองตอความตองการของคนรุนปจจุบันโดยไมทําลายความตองการของคนรุนอนาคต และมี

หนาท่ีในการสงวนรักษาสิ่ งแวดลอม (All inhabitants are entitled to the right to a healthy and 

balanced environment fit for human development in order that productive activities shall 

meet present needs without endangering those of future generations; and shall have the 

duty to preserve it. ……) 

4.2.2 ประเทศท่ีไมไดบัญญัติวาเปนสิทธิในส่ิงแวดลอม แตบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวาเปนสิทธิท่ีจะมี

ชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี 

๏รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร 1983 แกไขเพ่ิมเติม 2003 มาตรา 34: 

เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตในสภาพสิ่งแวดลอมและครอบครัวท่ีเปดโอกาสใหเขามีสวนในการพัฒนาโดย

มีสิทธิไดรับการปกปองจากรัฐ (Every child has the right to live in familial and environmental 

conditions that permit his integral development, for which he shall have the protection of 

the State.) 

๏รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐชิลี 1980 แกไขเพ่ิมเติม 2012 มาตรา 19: 

รัฐธรรมนูญทําใหเชื่อม่ันแกบุคคลทุกคนดังนี้: 8. สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีปลอดจากการ

ปนเปอน....... (The Constitution assures to all persons: …8. The right to live in an environment 

free from contamination….) 

๏รัฐธรรมนญูสาธารณรัฐเอกวาดอร 2008 มาตรา 14: 

สิทธิของประชาชนในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีสมดุลทางนิเวศซ่ึงประกันความยั่งยืนและการ

มีชีวิตท่ีดียอมไดรับการคุมครอง (The right of the population to live in a healthy and ecologically 

balanced environment that guarantees sustainability and the good way of living (sumak 

kawsay), is recognized.) 
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4.2.3 ประเทศท่ีบัญญัติเปนสิทธิเชิงกระบวนการไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐโบลิเวีย 2009:  

มาตรา 34 บุคคลมีอํานาจฟองคดีท้ังในนามสวนตัวหรือในนามกลุมเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม โดย

ปราศจากอคติตอหนาท่ีของสถาบันสาธารณะในการฟองดวยตัวเองเก่ียวกับการทําลายสิ่งแวดลอม (Any 

person, in his own right or on behalf of a collective, is authorized to take legal action in 

defense of environmental rights, without prejudice to the obligation of public institutions to 

act on their own in the face of attacks on the environment.) 

มาตรา 343 ประชากรมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม และท่ีจะไดรับปรึกษาและให

ขอมูลกอนมีการตัดสินใจท่ีอาจกระทบตอคุณภาพสิ่ งแวดลอม (The population has the right to 

participate in environmental management, and to be consulted and informed prior to 

decisions that could affect the quality of the environment.) 

4.2.4 ประเทศท่ีบัญญัติเปนหนาท่ีของประชาชนในการปกปองส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล 1988 แกไขเพ่ิมเติม 2014 มาตรา 225: 

……. รัฐบาลและชุมชนมีหนาท่ีท่ีจะปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมสําหรับคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต 

(……. The Government and the community have a duty to defend and to preserve the 

environment for present and future generations.) 

๏รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอารเจนตินา 1994 มาตรา 41:  

ประชาชนท้ังหลายมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีดุลยภาพ ………. (All inhabitants are entitled to 

the right to a healthy and balanced environment ……….; and shall have the duty to preserve 

it. ……) 
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4.2.5 ประเทศท่ีบัญญัติเปนหนาท่ีของรัฐในการปกปองส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

๏รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐชิลี 1980 แกไขเพ่ิมเติม 2012 มาตรา 19: 

รัฐธรรมนูญทําใหเชื่อม่ันแกบุคคลทุกคนดังนี้: 8. สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีปลอดจากการ

ปนเปอน เปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองไมทําใหสิทธิดังกลาวถูกกระทบ และท่ีจะตองปกปองการสงวนรักษา

ธรรมชาติ (The Constitution assures to all persons: …8. The right to live in an environment free 

from contamination. It is the duty of the State to see to [it] that this right will not be 

affected and to guard the preservation of nature.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโคลอมเบีย 1991 มาตรา 79 2nd Paragraph: 

เปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะปกปองความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณของสิ่งแวดลอม รักษาพ้ืนท่ี

ท้ังหลายท่ีมีความสําคัญทางนิเวศเปนพิเศษ และใหการศึกษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท้ังสองเรื่อง (It is the 

duty of the state to protect the diversity and integrity of the environment, to conserve areas 

of special ecological importance, and to foster education for the achievement of these 

ends.) 

๏รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐโบลิเวีย 2009 มาตรา 342:  

เปนหนาท่ีของรัฐและประชากรท่ีจะรักษา ปกปอง และใชทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในลักษณะท่ียั่งยืน โดยบํารุงรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม (It is the duty of the State and the 

population to conserve, protect and use natural resources and the biodiversity in a 

sustainable manner, as well as to maintain the equilibrium of the environment.) 

4.3 ประสบการณการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในส่ิงแวดลอมตาม The Bunjul Charter มาบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญของประเทศในแอฟริกาบางประเทศ 

4.3.1 ประเทศท่ีมีการนําคําวา Satisfactory Environment Favorable to Development ไป

นิยามในรัฐธรรมนูญ  

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเบนิน 1990 มาตรา 27:  
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บุคคลทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี ท่ีนาพอใจ และท่ียืนยาว และมีหนาท่ีในการปองกันสิ่งแวดลอม รัฐ

จะตองปกปองสิ่งแวดลอม  

(Every person has the right to a healthy, satisfying and lasting environment and has the 

duty to defend it. The state shall watch over the protection of the environment.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโมซัมบิก 1990 มาตรา 90 สิทธิในส่ิงแวดลอมท่ีสมดุล (Right to a 

Balanced Environment) (1): 

พลเมืองมีสิทธิท่ีจะอยูในสิ่งแวดลอมท่ีสมดุล และมีหนาท่ีปองกันสิ่งแวดลอม  

(All citizens shall have the right to live in a balanced environment and shall have the 

duty to defend it.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐบูรกินาฟาโซ 1991 มาตรา 29:  

สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีไดรับการรับรอง การปกปอง การตอสู และการสงเสริมสิ่งแวดลอม เปนหนาท่ีของ

ทุกคน  

(The right to a healthy environment is recognized; the protection, the defense and the 

promotion of the environment are a duty for all.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐมาลี 1992 มาตรา 15:  

ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี การปกปองและปองกันสิ่งแวดลอม และการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนหนาท่ี

ของทุกคนและของรัฐ  

(Every person has a right to a healthy environment. The protection and defense of the 

environment and the promotion of the quality of life is a duty of everyone and of the 

State.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 1992 แกไขเพ่ิมเติม 2005 มาตรา 53: 

ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีและท่ีสอดคลองกับการพัฒนา และมีหนาท่ีปองกันสิ่งแวดลอม รัฐตอง

ปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชากร  
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(All persons have the right to a healthy environment that is favorable to their 

development. They have the duty to defend it. The State ensures the protection of the 

environment and the health of the population.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแองโกลา 1992 แกไขเพ่ิมเติม 2010 มาตรา 39 สิทธิในส่ิงแวดลอม 

(Environmental Rights) (1):  

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดีและไมมีมลพิษ และมีหนาท่ีในการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม  

(Everyone has the right to live in a healthy and unpolluted environment and the duty to 

defend and preserve it.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโตโก 1992 แกไขเพ่ิมเติม 2007 มาตรา 41: 

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี รัฐตองปกปองสิ่งแวดลอม  

(Every person has the right to a healthy environment. The State sees to the protection of 

the environment.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐซีเชลส 1993 มาตรา 38:  

รัฐรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะอยูในสิ่งแวดลอมท่ีมีสมดุลทางนิเวศ คุณภาพดี และสะอาด และรัฐทําใหเปน

จริงซ่ึงสิทธิดังกลาวโดยรัฐ- (ก) จัดมาตรการเพ่ือสงเสริมการปกปอง บํารุงรักษา และปรับปรุงสิ่งแวดลอม – 

(ข) ทําใหเกิดการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนทางสังคมเศรษฐกิจ โดยการใชและจัดการทรัพยากรของประเทศท่ีเปน

ธรรม – (ค) สงเสริมความตระหนักของประชาชนในความจําเปนตองปกปอง รักษา และปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

(The State recognizes the right of every person to live in and enjoy a clean, healthy and 

ecologically balanced environment and with a view to ensuring the effective realization of 

this right the State undertakes− (a) to take measures to promote the protection, 

preservation and improvement of the environment (b) to ensure a sustainable socio-

economic development of Seychelles by a judicious use and management of the resources 

of Seychelles; (c) to promote public awareness of the need to protect, preserve and 

improve the environment.) 
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๏รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย 1995 มาตรา 44 สิทธิในส่ิงแวดลอม 

(Environmental Rights) (1):  

บุคคลทุกคนมีสิทธิในสิ่ งแวดลอมท่ีสะอาดและดี (All persons have the right to a clean and 

healthy environment.) 

 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐชาด 1996 แกไขเพ่ิมเติม 2005 มาตรา 47: 

บุคคลทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Every person has the right to a healthy environment.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐแอฟริกาใต 1996 มาตรา 24: 

ทุกคนมีสิทธิ – (ก) ในสิ่งแวดลอมท่ีไมอันตรายตอสุขภาพหรือความเปนอยูท่ีดี และ (ข) ในสิ่งแวดลอมท่ี

จะตองปกปองไวเพ่ือประโยชนของปจจุบันชนและอนาคตชน โดย (๑) ปองกันมลพิษและการเสื่อมโทรมทาง

นิ เวศ (๒ ) ส ง เสริมการสงวน  และ (๓ ) ทํ าให ม่ั นคงซ่ึ งการพัฒ นาท่ี ยั่ งยืนทางนิ เวศ  และการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน สงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีชอบธรรม  

(Everyone has the right— (a) to an environment that is not harmful to their health or 

wellbeing; and (b) to have the environment protected, for the benefit of present and future 

generations, through reasonable legislative and other measures that— (i) prevent pollution 

and ecological degradation; (ii) promote conservation; and (iii) secure ecologically 

sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable economic 

and social development.) 

๏รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 1999 มาตรา 20: 

รัฐตองปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอม และดูแลน้ํา อาหาร และดิน ปาไมและสัตวปาของประเทศ  

(The State shall protect and improve the environment and safeguard the water, air and 

land, forest and wild life of Nigeria.) 

๏รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไนเจอร 2010 มาตรา 35:  
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บุคคลมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี รัฐมีหนาท่ีปกปองสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนของปจจุบันชนและอนาคตชน 

แตละบุคคลตองปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอมท่ีตนเองอยู  

(Any person has the right to a healthy environment. The State has the obligation to 

protect the environment in the interest of present and future generations. Each one is 

required to contribute to the safeguarding and to the improvement of the environment in 

which he lives.) 

4.3.2 ประเทศท่ีไมไดนําคําวา Satisfactory Environment Favorable to Development ไป

นิยามในรัฐธรรมนูญ แตนําไปเขียนไวในกฎหมายภายในประเภทอ่ืน 

๏ African Charter on Human and People’s Rights (Ratification and Enforcement) Act 

1990 สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 

  ๏Environmental Management and Coordination Act, Act No. 8 of 1999 ของสาธารณรัฐ

เคนยา มาตรา 3 สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและมีคุณภาพดี (Entitlement to a Clean and Healthy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5  

ประสบการณการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

 

5.1 ประสบการณการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมไวใน

รัฐธรรมนูญตั้งแตป พ.ศ. 2517 และไดใหความสําคัญจนถึงข้ันท่ีกําหนดใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการ

คุมครองและปกปองสิ่งแวดลอมโดยตรงตั้งแตรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 เปนตนมา การศึกษาเก่ียวกับการนํา

ประเด็นสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงอาจแบงแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายออกเปน 4 ยุค ดังนี้ 

1) ยุคกอนรัฐธรรมนูญฉบบัป พุทธศักราช 2540  

2) ยุครัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

3) ยุครัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

4) ยุครางรัฐธรรมนูญฉบับ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ  

ในการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น สามารถ

พิจารณาไดใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 สิทธิเชิงเนื้อหา ซ่ึงไดแก สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี และสิทธิท่ีจะมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี 

 สิทธิเชิงกระบวนการ ซ่ึงไดแก สิทธิในขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม สิทธิในการมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดาน

สิ่งแวดลอม 

 หนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม 

 หนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม 

 การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนดานอ่ืนเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอม  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากสิทธิในเชิงเนื้อหา อันไดแก สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี และสิทธิท่ีจะมีชีวิตใน

สิ่งแวดลอมท่ีดีนั้น ยังไมไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใดๆ จึงไมขอยกมา

พิจารณา 
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5.1.1 การนําประเด็นส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุคกอนป พ.ศ. 

2540  

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอมในชวงกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 นั้น ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติโดยประสงคจะใชอยางถาวร (ไมรวมถึงธรรมนูญหรือ

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวท่ีประกาศใชหลังรัฐประหาร) โดยพบวามีการบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ 

4 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2521 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2538 ซ่ึงเม่ือนํามาพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกลาวมาขางตนนั้น อาจแยกพิจารณาไดเปนสอง

กลุม  

กลุมแรก - ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521  

กลุมท่ีสอง – ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2538 

กลุมแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2521 ไดนําเอาประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในลักษณะท่ีเปนหนาท่ี

ของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอมแตเพียงประการเดียว โดยบัญญัติไวในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ไดวางหลักไวในมาตรา 77 วา “ใหรัฐพึงบํารุงรักษาสภาพแวดลอม

และความงามทางธรรมชาติ รวมท้ังปาไม ตนน้ํา ลําธาร” และ ในมาตรา 93 ไดวางหลักไววา “ใหรัฐพึงรักษา

สิ่งแวดลอมใหสะอาด” สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ไดวางหลักไวในมาตรา 65 

วา “ใหรัฐพึงมีหนาท่ีในการรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม” ท้ังนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับไดบัญญัติ

เรื่องการคุมครองสิ่งแวดลอมไวในหมวดวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ ทําใหไมเกิดพันธะผูกพันท่ีรัฐจะตองปฏิบัติ

ตามแตประการใด 

กลุมท่ีสอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2538 ไดนําประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมากําหนดไวเพ่ิมจากเดิมท่ีมีเพียงเรื่องหนาท่ีของรัฐ โดย

อาจจําแนกลักษณะการบัญญัติไวเปน 3 ลักษณะในรัฐธรรมนูญแตละฉบับ ดังนี้ 
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  

1) หนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม – บัญญัติไวในมาตรา 58 ในหมวดหนาท่ีของ

ชนชาวไทย โดยกําหนดใหบุคคลมีหนาท่ีรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 

2) หนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม – บัญญัติไวในมาตรา 74 ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ 

โดยกําหนดใหรัฐพึงบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งทดแทน และ

พึงปองกันและขจัดมลพิษและวางแผนการใชดินและน้ําใหเหมาะสม 

3) การจํากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอม – บัญญัติไวในมาตรา 48 ในหมวดสิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทย โดยกําหนดใหรัฐสามารถตรากฎหมายข้ึนมาจํากัดสิทธิในการประกอบ

อาชีพของบุคคลได ภายใตเหตุผลของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2538 

1) หนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม – บัญญัติไวในมาตรา 57 ทวิ ในหมวดหนาท่ี

ของชนชาวไทย โดยกําหนดใหบุคคลมีหนาท่ีรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 

2) หนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม – บัญญัติไวในมาตรา 78 หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ 

ซ่ึงกําหนดใหรัฐพึงบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งทดแทน และพึง

ปองกันและขจัดมลพิษและวางแผนการใชดินและน้ําใหเหมาะสม 

3) การจํากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอม – บัญญัติไวในมาตรา 48 เบญจ ใน

หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยกําหนดใหรัฐสามารถตรากฎหมายข้ึนมาจํากัดสิทธิในการ

ประกอบอาชีพของบุคคลได ภายใตเหตุผลของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

5.1.2 การนําประเด็นส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญท่ีรางข้ึนโดยสมาชิสภาราง

รัฐธรรมนูญซ่ึงมาจากการเลือกต้ังทางออมของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดนําเอาหลักการเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
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1) สิทธิในขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม – ไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีอยูในความครอบครองของราชการไว โดยอาจจําแนกออกเปนบทบัญญัติท่ีมี

ลักษณะเปนการท่ัวไปและบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

บทบัญญัติท่ีมีลกัษณะเปนการท่ัวไป - ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 58 ถึงสิทธิของบุคลในการ

รับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงขอมูลขาวสารท่ี

ประชาชนอาจเขาถึงไดนี้ยอมหมายความถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมดวย 

บทบัญญัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ - ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 59 ใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะไดรับ

ขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจสงผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการดานส่ิงแวดลอม – ไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนใน

การเขาไปมีสวนรวมตอกระบวนการดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

มาตรา 46 ไดกําหนดใหบุคคลซ่ึงรวมตัวกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิท่ีจะเขาไปมีสวน

รวมในการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 56 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถ

ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  

มาตรา 59 กําหนดถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารทางดานสิ่งแวดลอม

นอกจากมาตรา 59 จะกําหนดถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารทางดาน

สิ่งแวดลอมแลว ยังกําหนดเพ่ิมเติมอีกดวยวาเม่ือหนวยงานตามท่ีกําหนดในมาตรา 59 ดําเนิน

โครงการใดๆท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ประชาชนผูไดรับผลกระทบมีสิทธิ

แสดงความเห็นของตนตอหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูดําเนินการในเรื่องดังกลาวได  ตาม

กระบวนการรับฟงความเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายกําหนด 
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มาตรา 214 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะออกเสียงประชามติโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิ่งแวดลอมไดภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ 

3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม – การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดาน

สิ่งแวดลอมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้นประกอบดวย 

มาตรา 56 ไดกําหนดใหบุคคลสามารถฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐ เพ่ือใหการดําเนินการคุมครองสิ่งแวดลอมตามท่ี

รัฐธรรมนูญกําหนดไวไดรับความคุมครอง 

มาตรา 61 ไดกําหนดใหบุคคลสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกขตอรัฐไดเม่ือไดรับความเสียหาย 

มาตรา 62 คุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดจากการกระทําหรือการละเวน

การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้นๆ 

4) หนาท่ีของประชาชนในการปกปองส่ิงแวดลอม – ไดมีการกําหนดไวในมาตรา 69 ใหประชาชนมี

หนาท่ีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5) หนาท่ีของรัฐในการปกปองส่ิงแวดลอม – รัฐธรรมนูญไดกําหนดหนาท่ีของรัฐในการปกปอง

สิ่งแวดลอมไว ดังนี้ 

มาตรา 56 กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีจัดทําการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยจะตองใหมีองคการอิสระซ่ึงมีสมาชิกประกอบไปดวยผูแทนองคการเอกชนดาน

สิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบดวย

ในกรณีท่ีจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง 

มาตรา 79 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

สมดุล รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ

การพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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มาตรา 290 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจในการจัดการ การบํารุงรักษา และการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี ตลอดจนการเขาไปมีสวนใน

การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมี

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน และการมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือ

ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ

อนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

6) การจํากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือคุมครองส่ิงแวดลอม – ไดมีการกําหนดใหรัฐสามารถออก

กฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมไดในสองกรณี  

กรณีแรกตามมาตรา 49 เปนการกําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนอาจกระทํา

ไดหากมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กรณีท่ีสองตามมาตรา 50 ในสวนท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพซ่ึงอาจถูกจํากัด

ไดดวยเหตุผลเพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5.1.3 ประเด็นส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมคลายกับ

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แตได มีการแกไขบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญ  เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมใหมีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1) สิทธิในขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม – ไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีอยูในความครอบครองของราชการไว โดยอาจจําแนกออกเปนบทบัญญัติท่ีมี

ลักษณะเปนการท่ัวไปและบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

บทบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนการท่ัวไป - มีการบัญญัติไวในมาตรา 56 ถึงสิทธิของบุคคลในการ

รับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงขอมูลขาวสารท่ี

ประชาชนอาจเขาถึงไดนี้ยอมหมายความถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมดวย 

บทบัญญัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ - มีการบัญญัติไวในมาตรา 57 ใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะไดรับ

ขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
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สวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจสงผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการดานส่ิงแวดลอม – ไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนใน

การเขาไปมีสวนรวมตอกระบวนการดานสิ่งแวดลอม โดยกําหนดหมวดวาดวยสิทธิชุมชนไวอยางชัดเจน ดังนี้ 

มาตรา 66 กําหนดใหบุคคลซ่ึงรวมตัวกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิท่ีจะเขาไปมีสวนรวม

ในการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67 วรรคแรก กําหนดใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถ

ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  

มาตรา 67 วรรคสอง กําหนดถึงสิทธิของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็นในกรณีท่ีหนวยงานตามท่ีกําหนดในมาตรา 67 ดําเนินโครงการใดๆท่ีอาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

มาตรา 165 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะออกเสียงประชามติโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิ่งแวดลอมได 

3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม – การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดาน

สิ่งแวดลอมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้นประกอบดวย 

มาตรา 67 วรรค 3 กําหนดใหบุคคลสามารถฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐ เพ่ือใหการดําเนินการคุมครองสิ่งแวดลอม

ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวไดรับความคุมครอง 

มาตรา 59 กําหนดใหบุคคลสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกขตอรัฐไดเม่ือไดรับความเสียหาย 

มาตรา 60 คุมครองสิทธิของบุคคลท่ีจะฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลใหรับผิดจากการกระทําหรือการละเวน

การกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้นๆ 
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มาตรา 212 กําหนดใหประชาชนสามารถยื่นคําฟองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง หาก

ปรากฏวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและคุมครอง 

4) หนาท่ีของประชาชนในการปกปองส่ิงแวดลอม – มีการกําหนดไวในมาตรา 73 ใหประชาชนมี

หนาท่ีในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5) หนาท่ีของรัฐในการปกปองส่ิงแวดลอม – รัฐธรรมนูญไดกําหนดหนาท่ีของรัฐในการปกปอง

สิ่งแวดลอมไว ดังนี้ 

มาตรา 67 วรรคสอง กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีจัดทําการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยจะตองใหมีองคการอิสระซ่ึงมีสมาชิกประกอบไปดวยผูแทนองคการ

เอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็น

ประกอบดวยในกรณีท่ีจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยาง

รุนแรง 

มาตรา 85 มีการเพ่ิมสวนวาดวยการแนวนโยบายของรัฐในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหรัฐตองดําเนินนโยบายในดานการใชและการจัดสรรท่ีดิน การจัดการน้ํา

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการผังเมือง ใหสอดคลองกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรา 290 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

รวมท้ัง การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยู

นอกเขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 

การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี  และการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถ่ิน 

6) การจํากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือคุมครองส่ิงแวดลอม – ไดมีการกําหนดใหรัฐสามารถออก

กฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมไดในสองกรณี  

กรณีแรกตามมาตรา 42 เปนการกําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนอาจกระทํา

ไดหากมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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กรณีท่ีสองตามมาตรา 43 ในสวนท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพซ่ึงอาจถูกจํากัด

ไดดวยเหตุผลเพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5.1.4 การนําประเด็นส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญ ฉบับศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวร

ศักดิ์ อุวรรณโณ (2558) 

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จัดทําข้ึนภายหลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขาทําการยึด

อํานาจการปกครองประเทศ โดยมีความหวังท่ีจะนําเอารางฉบับนี้มาใชเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศในดานตางๆ โดยในประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมนั้น รางรัฐธรรมนูญฯ ไดมีการรางไว ดังนี้ 

1) สิทธิในขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม – ไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีอยูในความครอบครองของราชการไว โดยอาจจําแนกออกเปนบทบัญญัติท่ีมี

ลักษณะเปนการท่ัวไปและบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

บทบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนการท่ัวไป ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 61 ถึงสิทธิพลเมืองในการ

รับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงขอมูลขาวสารท่ี

ประชาชนอาจเขาถึงไดนี้ยอมหมายความถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมดวย 

บทบัญญัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 62 วรรคสอง ใหประชาชนมีสิทธิท่ี

จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจสงผลกระทบ

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการดานส่ิงแวดลอม – ไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนใน

การเขาไปมีสวนรวมตอกระบวนการดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

มาตรา 63 กําหนดใหบุคคลซ่ึงรวมตัวกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิท่ีจะเขาไปมีสวนรวม

ในการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 64 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถ
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ดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  

มาตรา 62 วรรคสอง และมาตรา 64 วรรคสอง กําหนดถึงสิทธิของพลเมืองในการแสดงความ

คิดเห็นตอหนวยงานท่ีจะจัดทําหรือดําเนินโครงการ หรือดําเนินกระบวนการพิจารณาใดๆท่ีอาจมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

มาตรา 67 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะออกเสียงประชามติโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีในประเด็นท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิ่งแวดลอมได 

3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม – การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดาน

สิ่งแวดลอมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้นประกอบดวย 

มาตรา 62 วรรคแรกไดกําหนดใหพลเมืองสามารถฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐ หากปรากฏวาหนวยงานดังกลาวกระทํา

การในลักษณะท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพของตน 

มาตรา 235 ไดกําหนดใหประชาชนซ่ึงถูกละเมิดสิทธิของตนโดยกฎหมายสามารถรองตอศาล

รัฐธรรมนูญไดโดยตรง ในกรณีท่ีไมสามารถใชสิทธิโดยทางอ่ืนไดแลว 

4) หนาท่ีของประชาชนในการปกปองส่ิงแวดลอม – ไดมีการกําหนดไวในมาตรา 27 ใหพลเมืองมี

หนาท่ีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5) หนาท่ีของรัฐในการปกปองส่ิงแวดลอม – รัฐธรรมนูญไดกําหนดหนาท่ีของรัฐในการปกปอง

สิ่งแวดลอมไว ดังนี้ 

มาตรา 64 วรรคสอง กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีจัดทําการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยจะตองใหมีองคการอิสระซ่ึงมีสมาชิกประกอบไปดวยผูแทนองคการเอกชนดาน

สิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบดวย

ในกรณีท่ีจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง 

มาตรา 83 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการสงวน 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
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สมดุล รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริมบํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

มาตรา 92 กําหนดใหทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของชาติ รัฐมีหนาท่ีตองคุมครองดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติโดยการจัดทําแผนตางๆ เชน แผนการดูแลปาไม  การจัดผังเมือง การรักษา

สิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงการจัดทําแผนเหลานี้รัฐตองสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนทองถ่ินเขา

มามีสวนรวมในการจัดทําและดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดดวย 

มาตรา 93 กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีตองสรางความม่ันคงทางพลังงาน ตลอดจนกํากับดูแลการใช

พลังงานใหมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

6) การจํากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือคุมครองส่ิงแวดลอม – ไดมีการกําหนดใหรัฐสามารถออก

กฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมไดในสองกรณี  

กรณีแรกตามมาตรา 43 เปนการกําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนอาจกระทํา

ไดหากมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กรณีท่ีสองตามมาตรา 56 ในสวนท่ีเก่ียวของกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพลเมืองซ่ึง

อาจถูกจํากัดไดดวยเหตุผลเพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5.1.5 การนําประเด็นส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ (2559) 

  รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกจัดทําข้ึนภายหลังจากท่ีรางฯของศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ 

อุวรรณโณ ไมไดรับการเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยจัดทําข้ึนบนหลักการเดียวกันคือยกรางข้ึนเพ่ือ

ปฏิรูปประเทศในดานตางๆ สําหรับในประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมนั้น มีบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนี้ 

  1) สิทธิในขอมูลขาวสารดานส่ิงแวดลอม – ไดมีการบัญญัติถึงสิทธิของประชาชนในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีอยูในความครอบครองของราชการไวในมาตรา 59 ใหรัฐเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีอยูในความครอบครองโดยจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลดังกลาวไดอยางสะดวก ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด และในมาตรา 58 วรรคท่ีสอง ไดมีการกําหนดใหบุคคลและชุมชนมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง แลหะ

เหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินโรงการซ่ึงอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
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  2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการดานส่ิงแวดลอม  

  มาตรา 43 ไดกําหนดใหบุคคลและชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงหมายความถึงสิทธิท่ีจะเขาไปมีสวนรวมกับองคกรของรัฐ

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการดังกลาว 

  3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม – การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ดานสิ่งแวดลอมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้นประกอบดวย 

  มาตรา 25 กําหนดใหเม่ือประชาชนถูกละเมิดสิทธิในสวนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมตามท่ี

กําหนดไวในมาตรา  43 สามารถยกเอาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึน

ตอสูทางศาลได 

  มาตรา 51 กําหนดใหเม่ือรัฐไมปฏิบั ติตามบทบัญญัติวาดวยหนาท่ีของรัฐในการ

ดําเนินการเรื่องสิ่งแวดลอม ประชาชนและชุมชนสามารถติดตามและเรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวม

ตลอดท้ังฟองรองหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดใหประชาชนไดรับประโยชนตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  มาตรา 213 ไดกําหนดใหบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญคุมครอง

ไว มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหมีคําวินิจฉับวาการกระทํานั้นขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ 

  4) หนาท่ีของประชาชนในการปกปองส่ิงแวดลอม – ไดมีการกําหนดไวในมาตรา 50 (8) ใน

หมวดวาดวยหนาท่ีของปวงชนชาวไทย ใหบุคคลมีหนาท่ีในการรวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครอง

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม 

  5) หนาท่ีของรัฐในการปกปองส่ิงแวดลอม – รัฐธรรมนูญไดกําหนดหนาท่ีของรัฐในการปกปอง

สิ่งแวดลอมไว ดังนี้ 

 มาตรา 57 กําหนดใหรัฐตองอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใช

หรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
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ใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของมี      สวนรวม

ดําเนินการและไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 58 กําหนดใหการดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการถา

การนั้นอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุข วิถีชีวติหรือสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน หรือ

สิ่งแวดลอม รัฐตองดําเนินการใหประชาชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมถึงตองระวัง

ไมใหเกิดผลกระทบใดๆตอประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอันเกิด

จากการดําเนินโครงการดังกลาว และตองดําเนินการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยางเปนธรรม

และไมชักชา 

  6) การจํากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือคุมครองส่ิงแวดลอม – ไดมีการกําหนดใหรัฐสามารถออก

กฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมไดในสองกรณี กรณีแรกคือ

มาตรา 37 เปนการกําหนดใหสามารถเวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนอาจกระทําไดหากมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  และในมาตรา 40 ไดกําหนดใหการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ของบุคคลไดเพ่ือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงหมายรวมถึงเหตุเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย 

 



ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบการนําประเด็นสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และรางรัฐธรรมนูญสองฉบับ 

ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

1. สิทธิในเชิง

เนื้อหา (สิทธิ

ในสิ่งแวดลอม

ที่ดี, สิทธิที่จะ

มีชีวิตใน

สิ่งแวดลอมที่

ดี) 

- - - - - -  

2. สิทธิใน

ขอมูลขาวสาร

ดาน

สิ่งแวดลอม 

- - 

1) มาตรา 58 “บุคคลยอม

มีสิทธิไดรับทราบขอมูล

หรือขาวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน...” 

2) มาตรา 59 “บุคคลยอม

มีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง 

1) มาตรา 56 “บุคคลยอมมี

สิทธิไดรับทราบและเขาถึง

ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ

ในครอบครองของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ

วิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถ่ิน” 

2) มาตรา 57 “บุคคลยอมมี

สิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ

1) มาตรา 61 “พลเมืองยอมมีสิทธิ

ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือ

ขาวสารสาธารณะในความครอบครอง

ของรัฐ...” 

2) มาตรา 62 วรรคสอง “พลเมือง

ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ

เหตุผลจากรัฐ กอนการอนุญาตหรือ

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่

1) มาตรา 58 วรรค

สอง “บุคคลและ

ชุมชนยอมมีสิทธิได

รับขอมูล คําชี้แจง 

และเหตุผลจาก

หนวยงานของรัฐ     

กอนการดําเนินการ

หรืออนุญาตตาม
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

และเหตุผล จากหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน กอนการ

อนุญาตหรือการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดที่

อาจมีผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม...” 

เหตุผลจากหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน กอน

การอนุญาตหรือการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ

มีผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม...หรือสวนไดเสีย

สําคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือ

ชุมชนทองถ่ิน...” 

อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชวีติ 

หรือสวนไดเสียสาํคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับ

ตนหรือชุมชนและมีสิทธิแสดงความ

คิดเห็นของตนตอหนวยงานที่

เก่ียวของเพื่อนําไปประกอบการ

พิจารณาในเร่ืองดังกลาว” 

วรรคหนึ่ง” 

มาตรา 59 “รัฐตอง

เปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการ

ที่มิใชขอมูลเก่ียวกับ

ความมั่นคงของรัฐ

หรือเปนความลับ

ของทางราชการ...” 

3. สิทธิในการ

มีสวนรวมใน

กระบวนการ

ดาน

สิ่งแวดลอม 

- - 

1) มาตรา 46 “บุคคลซึ่ง

รวมกันเปนชุมชนทองถ่ิน

ดั้งเดิมยอมมีสิทธิ...มีสวน

รวมในการจัดการ การ

บํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและ

1) มาตรา 66 “บุคคลซึ่ง

รวมกันเปนชุมชน ชุมชน

ทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ิน

ดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ...มีสวนรวม

ในการจัดการ การบํารุงรักษา 

และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ

1) มาตรา 62 วรรคสอง “พลเมือง

ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และ

เหตุผลจากรัฐ กอนการอนุญาตหรือ

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่

อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม...หรือสวนไดเสียสาํคัญ

1) มาตรา 43 

“บุคคลและชุมชน

ยอมมีสิทธิ... 

     (2) จัดการ 

บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

สิ่งแวดลอมอยางสมดุล

และยั่งยนื...” 

2) มาตรา 56 “สิทธิของ

บุคคลที่จะมสีวนรวมกับรัฐ

และชุมชนในการ

บํารุงรักษา และการได

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และในการ

คุมครอง สงเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยาง

ปกติและตอเนื่อง ใน

สิ่งแวดลอมที่จะไม

กอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 

หรือคุณภาพชีวิตของตน 

สิ่งแวดลอม รวมทั้งความ

หลากหลายทางชีวภาพอยาง

สมดุลและยั่งยืน” 

2) มาตรา 67 “สิทธิของ

บุคคลที่จะมสีวนรวมกับรัฐ

และชุมชนในการอนุรักษ 

บํารุงรักษาและการได

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ และ

ในการคุมครอง สงเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยาง

ปกติและตอเนื่องใน

สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชวีิต

ของตน ยอมไดรับความ

อ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนและมี

สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอ

หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อนําไป

ประกอบการพิจารณาในเร่ือง

ดังกลาว” 

2) มาตรา 64 “สิทธิของพลเมืองที่จะ

มีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการได

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชวีภาพ

อยางเปนธรรม และในการคุมครอง 

สงเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีอยูไดอยาง

ปกติและตอเนื่องในสิง่แวดลอมที่ดี

และไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชวีิตของตน 

สิ่งแวดลอมและ

ความหลากหลาย

ทางชวีภาพอยาง

สมดุลและยั่งยืนตาม

วิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติ” 
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 
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รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

ยอมไดรับความคุมครอง... 

3) มาตรา 59 บุคคลยอมมี

สิทธิไดรับขอมูล...กอนการ

อนุญาตหรือการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดที่

อาจมีผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพ

ชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ

อ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือ

ชุมชนทองถ่ิน และมสีิทธิ

แสดงความคิดเห็นของตน

ในเร่ืองดังกลาว“” 

4) มาตรา 214 “ในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีเห็นวา

กิจการในเร่ืองใดอาจ

กระทบถึงประโยชนไดเสีย

คุมครองตามความเหมาะสม 

     การดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรมที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนอยาง

รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากร

ธรรมชาติ...จะกระทํามไิด เวน

แตจะได...จัดใหมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนได

เสียกอน” 

3) มาตรา 165 “ประชาชนผู

มีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออก

เสียงประชามต ิ

     การจัดใหมีการออกเสียง

ประชามติใหกระทําไดในเหตุ 

ยอมไดรับความ 

คุมครอง 

     การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม

ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ...จะ

กระทํามิได เวนแตจะได...จัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน” 

3) มาตรา 67 “พลเมืองผูมีสิทธิ

เลือกตั้งยอมมีสวนรวมตัดสินใจโดย

การออกเสียงประชามติในการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือในกรณีที่มี

ประกาศพระบรมราชโองการใหมีการ

ออกเสียงประชามติเนื่องจากเปนเร่ือง

ที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสยีของ
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

ของประเทศชาติหรือ

ประชาชน นายกรัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา

ประธานสภาผูแทนราษฎร

และประธานวฒุิสภาเพื่อ

ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาใหมีการออกเสียง

ประชามติได” 

ดังตอไปนี ้

     (1) ในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการใน

เร่ืองใดอาจกระทบถึง

ประโยชนไดเสียของ

ประเทศชาติหรือประชาชน

...” 

ชาติหรือประชาชน” 

 

4. สิทธิในการ

เขาถึง

กระบวนการ

ยุติธรรมดาน

สิ่งแวดลอม 

- - 

1) มาตรา 56 วรรคทาย 

“สิทธิของบุคคลที่จะฟอง

หนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสวนทองถ่ิน หรือ

องคกรอ่ืนของรัฐ เพื่อให

ปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญตัิ

1) มาตรา 59 “บุคคลยอมมี

สิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกข

และไดรับแจงผลการพิจารณา

ภายในเวลาอันรวดเร็ว” 

2) มาตรา 60 “บุคคลยอมมี

สิทธิที่จะฟองหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

1) มาตรา 62 “พลเมืองยอมมีสิทธิ

เสนอเร่ืองราวรองทุกข และมีสวน

รวมในกระบวนการพิจารณาของ

เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ

ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมี

ผลกระทบตอสทิธิหรือเสรีภาพของ

1) มาตรา 25 วรรค

สาม “บุคคลซึ่งถูก

ละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพที่ไดรับความ

คุมครองตาม

รัฐธรรมนูญ สามารถ
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ตอง
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เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

ไวในกฎหมายตามวรรค

หนึ่งและวรรคสอง ยอม

ไดรับความคุมครอง” 

2) มาตรา 61 “บุคคลยอม

มีสิทธิเสนอเร่ืองราวรอง

ทุกขและไดรับแจงผลการ

พิจารณาภายในเวลาอัน

สมควร” 

3) มาตรา 62 “สิทธิของ

บุคคลที่จะฟองหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืน

ของรัฐ ที่เปนนิติบุคคล ให

รับผิดเนื่องจากการกระทาํ

หรือการละเวนการกระทํา

ของขาราชการ พนักงาน 

หรือลูกจางของหนวยงาน

ราชการสวนทองถ่ิน หรือ

องคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติ

บุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการ

กระทําหรือการละเวนการ

กระทําของขาราชการ 

พนักงาน หรือลูกจางของ

หนวยงานนัน้” 

3) มาตรา 67 วรรคสาม 

“สิทธิของชุมชนที่จะฟอง

หนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถ่ินหรือองคกรอ่ืนของรัฐ

ที่เปนนิตบิุคคล เพื่อใหปฏิบัติ

หนาที่ตามบทบัญญัตนิี้ ยอม

ไดรับความคุมครอง” 

4) มาตรา 212 “บุคคลซึ่งถูก

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่

รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสทิธิ

ตน รวมทั้งไดรับแจงผลการพิจารณา

ในเวลาอันรวดเร็ว”  

2) มาตรา 235 “บุคคลซึ่งถูกละเมิด

สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้

รับรองไวมีสิทธิยืน่คํารองตอศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวา

บทบัญญตัิแหงกฎหมายขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญ” 

 

 

ยกบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญเพื่อใช

สิทธิทางศาลหรือ

ยกข้ึนเปนขอตอสูคดี

ในศาลได” 

2) มาตรา 51 “การ

ใดที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติใหเปนหนาที่

ของรัฐตามหมวดนี้ ถ

าการนั้นเปนการทาํ

เพื่อใหเกิดประโยชน

แกประชาชนโดยตรง 

ยอมเปนสิทธิของ

ประชาชนและชุมชน

ที่จะติดตามและ
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รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

นั้น ยอมไดรับความ

คุมครอง” 

ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติ

แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญได...” 

เรงรัดใหรัฐ

ดําเนินการ รวม

ตลอดทั้งฟองรอง

หนวยงานของรัฐที่

เก่ียวของ เพื่อจัดให

ประชาชนหรือชุมชน

ไดรับประโยชนนั้น

ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติ” 

3) มาตรา 213 

“บุคคลซึ่งถูกละเมิด

สิทธิหรือเสรีภาพที่

รัฐธรรมนูญคุมครอง

ไวมีสิทธิยื่นคํารองตอ
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 
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รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

มีคําวินิจฉัยวาการ

กระทํานัน้ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญ

...” 

5. หนาที่ของ

ประชาชนใน

การปกปอง

สิ่งแวดลอม 

- 

1.พ.ศ. 2534 

   มาตรา 58 

“บุคคลมี

หนาที่รักษา

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ตามที่

กฎหมาย

บัญญัติ” 

2.พ.ศ. 2538 

มาตรา 69 “บุคคลมี

หนาที่...อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา 73 “บุคคลมีหนาที่...

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ” 

ม า ต ร า  27 “ พ ล เมื อ ง มี ห น า ที่

ดังตอไปนี้ 

     (5)... สงวนและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

1) มาตรา 50 

“บุคคลมีหนาที่ 

ดังตอไปนี ้

     (8) รวมมือและ

สนับสนนุการอนุรักษ 

และคุมครอง

สิ่งแวดลอม...” 
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ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 
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รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

  มาตรา 57 

ทวิ “บุคคลมี

หนาที่รักษา

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ตามที่

กฎหมาย

บัญญัติ” 

6. หนาที่ของ

รัฐในการ

ปกปอง

สิ่งแวดลอม 

1. พ.ศ.

2517 

    มาตรา 

77 “รัฐพึง

บํารุงรักษา

ความสมดุล

ของ

สภาพแวดล

อมและ

1.พ.ศ. 2534 

   มาตรา 74 

“รัฐพึง

บํารุงรักษา

สภาพแวดลอ

ม ความ

สมดุลของ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

1) มาตรา 56 วรรคสอง 

“การดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรมที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบอยางรุนแรงตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม จะ

กระทํามิได เวนแตจะได

ศึกษาและประเมินผล

กระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งไดให

1) มาตรา 67 วรรคสอง “การ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนอยางรุนแรงทัง้ทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สุขภาพ จะกระทาํมิได เวนแต

จะไดศึกษาและประเมินผล

กระทบตอคุณภาพ

1) มาตรา 64 วรรคสอง “การดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ง

ทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ

กระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ

ประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน ...ไดใหองคการ

1) มาตรา 57(2) รัฐ

ตองอนุรักษคุมครอง 

บํารุงรักษา 

ฟนฟู บริหารจัดการ 

และใชหรือจัดใหมี

การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

ความงาม

ทาง

ธรรมชาติ 

รวมทั้งปา

ไมตนน้ําลาํ

ธารและ

นานน้ํา” 

    มาตรา 

93 “รัฐพึง

บํารุงรักษา

สิ่งแวดลอม

ใหสะอาด

...” 

2) พ.ศ. 

2521 

     มาตรา 

65 “รัฐพึง

บํารุงรักษา

สิ่งทดแทน” 

2. พ.ศ.2538 

  มาตรา 78 

“รัฐพึง

บํารุงรักษา

สภาพแวดลอ

ม ความ

สมดุลของ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งทดแทน” 

องคการอิสระซึ่ง

ประกอบดวยผูแทน

องคการเอกชนดาน

สิ่งแวดลอมและผูแทน

สถาบนัอุดมศึกษาที่จัด

การศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

ใหความเห็นประกอบกอน

มีการดําเนินการดงักลาว 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ” 

2) มาตรา 79 “รัฐตอง

สงเสริมและสนบัสนนุให

ประชาชนมีสวนรวมใน

การสงวน บํารุงรักษา และ

ใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้ง

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน ...ไดให

องคการอิสระซึ่งประกอบดวย

ผูแทนองคการเอกชนดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และ

ผูแทนสถาบนัอุดมศึกษาที่

จัดการการศึกษาดาน

สิ่งแวดลอมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือดาน

สุขภาพ ใหความเห็นประกอบ

กอนมีการดําเนินการ

ดังกลาว” 

2) มาตรา 85 “รัฐตอง

ดําเนินการตามแนวนโยบาย

ดานที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี ้

อิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการ

เอกชนดานสิง่แวดลอมและสุขภาพ 

และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดัการ

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ 

ใหความเห็นประกอบกอนมีการ

ดําเนินการดงักลาว” 

2) มาตรา 83 “รัฐตองสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชนทองถ่ินดังตอไปนี ้

     (3) คุมครองและรักษา

สิ่งแวดลอม...” 

3) มาตรา 92 “ทรัพยากรธรรมชาติ

เปนสมบตัิของชาติเพื่อประโยชน

สาธารณะ รัฐตองบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน

สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ 

ใหเกิดประโยชน

อยางสมดุลและ

ยั่งยืน โดยตองให

ประชาชนและชุมชน

ในทองถ่ินที่เก่ียวของ

มีสวนรวมดําเนินการ

และไดรับประโยชน

จากการดําเนนิการ

ดังกลาวดวยตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ 

2) มาตรา 58 “การ
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

ความสมดุล

ของ

สภาพแวดล

อม” 

มีสวนรวมในการสงเสริม 

บํารุงรักษา และคุมครอง

คุณภาพสิ่งแวดลอมตาม

หลักการการพัฒนาที่

ยั่งยืน...” 

3) มาตรา 290 “เพื่อ

สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินยอมมี

อํานาจหนาที่ตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ

     กฎหมายตามวรรค

หนึ่งอยางนอยตองมี

สาระสาํคัญดังตอไปนี ้

     (1) การจัดการ การ

  (1)กําหนดหลักเกณฑการใช

ที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

โดยใหคํานึงถึงความ

สอดคลองกับสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดนิ ผนื

น้ํา วิถีชีวติของชุมชนทองถ่ิน 

และการดูแลรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ และกําหนด

มาตรฐานการใชที่ดนิอยาง

ยั่งยืน โดยตองใหประชาชนใน

พื้นที่ทีไ่ดรับผลกระทบจาก

หลักเกณฑการใชที่ดินนัน้มี

สวนรวมในการตัดสินใจดวย 

     (2) กระจายการถือครอง

สูงสุดของรัฐ ประชาชน และชุมชน 

ทั้งในระดับชาติและทองถ่ิน และตอง

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมดวยหลัก

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและหลกัการ

พัฒนาที่ยั่งยนื เพื่อสรางดลุยภาพ

ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวฒันธรรม 

     รัฐตองสงเสริม บํารุงรักษา 

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม และ

ควบคุมกําจัดภาวะมลพิษโดยมี

มาตรการที่มีประสิทธิผล จัดหา

เคร่ืองมือและกลไกตางๆ เพื่อให

ประชาชนดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี

และปลอดภัย และมีความยตุิธรรม

ดําเนินการใดของรัฐ

หรือที่รัฐจะอนุญาต

ใหผูใดดําเนินการ  ถ

าการนั้นอาจ

กอใหเกิดผลกระทบ

ตอความสงบสุข วิถี

ชีวิตหรือสุขภาพของ

ประชาชนหรือชุมชน 

หรือสิ่งแวดลอม รัฐ

ตองดําเนินการให

ประชาชนที่เก่ียวของ

มีสวนรวมและรับฟง

ความคิดเห็นของ

ประชาชนที่เก่ียวของ

เพื่อนํามา
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

บํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่อยูในเขต

พื้นที ่

     (2) การเขาไปมีสวนใน

การบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขต

พื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจ

มีผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ของตน 

     (3) การมีสวนรวมใน

การพิจารณาเพื่อริเร่ิม

ที่ดินอยางเปนธรรมและ

ดําเนินการใหเกษตรกรมี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน

เพื่อประกอบเกษตรกรรม

อยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดนิ

หรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจัดหาแหลง

น้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช

อยางพอเพียงและเหมาะสม

แกการเกษตร 

     (3) จัดใหมีการวางผัง

เมือง พัฒนา และดําเนนิการ

ตามผังเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

เพื่อประโยชนในการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ดานสิง่แวดลอม  

     รัฐตองจัดใหมีแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ปาไม ทะเล ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และ

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และ

ดําเนินการตามแผนดังกลาวอยางเปน

ระบบ ยั่งยืน และเกิดประโยชนตอ

สวนรวมโดยใหสอดคลองกับหลกัการ

เขาถึงทรัพยากรธรรมชาติอยางเปน

ธรรม ภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคม

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และวิถี

ชีวิตของชุมชนทองถ่ิน  

     รัฐตองจัดใหมีการผังเมือง การ

พัฒนาเมือง และชนบทในลักษณะ

ประกอบการ

พิจารณา ดวยตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ... 

     ในการ

ดําเนินการหรือ

อนุญาตตามวรรค

หนึ่ง รัฐตอง

ระมัดระวังใหเกิดผล

กระทบ  ตอประชา

ชน ชุมชน 

สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลาย

ทางชวีภาพนอยที่สุด 

และตองดําเนนิการ

ใหมีการเยียวยา
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

โครงการหรือกิจกรรมใด

นอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ

อนามัยของประชาชนใน

พื้นที่” 

อยางยั่งยืน 

     (4) จัดใหมีแผนการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้าํ

และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน

อยางเปนระบบและเกิด

ประโยชนตอสวนรวม ทั้งตอง

ใหประชาชนมีสวนรวมในการ

สงวน บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอยาง

สมดุล  

     (5) สงเสริม บาํรุงรักษา 

และคุมครองคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามหลักการ

บูรณาการ จัดระบบการใชที่ดินให

ครอบคลุมทั้งประเทศโดยคํานงึถึง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

และการใชการผังเมืองเปนแนวทาง

และมาตรฐานในการพัฒนา

สาธารณปูโภคสาธารณปูการ และ

การใชที่ดินอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

จัดระบบการถือครองที่ดินและการใช

ที่ดินอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

     รัฐตองสงเสริมและสนับสนนุให

ประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกร

บริหารทองถ่ิน เขามามีสวนรวมใน

การดําเนินการตามาตรานี้” 

4) มาตรา 93 “รัฐตองสรางความ

ความเดือดรอนหรือ

เสียหายใหแก

ประชาชนหรือชุมชน

ที่ไดรับผลกระทบ

อยางเปนธรรมและ 

โดยไมชักชา” 
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

พัฒนาที่ยั่งยนืตลอดจน

ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ

ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โดยประชาชน 

ชุมชนทองถ่ิน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตองมี

สวนรวมในการกําหนดแนว

ทางการดาํเนินงาน” 

3) มาตรา 290 “องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินยอมมี

อํานาจหนาที่สงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตามที่กฎหมายบัญญตั ิ

     กฎหมายตามวรรคหนึ่ง

อยางนอยตองมีสาระสาํคัญ

มั่นคงทางพลังงานกํากับดูแลใหมีการ

ประกอบการและการใชประโยชน

จากพลังงานและพลงังานทดแทน

อยางไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

เปนธรรม และคุมคา โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

ชุมชน และสิง่แวดลอม...” 
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

ดังตอไปนี ้

     (1) การจัดการ การ

บํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที ่

     (2) การเขาไปมีสวนรวม

ในการบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ 

เฉพาะในกรณีที่อาจมี

ผลกระทบตอการดาํรงชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่ของตน 

     (3) การมีสวนรวมในการ
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

พิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการ

หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่

ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ

อนามัยของประชาชนในพืน้ที ่

     (4) การมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ิน” 

7. การจํากัด

สิทธิของ

ประชาชนเพื่อ

คุมครอง

สิ่งแวดลอม 

- 

1) พ.ศ. 

2534  

     มาตรา 

48 “สิทธิของ

บุคคลในการ

ประกอบ

กิจการหรือ

ประกอบ

อาชีพ และ

1) มาตรา 49 “การเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจะกระทํา

มิได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพื่อ...การ

สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม...” 

2) มาตรา 50 “บุคคลยอม

มีเสรีภาพในการประกอบ

1) มาตรา 42 “การเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจะกระทํามไิด 

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญตัิแหงกฎหมาย

เฉพาะเพื่อ...การสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม...” 

2) มาตรา 43 “บุคคลคลยอม

มีเสรีภาพในการประกอบ

กิจการหรือประกอบอาชีพ

1) มาตรา 43 “การเวนคืน

สังหาริมทรัพยจะกระทาํมิไดเวนแต

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิหง

กฎหมายเฉพาะในกิจการของรัฐเพื่อ 

ประโยชนในการจัดทําบริการ

สาธารณะหรือเพื่อประโยชน

สาธารณะอยางอ่ืน”  

1) มาตรา 37 “การ

เวนคืน

อสังหาริมทรัพยจะ

กระทํามิได เวนแต

โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญตัิแหง

กฎหมายที่ตราข้ึน

เพื่อการอันเปน
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

การแขงขัน

โดยเสรีอยาง

เปนธรรม 

ยอมไดรับ

ความ

คุมครอง 

     การ

จํากัดสิทธิ

ตามวรรค

หนึ่งจะ

กระทําไดก็

แตโดย

บทบัญญตัิ

แหงกฎหมาย 

เพื่อ.... การ

รักษา

ทรัพยากรธร

รมชาติหรือ

กิจการหรือประกอบอาชีพ

... 

     การจํากัดเสรีภาพตาม

วรรคหนึ่งจะกระทํามิได 

เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพื่อ...การ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม...” 

และการแขงขันโดยเสรีอยาง

เปนธรรม 

     การจํากัดเสรีภาพตาม

วรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน

แตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญตัิแหงกฎหมาย

เฉพาะเพื่อ...การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม...” 

2) มาตรา 56 “พลเมืองยอมมี

เสรีภาพในการประกอบกิจการ อาชีพ 

หรือวิชาชีพ  

     การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง

จะกระทํามไิดเวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ

เพื่อ...การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม...” 

สาธารณปูโภค การ

ปองกันประเทศ หรือ

การไดมาซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หรือเพื่อประโยชน

สาธารณะอยางอ่ืน

...” 

2) มาตรา 40 

“บุคคลยอมมี

เสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพ 

     การจํากัด

เสรีภาพตามวรรค

หนึ่งจะกระทํามไิด 
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ลักษณะท่ี

ตอง

พิจารณา 

รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

พ.ศ. 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2540 

 

รัฐธรรมนูญ 2550 

 

รางฯ 2558 

 

รางฯ 2559 หมาย

เหตุ 2517, 

2521 

 2534 และ 

2538 

สิ่งแวดลอม

...” 

2) พ.ศ. 

2538  

     มาตรา 

48 เบญจ – 

บัญญัติไวดวย

ถอยคํา

เดียวกันกับ

มาตรา 48 

ของ

รัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ. 2534 

เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตาม

บทบัญญตัิแหง

กฎหมายที่ตราข้ึน

เพื่อ....ประโยชน

สาธารณะ...” 



