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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสทิธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
-------------------------- 

 
 ความเป็นมา 

ในปัจจุบัน สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รัฐ 
นักวิชาการ ตลอดจนนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนหนึ่งจึงน าเอาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) มาใช้อ้างอิงเพ่ือสนับสนุนหรือผลักดันให้มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมักมีการกล่าว
อ้างว่า “สิทธิในสิ่งแวดล้อม (Right to Environment)” หรือ “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Good 
Environment) ได้รับการรับรองในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ดังนั้น การท าลายหรือการท าให้
เสื่อมโทรมซึ่งสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย” ซึ่งการกล่าวอ้างดังกล่าวต้องการ
การศึกษาและค าอธิบายในทางวิชาการประกอบ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใน
ฐานะองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย จึ ง
มอบหมายให้ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าการศึกษา
วิจัยในเรื่องดังกล่าว 

 

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

ในทางวิชาการนั้น สิทธิบางประเภทมีฐานะเป็นสิทธิมนุษยชน แต่สิทธิบางประเภทไม่ได้มีฐานะ
เป็นสิทธิมนุษยชน แม้การให้นิยามค าว่า “สิทธิมนุษยชน” ยังมีข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างสองส านัก
ความคิดทางกฎหมาย คือ ส านักกฎหมายธรรมชาติ กับ ส านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง แต่สิ่งที่ยอมรับกัน 
คือ ลักษณะส าคัญของสิทธิมนุษยชนมี 3 ประการ ได้แก่ มีความเป็นสากล (Universal) ไม่สามารถ
แบ่งแยกได้ (Indivisible) และมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน (Interdependent and Interrelated) 
เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่อาจแยกพิจารณาออกจากกันโดยอิสระได้ ในการน าสิทธิประเภท
หนึ่งไปใช้จะต้องพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิประเภทอ่ืนด้วย และการละเมิดสิทธิประเภทหนึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิอีกประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทด้วย  

นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน ช่วงที่ 1 ซึ่งได้แก่สิทธิ
พลเมือง (Civil Rights) และสิทธิทางการเมือง (Political Rights) สิทธิมนุษยชน ช่วงที่ 2 ซึ่งได้แก่สิทธิ
ทางสังคม (Social Rights)  สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) และสิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural 
Rights) และสิทธิมนุษยชน ช่วงที่ 3 ซึ่งได้แก่สิทธิเชิงกลุ่ม (Collective Right) เช่น สิทธิในการพัฒนา 
(Right to Development) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Good Environment) โดยสิทธิมนุษยชน
ในช่วงที่ 3 นั้น ปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงในวงวิชาการและการปฏิบัติของนานาประเทศ 

สิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) ซึ่งหมายถึง
สิทธิที่มีเนื้อหาเป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์ เช่น สิทธิในชีวิต (Right to Life) สิทธิในสุขภาพ (Right to 
Health) กับสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) ซึ่งหมายถึงสิทธิที่ท าหน้าที่เชิงกระบวนการ 
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และใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่การคุ้มครองสิทธิเชิงเนื้อหา เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร (Right to Information) สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Right to Participation in 
Decision-Making Process) และสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Right to Access to 
Justice)  

 

 สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม 

ตราสารระหว่างประเทศประเภท Soft Law ได้แก่ปฏิญญาสตอกโฮล์ม และปฏิญญาริโอ ซึ่งเป็น
ตราสารที่ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายให้รัฐใดต้องปฏิบัติตาม มีบทบาทในเวทีกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ในการเสนอแนะหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ สร้างความตระหนักในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการประเด็น
สิทธิในสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านสิทธิเชิงเนื้อหา สิทธิเชิงกระบวนการ และสิทธิของชนพ้ืนเมือง (Indigenous 
Peoples) ส่งผลให้เกิดการน าเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใช้คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและในระดับภูมิภาค 

ตราสารระหว่างประเทศประเภท Hard Law ที่เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แม้ส่วน
ใหญ่จะรับหลักการมาจากปฏิญญาสตอกโฮล์มและปฏิญญาริโอ แต่ยังไม่มีฉบับใดที่มีเนื้อหารับรองสิทธิ
ในสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ยกเว้นฉบับเดียว คือ กฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของประชาชน (The African Charter on Human and Peoples’ Rights) และพิธี
สารเพ่ิมเติมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(The Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of 
Economic, Social, and Cultural Rights) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้สถาปนา “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
น่าพอใจที่เอ้ือต่อการพัฒนา (Satisfactory Environment Favorable to Development)” 