5.2 บทบาทขององคกรและแนวทางคําพิพากษา 

 5.2.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม 

5.2.1.1 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

หลักการปารีสวาดวยสถานะของสถาบันแหงชาติเพ่ือการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน (Paris 

Principles Relating to the Status of National Institutions for the Promotion and Protection of 

Human Rights) หรือท่ีเรียกโดยยอวา “หลักการปารีส” ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติท่ีไดรับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติไววา สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ควรมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 5 ประการ ดังนี้1 

o บทบาทในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function) 

o บทบาทในการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) 

o บทบาทในการใหคําปรึกษา (Advisory Function) 

o บทบาทในการเฝาระวังสถานการณ (Monitoring Function) 

o บทบาทในการดําเนินความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย และองคกรอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ 

(Relationship with Stakeholders and Other Bodies) 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 นิยามคําวา  

 "สิทธิมนุษยชน" หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรับ

การรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ี

ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม มาตรา 5 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนโดยเฉพาะ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมาตรา 15 บัญญัติใหคณะกรรมการ

ดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

                                                           

  1 http://www.nhrc.or.th/getattachment/04161053-ca5c-4851-b9c3-d8ebc187ea3c/.aspx 
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(1) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับประเทศและระหวาง

ประเทศ 

(2) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี และเสนอ

มาตรการการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือดําเนินการ 

ในกรณีท่ีปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป 

(3) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(4) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

(5) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการ

อ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 

(6) จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 

(7) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา 

(8) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีท่ีประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญา

เก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(9) แตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

             (10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคีและเสนอมาตรการ

การแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ี

ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป 
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(2) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ   ท้ังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(3) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง 

หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาท่ีเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(4) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เม่ือไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีท่ี

เห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(5) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(6) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

(7) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการ

อ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 

(8) จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอตอ

รัฐสภา  

(9) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ตอมา คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีประกาศฉบับท่ี 11/2557 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงกําหนดใหองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

2550 ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไป ดังนั้น การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในปจจุบันจึง

ตองเปนไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาวขางตน อันเปนเหตุใหอํานาจหนาท่ีในการเสนอ

เรื่องและความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง และการฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหายตามขอ 

(2) (3) และ (4) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดวย  

ดังนั้น ในปจจุบัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 15 ของ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
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ดังกลาว บัญญัติไววาในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี

อํานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแกไขกรณีท่ีมีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด

สทิธิมนุษยชนได ตอเม่ือมิใชเปนประเด็นเดียวกับเรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือท่ีศาลพิพากษาหรือ

มีคําสั่งเด็ดขาดแลว 

5.2.1.2 เรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

ในแตละป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับเรื่องรองเรียนราว 600 – 700 เรื่อง สําหรับ

การรับเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเฉพาะท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมนั้น พบตัวอยางกรณีท่ีมีการ

รองเรียนระหวางป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 โดยจําแนกเปนประเภทของเรื่องรองเรียนไดดังนี้:- 

 ละเมิดสิทธิชุมชน 

 ละเมิดสิทธิในการจัดการ/ใชท่ีดิน 

 ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน 

 ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย 

 ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชพี 

 ละเมิดสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม 

 ละเมิดสิทธิในขอมูลขาวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 5.2  เรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2556 

เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

-การเจาะหลุมปโตรเลยีม

ท่ีสุรินทร 

-โครงการทาเรือนํ้าลึก

และเขตเศรษฐกิจทวาย 

-ขอใหระงับการออก

ใบอนุญาตประกอบ 

กิจการโรงงานพลาส ติก

และโรงงานหลอม

อลูมิเนียมในพ้ืนท่ีชุมชน

ยกกระบัตรอ. บานแพว 

-โครงการพัฒนาระบบสง

ไฟฟาท่ีรับซื้อจาก

โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า

-คําสั่งใหผูประกอบ การ

รานคาชายหาดออกจาก

พ้ืนท่ีหาดแมรําพึง 

-ประกาศเขตอุทยาน 

แหงชาติทับท่ีดินทํากิน 

ท่ีอยูอาศัย และปาชุมชน

ของชาว บาน อ. แม

เมาะ 

-ประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติแกงกระจานทับ

ซอนท่ีอยูอาศัยและท่ีดิน

ทํากินของชาวบาน

สาริกาและปาสงวนทับ

ซอนท่ีอยูอาศัยและท่ีดิน

-โครงการพัฒนาระบบสง

ไฟฟาท่ีรับซื้อจาก

โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า

เข่ือนไซยะบุร ี

-กรณีบริษัทโกลเดน ไลน

บิสซิเนสจํากัดคางชําระ

คาตอบแทนเกษตรกร

จากการเลี้ยงไกเน้ือ 

-กรณีจายเงินชดเชย

พิเศษในการเวนคืนท่ีดิน

เพ่ือสรางอางเก็บนํ้าหวย

โสมง ต.แกงดินสอ อ.นา

ดี จ.ปราจีนบุร ี

-ถูกกลาวหาวาบุกรุกท่ี

สาธารณะซึ่งอยูในความ

-กลิ่นเหม็นของโรงรม

ยางพารา 

-โครงการกอสราง

รถไฟฟาสายสสีมสถานี

ราชปรารภ 

-โครงการกอสราง

รถไฟฟาสายสสีมสถานี

รางนํ้า 

- โครงการกอสราง 

Plum Condominium 

ของบรษัิทพฤกษาเรียล

เอสเตส จํากัด (มหาชน) 

-เทศบาลเมืองเมืองพลไม

ตอสัญญาเชาอาคาร

-ระเบียบกรมเจาทาวา

ดวยเขตการเดิน เรือของ

เรือกลเดินทะเลเฉพาะ

เขตและเรือเดินทะเลท่ี

มิใชเรือกลเดินภายใน 

ประเทศพ.ศ. 2555

ละเมิดสิทธิชาว ประมง

พ้ืนบาน 

-กรณีบริษัทโกลเดน ไลน

บิสซิเนสจํากัดคางชําระ

คาตอบแทนเกษตรกร

จากการเลี้ยงไกเน้ือ 

-โครงการกอสราง

รถไฟฟาสายสสีม สถานี

ราชปรารภ 

-กรณีชาวประมงลุมนํ้า

ชายฝงทะเลอันดามัน

ไดรับความเดือดรอนจาก

-ถูกเจาหนาท่ีตํารวจ

จับกุมโดยกลาวหาวา

เปนแกนนําชาวบานบุก

รุกท่ีราชพัสด ุ

-ถูกดําเนินคดีในความผิด

ตอพรบ.ปาไม พรบ.ปา

สงวนแหงชาติ และพรบ.

อุทยานแหงชาติ โดยไม

เปนธรรม 

-กลาวอางวารัฐปกปด

ขอมูลจริงและใหขอมูล

อันเปนเท็จเพ่ือ

ความชอบธรรมในการ 

กอสรางโรงไฟฟาถานหิน

ในพ้ืนท่ีภาคใต 
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

เข่ือนไซยะบุร ี

-กรณีคัดคานการ

กอสรางโรงไฟฟาถานหิน 

ต. เขาหินซอน 

-ระเบียบกรมเจาทาวา

ดวยเขตการเดิน เรือของ

เรือกลเดินทะเลเฉพาะ

เขตและเรือเดินทะเลท่ี

มิใชเรือกลเดินภายใน 

ประเทศพ.ศ. 2555

ละเมิดสิทธิชาว ประมง

พ้ืนบาน 

-โครงการกอสราง

รถไฟฟาสายสสีมสถานี

ราชปรารภ 

-โครงการกอสราง

ทํากิน 

-ประกาศเขตอุทยาน 

แหงชาติขุนแจทับท่ีดิน

ทํากิน ท่ีอยูอาศัยและปา

ชุมชนของชาวบาน 

-การขยายเขตอุทยาน

แหงชาติสาละวินทับท่ีอยู

อาศัยและท่ีดินทํากิน 

และปาชุมชนของ

ชาวบานต.แมสามแลบ 

อ.สบเมย จ. แมฮองสอน 

-เอกชนบุกรุกท่ีดิน

สาธารณประโยชนท่ีบาน

ทุงฟาฮาม หมู 5 ต. 

โยนก อ.เชียงแสน จ. 

เชียงราย 

ดูแลของเทศบาลนคร

ภูเก็ต 

-กรณีการเวนคืนท่ีดิน

ของ 

กรมการขนสงทางบก

กระทรวงคมนาคมเพ่ือ

กอสรางศูนยเปลี่ยนถาย

สินคา อ.เชียงของ จ.

เชียงรายจํานวน 280 ไร 

-ชาวบานหมูท่ี 13 ต.

เสมด็อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

ถูกขับไลออกจากท่ีดิน

โดยไมเปนธรรม 

-การปลอยนํ้าเสียและ

มลพิษทางอากาศจาก

พาณิชย 

-กองพันทหารราบท่ี 2 

กรมทหารราบท่ี 19 คาย

สุรสีห จ.กาญจนบุร ีขับ

ไลใหออกจากท่ีราช 

พัสด ุทําใหไมมีอยูอาศัย 

-ประชาชนชุมชนหลังวัด

ปทุมวนารามถูกขับไล

ออกจากพ้ืนท่ีอยูอาศัย 

-ไดรับความเดือดรอน

จากการประกอบกิจการ

อูซอมรถยนต 

-อําเภอชุมแพใหรื้อถอน

สิ่งปลูกสรางออกจากท่ี

สาธารณประโยชน 

-ชาวบานบานมาบโปง อ. 

พานทอง จ.ชลบุรีขอ

ความชวยเหลือเพ่ือ

การหามใชโพงพางใน

การทําประมง 
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

รถไฟฟาสายสสีมสถานี

รางนํ้า 

-การสรางฟารมไก100 

ฟารมของบริษัท พนม

ทวนจํากัดในบางพ้ืนท่ี ต.

ดอนตาเพชร อ.พนม

ทวน จ. กาญจนบุร ี

-โรงไฟฟาชีวมวลในพ้ืนท่ี

ต.ทุงสัง อ.ทุงใหญ จ.

นครศรีธรรม ราช 

-โครงการกอสรางระบบ

ปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ี

ชุมชนเมืองอุทัย ธานี 

-การทําไมยคูาลิปตัส ใน

-การขอออกเอกสารสิทธิ

ในท่ีดินซึ่งทางราชการ

กลาวอางวาเปนท่ีดินสา

ธารณ 

ประโยชนลาชากรณี อ. 

บางกระทุม 

-การทําไมยคูาลิปตัส ใน

พ้ืนท่ีสวนปาดงเค็ง ต.

หนองขมาร อ.ภอคูเมือง 

จ.บุรีรมัย 

-ถูกเจาหนาท่ีตํารวจ

จับกุมโดยกลาวหาวาเปน

แกนนําชาวบานบุกรุกท่ี

ราชพัสด ุ

-ถูกกลาวหาวาบุกรุกท่ี

สาธารณะซึ่งอยูในความ

ดูแลของเทศบาลนคร

โรงงานผลติไฟฟาชีวมวล

ของบริษัทบัวสมหมาย

ผลิตไฟฟา จํากัด 

-อําเภอชุมแพใหรื้อถอน

สิ่งปลูกสรางออกจากท่ี

สาธารณประโยชน 

-ถูกเพิกถอนสิทธิออก

จากกระบวนการ

ตรวจสอบและรับรอง

สิทธิในท่ีดินทํากินโดยไม

เปนธรรม 

-บริษัท ไทยสตลีคอน 

จํากัด และบริษัททวีกิจ

กอสราง 

จํากัด ปลอยนํ้าเสียและ

บรรเทาความเดือดรอน

จากปญหานํ้าทวมขัง 

-การประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติตาดโตนและ

อุทยานแหงชาติภูแลคา

ทับท่ีอยูอาศัยและท่ีดิน

ทํากินของชาวบาน 

-กรณีไดรับความเดือด 

รอนจากการประกอบ

กิจการของบริษัท

สหพันธรอยเอ็ดทัวร 

จํากัด ซอยวิภาวดีรังสติ 

17 กทม. 
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

พ้ืนท่ีสวนปาดงเค็ง ต.

หนองขมาร อ.ภอคูเมือง 

จ.บุรีรมัย 

-ขอใหติดตามเรงรัดการ

แก ไขปญหาการลักลอบ

ท้ิงกากของเสียจาก

อุตสาหกรรมท่ีอ.พนม

สารคาม จ.ฉะเชิง เทรา 

-กรณีคัดคานโครงการกอ 

สรางฟารมเลีย้งสุกร  

-กรณีโครงการขุดเจาะ

สํารวจและผลติ

ปโตรเลียมบริเวณทะเล

รอบเกาะสมุย เกาะพะ

งันและเกาะเตา 

-โครงการกอสรางศูนย

กําจัด 

ขยะมูลฝอยรวมแบบ

ภูเก็ต 

-กรณีอางเก็บนํ้าหวยฝง

แดงทับท่ีดินทํากิน 

-กรณีการเวนคืนท่ีดิน

ของ 

กรมการขนสงทางบก

กระทรวงคมนาคมเพ่ือ

กอสรางศูนยเปลี่ยนถาย

สินคา อ.เชียงของ จ.

เชียงรายจํานวน 280 ไร  

-ชาวบานหมูท่ี 13 ต.

เสมด็อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

ถูกขับไลออกจากท่ีดิน

โดยไมเปนธรรม 

ท้ิงขยะลงในท่ีดิน 

- กรณีเจาหนาท่ีเขต

รักษาพันธุสัตวปาพนมดง

รักษไมอนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในท่ีดินท่ี

ครอบครอง 

-องคการบริหารสวน

ตําบลหนองบัวทําถนน

ปดทับหรือฝงกลบรองนํ้า

สาธารณประโยชนทําให

นํ้าทวมขังในท่ีดินจนไม

สามารถทําประโยชนใน

ท่ีดินได 

-กรณีกลาวอางวาอุทยาน

แหงชาติภูพานประกาศ
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

ผสม ผสานท่ีต.ศรีขรภูมิ 

อ.ศรีขรภมู ิจ.สรุินทร 

-การปลอยนํ้าเสียและ

มลพิษทางอากาศจาก

โรงงานผลติไฟฟาชีวมวล

ของบริษัทบัวสมหมาย

ผลิตไฟฟา จํากัด 

-การกอสรางศูนยซอม

บํารุงรถไฟฟาสายสมีวง

บริเวณต.บางพ่ึง อ.พระ

ประแดง จ.

สมุทรปราการ 

-โครงการกอสราง

รถไฟฟาสายสสีม สถานี

ราชปรารภ 

-โครงการกอสราง

โรงไฟฟาชีวมวลและ

โรงงานตะเกียบไมไผ 

-องคการบริหารสวน

ตําบลตะคไุมดําเนินการ

สงเรื่อง 

เก่ียวกับการจดัระเบียบ

การถือครองท่ีดินของ

ชาวบานใหจังหวัด

นครราชสมีาพิจารณา 

-กรณีราษฎรบานโนนสูง 

จ. อุดรธานีไมสามารถรับ

การออกเอกสารสิทธิใน

ท่ีดินครอบครองได 

-สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี

ตากไมอนุญาตให

ชาวบานกอสรางศาลา

เอนกประสงคเน่ืองจาก

สงวนสิทธิไวเพ่ือ

แนวเขตทับท่ีดินทํากิน

ของราษฎร 

-กรณีเจาหนาท่ีของรัฐ

เขารื้อถอนเพิงพักอาศัย

ของกลุมคนจนท่ีเขาไป

พักอาศัยในท่ีดินราชพัสดุ

แปลงสฎ. 848 สุราษฎร

ธานี 



P a g e  | 143 

 

 

เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

-โรงงานปนหินผสมยาง

มะตอยของหางหุนสวน

จํากัดอลงกตวัสดุภณัฑ

ใน 

ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน 

จ. ประจวบครีีขันธ 

-ผลกระทบจากโครงการ

กอสรางยกระดับถนน

เพ่ือปองกันนํ้าทวม 

-การกอสรางโรงงาน

หลอม ทองแดงและ

ทองเหลือง ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 

5 และหมูท่ี 6 ต.สระลง

เรือ อ. หวยกระเจา จ. 

กาญจนบุร ี 

-อางวาไดรับความ

เดือดรอนจาก

โรงงานผลตินํ้าตาลของ

สนับสนุนโครงการ

บานพักคนชรา 

-สํานักงานจังหวัด

เพชรบุร ีสาขาชะอําออก

ประกาศท่ีดิน

สาธารณประโยชนทับ

ท่ีดินทํากินโดยไมชอบ

ดวยกฎหมาย 

-การประกาศเขตอุทยาน

แหงชาติตาดโตนและ

อุทยานแหงชาติภูแลคา

ทับท่ีอยูอาศัยและท่ีดิน

ทํากินของชาวบาน 

-กรณีประกาศเขต

อุทยานแหงชาติขุนพะวอ
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

บริษัทนํ้าตาลมิตรผล

จํากัด ในประเทศกัมพูชา 

-การกอสรางโรงงานผลติ

ยางแทงของบริษัทนาน

ฟารับเบอร จํากัด 

-ชาวบานบานมาบโปง อ. 

พานทอง จ.ชลบุรีขอ

ความชวยเหลือเพ่ือ

บรรเทาความเดือดรอน

จากปญหานํ้าทวมขัง 

-กลาวอางวารัฐปกปด

ขอมูลจริงและใหขอมูล

อันเปนเท็จเพ่ือ

ความชอบธรรมในการ 

กอสรางโรงไฟฟาถานหิน

ในพ้ืนท่ีภาคใต 

-กรณีขอใหยกเลิกการขุด

เจาะสํารวจและผลติ

ทับท่ีดินทํากินของ

ชาวบานหมูบานหวย

กระทิง ต.พระธาตุ อ.แม

ระมาด จ.ตาก 

- กรณีเจาหนาท่ีเขต

รักษาพันธุสัตวปาพนมดง

รักษไมอนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในท่ีดินท่ี

ครอบครอง 

-กรณีการปกหลักเขต 

กําแพงเมือง - คูเมือง 

เมืองพุทไธสงรุกท่ีดินของ

ราษฎรท่ีมเีอกสารสิทธิ 

-กรณีกลาวอางวาอุทยาน

แหงชาติภูพานประกาศ
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

ปโตรเลียมและการวาง

ทอกาซธรรมชาติท่ีจ. 

กาฬสินธุ และจ. 

ขอนแกน 

-กรณีโรงงาน

อุตสาหกรรมของบริษัท 

อารที อะกริเทค จํากัด

สรางมลภาวะทางอากาศ 

-กรณีชาวประมงลุมนํ้า

ชายฝงทะเลอันดามัน

ไดรับความเดือดรอนจาก

การหามใชโพงพางใน

การทําประมง 

-กรณีคัดคานการให

ประทานบัตรเหมืองแร 

หินในเขตชุมชนหมู 2 ต.

บานกลาง อ.อาวลึก จ.

กระบ่ี 

แนวเขตทับท่ีดินทํากิน

ของราษฎร 

-กรณีกลาวอางวาการ

ประกาศเขตรักษาพันธุ

สัตวปาอุทยานแหงชาติ

เสด็จในกรมกรมหลวง

ชุมพร จ.ชุมพร ทับซอน

ท่ีดินทํากิน และกรณีถูก

ตัดตนยางพาราและตน

ปาลมนํ้ามัน 

-กรณีการบุกรุกท่ีดิน

ชายฝงทะเลบริเวณหาด

นาจอมเทียน หมูท่ี 2 ต.

นาจอมเทียนอ.สตัหีบ จ.

ชลบุร ี



146 | P a g e  

 

เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

-กรณีคัดคานการ

กอสรางโรงงานผลิต 

กระแสไฟฟาจากขยะ 

บริเวณพ้ืนท่ีหมู 16 ต.

บางระกํา อ.บางระกํา จ.

พิษณุโลก 

-กรณีการจัดตั้งโครงการ

นิคมอุตสาหกรรม 

อุดรธานี 

-กรณีคัดคานโครงการ

เข่ือนแมแจม จังหวัด 

เชียงใหม 

-กรณีนํ้ามันดิบของ

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมีคัล จํากัด (มหาชน)

รั่วไหลออกสูทะเลใน 

จ. ระยอง 

-กรณีกลาวอางวา
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

หนวยงานรัฐทําลาย

ระบบนิเวศของหาดสมิ

หลา จ. สงขลา 

-กรณีคัดคานการ

กอสรางโรงงานไฟฟาชีว

มวล ต.เขาไมแกว อ.

กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุร ี

-กรณีพบสารปรอทในพ้ืน

ท่ีตั้งโรงไฟฟาถาน 

หินและโรงงาน

อุตสาหกรรม ต.ทาตูม อ.

ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุร ี

-กรณีกลาวอางบริษัท

แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอไอเอสตั้งเสา

สัญญาณโทรศัพทอยู

กลางชุมชน โดยไมชอบ
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2556 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

ดวย 

กฎหมาย 

-กรณีโครงการศึกษาการ

สรางโรงไฟฟา 

ถานหิน 800 เมกะวัตต 

จ. กระบ่ี 

-กรณีโรงงานน่ึงยาง

รถยนตสรางมลพิษใน 

ชุมชนตําบลหวยดวน ต.

หวยพระและพ้ืนท่ี

ใกลเคียงในอ.ดอนตูม จ.

นครปฐม 

 

 

 



  จากกรณีตัวอยางในตารางขางตนจะเห็นวา การรองเรียนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของปพ.ศ. 2556 นั้น การละเมิดสิทธิชุมชนมีจํานวน

มากกวาการละเมิดสิทธิประเภทอ่ืน รองลงมาคือการละเมิดสิทธิในการจัดการ/ใชท่ีดิน และการละเมิดสิทธิในทรัพยสินตามลําดับ อยางไรก็ดี ขอมูลดังกลาวเปนเพียงกรณี

ตัวอยางจากเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวน 611 เรื่อง สวนกรณีเรื่องรองเรียนในปพ.ศ. 2557 ก็มีลักษณะทํานองเดียวกัน กลาวคือ การละเมิดสิทธิชุมชนมีจํานวน

มากกวาการละเมิดสิทธิประเภทอ่ืน รองลงมาคือการละเมิดสิทธิในการจัดการ/ใชท่ีดิน และการละเมิดสิทธิในทรัพยสินตามลําดับ ดังจะเห็นตัวอยางเรื่องรองเรียนบางสวน

จากเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวน 675 เรื่อง ในตารางตอไปนี้:- 

ตารางท่ี 5.3  เรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2557 

เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2557 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

-กรณีกลาวอางวามคีวาม

รุนแรงในการจัดทํา

รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

เสนทางขนสงถานหิน 

โรงไฟฟาถานหิน อ.

เหนือคลอง จ.กระบ่ี 

-กรณีคัดคานการ

กอสรางโรงงานหลอม

-กรณีการประกาศเขต

พ้ืนท่ีปาสงวน แหงชาติ

บริเวณต.เขาหัวชาง อ.

ตะโหมด จ.พัทลุง ทับ

ซอนท่ีดินราษฎร 

-กรณีกลาวอางวา

เจาหนาท่ีปาไมจังหวัด

อุทัยธานีปดปายประกาศ

หามไมใหชาวบานเขาทํา 

-กรณีกลาวอางวาบริษัท 

สหฟารม จํากัดใหขอมูล

การทําสัญญาไม

ครอบคลมุผลกระทบ

และความเสีย่งในการ

เลี้ยงไกตอเกษตรกรและ

ชุมชน 

-กรณีกลาวอางวาอุทยาน

แหงชาติหาดเจาไหมใช

-กรณีเจาของตลาดนัด

สรางอพารทเมนทรุกล้ํา 

ทางเขา-ออกหมูบานทิว

สน 5 (โครงการมรกต) 

ทําใหไดรับความ

เดือดรอน 

-กรณีชาวบานชุมชนเขา

หิน หมูท่ี 7 ต.ทุงสุขลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ีถูก

-กรณีกลาวอางวาบริษัท 

สหฟารม จํากัดใหขอมูล

การทําสัญญาไม

ครอบคลมุผลกระทบ

และความเสีย่งในการ

เลี้ยงไกตอเกษตรกรและ

ชุมชน 

-กรณีกลาวอางวา

เจาหนาท่ีอุทยาน

-กรณีถูกดําเนินคดีใน

ฐานความผดิตอ

พระราชบัญญัต ิ

ปาไมความผดิตอ

พระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ และความผิด

ตอ 

พระราชบัญญัตเิลื่อยโซ

ยนตโดยไมเปนธรรม 

-กรณีกลาวอางวาการ 

แกไขผังเมืองรวมจังหวัด

ระยอง ขาดการใหขอมลู

และการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

-กรณีประชาชน อ.ดอน

สาร จ.ชัยภูมิขอใหกรม

โยธาธิการและผังเมือง

เปดเผยขอมูลและรับฟง

ความคิดเห็นจาก
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ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

ทองเหลืองและทองแดง 

ในพ้ืนท่ีหมู 6 บานหนอง

รักษ ต.หนอง 

นกแกว อ.เลาขวัญ จ.

กาญจนบุร ี

-กรณีกลาวอางวา 

หนวยงานของรัฐละเลย

การปฏิบัตหินาท่ีในการ

กํากับดูแลการจัดการบอ

ขยะแพรกษา-บางปู จ.

สมุทรปราการ 

-กรณีกลาวอางวา 

ชาวบานบานคลองรั้ว ต.

ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.

กระบ่ีไดรับผลกระทบ

จากเรือขนถายนํ้ามันเตา

ประโยชนในท่ีดินโดยอาง

วาเปนท่ีดินอยูในเขต

พ้ืนท่ีปาไม 

-กรณีประกาศเขต

อุทยานแหงชาติเขาปู – 

เขายา ทับท่ีดินทํากิน

ของราษฎร ต.ลาน 

ขอย อ.ปาพะยอม จ.

พัทลุง 

-กรณีกลาวอางวาคําสั่ง 

คณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 

64/2557 และ66/2557 

เรื่องการปราบปรามและ

การหยุดยั้งการบุกรุก

ทําลายทรัพยากร 

อํานาจตาม 

พระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504ถอน

บานและสิ่งปลูกสรางทํา

ใหไดรับความเดือดรอน 

-กรณีกลาวอางวาไดรบั

ความเดือดรอนจากการ

ถูกอุทยานแหงชาติหาด

เจาไหมมีคําสั่งใหรื้อถอน

สิ่งปลูกสรางและผล

อาสินในพ้ืนท่ี 

อุทยานแหงชาติซึ่งอยู

ระหวางดําเนินการออก

โฉนดชุมชน 

-กรณีกลาวอางวาขอให 

ชุมชนบานดงเย็นพัฒนา 

ขับไลออกจากท่ีดินท่ีอยู

อาศัย 

-กรณีกลาวอางวา

อุทยานแหงชาติหาดเจา

ไหมใชอํานาจตาม 

พระราชบัญญัติอุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504ถอน

บานและสิ่งปลูกสรางทํา

ใหไดรับความเดือดรอน 

แหงชาติหาดเจาไหมจัด

ระเบียบชายหาดปากเมง

เปนเหตุให 

ชาวบานไดรับความ

เดือดรอน 

-กรณีกลาวอางวา ผูวา

ราชการจังหวัด

นครราชสมีา ออกคําสั่ง

ใหกลุมรานอาหารลําตะ

คองมอปลายางรื้อถอน

รานอาหารทําใหไดรับ

ความเดือดรอน 

ประชาชนกอนท่ีจะมีการ

จัดทําผัง 

เมือง 

-กรณีกลาวอางวา

ประชาชนจังหวัดราชบุรี

ถูกละเมดิสิทธิได

รับทราบและเขาถึง

ขอมูลหรือขาวสาร

โครงการของรัฐท่ีมี

ผลกระทบตอประชาชน 
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เรื่องรองเรียน กสม. การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในปพ.ศ. 2557 

ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

จากโรงไฟฟาถานหิน 

-กรณีไดรับความ 

เดือดรอนจากโรงงาน

ปุยเคมีและเหมืองหินใน

พ้ืนท่ีต.นายาว อ.พระ

พุทธบาท จ.สระบุร ี

-กรณีกลาวอางวาบริษัท 

สหฟารม จํากัดใหขอมูล

การทําสัญญาไม

ครอบคลมุผลกระทบ

และความเสีย่งในการ

เลี้ยงไกตอเกษตรกรและ

ชุมชน 

-กรณีโครงการกอสราง 

เข่ือนหรืออางเก็บนํ้าหวย

กระทบตอสิทธิชุมชนใน

เขตอุทยานแหงชาติเขา

ปู-เขายา 

-กรณีกลาวอางวาไดรบั

ความเดือดรอนจากการ

ถูกอุทยานแหงชาติหาด

เจาไหมมีคําสั่งใหรื้อถอน

สิ่งปลูกสรางและผล

อาสินในพ้ืนท่ี 

อุทยานแหงชาติซึ่งอยู

ระหวางดําเนินการออก

โฉนดชุมชน 

-กรณีกลาวอางวา 

อุทยานแหงชาติเกาะ

เสมด็ประกาศเขตพ้ืนท่ี

ทับท่ีดินทํากินของ

รวมบริหารจัดการโฉนด

ชุมชนกับการใช

ประโยชนท่ีดินของรัฐ ใน

เขตปาสงวนแหงชาติ อ.

โนนดินแดง จ.บุรีรัมยแต

ชุมชนไดรับความ

เดือดรอนจากคําสั่งของ

คณะรักษาความสงบ

แหงชาติใหออกจากพ้ืนท่ี 

-กลาวอางวาไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ

ปรับปรุงระบบ 

โครงขายไฟฟาของการ

ไฟฟาฝายผลติแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 
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ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

ตั้ง ต.ปาพล ูอ.บานโฮง 

จ.ลําพูน 

-กรณีกลาวอางวา 

ชาวบานบานโนนทอง

ไดรับ ความเดือดรอน

จากกรณเีทศบาลเมือง

บานไผ จ.ขอนแกน ได

ดําเนินโครงการกอสราง

สถานท่ีกําจัดขยะ และ

สิ่งปฏิกูล 

-กรณีคัดคานการอนุญาต

ใหทํากิจการเหมืองแร 

ลิกไนต ในพ้ืนท่ีต.บาน

แหง อ.งาว จ.ลําปาง

เน่ืองจากไมมี

ชาวบานเกาะเสม็ด ทําให

ไดรับความเดือดรอน -

กลาวอางวาไดรับ

ผลกระทบจากโครงการ

ปรับปรุงระบบ 

โครงขายไฟฟาของการ

ไฟฟาฝายผลติแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

-กรณีกลาวอางวา

ประกาศเขตปาสงวน

แหงชาติบานนาทุง 

ควายกิน ป 2507 ใน

พ้ืนท่ีตําบลกระแสบน 

ทับซอนท่ีดินทํากินของ

ชาวบาน 
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ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

กระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นจากผูท่ีไดรับ

ผลกระทบ 

-กรณีไดรับผลกระทบ

จากการปลอยกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซดของ

โรงงานผลติเสนใย

สังเคราะหของบริษัท

ไทยเรยอน จํากัด 

(มหาชน) 

-กรณีไดรับผลกระทบ

จากการขุดดินทําเหมือง

แรทองคําของบริษัทอัค

ราไมน่ิง จํากัดในพ้ืนท่ี ต.

ทายดง อ.วังโปง จ.
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ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

เพชรบูรณ 

-กรณีกลาวอางวา 

โครงการกอสรางอางเก็บ

นํ้าบานเหมืองตะก่ัว ต.

หนองธง อ.ปาบอน จ.

พัทลุง ขาดกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน 

-กรณีไดรับผลกระทบ

จากโครงการกอสรางทาง

พิเศษสายบูรพาวิถี-

พัทยา 

-กรณีกลาวอางวาชุมชน

ไดรับผลกระทบตอ 

สุขภาพจากโรงงานชีว

มวลอัดแทงของ
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ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

บริษัทเอกชน 

-กรณีกลาวอางวาคําสั่ง 

คณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 

64/2557 และ66/2557 

เรื่องการปราบปรามและ

การหยุดยั้งการบุกรุก

ทําลายทรัพยากร 

กระทบตอสิทธิชุมชนใน

เขตอุทยานแหงชาติเขา

ปู-เขายา 

-กรณคีัดคานการ

กอสรางสถานีบริการ 

กาซปโตรเลยีมเหลว 

บริเวณถนนบางนา- 
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ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

ตราดกิโลเมตร 35 

-กรณีคัดคานการขอ 

ประทานบัตรโครงการ

เหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

(เพ่ืออุตสาหกรรม 

การกอสราง) ของบริษัท 

ชุมพรการศิลา จํากัด 

-กรณีโรงฆาสตัวเทศบาล

เมืองปทุมธานีปลอยนํ้า

เสียและขยายถนนรุกล้าํ

คลองสาธารณะ 

-กรณีไดรับผลกระทบ

จากเสียงรบกวนของ

สถานบันเทิงในพ้ืนท่ีเขต
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ละเมิดสิทธชิุมชน 

 

ละเมิดสิทธิในการ

จัดการ/ใชท่ีดิน 

ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน ละเมิดสิทธิในท่ีอยูอาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพใน

การประกอบอาชีพ 

ละเมิดสิทธิใน

กระบวนการ 

ยุติธรรม 

ละเมิดสิทธิในขอมลู

ขาวสาร 

ลาดกระบัง 

-กรณีคัดคานโครงการ 

โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย

เพ่ือผลิตเปน

กระแสไฟฟาของบริษัท

เกษตรรวมพัฒนา 

จํากัด ท่ี อ.องครักษ จ.

นครนายก 

-กรณีคัดคานราง 

พระราชบัญญัติแรท่ีไม

ชอบดวยกฎหมายและ

ละเมิดสทิธิของ

ประชาชน 

 

 



5.2.2 คําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 3/2552: พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม และสภาพบังคับของสิทธิตามมาตรา 67 วรรค

สอง ของรัฐธรรมนูญ 

คดีนี้เปนการสงประเด็นมาจากศาลปกครองสูงสุด โดยเปนประเด็นการโตแยงวาพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ซ่ึงบัญญัติใหรัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซ่ึงตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบนั้น มีเนื้อหาท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรคสอง ซ่ึงมีหลักการเดียวกันกับมาตรา 67 วรรคสองของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม 

ในการนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีความเห็นวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง เปนมาตรการทางกฎหมายสําหรับใชบังคับกับสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีการดําเนินโครงการหรือกิจการท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดลอมซ่ึงสอดคลองกับการรับรอง

สิทธิชุมชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแตอยางใด  

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังไดอธิบายความตอไปอีกดวยวา สิทธิและเสรีภาพท่ีไดรับรองไวตาม

มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนสิทธิและเสรีภาพท่ีมีสภาพ

บังคับทันทีท่ีรัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลบังคับใช โดยไมตองรอใหมีการออกกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับ

กอนแตอยางใด ดังนั้น หากการดําเนินโครงการหรือกิจการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชนใน

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนยอมมีสิทธิ

ฟองตอศาลปกครองไดโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสาม 

 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 33/2554: พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติขัดตอรัฐธรรมนูญ

หรือไม 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) วาพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 กระทบตอ

สิทธิมนุษยชน และมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 หรือไม 
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ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดรับเรื่องรองเรียน

จากกํานันตําบลศิลาแลง และคณะกรรมการปาชุมชนตําบลศิลาแลง กรณีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ

ดอยภูคาทับซอนพ้ืนท่ีปาชุมชนตําบลศิลาแลง อําเภอปว จังหวัดนาน และนายกองคการบริหารสวนตําบลทา

อุแท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาอุแท และผูใหญบาน รวมท้ังกลุมอนุรักษปาตนน้ําคลองคราม 

กรณีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกสี่ขีด ทับซอนพ้ืนท่ีปาชุมชนลุมน้ําคลองคราม ตําบลทาอุแท อําเภอ

กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี วาการประกาศเขตอุทยานแหงชาติดังกลาวทับซอนพ้ืนท่ีปาชุมชน ซ่ึง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นวา สิทธิของบุคคลและชุมชน ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมท้ัง ความหลากหลายทางชีวภาพกรณีดังกลาว 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 ไดใหการรับรองและคุมครองไวแลว การท่ีทางราชการประกาศพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเขตอุทยานแหงชาติโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แตเพียงฝายเดียวโดยท่ีประชาชนไมมีสวนรวม ทําใหการจัดการ 

การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาชุมชนท่ีประชาชนทํากินมากอนไมชอบดวยกฎหมาย และถูก

ละเมิดจากเจาหนาท่ีของรัฐ ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 จึงกระทบตอ

สิทธิมนุษยชนและไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (2) ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ขอ 17 

(19) ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. พ.ศ. 2504 

มาตรา 6 กระทบตอสิทธิมนุษยชน และมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และมาตรา 67 

หรือไม  

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา 66 เปนบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลท่ี

รวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม โดยบุคคลท่ีรวมตัวกันนี้ยอมมีสิทธิท่ีจะอนุรักษ หรือ

ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการ

จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชุมชนและประโยชนสาธารณะ รวมท้ังผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนตอประชาชนโดยสวนรวมควบคูไปกับการอนุรักษ  

รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 เปนบทบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการ

อนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ

คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม ท่ี

จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนตามความเหมาะสม โดยกําหนด

หลักประกันเก่ียวกับการใชสิทธิดังกลาวไววา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
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ชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะ

ไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผู มีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระ ซ่ึง

ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ

ดังกลาว อีกท้ัง ใหความคุมครองสิทธิของชุมชนในอันท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐ ท่ีเปนนิติบุคคลเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้  

สวนพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 เปนบทบัญญัติใหอํานาจรัฐบาลกําหนด

บริเวณท่ีดินแหงใดท่ีมีสภาพธรรมชาติเปนท่ีนาสนใจ และเปนท่ีดินท่ีมิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดย

ชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซ่ึงมิใชทบวงการเมืองใหเปนเขตอุทยานแหงชาติโดยใหคงอยูในสภาพธรรมชาติ

เดิมเพ่ือสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของประชาชน และมีความจําเปนท่ีตองอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนตามความเหมาะสมอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใตเง่ือนไขท่ีวา 

จะตองประกาศเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตแหงบริเวณท่ีกําหนดนั้นแนบทายพระราช

กฤษฎีกา ท้ังนี้โดยมีความมุงหมายเพ่ือคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม

มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังเพ่ือคุมครองและรักษาประโยชนสาธารณะ อันเปนประโยชนของ

ประชาชนโดยรวมเปนสําคัญ  

เห็นวา แมพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 จะใหอํานาจรัฐบาลประกาศพ้ืนท่ี

ท่ีมีสภาพธรรมชาติเปนท่ีนาสนใจใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ โดยไมมีบทบัญญัติใหบุคคลหรือชุมชนมีสวนรวม

ในการดําเนินการดังกลาวก็ตาม แตมิไดหมายความวา รัฐบาลหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะสามารถดําเนินการได 

ตามอําเภอใจโดยไมตองคํานึงถึงสิทธิของบุคคลหรือชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวก็

มิไดหามนํากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใชแตอยางใด อีกท้ังกรณีมิไดตัดสิทธิของชุมชนท่ี

จะฟองหนวยงานราชการหรือหนวยงานของรัฐ รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ สําหรับความเดือดรอนหรือผลกระทบท่ีชุมชนอาจไดรับอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน

ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้น เปนเรื่องท่ีจะตองไปดําเนินการฟองคดีตอศาลท่ีมีเขตอํานาจตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของตอไป  

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 ไมกระทบตอสิทธิ

มนุษยชน และไมมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
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5.2.3 คําพิพากษาของศาลปกครองเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดลอม  

 คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 415/2550 ศาลปกครองสูงสุด: การเรียกคาสินไหมทดแทนจาก

หนวยงานรัฐท่ีละะเลยการปฏิบัติหนาท่ีควบคุมเก็บรักษาและจัดการกากกัมมันตรังสี (โคบอลท 

60) 

จําเลยกับพวกรวม 12 คน เปนผูฟองคดีสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ วามีการละเมิดทาง

ปกครองจากการละเลยการปฏิบัติหนาท่ี และเรียกคาเสียหาย 

ศาลปกครองกลางวินิจฉัยวา สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผูถูกฟองคดีละเลยการปฏิบัติ

หนาท่ีในการควบคุมดูแลการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและการจัดการใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน การ

ท่ีกัมมันตรังสีแพรกระจาย เปนผลโดยตรงจากการละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีอันเปนละเมิดแกผูฟองคดีท้ัง 12 ราย 

ศาลกําหนดคาเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงแกผูฟองคดีท้ัง 12 ราย สําหรับคารักษาพยาบาลใน

อนาคต ไมมีหลักฐานแนชัดวา ผูฟองคดีจะมีโครโมโซมเสียหาย หรือมีโอกาสเปนมะเร็งหรือเจ็บปวยอยางอ่ืน 

แพทยมีความเห็นสมควรติดตามผลเลือดและโครโมโซมไมนอยกวา 10 ป จึงใหสงวนสิทธท่ีิจะแกไขคํา

พิพากษาในสวนนี้ไวอีกภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีมีคําพิพากษาตามมาตรา 444 พิพากษาใหผู

ถูกฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนใหผูฟองคดีท้ัง 12 ราย รวม 5,222,301 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่ง

ตอป นับแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2543 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จและใหสงวนสิทธิท่ีจะแกไขคําพิพากษาใน

สวนคารักษาพยาบาลในอนาคตภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีมีคําพิพากษา คดีนี้ ผูฟองคดียื่นคํา

รองขอใหศาลชั้นตนแกไขคําพิพากษาในสวนคารกัษาพยาบาลในอนาคต ศาลชั้นตนยกคํารอง 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คาเสียหายในอนาคตท่ีอุทธรณเปนคารักษาพยาบาลท่ีกลาวอางข้ึนมา

ใหม ไมมีฐานความเสียหายท่ีศาลปกครองกําหนดไวเดิม โดยศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดในคดี

เดิมไมกําหนดคารักษาพยาบาลในสวนนี้ให คารักษาพยาบาลในอนาคตจึงไมอยูในหลักเกณฑท่ีศาลปกครองจะ

กําหนดใหได พิพากษายืนตามศาลชั้นตน 

 คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 13/2552 ศาลปกครองสูงสุด: ความชอบดวยกฎหมายของกฎท่ีออก

หรือเห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเยียวยาความเสียหายจากมลพิษทางเสียงสนามบินสุวรรณ

ภูมิ 

คดีนี้ จําเลยกับพวกรวม 3 คน ซ่ึงพักอาศัยอยูเขตลาดกระบัง และมีนบุรี บริเวณทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ยื่นฟองคณะรัฐมนตรี โดยอางวาการออกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เรื่อง
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หลักเกณฑในการประเมินอาคาร/ท่ีพักอาศัยของผูไดรับผลกระทบทางเสียง ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปน

การออกโดยมิชอบ ศาลพิพากษายกฟอง โดยใหเหตุผลวา: - 

การท่ีผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 โดยเห็นชอบใหบริษัททาอากาศยานไทย

จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีในเขต NEF 30 ถึง NEF 40 โดยทําการ

ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L90) หากพบวาโครงการทําใหมีระดับเสียงรบกวน (L90) เกิน 10 เดซิเบล (เอ) จึง

สอดคลองกับการชดเชยผูท่ีไดรับผลกระทบทางเสียงในระดับเสนเสียง ดังกลาวตามท่ีระบุในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมเติม (สืบเนื่องจากการเพ่ิมจํานวน

ผูโดยสารในปเปดดําเนินการ) และแนวทางการใชท่ีดินสําหรับพ้ืนท่ีในเสน NEF ตางๆ รวมท้ังคาระดับเสียง

รบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงมิใชการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันจะถือไดวาเปนการ

กระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 

การท่ีผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบใหบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) ประกาศเสนเสียงกรณีเลวรายท่ีสุดท่ีเปนไปได คือ กรณีท่ีใชทางวิ่งท่ี 1 และท่ี 2 เต็มความสามารถ

สูงสุดของทางวิ่งจํานวน 76 เท่ียวบินตอชั่วโมง เฉพาะการบินลงท่ีปลายทางวิ่งฝงตะวันตกดานทิศเหนือรอยละ 

80 ของเท่ียวบินท้ังหมด และการบินลงท่ีปลายทางวิ่งฝงตะวันออกดานทิศเหนือรอยละ 20 ของเท่ียวบิน

ท้ังหมด ซ่ึงยังคงใชปริมาณของจํานวนเท่ียวบินเต็มขีดความสามารถสูงสุดของทางวิ่งของทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิท่ีจะรองรับไดคือ 76 เท่ียวบินตอชั่วโมง และสอดคลองกับสถานการณการบินจริงท่ีทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ จึงมิใชการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันจะถือไดวาเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 

การท่ีผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑในการประเมินอาคาร/ท่ีพัก

อาศัยของผูไดรับผลกระทบทางเสียงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมิไดกําหนดใหเงินคาชดเชยผลกระทบทาง

เสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนเงินไดพึงประเมินท่ีไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได จึง

มิใชการกระทําท่ีสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันจะถือไดวา

เปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  

 คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 743/2555: หนวยงานของรัฐละเลยปฏิบัติหนาท่ีฟนฟูลําหวยคลิตี้ 

และละเมิดสิทธิในการไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

คดีนี้ผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองฟองวา บริษัทตะก่ัวคอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด ไดปลอยท้ิงน้ํา

ขุนขนและกากแรดีบุกจากบอกักตะกอนลงสูลําหวยคลิตี้ ทําใหผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองไดรับการปนเปอนของสาร

ตะก่ัวจากลําหวยคลิตี้ โดยผูถูกฟองคดีไมเขาดําเนินการเพ่ือขจัดมลพิษและฟนฟูลําหวยคลิตี้ใหกลับคืนสูสภาพ

เดิม จึงนําคดีมาฟองตอศาล ขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีเขาดําเนินการขจัดมลพิษและฟนฟูลําหวยค

ลิตี้ใหกลับคืนสูสภาพเดิม พรอมท้ังเรียกคาเสียหายจากการท่ีผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองตองแบกรับภาระคาใชจาย
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ในการซ้ืออาหารเดือนละ 700 บาท และคาเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เดือนละ 1,000 บาท และเรียกคาเสียหายในอนาคต

จนกวาสภาพนิเวศบริเวณดังกลาวใหกลับคืนสูสภาพเดิม  

ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีทราบวามีการปนเปอนของสารตะก่ัวในลํา

หวยคลิตี้ จึงไดเขาตรวจสอบเรื่อยมาและไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือแกไขปญหากรณีดังกลาว ผูถูกฟองคดี

จึงมิไดละเลยตอหนาท่ีในการประสานงานและดําเนินการฟนฟู หรือระงับการปนเปอนของสารตะก่ัวในลํา

หวยคลิตี้ แตในตะกอนดินและทองน้ํายังคงมีการปนเปอนของสารตะก่ัวในปริมาณสูง จึงเปนกรณีท่ีผูถูกฟอง

คดีปฏิบัติหนาท่ีในการฟนฟู หรือระงับการปนเปอนของสารตะก่ัวในลําหวยคลิตี้ลาชาเกินสมควร และ

กําหนดคาเสียหายใหจากการท่ีตองแบกรับภาระคาอาหารในอัตราเดือนละ 350 บาทตอเดือนตอราย และ

กําหนดคาเสียหายตอสิทธิในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหในอัตราเดือนละ 1,000 บาท ตามคําขอของผูฟอง

คดีท้ังยี่สิบสองเนื่องจากเปนคาเสียหายท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแลว สําหรับคาเสียหายในอนาคตนั้น เห็นวา 

สถานการณการปนเปอนของสารตะก่ัวในน้ําเริ่มท่ีจะเจือจางลงจึงไมกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ให จึงพิพากษา

วา ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาท่ีในกรณีท่ีไมดําเนินการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ และ

ปฏิบัติหนาท่ีในการฟนฟู หรือระงับการปนเปอนของสารตะก่ัวลาชาเกินสมควร และใหผูถูกฟองคดีชดใช

คาเสียหายใหแกผูฟองคดีท้ังยี่สิบสอง แตละรายเปนเงิน 33,783 บาท รวมคาเสียหายท้ังสิ้น 743,226 บาท 

ท้ังนี้ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด คาธรรมเนียมศาลใหคืนแกผูฟองคดีตามสวนแหงการชนะคดี  

ผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองและผูถูกฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครอง

สูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีเพียงแตสงเจาหนาท่ีเขาไปเก็บตัวอยางน้ํา ดินตะกอน และสัตวน้ํามา

วิเคราะหวามีปริมาณสารตะก่ัวปนเปอนหรือไมเทานั้น ไมไดเขาไปเพ่ือหาวิธีการปองกันหรือแกไขอันตรายอัน

เกิดจากการแพรกระจายของสารตะก่ัวในลําหวยคลิตี้ การท่ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยแตเพียงวา ผูถูกฟองคดี

ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร โดยไมวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีกระทําละเมิดตอผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองหรือไม แตได

วินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีท้ังยี่สิบสอง ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย อีกท้ัง การท่ี

ผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองไมสามารถนําน้ําในลําหวยคลิต้ีไปใชในการอุปโภคและบริโภคได เปนผลโดยตรงมาจาก

การท่ีผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติและปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกิน

สมควร เม่ือผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองไมมีแหลงอาหารโปรตีนอ่ืน และคาใชจายในการซ้ืออาหารทดแทนอาหารท่ี

เคยมีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติเปนเงิน 700 บาทตอเดือนนั้น เม่ือแยกคาใชจายในการซ้ืออาหารเปน

รายวันแลวเปนเงินประมาณ 25 บาท หรือม้ือละ 8 บาท ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจริง และเหมาะสมแลว เห็น
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ควรกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ใหผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองเดือนละ 700 บาทตอเดือนตอราย เม่ือขอเท็จจริงรับฟง

เปนท่ียุติวา ไดเกิดสารตะก่ัวปนเปอนเกินกวามาตรฐานกอนเดือนพฤศจิกายน 2545 ผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองจึง

ไดรับความเสียหายตั้งแตวันดังกลาวจนถึงวันท่ียื่นคําฟองเพ่ิมเติมเปนเวลา 21 เดือน 27 วัน จึงมีสิทธิไดรับ

ความเสียหายในสวนนี้เปนเงินจํานวน 15,330 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป เปนเงินรายละ 

2,069.55 บาท รวมเปนคาเสียหายแตละรายเปนเงิน 17,399.55 บาท สวนคาเสียหายในอนาคตท่ีตองแบก

รับภาระคาใชจายในการซ้ืออาหารเดือนละ 700 บาท และคาเสยีหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการ

ไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหแกผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองเปนเงิน

จํานวน 1,000 บาทตอเดือน รวมเปนเงินจํานวน 1,700 บาท นั้น เม่ือผลการตรวจวัดปริมาณสารตะก่ัวในสัตว

น้ําจนกระท่ังวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุดยังคงเกินคามาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (พ.ศ.2529) ลงวันท่ี 21 มกราคม 2529 ผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองจึง

ยังคงไดรับความเสียหายนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ียื่นคําฟองเพ่ิมเติม คือวันท่ี 28 สิงหาคม 2547 จนกระท่ังวัน

นั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี

ท้ังยี่สิบสองในสวนนี้ จึงเห็นควรกําหนดให ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายท่ีผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองตองแบก

รับภาระคาใชจายในการซ้ืออาหารรายละ 700 บาท ตอเดือน นับจากวันท่ี 28 สิงหาคม 2547 ไปจนถึงวันท่ี 

26 มิถุนายน 2555 เปนเวลาอีก 94 เดือน รวมเปนจํานวนเงินรายละ 65,800 บาท  

สวนกรณีการชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการท่ีผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองถูกละเมิดสิทธิในการได

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ นั้น เห็นวา การท่ีผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองให

ชดใชคาเสียหายดังกลาวรายละ 1,000 บาทตอเดือน เปนคําขอท่ีไมเกินความเปนจริงและเหมาะสมแลว จึง

เห็นควรกําหนดใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายกรณีดังกลาวรายละ 1,000 บาทตอเดือน นับจากวันท่ี 28 

สิงหาคม 2547 ไปจนถึงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555  เปนเวลาอีก 94 เดือน รวมเปนจํานวนเงินรายละ 94,000 

บาท ผูถูกฟองคดีจึงตองชดใชคาเสียหายในอนาคตท่ีผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองตองแบกรับภาระคาใชจายในการซ้ือ

อาหารและคาเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพใหแกผูฟองคดีท้ังยี่สิบสอง เปนเงินรายละ 159,800 บาท เม่ือปรากฏวา ผูถูกฟองคดี

ดําเนินการฟนฟูโดยปลอยใหลําหวยคลิตี้ฟนฟูตัวเองตามธรรมชาติและไมมีการรบกวนจากกิจการอ่ืนๆ ซ่ึงไม

อาจกําหนดเวลาแลวเสร็จแนนอนได ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองอุทธรณขอใหมีแผนการดําเนินการ

ภายใตกําหนดเวลาท่ีชัดเจน นั้น เห็นวา การฟนฟูตัวเองตามธรรมชาตินั้น โดยสภาพไมอาจกําหนดเวลาท่ี

ชัดเจนได จึงไมอาจกําหนดใหผูถูกฟองคดีดําเนินการภายใตเง่ือนเวลาใดๆ ไดเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สาร
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ตะก่ัวในสัตวน้ํายังคงมีอยูเกินคามาตรฐาน ผูถูกฟองคดียังคงตองดําเนินการฟนฟูตอไป โดยใหดําเนินการฟนฟู

ทุกฤดูกาลและตองเปดเผยผลการดําเนินการใหแกผูเก่ียวของทราบ   

จึงพิพากษาแกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนเปนใหยกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนท่ีพิพากษา

วา ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาท่ีกรณีไมดําเนินการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากบริษัท ตะก่ัวคอน

เซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด และใหผูถูกฟองคดีกําหนดแผนงาน วิธีการ และดําเนินการฟนฟูตรวจและ

วิเคราะหตัวอยางน้ํา ดิน พืชผัก และสัตวน้ําในลําหวยคลิตี้ ใหครอบคลุมทุกฤดูกาลอยางนอยฤดูกาลละ 1 ครั้ง 

จนกวาจะพบวาคาสารตะก่ัวในน้ํา ดิน พืชผัก และสัตวน้ําในลําหวยคลิตี้ไมเกินเกณฑมาตรฐาน เปนระยะเวลา

อยางนอย 1 ป และแจงใหผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองทราบโดยวิธีการเปดเผยโดยตองทําการปดประกาศ ณ  ท่ีทํา

การผูใหญบานหมูบานคลิตี้ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลชะแล ท่ีวาการอําเภอทองผาภูมิ และใหผูถูกฟองคดี

ชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดีท้ังยี่สิบสอง เปนเงินรายละ 177,199.55 บาท คืนคาธรรมเนียมศาลท้ังสองศาลแก

ผูฟองคดีท้ังยี่สิบสองตามสวนของการชนะคดี ท้ังนี้ ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด คําขออ่ืนนอกจากนี้ให

ยก 

 คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 730-748/2557: เรียกคาเสียหายจากละเมิดทางปกครอง กรณี

โรงไฟฟาแมเมาะกอใหเกิดมลพิษมีผลกระทบตอชุมชน 

คดีนี้ ผูฟองคดีท้ัง 19 สํานวน 131 คน ฟองมีสาระสําคัญสรุปไดวา ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนเจาของ

โรงไฟฟาท่ีใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ตั้งอยูท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ละเลย

ไมควบคุมบําบัดฝุนหิน ฝุนละอองและกาซซัลเฟอรไดออกไซดจากกระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนด ทําใหผูฟองคดีซ่ึงมีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในทองท่ีอําเภอแมเมาะ เจ็บปวยเปนโรคนิวโมโคนิ

โอซิส (โรคปอดอักเสบจากฝุนหิน) โรคพิษซัลเฟอรไดออกไซด สัตวเลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ตอง

เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลต้ังแตเริ่มปวยจนถึงวันฟอง คาขาดประโยชนจากการประกอบอาชีพ คา

ทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพของรางกาย สุขภาพ และอนามัย ความสูญเสียทางดานจิตใจ ความสูญเสียโอกาส

ท่ีจะดํารงชีวิตอยางคนปกติจนกวาจะเสียชีวิต คาไรประโยชนในการใชท่ีดิน ท่ีพักอาศัยในการทํามาหากินได

โดยปกติสุขเปนเวลา 20 ป ตอไปในอนาคต คาเสียหายของพืชไร คาใชจายในการรักษาพยาบาลหลังจากวัน

ฟองจนถึงอายุ 80 ป ซ่ึงเปนคาเสียหายในอนาคต และมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยแก

ผูฟองคดี ใหผูถูกฟองคดีหยุดการผลิตกระแสไฟฟาดวยถานหินลิกไนตจนกวาจะมีวิธีการปองกันมลพิษ และให

ฟนฟูคุณภาพอากาศและสภาพแวดลอมในทองท่ีอําเภอแมเมาะใหกลับคืนสภาพเดิม  
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ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มีประเด็นท่ีตองวินิจฉัยเบื้องตนวา ผูฟองคดีท้ัง 19 สํานวน 

ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในกําหนดระยะเวลาการฟองคดีหรือไม เห็นวาโรคเก่ียวกับระบบทางเดิน

หายใจมีหลายประเภท บางประเภทจะตองใชเวลานานหลายปในการสูดเอาฝุน ละออง ควัน หรือมลพิษเขาไป

สะสมในรางกายจนถึงระดับหนึ่งจึงจะมีผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจหรือปอด ทําใหเปนโรคเก่ียวกับ

ระบบทางเดินหายใจหรือโรคปอดซ่ึงมีท้ังแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง การท่ีจะตรวจวินิจฉัยเพ่ือใหทราบแน

ชัดวา เจ็บปวยเปนโรคปอดอักเสบจากฝุนหินและโรคพิษซัลเฟอรไดออกไซดหรือไม จึงตองใชระยะเวลา

พอสมควรในการตรวจวินิจฉัยอยางละเอียดและตอเนื่องสมํ่าเสมอโดยแพทยผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ประกอบกับผูฟองคดีท้ัง 19 สํานวนท่ียื่นฟองเปนคดีนี้ มีลักษณะเฉพาะแหงคดีอยางเดียวกัน คือ เปน

ประชาชนท่ีอยูอาศัยและประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงไฟฟาแมเมาะ

อันเปนแหลงกําเนิดมลพิษ และเรียกคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีเจาของโรงไฟฟาแมเมาะท่ีกอใหเกิดมลพิษ

ออกสูบรรยากาศจนทําใหผูฟองคดีท้ัง 19 สํานวน เจ็บปวยไดรับอันตรายตอสุขภาพและอนามัยจากการ

กระทําดังกลาวเชนเดียวกัน จากคําฟองและขอเท็จจริงดังกลาวขางตนจึงเชื่อไดวาผูฟองคดีท้ัง 19 สํานวน รู

หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีอยางชาท่ีสุดในป พ.ศ. 2546 กอนฟองคดี การท่ีผูฟองคดีบางรายยื่นฟองคดีนี้

ตอศาลปกครองชั้นตนเปนคดีสุดทาย เม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 2546 จึงเปนการฟองคดีภายในหนึ่งป นับแตวันท่ี

รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 254 

ประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปมีวา โรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีไดปลอยฝุนละอองและกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศจนเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับอันตรายตอรางกาย สุขภาพ อนามัย และ

ทรัพยสินเสียหาย หรือไม และผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายแกผูฟองคดี หรือไม 

เพียงใด เห็นวา การประกอบกิจการท่ีกอใหเกิดมลพิษคุกคามตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพของสิ่งแวดลอม อัน

เปนการกระทบสิทธิในการดํารงชีพอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

อนามัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสิทธิในชีวิตและรางกายของบุคคลท่ีมิไดถูกจํากัดเฉพาะเพียงแตการมีชีวิตอยูเยี่ยง

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เทานั้น แตบุคคลยอมมีสิทธิในการดํารงชีพอยางปกติสุขดวย และสิทธิดังกลาวเปนสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหการรับรองและคุมครองไว รวมถึงเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีตองการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม มุงคุมครองสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคุมมาตรฐานมลพิษจาก

แหลงกําเนิด เยียวยาทางแพงผูท่ีไดรับผลกระทบจากมลพิษท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษ และลงโทษผูกระทํา

ผิด เม่ือผูถูกฟองคดีเปนเจาของหรือผูครอบครองโรงไฟฟาแมเมาะท่ีใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิต
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กระแสไฟฟามีการปลอยอากาศเสียประเภทกาซซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนละอองซ่ึงเปนมลพิษออกสู

บรรยากาศ และมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงไฟฟาเปน

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2539 ซ่ึงมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

หรือคาเสียหาย หากวามีการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายหรือเสียหาย 

หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของรัฐเสียหาย โดยไมตองคํานึงวาอันตรายหรือความเสยีหายดังกลาวจะเกิดจากการ

กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือไม สําหรับกรณี

โรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

กรณีมลภาวะจากฝุนละออง  ปรากฏขอเท็จจริงในสํานวนคดีวา สวนมากมีแหลงท่ีมาจากการเผา

ไหมมวลชีวภาพและรถยนต มิไดเกิดจากการปลอยท้ิงอากาศเสียของผูถูกฟองคดี คาเฉลี่ยฝุนละอองกับพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ ท่ัวประเทศแลวไมมีความแตกตางกัน ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดติดตั้งเครื่องกําจัดฝุนชนิดไฟฟาสถิตแรง

สูงในทุกโรงไฟฟา มีมาตรการควบคุมฝุนละอองภายในบริเวณโรงไฟฟาดวยการราดน้ําบนวัสดุท่ีมีฝุนฟุง

กระจายอยูเสมอ และไมพบวามีพนักงานของผูถูกฟองคดีเจ็บปวยเปนโรคปอดอักเสบจากฝุนหิน จึงถือไมไดวา

โรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีกอใหเกิดการแพรกระจายของฝุนละอองท่ีจะตองรับผิดชดใชคาเสียหาย

ใหแกผูฟองคดีตามมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

แตอยางใด 

กรณีมลภาวะจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด เห็นวา คาเฉลี่ยฯ ไมเกิน 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศก

เมตร เปนคาเฉลี่ยฯ ท่ีจะไมเปนอันตรายตอรางกายและสุขภาพอนามัย และเปนคามาตรฐานโดยท่ัวไปท่ีใชกับ

ประชาชนท้ังประเทศ แมจะมีการกําหนดคาเฉลี่ยความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ

โดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง กําหนดใหคาเฉลี่ยฯ 

ไมเกิน 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ก็ตาม แตถาโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีไดมีการปลอยท้ิงกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศจนทําใหมีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ถึงจะไม

เกิน 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หากกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี และไมปรากฏเหตุยกเวน

ความรับผิด ผูถูกฟองคดีก็มีหนาท่ีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามมาตรา 

96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กรณีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา

โรงไฟฟาแมเมาะปลอยท้ิงกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศ โดยระหวางเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึง



168 | P a g e  

 

เดือนสิงหาคม 2541 รวม 70 เดือน ตรวจพบวามีท้ังกรณีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

และเกินกวา 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หลังจากนั้นเปนตนมา ไมมีกรณีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา 780 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ผูถูกฟองคดีจึงละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการปลอย

ท้ิงกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศ เม่ือผูฟองคดีเปนผูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะในชวงเวลาท่ีมี

การแพรกระจายของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ท่ี มีคาเฉลี่ยฯ สูงเกินกวาคามาตรฐานและท่ีประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด กลาวอางในคําฟองวาไดรับผลกระทบจากกาซซัลเฟอรไดออกไซดท่ี

เกิดจากโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีจนเจ็บปวยเปนโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคปอด หรือเกิดอาการ

ระคายเคืองตามเยื่อบุผนังตามรางกาย จึงเชื่อไดวาผูฟองคดีไดรับอันตรายเสียหายจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด

ท่ีแพรกระจายจากโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีและมิใชเหตุสุดวิสัยท่ีจะเปนเหตุใหผูถูกฟองคดียกข้ึนเปน

ขอกลาวอางเพ่ือไมตองรับผิด ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายใหแกผูฟองคดี

ตามมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้  

กรณีคาทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางดานจิตใจ ในชวง

เดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนสิงหาคม 2541 เปนเวลา 70 เดือน มี 67 เดือน โรงไฟฟาแมเมาะของผูถูก

ฟองคดีไดปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดมีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และเกินกวา 

1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนปริมาณท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย สุขภาพ และอนามัย 

จํานวนไมนอยกวา 278 ครั้ง เปนเหตุใหผูฟองคดีท่ีมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ ไดรับผลกระทบ

เจ็บปวยเปนโรคพิษซัลเฟอรไดออกไซด เวียนศีรษะ แนนหนาอก แสบคอ เยื่อบุคอแดง เยื่อบุตาแดง และเยื่อบุ

จมูกแดง กระทบตอสุขภาพ อนามัย เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจิตใจ ดังนั้น การกําหนดคาเสียหายจึง

พิจารณากําหนดรวมเปนคาเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงินตามพฤติการณและความรายแรงจากการกระทํา

ของผูถูกฟองคดีตามจํานวนครั้งท่ีโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีไดปลอยท้ิงกาซซัลเฟอรไดออกไซดจนทําให

มีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามมาตรฐานท่ีควรเปน และเกินกวา 1,300 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศกําหนดไว โดยเฉพาะเม่ือมีประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดหามมิใหมีการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยฯ เกิน

กวา 1,300 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรใชบังคับแลว ผูถูกฟองคดีก็ไมไดบําบัดหรือควบคุมถือวาเปนพฤติกรรม

ท่ีมีความรายแรงและเปนการฝาฝนกฎหมายอันเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนได ตามควรแกพฤติการณและความรายแรงตาม

มาตรา 438 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดรับโทษใดๆ จาก

การกระทําดังกลาว เพ่ือใหผูถูกฟองคดีระมัดระวัง มิใหมีการแพรกระจายของมลพิษจนเปนเหตุใหมีผูไดรับ
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อันตรายหรือเสียหายจากการดําเนินกิจการ และเปนการปองปราม มิใหผูถูกฟองคดีกระทําผิดเชนเดิมอีก จึง

กําหนดคาเสียหายในกรณีนี้ใหแกผูฟองคดีแตละรายเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีรายใดจะไดรับคาสินไหม

ทดแทนเพ่ือความเสียหายจากการเสื่อมสมรรถภาพ สุขภาพและอนามัย และความสูญเสียทางดานจิตใจเปน

จํานวนเงินเทาใดนั้น ตองพิจารณาจากระยะเวลาท่ีผูฟองคดีรายนั้นอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะจริงเปน

สําคัญ โดยผูฟองคดีรายท่ีอยูในพ้ืนท่ีตลอดระยะเวลาชวงเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนสิงหาคม 2541 ใหมี

สิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนกรณีนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 246,900 บาท สวนผูฟองคดีรายอ่ืนใหมีสิทธิไดรับคาสินไหม

ทดแทนกรณีนี้ตามระยะเวลาท่ีอยูในพ้ืนท่ีจริง ท้ังนี้ ตองไมเกินคําขอของผูฟองคดีแตละราย 

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองชดใชคดีคาสินไหม

ทดแทนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีบางรายท่ีศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวายื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลาการ

ฟองคดีตามจํานวนท่ีตนมีสิทธิไดรับนอกจากท่ีแกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน 

 คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 749-764/2557: กรณีเหมืองถานหินแมเมาะไมปฏิบัติตามมาตรการ

ท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

คดีนี้ผูฟองคดีท้ัง 16 สํานวน 318 คน ฟองมีสาระสําคัญสรุปไดวา ผูถูกฟองคดีท่ี 7 (การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย) ซ่ึงเปนผูถือประทานบัตรการทําเหมืองแรถานหิน ในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

ละเลยมิไดปฏิบัติตามวิธีการทําเหมืองแร และเง่ือนไขทายประทานบัตร รวมท้ังเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง

แร แผนผังโครงการ และเง่ือนไขทายประทานบัตรหลายประการโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีท่ี 3 

(อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) กอใหเกิดมลพิษและทําใหผูฟองคดีไดรับอันตรายตอชีวิต 

สุขภาพอนามัย และทรัพยสินเสียหาย แตผูถูกฟองคดีท่ี 1 ผูถูกฟองคดีท่ี 2 (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร) ผูถูกฟองคดีท่ี 3 และผูถูกฟองคดีท่ี 4 (อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง) ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลการทําเหมืองแรของผูถูกฟองคดีท่ี 7 กลับเพิกเฉยไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ผูถูกฟองคดีท่ี 5 (กรม

ควบคุมมลพิษ) และผูถูกฟองคดีท่ี 6 (อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) ไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในการควบคุม

มลพิษรวมท้ังเรียกคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีท่ี 7 สวนผูถูกฟองคดีท่ี 8 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 11 ซ่ึงเปนเจา

พนักงานทองถ่ินไมไดมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 ยุติหรือระงับการกอเหตุรําคาญ ผูฟองคดีท้ัง 16 สํานวนมีคํา

ขอให (1) ใหผูถูกฟองคดีท้ัง 11 ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย (2) ใหเพิกถอนประทานบัตรของผูถูกฟองคดีท่ี 7 

(3) ใหผูถูกฟองคดีท่ี 8 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 11 แกไขฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกลับฟนคืนสู

ธรรมชาติดังเดิม รวมท้ังใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 หยุดการกระทําท่ีกอใหเกิดมลพิษ และใหผูถูกฟองคดีท่ี 5 และผูถูก
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ฟองคดีท่ี 6 เรียกคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีท่ี 7 และ(4) ใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี

พรอมดวยดอกเบี้ย 

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลว เห็นวา ผูถูกฟองคดีท่ี 7 ยังมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับเดิมตอไป โดยพิจารณาแตละมาตรการเปนกรณีๆ ไป ดังนี้ กรณีผู

ถูกฟองคดีท่ี 7 ไมขนดินไปเก็บกองนอกเขตประทานบัตร เห็นวา แผนผังโครงการทําเหมืองแรถานหินโดยวิธี

เหมืองหาบไมไดกําหนดใหตองขนดินไปกองเก็บนอกเขตประทานบัตรตลอดไปในทุกกรณี แตสามารถนําหนา

ดินบางสวนมาถมกลับในขุมเหมืองเกาได ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 7 ไดทําการขนดินไปกองเปนคันดิน

บริเวณขอบบอเหมืองดานทิศใต จึงไมเปนการกระทําท่ีเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามแผนผังโครงการทํา

เหมืองถานหิน ขอ 3 และไมเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ กรณีผูถูกฟองคดีท่ี 7 

มิไดรักษาความชื้นไวระหวางรอยละ 1.5 ในขณะท่ีทําการโมดินและถานหินขนาดใหญ ขอเท็จจริงปรากฏวาผู

ถูกฟองคดีท่ี 7 รักษาระดับคาเฉลี่ยความชื้นของถานหินลิกไนตสูงถึงรอยละ 1.5 จึงเปนกรณีท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 7 

รักษาความชื้นของดินและถานไดดีกวาท่ีกําหนดไวในมาตรการ และไมเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัติ กรณีผูถูกฟองคดีท่ี 7 มิไดทํารายงานการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental 

Audit) ทุก 2 ป เสนอให สผ. ทราบตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดโดยผูถูก

ฟองคดีท่ี 7 ไดจัดทํารายงานการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental Audit) เสนอตอ สผ. แลว ศาล

ไมจําตองออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอีกตอไป สวนท่ีผูฟองคดีท้ัง 16 สํานวน 

ฟองวา ผูถูกฟองคดีท่ี 7 ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชา

เกินสมควร ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานฯ และ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดโดย สผ. ทําใหสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิต รางกาย 

สุขภาพอนามัย  และทรัพยสิน เสียหาย และผู ฟ องคดีบางรายมี คําขอให ผู ถูกฟ องคดี ท่ี  7 ชดใช 

คาสินไหมทดแทนเสียหาย นั้น เปนการฟองวา ผูถูกฟองคดีท่ี 7 กระทําละเมิดเปนเหตุใหผูฟองคดีดังกลาว

ไดรับความเสียหาย ตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมิใชกรณีผูถูกฟองคดีท่ี 7 ใน

ฐานะเจาของโรงไฟฟาแมเมาะซ่ึงเปนแหลงกําเนิดมลพิษตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย

จากการท่ีโรงไฟฟาแมเมาะกอใหเกิดการแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูฟองคดีดังกลาวไดรับอันตราย

แกชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูฟองคดีดังกลาวเสียหาย ตามมาตรา 96 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงกรณีนี้ ผูฟองคดีมีหนาท่ีตอง

เสนอพยานหลักฐานตอศาลเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงท่ีตนกลาวอางในเบื้องตน ตามขอ 64 วรรคหนึ่ง ของระเบียบ

ของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เม่ือผูฟองคดี
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ดังกลาวไมสามารถเสนอพยานหลักฐานตอศาลเพ่ือพิสูจนวาความเสียหายท่ีไดรับเปนผลมาจากการท่ีผูถูกฟอง

คดีท่ี 7 ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควรในการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว กรณีไมอาจถือไดวา ผูถูกฟองคดีท่ี 7 

กระทําละเมิดตอผูฟองคดีท้ัง 16 สํานวน อันจะมีผลใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผู

ฟองคดีบางรายท่ีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 ชดใชคาสินไหมทดแทน   

ประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปมีวาผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 3 ละเลยตอหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการควบคุมการทําเหมืองและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูถูกฟองคดีท่ี 7 หรือไม กรณีผูถูกฟองคดีท่ี 1 เห็นวา การใชอํานาจในการออกคําสั่ง

เพิกถอนประทานบัตรการทําเหมืองหรือไม เปนอํานาจดุลพินิจของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามมาตรา 137 และ

มาตรา 138 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 โดยการใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในเรื่องนี้จะตอง

คํานึงถึงเหตุผล ความจําเปน รวมถึงขอดีและขอเสียท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ หากมี

การสั่งเพิกถอนประทานบัตรดังกลาว เม่ือการใชอํานาจเพิกถอนประทานบัตรยอมสงผลกระทบตอการผลิต

กระแสไฟฟา อันจะเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะและประชาชนมากกวาผลดีท่ีจะไดรับ ผูถูกฟอง

คดีท่ี 1 จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองเพิกถอนประทานบัตรของผูถูกฟองคดีท่ี 7  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 

ไมออกคําสั่งเพิกถอนประทานบัตรจึงไมเปนการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ สําหรับ

กรณีผูถูกฟองคดีท่ี 3 ท่ีไดทราบถึงการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในการออกประทานบัตรของผูถูกฟอง

คดีท่ี  7 แลว ผูถูกฟองคดีท่ี 3 มีหนาท่ีท่ีจะตองพิจารณาดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีท่ี 7 ตามมาตรา 138 แหง

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และควบคุมดูแลมิใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 ละเลยตอหนาท่ีในการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 3 ไมไดดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีท่ี 

7 ตามอํานาจหนาท่ีดังกลาว จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีท่ี 3 ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแกคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูถูกฟองคดีท่ี 7 ปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1) ใหทําการติดตั้งมานน้ําเพ่ือเปนการลดฝุนละอองใน

บรรยากาศ มีความยาว 800 เมตร ระหวางท่ีท้ิงดินดานทิศตะวันออกกับบานหัวฝาย และระหวางท่ีท้ิงดินดาน

ทิศตะวันตกกับหมูบานทางทิศใต 2) ใหจัดตั้งคณะทํางานระดับทองถ่ินและผูเชี่ยวชาญรวมกันพิจารณาในการ

อพยพราษฎรท่ีไดรับผลกระทบท่ีอาจนําไปสูอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินและมีความประสงคจะอพยพในการ

อพยพหมูบานออกนอกรัศมีผลกระทบ 5 กิโลเมตร 3) ใหฟนฟูขุมเหมืองใหใกลเคียงกับสภาพเดิมตาม

ธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบอเหมืองใหมากท่ีสุดและใหปลูกปาทดแทน เฉพาะในสวนท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 7 
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นําพ้ืนท่ีท่ีตองฟนฟูขุมเหมืองไปทําเปนสวนพฤกษชาติและสนามกอลฟ 4) ใหนําพืชท่ีปลูกใน wetland ไป

กําจัด และปลูกเสริมทุกๆ 18 เดือน และตองทําการขุดลอกเพ่ือเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําใน wetland 5) 

ใหทําการขนสงเปลือกดิน โดยใชระบบสายพานท่ีมีการติดตั้งระบบสเปรยน้ําตามแนวสายพาน ใหวางแผนจุด

ปลอยดิน โดยใหตําแหนงท่ีปลอยดินไมอยูในตําแหนงตนลมท่ีพัดผานไปยังชุมชนท่ีอยูโดยรอบ ใหกําหนดพ้ืนท่ี 

Buffer Zone ระยะจุดปลอยดินกับชุมชน ใหเปนระยะทางไมนอยกวา 50 เมตร และควรจัดทําเปน Bunker 

ใหจุดปลอยดินอยูต่ํากวาความสูงของ Bunker ในการปลอยดินลงท่ีเก็บกองดินนั้นจะตองกําหนดเปนตารางท่ี

แนนอน โดยใชฤดูเปนเกณฑในการตัดสินตําแหนงท่ีจะตองหางจากชุมชนมากท่ีสุด และใหผูถูกฟองคดีท่ี 3 

ตรวจสอบกํากับดูแลการประกอบกิจการของผูถูกฟองคดีท่ี 7 ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขในการออกประทานบัตร

และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองลิกไนตแมเมาะของผูถูกฟองคดีท่ี 7 หาก

ผู ถูกฟองคดีท่ี 7ไมปฏิบั ติตาม ใหผู ถูกฟองคดี ท่ี 3 ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 138 แหง

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 โดยเครงครัด ท้ังนี้ ใหผูถูกฟองคดีท่ี 3 และผูถูกฟองคดีท่ี 7 ดําเนินการตามคํา

พิพากษา ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษา นอกจากท่ีแกใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล

ปกครองชั้นตน 

5.2.4 คําพิพากษาของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับคดีส่ิงแวดลอม 

 คดีหมายเลขแดงท่ี 2147/2547 ศาลอุทธรณ ภาค 4: เรียกคาสินไหมทดแทนกรณีโรงงาน

กอมลพิษทําใหลําน้ําพองเนาและเกิดผลกระทบตอชุมชน 

คดีนี้ โจทกท่ี 1 กับพวกรวม 7 คน ยื่นฟองบริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) เปน

จําเลย โดยจําเลยประกอบกิจการโรงงานทําเยื่อกระดาษ และปลอยนําเสียท่ีเกิดจากการผลิตเยื่อกระดาษลงสู

ลําหวยโจดอันเปนแหลงน้ําธรรมชาติ และน้ําเสียไดไหลลงสูลําน้ําพอง ทําใหลําน้ําพองเนาเสียดวยความ

ประมาทเลินเลอหรือจงใจของจําเลยและลูกจางของจําเลยหลายคราวตอเนื่องกัน เปนเหตุใหปลาตาม

ธรรมชาติในลําน้ําพอง และปลาท่ีโจทกเลี้ยงไวในกระชังตายจํานวนมาก เนื่องจากน้ําขาดออกซิเจน โจทกท้ัง

เจ็ดซ้ือปลามาเลี้ยงในกระชังบริเวณลําน้ําพองกระชังละ 2,000 ตัว เลี้ยงประมาณ 3 – 4 เดือน สามารถขายได

กิโลกรัมละ 40 บาท เม่ือเกิดเหตุลําน้ําพองเนา ปลาของโจทกท่ี 1 ตาย 16 กระชัง โจทกท่ี 2 ตาย 11 กระชัง 

โจทกท่ี 3 ตาย 3 กระชัง โจทกท่ี 4 ตาย 8.75 กระชัง โจทกท่ี 5 ตาย 18 กระชัง โจทกท่ี 6 ตาย 11 กระชัง 

และโจทกท่ี 7 ตาย 6.23 กระชัง คิดเปนเงินจํานวน 2,055,178 บาท โจทกท้ังเจ็ดไดเจรจากับจําเลยหลายครั้ง 

แตตกลงกันไมได ทําใหโจทกเสียหาย ขอใหศาลบังคับจําเลยชดใชเงินแกโจทกแตละรายพรอมดอกเบี้ยของตน

เงินแตละจํานวน 



P a g e  | 173 

 

 

ศาลชั้นตนพิจารณาพิพากษาใหจําเลยชําระเงินใหโจทกท้ังเจ็ดรวม 1,149,667.50 บาท พรอม

ดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทกท้ังเจ็ด จําเลยอุทธรณ พยานโจทกปากนาย

ยรรยง เปนนักวิชาการและผูตรวจสอบคุณภาพน้ําในลําหวยโจดและลําน้ําพอง ไมมีสวนไดเสียกับฝายใด รับฟง

เปนพยานคนกลางได ซ่ึงพยานโจทกเบิกความยืนยันวาสภาพน้ําเสีย ในลําหวยโจดและลําน้ําพองเกิดจากแหลง

อุตสาหกรรมท่ีมีการรั่วไหลของน้ําเสียจากโรงงานออกมา นอกจากนั้น อุทธรณของจําเลยก็ยอมรับวาแมจําเลย

จะไมปลอยน้ําท้ิงลงสูลําหวยโจดตามขอตกลงกับทางราชการ แตอาจจะมีการรั่วไหลเปนบางครั้ง และจากการ

ท่ีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมีคําสั่งปดโรงงานของจําเลย และใหจําเลยทําการปรับปรุงแกไขปญหาสามประการ 

แสดงวา การกระทําของจําเลยเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหน้ําในลําหวยโจดและลําน้ําพองเนาเสียจนเปนเหตุใหปลา

ท่ี โจทกท้ังเจ็ดเลี้ยงไวในกระชังตาย โจทกท้ังเจ็ดเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําพองโดยไมไดรับอนุญาตจากกรม

ประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 นั้น ศาลชั้นตนไดวินิจฉัยแลววาโจทกท้ังเจ็ดมีสวนประมาท

เลินเลอกอใหเกิดความเสียหายดวย อีกท้ังกําหนดใหจําเลยจายคาสินไหมทดแทนแกโจทกแตละคนเพียง

บางสวนตามความรายแรงแหงการละเมิด ซ่ึงคาสินไหมทดแทนท่ีศาลชั้นตนกําหนดใหจําเลยมานั้นนับวา

เหมาะสมแลว ไมมีเหตุท่ีศาลอุทธรณภาค 4 จะเปลี่ยนแปลงแกไข ศาลอุทธรณพิพากษายืน 

 คดีหมายเลขแดงท่ี 5818/2549 ศาลฎีกา: สิทธิชุมชนในการฟองคดีส่ิงแวดลอมเพ่ือรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอาวมาหยา 

คดีนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง กับพวกรวม 19 คน เปนโจทกยื่นฟองรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับพวกรวม 5 คนเปนจําเลย โดยโจทกท่ี 1 และท่ี 2 เปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการคุมครองดูแลจัดการและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืนและดูแลทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน โจทกท่ี 3 ถึงท่ี 19 อางวาตนเปนบุคคลในชุมชน

ทองถ่ินดั้งเดิมของจังหวัดกระบี่และอาศัยอยูบริเวณรอบอาวมาหยา เกาะพีพีเล ซ่ึงอยูใกลเคียงเขตอุทยาน

แหงชาติหากนพรัตนธารา หมูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปนผูมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและการได

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอุทยานแหงชาติดังกลาว รวมท้ังมี

สิทธิท่ีจะฟองรองหนวยงานราชการหรือหนวยงานของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายเก่ียวกับการ

คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม 

จําเลยท่ี 1 เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ อุทยานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 เปนผูแตงตั้ ง

คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ และแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

จําเลยท่ี 2 เปนกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
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พ.ศ. 2504 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีจะตองคุมครองดูแลรักษาพ้ืนท่ีท่ีไดถูกกําหนดใหเปนเขตอุทยาน

แหงชาติใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของประชาชนอัน

เปนประโยชนรวมกันของสาธารณชน จําเลยท่ี 3 เปนผูมีอํานาจหนาท่ีกระทําการแทนและเปนผูแทนตาม

กฎหมายของจําเลยท่ี 1 และท่ี 2 โดยมีอํานาจหนาท่ีคุมครองดูแลและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีอาวมาหยา หมูเกาะพีพี 

ใหคงอยูในสภาพเดิมตามธรรมชาติตามกฎหมาย จําเลยท่ี 5 เปนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยมีจําเลยท่ี 4 เปนตัวแทนและผูรับมอบอํานาจ  

จําเลยท่ี 3 ไดอนุมัติใหจําเลยท่ี 4 รวมท้ังบริษัทถายทําภาพยนตรบีช โปรดักชั่น จํากัด ซ่ึงเก่ียวของ

กับการถายทําภาพยนตรเรื่องเดอะบีช เขาไปปรับปรุงตกแตงเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีชายหาดอาวมาหยา โดย

ใชรถแบ็กโฮหรืออุปกรณอ่ืนๆ ขุดสราง แผวถาง ปรับ ทําการใหเปนอันตราย ทําลายพ้ืนท่ีสันทรายในบริเวณ

หาดมาหยา ขนยายพืชพันธุไมท่ีข้ึนอยูตามธรรมชาติออกไป เพ่ือนําตนมะพราวเขาไปปลูก อันเปนการ

เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเดิม เพ่ือประโยชนในการถายทําภาพยนตรของจําเลยท่ี 4 และท่ี 

5 ซ่ึงอยูในเขตอุทยานแหงชาติและเปนพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมของจังหวัดกระบี่ ตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และมาตรา 44 ซ่ึงกําหนดความรับผิดไวใน

มาตรา 97  

โจทกอางวาการกระทําของจําเลยท้ังหาเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต เลือกปฏิบัติ และเปนการใช

สิทธิซ่ึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26 และมาตรา 59 และอางวาตน

เปนผูเสียหายเนื่องจากถูกโตแยงสิทธิตามกฎหมาย และมีอํานาจฟองคดีไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรคทาย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอใหศาลพิพากษาวา คําสั่งท่ี

อนุญาตใหถายทําภาพยนตรบริเวณอาวมาหยา หมูเกาะพีพี เปนโมฆะ เพราะเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

ใหจําเลยวางเงินประกันความเสียหายไมนอยกวา 100,000,000 บาท ถาจําเลยไมวางเงินประกัน ใหศาลมี

คําสั่งหามกระทําการใดๆ เพ่ือปรับปรุงตกแตงบริเวณอาวมาหยา ใหเพิกถอนใบอนุญาตการถายทําภาพยนตร

ในบริเวณดังกลาว และใหปรับปรุงแกไขหาดมาหยาใหกลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติโดยใชคาใชจายของ

จําเลยท่ี 4 และท่ี 5 

ศาลชั้นตน มีคําสั่งงดสืบพยานโจทกท้ังสิบเกาและพยานจําเลยท้ังหา และพิพากษาใหยกฟองโจทก

ท้ังสิบเกา ศาลอุทธรณพิพากษายกคําสั่งศาลชั้นตนท่ีงดสืบพยาน และคําพิพากษาของศาลชั้นตน แลวมีคําสั่ง

ใหศาลชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในประเด็นขอพิพาทตามคําขอทายฟองในขอ 4 ของโจทกท้ังสิบเกา
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ตอไป แลวจึงมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหมตามรูปคดี ท่ีสุด ศาลฎีกาพิพากษาแกเปนวาใหยกฟองโจทกท่ี 3 ถึงท่ี 

19 นอกจากท่ีแก ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ โดยศาลฎีกาไดใหเหตุผลวา: - 

ในเรื่องอํานาจฟองนั้น โจทกท่ี 1 และท่ี 2 มีอํานาจฟอง แตโจทกท่ี 3 ถึงท่ี 19 ไมมีอํานาจฟอง 

กลาวคือ โจทกท่ี 1 และท่ี 2 เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีในการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 290 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 23 พระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 จึงมีอํานาจฟองขอใหศาลมีคําสั่งหามมิใหจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 

กระทํา หรือขอใหบังคับจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 ปรับปรุงแกไขหาดมาหยาใหกลับคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติได 

ซ่ึงรวมท้ังฟองจําเลยท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3 ท่ีมีคําสั่งอนุญาตใหจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 เขาไปถายทําภาพยนตรไดดวย 

สวนกรณีของโจทกท่ี 3 ถึงท่ี 19 ซ่ึงไมมีอํานาจฟองนั้น การท่ีโจทกท่ี 3 ถึงท่ี 19 อางวาตนเปน

บุคคลในชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมของจังหวัดกระบี่ จึงมีอํานาจฟองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 46 นั้น ศาลฎีกาเห็นวา คําวา “ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” ยังไมมีคํานิยาม ความหมาย 

หรือขอบเขตท่ีแนนอน ท้ังบทบัญญัติมาตรานี้มีเง่ือนไขท่ีตองมีกฎหมายบัญญัติออกมาตามมาตรานี้ เม่ือ

ในขณะท่ีโจทกท่ี 3 ถึงท่ี 19 ฟอง ยังไมมีกฎหมายบัญญัติออกมาใชบังคับ ดังนั้น ยังไมอาจถือไดวามีการโตแยง

เก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีของโจทกท่ี 3 ถึงท่ี 19 แลว โจทกท่ี 3 ถึงท่ี 19 จึงยังไมมีอํานาจฟอง และไมมีสิทธิฎีกา

ดวย 

นอกจากเรื่องอํานาจฟองแลว ในเรื่องคําขอใหวินิจฉัยคําสั่งนั้น ศาลฎีกาเห็นวา แมคําสั่งทาง

ปกครองท่ีเจาหนาท่ีออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนได แตสําหรับคดีนี้ โจทกท่ี 1 และท่ี 2 

ฟองคดีวาคําสั่งทางปกครองของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ท่ีอนุญาตใหจําเลยท่ี 4 เขาไปถายภาพยนตรบริเวณอาวมา

หยา ไมชอบดวยกฎหมาย เปนโมฆะ ขอใหเพิกถอน ก็เพ่ือมิใหจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 เขาไปถายทําภาพยนตรใน

บริเวณหาดมาหยา แตเม่ือจําเลยท่ี 5 เขาไปถายทําภาพยนตรตามใบอนุญาตเสร็จเรียบรอยจนนําออกฉายท่ัว

โลกแลว การเพิกถอนคําสั่งของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 จึงไมบังเกิดผลในทางปฏิบัติแตอยางใด ดังนั้น คําขอขอ 1 

และขอ 3 จึงไมมีประโยชนท่ีจะพิจารณาตอไป 
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บทท่ี 6  

บทวิเคราะหความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในบริบทของกฎหมาย

ระหวางประเทศระดับสากล ระดับภูมภิาค และประเทศไทย 

 

6.1 การนําเอาทฤษฎีและหลักการของกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและ

ส่ิงแวดลอมมาประยุกตใชในระดับภูมิภาค 

  6.1.1 หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

  ท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศตามมาตรา 38 แหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศ  

กําหนดใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศใชท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศเหลานี้ในการระงับขอพิพาท

ระหวางประเทศ 

  1) อนุสัญญาระหวางประเทศท้ังหลาย (International Conventions) ไมวาเปนการท่ัวไปหรือ

เปนการเฉพาะ ซ่ึงเปนกฎเกณฑท่ีสรางข้ึนโดยรัฐท่ีเก่ียวของอยางชัดแจง 

  2) จารีตประเพณีระหวางประเทศ (International Customary Law) ในฐานะท่ีเปนหลักฐานแหง

การปฏิบัติท่ัวไปท่ีไดรับการยอมรับนับถือวาเปนกฎหมาย 

  3) หลักกฎหมายท่ัวไป (General Principles of Law) ท่ีไดรับการยอมรับนับถือโดยนานา

อารยประเทศ 

   ท้ังนี้ ภายใตบังคับมาตรา 59 คําพิพากษาของศาล (Judicial Decisions) และคําสอนของผูรอบรู 

(Qualified Publicists) สูงสุดของประเทศตางๆ  จะนํามาใชในฐานะท่ีเปนเครื่องชวยในการวินิจฉัยหลัก

กฎหมาย 

  นอกจากท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศขางตนแลว ยังมีท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศท่ี

เกิดข้ึนมาจากการยอมรับนานาประเทศและศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดวินิจฉัยไวท่ีสําคัญอีก 2 ประเภท 

คือ 

  1) ขอมติขององคการระหวางประเทศ (International Organization Resolutions)  

  2) การกระทําฝายเดียวของรัฐ (Unilateral Act) 
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  6.1.1.1 จารีตประเพณีระหวางประเทศและหลักกฎหมายท่ัวไป 

    ก. จารีตประเพณีระหวางประเทศ  

  ตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศกําหนดองคประกอบของจารีตประเพณี

ระหวางประเทศไว 2 ประการคือ แนวทางปฏิบัติท่ัวไปของรัฐ (States Practice) และรัฐท้ังหลายยอมรับวา

แนวทางปฏิบัติเชนวานั้นเปนกฎหมาย (Opinio Juris Sive Necessitates)  

  (1) การถือปฏิบัติท่ัวไปของรัฐ (States Practice) 

  (1.1) ไมจําตองถือปฏิบัติทุกๆรัฐในโลก แคเพียงไมมีรัฐคัดคาน 

  การถือปฏิบัติกันโดยท่ัวไปของรัฐนั้น มิไดหมายความวา รัฐทุกรัฐจะตองยอมรับ

การถือปฏิบัติเชนนั้นในลักษณะเปนเอกฉันทหรือเปนสากลและโดยท่ัวไป แตการท่ีรัฐไมคัดคานการถือปฏิบัติ

ใดๆหรือการนิ่งเสีย ยอมมีผลเปนการยอมรับ การถือปฏิบัติเชนวานั้น แตในบางครั้ง การท่ีรัฐนิ่งเสียไมคัดคาน

การถือปฏิบัติในเรื่องใดก็อาจเปนเพราะรัฐนั้นไมมีสวนไดเสียในเรื่องเชนวานั้นก็เปนได 

  ประเด็นท่ีจะตองพิจารณาในกรณีของการถือปฏิบัติโดยท่ัวไปก็คือ กรณีท่ีมีรัฐ

จํานวนไมนอยนิ่งเสียไมทําการคัดคานการถือปฏิบัติของรัฐอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองสันนิษฐานในเบื้องตนวารัฐท่ีนิ่งเสีย

ไมคัดคานนั้นเห็นดวยกับการถือปฏิบัติโดยท่ัวไปเชนวานั้น เพราะการยอมรับการถือปฏิบัติโดยท่ัวไป ยอม

แสดงออกไดดวยการถือปฏิบัติในทํานองเดียวกัน หรือหากรัฐใดไมไดมีโอกาสท่ีจะถือปฏิบัติเชนนั้นได ก็ไม

จําเปนตองแสดงออกวาใหการยอมรับการถือปฏิบัติเชนวานั้น เพียงแตนิ่งเสียโดยไมทําการคัดคานการถือ

ปฏิบัติเชนวานั้นอยางชัดแจงก็เปนการเพียงพอท่ีจะถือวามีการใหการรับรองแกการถือปฏิบัติเชนวานั้นแลว1 

 (1.2) การปฏิบัติตองมีความสอดคลองกันและมีความสมํ่าเสมอ 

 การถือปฏิบัติเปนการท่ัวไปนั้นสมควรตองมีลักษณะสอดคลองสมํ่าเสมอและเปน

รูปแบบเดียวกัน แตไมจําตองถึงขนาดท่ีวาจะตองมีรูปแบบเดียวกันโดยสิ้นเชิง เพียงแตในรูปแบบเดียวกันใน

สาระสําคัญก็เพียงพอแลว2 

 

                                                           
  1 โปรดดู คดีของศาลยตุิธรรมระหวางประเทศช่ือ Fisheries Jurisdiction ป 1973 ระหวาง Federal Republic of 

Germany vs. Iceland, available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/56/10713.pdf 

  2 โปรดดู คดีของศาลยตุิธรรมระหวางประเทศช่ือ Fisheries ป 1951 ระหวาง UK vs. Norway, available at: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/5/1811.pdf 
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 (1.3) ระยะเวลาของการถือปฏิบัติเปนเพียงส่ิงท่ีแสดงใหเห็นความสมํ่าเสมอ 

  ระยะเวลาของการถือปฏิบัติ ไมถือวาเปนองคประกอบสําคัญของการกอใหเกิด

จารีตประเพณีระหวางประเทศ ระยะเวลาเปนสิ่งท่ีจะแสดงใหเห็นวาการถือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นมี

ความสอดคลองกันสมํ่าเสมอ หรืออยูในรูปแบบเดียวกันหรือไมเทานั้น ในทางปฏิบัติก็มีหลายกรณีท่ีการถือ

ปฏิบัติของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีความสมํ่าเสมอ3 เชน ในกรณีของไหลทวีปท่ี

ถือเปนสวนหนึ่งของแผนดินของรัฐชายฝง และรัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตบน

และใตไหลทวีปดังกลาวโดยท่ีรัฐไมจําตองประกาศ หรือกลาวอางเขตไหลทวีปแตประการใด และแมกระท้ังเขต

เศรษฐกิจจําเพาะซ่ึงรัฐสวนใหญกลาวอางก็เปนท่ียุติวารัฐชายฝงมีท้ังสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติท้ัง

ท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตในหวงน้ํา บนพ้ืนดินทวงทะเลและดินใตผิวน้ําของเศรษฐกิจจําเพาะ ตลอดจนมีเขตอํานาจ

เหนือการสรางเกาะเทียมหรือสิ่งติดตั้งเหนือการควบคุมภาวะมลพิษ และเหนือการวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล

ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ตลอดจนมีสิทธิอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายระหวางประเทศอนุญาตไว เชน การปราบปรามการ

กระทําอันเปนโจรสลัด การขนสงทาส หรือการ กระจายเสียงโดยไมไดรับอนุญาต จากชายฝงทะเล เปนตน 

  อยางไรก็ดี ศาลยุติธรรมระหวางประเทศยอมรับวา ระยะเวลาท่ียาวนานของการ

ถือปฏิบัติของรัฐยอมเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดพันธกรณีตอกันและกันได เชน ในคดี Right of Passage Over 

Indian Territory ( โปรตุเกส v. อินเดีย ) ศาลยุติธรรมระหวางประเทศกลาววา การท่ีท้ังอังกฤษและอินเดียซ่ึง

ไดรับเอกราชจากอังกฤษ ตางก็ยอมรับอํานาจอธิปไตยในขอเท็จจริงและโดยปริยาย ของโปรตุเกสและการผาน

ไปมายังดินแดนปดลอมของโปรตุเกส ก็ถือปฏิบัติกันมาระหวางรัฐท่ีเก่ียวของ กลาวคือ อังกฤษ อินเดีย และ

โปรตุเกส โดยไมมีการโตแยงคัดคานแตประการใดเปนเวลายาวนานถึง 125 ป ยอมแสดงใหเห็นวา การถือ

ปฏิบัติระหวางรัฐท่ีเก่ียวของเปนเวลายาวนานและตอเนื่องนั้น เพียงพอท่ีจะกอใหเกิดสิทธิและพันธกรณีซ่ึงกัน

และกันตามกฎหมายระหวางประเทศแลว 

 (2) การยอมรับวาเปนกฎหมาย (Opinio Juris Sive Necessitates) 

      รัฐท้ังหลายตองมีความเชื่อถือวาการถือปฏิบัติโดยท่ัวไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เปน

สิ่งถูกตองควรแกการยึดถือเปนกฎหมาย  องคประกอบนี้ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของจารีตประเพณี

ระหวางประเทศอันจะสงผลใหเกิดพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม เพราะการปฏิบัติใดก็ตามท่ีรัฐไมเห็นวามี

                                                           
  3 โปรดดู คดี North Sea Continental Shelf (German v. Netherland and Denmark) ศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศยอมรับวาระยะเวลาของการถือปฏิบัติของรัฐ มิใชเง่ือนไขหรืออุปสรรคของการเกิด กฎเกณฑแหงจารีตประเพณี

ระหวางประเทศตราบเทาท่ีถือปฏบัิติของรัฐในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ในเวลาอันสั้นน้ันมลีักษณะท่ีเปนการถือปฏิบัติอยางกวางขวาง 

และเปนไปตามรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของรัฐซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากการถือปฏิบัติในเรื่องน้ันๆ 
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ความสําคัญถึงขนาดท่ีตนจะตองยอมรับวาเปนกฎหมายอันกอใหเกิดสิทธิและหนาท่ีแลว การถือปฏิบัติเชนวา

นั้นก็ขาดองคประกอบท่ีจะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศได 

    สิทธิมนุษยชนมีอยูมากมายหลายสิทธิบางสิทธิอาจไดรับการพิพากษาตีความวาเปนจารีต

ประเพณีระหวางประเทศไปแลว เชน สิทธิในชีวิตจากอาชญากรรมสงคราม การฆาลางเผาพันธุ หรือ

อาชญากรรมตอมนุษยชาติ  เปนตน อยางไรก็ดี กฎเกณฑพ้ืนฐานของสิทธิท่ีถือเปนสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไป 

(Human Right Norms) นั้น ยังคงมีนักวิชาการมีความเห็นตางกันไป 2 แนวทาง แนวทางแรกเห็นวา 

กฎเกณฑแหงสิทธิมนุษยชนเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศเนื่องจากความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนท่ี

แสดงใหเห็นการปฏิบัติโดยท่ัวไปของรัฐ ประกอบกับการท่ีไมมีรัฐใดโตแยงวาสิทธิดังกลาวไมใชสิทธิมนุษยชน 

แนวทางท่ีสองเห็นวา กฎเกณฑของสิทธิมนุษยชนจะไมถือเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศจนกวาจะมีการ

บัญญัติในสนธิสัญญาท่ีมีผลผูกพัน อันแสดงใหเห็นการยอมรับนับถือวาสิทธิดังกลาวเปนกฎหมายดวย4 

    สวนสิทธิในสิ่งแวดลอมนั้น เนื่องจากในปจจุบันยังคงมีการโตแยงจากประเทศพัฒนาแลววา

สิทธิดังกลาวยังมิใชสิทธิมนุษยชนทําใหการปฏิบัติของรัฐยังไมเปนท่ีสอดคลองตองกัน จึงจะถือวาสิทธิใน

สิ่งแวดลอมในฐานะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนกลายเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนการปฏิบัติท่ัวไปของรัฐ (States Practice) 

ยังมิได ทําใหโอกาสท่ีสิทธิในสิ่งแวดลอมในฐานะสิทธิมนุษยชนจะไดรับการยอมรับวาเปนจารีตประเพณี

ระหวางประเทศยังตองใชเวลาพัฒนาตอไป 

    นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางจารีตประเพณีระหวางประเทศกับสิทธิมนุษยชนนั้นเปน

เรื่องท่ีมีความใกลเคียงกันอยางแยกกันไมออก เนื่องจากพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนกับจารีตประเพณีระหวาง

ประเทศไดรับการพัฒนามาพรอมกัน โดยกอนท่ีเรื่องใดจะกลายเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศก็จะเปน

จารีตประเพณีแหงทองถ่ินนั้นๆ เสียกอน และกอนท่ีจะเปนจารีตประเพณีแหงทองถ่ินก็จะเปนวัฒนธรรมแหง

ทองถ่ินแตละทองถ่ิน  ผูวิจัยพบวาหลายกรณีท่ีสิทธิมนุษยชนก็แตกตางจากจารีตประเพณีโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จารีตประเพณีแหงทองถ่ินอันเปนวัฒนธรรม (Culture)  วัฒนธรรมของแตละทองถ่ินมีความหลากหลาย โดย

บางวัฒนธรรมมีประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน เชน วัฒนธรรมท่ีเชื่อวาผูหญิงจะตองนําหวงมาหอยคอจนคอ

ยาว หรือวัฒนธรรมท่ีบังคับใหผูหญิงตองยอมรับภริยาอีกหลายๆ คนของสามี วัฒนธรรมท่ีตองตัดอวัยวะ

บางอยางของเด็กท้ิงไป วัฒนธรรมเหลานี้มีความขัดแยงกับสิทธิมนุษยชนอยางเห็นไดชัด และประเด็นเหลานี้ก็

ถูกโตแยงจากทฤษฎีเก่ียวสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดวา สิทธิมนุษยชนควรท่ีจะนําความเปนสากล (Universal) 

มาพิจารณาเปนองคประกอบในสิทธิมนุษยชนหรือไม   

                                                           
  4 Anthony D'Amato, Human Rights as Part of Customary International Law: A Plea for Change of 

Paradigms, 25 Ga. J. Int'l & Comp. L. Fall,1995 /Winter, 1996, p.97 
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   ยิ่งไปกวานั้นการยอมรับสิทธิในวัฒนธรรม (Cultural Right) วาเปนสิทธิมนุษยชนประเภท

หนึ่ง ยังกอใหเกิดความยากในการแบงแยกระดับของการคุมครองสิทธิมนุษยชนวารัฐแตละรัฐสมควรจะ

คุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับใด เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้ังวัฒนธรรมของบุคคลเพียงคน

เดียว (individual rights) หรือวัฒนธรรมของกลุม (Group Rights) และปรากฏตอมาในเรื่องของสิทธิของชน

กลุมนอย (minority rights) สิทธิในการตัดสินใจเลือกผูปกครอง (Right to Self-Determination) หรือสิทธิ

ของชนพ้ืนเมือง (Right of Indigenous Peoples) ซ่ึงมีความหลากหลายเปนอยางมาก5 และสิทธิท่ีเกิดข้ึน

มากมายเหลานี้จึงทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) เพ่ือคุมครองสิทธิให

มนุษยอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีความเหมาะสมอีกประการหนึ่ง ซ่ึงปญหาเหลานี้ยังคงไมไดรับการยุติในระดับ

ระหวางประเทศ 

   ข. หลักกฎหมายท่ัวไปในนานาอารยประเทศ 

   หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีใชในนานาอารยประเทศมักมีรูปแบบเปนสุภาษิตกฎหมายตามท่ี

ปรากฏอยูในกฎหมายภายในของหลายๆ ประเทศอยูแลว เชน หลักการไมลงโทษ 2 ครั้งในความผิดครั้งเดียว 

(Double Jeopardy) หลักความสุจริต (Good Faith) หลักมาศาลตองมาดวยมือสะอาด เปนตน แตลักษณะ

ของสิทธิมนุษยชนเปนแนวทางปฏิบัติเสียมากกวา และยังไมพบหลักกฎหมายท่ัวไปในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ใน

ปจจุบันจึงไมอาจวิเคราะหหลักกฎหมายท่ัวไปในกรณีของสิทธิในสิ่งแวดลอมได  

  6.1.1.2 บทบาทขององคการระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

   1) องคการสหประชาชาติ 

   ในระหวางป 2012 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดจัดใหมีการศึกษาใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกับพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย ความสะอาด สุขภาพและความ

ยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมท่ีผานมาในรอบ 20 ปยอนหลัง ผลปรากฏวาความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดลอมยังคงมีความไมลงรอยกันระหวางประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

   ผูรายงานพิเศษแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม ไดสรุปสถานการณ

ท่ัวโลกเก่ียวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพ่ือศึกษาหาขอสรุปและพัฒนาการดังนี้ 

                                                           
  5 Evadne Grant, Customary law and human rights, Routledge handbook of international 

human rights law, (Oxon: Routledge, 2013): 308 
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(1) สิ่งแวดลอมในฐานะท่ีเปนสิ่งท่ีควรกระทําเพ่ือท่ีจะคุมครองสิทธิมนุษยชน ในฐานะท่ีสิทธิ

มนุษยชนเปนพันธกรณีของรัฐทุกรัฐท่ีมีหนาท่ีทําใหแนใจวาระดับของการคุมครอง

สิ่งแวดลอมมีความจําเปนในการใชปกปองสิทธิท้ังหลาย 

(2) สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงขอมูล การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ

เขาถึงความยุติธรรมในสิ่งแวดลอม เปนสิ่งท่ีสําคัญตอการตัดสินใจในสิ่งแวดลอมท่ีดี 

(3) สิทธิในความปลอดภัย สุขภาพ สมดุลนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม ในฐานะท่ีเปนสิทธิ

มนุษยชนโดยเอกเทศ 

      จากการศึกษาพบวาสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม หรืออาจเรียกวาสิทธิอนุพันธ 

(Derivative Rights) มีอยูหลายสิทธิ เชน  

    ก. สิทธิเชิงเนื้อหา 

  1) สิทธิในชีวิต (Right to Life) บุคคลยอมมีสิทธิในชีวิตของตนเอง ไมมีใครท่ีจะสามารถทํา

อันตรายตอชีวิตมนุษยอันเปนสิทธิท่ีมีมาแตกําเนิดของมนุษยได หากมีผูกระทําตอสิ่งแวดลอมอันสงผลใหชีวิต

ของมนุษยตองสูญเสียไปกอนวัยอันสมควรผูนั้นละเมิดตอสิทธิในชีวิต 

  2) สิทธิในการเขาถึงน้ํา (Right to Water) สิทธิท่ีมนุษยจะมีน้ําท่ีสะอาดเหมาะสมกับมนุษย

โดยท่ัวไป ไวอุปโภคและบริโภคตามแตกรณี หากผูใดกระทําตอสิ่งแวดลอมจนกระทบตอน้ําของมนุษยทําให

มนุษยไมอาจใชสอยน้ําสะอาดไดยอมตองถือวาผูนั้นละเมิดตอสิทธิในน้ํา 

  3) สิทธิในอากาศ (Right to Air) เชนเดียวกับสิทธิในน้ํา ท่ีมนุษยโดยท่ัวไปจําเปนตองมี

อากาศท่ีบริสุทธิ์ตามสมควร  

  4) สิทธิในดิน (Right to Soil) เชนเดียวกันท่ีมนุษยจะตองใชสอยประโยชนจากดินท่ีไม

ปนเปอนไปดวยสารพิษ   

  5) สิทธิในสุขภาพ (Right to Healthy) สิทธิท่ีมนุษยจะไมถูกทําลายสุขภาพลงใหกระทบตอ

สภาพความเปนอยูโดยปกติสุข 

  6) สิทธิในอาหาร (Right to Food) มนุษยทุกคนตองการอาหารท่ีสามารถบริโภคไดและเปน

ประโยชนตอรางกายอันเปนปจจัยในการดํารงชีวิตโดยท่ัวไป หากผูใดกระทําตอสิ่งแวดลอมจนเปนเหตุให

อาหารตองลดนอย หรือมีภาวะเปนพิษ ถือวาละเมิดตอสิทธิในอาหารของมนุษย  
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  7) สิทธิในความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว (Right to Privacy and Family Life) สิทธินี้

ครอบคลุมความเปนอยูโดยปกติสุขของชีวิตสวนตัวของคนหนึ่งๆ  

  8) สิทธิในความเปนเจาของทรัพยสิน (Right to Property) เปนสิทธิอันเปนการหวงกันมิให

ผูใดละเมิดสิทธิในฐานะผูเปนเจาของทรัพยสิน 

   9) สิทธิในการไดรับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย (Right to Remedy) สําหรับการ

กระทําละเมิดตอผูทรงสิทธิ 

   ข. สิทธิเชิงกระบวนการ 

1) สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Right to Access to Information) 

2) สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจ (Right to Decision-Making) 

3) สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (Right to Access to Justice) 

พึงเขาใจวาสิทธิมนุษยชนท้ังหลายเหลานี้ เปนสิทธิท่ีไมอาจพิจารณาแยกกันไดโดยอิสระ การแยก

ออกมาพิจารณาก็เพ่ือประโยชนในทางวิชาการเทานั้น เพราะการละเมิดตอสิทธิอยางหนึ่งอาจกระทบกับสิทธิ

อีกอยางหนึ่งก็ได เชน การละเมิดตอสิทธิในสุขภาพท่ีดี ในทายท่ีสุดมักจะละเมิดตอสิทธิในชีวิตไปดวยเนื่องจาก