ในการน าเอาสิทธิมนุษยชนมาใช้กับเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ยังคงมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันซึ่ง
น าไปสู่รูปแบบที่แตกต่างกันสองวิธี คือ รูปแบบแรก อาศัยสิทธิมนุษยชนประเภทที่มีการยอมรับและ
รับรองอยู่แล้วทั้งสิทธิเชิงเนื้อหาและสิทธิเชิงกระบวนการ มาใช้ปรับกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นรายกรณีไป 
ข้อจ ากัดของวิธีนี้ คือ ตราบใดที่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้สร้างผลเสียแก่มนุษย์โดยตรงแม้จะสร้างผลเสีย
มหาศาลต่อสิ่งแวดล้อม ก็ไม่สามารถน าเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ได้ เพราะสิทธิมนุษยชนเป็น
สิทธิของมนุษย์ ไม่ใช่สิทธิของธรรมชาติ รูปแบบที่สอง อาศัยการสร้างสิทธิมนุษยชนประเภทใหม่ขึ้นมา
เรียกว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อม (Right to Environment) หรือสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to 
Good/Healthy/Decent Environment) ข้อจ ากัดของวิธีนี้ คือ สิทธิในสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นที่ถกเถียง
เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาไม่เห็นด้วยกับการสถาปนา
สิทธิในสิ่งแวดล้อมข้ึนมาเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทใหม่ 

 

 การยอมรับสิทธิในสิ่งแวดล้อมระดับสากลและระดับภูมิภาค 
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การยอมรับสิทธิในสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศในระดับสากล สามารถแยกพิจารณาเป็น 3 กรณี ดังนี้  

1) จารีตประเพณีระหว่างประเทศ - สิทธิในสิ่งแวดล้อมยังไม่อาจพัฒนาไปสู่จารีตประเพณี
ระหว่างประเทศเนื่องจากแนวทางปฏิบัติของรัฐทั้งหลายยังคงปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน  

2) หลักกฎหมายทั่วไป - ยังไม่พบหลักกฎหมายทั่วไปในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในปัจจุบันจึงไม่
อาจวิเคราะห์หลักกฎหมายทั่วไปในกรณีของสิทธิในสิ่งแวดล้อมได้  

3) สนธิสัญญาระหว่างประเทศ – หากเป็นตราสารระหว่างประเทศอันมีมิติด้านสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ยังไม่มีตราสารฉบับใดทั้งที่มีผลผูกพันและไม่ผูกพันที่กล่าวว่า สิทธิใน
สิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชนโดยเอกเทศ แต่ขณะเดียวกันคงปฏิเสธมิได้ว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มี
ความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยส าคัญ หากเป็นตราสารสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน พบว่า ตราสารสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐ 23 ฉบับ ไม่มีตรา
สารใดที่ระบุชัดเจนว่า สิทธิในสิ่งแวดล้อมอยู่ในฐานะของสิทธิมนุษยชน และตราสารสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศท่ีไม่มีผลผูกพันรัฐจ านวน 5 ฉบับ ก็มิได้กล่าวว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชน 

การยอมรับสิทธิในสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค สามารถแยกพิจารณาเป็น 3 กรณี ดังนี้  

1) ภูมิภาคยุโรป - ตราสารสิ่งแวดล้อมแทบทุกฉบับจะน าสิทธิเชิงกระบวนการมาปรับใช้แก่การ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนสิทธิเชิงเนื้อหา ยอมรับว่ามี “สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” ตาม
อนุสัญญา Aarhus ซึ่งเป็นตราสารด้านสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทใหม่ 
เพราะเป็นการคัดลอกหลักการข้อที่ 1 ของปฏิญญาสตอกโฮล์ม ค.ศ. 1972 มาบัญญัติอีกครั้ง การบังคับ
ใช้จึงเน้นแต่เพียงสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่และได้รับการรับรองอยู่แล้ว 

2) ภูมิภาคอเมริกา - ตราสารของภูมิภาครับรองค าว่า “สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
(Right to Live in Healthy Environment)” ซึ่งมิใช่สิทธิในสิ่งแวดล้อมโดยเอกเทศ หากแต่เป็นการใช้
สิทธิในชีวิต (Right to Life) และสิทธิในสุขภาพ (Right to Health) ผสมผสานกัน และการยอมรับใน
สิทธิดังกล่าวจ ากัดอยู่เพียงกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาเท่านั้น  

3) ภูมิภาคแอฟริกา – กฎบัตรภูมิภาคยอมรับว่า “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี” เป็นสิทธิมนุษยชน 
โดยใช้ควบคู่ไปกับสิทธิในการพัฒนา (Right to Development) และรับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี
เป็นสิทธิเชิงกลุ่มหรือสิทธิร่วมกันของประชาชน 

 

 สิทธิในสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ 

หลายประเทศทั่วโลกนิยมน าเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญ จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในสามภูมิภาคที่ได้ศึกษามา พบว่า การน าสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจ
จ าแนกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้  
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1) การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) - จ าแนกออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Good Environment) และสิทธิในชีวิตหรือสิทธิที่จะมี
ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Live in Good Environment) 

2) การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) - จ าแนกออกได้เป็น 3 
ประเภท คือ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และสิทธิใน
การเข้าถึงความยุติธรรมในคดีสิ่งแวดล้อม 

3) การเขียนในรูปแบบของหน้าที่ของประชาชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
4) การเขียนในรูปแบบของหน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