ทําใหชีวิตของคนๆ หนึ่งตองสั้นลงไปกวาปกตินั่นเอง   

    2) องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

   องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) นั้นโดยภาระหนาท่ีแลวมี

ความเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนนอยกวาองคการสหประชาชาติ แตในปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจมีความ

จําเปนตองใสใจสิ่งแวดลอมไปดวยอันถือวาเปนความรับผิดชอบของมนุษยทุกๆ คน OECD จึงไดออก

ขอเสนอแนะและแนวทางเก่ียวกับการใชสิทธิเชิงกระบวนการในการคุมครองสิ่งแวดลอม ดวยหลัก Free, 

Prior and Informed Consent  โดยกําหนดใหชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิเฉพาะตัวท่ีจะตองไดรับการเคารพ 

สิทธิของชุมชนทองถ่ินถือเปนสิทธิรวมกัน (Collective Right)  ซ่ึงหมายถึงชุมชนโดยรวม (Community as a 

Whole) จะตองมีสิทธิในการไดรับหรือปฏิเสธหลัก Free, Prior and Informed Consent6 โดยหลักการ

ดังกลาวมีความหมายดังนี้ 

                                                           
  6 Hill Lillywhite and Simon, Guide to free prior and informed consent, (Victoria : Oxfam, 2010): 

8 
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    Free หมายถึงความเปนอิสระจากการบังคับ การขมขู การควบคุม การบีบบังคับ หรือกดดัน 

โดยรัฐบาลหรือบริษัทใดๆ 

   Prior หมายถึง การดําเนินการกอนท่ีรัฐบาลจะจัดสรรพ้ืนท่ี หรือกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมใด 

และกอนท่ีจะอนุมัติโครงการใดๆ จะตองใหเวลาในการพิจารณาขอมูลและการตัดสินใจอยางเพียงพอ 

   Informed หมายถึงการใหขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือการตัดสินใจวาจะยอมรับหรือไมยอมรับ

โครงการ โดยขอมูลท่ีใหจะตองเปนภาษาท่ีสามารถเขาใจงาย การเขาถึงขอมูลโดยอิสระ ไมเพียงแตขอมูลของ

เจาของโครงการหรือรัฐบาลเทานั้น การเขาถึงผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและเทคนิค เพ่ือชวยในการตัดสินใจใน

กรณีจําเปน 

 Consent หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีเก่ียวของกับโครงการจะตองอนุญาตใหชุมชนทองถ่ิน

ดั้งเดิมตอบ ตกลงหรือปฏิเสธ โครงการ และแตละข้ันตอนของโครงการ ตามกระบวนการตัดสินใจในทางเลือก

ตางๆ สิทธิในการใหความยินยอมหรือยับยั้งเปนความแตกตางท่ีสําคัญท่ีสุดระหวางสิทธิของคนทองถ่ินด้ังเดิม

กับผูไดรับผลกระทบจากโครงการอ่ืนๆ 

การนําหลักการ Free, Prior and Informed Consent ของ OECD ไปปรับใชในกรณีสิ่งแวดลอมถือ

วาเปนการดําเนินการตามสิทธิเชิงกระบวนการไดครบถวนและจะทําใหสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ไดรับความคุมครอง

ไปดวย โดย OECD ไดแนะนําใหกระทําเปนข้ันเปนตอน 7 ข้ันตอน ดังนี้  

 ข้ันตอนท่ี 1 ตองคนหาผูท่ีเปนเจาของโครงการหรือมีสวนรับผิดชอบโครงการ เชน รัฐบาล 

บริษัทเอกชน หรือทองถ่ิน เพ่ือจะไดทราบวาผูใดมีหนาท่ีในการใหประชาชนเขาถึงสิทธิเชิงกระบวนการตางๆ 

ท่ีจะตองกําเนินการตอไป 

 ข้ันตอนท่ี 2 เรียกขอมูลท่ีจําเปนจากเจาของโครงการ ขอมูลดังกลาวตองมีความเพียงพอท่ี

ประชาชนจะสามารถตัดสินใจได เชน โครงการนี้ทําอะไร ขนาดใหญแคไหน เริ่มกอสรางและสิ้นสุดเม่ือใด 

บริษัทกอสราง ผูลงทุน เจาของโครงการมีประสบการณอยางไร เคยทําผิดพลาดอะไรบาง รัฐบาลใหการ

สนับสนุนหรือไม อยางไร รวมถึงเง่ือนไขบังคับกอนท่ีเจาของโครงการจะดําเนินการท้ังหลาย เปนตน 

 ข้ันตอนท่ี 3 จัดใหมีการประชุมอภิปรายปญหากันภายในชุมชน โดยนําขอมูลท่ีไดรับท้ังหมด

มารวมอภิปรายใหความเห็นถึงขอดี และขอเสียท้ังหลายท่ีชุมชนและสังคมจะไดรับ รวมท้ังขอเจรจาตอรองกับ

เจาของโครงการ 
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 ข้ันตอนท่ี 4 จัดการประชุมเจรจากับเจาของโครงการ ซ่ึงการเจรจาในข้ันตอนนี้ยังไมถือวา

เปนการตัดสินใจหรือตกลงกัน เพียงแตเปนการรับฟงปญหาและแนวทางในการปรองดองกันระหวางเจาของ

โครงการและชุมชน 

 ข้ันตอนท่ี 5 ปรึกษาท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังทางดานกฎหมายและดานเทคนิค 

โดยนําขอมูลท้ังหมดใหแกผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังขอเจรจาตอรองท้ังหลาย เพ่ือนําไปสูวิธีคิดและตัดสินใจเก่ียวกับ

การดําเนินการของโครงการ 

 ข้ันตอนท่ี 6 จัดประชุมเพ่ือลงออกเสียงลงมติอนุญาตหรือไมอนุญาตใหดําเนินโครงการใน

ชุมชน 

 ข้ันตอนท่ี 7 หากโครงการไดรับการอนุญาต เจาของโครงการและชุมชนจะตองมีการสื่อสาร

ใหขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการเปนประจํา รวมถึงการรายงานความกาวหนาในแตละข้ันตอนท่ีสําคัญ

ใหชุมชนไดรับทราบ   

  6.1.1.3 สนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

   ในสวนนี้จะวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ี

กลาวถึงสิทธิท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม กับตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงจะแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของตราสารท้ังสองประเภทวามีความเชื่อมโยงกันอยางไร และสิทธิ

เชิงเนื้อหาและสิทธิเชิงกระบวนการอะไรบางท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมา หรือมีการยอมรับหรือรับรองเพ่ิมข้ึนใน

สังคมระหวางประเทศ ท้ังนี้จะวิเคราะหท้ังตราสารท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีและตราสารท่ีไมมีผลผูกพันรัฐภาคี หรือ

ตราสาร Soft Law ระหวางประเทศท่ีอาจมีผลในทางกฎหมายระหวางประเทศตอไปในอนาคต 

    6.1.1.3.1 ตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

   (1) ตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีและมีเนื้อหาเกี่ยวของ

กับส่ิงแวดลอม 

ตารางท่ี 6.1 ตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีและมีเนื้อหาเก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอม 

ตราสารระหวางประเทศท่ีมีผล

ผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

1 กฎบัตรสหประชาชาต ิ มาตรา 55 ดวยความมุงหมายในการสถาปนาภาวการณแหงเสถียรภาพ

และความเปนอยูท่ีดี ซ่ึงจําเปนสําหรับความสัมพันธโดยสันติและโดยฉัน
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มิตรระหวางประชาชาติท้ังหลาย โดยยึดความเคารพตอหลักการแหงสิทธิ

อันเทาเทียมกัน และการกําหนดเจตจํานงของตนเองของประชาชนเปนมูล

ฐานสหประชาชาติจะตองสงเสริม 

 ก. มาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึน การมีงานทําโดยท่ัวถึง และภาวการณ

แหงความกาวหนาและพัฒนาการทาง เศรษฐกิจและสังคม 

 ข. การแกไขปญหาระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม อนามัยและอ่ืน ๆ 

ท่ี เก่ียวของ และความรวมมือ ระหวางประเทศทางวัฒนธรรมและ

การศึกษา และ 

 ค. การเคารพโดยสากล และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพอัน

เปนหลักมูลสําหรับทุกคนโดยไม เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศภาษา 

หรือศาสนา 

2 อนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับ

ส ถ าน ะข อ งผู ลี้ ภั ย  ป 

1951 

ตามขอบเขตของอนุสัญญาฯ ป 1951 และพิธีสารป 1967 กําหนดเก่ียวกับ

การยายถ่ินฐานของมนุษยอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือการปนเปอน

ของสิ่งแวดลอม ผลกระทบท่ีเปนภัยตอสิ่งแวดลอมถือเปนการยายถ่ินฐานท่ี

ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญา 

3 อนุสัญญาวาดวยการขจัด

การเลือกประติบัติตอเชื้อ

ชาติทุกรูปแบบ ป 1965 

มาตรา 5 กําหนดใหมีการปกปองสิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนยายท่ีอยู

อาศัย สิทธิในความเปนเจาของทรัพยสินเพียงแตผูเดียวหรือรวมกับผูอ่ืน 

สิทธิในบาน เปนตน ซ่ึงการคุมครองสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนี้ไมไดกําหนด

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมไวโดยตรง แตสิทธิดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงพ้ืนฐาน

ของแนวคิดทางดานความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม ความยากจน และการ

เลือกประติบัติท่ีกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม 

4. กติการะหวางประเทศวา

ด วยสิทธิพลเมืองและ

สิ ท ธิ ท า งก าร เมื อ ง  ป 

1966 

มาตรา 6 สิทธิในชีวิต (ซ่ึงกอใหเกิดหนาท่ีของรัฐในการปกปองคุมครอง

สิ่งแวดลอมไมทําใหสิ่งแวดลอมเปนภัยตอชีวิตมนุษย) นอกจากนี้ยังมีสิทธิท่ี

เก่ียวของเชน สิทธิและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู (มาตรา12) สิทธิใน

ความเปนสวนตัวและครอบครัว (มาตรา 17) สิทธิในการรับฟงความเห็น 

(มาตรา14) สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร (มาตรา 19) สิทธิในการเปน

สวนหนึ่งของสาธารณะ (มาตรา 25)  เปนตน 

5 กติการะหวางประเทศวา

ดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สั งคมและวัฒ นธรรม 

มาตรา 11 สิทธิในความเปนอยู ท่ี มีมาตรฐานเพียงพอ รวมถึงอาหาร 

เครื่องนุงหมและท่ีอยูอาศัย 

มาตรา 12 สิทธิในสุขภาพ 
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ค.ศ. 1966 มาตรา 15 สิทธิในวัฒนธรรม  

6 พิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญา

เจ นี ว า เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

ปกปองเหยื่อจากความ

ขัดแยงทางอาวุธ ค.ศ . 

1977  

     มาตรา 54 (2) หามโจมตี ทําลาย ถอน หรือทําใหเสียซ่ึงทรัพยสิ่งของท่ี

จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของประชากรพลเรือน เชน อาหาร พ้ืนท่ีทํา

การเกษตรเพ่ือการผลิตอาหาร พืชผล ปศุสัตว หรือสถานท่ีเก็บและจายน้ํา

ดื่มและการชลประทาน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะในอันท่ีจะกันมิให

ประชากร พลเรือน หรือฝายปฏิปกษ ไดรับประโยชนเพ่ือการยังชีพของตน 

ท้ังนี้ ไมวาโดยมูลเหตุจูงใจใด ไมวาเพ่ือใหประชาชนพลเรือนอดอยาก หรือ

ทําใหตองโยกยายถ่ินท่ีอยูออกไป หรือเพ่ือมูลเหตุจูงใจอ่ืนใด 

     มาตรา 55 ในการสงครามนั้นจะตองให มีการดูแลเพ่ือคุมครอง 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติตอความเสียหายท่ีมีลักษณะกวางขวาง มี

ระยะเวลายาวนาน และรุนแรง การคุมครองดังกลาวใหรวมถึงการหามใช

วิธีการหรือปจจัยทางการสงคราม ซ่ึงมุงประสงคหรืออาจคาดไดวาจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และดวยเหตุดังกลาว 

กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสุขภาพ หรือการดํารงชีวิตของประชากร 

   หามมิใหทําการโจมตีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในลักษณะของการตอบโต 

7 อนุสัญญาวาดวยการขจัด

การเลื อกประติบั ติ ต อ

สตรี ทุ ก รูป แบบ  ค .ศ . 

1979 

   มาตรา 14 (2) (เอช) รัฐภาคีจะใชมาตรการท่ีเหมาะสมทุกอยาง เพ่ือขจัด

การเลือกประติบัติตอสตรีในเขตชนบท เพ่ือท่ีจะประกันบนพ้ืนฐานของ

ความเสมอภาคของบุรุษและสตรีวา สตรีท้ังหลายเขารวมและไดรับ

ผลประโยชนจากการ 

พัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอยางยิ่ง จะใหสตรีดังกลาวไดรับสิทธิ 

(เอช) ท่ีจะไดมีสภาพการดํารงอยูอยางเพียงพอโดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับ

ท่ีพักอาศัย การสุขาภิบาลไฟฟาและน้ําประปาการขนสงและคมนาคม 

   นอกจากนี้มาตรา 11 และ 12 กําหนดใหรัฐภาคีตองคุมครองสุขภาพ

และการจางงานของผูหญิง  และมาตรา 16 (1) (อี) กําหนดใหสตรีมีสิทธิใน

การตัดสินใจอยางอิสระ รวมถึงสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ใชสิทธิเชนวานี ้

8 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

ค.ศ. 1989 

มาตรา 24 กําหนดใหเด็กมีสิทธิในสุขภาพดวยมาตรฐานสูงสุดเทาท่ีจะหา

ได รวมถึงสิทธิในชีวิต สิทธิในน้ําดื่มท่ีสะอาดอยางเพียงพอโดยพิจารณาถึง

อันตรายและความเสี่ยงของมลพิษ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

อนามัย สุขภาวะ โภชนาการสําหรับบิดามารดาของเด็กเพ่ือนําไปเลี้ยงดู
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เด็กใหเหมาะสม 

มาตรา 27 กําหนดใหเด็กมีสิทธิในการดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะดาน

โภชนาการ เครื่องนุงหม และท่ีอยูอาศัย 

9 อนุสัญญาวาดวยชนเผา

พ้ืนเมืองและชนเผาใน

ประเทศเอกราช ค .ศ . 

1989 

มาตรา 4 ชนเผาพ้ืนเมือง ในการใชสิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเอง 

(self-determination) มีสิทธิในความเปนอิสระ หรือในการปกครอง

ตนเอง ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับกิจการภายใน และกิจการในทองถ่ินของตน 

รวมท้ังวิธีและแนวทางในการสนับสนุนทางการเงินแกหนวยกิจกรรมอัน

เปนอิสระของตน 

มาตรา 7(3)(4) กําหนดใหมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเม่ือมีการ

ดําเนินโครงการพัฒนา และรวมมือกับชนพ้ืนเมืองในการดําเนินการ

ดังกลาว รวมท้ังรวมมือในการปกปองคุมครอง อนุรักษสิ่งแวดลอมในอาณา

เขตของชนพ้ืนเมือง  

10 ธ ร ร ม นู ญ ศ าล อ าญ า

ระหวางประเทศ ค.ศ . 

2002 

มาตรา 8 กําหนดองคประกอบความผิดเก่ียวกับอาชญากรสงคราม 

เก่ียวกับการกระทําความเสียหายตอสิ่งแวดลอมเม่ือเกิดความขัดแยงทาง

อาวุธ 

 

 จะเห็นไดวา ตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีท้ัง 10 ฉบับ ไมมี

ฉบับใดกลาวถึงสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) แตอยางใด แตมีการกลาวถึงสิทธิตางๆ อันเปน

สิทธิขางเคียงของสิทธิในสิ่งแวดลอม เชน สิทธิในชีวิต (Right to Life) สิทธิในน้ํา (Right to Water) สิทธิใน

ความปลอดภัย (Right to Safety) สิทธิในอาหาร (Right to Food) สิทธิในสุขภาพ (Right to Health)  

รวมถึงสิทธิเชิงกระบวนการ เชน สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร (Right to Access to Information) สิทธิใน

การตัดสินใจ (Right to Decision-Making)  หรือการกําหนดพันธกรณีของรัฐในการปกปองคุมครอง

สิ่งแวดลอม การกําหนดองคประกอบความผิดเก่ียวกับอาชญากรสงครามเก่ียวกับการกระทําความเสียหายตอ

สิ่งแวดลอม เปนตน กรณีเหลานี้แสดงใหเห็นไดวา สิทธิในสิ่งแวดลอมไดรับการพิจารณาวาเปนสิ่งท่ีพึงมี แตยัง

ไมเหมาะสมท่ีจะไดรับการบัญญัติใหเปนสิทธิมนุษยชนเนื่องจากยังไมชัดเจน 
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  (2) ตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีไมมีผลผูกพันรัฐ (Soft Law) 

ตารางท่ี 6.2 ตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีไมมีผลผูกพันรัฐ 

ตราสารระหวางประเทศท่ีไมมีผลผูกพัน

รัฐ 

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

1. ปฏิญญาสากลวาสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 

มาตรา 3 สิทธิในชีวิต 

มาตรา 12 สิทธิในชีวิตสวนตัวและครอบครัว 

มาตรา 17 สิทธิในความเปนเจาของทรัพยสิน 

มาตรา 18 สิทธิในเสรีภาพแหงความคิด มโนธรรมและศาสนา 

มาตรา 23 สิทธิในการทํางาน เลือกงานในเง่ือนไขท่ีเปนธรรม

และเอ้ืออํานวยตอการทํางาน 

มาตรา 27 สิทธิในการมีสวนรวมในวัฒนธรรมชีวิต  

มาตรา 25 สิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีเพียงพอเหมาะสม

เพ่ือสุขภาพ ความกินดีอยูดีของตนเองและครอบครัว รวมถึง

อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค 

มาตรา 10 สิทธิในความเปนธรรมและแสดงความคิดเห็น

สาธารณะ 

มาตรา 19 สิทธิในเสรีภาพท่ีจะคนหา รับรู และเผยแพรขอมูล

และความคิด 

2. ปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนา 

ค.ศ. 1986 

มาตรา 8 (1) รัฐท้ังหลายควรดําเนินมาตรการท่ีจําเปนทุก

ประการในระดับประเทศ เพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลแกสิทธิในการ

พัฒนา และนอกจากมาตรการในดานอ่ืนแลว ยังตองใหประกัน

ความเสมอภาคแหงโอกาสเพ่ือทุกคนจะสามารถเขาถึง

ทรัพยากรพ้ืนฐาน การศึกษา บริการสาธารณสุข อาหาร ท่ีอยู

อาศัย    การจางงาน และการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม 

นอกจากนี้    รัฐควรดําเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให

ประกันวา สตรีจะมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา    และรัฐ

ควรดําเนินการ    ปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสม

เพ่ือขจัดความไมเปนธรรมทางสังคมท้ังมวล 

 ท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 

20007 เคยตีความสิทธิในการพัฒนาวาสิทธินี้จะมีความ
                                                           
  7 A/RES/54/175 (February 15 2000), para. 12 (a). 
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ตราสารระหวางประเทศท่ีไมมีผลผูกพัน

รัฐ 

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

สมบูรณหากมีการสงเสริมสิทธิในอาหาร สิทธิในน้ําสะอาดซ่ึง

เปนสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานท้ังในระดับชาติและสังคมระหวาง

ประเทศ 

3. ปฏิญญากรุงเวียนนาและแผนปฏิบัติ

การ ค.ศ. 1993 

วรรคท่ี 11 วางหลักไววา สิทธิในการพัฒนาควรจะปฏิบัติเพ่ือ

สรางความยุติธรรมท้ังการพัฒนาและสิ่งแวดลอมสําหรับคนรุน

ปจจุบันและอนาคตอยางเทาเทียม ท่ีประชุมฯ ตระหนักดีวา

การท้ิงเทสารพิษ สารอันตรายและของเสียโดยไมชอบดวย

กฎหมาย ถือเปนภัยคุกคามรายแรงตอสิทธิมนุษยชนในการ

ดํารงชีวิตและสุขภาพของทุกคน 

4. ปฏิญญ ากรุงป ก ก่ิ งและฐานการ

ปฏิบัติการ ค.ศ. 1995 

วรรค ท่ี  246 มนุษย คือเจ าของชีวิต ท่ี มีสุขภาพดีและมี

ประสิทธิภาพในความกลมกลืนกับธรรมชาติ ผูหญิงมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืนและการบริโภคอยางเปนมิตร

กับระบบนิเวศวิทยา... 

5. ปฏิญ ญ าว าด วยสิท ธิของชน เผ า

พ้ืนเมือง ค.ศ. 2007 

อารัมภบท : ยอมรับวา การเคารพภูมิปญญา วัฒนธรรม และ

ประเพณีของชนเผาพ้ืนเมืองจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

เทาเทียม และนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

มาตรา 25 ชนเผาพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะธํารงและสรางความ

เขมแข็งในเรื่องความสัมพันธทางจิตวิญญาณท่ีมีตอท่ีดิน อาณา

เขต น้ํา ชายฝง และทรัพยากรท่ีตนเคยเปนเจาของหรือ

ครอบครองและมีสิทธิท่ีจะสนับสนุนสงเสริมใหคนรุนหลังได

ปฏิบัติเชนเดียวกัน 

มาตรา 26 ชนเผาพ้ืนเมืองมีสิทธิในท่ีดินอาณาเขต และ

ทรัพยากรท่ีตนเคยเปนเจาของครอบครอง เคยใชสอย หรือ

เคยไดมา 

  ชนเผาพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของใชประโยชน พัฒนา 

และควบคุม ท่ีดิน อาณาเขตและทรัพยากร และรวมถึงสิ่งอ่ืนๆ 

ซ่ึงเคยครอบครองโดยเหตุผลท่ีเปนเจาของแตด้ังเดิมหรือเคย

ประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม หรือเคยใชแตดั้งเดิมมา 

  รัฐควรใหการรับรองและการคุมครองทางกฎหมายในเรื่อง

ท่ีดิน อาณาเขต และทรัพยากร ซ่ึงการรับรองนี้ควรกระทําโดย
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ตราสารระหวางประเทศท่ีไมมีผลผูกพัน

รัฐ 

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

เคารพตอธรรมเนียม ประเพณี ของการครอบครองท่ีดินของ

ชนเผาพ้ืนเมืองท่ีเก่ียวของ 

มาตรา 29 ชนเผาพ้ืนเมืองมีสิทธิในการอนุรักษและปกปอง

สิง่แวดลอมและความสามารถทางการผลิตของท่ีดิน อาณาเขต 

และทรัพยากร  รัฐควรจัดต้ังโครงการใหความชวยเหลือแกชน

เผาพ้ืนเมืองในการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอม โดยไมมีการ

เลือกปฏิบัต ิ

 

  จากตารางขางตนจะพบวา ตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชนท่ีไมมีผลผูกพันรัฐภาคี

เริ่มมีพัฒนาการไปในทางของการยอมรับใหมีการคุมครองสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน จากเดิมในอดีตปฏิญญาสากล

วาสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 กลาวถึงสิทธิมนุษยชนเฉพาะแตสิทธิท่ีเปนสิทธิขางเคียงของ

การคุมครองสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิในชีวิต สิทธิในชีวิตสวนตัวและครอบครัว สิทธิในความเปนเจาของ

ทรัพยสิน สิทธิในเสรีภาพแหงความคิด มโนธรรมและศาสนา สิทธิในการทํางาน เลือกงานในเง่ือนไขท่ีเปน

ธรรมและเอ้ืออํานวยตอการทํางาน สิทธิในการมีสวนรวมในวัฒนธรรมชีวิต  สิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ี

เพียงพอเหมาะสมเพ่ือสุขภาพ ความกินดีอยูดีของตนเองและครอบครัว รวมถึงอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย

และยารักษาโรค สิทธิในความเปนธรรมและแสดงความคิดเห็นสาธารณะ สิทธิในเสรีภาพท่ีจะคนหา รับรู และ

เผยแพรขอมูลและความคิด เปนตน ซ่ึงสิทธิตามปฏิญญาฯนี้เปนสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการปรับใชกับการ

คุมครองสิ่งแวดลอมไดในระดับหนึ่ง 

 ในเวลาตอมาพบวา นับแตมีปฏิญญาวาสิทธิสิทธิในการพัฒนาเปนตนมา จะเห็นถึงความพยายามใน

การนําเรื่องสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวท้ังโดยตรงและโดยออมในตราสารท่ีไมมีผลผูกพันรัฐ วิวัฒนาการของสิทธิ

ในการพัฒนานั้นท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2000 เคยตีความสิทธิในการ

พัฒนาวาสิทธินี้จะมีความสมบูรณหากมีการสงเสริมสิทธิในอาหาร สิทธิในน้ําสะอาดซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชน

พ้ืนฐานท้ังในระดับชาติและสังคมระหวางประเทศ 

  ปฏิญญากรุงเวียนนาและแผนปฏิบัติการ ค.ศ. 1993 เริ่มมีความชัดเจนท่ีจะกลาวถึงสิ่งแวดลอมวา 

สิทธิในการพัฒนาควรจะปฏิบัติเพ่ือสรางความยุติธรรมท้ังการพัฒนาและส่ิงแวดลอมสําหรับคนรุนปจจุบัน

และอนาคตอยางเทาเทียม ท่ีประชุมฯ ตระหนักดีวาการท้ิงเทสารพิษ สารอันตรายและของเสียโดยไมชอบ

ดวยกฎหมาย ถือเปนภัยคุกคามรายแรงตอสิทธิมนุษยชนในการดํารงชีวิตและสุขภาพของทุกคน แสดงใหเห็น

วาสิทธิของอนาคตชนเริ่มเขามามีบทบาทในการกําหนดสิทธิมนุษยชนตอไปดวย  
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 นอกจากนี้ปฏิญญากรุงปกก่ิงและปฏิญญาวาดวยสิทธิของชนพ้ืนเมืองก็ไดกลาวถึงการปกปองคุมครอง

สิ่งแวดลอมวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 29 แหงปฏิญญาวาดวยสิทธิของ

ชนพ้ืนเมืองท่ีระบุวา ชนเผาพ้ืนเมืองมีสิทธิในการอนุรักษและปกปองส่ิงแวดลอมและความสามารถทางการ

ผลิตของท่ีดิน อาณาเขต และทรัพยากร  รัฐควรจัดตั้งโครงการใหความชวยเหลือแกชนเผาพ้ืนเมืองในการ

อนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการปองปองคุมครอง

สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 

 อยางไรก็ดี โดยสรุปจะเห็นวาไมมีตราสารสิทธิมนุษยชนฉบับใดท้ังท่ีมีผลผูกพันและไมผูกพันท่ีกลาววา 

สิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนโดยเอกเทศ แตขณะเดียวกันคงปฏิเสธมิไดวาการคุมครองสิ่งแวดลอม

เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

   6.1.1.3.2 ตราสารส่ิงแวดลอมระหวางประเทศท่ีมีความเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

 (1) ตราสารส่ิงแวดลอมระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีและเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน  

ตารางท่ี 6.3 ตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีและเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน 

ตราสารส่ิงแวดลอมระหวาง

ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับของกับสิทธิมนุษยชน 

1 สนธิสัญญาแอนตารกติก 

ค.ศ. 1959 

มาตรา 5  กําหนดวาหามกระทําหรือดําเนินกิจกรรมใดๆ ในการสนับสนุน

หรือปฏิเสธขออางเก่ียวกับอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนหรือสิทธิอธิปไตยใน

ทวปีแอนตารกติก  

2 สนธิสัญญาวาดวยกิจกรรม

ของรัฐในการสํารวจและ

ใช อ วก าศ  รวม ถึ งด ว ง

จันทรและเทหวัต ถุบน

ทองฟา ค.ศ. 1967 

มาตรา 4 หามรัฐท้ังหลายติดต้ังอาวุธในอวกาศ หรือฐานนิวเคลียร หรือ

อาวุธอ่ืนใดท่ีมีอานุภาพทําลายลาง 

มาตรา 9 รัฐตองเลี่ยงทําใหเกิดการปนเปอนท่ีเปนอันตรายบนดวงจันทร

หรือดวงดาวอ่ืนใด  

3. อนุสัญญาระหวางประเทศ

วาด วยความรับผิดทาง

แพงสําหรับความเสียหาย

อันเกิดจากจากมลพิษของ

น้ํามัน ค.ศ. 1969 

มาตรา 3 กําหนดความรับผิดของเจาของเรือตองมีความรับผิดในความ

เสียหายจากการบรรทุกน้ํามัน หากน้ํามันท่ีบรรทุกทําใหเกิดมลพิษ 

4. อนุสัญญาวาดวยการจัดตั้ง

กองทุนระหวางประเทศ

กําหนดใหมีการตั้งกองทุนเพ่ือการเยียวยาความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน

ตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวนความรับผิดทางแพงจากน้ํามัน  
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ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับของกับสิทธิมนุษยชน 

เพ่ือชดใชความเสียหายอัน

เนื่ องมาจากมลพิษทาง

น้ํามัน ค.ศ. 1971 

5 อนุสัญญาแรมซาวาดวย

พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญ

ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ

โดยเฉพาะเปนแหลงท่ีอยู

อ า ศั ย ขอ งน ก น้ํ า  ค .ศ . 

1971 

คําปรารภ : ยอมรับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและเขาใจวา

พ้ืนท่ีชุมน้ําเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอมนุษยและสัตวตางๆ 

มาตรา 2 ใหรวบรวมพ้ืนท่ีชุมน้ําในรายการท่ีไมกระทบตอสิทธิอธิปไตยของ

ภาคีซ่ึงอยูในดินแดนของพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีตั้งอยู อยางไรก็ตาม แตละรัฐจะตอง

กําหนดใหมีพ้ืนท่ีชุมน้ําหนึ่งพ้ืนท่ีเปนอยางนอยเพ่ือสงเสริมการอนุรักษและ

เพ่ือชดเชยการสูญเสียใด ๆ ของพ้ืนท่ีชุมน้ําอาจตองสรางแหลงธรรมชาติ

สํารองเพ่ิมเติมสําหรับการปองกันของนกท่ีอยูอาศัยดวย 

  

6 อนุสัญญาวาดวยการ

ปกปองมรดกทาง

วัฒนธรรมและธรรมชาติ 

ค.ศ. 1972 

อนุสัญญาฯ ยอมรับแนวคิดในการนํา “มรดกโลกเปนสมบัติของมวล

มนุษยชาติ” มาปรับใชกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ   มาตรา 4 บัญญัติให

รัฐภาคีตองรับรองวามีหนาท่ีในการปกปอง อนุรักษ สงวน เพ่ือสงผานสู

อนาคตชนสําหรับมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

   มาตรา 6 รับรองวาสังคมระหวางประเทศมีหนาท่ีรวมกันสรางมาตรการ

ในการปองกันความเสียหายท้ังทางตรงและทางออมแกมรดกโลก 

7 อนุสัญญาวาดวยการคา

ระหวางประเทศซ่ึงชนิด

สัตวปาและพืชปาท่ี ใกล

สูญพันธุ ค.ศ. 1973 

มาตรา 8 กําหนดใหภาคีตองจัดทําขอมูลเก่ียวกับชื้อและท่ีอยูของผูนําเขา

และสงออกสัตวปาและพันธุพืช รวมถึงขอมูลเก่ียวกับสัตวปาและพันธุพืชท่ี

ใกลสูญพันธุ โดยขอมูลเหลานี้ตองมีการเปดเผยตอสาธารณะ  (สิทธิในการ

เขาถึงขอมูลขาวสาร) 

8 อ นุ สั ญ ญ า แ ห ง

สห ป ระช าช าติ ว าด ว ย

กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

มาตรา 192 รัฐท้ังหลายมีหนาท่ีในการปองกันและสงวนรักษาสิ่งแวดลอม

ทางทะเล 

มาตรา 194 กําหนดใหรัฐท้ังหลายมีหนาท่ีในการกําหนดมาตรการท่ีจําเปนท่ี

จะทําใหแนใจวากิจกรรมท่ีอยูในความควบคุมภายในเขตอํานาจของรัฐจะไม

กอใหเกิดมลพิษสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและรัฐอ่ืนๆ  

มาตรา 206 รัฐจะตองมีการประเมินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเปนภัยตอ

สิ่งแวดลอม และสื่อสารใหประชาชนทราบ 

มาตรา 207 กําหนดใหรัฐท้ังหลายตองมีกฎหมายปองกัน ทําใหลดลง และ

ควบคุมมลพิษทางทะเลท่ีเปนภัยตอสิ่งแวดลอมจากแหลงบนบก 
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ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับของกับสิทธิมนุษยชน 

มาตรา 136, 137, 140 เปนแนวคิดเก่ียวกับมรดกรวมกันของมนุษยชาติใน

อาณาบริเวณใตทะเล (Common Heritage of Mankind) 

9 อนุสัญญากรุงเวียนนาวา

ด ว ย ก า ร ป ก ป อ ง ชั้ น

บรรยากาศโอโซน ค.ศ . 

1985 

อนุสัญญาฉบับนี้ยอมรับความสัมพันธระหวางการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพของมนุษย โดยปรากฏในความมุงหมายภายใตคําปรารภของ

อนุสัญญาท่ีระบุวา “เพ่ือปองกันสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมตอผล

ในทางลบท่ีมากจากการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ” 

มาตรา 2 กําหนดใหภาคีตองกําหนดมาตรการในการปองกันสุขภาพของ

มนุษยกับสิ่งแวดลอมจากการทําลายข้ันบรรยากาศ  

10 พิธีสารมอนทรีออลวาดวย

สารทําลายชั้นบรรยากาศ

โอโซน  ค.ศ. 1987 

คําปรารภในพิธีสารกําหนดรับรองความสัมพันธระหวางการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย โดยรับวา การปลดปลอยกาซท่ัวโลกมี

ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศของโลกอันกระทบตอสุขภาพ

ของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

  มาตรา 9 กําหนดใหรัฐภาคีท้ังหลายตองมีการใหขอมูลเพ่ือสงเสริมความ

ตระหนักรูของสาธารณะเพ่ือปองกันการทําลายชั้นโอโซน 

11 อนุสัญญาบาเซลวาดวย

การควบคุมการเคลื่อนยาย

ของเสียอันตรายขามแดน

และการกําจัด ค.ศ. 1989 

คําปรารภของอนุสัญญาระบุวา ของเสียและของเสียอันตรายเปนความเสี่ยง

ตอความเสียหายดานสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม รัฐท้ังหลายมีหนาท่ี

ในการปองกันความเสี่ยงดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพ่ือมนุษยในยุค

ปจจุบันและยุคถัดไป 

มาตรา 4 กําหนดใหรัฐมีสิทธิในการหามการนําเขาของเสียอันตรายและมี

หนาท่ีในการแจงใหรัฐตางๆทราบถึงของเสียอันตรายสําหรับการใชสิทธิเชน

วา  

มาตรา 13 กําหนดใหรัฐท้ังหลายมีสิทธิและหนาท่ีในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ของเสียอันตรายขามแดน   

12 อ นุ สั ญ ญ า แ ห ง

สหประชาชาติวาดวยการ

เป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

ภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 

อนุสัญญาฉบับนี้ ปรากฏหลักการของกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

ไวมากมาย เชน หลักความกังวลรวมกันของมนุษยชาติ  (Common 

Concern of Mankind) หลักกังวลรวมกันแตความรับผิดแตกตางกัน 

(Common But Differentiated Responsibility) ห ลั ก ค ว าม สั ม พั น ธ

ระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศกับสวัสดิการของมนุษย 

ความสัมพันธระหวางอธิปไตยของรัฐกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม และหลัก

พันธกรณีตออนาคตชน  เชน 



P a g e  | 195 

 

ตราสารส่ิงแวดลอมระหวาง

ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับของกับสิทธิมนุษยชน 

มาตรา 2 กําหนดใหรัฐจะตองควบคุมกาซเรือนกระจกภายในกําหนดเวลา 

เพ่ือทําใหแนใจวาผลผลิตทางอาหารจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดอยาง

ยั่งยืนตอไป  

มาตรา 3 กําหนดใหภาคีมีหนาท่ีคุมครองระบบภูมิอากาศเพ่ือประโยชนของ

ชนปจจุบันและอนาคตชน ซ่ึงคนในอนาคตควรเปนผูถือสิทธิตามกฎหมายใน

การไดรับการปกปองคุมครอง 

มาตรา 4 กําหนดใหสงเสริมการศึกษา อบรม ความตระหนักสาธารณะใน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มาตรา 6 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

13 พิธีสารเกียวโตแหง

อนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 

1997 

กํ าห น ด เน น ห ลั ก  Common But Differentiated Responsibility ให

ประเทศพัฒนาแลวมีความรับผิดชอบมากกวาประเทศกําลังพัฒนา (มาตรา 

10) และการนําหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชอยางจริงจังมากข้ึน โดยเนน

ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ (มาตรา 2) 

14 อนุ สัญญ าวาด วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

ค.ศ. ค.ศ. 1992 

คําปรารภของอนุสัญญาฉบับนี้ ใหความสําคัญเก่ียวกับการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพอันเปนสมบัติรวมกันของมวลมนุษยชาต ิ

  อนุสัญญาฉบับนี้วางหลักการตางๆ  เก่ียวกับสิ่งแวดลอมไวมากมายเชนกัน 

ไมวาจะเปนหลักสมบัติรวมกันของมนุษย หรือหลักผลประโยชนของคนใน

ยุคปจจุบันและยุคอนาคต หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  เชน 

   มาตรา 13 กําหนดการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปน

ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทา

เทียมและยุติธรรม 

    มาตรา 13, 14, 17 กําหนดเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาคี

และการสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ความตระหนักสาธารณะเก่ียวกับการอนุรักษและการใชความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

   มาตรา 15 กําหนดใหมีการคุมครองชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

15 พิธีสารคารตาเฮนาวาดวย พิธีสารฉบับนี้ กําหนดใหรัฐทําใหแนใจวามีความปลอดภัยในการเปลี่ยนมือ
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ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับของกับสิทธิมนุษยชน 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ต า ม อ นุ สั ญ ญ า แ ห ง

สห ป ระช าช าติ ว าด ว ย

ความห ล ากห ลายท าง

ชีวภาพ ค.ศ. 2000 

และการใชการปรับปรุงออแกนิค เพ่ือมิใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของ

มนุษย (มาตรา 1)  

มาตรา 23 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมความตระหนักสาธารณะ และการมีสวน

รวมในความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือการอนุรักษและการใชอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้จะตองกําหนดใหมีการเขาถึงขอมูลและสิทธิในการรวมตัดสินใจ 

(Decision-Making) เก่ียวกับการใชออแกนิค 

16 พิ ธี ส า ร เส ริ ม น า โงย า -

กัวลาลัมเปอรวาดวยการ

รับผิดและชดใชตามพิธี

สารคารตาเฮนาวาด วย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ค.ศ. 2011 

พิธีสารนี้เก่ียวของกับพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

โดยกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมในการปกปองความปลอดภัยทางชีวภาพ 

โดยพิธีสารกําหนดใหมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการ

ความเสียหายจากการปรับแตงพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของสิ่งมีชีวิต 

17 พิธีสารนาโงยาวาดวยการ

เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม

แ ล ะ ก า ร แ บ ง ป น

ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชประโยชนทรัพยากร

พันธุกรรมอยางเทาเทียม

และยุติธรรม ค.ศ. 2010 

พิธีสารฉบับนี้เปนความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับอนุสัญญาวา

ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการเขาถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน ท่ีเกิดข้ึนจากการใช

ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม  

คําปรารภระบุใหความสําคัญของความรูแบบดั้งเดิมสําหรับการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพและการใชงานท่ียั่งยืน  และตระหนักถึง "สิทธิของ

ชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินในฐานะผูถือสิทธิท่ีถูกตองเก่ียวกับความรูดั้งเดิมท่ี

เก่ียวของกับทรัพยากรพันธุกรรมภายในชุมชน 

มาตรา 7 การเขาถึงความรูดั้งเดิมของชนพ้ืนเมืองและทองถ่ินท่ีมีความ

เก่ียวของกับทรัพยากรพันธุกรรมจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความยินยอมและ

แจงลวงหนา หรือไดรับการอนุมัติและการมีสวนรวมของชนพ้ืนเมืองและ

ทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของการตกลงรวมกัน 

มาตรา 12 ภาคีจะตองกําหนดใหการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของชน

พ้ืนเมืองและทองถ่ินท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางกลไกในการแจงใหผูใชท่ีมีศักยภาพ

ในความรูด้ังเดิมท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรพันธุกรรมเก่ียวกับภาระหนาท่ีของ

ตน 

มาตรา 14 ภาคีแตละฝายจะตองทําใหม่ันใจวามีโอกาสท่ีจะแสวงหาการขอ

ความชวยเหลือเปนอยูภายใตระบบกฎหมายท่ีสอดคลองกับพิธีสาร เพ่ือใช
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ตราสารส่ิงแวดลอมระหวาง

ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับของกับสิทธิมนุษยชน 

บังคับในกรณีท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึนจากเง่ือนไขท่ีตกลงรวมกัน 

18 อนุสัญญาแหง

สหประชาชาติเพ่ือตอตาน

การแปรสภาพเปน

ทะเลทรายในประเทศท่ี

ประสบ 

ภัยแลงรุนแรง และ/หรือ

ก า ร แ ป ร ส ภ า พ เป น

ท ะ เลท ราย โดย เฉพ าะ

อยางยิ่ งในอัฟริกา ค.ศ . 

1994 

คําปรารภของอนุสัญญากําหนดความสัมพันธระหวางการแปรสภาพการเปน

ทะเลทรายและความเปนอยูท่ีดีของมนุษย (Human Well-Being) การแปร

สภาพเปนทะเลทรายจะสงผลตอการพัฒนาท่ียังยืน ปญหาสังคมตางๆจะ

เกิดข้ึน เชน ปญหาความยากจน การขาดโภชนาการและสุขภาพท่ีดี ขาด

ความม่ันคงทางอาหาร ตลอดจนกอใหเกิดการอพยพยายถ่ินของผูคน 

  นอกจากนี้รัฐท้ังหลายมีสิทธิในการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติภายในรัฐ

ของตนตามอํานาจอธิปไตย แตการใชสิทธิดังกลาวจะตองไมกอใหเกิดความ

เสียหายตอสิ่งแวดลอมของรัฐอ่ืนๆ  

  มาตรา 13 กําหนดใหรัฐท้ังหลายตองรวมมือกันในการสรางความรูความ

เขาใจของธรรมชาติและคุณคาของแหลงทรัพยากรน้ําในดิน และจะตองใช

สอยอยางยั่งยืน 

19 อนุ สัญญ าวาด วยความ

ปลอดภัยในการจัดการ

เชื้อเพลิงใชแลวและความ

ปลอดภัยในการจัดการ

ก าก กั ม มั น ต รั งสี  ค .ศ . 

1997 

อนุสัญญาฉบับนี้เก่ียวของกับความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลว

และขยะกัมมันตรังสี โดยมาตรา 6 และมาตรา 13 กําหนดใหความสําคัญ

กับการแจงสาธารณะใหทราบเก่ียวกับขอมูลความปลอดภัยตางๆ พรอมท้ัง

กระบวนการในการบริหารจัดการเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินท่ีไมปลอดภัย

เก่ียวกับเชื้อเพลิงใชแลวและสารกัมมันตรังสี  

20 อนุสัญญาวาดวยกฎหมาย

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใช ลํ า น้ํ า

ระหวางประเทศท่ีมิใชเพ่ือ

การเดินเรือ ค.ศ. 1997 

มาตรา 5 การใชและการมีสวนรวมในลําน้ําระหวางประเทศอยางเท่ียงธรรม

และสมเหตุผล 

มาตรา 7 พันธกรณีของรัฐท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอ

ลําน้ํา 

มาตรา 23 การคุมครองและอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล 

มาตรา 32 รัฐท้ังหลายจะไมเลือกประติบัติตอผูเสียหายโดยคํานึงถึงสัญชาติ 

หรือถ่ินท่ีอยู หรือสถานท่ีท่ีความเสียหายเกิด ในการท่ีจะใหผูเสียหายไดรับ

ความยุติธรรมหรือมีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากมหันตภัยท่ี

เกิดในดินแดนของรัฐริมฝงแมน้ํา 

21 อนุสัญญารอตเตอรดัมวา

ด ว ย ก ระบ วน การแ จ ง

ขอ มูลสารเคมีล วงหน า

มาตรา 14 กําหนดใหภาคีจะตองดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลทาง

วิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับสารเคมีในอนุสัญญา

นี้ รวมถึงขอมูลพิษวิทยา นิเวศพิษวิทยา และความปลอดภัย  
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ตราสารส่ิงแวดลอมระหวาง

ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาค ี

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับของกับสิทธิมนุษยชน 

สําหรับสารเคมีอันตราย

และสารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชและสัตวบางชนิด

ในการคาระหวางประเทศ 

ค.ศ. 1998 

มาตรา 15 ประชาชนตองสามารถเขาถึงขอมูลสารเคมีท่ีอยู ในความ

ครอบครองและการจัดการอุบัติการณท้ังหลาย และขอมูลอ่ืนใดซ่ึงเปนความ

ปลอดภัยดานสุขภาพของมนุษย หรือสิ่งแวดลอม 

22 อนุสัญญาสตอกโฮลมวา

ดวยสารมลพิษท่ีตกคาง

ยาวนาน ค.ศ. 2001 

มาตรา 10 รัฐตองทําใหสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลสารมลพิษท่ีเปน

ปจจุบัน  และโครงการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับความตระหนัก

สาธารณะตอผูหญิง เด็ก  

มาตรา 9 ขอมูลท่ีเปนความลับจะไดรับความคุมครอง แตขอมูลท่ีเก่ียวกับ

สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย และสิ่งแวดลอมจะตองไมใชขอมูลท่ี

เปนความลับ 

มาตรา 25 หามเลือกประติบัติตอชนพ้ืนเมือง และตองสงเสริมใหชนพ้ืนเมือง

มีสวนรวมในปญหาดังกลาวดวย 

มาตรา 29 ชนพ้ืนเมืองมีสิทธิในการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมและ

ความสามารถในการผลิตของพ้ืนท่ี ดินแดน หรือแลงทรัพยากร   

23 อนุสัญญามินามาตะวา

ดวยปรอท ค.ศ. 2013 

มาตรา 1 กําหนดวัตถุประสงคของอนุสัญญาเพ่ือปกปองสุขภาพของมนุษย

และสิ่งแวดลอมจากผลในทางลบของสารปรอทและลดจํานวนการปลอยสาร

ปรอทสูชั้นบรรยากาศ พ้ืนดิน และน้ํา  

  

  จากตารางจะเห็นไดวา ตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐ ไมมีตราสารใดท่ีระบุ

ชัดเจนวา สิทธิในสิ่งแวดลอมอยูในฐานะของสิทธิมนุษยชน สวนใหญจะมีเพียงการกลาวถึงหนาท่ีของรัฐภาคีท่ี

จะตองปฏิบัติตามความตกลงท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

 อยางไรก็ดีสิทธิขางเคียงท่ีเปนสิทธิมนุษยชนยังปรากฏอยูในหลักการตางๆ ของตราสารระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิเชิงกระบวนการจะพบไดในหลายตราสาร เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูล

ขาวสาร  สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 

(อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ ค.ศ. 1973, อนุสัญญาแหง

สหประชาชาติวาดวยทะเล ค.ศ. 1982, พิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารทําลายชั้นบรรยากาศ  ค.ศ. 1987, 

อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992, อนุสัญญาบาเซลวาดวยการ

เคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน ฯลฯ)  
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  นอกจากนี้ ยังมีสิทธิเชิงเนื้อหาท่ีเปนสิทธิมนุษยชนและปรากฏอยูในตราสารท่ีมีผลผูกพัน เชน สิทธิใน

การไดรับชดเชยเยียวยาความเสียหาย สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในชีวิตและสุขภาพ เปนตน แตจะ

ไมพบวามีตราสารระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมฉบับใดจะกลาววาสิทธิท่ีเปนสิทธิขางเคียงของการคุมครอง

สิ่งแวดลอมเหลานี้เปนสิทธิมนุษยชนแตอยางใด  ดังนั้น จึงแสดงใหเห็นวาตราสารสิ่งแวดลอมท่ีมีผลผูกพัน

ระหวางประเทศยังคงไมนําสิทธิในสิ่งแวดลอมมาใชบังคับเชนสิทธิมนุษยชนโดยตรงในปจจุบัน 

  (2) ตราสารส่ิงแวดลอมระหวางประเทศท่ีไมมีผลผูกพันรัฐ  

ตารางท่ี 6.4 ตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีไมมีผลผูกพันรัฐ 

ตราสารส่ิงแวดลอม

ระหวางประเทศ 

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

1 ปฏิญญาแหงท่ีประชุม

สหประชาชาติวาดวย

สิ่งแวดลอมของมนุษย 

ค.ศ. 1972 (ปฏิญญา

สตอกโฮลม) 

ปฏิญญาฉบับนี้เปนตราสารฉบับแรกท่ีกําหนดความสัมพันธระหวางการ

คุมครองสิ่งแวดลอมกับสิทธิมนุษยชน โดยระบุในหลักการแรกวา มนุษยมี

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการมีชีวิตท่ีมีเสรีภาพ มีความเสมอภาค และมีเง่ือนไขท่ี

เพียงพอ ในสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพท่ีทําใหชีวิตมีศักดิ์ศรีและมีความ

เปนอยู ท่ีดี  และมนุษยจะตองรับผิดชอบในการปกปองและปรับปรุง

สิ่งแวดลอมเพ่ือคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต 

 

2 ป ฏิ ญ ญ าริ โอ ว า ด ว ย

สิ่ งแ วดล อมและการ

พัฒนา ค.ศ. 1992 

หลักการขอท่ี 1 มนุษยเปนศูนยกลางของขอพิจารณาเก่ียวกับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน โดยมนุษยมีสิทธิในชีวิตท่ีดีและสมบูรณซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาต ิ

หลักการขอท่ี 3 ระบุสิทธิในการพัฒนาตองไดรับการปฏิบัติตาม 

หลักการขอท่ี 7 กําหนดใหรัฐท้ังหลายรวมมือกันในการคุมครองและฟนฟู

สุขภาพและระบบนิเวศวิทยาของโลก ภายใตหลักความรับผิดชอบท่ีแตกตาง

กันของรัฐตางๆ  

หลักการขอท่ี 10 วางหลักเก่ียวกับหลักการเขาถึงขอมูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจสาธารณะท่ีเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมท้ังหลาย 

3 วาระท่ี 21 แหงปฏิญญา

ริโอ ค.ศ. 1992 

กําหนดหลักการพ้ืนฐานท่ีตองกระทํากอนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียังยืน  โดย

กําหนดไวใน Chapter 23 รับรองวาปจเจกบุคคล กลุม และองคกรควรจะมี

สวนรวมในกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4 ปฏิญญายูเนสโกวาดวย

ความรับผิดชอบของชน

ยุคปจจุบันตออนาคตชน 

มาตรา 1 กําหนดวาชนยุคปจจุบันมีพันธกรณีท่ีตองรับผิดชอบตอชนยุค

ปจจุบันและอนาคตชนในการคุมครองผลประโยชนเทาท่ีจําเปน 

มาตรา 5 พันธกรณีทางสิ่งแวดลอมท่ีตองกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ลด
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ตราสารส่ิงแวดลอม

ระหวางประเทศ 

เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

มลพิษ 

มาตรา 10 การใหการศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะเปนเครื่องมือในการคุมครอง

พันธกรณีตางๆ 

5 เอกสาร “The Future 

We Want” ใ น ก า ร

ประชุมสหประชาชาติริ

โ อ + 2 0  ว า ด ว ย ก า ร

พั ฒ น า ท่ี ยั่ งยื น  ค .ศ . 