  
 ข้อค้นพบและแนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เป็นจริงในสังคมไทย
ภายใต้บริบทสากลและบริบทประเทศในการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ
ไทยเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญในอดีตกับรัฐธรรมนูญในอนาคต สรุปได้ดังนี้ 
 

รัฐธรรมนูญในอดีต รัฐธรรมนูญในอนาคต 

o ไม่เคยบัญญัติเรื่องสิทธิเชิงเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือสิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ดี 

o รัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติ
เร่ืองสิทธิชุมชน แต่เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิทธิเชิง
กระบวนการ ไม่ใช่สิทธิเชิงเนื้อหา 

o รัฐธรรมนูญ 2550 ได้บัญญัติเรื่องสิทธิของบุคคล 
แต่เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนเพื่อ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิทธิเชิง
กระบวนการ ไม่ใช่สิทธิเชิงเนื้อหา 

o รัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติ
เร่ืองสิทธิเชิงกระบวนการทั้งสามแบบ ซึ่งได้แก่ สิทธิใน
ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วม และสิทธิในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ส าหรับกรณีทั่วๆ ไป ซึ่ง
รวมถึงการน ามาใช้กับกรณีสิ่งแวดล้อมด้วย ยกเว้น 
สองกรณีที่บัญญัติไว้ส าหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการ
เฉพาะ คือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและสิทธิมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กับ สิทธิของชุมชนในการฟ้องหน่วยงาน

o สิทธิที่มีอยู่แล้วก็ให้มีอยู่ต่อไป เช่น กรณีของ
สิทธิชุมชน 

o ควรมีกฎหมายล าดับรองเขียนขยายความว่า
สิทธิชุมชนตามความหมายในรัฐธรรมนูญว่ามี
เงื่อนไขการน าไปใช้อย่างไรบ้างตามแนวคิดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนแบบไทย 
o เร่ืองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือสิทธิที่จะมีชีวิต
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ถ้าจะให้บัญญัติขึ้นใหม่ก็
สามารถท าได้ เพียงแต่จะต้องเขียนเชื่อมโยงให้ดีกับ
เรื่องสิทธิชุมชนที่มีอยู่เดิมในรัฐธรรมนูญ เพราะ
สิทธิชุมชนเป็นสิทธิเชิงกลุ่ม 

o ควรบัญญัติเรื่องสิทธิเชิงกระบวนการส าหรับ
กรณีสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะทั้งสามเรื่อง ได้แก่ 
สิทธิในข้อมูลสิ่งแวดล้อม สิทธิมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิ
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

o ควรบัญญัติ เรื่องหน้าที่ของประชาชนและ
หน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าที่ของรัฐควรเขียนไว้ใน
ลักษณะที่มีผลผูกพันที่มีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ
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รัฐธรรมนูญในอดีต รัฐธรรมนูญในอนาคต 

รัฐหากไม่ด าเนินการในการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด 

o บัญญัติเรื่องหน้าที่ของประชาชนในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม 

o บัญ ญั ติ เ รื่ อ ง หน้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ใ น ก า ร ป กป้ อ ง
สิ่ งแวดล้อม โดยบัญญัติ ไว้ ในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ 

ตาม 

 
 
 บทบาทขององค์กรสิทธิมนุษยชนและศาล 

องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 
หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคต่างๆ นั้น ถือว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอยู่มาก พบว่าในหลายกรณีสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองขึ้นใหม่ก็
เกิดขึ้นจากแนวทางปฏิบัติของรัฐในระดับภูมิภาคก่อน แล้วจึงได้รับการรับรองในระดับระหว่างประเทศ
ตามมา  อย่างไรก็ตาม หากจะน าบทบาทของศาลสิทธิมนุษยชนหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาคมาปรับใช้กับศาลหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ 
เพราะอ านาจ บริบท และโครงสร้างในการบริหารจัดการมีความแตกต่างกัน ประเทศไทยไม่ได้จัดตั้งศาล
สิทธิมนุษยชนขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้อง
พิจารณาลักษณะของข้อพิพาทว่าตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลใด ศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจึงแตกต่างกันไปตามแต่การน าเอากฎหมายที่ให้สิทธิในการฟ้องร้อง
คดีหรือกฎหมายที่ก าหนดเขตอ านาจศาล มาปรับใช้ในแต่ละกรณี ในเมื่อประเทศไทยไม่ได้มีศาลที่ตัดสิน
คดีหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้เป็นการเฉพาะ ในอนาคตอาจต้องพิจารณาว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะได้รับอ านาจหน้าที่ที่มากกว่าในปัจจุบันเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้
ขาด/ระงับข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเบื้องต้นได้จะเป็นการดีหรือไม่  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยมีอ านาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขกรณีที่
มีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ต่อเมื่อมิใช่เป็นเรื่องที่มีการ
ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว ในการรับเรื่องร้องเรียนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 พบว่าการละเมิด
สิทธิชุมชนมีจ านวนมากกว่าการละเมิดสิทธิประเภทอ่ืน รองลงมาคือการละเมิดสิทธิในการจัดการ/ใช้
ที่ดิน และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินตามล าดับ เรื่องร้องเรียนอ่ืนนอกจากนี้ ได้แก่ เรื่องละเมิดสิทธิในที่
อยู่อาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และละเมิดสิทธิ
ในข้อมูลข่าวสาร  

ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่หลักในการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
หากกฎหมายฉบับใดมีเนื้อหาเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ก็อยู่
ภายใต้เขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ ค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีเพียงสองเรื่องที่มี
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ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 เรื่อง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง มี
เนื้อหาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 33/2554 เรื่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 
ไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎและค าสั่งทางปกครอง 
ตลอดจนการกระท าอันเป็นการละเมิดทางปกครองของเจ้าพนักงาน โดยหากกฎหรือค าสั่งทางปกครอง
ใดๆมีเนื้อหาเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าพนักงานมีการ
กระท าทางปกครองที่มีผลเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน กรณีพิพาทดังกล่าวย่อมตกอยู่ภายใต้เขต
อ านาจของศาลปกครอง ค าพิพากษาของศาลปกครองเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม ที่ยกมาเป็นตัวอย่างมี 5 
เรื่องดังนี้ คดีหมายเลขแดงที่ อ. 415/2550 ศาลปกครองสูงสุด เรื่องการเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก
หน่วยงานรัฐที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเก็บรักษาและจัดการกากกัมมันตรังสี  (โคบอลท์ 60) คดี
หมายเลขแดงที่ ฟ. 13/2552 ศาลปกครองสูงสุด เรื่องความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกหรือ
เห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเยียวยาความเสียหายจากมลพิษทางเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ คดี
หมายเลขแดงที่ อ. 743/2555 เรื่องหน่วยงานของรัฐละเลยปฏิบัติหน้าที่ฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ และละเมิด
สิทธิในการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ  คดีหมายเลขแดงที่ อ. 
730-748/2557 เรื่องเรียกค่าเสียหายจากละเมิดทางปกครอง กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อให้เกิดมลพิษมี
ผลกระทบต่อชุมชน และคดีหมายเลขแดงที่ อ. 749-764/2557 เรื่องกรณีเหมืองถ่านหินแม่เมาะไม่
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ส่วนคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยอาศัยหลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ก็จะเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อ านาจของศาลยุติธรรม ค าพิพากษาของ
ศาลยุติธรรมเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม ที่ยกมาเป็นตัวอย่างมี 2 เรื่องดังนี้ คดีหมายเลขแดงที่ 2147/2547 
ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 เรื่องเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีโรงงานก่อมลพิษท าให้ล าน้ าพองเน่าและเกิด
ผลกระทบต่อชุมชน และคดีหมายเลขแดงที่ 5818/2549 ศาลฎีกา เรื่องสิทธิชุมชนในการฟ้องคดี
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมาหยา  

 

 บทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม 
หากพิจารณาความสัมพันธ์ต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว อาจจ าแนกสิทธิในสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 

ระดับ ดังนี้ 
1) สิทธิในการมีชีวิตอยูใ่นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ท าลายสุขภาพ  เป็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมในความหมาย

แบบแคบ ไม่ใช่สิทธิในสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการผสมผสานสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้ว เช่น 
สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ เข้ามาช่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นสิทธิเชิงปัจเจกบุคคล ( Individual 
Right) หมายความว่า ผู้ทรงสิทธิและผู้ถูกกระทบสิทธิเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคน มิใช่เป็นสิทธิร่วมกัน 
(Collective Right) การอ้างสิทธิประเภทนี้ต่อรัฐ มักจะเป็นการอ้างสิทธิในเชิงปฏิเสธ (Negative 
Rights) โดยผู้ทรงสิทธิจะเรียกร้องได้ต่อเมื่อถูกกระทบสิทธิให้อาจเสียหายหรือมีการท าให้เกิดความ
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เสียหายต่อตนเอง โดยเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองจากการที่จะไม่ถูกกระท าความเสียหายจากการได้มีชีวิตอยู่
ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ท าลายสุขภาพเกินปกติ  

 2) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อประชาชน - เป็นสิทธิในเชิงบวก (Positive Right) รัฐ
จะต้องจัดให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดปราศจากมลพิษตามมาตรฐานที่สูงที่สุดเท่าที่รัฐจะสามารถท าได้ โดย
ที่ประชาชนไม่จ าเป็นต้องได้รับความเสียหายจากการถูกกระทบสิทธิ เพียงแต่รัฐไม่จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดตามมาตรฐานสูงที่สุดก็ถือว่าประชาชนถูกกระทบสิทธิแล้ว และประชาชนมีสิทธิเรียกให้รัฐ
คุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมนี้ได้ ดังนั้น สิทธิในสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดตามแนวทางนี้จึงเป็นสิทธิเชิงกลุ่มหรือ
สิทธิร่วมกันของประชาชน (Collective Right) มีข้อสังเกตว่า สิทธิประเภทนี้มักโยงเข้าไปพิจารณา
ร่วมกันกับสิทธิในการพัฒนาซึ่งเป็นสิทธิเชิงกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยถือว่า การคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดจะน าไปสู่การเคารพ และคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสมกับประเทศพัฒนา
น้อยจนถึงประเทศก าลังพัฒนาที่ประสงค์คุ้มครองสิทธิในการพัฒนาให้ได้รับการเคารพมากยิ่งขึ้น อย่างไร
ก็ดี สิทธิในสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดอันเป็นสิทธิในเชิงบวกนี้ ยังคงได้รับการโต้แย้งจากประเทศพัฒนาแล้วว่า
สิทธิดังกล่าวนี้ไม่ใช่สิทธิมนุษยชน เพราะขาดองค์ประกอบความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน 

3) การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติมเต็มสิทธิมนุษยชน (Human Rights and the 
Environmental Protection) – การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความสมบูรณ์ ซึ่งอาจหมายถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อม หรือสิทธิข้างเคียงของการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ได้ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ ดังนั้น ไม่ว่ากรณีประเทศต่างๆ จะยอมรับว่า
เป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่จ าเป็นต้องน าสิทธิในสิ่งแวดล้อมไปคุ้มครองในฐานะสิทธิมนุษยชน
แต่อย่างใด เพราะการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติมเต็มสิทธิมนุษยชนถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุด และ
เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมก็คือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากประเทศ
ใดยึดหลักในการคุม้ครองสิ่งแวดล้อมให้ดี ย่อมเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปด้วย 

4) สิทธิเชิงกระบวนการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ - เป็นสิทธิที่มีอยู่
แล้วและมีส่วนช่วยที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการคุ้มครองสิทธิในเชิง
เนื้อหา ซึ่งปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น สิทธิเชิง
กระบวนการจึงเป็นสิ่งที่รัฐจะละเลยไม่ได้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สมควรที่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปรับใช้สิทธิเชิงกระบวนการภายในประเทศที่ชัดเจนในแต่ละประเภทกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ  

 ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันในทางวิชาการ 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดในขั้นต่อไป 

 ศึกษาแนวทางการบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดเพราะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐพึงกระท าก่อนที่จะด าเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประเภทอ่ืนๆ เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมกระทบต่อสิทธิมนุษยชนหลายสิทธิ รวมถึงศึกษาการบังคับใช้สิทธิในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศที่บัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว โดยการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของ
ประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 
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 ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิทั้งหลายที่จะบัญญัติใหม่ และสิทธิที่บัญญัติไว้แล้ว ทั้งใน
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติว่าจะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไรเพ่ือให้เกิด
การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการบัญญัติคุ้มครองสิทธิใดๆ ไว้โดยไม่สร้างความ
เชื่อมโยงกับสิทธิที่มีอยู่แล้ว นอกจากจะท าให้สิทธิที่บัญญัติใหม่ใช้บังคับยากแล้ว ยังอาจส่งผลให้
เกิดการขดักันระหว่างสิทธิที่มีความเหลื่อมล้ ากันไป 

 สมควรติดตามพัฒนาการของสิทธิในสิ่งแวดล้อมต่อไปว่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิ
มนุษยชนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทขององค์การสหประชาชาติ และศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ 

 สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ทุกสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชน สมควรมีการศึกษาให้ชัดเจนว่าอะไรเป็น
สิทธิในรัฐธรรมนูญที่มีสถานะเพียงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่สิทธิมนุษยชน 

 หากรัฐธรรมนูญยังไม่มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สมควรศึกษาแนวทางใน
การน าสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดท าแนวทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างสิทธิเชิงกลุ่มทั้งหลาย เช่น สิทธิชุมชน สิทธิในการ
พัฒนา สิทธิในความสงบ กับสิทธิในสิ่งแวดล้อมว่ามีความจ าเป็นต้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดย
อาศัยสิทธิเชิงกลุ่มเช่นเดียวกับประเทศในทวีปแอฟริกาหรือไม่ และการคุ้มครองสิทธิเชิงกลุ่ม
เช่นว่านี้ในทางปฏิบัติส าหรับประเทศที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญมีประสิทธิผลเป็นที่
น่าพงึพอใจ หรือมีอุปสรรคประการใดหรือไม่ 

 ศึกษาความสอดคล้องระหว่างสิทธิในสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยเพ่ือปรับปรุง
กฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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-------------------------- 
Executive Summary 

Research project on “Relation between Human Rights and Environment for 
Protecting Human Rights Relating to Sustainable Environment” 

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

 Background 

At present, Thai society starts realizing on the significance of environmental 
protection. Groups of State officers, academia and environmental activists claim human 
rights as reference for supporting or pushing forward environmental protection. This is 
usually made as the following statements. - - Right to environment or Right to Good 
Environment is recognized as one type of human rights. Therefore, destruction or 
degradation of environment is one form of human rights violation. - - This reference, 
however, needs to be justified by a thorough study with academic explanation. National 
Human Rights Commission of Thailand (NHRC), as an institution having duties directly 
relating to human rights protection of the country, assigns the Law and Development 
Research Center (LDRC), Faculty of Law, Chulalongkorn University to conduct the study 
on this issue. 

 
 Concept, Principles and Theories relating to Human Rights 

Academically speaking, some rights are considered as ‚human rights‛ but some 
are not. Although there are still some academic debates between two schools of thought: 
natural law v.s. positivism, three fundamental qualifications of human rights is settled: 
universality, indivisibility and interdependence. Since human rights are rights that cannot 
be separated from each other, the usage of one particular right has to consider any 
impacts on other rights. Similarly, violation one type of right might have impacts on the 
violation of other type of rights. 

In addition, human rights can be historically divided into three generations: the first 
generation of human rights are civil rights and political rights; the second generation of 
human rights are social rights, economic rights and cultural rights; and the third generation 
of human rights are collective rights such as right to development, right to good 



 

10 
 

environment, etc. It must be noted that the third generation of human rights are not yet 
accepted by scholars and practices of most countries. 

Human rights can be classified into two groups: substantive rights which mean 
rights that have their own contents completely such as right to life, right to health, etc.; and 
procedural rights which mean rights that function as process and means leading to the 
protection of substantive rights such as right to information, right to participation in 
decision-making process, and right to access to justice. 

 
 Human Rights and Environment 

International documents in form of ‚soft law‛, namely Stockholm Declaration and 
Rio Declaration which are documents having no legally binding for any State to comply 
with, play vital roles at the international human rights law forum in recommending 
principles or concepts on managing the relation between human and nature, building 
awareness on environmental protection, having influence on the development of right to 
environment in forms of substantive rights, procedural rights and rights of indigenous 
people, and finally causing the use of human rights as one mechanism in protecting 
environment at both international and regional levels. 

Although most international documents in form of ‚hard law‛ relating to 
environmental protection adopt principles from the Stockholm Declaration and the Rio 
Declaration, none of them has contents recognizing the right to environment as one type 
of human rights except one particular document namely the African Charter on Human 
and Peoples’ Rights and its protocol: the Additional Protocol to the American Convention 
on Human Rights in the area of Economic, Social, and Cultural Rights. The Charter 
establishes the new kind of human rights called ‚right to good environment favorable to 
development‛. 

There are two different approaches in applying human rights with environment. 
The first one is by using the human rights, both substantive rights and procedural rights, 
which are already existed and guaranteed to apply with environmental problems from case 
to case. Limitation of this approach is that, as long as the problem does not yet directly 
create negative impacts on human, despite of devastating impacts on environment, 
mechanism on human rights cannot be applied because human rights belong to human, 
not nature. The second approach is by establishing the new category of human rights 
called the right to environment or the right to good / healthy / decent / favorable 
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environment. Limitation of this approach is that the right to environment lacks the 
consistency as being human rights, since some developed countries in Europe and 
America disagree with the creation of the new type of human rights as the right to 
environment. 

 

 Recognition of Right to Environment at International and Regional Levels 

Recognition of the right to environment and enforcement of human rights for 
environmental protection under international law principles at the international level can be 
considered under three following categories: 

1) International customs – The right to environment is not developed as 
international customs due to the lack one factor on common practices among countries. 

2) General principles of law – There is no such principles in the area of human 
rights, therefore, at present, it is impossible to analyze the general principles of law for the 
right to environment. 

3) International conventions – Among international documents on human rights 
relating to environment, there is no legally or non-legally binding document which 
recognizes that the right to environment is one type of human rights even though they 
accept that environmental protection unavoidably has connection with human rights. 
Among 23 international documents on environment relating to human rights, there is no 
document which clearly states that the right to environment maintains the status of human 
rights. Besides, among 5 non-legally binding documents, there is no document which 
states that the right to environment is human rights. 

Acceptance in the right to environment and application of human rights with 
environmental protection under the principles of international law at the regional level can 
be considered according to three following regions: 

1) Europe – Almost all documents on environment apply the procedural rights with 
the environmental protection. For the substantive rights, there is ‚right to live in good 
environment‛ under Arhus Convention but that is not recognized as a new type of human 
rights since it borrows from Principle 1 of the 1972 Stockholm Declaration. The application 
of human rights is thus on the types that are already existed and accepted.  
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2) America – Regional document refers to ‘right to live in healthy environment‛ 
which is not independent human rights. Rather, it is the combination of right to life and 
right to health. Also, such recognition is limited only in a group of developing countries in 
the South America. 

3) Africa – Regional Charter establishes ‚right to good environment‛ as a new type 
of human rights by using with right to development and applying with groups of people as 
collective rights. 

 

 Right to Environment and Constitution 

Many countries in the world prefer bringing the issues on human rights and 
environment to be guaranteed in constitutions. From experiences of the studied countries 
in three regions, it is found that there are four ways of stipulating the issues in the 
constitutions as follows: 

1) Put it as substantive rights – This can be done through two types of rights: right 
to good environment or right to live in good environment. 