2012  

มาตรา  1 กําหนดใหทําใหแนในวาการสงเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

สังคมและสิง่แวดลอมในอนาคตเปนการกระทําเพ่ือชนยุคปจจุบันและอนาคต  

มาตรา 2 กําหนดใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิในการพัฒนา

ตามท่ีกําหนดในหลักการขอท่ี 3 แหงปฏิญญาริโอ 1992 

 

  ตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีไมมีผลผูกพันรัฐหรือ Soft Law นั้นถือไดวามีการเชื่อมโยงของ

คําวา “สิทธิในสิ่งแวดลอม” คอนขางชัดเจนโดยเริ่มตนต้ังแต ปฏิญญาแหงท่ีประชุมสหประชาชาติวาดวย

สิ่งแวดลอมของมนุษย ค.ศ. 1972 (ปฏิญญาสตอกโฮลม) ซ่ึงระบุวา “มนุษยมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการมีชีวิตท่ีมี

เสรีภาพ มีความเสมอภาค และมีเง่ือนไขท่ีเพียงพอในสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพท่ีทําใหชีวิตมีศักดิ์ศรีและมี

ความเปนอยูท่ีดี และมนุษยจะตองรับผิดชอบในการปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ือคนรุนปจจุบันและคน

รุนอนาคต” แตมิไดกลาววาสิทธิในสิ่งแวดลอมจะเปนสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิอ่ืนท่ีสมควรตองไดรับความ

คุมครองในระดับใด นอกจากนี้ สิทธิท่ีปฏิญญาสตอกโฮลมไดรับรองสิทธิดังกลาวนี้ในฐานะท่ีเปนสิทธิของ

ปจเจกบุคคลมากกวาสิทธิเชิงกลุมซ่ึงสามารถสังเกตไดจากถอยคําท่ีใชวา “Man” ในลักษณะท่ีเปนนาม

เอกพจนทางภาษาอังกฤษจึงหมายถึง ปจเจกบุคคลคนหนึ่งๆ  

 ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ไมไดรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมดังเชน

ปฏิญญาสตอกโฮลม แตไดกลาวถึงสิทธิขางเคียง เชน สิทธิในสุขภาพ และสิทธิเชิงกระบวนการตางๆ ท่ีจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองมีการคุมครองเพ่ือใหการคุมครองสิ่งแวดลอมประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี นอกจากนี้ตรา

สารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศยังกําหนดหลักการในเรื่องของความยุติธรรมระหวางมนุษยในยุคตางๆ และ

หลักในเรื่องการเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ รวมถึงหลักความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันของ

ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงเปนหลักการท่ีปรากฏอยูในกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวาง

ประเทศ 
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6.1.2 การนําหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมไปปรับใชในภูมิภาค

ยุโรป 

  การนําหลักกฎหมายระหวางประเทศประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมไปปรับใชใน

ภูมิภาคยุโรปในสวนนี้จะวิเคราะหในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการนําสิทธิท่ีเก่ียวของไปใชบังคับในระดับภูมิภาค 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการท่ีปรากฏอยูในตราสารระหวางประเทศอันมีมิติดานสิทธิมนุษยชน และตราสาร

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน  

  6.1.2.1 ตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

  ตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคยุโรปท่ีสําคัญมี 3 ฉบับดวยกัน ในสวนนี้จะกลาวถึง

เฉพาะตัวบทท่ีบัญญัติเก่ียวกับสิทธิท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอม 

 (1) อนุสัญญาแหงยุโรปเพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 1950 

(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

1950)   

 กําหนดให คุมครองสิทธิในชีวิต สิทธิในชีวิตสวนตัวและครอบครัว สิทธิในการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรม สิทธิในขอมูลขาวสาร สิทธิในการไดรับการเยียวยาท่ีเพียงพอเหมาะสม สิทธิในความเปน

เจาของทรัพยสิน ฯลฯ 

 (2) กฎบัตรสังคมยุโรป ค.ศ. 1996 (European Social Charter 1996) 

   มาตรา 3 คุมครองสิทธิในความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน  

  มาตรา 7 คุมครองสิทธิเด็กตอรางกายและศีลธรรม รวมท้ังการกระทําตอสิ่งแวดลอมท่ีเปน

อันตรายแกเด็ก 

  มาตรา 11 สิทธิในการคุมครองสุขภาพจากโรคภัยไขเจ็บ การติดเชื้อโรคตางๆ  

   มาตรา 31 คุมครองสิทธิในท่ีอยูอาศัยท่ีพอเพียง เม่ือเกิดภัยธรรมชาติหรือมลพิษ การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (3) กฎบัตรแหงสหภาพยุโรปวาดวยสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ. 2000 (Charter of Fundamental 

Rights of the European Union 2000) 

   มาตรา 37 กําหนดวา ใหคุมครองสิ่งแวดลอมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับท่ีสูงโดย

กําหนดในนโยบายของสหภาพและทําใหแนในวาเปนการสอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ียังยืน 
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  6.1.2.2 ตราสารส่ิงแวดลอมระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

 ตราสารสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคยุโรปมีอยูจํานวนมาก ในสวนนี้จะพิจารณาเฉพาะตราสารท่ี

กระทําในชาติยุโรปโดยไมรวมเอาตราสารท่ีใชสําหรับกลุมสหภาพยุโรป (European Union) ท่ีเปนตราสารท่ี

ออกโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปในรูปของ EU Directive หรือ EU Regulation เนื่องจากจํากัดการใช

เฉพาะชาติสมาชิกสหภาพยุโรปเทานั้น ไมครอบคลุมถึงชาติในยุโรปท้ังภูมิภาค  

  (1) UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1979 

   มาตรา 6 กําหนดใหมีมาตรการการลดความเสี่ยงเก่ียวกับมลพิษท่ีเกิดข้ึนตอสาธารณะท่ัวไป

โดยใชวิธีการตามอนุสัญญา Aarhus เพ่ือคุมครองการมีสวนรวมสาธารณะ  การตัดสินใจสาธารณะ และความ

ยุติธรรมสิ่งแวดลอม 

  (2) UNECE Convention on Environmental Impact Assessment in a 

Transboundary Context 1991 

  มาตรา 2 กําหนดใหโอกาสในการมีสวนรวมสาธารณะในการจัดทํา EIA ในเขตท่ีมีความเสี่ยง

ตอการเกิดมลพิษขามแดน 

   มาตรา 3 กําหนดใหหามเลือกปฏิบัติในการมีสวนรวมสาธารณะในกระบวนการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

 (3) Convention on the Protection of the Alps 1991 

   กําหนดวิธีการตางๆ เก่ียวกับการใหเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุท่ี

ประสงคคุมครองและสงวนภูเขาแอลพ และใชแหลงทรัพยากรอยางยั่งยืน 

    มาตรา 2 กําหนดในการใชมาตรการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีภาคีจะตอง "เคารพรักษา

และสงเสริมความเปนอิสระทางวัฒนธรรมและสังคมของประชากรพ้ืนเมืองและ ... รับประกันพ้ืนฐานสําหรับ

มาตรฐานการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งถ่ินฐานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเศรษฐกิจ"  

และลดมลพิษทางอากาศในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว   

   มาตรา 4 ภาคีตองกระทําเพ่ือใหม่ันใจวาประชาชนจะทราบขอมูลเก่ียวกับผลของการวิจัย

อยางสมํ่าเสมอ, การตรวจสอบและการดําเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
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 (4) UNECE Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents 

1991 

  มาตรา 9 กําหนดใหรัฐตองทําใหแนใจวาไดนําเสนอขอมูลท่ีเพียงพอตอสาธารณะเก่ียวกับ

อุบัติเหตุท้ังหลายท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรม ขอมูลสําหรับกิจกรรมท่ีเปนอันตราย  ท้ังตองกําหนดใหมี

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมท่ีมีความอันตราย  กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจดวย 

 (5) UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary 

Watercourses and International Lakes 1992 

   มาตรา 6 และมาตรา 8  กําหนดเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนขอมูล และคุมครองขอมูลท่ีเปน

ความลับ 

  มาตรา 16 กําหนดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนได 

   มีพิธีสารเพ่ิมเติมท่ีกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับน้ํา และสุขภาพเม่ือ

มีความจําเปน  รวมถึงการสงเสริมใหมีการใหความรู การตระหนักสาธารณะ การมีสวนรวมตางๆ 

 (6) Helsinki Convention for the Protection of the Marine Environment of the 

Baltic Sea 1992. 

   มาตรา 3 กําหนดใหปองกันและขจัดมลพิษเพ่ือสงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศวิทยาของทะเล

บัลติก และเพ่ือสงวนใหระบบนิเวศเกิดความสมดุล 

   มาตรา 17 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใน

ทะเลบัลติก เพ่ือปองกันปญหาเก่ียวกับมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ 

 (7) Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea 

against Pollution 1976 

   มาตรา 4 กําหนดใหมีการปองกันปญหาเก่ียวกับมลพิษท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในทะเลเมดิ

เตอรเรเนียนอันเปนสิ่งแวดลอมทางทะเลท่ีตองเกิดความยั่งยืน 

   มาตรา 15 กําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งแวดลอมภายใน

เขตพ้ืนท่ี พรอมท้ังมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

   มาตรา 16 กําหนดใหมีการรับผิดชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากมลพิษทางทะเล 
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 (8) Bucharest Convention on the Protection of the Black Sea against 

Pollution 1992 

   มาตรา  5 กําหนดใหรัฐมีมาตรการปองกัน ลดลง และควบคุมมลพิษจากหลากหลาย

แหลงท่ีมาเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมในทะเลดํา 

   มาตรา 16 กําหนดใหมีการขดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําใหทะเลดํา

เกิดมลพิษ 

 (9) OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the 

North-East Atlantic, 1992 

   มาตรา  2 กําหนดใหรัฐมีมาตรการปองกัน ขจัด และควบคุมมลพิษจากหลากหลาย

แหลงท่ีมาเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมในแอตแลนติกตะวันออกเฉียงเหนือ 

   มาตรา 9 กําหนดใหภาคีตองทําใหแนใจวาไดจัดทําขอมูลท่ีเพียงพอแกบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล เพ่ือตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมในเขตแอตแลนติกตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการรักษาความลับ

สําหรับขอมูลท่ีเปนความลับ 

 (10) Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities 

Dangerous to the Environment 1993 

   มาตรา 1 กําหนดใหมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเปนผลมาจากกิจกรรมท่ีเปนอันตราย

ตอสิ่งแวดลอม 

    มาตรา 18 กําหนดใหมูลนิธิหรือสมาคมสามารถเรียกรองใหหามกระทําการท่ีเปนอันตราย 

หรือกําหนดใหกิจกรรมท่ีเปนอันตรายเปนสิ่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือตองมีการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

ในการปองกันความเสียหายจากกิจกรรมท่ีเปนอันตรายดวย 

   มาตรา 14 และมาตรา 15 กําหนดใหสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ี

เก่ียวของกับกิจกรรมท่ีเปนอันตราย 

 (11) Convention on Co-operation for the Protection and Sustainable Use of 

the River Danube 1994. 

   มาตรา 2 กําหนดใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการน้ําขามชาติสําหรับแมน้ํา

ดานูบ และทําใหแนใจวาแหลงน้ําบนดิน และน้ําบาดาลจะไดรับการอนุรักษ  
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   มาตรา 14 กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตองใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเขาถึงขอมูลท่ี

เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมของแมน้ําระหวางประเทศ 

 (12) Energy Charter Treaty 1994 

   มาตรา 2 กําหนดมาตรการระยะยาวเก่ียวกับความรวมมือดานพลังงานเพ่ือการลงทุนและ

การคาระหวางประเทศ 

   มาตรา 19 กําหนดใหสงเสริมความตระหนักสาธารณะเก่ียวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

พลังงาน กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับโครงการท่ีมีความสําคัญ 

 (13) Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in 

Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, 1998. 

 กําหนดใหมีการดําเนินการเชิงกระบวนการดานสิ่งแวดลอม โดยกําหนดในคําปรารภวา 

บุคคลทุกคนมีสิทธิในการอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี ในขณะเดียวกันก็มี

หนาท่ีในการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ือชนในยุคปจจุบันและอนาคตชน  

   มาตรา  1 กําหนดวาเพ่ือการปกปองคุมครองสิทธิของมนุษยในยุคปจจุบันและอนาคตชนทุก

คนในการอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอสุขภาพ 

   มาตรา  4-5 กําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

   มาตรา 6-8 กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการตางๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   มาตรา 9 กําหนดเก่ียวกับการเขาถึงความยุติธรรมสิ่งแวดลอม  

 (14) Convention on the Protection of Environment through Criminal Law, 

1998. 

  คําปรารภของอนุสัญญากําหนดใหการละเมิดตอสิ่งแวดลอมสมควรท่ีจะตองถูกลงโทษ 

   มาตรา 11 กําหนดใหรัฐภาคีจะตองมีกฎหมายภายในใหกลุม มูลนิธิ หรือสมาคมซ่ึงมี

วัตถุประสงคในการปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมมีสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามท่ี

กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้ 



206 | P a g e  

 

 (15) UNECE Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused 

by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters to the 

1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 

International Lakes and to the 1992 Convention on the Transboundary Effects of 

Industrial Accidents (Protocol on Civil Liability) 2003 

   ตามมาตรา 1 แหงพิธีสารกําหนดใหมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเพียงพอและโดย

พลันในอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมท่ีกระทําตอแมน้ําระหวางประเทศ และมาตรา 8 กําหนดวา ผูเสียหายจาก

อุบัติเหตุขามแดนจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติในรัฐภาคีท่ีเก่ียวของ 

  6.1.2.3 วิเคราะห 

 ตราสารสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป และตราสารสิ่งแวดลอมในภูมิภาคยุโรป มีพัฒนาการ

ในการยอมรับหรือรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมอยางจํากัด มีตราสารนอยฉบับท่ีจะกลาวถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ี

ชัดเจน เวนแตสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีปรากฏชัดเจนเพียงตราสารเดียวก็คือ Aarhus Convention on Access 

to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental 

Matters, 1998 ซ่ึงระบุในมาตรา  1 วา เพ่ือการปกปองคุมครองสิทธิของมนุษยในยุคปจจุบันและอนาคตชน

ทุกคนในการอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอสุขภาพ อยางไรก็ดี ในการบังคับใชสิทธิในการอาศัยอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดีก็ยังคงเปนการบังคับใชอยางเทียบเคียงกับสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ เทานั้น มิไดถือโดยตรงวาสิทธิใน

สิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนโดยเอกเทศ แตก็ถือไดวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเริ่มมีความสําคัญในชาติยุโรป

พอสมควร นอกจากนี้สิทธิดังกลาวนี้ยังมีลักษณะของสิทธิเชิงปจเจกบุคคลเนื่องจากตัวบทภาษาอังกฤษใชคําวา 

“ right of every person of present and future generations to live in an environment 

adequate to his or her health and well-being...” ซ่ึงคําวา every person หมายถึงปจเจกบุคลแตละ

คนมีสิทธิเปนของตนเอง 

  สิ่งท่ีอนุสัญญา Aarhus มีอิทธิพลในการบังคับใชในยุโรปมากท่ีสุดก็คือ สิทธิเชิงกระบวนการ

ซ่ึงใชเปนฐานในการอางถึงหรืออางอิงโดยตลอดเม่ือมีการกลาวถึงสิทธิเชิงกระบวนการ ไดแก สิทธิในการไดรับ

ขอมูลขาวสาร สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจ และสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมในสิ่งแวดลอม จะเห็นไดจาก

ก าร ท่ี  UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1979 ท่ี กํ าห น ด ให นํ า

อนุสัญญา Aarhus มาใชไดโดยอนุโลม   

   สําหรับชาติยุโรปแลวคงปฏิเสธมิไดท่ีจะกลาววา ยุโรปเปนกลุมของชาติท่ีมีการคุมครอง

สิ่งแวดลอมท่ีคอนขางเขมงวดภูมิภาคหนึ่ง จะเห็นตราสารสิ่งแวดลอมแทบทุกฉบับในยุโรปท่ีจะไมลืมนําสิทธิ
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เชิงกระบวนการมาปรับใชแกการคุมครองสิ่งแวดลอม แมสนธิสัญญาในยุคเกาท่ียังไมเคยมีบัญญัติเก่ียวกับสิทธิ

เชิงกระบวนการไว เม่ือเวลาผานไปก็มีการตกลงกันเพ่ิมเติมโดยพิธีสารใหนําสิทธิเชิงกระบวนการมาปรับใช 

ขณะท่ีสิทธิเชิงเนื้อหาจะเนนแตเพียงสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูและไดรับการรับรองมาใชบังคับ เชน สิทธิในชีวิต 

สิทธิในชีวิตสวนตัวและครอบครัว สิทธิในการไดรับการเยียวยาท่ีเพียงพอเหมาะสม สิทธิในความเปนเจาของ

ทรัพยสิน สิทธิในการไดรับการชดเชยเยียวยา สิทธิในความปลอดภัย ฯลฯ 

 6.1.3 การนําหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมไปปรับใชใน

ภูมิภาคอเมริกา 

 6.1.3.1 ตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  

  (1) American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948 

   กําหนดใหคุมครองสิทธิตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ไดแก   

     มาตรา 1 สิทธิในชีวิต   

  มาตรา 2 สิทธิในความเทาเทียมกันท่ีมากอนกฎหมาย (The Right to Equality before 

the Law) 

  มาตรา 5 สิทธิในการชีวิตสวนตัวและครอบครัว  

  มาตรา 11 สิทธิในสุขภาพ   

  มาตรา 13 สิทธิในการเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  

  มาตรา 23 สิทธิในทรัพยสิน 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไดตีความวาการใชสิทธิในสิ่งแวดลอมอาจใชโดยมาตรา 2 หรือ อาจ

อาศัยสิทธิในสุขภาพหรือสิทธิในทรัพยสินก็ได  นอกจากนี้มาตรา 18 ยังระบุเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงความ

ยุติธรรม 

 (2) American Convention on Human Rights 

    กําหนดใหรัฐภาคีคุมครองสิทธิมนุษยชนท้ังสิทธิเชิงเนื้อหาและสิทธิเชิงกระบวนการ  โดยสิทธิ

ท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม มีดังนี้ 

   มาตรา 4 สิทธิในชีวิต 

   มาตรา 7 เสรีภาพและความม่ันคงสวนบุคคล 

   มาตรา 8 สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
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   มาตรา 11 สิทธิในความเปนสวนตัว 

   มาตรา 13 สิทธิและเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

   มาตรา 21 สิทธิในการใชสอยทรัพยสิน  

   มาตรา 23 สิทธิในการมีสวนรวม 

   มาตรา 24 การคุมครองโดยเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 

   มาตรา 25 สิทธิในการคุมครองทางศาล  

  (3) Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the 

Area of Economics, Social and Cultural Rights 

    พิธีสารฉบับนี้กําหนดสิทธิมนุษยชนเพ่ิมเติมข้ึนมาเปนสวนหนึ่งของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน

ของอเมริกัน มาตรา 11 กําหนดวา ทุกๆ คนมีสิทธิในการอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ และมีสิทธิในการ

เขาถึงการบริการสาธารณะพ้ืนฐาน  

   มาตรา 10 กําหนดรับรองสิทธิในสุขภาพท่ีดี  

  มาตรา 12 กําหนดรับรองสิทธิในอาหาร 

  มาตรา 14 สิทธิในประโยชนของวัฒนธรรม  

   6.1.3.2 ตราสารส่ิงแวดลอมระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

  (1) Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the 

Western Hemisphere of 1940 

   อนุสัญญาฉบับนี้ คุมครองสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขต western hemisphere ซ่ึงมาตรา 3 

กําหนดใหรัฐภาคตองทําใหแนใจวาอุทยานแหงชาติ อนุสาวรีย ปาสงวนตองไดรับการคุมครอง นอกจากนี้ 

อนุสัญญาฉบับนี้ยังเชื่อมโยงกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกันโดยพิธีสารท่ีเก่ียวของไดเชื่อมโยงมาตรา 

11 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกันท่ีวาดวยสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพดวย 

 (2) Cartagena Convention for the Protection and Development of the 

Marine Environment of the Wider Caribbean Region of 1983 

   อนุสัญญาฉบับนี้เพ่ือปองกันการทําใหเกิดมลพิษสิ่งแวดลอมทางทะเลในเขตคาริบเบียน โดย

มาตรา 12 กําหนดใหมีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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   มาตรา 14 กําหนดใหมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากมลพิษทางทะเล 

   ตอมาไดมีการทําพิธีสารเพ่ิมเติมโดยกําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

และมีสิทธิในการมีสวนรวมเก่ียวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมตามอนุสัญญา (มาตรา 6)  

  (3) North - American Agreement on Environmental Cooperation 1993 

   ความตกลงนี้เปนความรวมมือของประเทศในอเมริกาเหนือเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอมรวมกัน 

โดยมาตรา 1 กําหนดใหรัฐภาคีรวมมือกันในการพัฒนาและใชบังคับกฎหมายสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

   มาตรา 2 รัฐภาคีตองสงเสริมการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

   มาตรา 4-6 กําหนดใหรัฐภาคีรวมกันในการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการตางๆ ในการ

คุมครองสิ่งแวดลอม 

  (4) Dominican Republic-Central America-United States Free Trade 

Agreement and Agreement Among the Governments of Costa Rica, the Dominican 

Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and the United States of 

America on Environmental Cooperation 

   ความตกลงระหวางสหรัฐอเมริกากับชาติในอเมริกาใต เก้ียวกับความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 

โดยมาตรา 2 กําหนดให รัฐภาคีรวม มือกันในการคุมครอง อนุ รักษ  ปรับปรุงสิ่ งแวดลอมรวม ท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติ  

   มาตรา 5 กําหนดใหมีโครงการการดําเนินงานภายใตความตกลง 

   มาตรา 11 กําหนดใหมีการคุมครองสิทธิเชิงกระบวนการในการคุมครองและปรับใชสิทธิใน

สิ่งแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ 

   6.1.3.3 วิเคราะห 

   สําหรับภูมิภาคอเมริกามีการบัญญัติ “สิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี” ไวในตราสาร

สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค และตราสารสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคดวย แตกระนั้นก็ดี การยอมรับสิทธิใน

สิ่งแวดลอมยังคงจํากัดอยู เพียงกลุมประเทศในอเมริกาใต ท่ี เปนประเทศกําลังพัฒนาเทานั้น สําหรับ

สหรัฐอเมริกายังคงตอตานและไมยอมรับบังคับสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนแตประการใด สังเกตได

จากความตกลง Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement and 

Agreement Among the Governments of Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, and the United States of America on Environmental 

Cooperation ท่ีสหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงไวกับหลายประเทศในอเมริกาใตหลายประเทศ และ
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สหรัฐอเมริกายอมรับเพียงสิทธิเชิงกระบวนการเทานั้นท่ีจะยอมรับบังคับให โดยยอมรับวาสิทธิเชิงกระบวนการ

จะกอใหเกิดการคุมครองสิ่งแวดลอมท่ีดีตามมา โดยไมจําเปนตองคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชน

แตประการใดจึงใหระบุไวในมาตรา 11 แหงความตกลงดังกลาววา กําหนดใหมีการคุมครองสิทธิเชิง

กระบวนการในการคุมครองและปรับใชสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ ซ่ึงถือไดวาเปนการไมยอมรับวาสิทธิ

ในสิ่งแวดลอมท่ีดีเปนสิทธิมนุษยชน 

    นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกต 2 ประการท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการบัญญัติถอยคําของตราสาร

ระหวางประเทศในระดับภูมิภาคอเมริกา  

   ประการแรก สิทธิท่ีตราสารของภูมิภาครับรองไวใชถอยคําวา “สิทธิในการมีชีวิตอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Live in Healthy Environment)” ซ่ึงมีนัยสําคัญวาสิทธินี้มิใชสิทธิในสิ่งแวดลอม

โดยเอกเทศ หากแตมีการเจือปนของสิทธิในชีวิต (Right to Life) ก็ดี สิทธิในสุขภาพ (Right to Health) ก็ดี

เขาไปรวมพิจารณาดวยจนทําใหวิเคราะหไดวา สิทธิท่ีตราสารของภูมิภาคกลาวถึงคือการนําสิทธิท่ีมีอยูแลวมา

ชวยในการคุมครองสิ่งแวดลอมเสียมากกวาท่ีจะระบุสิทธิในสิ่งแวดลอมใหเปนเอกเทศแยกออกจากสิทธิอ่ืนๆ   

   ประการท่ีสอง มาตรา 11 แหง Additional Protocol to the American Convention on 

Human Rights in the Area of Economics, Social and Cultural Rights บัญญัติวา  “Everyone shall 

have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services” 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาภูมิภาคอเมริกานั้นยอมรับวาการคุมครองสิ่งแวดลอมเปนสิทธิเชิงปจเจกชนเนื่องจากใช

ถอยคําวา “ทุกๆ คนมีสิทธิ”มิใชกลุมของประชาชน (Peoples) มีสิทธิดังเชนสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของ

ตนเองหรือ Right to Self-Determination 

   โดยสรุป ภูมิภาคอเมริกามีพัฒนาการเก่ียวกับสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีกาวหนากวาภูมิภาคยุโรป

ในระดับหนึ่งเนื่องจากมีความพยายามนําการคุมครองสิ่งแวดลอมไปบัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิ

มนุษยชนระดับภูมิภาคแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนกับการคุมครองสิ่งแวดลอม แตสิทธิ

ท่ีบัญญัติไวกลับไมใชสิทธิในสิ่งแวดลอมโดยเอกเทศ เพราะเปนการนําเอาสิทธมินุษยชนอ่ืนๆมาผสมปะปนกัน

ไป ขณะท่ีภูมิภาคยุโรป Aarhus Convention นั้นเปนการยืมถอยคําจากปฏิญญาสตอกโฮลม ป 1972 ซ่ึงเปน

สนธิสัญญาดานสิ่งแวดลอมมาใชในการคุมครองสิทธิซ่ึงถือวามิใชเรื่องใหมท่ีเกิดข้ึน แตยังคงถูกคัดคานจาก

สหรัฐอเมริกาท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในภูมิภาคนี้ จึงทําใหการบังคับใชสิทธิในสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนไดไมดีนัก 
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  6.1.4 การนําหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมไปปรับใชใน

ภูมิภาคแอฟริกา 

  6.1.4.1 ตราสารสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

  (1) กฎบัตรสิทธิของมนุษยและประชาชนแหงแอฟริกัน (African Charter on Human 

and Peoples’ Rights) 

   มาตรา 24 กําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 

     มาตรา 21 ทุกคนมีอิสรภาพในการใชความม่ังค่ังและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

   มาตรา 8 สิทธิในการมีสวนรวมในพิธีกรรมทางศาสนา และสวมเครื่องแตงกายทางศาสนา 

   มาตรา 16 สิทธิในสุขภาพรางกาย 

   มาตรา 7 สิทธิในการไดรับการรับฟงความเห็น 

  6.1.4.2 ตราสารส่ิงแวดลอมระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

  (1) African Convention on the Conservation of Nature and Natural 

Resources ค.ศ. 1968 

   มาตรา 3 รัฐภาคีมีหนาท่ีประกันสิทธิของประชาชนในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 

   มาตรา 16 รัฐภาคีมีหนาท่ีตองใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การตัดสินใจใน

โครงการท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมท่ีกระทบสาธารณะ  

   มาตรา 17 รัฐภาคีตองคุมครองสิทธิชุมชนทองถ่ิน รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การ

เขาถึงขอมูลของชนพ้ืนเมือง 

 (2) Abidjan Convention for Cooperation in the Protection and Development 

of the  Marine and Coastal Environment of the West and Central African Region 1981 

   คําปรารภของอนุสัญญารับรองวา เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพมีคุณคาตอสิ่งแวดลอมทาง

ทะเลและชายฝง รัฐท้ังหลายมีความรับผิดชองตอการอนุรักษมรดกทางธรรมชาติเพ่ือประโยชนของคนในยุค

ปจจุบันและอนาคต 

   มาตรา 13 กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับ

โครงการท่ีมีความสําคัญ  
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   มาตรา 15 กําหนดใหมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากการทําลายสิ่งแวดลอมตาม

อนุสัญญา 

 (3 )  Nairobi Convention for the Protection, Management and Development 

of the Marine and Coastal Environment of the East African Region 1985 

   มาตรา 10 กําหนดใหมีการคุมครองพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝงของอนุสัญญาฯ  

  มาตรา 13 กําหนดใหมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  มาตรา 15 กําหนดใหมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในอาณาบริเวณ

ตามท่ีกําหนดไว   

  นอกจากนี้พิธีสารท่ีเก่ียวของยังกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีในการแจงใหประชาชนทราบถึงความ

เสียหายทางสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการคุมครองสิ่งแวดลอม (มาตรา 15)   

 ( 4 )  Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the 

Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within 

Africa, 1991 

   มาตรา 4 กําหนดใหมีการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และตองหามการท้ิงเทขยะท่ี

ไมชอบโดยกฎหมาย 

   มาตรา 13 กําหนดใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการท้ิงเทขยะหรือของเสีย

อันตราย 

 ( 5 )  Protocols on Shared Watercourse Systems, Wildlife Conservation and 

Law Enforcement, and Forestry to the Treaty of the Southern African Development 

Community 1992 

   มาตรา 5 สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือลดปญหาความยากจนและยกมาตรฐานความ

เปนอยูใหดีข้ึน และคุมครองสิ่งแวดลอม  

   มาตรา 23 ใหประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมไดอยางเต็มท่ี 

   มาตรา 21 กําหนดใหรัฐมีความรวมมือทางดานความม่ันคงอาหาร ดินและการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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   พิธีสารเพ่ิมเติมในป 1995 กําหนดใหสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และความตระหนัก

สาธารณะในปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ  

   พิธีสารในป 2002 กําหนดใหคุมครองในหลายๆ ดาน เชน คุมครองเก่ียวกับปญหาน้ําทวม 

น้ําสะอาด อาหาร ปาไม ความยุติธรรมในการเขาถึงประโยชนจากปา การมีความรับผิดชอบตออนาคตชน สิทธิ

ในการมีสวนรวมในการจัดการปาของประชาชน เปนตน 

 (6) Treaty for the Establishment of the East African Community 2007 

   คําปรารภของสนธิสัญญากําหนดความสัมพันธระหวางการอนุรักษสิ่งแวดลอม กับความ

ม่ันคงทางอาหารและการพัฒนา  

   มาตรา 105 กําหนดใหรัฐภาคีตองสงเสริมความยั่งยืนทางดานการเกษตรเพ่ือความม่ันคงทาง

อาหาร และสงเสริมการใชพ้ืนดินอยางยั่งยืน 

   มาตรา 111 กําหนดวา สิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและดีตอสุขภาพเปนสิ่งท่ีตองเกิดข้ึนกอนการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 ตอมาในป 2005 ไดมีการจัดทําพิธีสารข้ึนเพ่ือกําหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมเติมในมาตรา 4 วา สิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของประชาชนในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและดีตอสุขภาพ  

  6.1.4.3 วิเคราะห  

   ภูมิภาคแอฟริกาเปนภูมิภาคท่ีโดดเดนชัดเจนเก่ียวกับการยอมรับวา สิทธิในสิ่งแวดลอมเปน

สิทธิมนุษยชน จะเห็นไดจาก กฎบัตรสิทธิของมนุษยและประชาชนแหงแอฟริกัน (African Charter on 

Human and Peoples’ Rights) ซ่ึงเปนตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคท่ีสําคัญท่ีสุดไดระบุชัดเจนวา 

มาตรา 24 กําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา และสอดรับกับตราสาร

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เชน  African Convention on the Conservation of Nature and Natural 

Resources ค.ศ. 1968 และ Treaty for the Establishment of the East African Community 2007 

ตางก็กําหนดใหสิทธิในสิ่งแวดลอมจะตองไดรับความคุมครองปรากฏชัดเจน จึงวิเคราะหไดวาภูมิภาคแอฟริกา

ยอมรับวา สิทธิในสิ่งแวดลอม และสิทธิในการพัฒนา เปนสิทธิมนุษยชนท่ีสมควรไดรับการคุมครอง

เชนเดียวกับสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไป 

    นอกจากนี้จากถอยคําของกฎบัตรวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนแอฟริกันยัง

รับรองวาสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีเปนสิทธิเชิงกลุมหรือสิทธิรวมกันของประชาชน (African Charter on Human 

and Peoples Rights) ม าตรา  24  บั ญ ญั ติ ว า  “All peoples shall have the right to a general 



214 | P a g e  

 

satisfactory environment favourable to their development.” ในขณะท่ีการคุมครองสิทธิมนุษยชน

อ่ืนๆ ตามกฎบัตรฯ ฉบับนี้ เชน มาตรา 3 มาตรา 5-9 จะระบุวา “ปจเจกบุคคลทุกคนมีสิทธิ... (Every 

individual shall have the right to...)” แสดงใหเห็นแนวคิดในการแบงแยกการคุมครองสิทธิเชิงปจเจก

บุคคลกับสิทธิเชิงกลุมออกจากกันอยางชัดเจน โดยสิทธิในสิ่งแวดลอมตามกฎบัตรฉบับนี้จึงเปนสิทธิรวมกัน

ของประชาชน (Collective Right) 

   กลาวโดยสรุปสําหรับภูมิภาคท้ัง 3 อาจเรียงลําดับการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมใหเปนสิทธิมนุษยชน

ได โดยสหภาพยุโรปยอมรับวามีสิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีตามอนุสัญญา Aarhus ท่ีสมควรนํามา

ปรับใชในการคุมครองสิ่งแวดลอม แตยังไมไดยอมรับวาเปนสิทธิมนุษยชนและไมใชสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก

เปนการคัดลอกหลักการขอท่ี 1ของปฏิญญาสตอกโฮลม ค.ศ. 1972 มาบัญญัติอีกครั้งเพียงแคนั้นจึงไมไดรับ

ความสนใจมากนักสําหรับภูมิภาคนี้  ขณะท่ีภูมิภาคอเมริกาโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาในอเมริกาใต

ยอมรับวา “สิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to live in Healthy Environment” เปนสิทธิ

มนุษยชนแตสหรัฐอเมริกายังคงคัดคานสิทธิเชนวานี้อยู  ลําดับสุดทายคือภูมิภาคแอฟริกาท่ีรับรองวาสิทธิใน

สิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนโดยนําไปเชื่อมโยงกับสิทธิในการพัฒนาซ่ึงเปนสิทธิเชิงกลุม และมุงใหมีการ

คุมครองอยางสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง  จึงอาจสรุปไดวา สิทธิในสิ่งแวดลอมยังมิไดรับการยอมรับอยางเปน

เอกฉันทวาเปนสิทธิมนุษยชน 

 อยางไรก็ดี สิ่งท่ีนานาชาติใหความสําคัญรวมกันมิใชเพียงปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในสิ่งแวดลอม แต

การคุมครองสิ่งแวดลอมเปนเปาหมายหลักท่ีทุกประเทศเห็นดวย เพียงแตสิ่งท่ีไมเห็นดวยคือจะคุมครองใน

ระดับใดนั่นเอง 

6.2 การเปรียบเทียบการพัฒนาประเด็นสิทธิมนุษยชนกับสิทธิในส่ิงแวดลอมโดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคของภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา และภูมิภาคแอฟริกา 

 การศึกษาแนวทางการตีความและชี้ขาดขอพิพาทเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอมขององคกรทางสิทธิมนุษยชน 

ท้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา และภูมิภาคแอฟริกา 

ไดสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการในการนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชเพ่ือรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ดี ดวยเนื้อหาของอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนซ่ึงแตกตางกันในแตละภูมิภาค ตลอดจนบริบททาง

สังคมอันเปนท่ีมาของการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีไมเหมือนกัน ทําใหพัฒนาการในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับ

สิทธิในสิ่งแวดลอมของแตละภูมิภาคมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไปบาง โดยสามารถจําแนกประเด็นในการ

พิจารณาเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคท้ังสามไดดังตอไปนี้ 
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  6.2.1 การนําเอาสิทธิมนุษยชนมาใชในการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอม 

  จากการศึกษาองคกรทางสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา และภูมิภาคแอฟริกา 

วิธีการในการนําเอาสิทธิมนุษยชนมาใชจัดการปญหาสิ่งแวดลอมสามารถสรุปไดเปน 3 วิธีการสําคัญ ไดแก (1) 

การอาศัยสิทธิมนุษยชนเชิงเนื้อหาท่ีมีอยูแลว (2) การรับรอง “สิทธิในสิ่งแวดลอม” เปนสิทธิมนุษยชนประเภท

หนึ่งเปนการเฉพาะและอาศัยสิทธิในสิ่งแวดลอมดังกลาวในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม และ (3) การ

อาศัยสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการมาใชในบริบทของการจัดการสิ่งแวดลอม 

  6.2.1.1 การอาศัยสิทธิมนุษยชนเชิงเนื้อหาท่ีมีอยูแลว 

  เนื่องจากสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวพันกับชีวิตและความเปนอยูของมนุษย จึงมีหลายกรณีท่ี

ความเสื่อมโทรมหรือมลภาวะทางสิ่งแวดลอมสงผลกระทบในทางลบตอชีวิต สุขภาพ หรือคุณภาพชีวิตของ

มนุษย อันเปนสิ่งท่ีไดรับความคุมครองภายใตหลักสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการนําเอากลไกสิทธิ

มนุษยชนมาปรับใชเพ่ือรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอม โดยอาศัยสิทธิมนุษยชนท่ีมีการรับรองโดยท่ัวไปอยูแลวมา

เปนฐานในการใหความคุมครอง 

  วิธีการเชนนี้เปนวิธีการแรกท่ีนํามาใชเพ่ือเชื่อมโยงเอากลไกสิทธิมนุษยชนมาจัดการกับ

ปญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจากในอดีตยังไมมีภูมิภาคใดใหการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมวาเปนสิทธิมนุษยชน

ประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ และถึงแมจะมีการรับรองความเก่ียวพันระหวางสิ่งแวดลอมและมนุษยในระดับ

กฎหมายระหวางประเทศ ท้ังในมุมมองของกฎหมายสิ่งแวดลอมและมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ตาม 

แตการทําลายสิ่งแวดลอมหรือการกอมลภาวะทางสิ่งแวดลอมยังไมถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในตัวเอง  

  อยางไรก็ดี ดวยเหตุท่ีสิ่งแวดลอมมีความเชื่อมโยงกับมนุษย ปญหาสิ่งแวดลอมจึงอาจสงผล

กระทบในทางลบตอมนุษย ซ่ึงหากผลกระทบดังกลาวเปนการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนประเภทตางๆ ท่ีมีอยู

แลว ก็ยอมจะสามารถนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาปรับใชแกกรณีดังกลาวได 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาได

อาศัยวิธีการอางอิงสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวเพ่ือเปนฐานในการเขามาจัดการระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนอนุสัญญาหลักในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับ

ภูมิภาคของยุโรป และอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกา8 ซ่ึงเปนอนุสัญญาหลักในการคุมครองสิทธิ

                                                           
8 ในเบ้ืองตนจะพิจารณาเฉพาะอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกา เน่ืองจากพิธีสารซานซัลวาดอรซึ่งมี

เน้ือหาเปนการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมน้ัน ไดมีการประกาศบังคับใชในภายหลัง และจะนํามาพิจารณาในหัวขอถัดไป 
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มนุษยชนในระดับภูมิภาคของอเมริกา ตางก็ไมไดบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนประเภท

หนึ่งเปนการเฉพาะ 

• ภูมิภาคยุโรป 

  ในภูมิภาคยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชนไดมีการอางอิงถึงสิทธิมนุษยชนหลายประเภท อาทิ สิทธิใน

ชีวิต (Right to life) เชน คดี Oneryildiz v. Turkey และสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว (Right 

to Respect for Private and Family Life) เชน คดี Lopez Ostra v. Spain แตไมใชทุกคดีท่ีเม่ือเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมแลวจะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสมอไป เนื่องจากผูฟองคดียังตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึง

ความเชื่อมโยงระหวางการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและความเสียหายท่ีเกิดแกชีวิต ซ่ึงในบางกรณี การหา

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนถึงความเชื่อมโยงดังกลาวอยางชัดแจงยอมเปนการยาก ดังเชน ในคดี L.C.B. v. UK 

ผูฟองคดีกลาวอางวามีการละเมิดสิทธิในชีวิต แตเนื่องจากผูฟองคดีไมสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความเชื่อมโยง 

(causal link) อยางมีนัยยะสําคัญระหวางการสัมผัสรังสีนิวเคลียรของบิดาและการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวใน

ลูกได ศาลสิทธิมนุษยชนจึงตัดสินวาไมมีการละเมิดสิทธิในชีวิต 

  นอกจากนี้ แนวทางการอาศัยสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาใชในคดีทางสิ่งแวดลอมยังมีผลทําให

การนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชในบริบทของสิ่งแวดลอมเปนไปอยางจํากัด กลาวคือ แมจะมีการ

กระทําตอสิ่งแวดลอม แตตราบใดท่ีการกระทําดังกลาวยังไมไดสงผลรายตอชีวิตของมนุษยโดยตรง กรณี

ดังกลาวยอมยังไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เทียบเคียงไดกับกรณีขอพิพาทในคดี Bordes and Temeharo 

v. France ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเห็นวาหากภยันตรายยังอยูหางไกล กรณี

ดังกลาวยอมยังไมมีการละเมิดสิทธิในชีวิตแตอยางใด 

  เห็นไดวาแนวทางในการตีความการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริบททางสิ่งแวดลอมขององคกรสิทธิ

มนุษยชนของภูมิภาคยุโรปเปนไปอยางเครงครัดและจะตัดสินวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอเม่ือการกระทํา

ดังกลาวสงผลกระทบทางลบแกสิทธิท่ีไดรับการรับรองคุมครองตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปโดยตรง

เทานั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไมเคยมีแนวทางการตีความใหการทําลาย

หรือกอมลภาวะทางสิ่งแวดลอมเทากับเปนการละเมิดสิทธิในชีวิตหรือสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัวโดยทันที จนกวาจะเกิดผลกระทบโดยตรงตอสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับรองดังกลาวนั้น 

• ภูมิภาคอเมริกา 

  ในเบื้องตน อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกายังไมมีการบัญญัติรับรองสิทธิใน

สิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะเชนเดียวกับภูมิภาคยุโรป ความเก่ียวพันระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมจึง
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เปนไปโดยอาศัยสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวเปนฐานในการนําเอากลไกสิทธิมนุษยชนมาใชจัดการกับปญหา

สิ่งแวดลอมเชนกัน  

  อยางไรก็ดี พัฒนาการขององคกรสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกาในการนําเอาสิทธิมนุษยชน

มาใชในบริบทของสิ่งแวดลอมมีขอนาสังเกตบางประการ กลาวคือ ในคดี Yanomami v. Brazil เปนเรื่องการ

รุกล้ําพ้ืนท่ีธรรมชาติ ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดตัดสินวามีการละเมิดสิทธิในชีวิตของชนพ้ืนเมืองท่ี

อาศัยอยูบริเวณดังกลาว เนื่องจากการรุกล้ําพ้ืนท่ีดังกลาวนําพาเอาโรคติดตอมายังชนพ้ืนเมือง ท้ังนี้ แมในคดีนี้

จะมีการอาศัยกลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชจัดการกับปญหาการรุกล้ําพ้ืนท่ีธรรมชาติอันเปนขอพิพาทเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมก็ตาม แตคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไมไดกลาวถึงความเชื่อมโยงระหวางการ

ทําลายสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชีวิตมนุษยออกมาอยางชัดแจง โดยไดกลาวถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิ

ในชีวิตวามีสาเหตุมาจากกลุมบุคคลท่ีรัฐปลอยใหรุกล้ําพ้ืนท่ีธรรมชาตินําพาเอาโรคติดตอเขามา ทําใหสามารถ

พิจารณาในมุมกลับกันไดวา หากมีการรุกล้ําพ้ืนท่ีธรรมชาติแตกลุมบุคคลท่ีรุกล้ําไมไดมีโรคหรือเปนพาหะนํา

โรคใด การท่ีรัฐปลอยใหกลุมบุคคลรุกล้ําพ้ืนท่ีธรรมชาติดังกลาวอาจไมเปนการละเมิดสิทธิในชีวิต 

   ขอเท็จจริงและคําวินิจฉัยในคดี Yanomami v. Brazil ตางจากคดี Oneryildiz v. Turkey ของ

ภูมิภาคยุโรปท่ีมีการกลาวถึงสาเหตุของการละเมิดสิทธิในชีวิตวามาจากการกอมลพิษและการท่ีรัฐไมดําเนิน

มาตรการใดเพ่ือปองกันและรับมือกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อันเปนการเชื่อมโยงการกระทําและมาตรการทาง

สิ่งแวดลอมเขากับความเสียหายตอชีวิตมนุษยโดยตรง และคดี Lopez-Ostra v. Spain ซ่ึงศาลสิทธิมนุษยชน

แหงยุโรปไดเชื่อมโยงการกอมลพิษทางสิ่งแวดลอมท่ีมีความรายแรงเขากับการละเมิดสิทธิในชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัว 

  อยางไรก็ดี การท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกาในคดี Yanomami v. Brazil 

ไมไดมีการเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดลอมเขากับสิทธิในชีวิตโดยตรงดังเชนศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรป

นั้นมิไดหมายความวาพัฒนาการดานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคอเมริกาจะลาชากวาภูมิภาคยุโรป 

เนื่องจากหากพิจารณาถึงชวงเวลาของขอพิพาทแลวจะเห็นไดวา คดี Yanomami v. Brazil เกิดข้ึนในป 1989 

ซ่ึงในขณะนั้น แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมยังเปนสิ่งใหม ในขณะท่ีคดี Lopez-Ostra v. 

Spain เกิดข้ึนในป 1994 และคดี Oneryildiz v. Turkey เกิดข้ึนในป 2004 ซ่ึงเปนชวงเวลาภายหลังคดี 

Yanomami v. Brazil เปนระยะเวลาหลายสิบป ซ่ึงในระหวางนั้น แวดวงนักวิชาการท้ังทางดานกฎหมาย

สิ่งแวดลอมและทางดานกฎหมายสิทธิมนุษยชนไดมีการถกเถียงและนําเสนอถึงความเก่ียวพันระหวางสิทธิ

มนุษยชนและสิ่งแวดลอมกันอยางแพรหลายมากข้ึนแลว 
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  อนึ่ง แมในคดี Yanomami v. Brazil จะยังไมมีการเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดลอมเขากับสิทธิ

มนุษยชนอยางชัดแจงก็ตาม แตตอมาในรายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศเอกวาดอร 

(Report on the Situation of Human Rights in Ecuador) ซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ภูมิภาคอเมริกาในป 1997 ไดมีการกลาวไวในรายงานอยางชัดเจน ถึงความสัมพันธระหวางสิทธิในชีวิตและ

คุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยชวงเวลาในการจัดทํารายงานดังกลาว คือป 1997 ก็อยูในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกับ

การตัดสินในคดี Lopez-Ostra v. Spain และ Oneryildiz v. Turkey ของภูมิภาคยุโรป จึงสามารถกลาวได

วาพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมของภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกา เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในชวงเวลาดังกลาว 

• ภูมิภาคแอฟริกา 

  สําหรับภูมิภาคแอฟริกานั้น เนื่องจากตราสารดานสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญของภูมิภาคแอฟริกา

ไดแก The Banjul Charter มีการบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปนการ

เฉพาะไวในเนื้อหาของกฎบัตรดังกลาวโดยตรง จึงตางกับกรณีของภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกา เนื่องจาก

การทําใหเสื่อมโทรมซ่ึงสิ่งแวดลอมสามารถเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดในตัวเอง ไมมีความจําเปนตอง

อาศัยสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนเพ่ือเปนฐานในการนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชในการจัดการกับปญหา

สิ่งแวดลอม  

  6.2.1.2 การอาศัยสิทธิในส่ิงแวดลอม 

  ดวยเหตุท่ีคุณภาพของสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวพันกับคุณภาพชีวิตของมนุษย นักวิชาการ

บางกลุมจึงเริ่มสนับสนุนแนวคิดในการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมข้ึนมาเปนสิทธิมนุษยชนอีกประเภทหนึ่งเปน

การเฉพาะ ซ่ึงจะทําใหการคุมครองหรือจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมโดยอาศัยกลไกทางสิทธิมนุษยชนเปนไป

โดยงาย ไมจําตองอาศัยการอางอิงผานสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนและไมจําตองรอจนกระท่ังเกิดผลกระทบตอ

มนุษยโดยตรงเสียกอนจึงจะถือวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  อยางไรก็ตาม ในภูมิภาคยุโรป ยังไมมีมติเปนท่ียุติวาจะรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิ

มนุษยชนประเภทหนึ่ง กลไกทางสิทธิมนุษยชนในการระงับขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจึงยังคงตองอาศัย

สิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนท่ีมีอยูแลว ตางกับภูมิภาคอเมริกาท่ีภายหลังไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิท่ีเก่ียวของ

กับสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ โดยบัญญัติไวในพิธีสารซานซัลวาดอร ซ่ึงมีผลบังคับใชในป 1999 อยางไรก็ดี 

หากสังเกตถอยคําของพิธีสารซานซัลวาดอรจะสามารถตั้งขอสังเกตไดวา ถอยคําท่ีใชจะยังคงยึดโยงอยูกับสิทธิ

ใน การ มีชี วิ ต  (Right to Life) โดย ใน พิ ธี ส ารซาน ซัล วาดอร ได ใช คํ าว า  Right to Live in a Good 
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Environment หรือสิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี ไมไดเปนการเขียนออกมาโดยตรงวาเปน Right to 

Environment หรือสิทธิในสิ่งแวดลอม 

     ท้ังนี้ แมนักวิชาการบางกลุมจะมองวา Right to Live in a Good Environment ก็คือ 

Right to Environment ก็ตาม แตการใชถอยคําท่ีแตกตางกันเชนนี้ยังกอใหเกิดขอสงสัยไดวาสิทธิตามพิธีสาร

ซานซัลวาดอร เปนเพียงการยึดโยงเพ่ิมเติมสิ่งแวดลอมเขาไปผนวกอยูกับสิทธิในการมีชีวิตหรือไม ซ่ึงนั่นยอม

หมายความวา พิธีสารซานซัลวาดอรยังไมไดระบุสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ แตเปนการผูกเอา

สิ่งแวดลอมเขายึดโยงกับสิทธิในชีวิตซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองอยูแลว หรือไม 

  ดวยเหตุท่ีในปจจุบันยังไมมีขอพิพาททางสิ่งแวดลอมอันอาจใชเปนบรรทัดฐานเก่ียวกับการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิในสิ่งแวดลอม ถอยคําท่ีใชในพิธีสารซานซัลวาดอรจึงยังคงไมอาจสรุปไดโดยชัด

แจงวาเกิดสิทธิในสิ่งแวดลอมข้ึนมาเปนสิทธิมนุษยชนประเภทใหมเปนการเฉพาะในตัวเองแลว 

  หากทายท่ีสุดแลวมีการแกไขถอยคําหรือมีการตีความอยางชัดเจนเพียงพอท่ีจะเปนแนวทาง

ในการชี้ขาดขอพิพาททางสิ่งแวดลอมในอนาคตได วาหากตอไปมีการทําลายหรือกอมลภาวะทางสิ่งแวดลอม 

องคกรทางสิทธิมนุษยชนสามารถอาศัยสิทธิตามพิธีสารซานซัลวาดอรในฐานะสิทธิในสิ่งแวดลอม เปนฐานใน

การพิจารณาวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมจําตองรอใหเกิดผลกระทบแกสิทธิในชีวิตหรือสิทธิมนุษยชน

ประเภทอ่ืนๆข้ึนเสียกอน ไดหรือไม หรือสิทธิดังกลาวยังคงมีลักษณะเปนสวนหนึ่งของสิทธิในการมีชีวิตอันเปน

สิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองมาแตเดิม 

  สําหรับภูมิภาคแอฟริกา ดวยพ้ืนหลังทางสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันท่ีมีวิถี

ชีวิตเก่ียวพันกับสิ่งแวดลอมเปนอยางมากสงผลใหกฎบัตรวาดวยสิทธิมนุษยชน คือ The Banjul Charter มี

การบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวโดยตรง แตดวยเหตุท่ีหลายรัฐในภูมิภาคแอฟริกายังเปนประเทศกําลัง

พัฒนา ถอยคําของการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมภายใต The Banjul Charter จึงยังคงเชื่อมโยงสิทธิดังกลาว

เขากับการพัฒนาอยู อยางไรก็ดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแอฟริกันวาดวยสิทธิประชาชนและสิทธิ

ม นุ ษ ย ช น ใน ค ดี  Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and another v. Federal 

Republic of Nigeria ไดคลายความกังวลของนักวิชาการลง เนื่องจากคําวินิจฉัยในคดีดังกลาวแสดงใหเห็นวา

สิทธิในสิ่งแวดลอมสามารถบังคับใชไดจริง ไมใชแตเปนเพียงการรับรองสิทธิเปนลายลักษณอักษรในเชิง

สัญลักษณเทานั้น 

กลาวโดยสรุป ในภูมิภาคยุโรปนั้น เนื่องจากอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรปไมไดมีการ

เพ่ิมเติมการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนอีกประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ องคกรสิทธิมนุษยชน

ของภูมิภาคยุโรปจึงไมอาจตีความสิทธิมนุษยชนใหครอบคลุมไปถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมได และยังคงอาศัยสิทธิ
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มนุษยชนชนท่ีมีอยูแลวในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม ในขณะท่ีภูมิภาคอเมริกา ไดมีการเพ่ิมเติมการ

รับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวในพิธีสารซานซัลวาดอร อยางไรก็ดี ในปจจุบันยังไมมีขอพิพาททางสิ่งแวดลอมอัน

จะเปนแนวบรรทัดฐานการบังคับใชสิทธิในสิ่งแวดลอม ซ่ึงตางจาก The Banjul Charter ของภูมิภาคแอฟริกา 

ท่ีมีถอยคําในการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเชื่อมโยงเขากับการพัฒนา จนทําใหนักวิชาการเกิดความกังวลวา

สิทธิในสิ่งแวดลอมดังกลาวจะไมสามารถบังคับใชไดจริงเนื่องจากยังคงตองคํานึงถึงการพัฒนาประเทศดวย แต

เม่ือมีคําวินิจฉัยในคดี SERAC and Another v. Nigeria ข้ึนมาแลว ก็ยอมเปนหลักฐานในทางปฏิบัติวาสิทธิใน

สิ่งแวดลอมสามารถบังคับใชไดจริงในภูมิภาคแอฟริกา 

ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดวาสิทธิในสิ่งแวดลอมไดรับการรับรองเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปน

การเฉพาะในระดับภูมิภาค อันไดแก ภูมิภาคอเมริกาและภูมิภาคแอฟริกา โดยภูมิภาคแอฟริกาไดมีการบังคับ

ใชสิทธิดังกลาวในการระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแลว 

  6.2.1.3 การอาศัยสิทธิเชิงกระบวนการ 

  สําหรับภูมิภาคยุโรปท่ีไมไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะ สิทธิ

มนุษยชนประเภทตางๆ ท่ีไดรับการรับรองและยอมรับอยูแลว จึงถูกนํามาใชในบริบทของการคุมครอง

สิ่งแวดลอม โดยสิทธิท่ี ถูกนํามาใชดังกลาวไมจํากัดเพียงสิทธิเชิงเนื้อหาเทานั้น แตยังรวมถึงสิทธิเชิง

กระบวนการดวย  

  ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการสามารถเห็นไดจากคําพิพากษาของศาลสิทธิ

มนุษยชนแหงยุโรปในคดี Oneryildiz v. Turkey ซ่ึงกลาววามิติของสิทธิเชิงกระบวนการก็มีความเก่ียวพันกับ

สิทธิในชีวิตดวยเชนกัน นอกจากนี้ในคดี Bladet Tromso v. Norway ก็ไดมีการนําเอาสิทธิในขอมูลขาวสาร

มาปรับใชกับกรณีการรายงานขาวลาแมวน้ํา และในคดี Zander v. Sweden ไดมีการนําเอาประเด็นการ

ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการท่ีจะไดรับการชดใชเยียวยา มาปรับใชกับกรณีมลพิษ

ในแหลงน้ําชุมชน  

  สิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการไดถูกนํามาใชในคดีขางตนเพ่ือใหการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนการจัดการกับปญหาและขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอม สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

โดยเปนการนําเอาสิทธิเชิงกระบวนการมาเติมเต็มสิทธิเชิงเนื้อหา สะทอนใหเห็นถึงความพยายามและ

พัฒนาการขององคกรสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป ในการนําเอาสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาใชในการจัดการ

สิ่งแวดลอม 
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  สําหรับภูมิภาคอเมริกา แมจะไดมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวเปนการเฉพาะแลวในพิธี

สารซานซัลวาดอร แตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็เห็นความสําคัญของสิทธิเชิงกระบวนการในการคุมครอง

สิ่งแวดลอม โดยระบุไวอยางชัดเจนในรายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศเอกวาดอร  

  สวนภูมิภาคแอฟริกา แมจะยังไมไดมีการนําเอาสิทธิเชิงกระบวนการมาปรับใชกับกรณี

พิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอม แต The Banjul Charter ก็ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการไว

เปนการท่ัวไป 

  กลาวโดยสรุป ภูมิภาคยุโรปมีการนําเอาสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการมาใชในบริบทของปญหา

สิ่งแวดลอมอยางชัดเจนดังปรากฏในคดีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมตางๆ สวนภูมิภาคอเมริกา ยังไม

มีคดีหรือขอพิพาททางสิ่งแวดลอมใดท่ีไดนําเอาสิทธิเชิงกระบวนการมาใชโดยตรง แตคณะกรรมการสิทธิก็ได

ทํารายงานแสดงความเห็นเก่ียวกับบทบาทและความจําเปนของสิทธิเชิงกระบวนการในการคุมครอง

สิ่งแวดลอม ในขณะท่ีภูมิภาคแอฟริกา แมจะยังไมมีการนําเอาสิทธิเชิงกระบวนการมาใชในบริบทของ

สิ่งแวดลอม แตก็ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการไวเปนการท่ัวไปในเชิงเดียวกันกับ

ภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกา 

  6.2.2 การช่ังน้ําหนักระหวางสิทธิท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมกับคุณคาหรือสิทธิประการอ่ืน 

   แมภูมิภาคตางๆ จะมีวิธีการเพ่ือนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชในการจัดการกับปญหา

สิ่งแวดลอม แตก็มิไดหมายความวาประเด็นดานสิ่งแวดลอมจะอยูเหนือปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีรัฐจะตองคํานึงถึง 

ประเด็นดานการพัฒนาประเทศและการคุมครองสิทธิประการอ่ืนของประชาชนยอมตองถูกนํามาพิจารณาดวย

เชนเดียวกัน  

  ขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของภูมิภาคยุโรปเปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีสุด โดยในคดีท่ีกลาวอาง

ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับความสุขหรือคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลหรือกลุมบุคคลขนาดยอม 

เชน สิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว (Right to Respect for Private and Family Life) และ

สิทธิในการมีความสุขของเจาของทรัพยสินอยางสงบ (Right to the Peaceful Enjoyment of One’s 

Possessions) ศาลสิทธิมนุษยชนจะชั่งน้ําหนักระหวางการคุมครองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะ 

โดยในบางกรณี ประเด็นดานสิ่งแวดลอมจะถูกพิจารณาในฐานะประโยชนหรือสิทธิของบุคคลหรือกลุมบุคคล

ขนาดยอม แตในบางกรณี ประเด็นดานสิทธิแวดลอมจะถูกพิจารณาในดานของประโยชนสาธารณะ ดังนั้น 

แนวทางในการพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมจึงตองพิจารณาเปนรายกรณีไป  

  ในคดีเก่ียวกับสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว ผูฟองคดีมักจะกลาวอางถึงการกอ

มลภาวะทางสิ่งแวดลอมวาเปนการรบกวนความสุขในการอยูอาศัยในบาน การกอมลภาวะดังกลาวจึงเปนการ
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ละเมิดสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัวของตน ดังเชนในคดี Lopez-Ostra v. Spain ซ่ึงกลาวอาง

ถึงมลพิษจากโรงงานกําจัดอุตสาหกรรม คดี Fadeyeva v. Russia ซ่ึงกลาวอางถึงมลพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และคดี Powell and Rayner v. UK ซ่ึงกลาวอางถึงมลภาวะทางเสียงจากสนามบิน 

  ในท้ัง 3 คดีขางตน ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนผูฟองคดี

ท่ีตองเผชิญกับมลภาวะทางสิ่งแวดลอมโดยชั่งน้ําหนักกับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีรัฐจะไดรับจาก

อุตสาหกรรมอันเปนตนเหตุแหงมลภาวะนั้น เนื่องจากมาตรา 8 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป ซ่ึงมี

เนื้อหาวาดวยสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและครอบครัว ไดระบุถึงขอยกเวน (Justification) ในการท่ีจะไม

ถือวาการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิตามมาตรา 8 หากการกระทํานั้นมีความจําเปนตอสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

  อยางไรก็ดี ศาลสิทธิมนุษยชนมิไดอาศัยเหตุผลทางเศรษฐกิจมาใชเปนเหตุในการเพิกเฉยตอ

มลภาวะทางสิ่งแวดลอมแตอยางใด เนื่องจากในคดี Lopez-Ostra v. Spain เม่ือศาลพิจารณาขอเท็จจริงแลว

เห็นวาโรงงานอุตสาหกรรมสรางมลพิษในระดับท่ีรายแรงแตรัฐกลับไมดําเนินการตามสมควรเพ่ือคุมครอง

ประชาชนท่ีตองเผชิญกับปญหามลพิษดังกลาว ก็ยอมถือไดวาละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 8 แลว ในขณะ

ท่ีในคดี Powell and Raynor v. UK ซ่ึงผูฟองคดีฟองรองถึงมลภาวะทางเสียงจากสนามบินฮีธโธรว ศาลสิทธิ

มนุษยชนในคดีนี้ไดพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนและความสามารถของผูฟองคดีในการยาย

ท่ีอยูอาศัยใหหางไกลจากสนามบินโดยไมเปนการลําบากเกินสมควรแลว เห็นวาเม่ือชั่งน้ําหนักกับผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะไดรับจากสนามบินฮีธโธรว การกอสรางสนามบินฮีธโธรวไมเปนการละเมิดสิทธิ

ตามมาตรา 8 แตอยางใด  

  เห็นไดวาในคดี Lopez-Ostra v. Spain เม่ือระดับมลพิษท่ีเกิดข้ึนอยูในระดับท่ีรายแรง บุคคลผู

ไดรับผลกระทบไมจําเปนตองเปนฝายยายออกไปจากบริเวณดังกลาว ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาในกรณีท่ีมีการกอ

มลพิษในระดับท่ีรายแรง ศาลจะพิจารณาวาเปนกรณีท่ีกระทบสิทธิของบุคคลมากเกินสมควร และผลเสียท่ีเกิด

แกบุคคลดังกลาวมีน้ําหนักมากกวาประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับจากการกอมลพิษนั้น แตหากมีการกอ

มลภาวะข้ึนในระดับท่ีไมเปนการเกินสมควรและไดสัดสวนกับผลประโยชนจากการกระทําทางเศรษฐกิจ แมจะ

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดบาง แตก็ยังไมถึงขนาดท่ีจะถือวาเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามมาตรา 8 เชนนี้แลวหากบุคคลดังกลาวไมมีความสุขในการอยูอาศัยท่ีเดิม ก็สามารถยายออกจาก

บริเวณดังกลาวไดโดยไมเปนการลําบากเกินควร ดังเห็นไดจากคําพิพากษาในคด ีPowell and Raynor v. UK 

  กรณีขางตนเปนตัวอยางกรณีท่ีประเด็นดานสิ่งแวดลอมถูกพิจารณาในฐานะประโยชนหรือสิทธิ

ของบุคคลหรือกลุมบุคคลขนาดยอม ในทางกลับกัน บางครั้งการคุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนสาธารณะ
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โดยรวมก็อาจเปนการขัดแยงกับประโยชนหรือสิทธิของบุคคลหรือกลุมบุคคลขนาดยอมไดเชนกัน ซ่ึงสิทธิ

ดังกลาวก็เปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง รัฐจึงจําตองชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนและการคุมครองสิทธิ

ดังกลาว 

  ตัวอยางเชนในคดี Fredin v. Sweden และคดี Papastavrou and Others v. Greece ซ่ึงในท้ัง 

2 คดี เปนกรณีท่ีมาตรการดานการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติของรฐัไปกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของผูฟอง

คดี  อย างไรก็ ดี  ศาลสิทธิมนุษยชนแห งยุ โรปไม ได มีหลัก เกณ ฑ ท่ีแนนอนตายตัววาการคุมครอง

ทรัพยากรธรรมชาติอันเปนประโยชนสาธารณะจะมีน้ําหนักมากกวาสิทธิในทรัพยสินของบุคคล แตจะพิจารณา

ความเหมาะสมและความไดสัดสวนเปนรายกรณีไป โดยในคดี Fredin v. Sweden ศาลใหน้ําหนักแกการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากกวาความเดือดรอนท่ีไมเกินควรของเจาของทรัพย ในขณะท่ีในคดี 

Papastavrou and Others v. Greece ศาลไดคํานึงถึงการสรางสมดุลและความยุติธรรมระหวางประโยชน

สาธารณะและสิทธิในทรัพยสินบุคคลโดยใหจํากัดขอบเขตของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเทาท่ีไมเปนการ

ลวงละเมิดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลเกินสมควร 

  เม่ือพิจารณาคําพิพากษาในคดีสิทธิมนุษยชนขางตน จะเห็นไดวาการใชกลไกสิทธิมนุษยชนใน

ประเด็นสิ่งแวดลอมของภูมิภาคยุโรปยังตองมีการชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมกับ

ประโยชนดานการพัฒนาหรือการคุมครองสิทธิประการอ่ืน โดยเปนการพิจารณารายกรณีวากิจการหรือการ

กระทําดังกลาวเปนการกอมลภาวะท่ีเกินสมควรและไมไดสัดสวนกับประโยชนหรือสิทธิในดานอ่ืนหรือไม  

  อยางไรก็ดี ขอสังเกตประการหนึ่งท่ีนาสนใจคือ หากการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมเปนกรณีท่ี

กระทบตอสิทธิในชีวิตของบุคคลใด ศาลสิทธิมนุษยชนจะไมไดนําเอาปจจัยดานการพัฒนาหรือสิทธิประการอ่ืน

เขามาพิจารณาเพ่ือชั่งน้ําหนักกับการกระทําดังกลาวแตอยางใด9 ท้ังนี้อาจเปนเพราะสิทธิในชีวิตเปนสิทธิ

มนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐตองใหความคุมครอง ดังนั้น หากการกระทําใดมีผลกระทบในทางลบแกสิทธิดังกลาว 

รัฐยอมไมอาจท่ีจะรอมชอมการกระทํานั้นโดยอาศัยปจจัยดานอ่ืนหรือสิทธิประการอ่ืนมาเปนเหตุผลกลาวอาง

ได 

  ภูมิภาคแอฟริกาเปนอีกภูมิภาคหนึ่งท่ีมีคําวินิจฉัยท่ีนาสนใจเชนกัน เนื่องจากสิทธิในสิ่งแวดลอม

ภายใต The Banjul Charter มีการใชถอยคําระบุใหสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีของประชาชนตองมีความ

                                                           
9 โปรดดูคดี Oneryildiz v. Turley คดี L.C.B. v. UK และคดี Smaltini v. Italy ประเด็นหลักท่ีศาลพิจารณาจะอยู

ท่ีความสัมพันธระหวางการกระทําท่ีกลาวอางวาเปนการละเมิดสิทธิในชีวิตและผลรายท่ีเกิดแกชีวิตวามีความเก่ียวพันเปนเหตุ

เปนผลซึ่งกันและกันมากเพียงพอหรือไม (หรือท่ีเรียกวา causal link) แตศาลไมไดนําเอาปจจัยดานอ่ืนๆ มาพิจารณาช่ัง

นํ้าหนักกับผลกระทบตอชีวิตของบุคคลดังกลาว 



224 | P a g e  

 

สอดคลองกับการพัฒนา10 จึงทําใหการบังคับใชสิทธิในสิ่งแวดลอมของภูมิภาคแอฟริกาตองมีการคํานึงถึง

ปจจัยทางดานการพัฒนาดวย อยางไรก็ดี ในคดี SERAC and Another v. Nigeria คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนไดพิจารณาถึงปญหาความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดลอมและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกสุขภาพของ

ประชาชนแลวจึงไดมีความเห็นวาการรักษาความสมดุลระหวางสิทธิในสิ่งแวดลอมและการพัฒนาไมได

หมายความวาประชาชนจะตองยอมรับผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจเสมอไป คําวินิจฉัย

ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแมบริษัทน้ํามันจะสามารถสรางผลกําไรทางเศรษฐกิจใหแกประเทศและเปนปจจัย

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็ตาม แตเม่ือผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากบริษัท

น้ํามันดังกลาวมีความรุนแรงและขัดตอมาตรฐานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ รัฐก็ไมสามารถอางประเด็นดาน

การพัฒนาเพ่ือท่ีจะเพิกเฉยตอกิจการดังกลาวได  

  แนวทางการชั่งน้ําหนักเพ่ือสรางดุลยภาพระหวางประเด็นดานสิ่งแวดลอมและประเด็นดานการ

พัฒนาหรือสิทธิประการอ่ืน ท้ังในคําตัดสินขอพิพาททางสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคแอฟริกา 

สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมในประการท่ีวา ประเด็นดานสิ่งแวดลอมอยูใน

ฐานะท่ีทัดเทียมกับความตองการดานการพัฒนาและการคุมครองสิทธิประการอ่ืน โดยในหลายคดี การ

คุมครองสิ่งแวดลอมก็มีน้ําหนักหรือความจําเปนมากกวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือการคุมครองสิทธิของ

ปจเจกชนบางประการ แตก็มิไดหมายความการคุมครองสิ่งแวดลอมจะมีความสําคัญมากกวาการพัฒนาหรือ

การคุมครองสิทธิประการอ่ืนเสมอไป ในหลายคดี การกอมลภาวะในระดับท่ีพอรับไดก็ยังไมถือเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนแตอยางใด หรือการคุมครองสิ่งแวดลอมก็ยังคงมีขอจํากัดท่ีจะตองเคารพและไมเบียดเบียนการ

บังคับใชสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนเกินสมควรเชนกัน  

  เม่ือพิจารณาแนวตัดสินขององคกรทางสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคแอฟริกาแลว 

เห็นไดวาประเด็นดานสิ่งแวดลอมไมไดอยูเหนือหรือดอยกวาประเด็นดานการพัฒนาหรือสิทธิประการอ่ืน การ

ตัดสินขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมจึงจําตองรักษาดุลภาพระหวางการคุมครองสิ่งแวดลอม

และประเด็นทางสิทธิมนุษยชนดานอ่ืนๆ 

  6.2.3 บทบาทและหนาท่ีเชิงรุกของรัฐในการจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอม 

  แมในแตละภูมิภาคจะมีการนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชกับการจัดการสิ่งแวดลอมก็ตาม แต

ประเด็นท่ีนาสนใจประการหนึ่งคือขอบเขตของสิทธิท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ รัฐจะมีเพียงหนาท่ีใน

                                                           
10 The Banjul Charter ใช ถ อ ย คํ า ว า  Right of Peoples to Satisfactory Environment Favorable to 

Development ตางกับพิธีสารซานซัลวาดอรท่ีไมไดมีการกลาวถึงประเด็นดานการพัฒนาไวในมาตราท่ีระบุถึงสิทธิใน

สิ่งแวดลอมท่ีดีแตอยางใด 
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เชิงงดเวนไมกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิดังกลาวเทานั้น หรือรัฐจะตองมีหนาท่ีในการจัดเตรียมมาตรการ

เพ่ือสงเสริมและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเปนบทบาทเชิงรุกดวยหรือไม 

  ในคดี Oneryildiz v. Turkey ของภูมิภาคยุโรป สิทธิมนุษยชนท่ีนํามากลาวอางเพ่ือใชในการระงับ

ขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอมนี้คือสิทธิในการมีชีวิต ในการนี้ศาลไดกลาวถึงหนาท่ีของรัฐไวดวยวาไมจํากัดเพียง

หนาท่ีเชิงลบ (Negative Obligation) เทานั้น แตรัฐยังตองมีหนาท่ีเชิงบวก (Positive Obligation) ในการ

ดําเนินมาตรการเพ่ือปกปองคุมครองชีวิตของประชาชนดวย ซ่ึงในท่ีนี้ไดแกการเขาไปกํากับดูแลกิจการท่ีมี

ความเสี่ยงตอชีวิตมนุษยดวย ท้ังนี้ แมหนาท่ีเชิงบวกดังกลาวจะผนวกอยูกับสิทธิในชีวิต โดยท่ีศาลไมไดกลาว

ควบคูไปกับประเด็นสิ่งแวดลอมโดยตรงก็ตาม แตก็ยอมสะทอนใหเห็นแนวทางในการตีความหนาท่ีของรัฐท่ีมี

ตอสิทธิมนุษยชนภายใตบริบทของขอพิพาททางสิ่งแวดลอม วาไมจํากัดแตเพียงหนาท่ีในการงดเวนการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเทานั้น แตรัฐยังตองมีมาตรการในการปองกันอันเปนหนาท่ีเชิงบวกหรือ

บทบาทเชิงรุกดวย 

  เชนเดียวกันกับในคดี Yanomami v. Brazil ของภูมิภาคอเมริกาท่ีกลาวถึงหนาท่ีของรัฐไวใน

ลักษณะเดียวกันกับในคดี Oneryildiz v. Turkey  กลาวคือรัฐมีหนาท่ีตองปองกันความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดลอมอันจะสงผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของประชาชนดวย การท่ีรัฐละเลยหนาท่ีดังกลาวจึงเปน

กรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รายงานวาดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศเอกวาดอรท่ี

จัดทําโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดกลาวถึงการท่ีรัฐไมออกระเบียบหรือมาตรการเพ่ือปองกันปญหา

สิ่งแวดลอมจนเกิดผลรายแกประชาชนวาอาจถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได แนวทางการพิจารณาหนาท่ี

ของรัฐตอสิทธิเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจึงรวมถึงบทบาทเชิงรุกท่ีรัฐจะตองกระทําการเพ่ือปองกันปญหาสิ่งแวดลอม

ดวย 

  สําหรับภูมิภาคแอฟริกา แมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะไมไดกลาวโดยตรงในคดี SERAC and 

Another v. Nigeria วารัฐตองมีบทบาทเชิงรุก แตหากพิจารณาจากเนื้อหาของคําพิพากษาท่ีกลาวถึงการท่ี

รัฐบาลไนจีเรียไมไดเขาตรวจสอบการดําเนินงานและมาตรการความปลอดภัยของบริษัทน้ํามันและไมไดให

ขอมูลแกประชาชนเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนวาเปนกรณีท่ีรัฐบาลไนจีเรียกระทําการขัดตอสิทธิมนุษยชน

เชนนี้แลว ยอมสะทอนใหเห็นวารัฐบาลตองมีหนาท่ีเชิงบวกหรือบทบาทเชิงรุกในการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากการท่ีรัฐบาลไนจีเรียบกพรองตอหนาท่ีดังกลาวจึงเปนกรณีท่ีขัดตอสิทธิมนุษยชน 

  กลาวโดยสรุป องคกรทางสิทธิมนุษยชนในท้ังสามภูมิภาคไดมองบทบาทและหนาท่ีของรัฐตอสิทธิ

มนุษยชนท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมวาไมไดจํากัดอยูเพียงหนาท่ีเชิงลบเทานั้น แตรัฐยังตองมีหนาท่ีกระทําการ
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เพ่ือปองกันปญหาหรือผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมดวย กลาวไดอีกนัยหนึ่งวา รัฐมีบทบาทและหนาท่ีเชิง

รุกในการคุมครองสิ่งแวดลอมดวยนั่นเอง 

ตารางท่ี 6.5 เปรียบเทียบการพัฒนาประเด็นสิทธิมนุษยชนกับสิทธิในสิ่งแวดลอมโดยคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคของภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา และภูมิภาค

แอฟริกา 

ขอเปรียบเทียบ ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคแอฟริกา 

1. การนําเอาสิทธิมนุษยชนมาใชในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม 

1.1 การอาศัย

สิทธิ

มนุษยชน

เชิง

เนื้อหาท่ี

มีอยูแลว 

• อนุสัญญาสิทธิมนุษยชน

แห งยุ โรปมิ ได มีการบัญญั ติ

รับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมเปน

สิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปน

การเฉพาะ จึงตองอาศัยสิทธิ

มนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาปรับใช 

เชน 

- สิ ท ธิ ใ น ชี วิ ต  ( ค ดี 

Oneryildiz v. Turkey) 

- สิทธิในการเคารพชีวิต

ส วนตั วและครอบครัว  (คดี 

Lopez-Ostra v. Spain) 

• ขอจํากัดในการท่ีจะตอง

พิสูจนให เห็นถึง Causal Link 

และตองไมใชกรณีท่ีภยันตราย

ยังอยูหางไกล 

• ในเบื้องตนอนุสัญญา

วาดวยสิทธิมนุษยชนแหง

อ เม ริ ก า ไม ได บั ญ ญั ติ

รับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม

ไว  จึ ง ต อ ง อ า ศั ย สิ ท ธิ

มนุษยชนท่ี มีอยูแล วมา

ปรับใช เชน สิทธิในชีวิต 

( ค ดี  Yanomami v. 

Brazil) 

• การเชื่อมโยงประเด็น

สิ่ งแวดลอมเข ากับสิทธิ

มนุษยชนไดมีการกลาวถึง

อยางชัดเจนในรายงานวา

ด ว ย ส ถ าน ก ารณ สิ ท ธิ

ม นุ ษ ย ช น ใน ป ร ะ เท ศ

เอกวาดอร 

• The Banjul 

Charter มี

บทบั ญ ญั ติ รับ รอง

สิทธิในสิ่งแวดลอมไว

เปนการเฉพาะจึงไม

จําเปนตองอาศัยสิทธิ

มนุษยชนประเภทอ่ืน

เพ่ือเปนฐานในการ

นําเอากลไกทางสิทธิ

ม นุ ษ ย ช น ม า ใ ช

จั ด ก า ร ป ญ ห า

สิ่งแวดลอม 

1.2 การอาศัย

สิทธิใน

สิ่งแวดล

อม 

• ไมมีการบัญญัติรับรองสิทธิ

ในสิ่งแวดลอม 

• พิธีสารซานซัลวาดอร

มีบทบัญญัติรับรองสิทธิใน

การมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ี

ดีไว ซ่ึงยังคงลักษณะของ

สิ ท ธิ ใ น ก า ร มี ชี วิ ต ไ ว 

• The Banjul 

Charter มี

บทบั ญ ญั ติ รับ รอง

สิทธิในสิ่งแวดลอมไว

เปนการเฉพาะ แต
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ขอเปรียบเทียบ ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคแอฟริกา 

ม าก ก ว า ท่ี จ ะ เป น ก าร

รับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม

เปนการเฉพาะข้ึนมาใหม 

อยางไรก็ตาม แนวทางการ

ตีความหรือแนวทางการ

ระงับขอพิพาทในอนาคต

อ าจ ส าม า รถ ให ค ว าม

ชัดเจนตอไปในอนาคตได

พิธีสารซานซัลวาดอร มี

บทบัญญัติรับรองสิทธิใน

การมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ี

ดีไว ซ่ึงยังคงลักษณะของ

สิ ท ธิ ใ น ก า ร มี ชี วิ ต ไ ว 

ม าก ก ว า ท่ี จ ะ เป น ก าร

รับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม

เปนการเฉพาะข้ึนมาใหม 

อยางไรก็ตาม แนวทางการ

ตีความหรือแนวทางการ

ระงับขอพิพาทในอนาคต

อ าจ ส าม า รถ ให ค ว าม

ชัดเจนตอไปในอนาคตได 

บัญญัติ เชื่อมโยงไว

กับประเด็นดานการ

พัฒนา 

• คดี  SERAC and 

another v. Nigeria 

เปนตัวอยางของคํา

วินิจฉัยท่ีแสดงใหเห็น

วาสิทธิในสิ่งแวดลอม

สามารถใชบังคับได

จริง โดยไมไดถูกกีด

กันอยางไม สมควร

จากประเด็นดานการ

พัฒนา 

1.3 การอาศัย

สิทธิเชิง

กระบวน

การ 

• มี ก า ร นํ า สิ ท ธิ เ ชิ ง

กระบวนการมาใชเพ่ือเติมเต็ม

สิทธิเชิงเนื้อหาในการจัดการกับ

ป ญ ห าสิ่ ง แ ว ด ล อ ม อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ เชน คดี Bladet 

Tromso v. Norway แ ล ะค ดี 

Zander v. Sweden 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิ

มนุษยชนแห งอเมริกามี

บทบัญญัติรับรองสิทธิเชิง

กระบวนการไว เปนการ

ท่ัวไป 

• ร า ย ง า น ว า ด ว ย

สถานการณสิทธิมนุษยชน

ในประเทศเอกวาดอรไดมี

การระบุ ถึงบทบาทและ

• The Banjul 

Charter มี

บทบั ญ ญั ติ รับ รอง

สิทธิเชิงกระบวนการ

ไวเปนการท่ัวไป 
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ขอเปรียบเทียบ ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคแอฟริกา 

ความจําเปนของสิทธิเชิง

ก ร ะ บ ว น ก า ร ใน ก า ร

คุมครองสิ่งแวดลอม 

2. การชั่งน้ําหนัก

ระหวางสิทธิท่ี

เก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอมกับ

คุณคาหรือสิทธิ

ประการอ่ืน 

• มีการชั่ งน้ํ าหนักระหวาง

การคุมครองสิ่งแวดลอมหรือ

สิทธิท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

เปรียบเทียบกับผลประโยชนเชิง

เศรษฐกิจหรือสิทธิของปจเจก

ชนประการอ่ืน 

• พิจารณาเปนรายกรณีไป 

ไมได มีหลักเกณฑแนนอนวา

สิ ท ธิ ใด ห รื อป ระ โยช น ใด มี

ความสําคัญเหนือกวาสิทธิหรือ

ประโยชนอ่ืน 

• กรณีท่ีความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดลอมกระทบตอสิทธิใน

ชีวิต ศาลสิทธิมนุษยชนจะไมได

นําเอาปจจัยดานการพัฒนาหรือ

สิทธิประการอ่ืนมาใชพิจารณา

เพ่ือสรางความชอบธรรมหรือ

เหตุผลรับรองใหกับการกระทํา

อันกอใหเกิดความเสื่อมโทรม

• ไมไดมีการกลาวไวใน

ค ดี พิ พ า ท เ ก่ี ย ว กั บ

สิ่งแวดลอมท่ีเคยเกิดข้ึน 

• ถอยคําเก่ียวกับ

สิทธิในสิ่ งแวดลอม

ภายใต  The Banjul 

Charter กําหนดให

ต อ ง มี ค ว ว า ม

สอดคล อ ง กับ ก าร

พัฒนา 

• ใ น ค ดี  SERAC 

and Another v. 

Nigeria  ไดแสดงถึง

การรักษาดุลยภาพ

ระหวางการคุมครอง

สิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา 

• ไ ม ไ ด มี

หลักเกณฑแนนอนวา

ป ร ะ เ ด็ น ด า น

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ห รื อ

ป ระ เด็ น ด าน ก า ร
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ขอเปรียบเทียบ ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคแอฟริกา 

ดังกลาว พั ฒ น า จ ะ มี

ค ว า ม สํ า คั ญ

เหนือกวากัน 

3. บทบาทและ

หนาท่ีเชิงรุก

ของรัฐในการ

จัดการกับ

ปญหา

สิ่งแวดลอม 

• คํ า พิ พ า ก ษ า ใ น ค ดี 

Oneryildiz v. Turkey ไ ด มี

การกลาวถึงบทบาทและหนาท่ี

เชิงรุกของรัฐท่ีจะตองกระทําใน

การคุมครองสิ่งแวดลอม 

• คํ า วิ นิ จ ฉั ย ใน ค ดี 

Yanomami v. Brazil ได

มีการกลาวถึงบทบาทและ

ห น า ท่ี เชิ ง รุ ก ข อ ง รั ฐ ท่ี

จ ะ ต อ งก ร ะ ทํ า ใน ก า ร

คุมครองสิ่งแวดลอม 

• คํ า พิพากษาใน

ค ดี   SERAC and 

Another v. Nigeria 

สะท อน ถึงบทบาท

และหนาท่ีเชิงรุกของ

รัฐท่ีจะตองกระทําใน

ก า ร คุ ม ค ร อ ง

สิ่งแวดลอม 

 

6.3 การเปรียบเทียบการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของบาง

ประเทศกับกรณีการบัญญัติเรื่องส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญไทย 

 6.3.1 การเปรียบเทียบการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในส่ิงแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของ

บางประเทศ 

  จากประสบการณการนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของบาง

ประเทศในสามภูมิภาค ไดแก ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ตามท่ีไดศึกษามาในหัวขอ 2.6 อาจสรุปลักษณะใน

การนําสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดดังตารางนี้ 
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ตารางท่ี 6.6 รูปแบบบทบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

ประเทศ สิทธิเชิงเนื้อหา  สิทธิเชิง

กระบวนการ  

หนาท่ีของ

ประชาชน

ในการ

ปกปอง

ส่ิงแวดลอม 

หนาท่ีของ

รัฐในการ

ปกปอง

ส่ิงแวดลอม 
สิทธิใน

ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

(Right to 

Good 

Environment) 

สิทธิในการมี

ชีวิตใน

ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

(Right to Live 

in Good 

Environment) 

 

ภูมิภาคยุโรป 

โปรตุเกส      

สเปน      

รัสเซีย      

เบลเย่ียม      

ตุรกี      

ลัตเวีย      

อิตาลี      

สวิตเซอรแลนด      

กรีซ      

สโลวะเกีย      

มอลโดวา      

เบลารุส      

อาเซอรไบจาน      

ยูเครน      

โปแลนด      

ฟนแลนด      

โครเอเชีย      

ภูมิภาคอเมริกา 

บราซิล      

โคลอมเบีย      

อารเจนตินา      
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ประเทศ สิทธิเชิงเนื้อหา  สิทธิเชิง

กระบวนการ  

หนาท่ีของ

ประชาชน

ในการ

ปกปอง

ส่ิงแวดลอม 

หนาท่ีของ

รัฐในการ

ปกปอง

ส่ิงแวดลอม 
สิทธิใน

ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

(Right to 

Good 

Environment) 

สิทธิในการมี

ชีวิตใน

ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

(Right to Live 

in Good 

Environment) 

 

ชิลี      

เอลซัลวาดอร      

เอกวาดอร      

โบลีเวีย      

ภูมิภาคแอฟริกา 

เบนิน      

โมแซมบิก      

เบอรคินาฟาโซ      

มาลี      

คองโก      

แองโกลา      

โตโก      

ซีแชล      

เอธิโอเปย      

ชาด      

แอฟริกาใต      

ไนจีเรีย      

ไนเจอร      

 

  ในการนําเรื่องการปกปองสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น ประเทศตางๆ มีวิธีการในการ

เขียนแตกตางกันออกไป ซ่ึงอาจสรุปได ดังนี้ 

1) การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) ซ่ึงสามารถจําแนกออกไดเปน 2 

ประเภทของสิทธิดังกลาว คือ สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Good Environment) และสิทธิในชีวิตหรือ
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สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี (Right to Live in Good Environment) สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีเปนสิทธิ

ท่ีรับรองถึงคุณภาพท่ีดีของสิ่งแวดลอม ซ่ึงในภาษาอังกฤษ คําวา “ดี” อาจมีท่ีใชหลายคํา แตทุกคําลวนมี

ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน เชน คําวา Good, Healthy, Clean, Safe, Adequate, Harmonious, 

Balanced, Desirable อยางไรก็ตาม การรับรองคุณภาพดังกลาวอาจไมไดทําโดยตรง แตทําโดยผานการ

รับรองเรื่องอ่ืนโดยออมในรูปของการรับรองสิทธิในชีวิต (Right to Life) หรือสิทธิในสุขภาพ (Right to 

Health) ดังจะเห็นไดจากกรณีของสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีก็คือสิทธิในชีวิตนั่นเอง แตเปนสิทธิใน

ชีวิตท่ีตองมีเง่ือนไขอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี ซ่ึงอาจเปนหนาท่ีของรัฐท่ีทําใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี หรือเปนหนาท่ี

ท้ังของรัฐและประชาชนในการรวมกันใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีดังกลาว  

  จากตัวอยางท่ีนํามาศึกษา ประเทศท่ีเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงเนื้อหาประเภทสิทธิใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี กรณีภูมิภาคยุโรป ไดแก โปรตุเกส สเปน รัสเซีย เบลเยี่ยม กรณีภูมิภาคอเมริกา ไดแก บราซิล 

โคลอมเบีย อารเจนตินา กรณีภูมิภาคแอฟริกา ไดแก เบนิน บูรกินาฟาโซ มาลี คองโก โตโก เอธิโอเปย ชาด 

แอฟริกาใต ไนจีเรีย ไนเจอร สวนประเทศท่ีเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงเนื้อหาประเภทสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี กรณีภูมิภาคยุโรป ไดแก ตุรกี ลัตเวีย กรณีภูมิภาคอเมริกา ไดแก ชิลี เอลซัลวาดอร เอกวาดอร 

กรณีภูมิภาคแอฟริกา ไดแก โมซัมบิก แองโกลา ซีเชลส 

  ในการพิจารณาของศาล สิทธิเชิงเนื้อหาตองการใหศาลประเมินวาสิ่งแวดลอมคืออะไรเพ่ือ

พิจารณาวาสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้นดี สะอาด ปลอดภัย หรือไม หรือสอดคลอง สมดุล หรือเปนท่ีพึงปรารถนา

กับสิ่งแวดลอมหรือไม ตางจากสิทธิเชิงกระบวนการท่ีศาลเพียงแตชี้วาไดมีการใชกระบวนการบางอยางในการ

ตัดสินใจหรือไมเทานั้น หากพิจารณาในเชิงบทบาทของศาลกับการใชสิทธิท้ังสองประเภท จะพบวา ศาลท่ีตอง

พิจารณาสิทธิเชิงเนื้อหาจะมีบทบาทเชิงรุกมากกวา เนื่องจากจะตองตีความคํานิยามของสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี

ซ่ึงมีความยากกวา สวนศาลท่ีตองพิจารณาสิทธิเชิงกระบวนการจะมีบทบาทนอยกวา แตก็อาจมีความ

เหมาะสมมากกวาในแงของการถวงดุลอํานาจกับฝายบริหาร 

 2) การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) ซ่ึงสามารถจําแนกออกได

เปน 3 ประเภทของสิทธิดังกลาว คือ สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สิทธิในการมีสวนรวมสาธารณะในการ

ตัดสินใจ และสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดลอม ประเทศท่ีเขียนสิทธิเชิงกระบวนการเพ่ือรองรับ

การปกปองสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญมักเปนประเทศท่ีอยูในยุโรปตะวันออกและลาตินอเมริกา จากตัวอยาง

ท่ีนํามาศึกษา ประเทศในยุโรปท่ีเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงกระบวนการ ไดแก ลัตเวีย สโลวะเกีย รัสเซีย 

มอลโดวา เบลารุส อาเซอรไบจาน ยูเครน และโปแลนด ท้ังนี้ จํานวนประเทศท่ีเขียนรัฐธรรมนูญในรูปแบบ

ของสิทธิเชิงกระบวนการจะมีนอยกวาประเทศท่ีเขียนรัฐธรรมนูญในรูปแบบของสิทธิเชิงเนื้อหา อาจเปนเพราะ

สิทธิเชิงกระบวนการไมไดรับรองระดับของการปกปองสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะโดยตรง จึงมีความเขาใจวา
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สิทธิเชิงกระบวนการเปนสิทธิท่ีมีความเขมขนนอยกวาสิทธิเชิงเนื้อหา ไมสามารถยืนยันสิ่งท่ีมีคุณคาสูง

อยางเชนสิ่งแวดลอมท่ีดีไดอยางชัดเจนดวยตัวเอง หากแตเปนเพียงการเปดโอกาสใหมีการนําไปสูสิ่งแวดลอมท่ี

ดีอีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ โอกาสดังกลาวยังตองข้ึนอยูกับปจจัยทางการเมือง เวลา ความพยายาม และ

คาใชจายในการท่ีจะอํานวยการใหสิ่งแวดลอมท่ีดีเกิดข้ึนได หากพิจารณาในทางปฏิบัติแลว การบังคับใชสิทธิ

เชิงกระบวนการสามารถทําไดงายกวาสิทธิเชิงเนื้อหา อยางไรก็ตาม ในหลายประเทศไดเขียนท้ังสิทธิเชิงเนื้อหา

ควบคูไปกับสิทธิเชิงกระบวนการไวในรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปนการเสริมกันและกันมากกวาเปนการทดแทนกัน 

  สิทธิเชิงกระบวนการ กอใหเกิดกระบวนการท่ีเปนกลุมเดียวกัน ไดแก กระบวนการในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร กระบวนการในการมีสวนรวมสาธารณะในการตัดสินใจ และกระบวนการในการเขาถึงความ

ยุติธรรมในคดีสิ่งแวดลอม การมีกระบวนการท่ีเพ่ิมมากข้ึนดังกลาว มองในแงบวกถือวาเปนการสรางประชา

สังคมท่ีมีสวนรวมและสรางเสริมความเปนประชาธิปไตยท้ังในเรื่องสิ่งแวดลอมและเรื่องอ่ืน แตถามองในแงลบ 

อาจกลาวไดวา ยิ่งมีกระบวนการมากเทาไร ก็ยิ่งตองใชเวลา ความพยายาม และทรัพยากรในการจัด

กระบวนการเหลานั้นมากข้ึนเทานั้น  

 3) การเขียนในรูปแบบของหนาท่ีของประชาชนในการปกปองส่ิงแวดลอม 

  ในการบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญนั้น รูปแบบหนึ่งท่ีนิยมเขียน คือ การกําหนดไววา

ใหเปนหนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม จากตัวอยางท่ีนํามาศึกษา ประเทศท่ีเขียนในรูปแบบของ

หนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอมมักจะรับรองไววาใหเปนสิทธิเชิงเนื้อหาดวย จึงมีลักษณะเปน

การเขียนเรื่อง “สิทธิ” ควบคูกับ “หนาท่ี” นั่นเอง ดังจะเห็นไดจากกรณีภูมิภาคยุโรป ไดแก สเปน ตุรกี 

สโลวะเกีย ฟนแลนด โครเอเชีย กรณีภูมิภาคอเมริกา ไดแก บราซิล อารเจนตินา กรณีภูมิภาคแอฟริกา ไดแก 

เบนิน โมแซมบิก เบอรคินาฟาโซ มาลี คองโก แองโกลา แอฟริกาใต ไนเจอร นอกจากนั้น มีบางประเทศท่ี

กําหนดไววาใหหนาท่ีในการปกปองสิ่งแวดลอม เปนท้ัง “หนาท่ีของประชาชน” และ “หนาท่ีของรัฐ” ดวย 

จากตัวอยางท่ีนํามาศึกษา กรณีภูมิภาคยุโรป ไดแก ตุรกี กรณีภูมิภาคอเมริกา ไดแก บราซิล กรณีภูมิภาค

แอฟริกา ไดแก มาลี คองโก ไนเจอร ขอสังเกต คือ มีอยู 5 ประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนาท่ีของ

ประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม โดยไมไดกําหนดใหเปนสิทธิเชิงเนื้อหา และไมไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของ

รัฐในการปกปองสิ่งแวดลอมดวยแตอยางใด ประเทศดังกลาว ไดแก แอลจีเรีย เอสโทเนีย ลาว ปาปวนิวกินี 

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และวานูอาตู 

4) การเขียนในรูปแบบของหนาท่ีของรัฐในการปกปองส่ิงแวดลอม 

  รูปแบบหนึ่งท่ีนิยมบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ คือ การกําหนดไววาใหเปนหนาท่ีของ

รัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม จากตัวอยางท่ีนํามาศึกษา กรณีของยุโรปมี 3 ประเทศ ท่ีมีรัฐธรรมนูญกําหนดให
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เปนหนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม ไดแก อิตาลี สวิตเซอรแลนด กรีซ โดยมีขอสังเกตวารัฐธรรมนูญ

ของสามประเทศนี้ไมไดกําหนดใหเปนสิทธิเชิงเนื้อหา และไมไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของประชาชนในการ

ปกปองสิ่งแวดลอมดวยแตอยางใด สวนกรณีของภูมิภาคอเมริกา มี 3 ประเทศ ไดแก ชิลี โคลอมเบีย โบลีเวีย 

วิธีการเขียนใหเปนหนาท่ีของรัฐในเรื่องปกปองสิ่งแวดลอมมีอยูสองลักษณะ ลักษณะแรก เขียนวาเปนหนาท่ี

ของรัฐในประโยคติดกันและตอเนื่องกับประโยคท่ีบัญญัติรองรับสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีของประชาชนในมาตรา

เดียวกัน สําหรับกรณีท่ีมีการบัญญัติเรื่องดังกลาวอยูดวย ลักษณะท่ีสอง เขียนวาเปนหนาท่ีของรัฐในมาตรา

ตางหากท่ีอยูในหมวดแนวทางวัตถุประสงคและหลักการของนโยบายของรัฐ (Guiding Objectives and 

Principles of State Policy) ซ่ึงมีลักษณะเปนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ โดยอาจจะไมไดเขียนโดยใชคําวา 

“หนาท่ี” อยางชัดแจง ซ่ึงการเขียนในลักษณะเชนนี้ อาจนําไปสูการตีความวาไมใชหนาท่ีโดยตรง แตเปนเพียง

แนวทางท่ีรัฐ “ควรทํา” เทานั้น ดังนั้น หากรัฐไมทําการปกปองสิ่งแวดลอม ก็ไมมีความรับผิดชอบแตอยางใด 

รัฐจะทําหรือไมทําก็ได เพราะไมใชหนาท่ี ผลท่ีตามมาคือ หากรัฐไมดําเนินการ อาจไมมีบทบังคับลงโทษใดๆ 

ตัวอยางของประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญในลักษณะท่ีสองนี้ เชน บราซิล อิหราน นอรเวย ฟลิปปนส สเปน ซูดาน 

เปนตน 

  6.3.2 ประเด็นขอพิจารณาอ่ืนๆ เกี่ยวกับการนําเรื่องส่ิงแวดลอมไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

1) การเขียนเรื่องส่ิงแวดลอมไวในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเปนลักษณะเฉพาะตัว 

  ในบางประเทศ วิธีการเขียนบทบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญอาจไมเหมือนกับประเทศ

สวนใหญท่ีแยกพิจารณาเปน การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงเนื้อหา การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิง

กระบวนการ การเขียนในรูปแบบของหนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม หรือการเขียนในรูปแบบ

ของหนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม หากแตมีวิธีเขียนท่ีแตกตางออกไป ซ่ึงอาจพบไดในรูปแบบตางๆ 

ของรัฐธรรมนูญบางประเทศดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญของประเทศคาเมรูน 1972 แกไขเพ่ิมเติม 1996 เขียนเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมไวใน

อารัมภบท (Preamble) ดังนี้:- 

ทุกคนตองมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี การปกปองสิ่งแวดลอมเปนหนาท่ีของพลเมืองทุกคน รัฐ

จะตองดําเนินการในการปกปองและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม (Every person shall have a 

right to a healthy environment. The protection of the environment shall be the 

duty of every citizen. The State shall ensure the protection and improvement of 

the environment;…) 
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 รัฐธรรมนูญของโบลิเวีย 1994 มาตรา 33 เขียนรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยรับรองท้ังสิทธิ

ของปจเจกชนและสิทธิของกลุม และรับรองท้ังคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต ยิ่งไปกวานั้น ยัง

รับรองสิทธิของธรรมชาติ (Rights of Nature) อีกดวย โดยบัญญัติไวดังนี้:- 

ทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี ท่ีถูกปกปอง และท่ีสมดุล การใชสิทธิดังกลาวสามารถใชได

โดยปจเจกชนและกลุมบุคคลของคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต รวมท้ังใชเพ่ือสิทธิของสิ่งมีชีวิต

อ่ืน เพ่ือใหพัฒนาอบางปกติและถาวร (Everyone has the right to a healthy, protected, 

and balanced environment. The exercise of this right must be granted to 

individuals and collectives of present and future generations, as well as to other 

living things, so they may develop in a normal and permanent way.) 

 รัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลา 1999 มาตรา 107 กําหนดบังคับไววาระบบการศึกษาจะตองมีเรื่อง

สิ่งแวดลอมศึกษาอยางครอบคลุมท่ัวถึง โดยบัญญัติไวดังนี้:- 

การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรมบังคับในระดับและวิธีการตางๆ ของระบบ

การศึกษา รวมท้ังของการศึกษาของพลเมืองท่ีไมเปนทางการดวย....... (Environmental 

education is obligatory in the various levels and modes of the education system, 

as well as in informal civil education…………) 

2) กรณีท่ีมิไดนําเรื่องสิทธิในส่ิงแวดลอมไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

  ในบางประเทศมิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิในสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ เชน บารฮามาส บัง

คลาเทศ บารบาโดส บอสซาวานา บรูไนดารุลสลาม แคนาดา ไซปรัส เดนมารก โดมินิกาฟจิ เกรนาดา 

ไอซแลนด ไอรแลนด อิสราเอล ญ่ีปุน จอรแดน เลบานอน ไลบีเรีย ลิกเคนสไตน มาเลเซีย มารแชลไอแลนด 

ไมโครนีเซีย โมนาโค โมร็อกโก นิวซีแลนด ซามัว เซียราลีโอน สิงคโปร โซโลมอนไอแลนด ทองกา ตูนีเซีย 

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ซิมบับเว เปนตน แมวาเหตุผลของแตละประเทศในการไมบัญญัติเรื่อง

สิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญอาจไมเหมือนกัน แตประเทศสวนใหญท่ีไมมีบทบัญญัติเรื่องสิ่งแวดลอมใน

รัฐธรรมนูญจะมีลักษณะรวมกันอยูบางอยาง กลาวคือ มักจะเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบคอม

มอนลอว หรือประเทศท่ีไดรับอิทธิพลระบบกฎหมายมาจากประเทศสหราชอาณาจักร หรือประเทศท่ีเคยเปน

อาณานิคมของอังกฤษ หรือประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในภูมิภาคอเมริกา หรือประเทศท่ีเปนหมูเกาะเล็กๆ โดย

ประเทศเหลานี้มักจะบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนไวในรัฐธรรมนูญในรูปแบบของ Bills of Rights ท่ีมุงรับรอง

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) มากกวาการบัญญัติรับรองเรื่องสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural Rights) 
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  มีขอสังเกตวา ประเทศในภูมิภาคอเมริกาท่ีไมใชภาษาอังกฤษมักจะเปนประเทศท่ีบัญญัติเรื่อง

สิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญ เชน อารเจนตินา โบลีเวีย บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา คิวบา โดมินิกัน

รีพับบลิก เอกวาดอร เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา กูยาน เฮติ ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิการากัว ปานามา ปารากวัย 

เปรู ซูรินาเม อุรุกวัย และ เวเนซุเอลา 

  กรณีตัวอยางของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนประเทศท่ีการแกไขรัฐธรรมนูญทําไดยาก แมจะมีการ

บัญญัติเรื่องการปกปองสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญในระดับมลรัฐของหลายมลรัฐ เชน ฮาวาย อิลลินอยส 

เพนซิลวาเนีย แมตซาชูเซต และมอนตานา แตในระดับสหรัฐ ยังคงเปนเพียงขอเสนอใหแกไขรัฐธรรมนูญ

เทานั้น ซ่ึงขอเสนอดังกลาวมีท้ังฝายท่ีเห็นดวยและฝายท่ีคัดคาน โดยฝายท่ีเห็นดวยเห็นวา การเพ่ิมบทบัญญัติ

ดังกลาวจะชวยเพ่ิมคุณคาเชิงสัญลักษณท่ียิ่งใหญ และชวยทําใหกฎหมายปกปองสิ่งแวดลอมเขมงวดข้ึน แต

ฝายท่ีไมเห็นดวยเห็นวา ควรปลอยใหเปนอํานาจของสภาคองเกรสท่ีจะเห็นสมควรวาควรแกไขรัฐธรรมนูญใน

เรื่องนี้หรือไม นอกจากนี้ การแกไขดังกลาวอาจนําไปสูการไปแยงเอาทรัพยากรมาจากระบบเศรษฐกิจท่ี

เขมแข็ง คุณภาพของการใหบริการสาธารณสุข และการศึกษาท่ีดี อยางไรก็ตาม ขอเสนอดังกลาวยังไมเปนท่ี

ยุติ ท้ังนี้ ตามความเห็นของ The Exchange เห็นวารางบทบัญญัติดังกลาว ควรมีเนื้อหาดังนี้11 

“ทรัพยากรธรรมชาติของชาติเปนมรดกของคนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต สิทธิของแตละบุคคลใน

อากาศและน้ําท่ีสะอาดและดีตอสุขภาพ และสิทธิในการปกปองทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนของชาติ 

จะตองไมถูกละเมิดโดยบุคคลใด” (The natural resources of the nation are the heritage of 

present and future generations. The right of each person to clean and healthful air 

and water, and to the protection of the other natural resources of the nation, shall 

not be infringed upon by any person. —Proposed Amendment to the U.S. Constitution 

(1996)) 

  6.3.3 กรณีการบัญญัติเรื่องส่ิงแวดลอมในรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับบางประเทศในสามภูมิภาค 

(ยุโรป อเมริกา และแอฟรกิา) 

  เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศตัวอยางท่ีนํามาศึกษาแลว พบวา:- 

 รัฐธรรมนูญของไทย ไมเคยบัญญัติเรื่องสิทธิเชิงเนื้อหา ไมวาจะเปนสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดี หรือ

สิทธิท่ีจะอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี 

                                                           
11 The Exchange. http://constitutioncenter.org/media/files/Environment-THW.pdf 
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 รัฐธรรมนูญของไทยสองฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติเรื่องสิทธิชุมชน แตเปนสิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐเพ่ือ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสิทธิเชิงกระบวนการ ไมใชสิทธิเชิงเนื้อหา 

 รัฐธรรมนูญของไทย คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติเรื่องสิทธิของ

บุคคล แตเปนสิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงเปนสิทธิเชิงกระบวนการ ไมใชสิทธิเชิงเนื้อหา 

 รัฐธรรมนูญของไทยสองฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติเรื่องสิทธิเชิงกระบวนการท้ังสามแบบ ซ่ึงไดแก สิทธิใน

ขอมูลขาวสาร สิทธิในการมีสวนรวม และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม สําหรับกรณี

ท่ัวๆ ไป ซ่ึงรวมถึงการนํามาใชกับกรณีสิ่งแวดลอมดวย ยกเวน สองกรณีท่ีบัญญัติไวสําหรับเรื่อง

สิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ คือ สิทธิในขอมูลขาวสารและสิทธิมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กับ สิทธิของชุมชนในการฟองหนวยงานรัฐหากไม

ดําเนินการในการคุมครองสิทธิชุมชนตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 

 รัฐธรรมนูญของไทย บัญญัติเรื่องหนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม 

 รัฐธรรมนูญของไทย บัญญัติเรื่องหนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม โดยบัญญัติไวในหมวด

แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

6.4 การนําสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหวางประเทศมาใชบังคับภายในประเทศไทย 

  ตามท่ีไดกลาวไวขางตนวาท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศมี 5 ประการดังนี้ 

  1) อนุสัญญาระหวางประเทศท้ังหลาย (International Conventions) ไมวาเปนการท่ัวไปหรือเปนการ

เฉพาะ ซ่ึงเปนกฎเกณฑท่ีสรางข้ึนโดยรัฐท่ีเก่ียวของอยางชัดแจง 

  2) จารีตประเพณีระหวางประเทศ (International Customary Law) ในฐานะท่ีเปนหลักฐานแหงการ

ปฏิบัติท่ัวไปท่ีไดรับการยอมรับนับถือวาเปนกฎหมาย 

  3) หลักกฎหมายท่ัวไป (General Principles of Law) ท่ีไดรับการยอมรับนับถือโดยนานาอารยประเทศ 

    ท้ังนี้  ภายใตบังคับมาตรา 59 คําพิพากษาของศาล (Judicial Decisions) และคําสอนของผูรอบรู 

(Qualified Publicists) สูงสุดของประเทศตางๆ  ในฐานะท่ีเปนเครื่องชวยในการวินิจฉัยหลักกฎหมาย 

นอกจากท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศตามมาตรา 38 แหงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหวางประเทศแลว ยังมี

ท่ีมาของกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนมาจากการยอมรับนานาประเทศและศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

ไดวินิจฉัยไวท่ีสําคัญอีก 2 ประเภท คือ 

  4) ขอมติขององคการระหวางประเทศ (International Organization Resolutions)  
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  5) การกระทําฝายเดียวของรัฐ (Unilateral Act) 

  6.4.1 ทฤษฎีการนําสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศมาใชในประเทศไทย 

  ทางทฤษฎีในการนํากฎหมายระหวางประเทศมาในบังคับภายในประเทศข้ึนอยูกับระบบกฎหมาย

ภายในของประเทศนั้นๆ วายอมรับกฎหมายระหวางประเทศเพียงใด ซ่ึงตามหลักกฎหมายระหวางประเทศมี

ทฤษฎีเก่ียวของ 2 ทฤษฎีใหญ คือ ทฤษฎีเอกนิยม กับ ทฤษฎีทวินิยม  

  ก. ทฤษฎีเอกนิยม (Monist) นั้น เชื่อวากฎหมายระหวางประเทศอยูในระบบเดียวกันกับ

กฎหมายภายใน เม่ือรัฐทําความตกลงกับรัฐอ่ืนใดยอมนําความตกลงระหวางประเทศนั้นมาใชบังคับไดโดยทันที 

โดยไมจําเปนตองออกกฎหมายมาอนุวัติการแตอยางใด เพราะถือวาเปนกฎหมายท่ีอยูในระบบเดียวกัน  แต

ทฤษฎีนี้ก็ยังมีความแตกตางกันในเรื่องของลําดับศักดิ์ทางกฎหมาย (Hierarchy) ของความตกลงระหวาง

ประเทศกับกฎหมายภายในวาควรอยูในลําดับชั้นใด  บางประเทศถือวาอยูลําดับชั้นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายภายในอ่ืนๆ จึงไมสามารถขัดหรือแยง (Over Rule) กับความตกลงระหวางประเทศได บางประเทศ

ถือวาลําดับเดียวกับกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาและสามารถยกเลิกไดโดยกฎหมายภายในหากเปนไปตามหลัก

กฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกา หรือหลักกฎหมายเฉพาะยกเลิกกฎหมายท่ัวไป ประเทศท่ียึดทฤษฎีนี้ ไดแก 

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด ฟนแลนด เปนตน 

  ข. ทฤษฎีทวินิยม (Dualist) นั้นเชื่อวา กฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในอยูกันคนละ

ระบบ การจะนํากฎหมายระหวางประเทศมาใชบังคับภายในประเทศได จําเปนตองออกกฎหมายมาอนุวัติการ 

มิเชนนั้นแลวกฎหมายระหวางประเทศจะไมอาจใชบังคับภายในประเทศได ประเทศท่ียึดระบบนี้จึงยึดติดอยู

กับการอนุวัติการกฎหมายเปนหลัก หากไมอนุวัติการแลวศาลจะนําความตกลงระหวางประเทศนั้นมาใชในการ

พิจารณาคดีโดยตรงมิได ทฤษฎีนี้จึงมีความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศสูงกวาทฤษฎีแรก 

เพราะหากการอนุวัติการกฎหมายไมครอบคลุมความตกลงระหวางประเทศ รัฐก็อาจขาดฐานทางกฎหมายใน

การใชอํานาจเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศนั้นๆ และตองรับผิดชอบตอคูภาคีได สวนลําดับศักด์ิของ

ความตกลงระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน ไมมีประเด็นตองพิจารณาเพราะอยูกันคนละระบบ จะมี

ขอพิจารณาตรงท่ีกฎหมายท่ีอนุวัติการแลวอาจถูกยกเลิกไดตามหลักกฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกา หรือ

หลักกฎหมายเฉพาะยกเลิกกฎหมายท่ัวไปไดเชนกัน และอาจเปนไปไดวา กฎหมายท่ีอนุวัติการมีลําดับศักดิ์ต่ํา 

เชน ออกพระราชกฤษฎีกามาอนุวัติการสนธิสัญญา ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ พระราชกฤษฎีกานั้นอาจถูกยกเลิก

โดยพระราชบัญญัติซ่ึงมีลําดับศักดิ์สูงกวาก็ได และจะยังผลใหประเทศไทยยกเลิกการปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้น

ไปในตัวดวย เพราะไมมีบานทางกฎหมายในการอางเพ่ือปฏิบัติตามสนธิสัญญาไดตอไป ประเทศท่ียึดทฤษฎีนี้ 

ไดแก สหราชอาณาจักร ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ประเทศไทย เปนตน 
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  อยางไรก็ดี  ในทางปฏิบัติปจจุบันอาจกลาวไดวา ไมมีประเทศใดท่ียึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอยาง

เครงครัดเลย ดังนั้น มีตัวอยางหลายประเทศท่ีทําใหเห็นไดวาบางประเทศท่ียึดทฤษฎีเอกนิยมก็อาจมีการออก

กฎหมายมาอนุวัติการความตกลงระหวางประเทศได หรือบางประเทศท่ียึดทฤษฎีทวินิยมก็อาจไมมีกฎหมาย

อนุวัติการแตนําความตกลงระหวางประเทศนั้นมาใชบังคับไดทันทีเชนเดียวกัน นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา ใน

บางกรณีประเทศท่ียึดทฤษฎีทวินิยม อาจไมมีการอนุวัติการกฎหมายเพราะเห็นวา กฎหมายภายในท่ีมีอยูเดิมก็

สามารถใชบังคับไดเพียงพออยูแลว กรณีนี้ก็อาจเปนไปไดเชนกันเพราะถือวาไมมีความจําเปนตองอนุวัติการ 

    6.4.2 การนําสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนมาใชบังคับในประเทศไทย 

  ประเทศไทยยึดทฤษฎีทวินิยมในการนํากฎหมายระหวางเทศมาใชบังคับภายในประเทศ ดังนั้น 

เม่ือรัฐบาลไทยไดทําความตกลงระหวางประเทศก็จะพิจารณาเปน 2 กรณี 

ก. กรณีท่ีพันธกรณีตามสนธิสัญญากําหนดใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐเทานั้นในการปฏิบัติ

ตามสนธิสัญญา  โดยไมตองบังคับประชาชนใหตองกระทําตามสนธิสัญญา กรณีเชนนี้ไมมีความจําเปนตอง