2) Put it as procedural rights - This can be done through three types of rights: right 
to information, right to participate in decision-making process, and right to access to 
justice. 

3) Put it as duties of people on protecting the environment. 
4) Put it as duties of State on protecting the environment. 
 

 The result and guideline on how to support community right and the right to 
environment to be realized in Thai society under the international and country context, by 
stipulating the right to environment in the Thai Constitution, through the comparison 
between the old constitution and the new constitution, can be summarized as follows: 

 

Old Constitution New Constitution 

o Substantive rights both the right to 
good environment and the right to live in 
good environment never been stipulated. 

o Both the 1997 and 2007 Constitutions 

o The rights that are already existed 
should be continued such as the community 
rights. 

o Should have subordinate law written on 
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Old Constitution New Constitution 

had written ‚community rights‛ but as the 
right to participate with the State in 
managing natural resources and 
environment which is the procedural 
rights, not the substantive rights. 

o The 2007 Constitution had recognized 
the rights of individuals but as the right to 
participate with the State and the 
community in managing natural resources 
and environment which is the procedural 
rights, not the substantive rights. 

o Both the 1997 and 2007 Constitutions 
had stipulated the procedural rights of all 
three forms: right to information, right to 
participate in decision-making process, 
and right to access to justice, to be 
applied for both environmental and non-
environmental cases. Two specific 
measures for environmental cases only: 
right to information and right to 
participation in EIA process; and right of 
community to sue the governmental 
officers for protecting the community right. 

o Duties of people for protecting the 
environment had been stipulated. 

o Duties of State for protecting the 
environment had been stipulated. 

definition of the community rights under the 
Constitution and on conditions for using 
such rights in the more environmentally 
friendly and sustainably in the Thai way, 

o It is acceptable to write the right to 
environment or the right to live in good 
environment as new provisions in the 
Constitution with the condition that it should 
be linked to the community rights which are 
collective rights. 

o Should stipulate the three types of 
procedural rights particularly for 
environmental case namely the right to 
information on environment, the right to 
participate in decision-making process on 
environmental matters, and the right to 
access to environmental justice. 

o Should stipulate clearly on the duties of 
people and the duties of State for protecting 
environment especially the duties of State 
should be written to have legal responsibility 
if the State fails to do its duties. 

 

 Roles of Human Rights Institutions and Courts 
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International human rights institutions at regional level such as regional human 
rights courts or regional human rights commissions have substantial influence on the 
development of international law relating to human rights. It is found that in many cases 
new types of human rights are recognized thank to the practices of States at the regional 
level before being recognized at the international level subsequently. However, it needs to 
be very cautious in comparing the roles of the regional institutions with the Thai ones 
because of different authorities, context and management structure.  

Thailand does not set up the human rights court. Therefore, filing the complaint on 
human rights violation must go to the courts that have jurisdictions on the case. The courts 
having cases on human rights violation in Thailand are varied depending on the 
legislations that authorize the cause of action. With no special court on human rights in 
Thailand, the human rights commission should have broader scope of authorities which 
means that the commission should have a quasi-judicial power and act as the human 
rights institution with power in make a decision/conflicts resolution on cases relating to 
human rights violation. 

At present, the National Human Rights Commissions of Thailand has power in 
investigating and proposing measures to solve actions on violation of human rights under 
one condition which is the case must not be in the judicial process of the courts. In 
receiving the complaints on human rights violation, it is found from examples during the 
year 2013 – 2014 that most popular matters of the complaints are on the community rights 
violation, followed by violations on the right of land and the right of property subsequently. 
Other complaints include the violations on the right to housing, freedom of occupation, 
right to access to justice and right to information. 

Constitutional Court has powers and duties in adjudicating and ruling constitutional 
cases concerning constitutionality of any law that is contrary or inconsistent with the 
Constitution. If any law have contents that violates human rights recognized by the 
Constitution, it is the power of the Constitutional Court to consider the case. At present, 
there are only two cases on this matter: the Constitutional Court Decision No. 3/2552 that 
Article 46 of the National Environmental Quality Act of 1992 is not contrary to Article 67 of 
the 2007 Constitution; and the Constitutional Court Decision No. 33/2554 that Article 6 of 
the National Park Act of 1996 does not violate human rights and has no problem about the 
contrariness to the Constitution. 
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The Administrative Court has powers and duties in adjudicating and ruling 
administrative cases concerning the lawfulness of rules and administrative orders including 
unlawful acts of administrative agency or State official. If any rules and administrative 
orders violate human rights recognized by the Constitution, it is the power of the 
Administrative Court. There are five cases on environmental violation: 1) Decision No. Or 
415/2550 on asking for compensation from State organization due to neglect of duty in 
controlling, storing and managing of radioactive waste; 2) Decision No. For 13/2552 on the 
lawfulness of rules ordered and approved by cabinet resolution for damage remedy from 
noise pollution at Suvarnabhumi Airport; 3) Decision No. Or 743/2555 on State 
organization neglects duty in rehabilitating the Clity creek and violates the right of 
community in getting benefits from natural resources according to the Constitution; 4) 
Decision No. Or 730-748/2557 on payment to recover the damage from wrongful act of 
officials in case of Mae Moh power plant generating pollution having impacts on the 
communities; and 5) Decision No. Or 749-764/2557 on the neglect of duty in functioning 
measures in the EIA study in case of Mae Moh coal mine. 