เปลี่ยนรูปสนธิสัญญามาเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยแตอยางใด อาทิ สนธิสัญญาเก่ียวกับการ

แลกเปลี่ยนขอมูลของหนวยงานภาครัฐระหวางภาคี 

ข. กรณีพันธกรณีตามสนธิสัญญาตองบังคับประชาชนภายในรัฐใหปฏิบัติตามสนธิสัญญาดวย 

หรือเปนการใหสิทธิแกประชาชนในการเรียกรองหนวยงานภาครัฐ กรณีนี้ประเทศไทยจะตองพิจารณา

กฎหมายท่ีมีอยูเสียกอนวา กฎหมายท่ีมีอยูเพียงพอท่ีจะบังคับใชตามสนธิสัญญาอยางครบถวนหรือไม หากมี

ความครบถวนดีอยูแลวก็ไมจําเปนตองออกกฎหมายมาบังคับใชอีก แตหากกฎหมายภายในๆ เรื่องนั้นๆ ไมมี

อยูเลย หรือมีอยูแตไมครบถวนกรณีนี้จะตองมีการออกกฎหมายมาบังคับใชภายในประเทศดวย 

  กรณีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนก็เชนกัน หากประเทศไทยไดทําความตกลงระหวางประเทศ

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนมาแลว จะตองพิจารณาวาพันธกรณีตามความตกลงมีอะไรบาง และกฎหมายภายในของ

ประเทศไทยเพียงพอท่ีจะใชบังคับหรือไม หากเพียงพอแลวก็ไมมีความจําเปนตองออกกฎหมายมาใชบังคับ

เพ่ิมเติมแตหากไมเพียงพอมีความจําเปนตองออกกฎหมายมาใชบังคับเพ่ิมเติมดวย 

  6.4.3 การบังคับใชจารีตประเพณีระหวางประเทศในประเทศไทย 

  ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 4 เก่ียวกับการพิสูจนแนวทางปฏิบัติท่ีถือวาเปนจารีตประเพณีระหวาง

ประเทศวามีการพิสูจนถึงองคประกอบตางๆ เชน แนวทางปฏิบัติของรัฐเปนการท่ัวไปอยางสอดคลอง เปนไป

ในแนวทางเดียวกัน และรัฐท้ังหลายยอมรับวาแนวทางปฏิบัติเชนวานั้นเปนกฎหมาย อยางไรก็ดี การท่ีจะกลาว

อางวาแนวทางปฏิบัติใดเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศแลวหรือไมนั้นเปนสิ่งท่ียาก และศาลภายในของแต
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ละประเทศมักจะไมวินิจฉัยวาแนวทางปฏิบัติใดเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศจนกวาศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศก็ดี หรือองคการระหวางประเทศ ไดวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานแลว 

 สําหรับประเทศไทยในการนําจารีตประเพณีระหวางประเทศมาใชบังคับภายในประเทศตาม

แนวทางปฏิบัติของศาลจะแตกตางจากกรณีการนําสนธิสัญญามาใช กลาวคือ หากแนวทางปฏิบัติใดเปน

แนวทางปฏิบัติท่ีสังคมระหวางประเทศใหการรับรองวาเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศแลว ศาลไทยจะ

หยิบยกจารีตประเพณีระหวางประเทศข้ึนวินิจฉัยทันที  เชน คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 11/2542 และคํา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 6-7/2551 ศาลรัฐธรรมหยิบยกอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา 

ค.ศ. 1969 ซ่ึงประเทศไทยมิไดเปนภาคี (แตศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดเคยวินิจฉัยไววาแนวทางปฏิบัติ

ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศแลว) ข้ึนมาวินิจฉัยวา

ตราสารท่ีประเทศไทยไดลงนามไปนั้น (Letters of Intent, Joint Communique) เปนสนธิสัญญาหรือไม 

โดยในคําวินิจฉัยท่ี 11/2542 ไดระบุชัดเจนวาศาลนํามาใชในฐานะท่ีเปนจารีตประเพณีระหวางเทศ โดยไม

จําเปนตองอางถึงมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบัญญัติวา  

    “มาตรา 4 กฎหมายนั้นตองใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบท บัญญัติใด ๆ แหงกฎหมายตาม

ตัวอักษร หรือตามความมุงหมาย ของบทบัญญัตินั้น ๆ  

เม่ือไมมีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตาม จารีตประเพณีแหงทองถิ่น 

ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น ใหวินิจฉัย คดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งและถาบท

กฎหมาย เชนนั้นก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป” 

 ท้ังนี้คําวา “จารีตประเพณีแหงทองถ่ิน” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะถือวามีลักษณะ

อยางเดียวกันกับ “จารีตประเพณีระหวางประเทศ” หรือไมนั้น ผูวิจัยเห็นวา หากพิจารณาตามองคประกอบ

การเกิดข้ึนของจารีตประเพณีระหวางประเทศ ไดแก 1) การปฏิบัติท่ัวไปของรัฐท้ังหลาย และ 2) รัฐท้ังหลาย

ยอมรับแนวทางปฏิบัตินั้นวาเปนกฎหมายแลว อาจเปนไปไดวาจารีตประเพณีระหวางประเทศถือวาเปนสวน

หนึ่งของจารีตประเพณีแหงทองถ่ินตามมาตรา 4 ได เนื่องจากกอนท่ีแนวทางปฏิบัติใดจะกลายเปนจารีต

ประเพณีระหวางประเทศได จะตองมีพัฒนาการมาจากจารีตประเพณีแหงทองถ่ินเสียกอน กลาวคือจารีต

ประเพณีระหวางประเทศเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐท่ัวไป ซ่ึงไดถือปฏิบัติโดยสอดคลองตองกันหลายรัฐ มี

ความตอเนื่องเปนไปในแนวทางเดียวกัน  หากมีรัฐใด (รวมถึงประเทศไทย) คัดคานแนวปฏิบัตินั้นก็ไมถือวา

เปนจารีตปะเพณีระหวางประเทศ  แตถาไมมีการคัดคานเกิดข้ึน ยอมถือวาแนวปฏิบัตินั้นเปน States 

practice ได และหากแนวปฏิบัตินั้นไดรับการยอมรับนับถือวาเปนสิ่งท่ีชอบเสมือนเปนกฎหมายอยางหนึ่ง ก็

จะครบองคประกอบของจารีตประเพณีระหวางประเทศ มีผลผูกพันรัฐท้ังหลายรวมถึงประเทศไทยใหตอง
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ปฏิบัติตาม เชนนี้ จึงอาจกลาวไดวาจารีตประเพณีระหวางประเทศทุกจารีตท่ีไดรับการยอมรับแลวถือวาเปน

จารีตประเพณีแหงทองถ่ินตามมาตรา 4  แตจารีตประเพณีแหงทองถ่ินบางอยางอาจมิใชจารีตประเพณี

ระหวางประเทศ   

  อยางไรก็ดี ดวยผลของจารีตประเพณีระหวางประเทศท่ีถือวาเปน “กฎหมายระหวางประเทศ” 

อันมีผลผูกพันรัฐทุกรัฐทําใหจารีตประเพณีระหวางประเทศกลายเปน “กฎหมาย” ของทุกประเทศในโลก อัน

จะแตกตางจากจารีตประเพณีแหงทองถ่ินตามมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ี “มิใช

กฎหมาย” ดังนั้น การปรับใชจารีตประเพณีระหวางประเทศจึงไมมีความจําเปนตองอางจารีตประเพณีแหง

ทองถ่ินตามมาตรา 4 วรรคสองแตประการใดเพราะถือวา ศาลมีกฎหมายใหวินิจฉัยชี้ขาดคดีความแลวไม

จําเปนตองอางจารีตประเพณีแหงทองถ่ินอีก 

  กรณีของสิทธิมนุษยชนนั้น หากเทียบเคียงแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับจารีตประเพณี

ขางตนแลว อาจปรับไดวาหากสิทธิมนุษยชนใดไดรับการยอมรับในสังคมระหวางประเทศวาเปนจารีตประเพณี

ระหวางประเทศแลว ศาลรัฐธรรมนูญไทยอาจพิจารณาหยิบยกข้ึนมาวินิจฉัยคดีไดโดยไมจําเปนตองมีกฎหมาย

ภายในใหการรับรองไวแตอยางใด และไมจําเปนตองยกมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมา

ปรับใชแตประการใด  

 อยางไรก็ดี ปจจุบันยังไมมีแนววินิจฉัยของศาลในการวินิจฉัยคดีเก่ียวกับจารีตประเพณีดานสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงมีประเด็นท่ีนาคิดวาศาลไทยจะนํามาวินิจฉัยชี้ขาดไดทันทีโดยไมตองมีการอนุวัติการใหเปน

กฎหมายภายใน ดังเชนคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอดีตหรือไม เนื่องจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศนั้นเปนกรณีท่ีปจเจกบุคคลเปนผูทรงสิทธิ ขณะท่ีคดีท่ีเคยตัดสินท่ีผานมานั้นรัฐจะเปนผูทรงสิทธิตาม

กฎหมายระหวางประเทศซ่ึงมีนัยท่ีแตกตางกัน 

 6.4.4 การปรับใชหลักกฎหมายท่ัวไปตามกฎหมายระหวางประเทศในประเทศไทย 

  หลักกฎหมายท่ัวไปนั้น มีลักษณะเปนหลักกฎหมายท่ีใชอยูในกฎหมายภายในของรัฐท้ังหลายอยู

แลว โดยจะพบวาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ดี หรือประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็ดีตางก็

ปรากฏหลักกฎหมายท่ัวไปในบทมาตราตางๆ อยูแลว เชน หลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอนตามกฎหมายวา

ดวยทรัพยสิน หลักกฎหมายปดปาก (Estoppel) ตามกฎหมายวาดวยตัวการตัวแทน หลักสุจริตตามท่ีปรากฏ

ในหลายมาตรา หรือหลักการไมลงโทษซํ้าในการกระทําครั้งเดียวในประมวลกฎหมายอาญา เปนตน  ดังนั้น ใน

การปรับใชหลักกฎหมายท่ัวไปตามกฎหมายระหวางประเทศจึงสามารถปรับใชในฐานะท่ีเปนหลักกฎหมาย

ท่ัวไปของประเทศไทยไดทันทีโดยไมตองออกกฎหมายมาบังคับใชอีก  เวนเสียแตวาจะมีหลักกฎหมายระหวาง
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ประเทศหลักใดท่ีไมเคยปรากฏในกฎหมายของประเทศไทยเลย กรณีนี้จําเปนท่ีจะตองมีการออกกฎหมาย

บัญญัติหลักกฎหมายท่ัวไปเพ่ิมเติมเขามา 

 กรณีของสิทธิมนุษยชนนั้น การคุมครองสิทธิมนุษยชนมักเปนแนวทางปฏิบัติมากกวาท่ีจะ

กลายเปนหลักกฎหมายท่ัวไป ดังนั้น การคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในปจจุบันจึงมีเพียง

สนธิสัญญาและจารีตประเพณีระหวางประเทศเสียมากกวา 

 นอกจากนี้ อาจมีขอมติของคณะมนตรีความม่ันคงแหงองคการสหประชาชาติ (Security Council 

Resolution) ท่ีมีผลเปนคําวินิจฉัย (Decision) ผูกพันใหรัฐตองปฏิบัติตามก็ถือวาเปนกฎหมายระหวาง

ประเทศดวย โดยการบังคับตามขอมตินี้หากจะตองบังคับกับประชาชนในประเทศก็จะตองมีการออกกฎหมาย

มารับรอง เชน การกอการรายท่ีคณะมนตรีความม่ันคงไดออกคําวินิจฉัยใหรัฐทุกรัฐตองมีกฎหมายลงโทษ

ผูกอการราย สงผลใหประเทศไทยตองแกไขเพ่ิมเติมโทษฐานกอการรายเขาไปในประมวลกฎหมายอาญาในชวง

ป  ค.ศ. 2002 ซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณการกอการรายเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2001 ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

6.5 อิทธิพลและขอจํากัดของการปรับใชสิทธิมนุษยชนขององคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคตอ

ประเทศไทย 

   6.5.1 อิทธิพลขององคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคตอการพัฒนาสิทธิมนุษยชน 

  องคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคดานสิทธิมนุษยชน เชน ศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 

หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคตางๆ นั้นถือวามีอิทธิพลท่ีสําคัญในการพัฒนากฎหมายระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนอยูมาก พบวาในหลายกรณีสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองข้ึนใหมก็เกิดข้ึน

จากแนวทางปฏิบัติของรัฐในระดับภูมิภาคกอนแลวจึงไดรับการรับรองในระดับระหวางประเทศตามมา  ดังนั้น 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการยอมรับหรือรับรองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคจึงมีสวนสําคัญและเปน

การศึกษาท่ีตนทางหรือแหลงท่ีมาของแนวคิด 

 นอกจากนี้ ความตกลงระหวางประเทศระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนถือวาเปน

กฎหมายท่ีมีผลผูกพันรัฐท้ังหลายท่ีเปนภาคีในภูมิภาคนั้นๆ ใหตองปฏิบัติตาม หากศึกษาตนแบบจากกฎหมาย

ระหวางประเทศระดับภูมิภาคเปนลําดับแรกจะทําใหเกิดความเขาใจสําหรับกฎหมายภายในของแตละประเทศ

ตอไปมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเด็นดานสิทธิมนุษยชนท่ีมีองคประกอบตางประเทศ และเปนกฎหมายระหวาง

ประเทศดวย จะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญของประเทศในแถบทวีปแอฟริกาตางก็บัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม

ไวในรัฐธรรมนูญ และมีขอความทํานองเดียวกันกับอนุสัญญาแหงแอฟริกันวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
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ประชาชนซ่ึงเปนความพยายามของรัฐในทวีปแอฟริกาท่ีตองการคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมใน

ภูมิภาคแอฟริกามากท่ีสุด  

 ในการศึกษาการปรับใชสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคนั้นจะมีประโยชนตอประเทศไทยในแงของ

วิธีการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนวาสิทธิมนุษยชนอยางเดียวกันกับท่ีประเทศไทยคุมครองอยูนั้น ในระดับ

ภูมิภาคมีวิธีการในการคุมครองอยางไร ครอบคลุมเรื่องใดบาง การคุมครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพทําให

ประชาชนท้ังหลายในภูมิภาคนั้นๆ ไมถูกละเมิดสิทธิหรือไม เปนตน 

   6.5.2 ขอจํากัดการในการนํามาปรับใชกับกรณีของประเทศไทย 

  เนื่องจากการพิจารณาพิพากษาคดีความของศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค หรือการวินิจฉัยชี้

ขาดขอพิพาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคมีขอจํากัดโดยเฉพาะเขตอํานาจของศาลหรือ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เชน ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปถูกจํากัดในการใชอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยสิทธิ

มนุษยชนและพิธีสารท่ีเก่ียวของในการพิจารณาพิพากษาคดีเทานั้น จึงทําศาลไมอาจนําสิทธิมนุษยชนอยางอ่ืน

มาปรับแกคดีได  หรือกรณีของศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกาก็สามารถรับพิจารณาคดีไดเฉพาะบางคดี

ท่ีไมไดอยูในอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเทานั้น ดังนั้น ในการศึกษาคดีความตางๆ จึงตองพิจารณา

ขอจํากัดขอบอํานาจขององคกร และบริบทขององคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

หากจะนําบทบาทของศาล หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคมาปรับใชกับศาลหรือคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยยิ่งตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะขอจํากัดอํานาจ บริบท และโครงสรางใน

การบริหารจัดการแตกตางกันเปนอยางมาก 

6.6 วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทขององคการระหวางประเทศระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมกับประเทศไทย 

6.6.1 บทบาทขององคกรดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

  องคกรหลักทางสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซ่ึงมี

สถานะเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และในปจจุบันยังคงปฏิบัติหนาท่ีอยูโดยผลของประกาศคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ฉบับท่ี 11/2557 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

   บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะสอดคลองกับหลักการปารีสท้ัง 5 ประการ 

อยางไรก็ดี อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะเปนไปในลักษณะของการใหคําปรึกษา

หรือคําแนะนําเก่ียวกับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน และรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนไว เพ่ือดําเนินการสงตอไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจ ซ่ึงรวมถึงอํานาจหนาท่ีในการเสนอเรื่องพรอม
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ดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองเก่ียวกับประเด็นความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และอํานาจใน

การฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทยมีอํานาจหนาท่ีในลักษณะก่ึงตุลาการ หรือ 

Quasi-Judicial Function กลาวคือ มีอํานาจตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการ

กระทําดังกลาวเพ่ือดําเนินการ การรับขอรองเรียนจากประชาชนหรือภาคเอกชนแลวพิจารณาขอเท็จจริง และ

จัดทําขอเสนอแนะตอบุคคลหรือหนวยงานผูละเมิดสิทธิ วาบุคคลหรือหนวยงานดังกลาวควรตองแกไขหรือ

เยียวยาปญหาการละเมิดสิทธิดังกลาวอยางไร อํานาจและบทบาทเชนนี้มีความคลายคลึงใกลเคียงกับอํานาจ

ตุลาการ เพียงแตกระบวนการเปนไปในลักษณะท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวกวา และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมมีผลผูกพันในลักษณะเชนเดียวกันกับคําพิพากษาของศาล ลักษณะ

เชนนี้จึงทําใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทยมีอํานาจหนาท่ีในลักษณะก่ึงตุลาการ หรือ 

Quasi-Judicial Function อยางไรก็ดี เนื่องจาก Quasi-Judicial Function มีขอบเขตท่ีกวาง คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทยแมจะมีอํานาจหนาท่ีในลักษณะก่ึงตุลาการ แตยังไมไดมีอํานาจถึงระดับ

ชี้ขาดขอพิพาทระหวางคูกรณีไดเองโดยตรง แตจะใชวิธีทําความเห็นสงไปศาลท่ีมีเขตอํานาจในกรณีดังกลาว

แทน 

 ท้ังนี้ ในการวิเคราะหบทบาทขององคกรสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับ

บทบาทขององคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมนั้น 

จําตองตระหนักวา กลไกในการคุมครองสิทธิมนุษยชนดังกลาวอยูในระดับท่ีแตกตางกัน กลาวคือ องคกรสิทธิ

มนุษยชนของประเทศไทยเปนกลไกในการคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ ในขณะท่ีองคกรระหวาง

ประเทศท่ีไดศึกษาในบทขางตนของรายงานวิจัยนี้ ไดแก องคกรทางสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคยุโรป ภูมิภาค

อเมริกา และภูมิภาคแอฟริกา ลวนแตเปนกลไกในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ดังนั้น ลักษณะ 

บทบาท และอํานาจหนาท่ีขององคกรดังกลาวจึงมีความแตกตางจากของประเทศไทย อยางไรก็ตาม การ

วิเคราะหเปรียบเทียบเชนนี้ก็สามารถชี้ใหเห็นแนวทางเพ่ือนํามาสูการพัฒนาการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ี

เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไดในระดับหนึ่ง 

 จากการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคอเมริกา และภูมิภาคแอฟริกา เห็นไดวา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคของท้ังสองภูมิภาคนี้จะมีอํานาจชี้ขาดขอพิพาทเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนไดเองโดยตรง แตคําชี้ขาดดังกลาวจะมีสถานะเปนเพียงคําแนะนํา (Recommendation) 

เทานั้น อยางไรก็ตาม แมคําชี้ขาดจะมีสถานะเปนเพียงคําแนะนํา แตโดยท่ัวไปแลวคูพิพาทมักจะยึดถือตาม

แนวทางคําแนะนําของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคนั้น เนื่องจากหากกรณีปรากฏวาตองมีการ



P a g e  | 245 

 

ฟองรองบังคับคดีเพ่ือดําเนินการเยียวยาหรือตองมีการกําหนดความรับผิดในการชดใชคาเสียหายใหแกกัน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคดังกลาวจะนําเรื่องเสนอตอศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคตอไป 

 บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริกาและภูมิภาคแอฟริกาจึงมีมากกวา

บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

ภูมิภาคนั้นไดใชอํานาจหนาท่ีก่ึงตุลาการดวยในการชี้ขาดขอพิพาทระหวางคูกรณีดวย บทบาทในการคุมครอง

สิทธิมนุษยชน (Protecting Function) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเชนนี้จึงมีมากกวาของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย กลาวคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคจะเขามามีสวนใน

การชี้ขาดระงับขอพิพาทดวย มิใชเพียงแคพิจารณาเรื่องรองเรียนแลวนําสงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือฟอง

คดีตอศาล ดังเชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย ซ่ึงไมไดมีอํานาจในการชี้ขาดขอ

พิพาทในตัวเอง แตเปนไปในลักษณะใหความสะดวกและใหความเห็นหรือคําแนะนําเทานั้น 

  ท้ังนี้ หากพิจารณากรณีภูมิภาคยุโรป จะเห็นไดวาภูมิภาคยุโรปไมไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรปข้ึนมาเปนการเฉพาะ สถาบันสิทธิมนุษยชนท่ีมีลักษณะดังเชนคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติจะเปนการจัดต้ังภายในของแตละประเทศเทานั้น ซ่ึงไมใชทุกประเทศในภูมิภาคยุโรปท่ีจะมี

สถาบันสิทธิมนุษยชนท่ีเทียบเทาไดกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศไทย สาเหตุท่ีเปน

เชนนี้เนื่องจากภูมิภาคยุโรปไดใหเรื่องการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนเปนอํานาจและการตัดสินใจของแตละ

ประเทศ อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนไดจัดตั้งเพียงศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรปเทานั้น เพ่ือทํา

หนาท่ีระงับขอพิพาททางสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค โดยประชาชนสามารถนําขอพิพาทเสนอตอศาลสิทธิ

มนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรปไดโดยตรง โดยไมจําตองผานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสียกอน ตางกับภูมิภาค

อเมริกาและภูมิภาแอฟริกา ท่ีประชาชนไมสามารถเสนอขอพิพาทตอศาลสิทธิมนุษยชนโดยตรงได ตองยื่นตอ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคเสียกอน เพ่ือจะไดคัดกรองขอพิพาทในระดับหนึ่งกอน ตอเม่ือตอง

เปนการสมควรท่ีจะตองมีการบังคับคดีหรือชดใชคาเสียหายเทานั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาค

ดังกลาวจึงจะนําเรื่องเสนอตอศาล 

  เม่ือพิจารณาถึงอํานาจของประชาชนในภูมิภาคยุโรปซ่ึงสามารถเสนอขอพิพาทตอศาลสิทธิ

มนุษยชนโดยตรงไดเชนนี้แลว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคจึงไมมีความจําเปนนัก อีกท้ังอนุสัญญา

ยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนทําหนาท่ีไดดีโดยไมจําเปนท่ีจะตองมีกลไกรับเรื่องรองเรียนอีกทอดหนึ่งเสียกอน 

  อนึ่ง หากพิจารณากรณีการระงับขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย แมจะไม

สามารถนํามาเปรียบเทียบกับกลไกการระงับขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคได เนื่องจากเปน

กลไกทางสิทธิมนุษยชนตางระดับกัน ท้ังนี้ โดยท่ัวไปแลวจะไมมีการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
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ข้ึนมาเปนการเฉพาะ แตจะเปนการจัดต้ังข้ึนในระดับภูมิภาคเพ่ือจัดการกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศสมาชิกท่ีประชาชนภายในประเทศไมมีหนทางอ่ืนใดท่ีจะเยียวยาโดยอาศัยภายในประเทศไดอีก

แลว กลาวคือ ไดมีการใชกระบวนการเยียวยาภายในประเทศทุกชองทางแลว (Exhaustion of Local 

Remedies) ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ไมไดมีการจัดต้ังศาลสิทธิมนุษยชนข้ึนเปนการเฉพาะ ดังนั้น การ

ฟองรองคดีท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะตองพิจารณาลักษณะของขอพิพาทวาตกอยูภายใตเขต

อํานาจของศาลใด ศาลท่ีพิจารณาคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจึงแตกตางกันไปตามแต

การนําเอากฎหมายท่ีใหสิทธิในการฟองรองคดีหรือกฎหมายท่ีกําหนดเขตอํานาจศาล มาปรับใชในแตละกรณี 

  สําหรับศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจหนาท่ีหลักในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมาย หากกฎหมายฉบับใดมีเนื้อหาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ก็อยู

ภายใตเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีศาลปกครองจะพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎ

และคําสั่งทางปกครอง ตลอดจนการกระทําอันเปนการละเมิดทางปกครองของเจาพนักงาน โดยหากกฎหรือ

คําสั่งทางปกครองใดๆมีเนื้อหาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ่ึงไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา

พนักงานมีการกระทําทางปกครองท่ีมีผลเปนการละเมิดสิทธิของประชาชน กรณีพิพาทดังกลาวยอมตกอยู

ภายใตเขตอํานาจของศาลปกครอง สวนคดีเรียกรองคาเสียหายจากการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยอาศัยหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด ก็จะเปนคดีท่ีอยูภายใตอํานาจของศาลยุติธรรม 

  เม่ือพิจารณาอํานาจของศาลในประเทศไทยเชนนี้จะเห็นไดวา แมท้ังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

และศาลยุติธรรมจะมีอํานาจพิจารณาคดีหรือขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนก็ตาม แตไมไดเปนการ

พิจารณาท่ีอางอิงหลักการทางสิทธิมนุษยชนโดยตรง แตจะเปนการพิจารณาท่ีอางอิงถึงสิทธิท่ีไดรับการรับรอง

ไวในกฎหมายตางๆ เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ หรือการละเมิดทางแพง เปนตน การนําคดี

ฟองรองสูศาลจึงตองพิจารณาลักษณะของขอพิพาทวาเปนการอางอิงถึงสิทธิหรือการกระทําอันละเมิดตอสิทธิ

ภายใตกฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง เพ่ือท่ีจะไดนําคดีไปฟองรองยังศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีดังกลาว

อยางถูกตอง 

ดังนั้น จึงเปนขอนาพิจารณาวา ลักษณะของการดําเนินคดีเพ่ือระงับขอพิพาทเก่ียวกับมนุษยชน

ภายในประเทศไทย ตางกับกรณีของภูมิภาคยุโรปท่ีมีศาลสิทธิมนุษยชนเปนองคกรระงับขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนในระดับภูมิภาคเปนการเฉพาะและมีอํานาจรับการเสนอคดีฟองรองจากประชาชนไดโดยตรง เม่ือ

เปนเชนนี้แลว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากเปนองคกรท่ีใหคําแนะนําแก

ประชาชนและในกรณีท่ีเห็นสมควรตองมีคําพิพากษาชี้ขาดตัดสิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจ

เสนอขอพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาว พรอมท้ังทําความเห็น นําเสนอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ

ในการระงับขอพิพาทดังกลาว ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงควรมีความรูท่ีถูกตอง
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สมบูรณครบถวนเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในแงมุมตางๆ เพ่ือเปนท่ีพ่ึงแกประชาชนตอไป และเพ่ือใหบทบาทของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการคุมครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6.6.2 แนวทางคําพิพากษาท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

 หากพิจารณาขอรองเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมซ่ึงไดยื่นตอ

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติแลว จะเห็นไดวาขอรองเรียนสวนใหญจะเก่ียวของกับเรื่องสิทธิชุมชน ซ่ึง

สิทธิชุมชนนี้ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยบทบัญญัติเรื่อง “สิทธิ

ชุมชน” จะมีลักษณะเปนการรับรองสิทธิของชุมชนในการคุมครอง อนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติในชุมชน

ของตน โดยใหมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กลาวคือ โครงการใดๆท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

จะตองมีการทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และตองจัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียเสียกอน สิทธิชุมชนจึงมีลักษณะเปนสิทธิเชิง

กระบวนการ 

 ขอรองเรียนตางๆ ท่ียื่นตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมักจะเก่ียวของกับประเด็นท่ีวา

กฎหมายท่ีบังคับใชอยูนั้นมีบทบัญญัติท่ีขัดหรือลิดรอนสิทธิชุมชนอันเปนสิทธิท่ีไดรับรองตามรัฐธรรมนูญ

หรือไม ซ่ึงเม่ือเปนปญหาท่ีเก่ียวของกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแลว กรณีดังกลาวยอมอยู

ภายใตอํานาจในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แนวทางคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญสวนใหญจึง

เก่ียวของกับการละเมิดสิทธิชุมชนซ่ึงเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญและเปนสิทธิเชิงกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการสิ่งแวดลอม มากกวาท่ีจะเขามาชี้ขาดในประเด็นเรื่องการละเมิดตอสิทธิในสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสิทธิเชิง

เนื้อหาโดยตรง บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเชิงเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอมจึงอาจยังไมชัดเจนนัก 

 คําพิพากษาของศาลปกครองหลายคดีจะมีความเก่ียวของกับการกระทําอันเปนการทําลายหรือทําให

เสื่อมโทรมซ่ึงสิ่งแวดลอมมากกวาของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับสิทธิชุมชนหรือสิทธิตามรัฐธรรมนูญเปน

หลัก สําหรับศาลปกครองนั้น ในกรณีท่ีประชาชนตองการเรียกรองคาเสียหายหรือการชดใชเยียวยาจากการท่ี

รัฐหรือหนวยงานของรัฐเพิกเฉยไมควบคุมหรือจัดการกับปญหามลพิษตางๆ คดีลักษณะเชนนี้จะอยูภายใต

อํานาจของศาลปกครอง 

จากการศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีท่ีมีความเก่ียวของกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม 

ดังท่ีไดศึกษามาในรายงานวิจัยขางตน สามารถนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคําวินิจฉัยขององคกรสิทธิ

มนุษยชนในระดับภูมิภาคไดดังตอไปนี้ 
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 หากพิจารณาคดีของศาลปกครองท่ีเก่ียวของกับความเสียหายแกชีวิตหรือสุขภาพของประชาชน เชน 

คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 415/2550 (คดีโคบอลท 60) เปนเรื่องเก่ียวกับความบาดเจ็บและการเจ็บปวยท่ีเกิดจาก

สารโคบอลท 60 ศาลไดตัดสินเก่ียวคาสินไหมทดแทนตางๆ โดยอาศัยหลักเรื่องกฎหมายแพงและพาณิชยวา

ดวยละเมิด ทําใหจําตองมีการพิสูจนความสัมพันธระหวางผลและการกระทํา ตลอดจนการพิสูจนรายละเอียด

ตางๆ ในการคิดคํานวณหาคาสินไหมทดแทน ในขณะท่ีคดีท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันเชนนี้ใน

ภูมิภาคอ่ืน เชน คดี Oneryaildiz v. Turkey ของภูมิภาคยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรปไดตัดสิน

วาการอนุญาตใหเปดและประกอบกิจการท่ีมีความเสี่ยงตอชีวิตมนุษย เกิดกาซมีเทนท่ีมีสวนสําคัญทําให

ประชาชนเสียชีวิต ถือไดวามีการละเมิดสิทธิในชีวิตซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง หรือคดี SERAC and 

Another v. Nigeria ซ่ึงเปนเรื่องความเสียหายตอสุขภาพรางกายจากการปนเปอนของสารพิษ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคแอฟริกาไดตัดสินวาเปนการละเมิดสิทธิในรางกายและสิทธิในสิ่งแวดลอม 

 เม่ือพิจารณาตัวอยางแนวทางคําพิพากษาและคําวินิจฉัยขององคกรทางสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาค

ของภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคแอฟริกาดังขางตนแลว จะเห็นไดวา มีการปรับเอาการกระทําอันสงผลเปนการ

ทําลายหรือทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมในกรณีดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะท่ีคดีลักษณะ

เดียวกันนี้ในประเทศไทยกลับเปนการอางอิงการละเมิดตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยท่ัวไป โดยไมได

กลาวถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทตางๆไวแตอยางใด แสดงใหเห็นไดวาแนวทางของคดีปกครองท่ีมี

ลักษณะเชนนี้ในประเทศไทย เนื้อหาของคดียังคงยึดโยงอยูกับหลักกฎหมายพ้ืนฐานในเรื่องละเมิดทาง

กฎหมายแพงและพาณิชย มากกวาท่ีจะไปถึงระดับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 เชนเดียวกันกับในคดีหมายเลขแดงท่ี อ. 730-748/2557 ซ่ึงเปนคดีเก่ียวกับกรณีท่ีโรงไฟฟาแมเมาะ

กอใหเกิดมลพิษตอชุมชน สามารถเทียบไดกับคดี Lopez Ostra v. Spain และคดี Fadeyeva v. Russia ของ

ภูมิภาคยุโรป ซ่ึงเปนคดีเก่ียวกับมลภาวะท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน โดยในคดี Lopez Ostra 

v. Spain และคดี Fadeyeva v. Russia ศาลสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาคยุโรปไดพิจารณาวาการละเลยเพิกเฉย

ของรัฐในการปลอยใหมีการกอมลพิษดังกลาวจัดไดวาเปนการละเมิดสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัวอันเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ในขณะท่ีคดีโรงไฟฟาแมเมาะของประเทศไทยไดอาศัยหลัก

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด มาปรับใชเพ่ือกําหนดคาสินไหมทดแทนใหกับผูฟองคดีซ่ึงเปน

ผูเสียหาย อยางไรก็ตาม ศาลไดกลาวไวในชวงหนึ่งวากิจการท่ีกอมลพิษของโรงงานไฟฟาแมเมาะนั้นเปนการ

กระทบตอสิทธิในการดํารงชีพอยางปกติสุข ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ เห็นไดวาศาลปกครองใน

คดีโรงไฟฟาแมเมาะไดมีการพยายามโยงเอาการกอมลพิษเขาเปนการกระทําอันละเมิดตอสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

แตท้ังนี้ ทายท่ีสุดแลว หลักกฎหมายท่ีนํามาใชเปนหลักในการเยียวยาใหแกผูเสียหายไดแกหลักกฎหมายแพง

และพาณิชยวาดวยละเมิด 
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 แมแตในคดีหมายเลขแดงท่ี อ. 749-764/2557 (คดีเหมืองถานหินแมเมาะ) ซ่ึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ

การไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม คดีดังกลาวมีเนื้อหา

เก่ียวพันกับสิทธิเชิงกระบวนการ กลาวคือ สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ 

ซ่ึงทําใหเห็นแนวโนมและเหตุผลสมควรในการนําเอาหลักสิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการมาปรับใชกับกรณี

พิพาททางสิ่งแวดลอมอยางชัดแจงได อยางไรก็ตาม ลักษณะการบรรยายฟองคดีกลับเปนไปในลักษณะของ

การฟองตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด ทําใหตองนําเอาหลักกฎหมายละเมิดมาปรับใช ซ่ึง

รวมถึงการพิสูจนความสัมพันธระหวางผลและการกระทําเพ่ือเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทน 

 จากแนวทางคําพิพากษาของศาลปกครองและแนวทางการตอสูคดีทางปกครองท่ีเก่ียวของกับปญหา

สิ่งแวดลอม เห็นไดวาหลักสิทธิมนุษยชนไมไดถูกนําข้ึนมาปรับใชโดยตรง ศาลปกครองตลอดจนการตอสูคดี

ของคูความจะอาศัยหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดซ่ึงเปนหลักกฎหมายพ้ืนฐานท่ัวไปมาปรับใช 

มากกวาท่ีจะอาศัยหลักกฎหมายสิ่งแวดลอมหรือหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมาปรับใชโดยตรง 

 สําหรับคดีเก่ียวกับมลภาวะทางเสียงท่ีเกิดจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดแก คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ. 

13/2552 สามารถนํามาพิจารณาเทียบเคียงไดกับคดี Powell and Rayner v UK ของภูมิภาคยุโรป ซ่ึงเปน

คดีเก่ียวกับมลพิษทางเสียงจากทาอากาศยานฮีธโธรว แมท้ังสองคดีนี้จะมีผลลัพธเหมือนกันคือรัฐไมมีความผิด 

แตมีความแตกตางกันในเหตุผล กลาวคือในคดี Powell and Rayner v UK ศาลสิทธิมนุษยชนของภุมิภาค

ยุโรปยอมรับวามลภาวะทางเสียงจากทาอากาศยานดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัวอันเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง แตมีเหตุเรื่องความจําเปนทางเศรษฐกิจ โดยศาลไดชั่งน้ําหนัก

ระหวางประโยชนทางเศรษฐกิจของการสรางทาอากาศยานกับคาใชจายของผูฟองคดีท่ีตองเสียหายจากการ

ยายท่ีอยูอาศัยออกไปจากบริเวณทาอากาศยานฮีธโธรว ดังนั้น ในคดีของภูมิภาคยุโรป ศาลยอมรับวามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน แตมีเหตุอันควรใหกระทําได  

ในขณะท่ีกรณีประเทศไทย ศาลไมไดมีการยอมรับวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไมไดตัดสินวารัฐ

มีการละเมิดสิทธิประการใดของประชาชนดวย แตเปนเรื่องท่ีวารัฐไมไดมีดุลพินิจโดยไมชอบในการประเมิน

อาคารท่ีพักอาศัยของผูไดรับผลกระทบทางเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การตัดสินเชนนี้อาจกอใหเกิด

ความรูสึกขัดแยงกับผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับผลกระทบได ตราบใดท่ีผูฟองคดียังคงยืนยันวาไดรับผลกระทบจาก

มลภาวะทางเสียงอยู วิธีการท่ีเปนการอธิบายเหตุผลใหแกประชาชนไดดีท่ีสุดจึงนาจะเปนการชั่งน้ําหนัก

ระหวางประโยชนทางเศรษฐกิจและตนทุนทางสังคมท่ีเกิดจากมลภาวะ อันนาจะเปนหลักเกณฑท่ีสามารถ

เขาใจไดมากกวาการพยายามอางอิงมาตรวัดระดับเสียงท่ีเหมาะสม 
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สําหรับคดีในเขตอํานาจของศาลยุติธรรมนั้น ก็ไมไดมีลักษณะแตกตางกับคดีของศาลปกครองมากนัก 

กลาวคือเปนการอาศัยหลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดมาปรับใชเพ่ือเรียกคาสินไหมทดแทนจาก

เอกชนผูกอมลพิษ เชน คดีหมายเลขแดงท่ี 2147/2547 ซ่ึงจําเลยในคดีนี้ประกอบกิจการโรงงาน แตกลับ

ประมาทเลินเลอปลอยใหน้ําเสียของโรงงานถูกปลอยเขาสูธรรมชาติ ศาลพิพากษาวาจําเลยกระทําการอันเปน

การละเมิดจริง จึงสั่งใหจําเลยแกไขปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึน ภายใตหลักกฎหมายวาดวยละเมิด 

เม่ือพิจารณาแนวทางคําพิพากษาของศาลในประเทศไทยแลวจะเห็นไดวา คดีจํานวนมากไมไดมีการ

อางอิงถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรง ตางกับคดีท่ีมีลักษณะเดียวกันในตางประเทศท่ีจะมีการตัดสินถึงการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรง ในขณะท่ีคดีในประเทศไทยมักจะอางอิงหลักกฎหมายแพงและพาณิชยท่ัวไปวา

ดวยละเมิดเปนหลักในการตัดสินเพ่ือใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาและชดใชคาสินไหมทดแทน 

  อนึ่ง การศึกษาคําพิพากษาขางตน ไมวาจะในคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล

ยุติธรรม ลวนเปนการศึกษาคําพิพากษาในคดีท่ีถึงท่ีสุดแลวต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ณ ขณะทํารายงานวิจัย

ฉบับนี้คือเดือนเมษายน พุทธศักราช 2559 ท้ังนี้ ในระยะหลัง คดีจํานวนมากไมวาจะเปนคดีปกครองหรือคดี

ภายใตเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ไดเริ่มเปลี่ยนเปนการอางอิงถึงสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับรองตามกฎหมายมาก

ข้ึนและมีการอางอิงถึงสิทธิชุมชน นอกจากนี้คําขอในคดีตางๆ ในระยะหลังจะไมไดเปนแตเพียงการฟองรองขอ

เรียกคาสินไหมทดแทนเปนคาเสียหายอันเปนจํานวนเงินแลว แตมีแนวโนมท่ีจะมีคําขอทายฟองเปนการขอให

กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทน อยางไรก็ดี ขอบเขตการวิจัยจํากัดอยูเพียงการศึกษาคํา

พิพากษาในคดีท่ีถึงท่ีสุดแลวเทานั้น จึงยังคงตองเปนประเด็นท่ีนาติดตามผลและพิจารณาตอไปวา คดีขอพิพาท

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมในอนาคตจะมีการนําเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาปรับใชมากนอยเพียงใด  
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บทสังเคราะหและขอเสนอแนะ 

 

7.1 บทสังเคราะห 

  คณะผูศึกษาวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบโดยสํารวจตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและตราสาร

สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอเมริกา ยุโรป แอฟริกาท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอม (Human 

Right Instruments) และตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศและตราสารสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคอมริกา 

ยุโรป แอฟริกาท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนมาวิเคราะห โดยพิจารณาแนวทางการปรับใชและการตีความจาก

คดีตัวอยางในศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงภูมิภาค

อเมริกาและแอฟริกา รวมถึงการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของประเทศในภูมิภาคท้ังสามท่ีมีเนื้อหารับรองสิทธิท่ี

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม เพ่ือนํามาวิเคราะหประสบการณของประเทศไทยในการคุมครองสิ่งแวดลอมโดยอาศัย

สิทธิมนุษยชน ผลของการศึกษาดังกลาว ไดบทสังเคราะหดังนี ้

7.1.1 ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

     เนื่องจากความแตกตางทางความคิดเชิงวิชาการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ

ปญหาท่ีวา สิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม คณะผูวิจัยเห็นวาปญหาท่ีสําคัญมากกวาการคํานึงถึง

วาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม คือปญหาท่ีวาควรจะคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับใดจึงจะ

เหมาะสม เพราะไมวาสิทธิในสิ่งแวดลอมจะเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม แตถารัฐคุมครองสิ่งแวดลอมในระดับท่ี

เหมาะสมแลวสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ก็ยอมไมถูกกระทบเชนเดียวกัน  จึงอาจแบงแยกคําวา สิทธิในสิ่งแวดลอม

ออกเปน 3 ระดับ ตามความสัมพันธตอสิทธิมนุษยชนเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจในระดับตางๆ ดังนี้ 

 1) สิทธิในการมีชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมท่ีไมทําลายสุขภาพ 

  สิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีไมทําลายสุขภาพ เปนสิทธิในสิ่งแวดลอมในความหมายแบบ

แคบ ซ่ึงอาจถือไดวาสิทธิดังกลาวไมใชสิทธิในสิ่งแวดลอมอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากเปนการผสมผสานสิทธิ

มนุษยชนท่ีมีอยูแลว เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ เขามามีสวนชวยในการคุมครองสิ่งแวดลอมแบบ

กลมกลืนกันไป และสิทธิแบบนี้เปนสิทธิเชิงปจเจกบุคคล (Individual Rights) หมายความวา ผูทรงสิทธิและผู

ถูกกระทบสิทธิเปนปจเจกบุคคลแตละคน มิใชเปนสิทธิรวมกัน (Collective Right) แตอยางใด ปจเจกบุคคล

ผูใดถูกกระทบสิทธิยอมสามารถเรียกรองใหรัฐคุมครองไดเปนรายๆ ไป หรือจะรวมกันเรียกรองก็ได แตการ

พิจารณาคุมครองสิทธิยอมตองพิจารณาตามความรายแรงแหงการกระทบสิทธิเปนรายกรณีไป 
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  การอางสิทธิประเภทนี้ตอรัฐ มักจะเปนการอางสิทธิในเชิงปฏิเสธ (Negative Rights) ผูทรงสิทธิจะ

เรียกรองไดเม่ือถูกกระทบสิทธิใหอาจเสียหาย หรือมีการทําใหเกิดความเสียหายตอตนเอง โดยเรียกรองใหรัฐ

คุมครองจากการท่ีจะไมถูกกระทําความเสียหายจากการไดมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีไมทําลายสุขภาพเกินปกติ 

เชน การเรียกรองเม่ือมีการปลอยมลพิษออกมาจนทําลายสุขภาพของผูถูกกระทบสิทธิ หรือการตัดไมทําลาย

ปาจนทําใหเกิดน้ําทวมมีผูคนลมตาย ผูถูกกระทบสิทธิยอมมีสิทธิในการเรียกรองใหรัฐคุมครองสิทธิเชนวานี้ได 

 สิทธิในเชิงปฏิเสธเชนวานี้ อาจนําสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูมาใชบังคับไดโดยอนุโลมก็อาจเปนการ

เพียงพอได ตามท่ีศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดมีคําพิพากษาคุมครองสิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิน สิทธิใน

ชีวิตสวนตัวและครอบครัว เปนตน โดยการละเมิดสิทธิเชนวานี้จะอาศัยมาตรฐานข้ันต่ําท่ีรัฐควรจะตองกระทํา 

โดยอาศัยฐานท่ีวาเม่ือเปรียบเทียบประโยชนระหวางสิทธิสวนตนกับกับผลประโยชนของสังคมโดยสวนแลว 

การคุมครองสิทธิมนุษยชนจะตองอยูในระดับท่ีสมดุลกัน จะเห็นไดวา แมจะมีอนุสัญญา Aarhus ท่ีกําหนดใหมี

สิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีไมทําลายสุขภาพ แตศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปยังคงใชสิทธิมนุษยชน

ขางเคียงในการคุมครองสิ่งแวดลอมอยูในปจจุบัน อยางไรก็ดี ยังคงมีบางคดีท่ีศาลไดวางหลักไววาการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนอาจตองคุมครองในเชิงบวกดวย แตก็เปนการวินิจฉัยโดยการปรับใชสิทธิขางเคียงท่ีมิใชสิทธิใน

สิ่งแวดลอม  

 2) สิทธิในส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมตอประชาชน  

  สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอประชาชน ตามแนวทางนี้ ถือเปนสิทธิในเชิงบวก (Positive 

Rights) โดยท่ีรัฐจะตองจัดใหมีสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดปราศจากมลพิษตามมาตรฐานท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ีรัฐจะสามารถ

ทําได โดยท่ีประชาชนไมจําเปนตองไดรับความเสียหายจากการถูกกระทบสิทธิ เพียงแตรัฐไมจัดใหมี

สิ่งแวดลอมท่ีสะอาดตามมาตรฐานสูงท่ีสุดก็ถือวาประชาชนถูกกระทบสิทธิ และประชาชนมีสิทธิเรียกใหรัฐ

คุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมนี้ได ดังนั้น สิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดตามแนวทางนี้จึงเปนสิทธิเชิงกลุมหรือสิทธิ

รวมกันของประชาชน (Collective Rights) มีขอสังเกตวา สิทธิประเภทนี้มักโยงเขาไปพิจารณารวมกันกับสิทธิ

ในการพัฒนาซ่ึงเปนสิทธิเชิงกลุมเชนเดียวกัน โดยถือวา การคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดจะนําไปสูการ

เคารพ และคุมครองสิทธิในการพัฒนาไดเปนอยางดี ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศพัฒนานอยจนถึงประเทศกําลัง

พัฒนาท่ีประสงคคุมครองสิทธิในการพัฒนาใหไดรับการเคารพมากยิ่งข้ึน 

  3) การคุมครองส่ิงแวดลอมเพ่ือการเติมเต็มสิทธิมนุษยชน (Human Rights and the 

Environmental Protection)  

   แทจริงแลวเปาหมายของสิ่งแวดลอมก็คือการคุมครองสิ่งแวดลอมใหดีท่ีสุดเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน ดังนั้น การคุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ือการเติมเต็มสิทธิมนุษยชนถือเปนวิธีการท่ีสามารถดําเนินการไปได

ทันทีโดยไมจําเปนตองนําสิทธิในสิ่งแวดลอมไปคุมครองในฐานะสิทธิมนุษยชนแตอยางใด ท้ังนี้ ไมวาประเทศ

ตางๆ จะยอมรับวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือไมก็ตาม สอดคลองกับแนวทางขององคการ
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สหประชาชาติท่ีเห็นวาการคุมครองสิ่งแวดลอมถือเปนสิ่งท่ีจําเปนตองกระทําเพ่ือใหการคุมครองสิทธิมนุษยชน

มีความสมบูรณ โดยคําวาสิทธิมนุษยชนมีความสมบูรณนี้ อาจหมายถึงสิทธิในสิ่งแวดลอม หรือสิทธิขางเคียง

ของการคุมครองสิ่งแวดลอมก็ได เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในน้ํา สิทธิในอาหาร สิทธิในสุขภาพ สิทธิในความเปน

สวนตัวและชีวิตครอบครัว สิทธิในทรัพยสิน สิทธิเชิงกระบวนการ เปนตน 

 อยางไรก็ดี ขอเสียของการนําสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาใชคุมครองสิ่งแวดลอมอาจทําใหกลไกในการ

คุมครองมีความยากลําบากในแงของกระบวนการในการพิสูจนใหครบถวนถึงการละเมิดสิทธิในสิ่งแวดลอมซ่ึง

ตองใชข้ันตอนและวิธีการตางๆ ในการพิสูจนซ่ึงตองมีกระบวนการแกไขภาระการพิสูจนในกฎหมายภายใน

ตอไป 

 ท้ังนี้ การคุมครองสิ่งแวดลอมโดยอาศัยสิทธิมนุษยชนเทาท่ีมีอยูถือเปนสิ่งท่ีสําคัญตอนานาประเทศ

โดยยังไมมีความจําเปนตองรับรองวาสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม เนื่องจากปญหาดังกลาวเปน

ปญหาท่ียังไมเปนท่ียุติ ดังนั้น หากประเทศใดยึดหลักในการคุมครองสิ่งแวดลอมใหดีเสมอ ทําใหประชาชนได

อยูอาศัยในสิ่งแวดลอมท่ีดี ยอมเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนไปดวย 

  4) สิทธิเชิงกระบวนการในการคุมครองส่ิงแวดลอมถือวาเปนเครื่องมือสําคัญ 

 สิทธิเชิงกระบวนการ เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจในโครงการท่ี

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม เปนสิทธิท่ีมีอยู

แลวและมีสวนชวยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการคุมครองสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการคุมครองสิทธิในเชิงเนื้อหา 

ซ่ึงปรากฏอยูในตราสารระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมเปนสวนใหญ ดังนั้น สิทธิเชิงกระบวนการจึง

เปนสิ่งท่ีรัฐจะละเลยไมไดในการคุมครองสิ่งแวดลอม  

 ท้ังนี้ ปจจุบันยังไมวิธีการและกระบวนการในการปรับใชสิทธเิชิงกระบวนการท่ีเปนรูปธรรม ในแตละ

กิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงสมควรมีกฎหมายท่ีกําหนดวิธีการในการนําสิทธิเชิงกระบวนการไป

ปรับใชใหเกิดความชัดเจนเพ่ือทําใหสิทธิเชิงเนื้อหาไดรับการเคารพอยางเต็มท่ี 

 7.1.2 การคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

 ในระดับระหวางประเทศ การคุมครองสิ่งแวดลอมไดรับการยอมรับวามีความจําเปนเพ่ือใหการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนประเภทตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตยังไมมีการยอมรับสิทธิใน

สิ่งแวดลอม (Right to Environment) ในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ 

 ในภูมิภาคยุโรป ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปไดนําเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใชในขอพิพาท

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม โดยอาศัยสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการรับรองอยูแลวมาปรับใชกับสถานการณ
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ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเปนรายกรณีไป เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในการเคารพชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัว เปนตน 

 ปจจุบันอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนยังไมยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมวาเปนสิทธิมนุษยชน 

และมองวาสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวสามารถนํามาปรับใชกับกรณีทางสิ่งแวดลอมตางๆ ไดอยาง

เพียงพอ หากมีการคุมครองและบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 ภูมิภาคอเมริกานําเอาสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาปรับใชกับกรณีขอพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดลอม

เชนเดียวกัน กอนท่ีตอมาพิธีสารซานซัลวาดอรซ่ึงเปนพิธีสารเพ่ิมเติมของอนุสัญญาวาดวยสิทธิ

มนุษยชนแหงอเมริกาจะไดบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมข้ึน 

 สิทธิมนุษยชนเชิงกระบวนการถูกนํามาใชเพ่ือเติมเต็มสิทธิมนุษยชนเชิงเนื้อหาในการคุมครอง

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปท่ีไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม 

 7.1.3 การปกปองส่ิงแวดลอมโดยอาศัยสิทธิมนุษยชน 

 ในทางกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ไมวาจะเปน Soft Law และ Hard Law แมจะมีการ

บัญญัติรับรองถึงความเชื่อมโยงระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม หรือกลาวถึงความสําคัญของ

สิ่งแวดลอมตอสิทธิมนุษยชน แตยังไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) 

ในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งเปนการเฉพาะ 

 ภูมิภาคอเมริกา ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยกลุมประเทศในทวีปอเมริกาใต และภูมิภาคแอฟริกา ได

มีการบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวในตราสารสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 

  เปนท่ีนาสังเกตวากลุมประเทศกําลังพัฒนาเลือกท่ีจะใชวิธีการในการคุมครองสิ่งแวดลอมโดยกําหนด

รับรองสิทธิประเภทใหมข้ึนมาดังเชนภูมิภาคอเมริกาและภูมิภาคแอฟริกา ในขณะท่ีภูมิภาคยุโรปซ่ึงประกอบไป

ดวยประเทศพัฒนาแลว เลือกท่ีจะนําเอาสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาปรับใชเพ่ือจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอม 

 7.1.4 ลักษณะเฉพาะตัวของประเทศไทยในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

    ประเทศไทยเริ่มมีพัฒนาการดานสิทธิมนุษยชนท่ีชัดเจนท่ีสุดเม่ือรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 โดย

กําหนดใหมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ ในขณะเดียวกัน

ประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมครั้งใหญเม่ือป พ.ศ. 2535 แตไมเคยไดมีการคํานึงถึง

ความเชื่อมโยงระหวางการใชสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมทําใหเกิดการปรับใชท่ีไมมีทิศทางท่ีแนนอนชัดเจน 

 นอกจากนี้ ความตื่นตัวของประชาชนไทยในดานสิทธิมนุษยชนยังถือวาเพ่ิงอยูในระยะปรับตัว จึง

สงผลใหการคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอมยังขาดองคความรูและความเขาใจในระดับหนึ่ง แมสิทธิตางๆท่ีมีอยูใน
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รัฐธรรมนูญก็มิไดมีการศึกษาแยกองคประกอบออกมาใหชัดเจนเพ่ือระบุหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐในการมี

สวนรวมรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดการเคารพ คุมครอง และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนใหสมบูรณ สิ่งท่ีสําคัญคือความ

เชื่อมโยงระหวางสิทธิตางๆ ท่ีมีกฎหมายคุมครองวามีความเชื่อมโยงกันอยางไร รวมถึงสิทธิชุมชน และสิทธิเชิง

กระบวนการท่ีมีอยูในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยิ่งไปกวานั้น การนําสิทธิมนุษยชนเทาท่ีมีอยูและไดรับความ

คุมครองอยูในปจจุบันมาคุมครองสิ่งแวดลอมยังคงทําไดอยางจํากัด สมควรตองสรางองคความรูในการปรับใช

สิทธิมนุษยชนเทาท่ีมีอยูคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยใหเต็มท่ีครบถวน หากปรากฏวาไดใชสิทธิเทาท่ีมี

อยูแลวยังไมอาจคุมครองสิ่งแวดลอมไดก็สมควรศึกษาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการตางๆ ใหสอดคลอง

ตองกันดวย 

 อยางไรก็ตาม การคุมครองสิ่งแวดลอมไมวาจะดําเนินการไปดวยวิธีการใด หากผลสุดทายคือการท่ี

ประเทศไทยมีสิ่งแวดลอมท่ีดียอมถือวาเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติท้ังสิ้น อยางไรก็ดี ปญหาเก่ียวกับ