Cases concerning compensation from wrongful act which violates human rights 
under tort law of the Civil and Commercial Code fall under the jurisdiction of the Court of 
Justice. There are two cases on environmental violation: 1) Decision No. 2147/2547 of 
Appeals Division 4 on asking for compensation on case of factories generates pollution 
causing Num Pong creek polluted having impacts on the communities; and 2) Decision 
No. 5818/2549 on the communities rights with prosecution on conserving the natural 
resources and environment around the Maya Bay area. 
 
 Conclusion on the Relation between Human Rights and Environment 

Considering the relation between human rights and environment, the right to 
environment can be classified into three levels as follows: 

1) Right to live in a healthy environment – This is the narrow meaning of the right 
to environment. It is not full range of the right to good environment. Rather, it is the 
combination with the existing human rights such as the right to life and the right to health 
in protecting the environment. It is ‚individual rights‛, not the collective rights. Claim 
against the State by using this right is usually claim through ‚negative rights‛ where the 
rights holders can claim only when their rights are challenged or when there are some 
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damages happened to them. The rights holders can claim from the State to ‚protect‛ 
themselves from not being able to live in healthy environment. 

2) Right to decent environment for peoples - This is the ‚positive rights‛ where the 
State must provide people with environment that is clean without pollution at the highest 
standard that the State can reach. By this way, the rights holders do not need to wait until 
they get damages from the violation of the rights. Only the State neglects providing the 
clean or good environment at the highest standard can be regarded as violation of the 
rights holders already occurred. People can always claim against the State to protect the 
environment. Therefore, this type of rights is ‚collective rights‛. It is noticeable that the 
right to clean or good environment is always used together with the right to development 
which is also one type of collective rights. It is regarded that protection of the right to good 
environment helps leading to efficiently respect and protect the right to development, 
which is suitable to less developed and developing countries willing to enhance the 
respect of the right to development. However, the right to good environment which is the 
positive right is still opposed by developed countries and not be accepted as human rights 
due to the lack of universality of being human rights.  

3) Human rights and the environmental protection – Environmental protection is 
‚pre-requisite‛ in order to make the human rights protection: the right to environment or 
neighboring rights of environmental protection such as the right to life and the right to 
health, to be more completed. Therefore, whether countries accept the right to 
environment as human rights or not, it is no more necessary to make the right to 
environment as human rights. Using the environmental protection for enhancing the 
human rights is the best way. Any country effectively protecting environment will 
automatically protect human rights. 

4) Procedural rights for environmental protection is important mechanism – It is the 
existing rights which help reaching the environmental protection in addition to the 
substantive rights and are explicitly written in most international documents relating to 
environment. Therefore, in protecting the environment, the procedural rights should not be 
neglected by States. Thailand should be enact a law related to procedural rights at 
domestic level. 
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 Issues Directly Relevant to Building Common Scholarly Understanding for the 
Sake of Further Study in the Next Step 

 Study on the way in writing the provisions on environmental protection in the 
constitution as the highest law of the land, since it is the pre-requisite for the State 
to do before protecting other types of human rights, and also because destruction 
of environment has impacts on many types of human rights. This should include 
study on enforcement of the right to environment in the countries that already 
guaranteed the right to environment through comparison between constitutions of 
various countries both developed and developing countries. 

 Study on connection among new types of rights and the existing rights in the 
constitutions and other legislations for facilitating effective law enforcement. The 
lack of this connection can create not only difficulty for enforcing the new rights but 
also conflict among various rights. 

 Follow up the development of right to environment to see whether it will be 
accepted as human rights in one day, particularly focus on the roles of the UN and 
the ICJ. 

 Study on the differentiation between human rights and constitutional rights 
because not all types of constitutional rights will always be human rights. 

 In case the Constitution does not stipulate the provisions on the right to 
environment, study should be done for how to apply the existing human rights for 
protecting environment more concretely. This should be accompanied by making 
the guidelines for protecting human rights relating to environment for officers and 
those who practice on this field so they can work more efficiently. 

 Study on relation and connection among collective rights, such as the community 
right, the right to development, the right to peace and the right to environment, to 
see necessity to protect environment through the collective rights as practiced in 
African countries. The study should also explore practices of countries stipulating 
such rights in their constitutions, including satisfaction and obstacles. 

 Study on the accordance between the right to environment and the Thai 
environmental law for improving the harmony of law on environmental protection, 
including approaches for making cooperation among governmental organizations 
enforcing the environmental law with the Office of the National Human Rights 
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Commissions of Thailand for enhancing the more effective law enforcement on 
environmental law. 

 

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