สิทธิมนุษยชนมิใชเปนเพียงปญหาท่ีอยูภายในประเทศแตสิทธิมนุษยชนมีความเปนสากล ดังนั้น การจะ

คุมครองสิ่งใดในฐานะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนจึงสมควรพิจารณาบริบทระหวางประเทศวาเปนการคุมครองใน

ฐานะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนหรือคุมครองเพียงสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใชสิทธิมนุษยชน เพราะฐานกฎหมายใน

การกลาวอางมีความแตกตางกัน 

7.2 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 7.2.1 แนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในส่ิงแวดลอมใหเปนจริงในสังคมไทยภายใตบริบท

สากลและบริบทประเทศ 

 สิทธิท่ีมีอยูแลวก็ใหมีอยูตอไป เชน กรณีของสิทธิชุมชน ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

 ควรมีกฎหมายลําดับรองเขียนขยายความวาสิทธิชุมชนตามความหมายในรัฐธรรมนูญวามีเง่ือนไข

การนําไปใชอยางไรบางตามแนวคิดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับการพัฒนาท่ียั่งยืน

แบบไทย 

 สวนเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีดีหรือสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี ถาจะใหบัญญัติข้ึนใหมก็

สามารถทําได เพียงแตจะตองเขียนเชื่อมโยงใหดีกับเรื่องสิทธิชุมชนท่ีมีอยูเดิมในรัฐธรรมนูญ 

เพราะสิทธิชุมชนเปนสิทธิเชิงกลุม 

 รัฐธรรมนูญฉบับใหมควรบัญญัติเรื่องสิทธิเชิงกระบวนการสําหรับกรณีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ

ท้ังสามเรื่อง ไดแก สิทธิในขอมูลสิ่งแวดลอม สิทธิมีสวนรวมในการตัดสินใจเรือ่งท่ีมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมเพ่ือใหปรัชญาของการ

ปกปองสิ่งแวดลอมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวไดสะทอนออกมาเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนตอการ

นําไปปฏิบัติขยายผล 
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 รัฐธรรมนูญฉบับใหมควรบัญญัติเรื่องหนาท่ีของประชาชนและหนาท่ีของรัฐในการปกปอง

สิ่งแวดลอมใหชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนาท่ีของรัฐควรเขียนไวในลักษณะท่ีมีผลผูกพันท่ีมี

บทลงโทษหากไมปฏิบัติตาม 

  7.2.2 ประเด็นท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการสรางความเขาใจพ้ืนฐานรวมกันในทางวิชาการ เพ่ือ

ประโยชนในการศึกษาตอยอดในข้ันตอไป 

 ศึกษาแนวทางการบัญญัติคุมครองสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเปนกฎหมายสูงสุดเพราะ

ถือวาเปนสิ่งท่ีรัฐพึงกระทํากอนท่ีจะดําเนินการคุมครองสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนๆ เนื่องจาก

สิ่งแวดลอมกระทบตอสิทธิมนุษยชนหลายสิทธิ รวมถึงศึกษาการบังคับใชสิทธิในสิ่งแวดลอมของ

ประเทศท่ีบัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมไวแลว โดยการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของ

ประเทศตางๆ ท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

 ศึกษาความเชื่อมโยงระหวางสิทธิท้ังหลายท่ีจะบัญญัติใหม และสิทธิท่ีบัญญัติไวแลว ท้ังใน

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาจะสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางไรเพ่ือใหเกิด

การบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการบัญญัติคุมครองสิทธิใดๆ ไวโดยไมสรางความ

เชื่อมโยงกับสิทธิท่ีมีอยูแลวนอกจากจะทําใหสิทธิท่ีบัญญัติใหมใชบังคับยากแลว ยังอาจสงผลให

เกิดการขัดกันระหวางสิทธิท่ีมีความเหลื่อมล้ํากันไป 

 สมควรติดตามพัฒนาการของสิทธิในสิ่งแวดลอมตอไปวาจะไดรับการยอมรับวาเปนสิทธิมนุษยชน

หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทขององคการสหประชาชาติ และศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

 สิทธิตามรัฐธรรมนูญไมใชทุกสิทธิท่ีเปนสิทธิมนุษยชน สมควรมีการศึกษาใหชัดเจนวาอะไรเปน

สิทธิในรัฐธรรมนูญท่ีมีสถานะเพียงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แตไมใชสิทธิมนุษยชน 

 หากรัฐธรรมนูญยังไมมีการบัญญัติคุมครองสิทธิท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม สมควรศึกษาแนวทางใน

การนําสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูแลวมาใชในการคุมครองสิ่งแวดลอมในภาคปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

ยิ่งข้ึน รวมถึงการจัดทําแนวทางในการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใหแกพนักงาน

เจาหนาท่ีเพ่ือคุมครองสิทธิอยางมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษาความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางสิทธิเชิงกลุมท้ังหลาย เชน สิทธิชุมชน สิทธิในการ

พัฒนา สิทธิในความสงบ กับสิทธิในสิ่งแวดลอมวามีความจําเปนตองคุมครองสิ่งแวดลอมโดย

อาศัยสิทธิเชิงกลุมเชนเดียวกับประเทศในทวีปแอฟริกาหรือไม และการคุมครองสิทธิเชิงกลุมเชน

วานี้ในทางปฏิบัติสําหรับประเทศท่ีบัญญัติคุมครองสิทธิไวในรัฐธรรมนูญมีประสิทธิผลเปนท่ีนาพึง

พอใจ หรือมีอุปสรรคประการใดหรือไม 
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 ศึกษาความสอดคลองระหวางสิทธิในสิ่งแวดลอมกับกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยเพ่ือปรับปรุง

กฎหมายใหมีความสอดคลองกัน รวมท้ังแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

บังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมกับสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอม

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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กําหนดการประชุม Focus Group ครั้งท่ี 1 

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง  

“ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 
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09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 - 09.40 น. เปดการประชุม  

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม  

หัวหนาโครงการวิจัย 

09.40 - 10.30 น. นําเสนอผลการศึกษาโครงการ “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม

เพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

โดย คณะผูวิจัย 

10.30 - 11.20 น. ผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

11.20 - 11.30 น. สรุปผลการประชุม 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม                 

หัวหนาโครงการวิจัย 

 

 

 

ประสานงาน/ติดตอ: คุณบิ๊ก 093-579-5730 
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โครงการศึกษาวิจัย  

เรื่อง “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

 

ความเปนมา 

ในปจจุบัน สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองสิ่งแวดลอมท่ีมีตอชีวิตและสุขภาพ

ของประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ นักวิชาการ ตลอดจนนักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมจํานวนหนึ่งจึงนําเอาประเด็น

เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มาใชอางอิงเพ่ือสนับสนุนหรือผลักดันใหมีการปกปองสิ่งแวดลอม โดย

มักมีการกลาวอางวา “สิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) ไดรับการรับรองในฐานะสิทธิมนุษยชน

ประเภทหนึ่ง การทําลายหรือการทําใหเสื่อมโทรมซ่ึงสิ่งแวดลอมจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย” ซ่ึงการ

กลาวอางดังกลาวตองการคําอธิบายในทางวิชาการประกอบ 

ในทางวิชาการนั้น สิทธิบางประเภทมีฐานะเปนสิทธิมนุษยชน แตสิทธิบางประเภทไมไดมีฐานะเปน

สิทธิมนุษยชน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สิทธิแตละประเภทไมไดมีฐานะเปนสิทธิมนุษยชนเสมอไป นอกจากนี้ ใน

กรณีท่ีบางประเทศนําเอาสิทธิมนุษยชนบางประเภทมาเขียนไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ทําใหสิทธินั้นมี

สถานะเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Rights) แตถาเปนกรณีอ่ืนท่ีมีการนําเอาสิทธิท่ีไมใชสิทธิ

มนุษยชนมาเขียนไวในรัฐธรรมนูญ ก็ไมทําใหสิทธิดังกลาวกลายเปนสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ข้ึนมาได

แตอยางใด 

ในทางกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ไมวาจะเปน Soft Law หรือ Hard Law ก็ตาม แมจะมี

การบัญญัติรับรองถึงความสัมพันธระหวาง “มนุษย” กับ “สิ่งแวดลอม” หรือกลาวถึงความสําคัญของ 

“สิ่งแวดลอม” ตอ “สิทธิมนุษยชน” แตยังไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภท

หนึ่งเปนการเฉพาะ 

จึงมีความจําเปนตองทําการศึกษาใหรอบคอบวาสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีใชอางนั้นมีสถานะอยางไร ท้ังนี้ 

ไมวาสถานะของสิทธิในสิ่งแวดลอมจะเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม ประเด็นท่ีสําคัญกวานั้น คือ การปกปอง

สิ่งแวดลอมโดยอาศัยหลักการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนขางเคียง เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในน้ํา 

สิทธิในอาหาร สิทธิในสุขภาพ และหลักการทางกฎหมายเรื่องอ่ืนควรไดรับการสนับสนุนตอไป 
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหนาท่ีโดยตรง

เก่ียวกับการคุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีภารกิจสําคัญในการสรางองคความรูเก่ียวกับ

สิทธิมนุษยชนในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิติของสิ่งแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการใชสิทธิตางๆ ท่ีมีอยู เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เห็นความจําเปนในการ

เสริมสรางองคความรูในเรื่องนี้ จึงมอบมอบหมายใหศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว ภายใตโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ

ระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 

ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน และจะสิ้นสุดโครงการในวันท่ี 28 มีนาคม 2559 

หลักการและเหตุผล 

คําวา “สิทธิมนุษยชน” นั้น เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีพึงมีและพึงไดรับการคุมครองไมวาจะอยู

ในประเทศใดรัฐใดในโลก วิธีการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การท่ีประชาชนอางสิทธิดังกลาวตอรัฐผาน

ชองทางตางๆ ท่ีกฎหมายภายในกําหนดไว ปจจุบัน การใหนิยามคําวา “สิทธิมนุษยชน” ยังมีขอถกเถียงทาง

วิชาการระหวางสองสํานักความคิดทางกฎหมาย คือ สํานักกฎหมายธรรมชาติ กับ สํานักกฎหมายฝาย

บานเมือง อยางไรก็ตาม ไดมีขอสรุปลักษณะของสิทธิมนุษยชนรวมกันไดในระดับหนึ่ง คือ สิทธิมนุษยชนตองมี

ลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก มีความเปนสากล (Universal) ไมสามารถแบงแยกได (Indivisible) และมี

ความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน (Interdependent and Interrelated) ดังนั้น สิทธิประเภทอ่ืนๆ แมจะเปน

สิทธิท่ีกฎหมายรับรองและรัฐตองใหการคุมครอง แตหากขาดลักษณะประการใดประการหนึ่งในลักษณะ 3 

ประการขางตนแลว ก็ไมมีสถานะเปนสิทธิมนุษยชน   

สิทธิมนุษยชนแบงออกเปนสองประเภท คือ สิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) และสิทธิเชิง

กระบวนการ (Procedural Rights) ตัวอยางของสิทธิเชิงเนื้อหา เชน สิทธิในชีวิต (Right to Life) สิทธิในน้ํา 

(Right to Water) สิทธิในอากาศ (Right to Air) สิทธิในดิน (Right to Soil) สิทธิในสุขภาพ (Right to 

Health) สิทธิในอาหาร (Right to Food) สิทธิในความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว (Right to Privacy and 

Family Life) สิทธิในความเปนเจาของทรัพยสิน (Right to Property) และสิทธิในการไดรับการชดเชย

เยียวยาความเสียหาย (Right to Remedy)  

ตัวอยางของสิทธิเชิงกระบวนการ เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจ 

และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสิทธิเชิงกระบวนการจะเปนพาหนะขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูการ

คุมครองสิทธิเชิงเนื้อหา นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาสิทธิเหลานี้รวมกัน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีไมอาจ
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แยกพิจารณาออกจากกันโดยอิสระได เพราะการละเมิดสิทธิประเภทหนึ่งอาจมีผลกระทบตอสิทธิอีกประเภท

หนึ่งไปดวย 

เม่ือนําลักษณะสิทธิสองประเภทดังกลาวมาพิจารณาประกอบกับการปกปองสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวา 

“สิทธิในสิ่งแวดลอม” เปนสิทธิเชิงเนื้อหาประเภทหนึ่งนั่นเอง สวนสิทธิเชิงกระบวนการท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

ไดแก สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องสิ่งแวดลอม 

และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคี (Hard Law) จํานวน 10 

ฉบับ ไมมีฉบับใดกลาวถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมเลย คงกลาวถึงแตสิทธิขางเคียงของสิทธิในสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิ

เชิงเนื้อหา เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในน้ํา สิทธิในความปลอดภัย สิทธิในอาหาร สิทธิในสุขภาพ และสิทธิเชิง

กระบวนการ ไดแก สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร และสิทธิในการตัดสินใจ รวมถึงการกําหนดพันธกรณีของ

รัฐในการปกปองสิ่งแวดลอมไวเทานั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสิทธิในสิ่งแวดลอมยังไมไดรับการยอมรับในระดับตรา

สารสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคี 

สําหรับ ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท่ีไมมีผลผูกพันรัฐภาคี (Soft Law) ท่ีศึกษามาจํานวน 

5 ฉบับ มีพัฒนาการไปในทางยอมรับใหมีการคุมครองสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยมีการกลาวถึงสิทธิมนุษยชนท่ี

เปนสิทธิขางเคียงของสิทธิในสิ่งแวดลอม การกลาวถึงสิทธิในการพัฒนาวาจะมีความสมบูรณตอเม่ือมีการ

สงเสริมสิทธิขางเคียงดังกลาว การกลาวถึงการสรางความยุติธรรมดานการพัฒนาและสิ่งแวดลอมระหวางคน

รุนปจจุบันกับคนรุนอนาคต และการกลาวถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองในการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอม ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาสิทธิในสิ่งแวดลอมยังไมไดรับการยอมรับในระดับตราสารสิทธิมนุษยชนท่ีไมมีผลผูกพันรัฐภาคี

เชนกัน 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษา ตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ท่ีไมมีผลผูกพันรัฐ (Soft Law) 

พบวา มีการเชื่อมโยงกับสิทธิขางเคียงท่ีใกลชิดกับสิทธิในสิ่งแวดลอม นั่นคือ สิทธิท่ีจะมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี 

(Right to Live in Good Environment) ดังจะเห็นไดจาก ปฏิญญาแหงท่ีประชุมสหประชาชาติวาดวย

สิ่งแวดลอมของมนุษย ค.ศ. 1972 (ปฏิญญาสต็อกโฮลม) ซ่ึงระบุวา “มนุษยมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการมีชีวิตท่ีมี

เสรีภาพ มีความเสมอภาค และมีเง่ือนไขท่ีเพียงพอในสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพท่ีทําใหชีวิตมีศักด์ิศรีและมี

ความเปนอยูท่ีดี และมนุษยจะตองรับผิดชอบในการปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ือคนรุนปจจุบันและคน

รุนอนาคต” นอกจากนี้ ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ก็ไมไดรับรองสิทธิขางเคียง
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แบบเดียวกับปฏิญญาสต็อกโฮลม แตไดกลาวถึงสิทธิขางเคียงประเภทอ่ืน คือ สิทธิในสุขภาพ และสิทธิเชิง

กระบวนการ 

ในการศึกษาระดับภูมิภาคสามภูมิภาค ไดแก ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา พบวา ตราสารสิทธิ

มนุษยชนในภูมิภาคยุโรป มีพัฒนาการในทางยอมรับหรือรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมอยางจํากัด มีตราสารนอย

ฉบับท่ีกลาวถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน คงมีเพียงตราสารฉบับเดียว คือ อนุสัญญาอารฮัส 1998 ท่ีระบุ

เรื่องสิทธิในการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอสุขภาพ และสิทธิเชิงกระบวนการในการปกปอง

สิ่งแวดลอม สิ่งท่ีอนุสัญญานี้มีอิทธิพลตอภูมิภาคยุโรปมากท่ีสุดก็คือ สิทธิเชิงกระบวนการ ไมใชสิทธิเชิงเนื้อหา

ท่ีเปนสิทธิในสิ่งแวดลอม แตจะเปนสิทธิขางเคียงท่ีมีอยูเดิม เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในความเปนสวนตัวและชีวิต

ครอบครัว สิทธิในความเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในการไดรับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย และสิทธิใน

ความปลอดภัย เปนตน 

ใน ตราสารสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค และตราสารสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคในภูมิภาคอเมริกา 

พบวา สิทธิในสิ่งแวดลอมยังคงจํากัดอยูเพียงกลุมประเทศในอเมริกาใตท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนาเทานั้น สวน

ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงไมยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมวาเปนสิทธิมนุษยชน โดยยอมรับเพียงสิทธิเชิง

กระบวนการเทานั้น วาสิทธิเชิงกระบวนการจะกอใหเกิดการคุมครองสิ่งแวดลอมท่ีดีตามมา จึงไมมีความ

จําเปนตองรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมในฐานะเปนสิทธิมนุษยชนอีก สําหรับภูมิภาคแอฟริกา มีความโดดเดน

ท่ีสุดในเรื่องการยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชน ดังจะเห็นไดจาก กฎบัตรสิทธิของมนุษยและ

ประชาชนแหงแอฟริกัน ซ่ึงเปนตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ไดระบุชัดเจนในมาตรา 24 กําหนดให

ประชาชนทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 

กลาวโดยสรุป แมภูมิภาคแอฟริกาจะยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชน แตการยอมรับรอง

อยูเพียงภูมิภาคเดียวยอมขัดตอหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนเรื่องความเปนสากล จึงอาจสรุปไดวา สิทธิ

ในสิ่งแวดลอมยงัไมเปนสิทธิมนุษยชน เนื่องจากขาดองคประกอบของความเปนสากล นอกจากนี้ ยังคงมีหลาย

ประเทศท่ีนอกจากไมเห็นดวยแลวยังคัดคานดวยวาสิทธิในสิ่งแวดลอมไมใชสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตาม 

ประเด็นท่ีสําคัญกวาเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือไมนั้น คือ เรื่องท่ีนานาชาติเห็นพองตองกัน

วาทําอยางไรจะรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอมได ซ่ึงวิธีการและระดับความเขมขนในการคุมครองสิ่งแวดลอมของ

แตละประเทศอาจไมเหมือนกัน  

การนําสิทธิมนุษยชนไปใชคุมครองส่ิงแวดลอม 

 ในระดับภูมิภาค 
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ดวยเนื้อหาของตราสารดานสิทธิมนุษยชนซ่ึงแตกตางกันในแตละภูมิภาค รวมท้ังบริบททางสังคมอัน

เปนท่ีมาของการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีไมเหมือนกัน ทําใหพัฒนาการในประเด็นสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดลอมของแตละภูมิภาคมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไป โดยสามารถจําแนกวิธีการในการนําเอาสิทธิ

มนุษยชนมาใชจัดการปญหาสิ่งแวดลอมได 3 วิธี ดังนี้ 

1) การอาศัยสิทธิมนุษยชนขางเคียงท่ีมีอยูแลวซ่ึงเปนสิทธิเชิงเนื้อหามาใช 

2) การรับรองใหสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง และอาศัยสิทธินี้จัดการกับปญหา

สิ่งแวดลอม 

3) การอาศัยสิทธิมนุษยชนท่ีเปนสิทธิเชิงกระบวนการมาปรับใชกับบริบทของการจัดการสิ่งแวดลอม 

ในระดับประเทศ 

หลายประเทศท่ัวโลกนิยมนําเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมมาบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 

จากประสบการณของประเทศตางๆ ในสามภูมิภาคท่ีไดศึกษามา พบวา ลักษณะการเขียนบทบัญญัติในเรื่อง

ดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญอาจสรุปได ดังนี้ 

1) การเขียนในรูปแบบสิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) 

2) การเขียนในรูปแบบของสิทธเิชิงกระบวนการ (Procedural Rights) 

3) การเขียนในรูปแบบของหนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม 

4) การเขียนในรูปแบบของหนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม 

5) การเขียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ หรือการเขียนในรูปแบบอ่ืนท่ีมีความเฉพาะตัว 

 ขอสังเกต กรณีการเขียนรัฐธรรมนูญของไทยในประเด็นสิ่งแวดลอม 
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สรุปขอเสนอแนะจากเวที Focus Group  

โครงการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ี

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

จัดทําโดย ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 – 11.30 น.  

หอง 708 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

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

1. คุณศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน 

 ควรมีการจัดทํางานวิจัยระยะท่ีสองเพ่ือสะทอนผลลัพธเก่ียวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับ

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก และนํามาเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญฉบับท่ีจะประกาศใชในอนาคตวาหาก

ประกาศใชแลวเฉพาะในประเด็นท่ีศึกษานี้จะมีผลบังคับใชไดแคไหน 

 โครงสรางทางอํานาจของไทย ท้ังนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ยังไมสามารถกาวขามความคิด

เกาได โดยมักจะถือเอาประโยชนสาธารณะมากกวาความเสียหายของชาวบาน ผานการเชื่อถือตอ EIA และ

รายงานตางๆท่ีเก่ียวของ ทําใหมองไปไมถึงความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทําของรัฐบาล  

2. คุณทิพาพร ตันติสุนทร สถาบันนโยบายศึกษา 

 ควรศึกษาวิธีการท่ีจะทําใหปจเจกชนสามารถมีสวนรวมหรือมีสิทธิในการจัดการทรัพยากร

สิ่งแวดลอมได แมในรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 จะบัญญัติสิทธิชุมชนแตก็ไมสามารถนําไปปฏิบัติได 

โครงการของรัฐยังคงละเมิดสิทธิชุมชนอยู โดยรัฐจะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมเม่ือรัฐอยากใหเขาไป แต

ไมใชสิทธิท่ีประชาชนจะสามารถริเริ่มไดดวยตนเอง 

 รัฐไมเคยใหสิทธิประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงหากมีการกําหนดในรัฐธรรมนูญใหประชาชน

มีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติในฐานจะเจาของพ้ืนท่ี ปจเจก หรือชุมชน หรือท้ังประเทศ ประชาชนจะ

สามารถอางสิทธิในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติได จะไมเกิดเหตุท่ีรัฐออกมาละเมิดประชาชนท่ีตอตาน

สาธารณะประโยชนเพ่ือปกปองทรัพยากรธรรมชาติ  

 ควรมีขอเสนอใหมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับ เพราะมีความลาหลัง และศาลก็ใหความคุมครอง

สัมปทานตางชาติตามกฎหมายมากกวาสิทธิความเปนเจาของของประเทศไทยท่ีตองการปกปองทรัพยากร

และสิทธิชุมชน 

 ควรเสนอใหกําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือและกลท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีจะกอใหเกิด ความ

ม่ันคงทางสังคม (Social Security) เพราะปจจุบันการศึกษาจะเนนไปท่ีการสรางคนเกง ดี มีสุข เฉพาะเรื่อง

และประโยชนของตน ตองใสจิตเพ่ือสังคมลงไป 
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 ตองเอาการศึกษาไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง เม่ือเปนเชนนี้ทุกอยางจะมุงสูภาพใหญ 

ไมใชเนนแคสิ่งแวดลอม เพราะคนถูกใหการศึกษาเพ่ือสังคม ขอเสนอเชิงนโยบายควรเขียนเรื่องการศึกษาท่ี

จะเชื่อมไปสูอนาคต ถาเราใสอะไรลงไปในการศึกษาเราก็จะไดคนแบบนั้น 

 การเขียนเรื่องสิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติระหวางตะวันตกและแอฟริกาจะแตกตาง

กัน เพราะตะวันตกไมเคยตกเปนผูถูกลิดรอนสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ แตแอฟริกาถูกกดสิทธิดังกลาวมา

โดยตลอดจึงตองมีการบัญญัติใหประชาชนเปนเจาของและมีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ 

 ขอเสนอเชิงนโยบายของงานวิจัยนี้จะตองไมจบแคเรื่องสิ่งแวดลอม แตตองมองไปถึงความม่ันคง

ทางสังคม โดยตองเชื่อมโยงระบบการเมืองและเศรษฐกิจดวย รัฐจะออกแบบระบบเศรษฐกิจอยาไรใหการ

จัดสรรทรัพยากรเทาเทียมกัน ขอเสนอท่ีเสนอมาจะไมสามารถทําไดถาเราไมปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ 

การเมืองไปพรอมกัน โดยกําหนดใหการปรับปรุงตั้งอยูบนฐานของคุณภาพและความม่ันคงทางสังคม ซ่ึงใน

ทายสุดจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 เยอรมันวางระบบการเมืองเศรษฐกิจใหประชาชนของตนตองมีปจจัย 4 แตของประเทศไทยไปไม

ถึง เปนโจทยท่ีอยากใหไปใหถึงตรงนี้ใหได ซ่ึงมันจะสงผลตอคนรุนตอไปดวย 

3. คุณอัมรินทร สายจันทร มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอม (EnLAW) 

 สอบถาม ถึงลักษณ ะของการแยก Right to Environment และ Right to Live in Good 

Environment ออกจากกัน เนื่องจากสิทธิท้ังสองประเภทในทางปฏิบัตินั้น ผูใชงานยังมองวามันซอนทับกัน

อยู  

 สิทธิในการมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดีเปนการตีความขยายจากสิทธิในการมีชีวิตหรือไม 

 แมในยุโรปจะเนนไปท่ีสิทธิในเชิงกระบวนการ แตก็ยังพูดถึง right to live อยู 

4. ดร.สรณรัชฎ กาญจนะวณิชย มูลนิธิโลกสีเขียว 

 อยากเห็นการนําขอเสนอในงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองกับบริบทของประเทศ

ไทย 

 ตัวอยางของตางประเทศนั้นควรศึกษาเพ่ิมเติมใหมากกวานี้ โดยไมศึกษาเฉพาะสวนท่ีเปนเรื่องของ

ขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม แตขยายการศึกษาไปถึงการวางแผนเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมดวย เชน 

กรณีของประเทศเยอรมันท่ี Basic Law กําหนดใหในการออกฎหมายใดๆตองคํานึงถึงคนรุนตอไปดวย ซ่ึง

เขาเอาหลักการนี้ไปผูกกับการจัดระบบนิเวศตางๆ โดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีทําธรรมชาติเสียหายและกระทบ

ตอการใชชีวิตของมนุษย 
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 กฎหมายของประเทศเยอรมันนั้นเนนการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมองไปถึงการจัดการให

สิ่งแวดลอมดีเพ่ือใหคนมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงทําใหไมเกิดความขัดแยงข้ึน ถาเราสามารถเชื่อมโยงท้ังทองถ่ินและ

ภาครัฐใหเก้ือหนุนกันไดดวยงานชุดนี้จะดีมาก 

 ควรกําหนดขอเสนอใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ กําหนดใหมีการใช  Green Economy ปฏิรูปการ

คลังเพ่ือสิ่งแวดลอม ใหระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมสามารถสะทอนภาพของกันและกันได 

5. ผูแทนสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

 ควรระบุความแตกตางระหวางการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม และการอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีให

ชัดเจน เพราะเม่ือหนวยงานรัฐเอางานวิจัยชิ้นนี้ไปใชอาจตองนําประเด็นเหลานี้ไปแบงแยกใหเหมาะสมกับ

ภาระหนาท่ีๆแตละหนวยงานดูแล 

 ควรใชคําวา Land แทนคําวา Soil หรือไม 

 ทําไมจึงไมศึกษาขอเท็จจริงตางๆท่ีเกิดในเอเชีย เชน ในประเทศญี่ปุนหรือสิงคโปรบาง เพราะยุโรป

นั้นเปนภูมิภาคท่ีไมไดเปนฐานการผลิตเหมือในในเอเชีย เม่ือบริบทของประเทศไทยยังมีลักษณะเปนฐาน

การผลิต งานวิจัยเรื่องสิ่งแวดลอมจึงควรคํานึงถึงจุดนี้ดวย 

 Right to Environment นั้นมีขอบเขตมากขนาดไหน เชน ในเขตระบบนิเวศ เขตการปกครอง  

เหตุใดคนกรุงเทพจึงตองเรียกรองเรื่องเก่ียวกับภูกระดึง ขอบเขตมันอยูขนาดไหน 

6. คุณกฤติกา เลิศสวัสดิ์ นักวิจัยอาสาสมัครมูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอม 

 ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณจะมีการจัดทํา Matrix กรณีท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยหรือไม 

โดยเฉพาะประเด็นจากคดีความท่ีศาลไทยไดตัดสินไปแลว 

7. พันโทเทพจิต วีณะคุปต สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

 เนื่องจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนในปจจุบันเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จํานวนคนทํางาน 

ศักยภาพ และปจจัยอ่ืนไมสอดคลองกับปญหาในพ้ืนท่ีและกอใหเกิดภาระกับประชาชนท่ีมีความประสงคจะ

นําเรื่องเขาสูกระบวนการยุติธรรม จึงควรมีขอเสนอใหมีการจัดระบบการบริหารเสยีใหม ควรเนนการบริหาร

เชิงพนท่ีมากกวาเนนการจัดแบงสวนงานจากสวนกลาง และควรมีการตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลปญหา

สิ่งแวดลอมของประชาชนโดยตรง เพ่ือใหเปนสถานท่ีหรือหนวยงานกลางในการรับเรื่องรองทุกขจาก

ประชาชน ดําเนินการพิสูจนขอเท็จจริงตางๆเพ่ือลดภาระการพิสูจนของประชาชนตอไป 
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8. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 สิทธิเชิงกระบวนการในระดับสากลนั้นเม่ือจะตองใชบังคับกับขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม จะตองมี

สวนเชื่อมโยง (Casual Link) กับปญหาหรือผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดลอมหรือไม ควรเขียนใหชัดเจนเพราะ

ในปจจุบันสิทธิในเชิงกระบวนการนั้นถูกมองเปนภาพหลักเม่ือตองการอางสิทธิใดๆในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

----------------------- 
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ภาคผนวก 2 

รายงานการประชุมเพ่ือใหความเห็นตอรางรายงานผลการศึกษาวิจัย คร้ังที่ 2  

วันที่ 14 มีนาคม 2559 

ณ หองประชุม ๒๐๓ โรงแรมเซนทราศูนยราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 
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กําหนดการ 

การประชุมเพ่ือใหความเห็นตอรางรายงานผลการศึกษาวิจัย 

เรื่อง "ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน"  

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
จัดทําโดย ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วันจันทรท่ี 14 มีนาคม เวลา ๐9.๐0 - 1๔.00 นาฬิกา  

ณ หองประชุม ๒๐๓ โรงแรมเซนทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

 

 

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 - 09.4๕ น. กลาวเปดการประชุม  

โดย  นายวัส ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ   

09.4๕ - 1๑.๐0 น. นําเสนอผลการศึกษาวิจัย 

เรื่อง  “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมเพ่ือการคุมครอง 

สิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม       

 หัวหนาโครงการวิจัย         

1๑.๐0 - 1๒.๐0 น. ผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

1๓.๐0 - 1๓.๓0 น. ผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1๓.๓0 - 1๔.๐0 น. กลาวปดการสัมมนา 

โดย  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 

 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม: 093 - 579 - 5730 (คณะนิติศาสตร/คณะนักวิจัย) 
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โครงการศึกษาวิจัย  

เรื่อง “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

 

ความเปนมา 

ในปจจุบัน สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองสิ่งแวดลอมท่ีมีตอชีวิตและสุขภาพ

ของประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ นักวิชาการ ตลอดจนนักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมจํานวนหนึ่งจึงนําเอาประเด็น

เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มาใชอางอิงเพ่ือสนับสนุนหรือผลักดันใหมีการปกปองสิ่งแวดลอม โดย

มักมีการกลาวอางวา “สิทธิในสิ่งแวดลอม (Right to Environment) ไดรับการรับรองในฐานะสิทธิมนุษยชน

ประเภทหนึ่ง การทําลายหรือการทําใหเสื่อมโทรมซ่ึงสิ่งแวดลอมจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย” ซ่ึงการ

กลาวอางดังกลาวตองการคําอธิบายในทางวิชาการประกอบ 

ในทางวิชาการนั้น สิทธิบางประเภทมีฐานะเปนสิทธิมนุษยชน แตสิทธิบางประเภทไมไดมีฐานะเปน

สิทธิมนุษยชน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ สิทธิแตละประเภทไมไดมีฐานะเปนสิทธิมนุษยชนเสมอไป นอกจากนี้ ใน

กรณีท่ีบางประเทศนําเอาสิทธิมนุษยชนบางประเภทมาเขียนไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ ทําใหสิทธินั้นมี

สถานะเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional Rights) แตถาเปนกรณีอ่ืนท่ีมีการนําเอาสิทธิท่ีไมใชสิทธิ

มนุษยชนมาเขียนไวในรัฐธรรมนูญ ก็ไมทําใหสิทธิดังกลาวกลายเปนสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ข้ึนมาได

แตอยางใด 

ในทางกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ไมวาจะเปน Soft Law หรือ Hard Law ก็ตาม แมจะมี

การบัญญัติรับรองถึงความสัมพันธระหวาง “มนุษย” กับ “สิ่งแวดลอม” หรือกลาวถึงความสําคัญของ 

“สิ่งแวดลอม” ตอ “สิทธิมนุษยชน” แตยังไมมีการรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภท

หนึ่งเปนการเฉพาะ 

จึงมีความจําเปนตองทําการศึกษาใหรอบคอบวาสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีใชอางนั้นมีสถานะอยางไร ท้ังนี้ 

ไมวาสถานะของสิทธิในสิ่งแวดลอมจะเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม ประเด็นท่ีสําคัญกวานั้น คือ การปกปอง

สิ่งแวดลอมโดยอาศัยหลักการทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนขางเคียง เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในน้ํา 

สิทธิในอาหาร สิทธิในสุขภาพ และหลักการทางกฎหมายเรื่องอ่ืนควรไดรับการสนับสนุนตอไป 
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สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีหนาท่ีโดยตรง

เก่ียวกับการคุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีภารกิจสําคัญในการสรางองคความรูเก่ียวกับ

สิทธิมนุษยชนในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิติของสิ่งแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการใชสิทธิตางๆ ท่ีมีอยู เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เห็นความจําเปนในการ

เสริมสรางองคความรูในเรื่องนี้ จึงมอบมอบหมายใหศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว ภายใตโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ

ระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 

ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน และจะสิ้นสุดโครงการในวันท่ี 28 มีนาคม 2559 

หลักการและเหตุผล 

คําวา “สิทธิมนุษยชน” นั้น เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีพึงมีและพึงไดรับการคุมครองไมวาจะอยู

ในประเทศใดรัฐใดในโลก วิธีการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือ การท่ีประชาชนอางสิทธิดังกลาวตอรัฐผาน

ชองทางตางๆ ท่ีกฎหมายภายในกําหนดไว ปจจุบัน การใหนิยามคําวา “สิทธิมนุษยชน” ยังมีขอถกเถียงทาง

วิชาการระหวางสองสํานักความคิดทางกฎหมาย คือ สํานักกฎหมายธรรมชาติ กับ สํานักกฎหมายฝาย

บานเมือง อยางไรก็ตาม ไดมีขอสรุปลักษณะของสิทธิมนุษยชนรวมกันไดในระดับหนึ่ง คือ สิทธิมนุษยชนตองมี

ลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก มีความเปนสากล (Universal) ไมสามารถแบงแยกได (Indivisible) และมี

ความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน (interdependent and interrelated) ดังนั้น สิทธิประเภทอ่ืนๆ แมจะเปน

สิทธิท่ีกฎหมายรับรองและรัฐตองใหการคุมครอง แตหากขาดลักษณะประการใดประการหนึ่งในลักษณะ 3 

ประการขางตนแลว ก็ไมมีสถานะเปนสิทธิมนุษยชน   

สิทธิมนุษยชนแบงออกเปนสองประเภท คือ สิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) และสิทธิเชิง

กระบวนการ (Procedural Rights) ตัวอยางของสิทธิเชิงเนื้อหา เชน สิทธิในชีวิต (Right to Life) สิทธิในน้ํา 

(Right to Water) สิทธิในอากาศ (Right to Air) สิทธิในดิน (Right to Soil) สิทธิในสุขภาพ (Right to 

Health) สิทธิในอาหาร (Right to Food) สิทธิในความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว (Right to Privacy and 

Family Life) สิทธิในความเปนเจาของทรัพยสิน (Right to Property) และสิทธิในการไดรับการชดเชย

เยียวยาความเสียหาย (Right to Remedy)  

ตัวอยางของสิทธิเชิงกระบวนการ เชน สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจ 

และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสิทธิเชิงกระบวนการจะเปนพาหนะขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูการ

คุมครองสิทธิเชิงเนื้อหา นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาสิทธิเหลานี้รวมกัน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีไมอาจ
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แยกพิจารณาออกจากกันโดยอิสระได เพราะการละเมิดสิทธิประเภทหนึ่งอาจมีผลกระทบตอสิทธิอีกประเภท

หนึ่งไปดวย 

เม่ือนําลักษณะสิทธิสองประเภทดังกลาวมาพิจารณาประกอบกับการปกปองสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวา 

“สิทธิในสิ่งแวดลอม” เปนสิทธิเชิงเนื้อหาประเภทหนึ่งนั่นเอง สวนสิทธิเชิงกระบวนการท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

ไดแก สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม สิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องสิ่งแวดลอม 

และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคี (Hard Law) จํานวน 10 

ฉบับ ไมมีฉบับใดกลาวถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมเลย คงกลาวถึงแตสิทธิขางเคียงของสิทธิในสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิ

เชิงเนื้อหา เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในน้ํา สิทธิในความปลอดภัย สิทธิในอาหาร สิทธิในสุขภาพ และสิทธิเชิง

กระบวนการ ไดแก สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร และสิทธิในการตัดสินใจ รวมถึงการกําหนดพันธกรณีของ

รัฐในการปกปองสิ่งแวดลอมไวเทานั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสิทธิในสิ่งแวดลอมยังไมไดรับการยอมรับในระดับตรา

สารสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคี 

สําหรับ ตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท่ีไมมีผลผูกพันรัฐภาคี (Soft Law) ท่ีศึกษามาจํานวน 

5 ฉบับ มีพัฒนาการไปในทางยอมรับใหมีการคุมครองสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยมีการกลาวถึงสิทธิมนุษยชนท่ี

เปนสิทธิขางเคียงของสิทธิในสิ่งแวดลอม การกลาวถึงสิทธิในการพัฒนาวาจะมีความสมบูรณตอเม่ือมีการ

สงเสริมสิทธิขางเคียงดังกลาว การกลาวถึงการสรางความยุติธรรมดานการพัฒนาและสิ่งแวดลอมระหวางคน

รุนปจจุบันกับคนรุนอนาคต และการกลาวถึงสิทธิของชนพ้ืนเมืองในการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอม ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาสิทธิในสิ่งแวดลอมยังไมไดรับการยอมรับในระดับตราสารสิทธิมนุษยชนท่ีไมมีผลผูกพันรัฐภาคี

เชนกัน 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษา ตราสารสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ท่ีไมมีผลผูกพันรัฐ (Soft Law) 

พบวา มีการเชื่อมโยงกับสิทธิขางเคียงท่ีใกลชิดกับสิทธิในสิ่งแวดลอม นั่นคือ สิทธิท่ีจะมีชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีดี 

(Right to Live in Good Environment) ดังจะเห็นไดจาก ปฏิญญาแหงท่ีประชุมสหประชาชาติวาดวย

สิ่งแวดลอมของมนุษย ค.ศ. 1972 (ปฏิญญาสต็อกโฮลม) ซ่ึงระบุวา “มนุษยมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการมีชีวิตท่ีมี

เสรีภาพ มีความเสมอภาค และมีเง่ือนไขท่ีเพียงพอในสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพท่ีทําใหชีวิตมีศักดิ์ศรีและมี

ความเปนอยูท่ีดี และมนุษยจะตองรับผิดชอบในการปกปองและปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ือคนรุนปจจุบันและคน

รุนอนาคต” นอกจากนี้ ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ก็ไมไดรับรองสิทธิขางเคียง
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แบบเดียวกับปฏิญญาสต็อกโฮลม แตไดกลาวถึงสิทธิขางเคียงประเภทอ่ืน คือ สิทธิในสุขภาพ และสิทธิเชิง

กระบวนการ 

ในการศึกษาระดับภูมิภาคสามภูมิภาค ไดแก ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา พบวา ตราสารสิทธิ

มนุษยชนในภูมิภาคยุโรป มีพัฒนาการในทางยอมรับหรือรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมอยางจํากัด มีตราสารนอย

ฉบับท่ีกลาวถึงสิทธิในสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน คงมีเพียงตราสารฉบับเดียว คือ อนุสัญญาอารฮัส 1998 ท่ีระบุ

เรื่องสิทธิในการอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมตอสุขภาพ และสิทธิเชิงกระบวนการในการปกปอง

สิ่งแวดลอม สิ่งท่ีอนุสัญญานี้มีอิทธิพลตอภูมิภาคยุโรปมากท่ีสุดก็คือ สิทธิเชิงกระบวนการ ไมใชสิทธิเชิงเนื้อหา

ท่ีเปนสิทธิในสิ่งแวดลอม แตจะเปนสิทธิขางเคียงท่ีมีอยูเดิม เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในความเปนสวนตัวและชีวิต

ครอบครัว สิทธิในความเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในการไดรับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย และสิทธิใน

ความปลอดภัย เปนตน 

ใน ตราสารสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค และตราสารสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาคในภูมิภาคอเมริกา 

พบวา สิทธิในสิ่งแวดลอมยังคงจํากัดอยูเพียงกลุมประเทศในอเมริกาใตท่ีเปนประเทศกําลังพัฒนาเทานั้น สวน

ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงไมยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมวาเปนสิทธิมนุษยชน โดยยอมรับเพียงสิทธิเชิง

กระบวนการเทานั้น วาสิทธิเชิงกระบวนการจะกอใหเกิดการคุมครองสิ่งแวดลอมท่ีดีตามมา จึงไมมีความ

จําเปนตองรับรองสิทธิในสิ่งแวดลอมในฐานะเปนสิทธิมนุษยชนอีก สําหรับภูมิภาคแอฟริกา มีความโดดเดน

ท่ีสุดในเรื่องการยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชน ดังจะเห็นไดจาก กฎบัตรสิทธิของมนุษยและ

ประชาชนแหงแอฟริกัน ซ่ึงเปนตราสารสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ไดระบุชัดเจนในมาตรา 24 กําหนดให

ประชาชนทุกคนมีสิทธิในสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 

กลาวโดยสรุป แมภูมิภาคแอฟริกาจะยอมรับสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชน แตการยอมรับรอง

อยูเพียงภูมิภาคเดียวยอมขัดตอหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนเรื่องความเปนสากล จึงอาจสรุปไดวา สิทธิ

ในสิ่งแวดลอมยังไมเปนสิทธิมนุษยชน เนื่องจากขาดองคประกอบของความเปนสากล นอกจากนี้ ยังคงมีหลาย

ประเทศท่ีนอกจากไมเห็นดวยแลวยังคัดคานดวยวาสิทธิในสิ่งแวดลอมไมใชสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตาม 

ประเด็นท่ีสําคัญกวาเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนหรือไมนั้น คือ เรื่องท่ีนานาชาติเห็นพองตองกัน

วาทําอยางไรจะรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอมได ซ่ึงวิธีการและระดับความเขมขนในการคุมครองสิ่งแวดลอมของ

แตละประเทศอาจไมเหมือนกัน  

การนําสิทธิมนุษยชนไปใชคุมครองส่ิงแวดลอม 

 ในระดับภูมิภาค 
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ดวยเนื้อหาของตราสารดานสิทธิมนุษยชนซ่ึงแตกตางกันในแตละภูมิภาค รวมท้ังบริบททางสังคมอัน

เปนท่ีมาของการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีไมเหมือนกัน ทําใหพัฒนาการในประเด็นสิทธิมนุษยชนและ

สิ่งแวดลอมของแตละภูมิภาคมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไป โดยสามารถจําแนกวิธีการในการนําเอาสิทธิ

มนุษยชนมาใชจัดการปญหาสิ่งแวดลอมได 3 วิธี ดังนี้ 

1) การอาศัยสิทธิมนุษยชนขางเคียงท่ีมีอยูแลวซ่ึงเปนสิทธิเชิงเนื้อหามาใช 

2) การรับรองใหสิทธิในสิ่งแวดลอมเปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง และอาศัยสิทธินี้จัดการกับปญหา

สิ่งแวดลอม 

3) การอาศัยสิทธิมนุษยชนท่ีเปนสิทธิเชิงกระบวนการมาปรับใชกับบริบทของการจัดการสิ่งแวดลอม 

ในระดับประเทศ 

หลายประเทศท่ัวโลกนิยมนําเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมมาบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ 

จากประสบการณของประเทศตางๆ ในสามภูมิภาคท่ีไดศึกษามา พบวา ลักษณะการเขียนบทบัญญัติในเรื่อง

ดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญอาจสรุปได ดังนี้ 

1) การเขียนในรูปแบบสิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) 

2) การเขียนในรูปแบบของสิทธเิชิงกระบวนการ (Procedural Rights) 

3) การเขียนในรูปแบบของหนาท่ีของประชาชนในการปกปองสิ่งแวดลอม 

4) การเขียนในรูปแบบของหนาท่ีของรัฐในการปกปองสิ่งแวดลอม 

5) การเขียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ หรือการเขียนในรูปแบบอ่ืนท่ีมีความเฉพาะตัว 

 ขอสังเกต กรณีการเขียนรัฐธรรมนูญของไทยในประเด็นสิ่งแวดลอม 
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สรุปขอเสนอแนะจากการประชุมเพ่ือใหความเห็นตอรางรายงานผลการศึกษาวิจัย 

เรื่อง “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน”  

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

จัดทําโดย ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันจันทรท่ี 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 13.30 นาฬิกา 

หองประชุม 203 โรงแรมเซนทราศูนยราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

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

1. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ควรมีการนํางานวิจัยมาสรุปเปนแนวทางเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดลอม

ใหกับ กสม. 

 ควรมีการนําสหวิทยาการมาชวยในงานวิจัย ไมเชนนั้นจะเกิดความสับสนได เนื่องจากในมุมของ

กฎหมายจะมองเฉพาะเรื่องความขัดแยงของสิทธิสวนบุคคลกับประโยชนสาธารณะ แตในทางวิชา

อ่ืนๆเชนอาชีพแพทย จะมีการมองไปถึงผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาวท่ีอาจเกิดกับประชาชน 

 ขอบเขตของการกระทบสิทธิสวนบุคคลกับสิทธิสาธารณะอยูท่ีตรงไหน ในทางเศรษฐศาสตรจะใช

หลักการ What, How, For whom เปนตัวกําหนด 

 ในการดําเนินการใดๆมักจะมีการใช Social cost, Social benefit, Social analysis เปนเกณฑ

สําคัญในการคํานวณวาจะดําเนินโครงการตางๆหรือไม เชน กรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นคุมคา

หรือไมกับ Social Cost ท่ีเสียไป เชน การทําลายอาหารการกิน วิถีชีวิต การทองเท่ียว ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาจาก Benefit แลว คนในพ้ืนท่ีตองเลิกใชชีวิตแบบเดิมๆ และหันมาเปนลูกจางท้ังๆท่ีเขาเคยมี

อิสระในการดํารงชีวิต ซ่ึงหากพิจารณาตรงนี้แลวอาจสรุปไดวาเราควรกําหนดใหมีสิทธิในสิ่งแวดลอม 

และตองกําหนดใหมีกระบวนการท่ีสอดคลองกันไป เชน ท่ีบราซิลแกปญหาเรื่องปาไมโดยกําหนดให

ชาวเผาซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาทําหนาท่ีอนุรักษปาแทนเจาหนาท่ีของรัฐ เพราะเขาตองพ่ึงพิงปาและปา

คือชีวิตของเขา ซ่ึงมีผลมากกวาการท่ีจะใหขาราชการเขามารับผิดชอบหนาท่ีตรงนี้ 

 ควรมีการผลักดันประเด็นเรื่องท่ีวิจัยไปยังผูรางรัฐธรรมนูญ โดยแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม เชน 

การนําเอาอนุสัญญาสิทธิเด็กท่ีกําหนดมาตรฐานการดํารงชีวิตของเด็กในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและ

เหมาสม มาเปนประเด็นสนับสนุน 

 ในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น สากลมีวิวัฒนาการยาวนาน หากนําประเทศไทยไปเทียบจะเห็นวาเรามี

วิวัฒนาการชากวามาก 
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 เรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นมีมิติท่ีจะตองพิจารณามากกวาเรื่องกฎหมาย การใชศาสตรตางๆท่ีหลากหลาย

มาชวยพิจารณาจึงเปนเรื่องสําคัญ ตอใหเราเขียนกฎหมายอยางไรก็ไมประสบผล รัฐ กระบวนการ 

และอํานาจทุนลวนเปนตัวการสําคัญในการละเมิดสิทธิมนุษยชน เม่ือระบบการบังคับการเยียวยาไมมี

ประสิทธิภาพ เกิดการแข็งขืนตออํานาจรัฐ เราจึงควรเนนสรางอํานาจทางปญญาใหกับประชาสังคม

เพ่ือท่ีจะมีอํานาจไปคัดงางกับรัฐได 

2. ผูแทนองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

 งานวิจัยชิ้นนี้ไดกําหนดแนวทางการปองกันการละเมิดสิทธิในสิ่งแวดลอมหรือไม 

 ในเรื่องของการทําลายสิ่งแวดลอมซ่ึงจะถือวากระทบสิทธิมนุษยชนเม่ือสงผลกับชีวิตและรางกายนั้น 

เปนการยากท่ีจะมาพิสูจนการละเมิดภายหลังท่ีการทําลายสิ่งแวดลอมไดกระทําลง เพราะในกลาย

กรณีตองใชเวลากวาท่ีผลกระทบจะแสดงออกมาใหเห็นในเชิงประจักษ 

 เสนแบงในเรื่องกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบานเมืองในบานเราไมชัดเจน ศาลไมกลาท่ีจะทําหรือ

สรางบรรทัดฐานเชิงรุก ประเทศไทยเราโดนมอมเมาดวยวาทกรรมการพัฒนา ขณะเดียวกันก็โดนการ

ใชอํานาจตามมาตรา 44 เขามายกเวนเรื่อง EIA EHIA ซ่ึงมันละเมิดสิทธิ ซ่ึงหมายถึงการอนุญาตให

ละเมิดสิทธิไดกอนแลวคอยมาตรวจสอบภายหลัง  

3. ผูแทนศาลปกครอง 

 ถาเขียนแยกสิทธิเชิงเนื้อหาและสิทธิเชิงกระบวนการออกมาชัดเจนจะทําใหเรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอม

มีความชัดเจนข้ึน 

 บทบาทในปจจุบันของศาลเปนเชิงรับ เนื่องจากศาลไมมีบทกฎหมายท่ีจะมารับรองเรื่องสิทธิใน

สิ่งแวดลอม ท่ีมีแตในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติซ่ึงไมเพียงพอ สิทธิท่ีศาลใชในการพิจารณาเปน

ประจําคือสิทธิมนุษยชน ขอเสนอแนะเรื่องสิ่งแวดลอมท่ีผูวิจัยเสนอนั้นเห็นดวยวาควรใสใหชัดเจนท้ัง

ในสวนของเนื้อหาและกระบวนการ 

 การอางสิทธิมนุษยชนเพ่ือฟองรัฐโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดลอมนั้นปจจุบันปรากฏมากในศาล ซ่ึงควร

กําหนดเกณฑในการฟองคดีใหชัดเจนเพ่ือไมใหเกิดปญหาคดีรกโรงรกศาลได 

 อยากใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดลอม 

 สิทธิชุมชนนั้นมีลักษณะของ collective right แลวสิทธิในสิ่งแวดลอมนั้นเปนสิทธิประเภทไหน คิดวา

สิทธิในสิ่งแวดลอมนั้นนาจะกวางวาสิทธิชุมชน แลวเราจะทําอยางไรให Individual Right และ 

Collective Right สามารถไปดวยกันได 

4. นายวิศรุต ครุฑไกวัล 
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 กฎหมายเรื่องสิ่งแวดลอมในไทยโดยเฉพาะพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 มีความลาสมัยมาก และควรไดรับการปรับปรุง 

 รัฐมักมองวากิจการตางๆของตนเชน เรื่องถานหิน เหมืองแร เปนเรื่องเรงดวนเสมอ ถาเราเพิกเฉยการ

ท่ีรัฐใหเอกชนดําเนินการไปไดโดยทํา EIA EHIA ในภายหลัง จะทําใหสิทธิชุมชนในการอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดีถูกกระทบ  เราไมมีมาตรการใดๆท่ีจะมายับยั้งงกระบวนการอันไมชอบดวยกฎหมาย 

 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมนั้นมีคาธรรมเนียมศาล ซ่ึงเห็นวาควรยกเลิก 

เหตุผลท่ีศาลเอาหลักคาธรรมเนียมมาใชนั้นมักจะอางวาเพ่ือการฟองเรียกคาเสียหายเกินจริง ซ่ึงมันกอ

ภาระใหกับชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนท่ีในหลายๆครั้งตองยอมลดคาเสียหายท่ีฟองลงหรือถอน

ฟองไปในท่ีสุด 

5. ผูแทนจาก TDRI 

 ประเด็นเรื่องการวินิจฉัยท่ีศาลตองนําเอาสิทธิมนุษยชนมาชั่งน้ําหนักกับการพัฒนา การท่ีจะฟองศาล

ไดถาตองรอใหมีความเสียหายเกิดข้ึนกอนและยกภาระหนาท่ีการพิสูจนใหเปนของผูฟองนั้นเห็นวาจะ

เปนไปไดยาก เพราะบางครั้งความเสียหายไมสามารถพิสูจนไดโดยทันที ศาลจําตองชั่งน้ําหนัก

ประเด็นนี้กับสิ่งแวดลอมซ่ึงศาลก็จะใหความสําคัญกับประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวา เสนอใหมีการ

นําหลักเพ่ือกําหนดใหภาระการพิสูจนตกเปนของผูถูกกลาวหาวาทําลายสิ่งแวดลอม  

 อยากใหมีการศึกษากลไกในการคุมครองสิ่งแวดลอมในภูมิภาคอาเซียนดวย รวมถึงการศึกษาวาการ

คุมครองสิ่งแวดลอมโดยอาศัยสิทธิมนุษยชนในอาเซียนนั้นกาวหนาหรือถอยหลัง 

6. ผูแทนจากกองทัพไทย 

 เรามีวิธีการท่ีงายกวานี้หรือไมในการคุมครองสิ่งแวดลอม 

 เมืองท่ีพัฒนาอยางเดียวโดยไมคุมครองสิ่งแดลอมอาจกลายเปนเมืองรางได 

 ควรนํางานวิจัยนี้ไปสูการคุมครองสิ่งแวดลอมอันเปนผลลัพธใหได 

 ทุกวันนี้เราสรางแผนเยอะแยะ แตตางชาติเขาไมตอง เขาใชหลักกฎหมายท่ัวไป ใชรัฐธรรมนูญท่ีไม

เปนลายลักษณอักษร และใหศาลเขามามีบทบาทในการคุมครองสิ่งแวดลอม 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ภาพถายประกอบการประชุม  คร้ังที่ 1 และ2  

วันที่ 8 และ 14 มีนาคม 2559 
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การประชุมกลุมยอย (Focus Group)  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน” 

วันอังคารท่ี 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ หองประชุม 708 ช้ัน 7 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
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การประชุมเพ่ือใหความเห็นตอรางรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชน

และส่ิงแวดลอมเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน"  

วันจันทรท่ี 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 13.30 นาฬิกา 

ณ หองประชุม 203 โรงแรมเซนทราศูนยราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 
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