
ในปัจจบุนั สงัคมไทยเริม่ตระหนกัถงึความส�าคญัของการคุม้ครองสิง่แวดล้อม เจ้าหน้าทีร่ฐั นกัวชิาการ ตลอดจน 
นกัเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อมจ�านวนหนึง่จงึน�าเอาประเดน็เรือ่งสทิธมินษุยชน (Human Rights) มาใช้อ้างองิเพ่ือสนบัสนนุ 
หรือผลักดันให้มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมักมีการกล่าวอ้างว่า “สิทธิในสิ่งแวดล้อม (Right to Environment)” หรือ 
“สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Good Environment) ได้รับการรับรองในฐานะสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ดังนั้น  
การท�าลายหรอืการท�าให้เสือ่มโทรมซึง่สิง่แวดล้อมจงึเป็นการละเมดิสิทธมินุษยชนด้วย” ซ่ึงการกล่าวอ้างดังกล่าวต้องการ 
การศึกษาและค�าอธิบายในทางวิชาการประกอบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีโดยตรงเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว

ในทางวชิาการนัน้ สทิธิบางประเภทมฐีานะเป็นสิทธมินษุยชน แต่สิทธบิางประเภทไม่ได้มฐีานะเป็นสิทธมินษุยชน 
แม้การให้นิยามค�าว่า “สิทธิมนุษยชน” ยังมีข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างสองส�านักความคิดทางกฎหมาย คือ ส�านัก
กฎหมายธรรมชาติ กับส�านักกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง แต่สิ่งที่ยอมรับกัน คือ ลักษณะส�าคัญของสิทธิมนุษยชนมี ๓ 
ประการ ได้แก่ มีความเป็นสากล (Universal) ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Indivisible) และมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 
(Interdependent and Interrelated) เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่อาจแยกพิจารณาออกจากกันโดยอิสระได้ 
ในการน�าสิทธิประเภทหนึ่งไปใช้จะต้องพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิประเภทอื่นด้วย และการละเมิดสิทธิประเภท
หนึ่งอาจมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิอีกประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทด้วย 

นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน ช่วงที่ ๑ ซึ่งได้แก่สิทธิพลเมือง (Civil 
Rights) และสิทธิทางการเมือง (Political Rights) สิทธิมนุษยชน ช่วงที่ ๒ ซึ่งได้แก่สิทธิทางสังคม (Social Rights)  สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) และสิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) และสิทธิมนุษยชน ช่วงที่ ๓ ซึ่งได้แก่
สิทธิเชิงกลุ่ม (Collective Rights) เช่น สิทธิในการพัฒนา (Right to Development) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to 
Good Environment) โดยสิทธิมนุษยชนในช่วงที่ ๓ นั้น ปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงในวงวิชาการและการปฏิบัติของนานา
ประเทศ

สิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) ซ่ึงหมายถึงสิทธิที่มี
เนื้อหาเป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์ เช่น สิทธิในชีวิต (Right to Life) สิทธิในสุขภาพ (Right to Health) กับสิทธิเชิง 
กระบวนการ (Procedural Rights) ซ่ึงหมายถึงสทิธทิีท่�าหน้าทีเ่ชงิกระบวนการ และใช้เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคล่ือนไปสู่ 
การคุ้มครองสิทธิเชิงเนื้อหา เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Right to Information) สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
(Right to Participation in Decision-Making Process) และสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Right to  
Access to Justice) 

บทสรุปผู้บริหำร

ควำมเป็นมำ

แนวคิด หลักกำร และทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ



ตราสารระหว่างประเทศประเภท Soft Law ได้แก่ ปฏิญญาสตอกโฮล์มและปฏิญญาริโอ  
ซึ่งเป็นตราสารที่ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายให้รัฐใดต้องปฏิบัติตาม มีบทบาทในเวทีกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในการเสนอแนะหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สร้างความตระหนักในการปกป้องคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการประเด็นสิทธิในสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านสิทธิ
เชิงเน้ือหา สิทธิเชิงกระบวนการ และสิทธิของชนพื้นเมือง (Indigenous 
Peoples) ส่งผลให้เกิดการน�าเอากลไกทางสิทธิมนุษยชนมาใช้คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค

ตราสารระหว่างประเทศประเภท Hard Law ที่เกี่ยวกับเร่ือง 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แม้ส่วนใหญ่จะรับหลักการมาจากปฏิญญาสตอกโฮล์ม 
และปฏิญญาริโอ แต่ยังไม่มีฉบับใดที่มีเนื้อหารับรองสิทธิในส่ิงแวดล้อมในฐานะเป็น
สิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ยกเว้นฉบับเดียว คือ กฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิของประชาชน (The African Charter on Human and Peoples’ Rights) และ
พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกาเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (The Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the 
Area of Economic, Social, and Cultural Rights) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้สถาปนา “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
น่าพอใจที่เอื้อต่อการพัฒนา (Satisfactory Environment Favorable to Development)”

ในการน�าเอาสิทธิมนุษยชนมาใช้กับเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ยังคงมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันซึ่งน�าไปสู่รูปแบบท่ี
แตกต่างกันสองวิธี คือ รูปแบบแรก อาศัยสิทธิมนุษยชนประเภทที่มีการยอมรับและรับรองอยู่แล้วทั้งสิทธิเชิงเนื้อหาและ
สิทธิเชิงกระบวนการ มาใช้ปรับกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นรายกรณีไป ข้อจ�ากัดของวิธีนี้ คือ ตราบใดที่ปัญหาดังกล่าว 
ยงัไม่ได้สร้างผลเสยีแก่มนษุย์โดยตรงแม้จะสร้างผลเสยีมหาศาลต่อสิง่แวดล้อม กไ็ม่สามารถน�าเอากลไกทางสทิธมินษุยชน 
มาปรับใช้ได้ เพราะสิทธมินษุยชนเป็นสทิธิของมนษุย์ ไม่ใช่สิทธขิองธรรมชาต ิ รปูแบบทีส่อง อาศยัการสร้างสทิธมินุษยชน 
ประเภทใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อม (Right to Environment) หรือสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Good/
Healthy/Decent Environment) ข้อจ�ากัดของวิธีนี้ คือ สิทธิในสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นที่ถกเถียงเนื่องจากประเทศ 
พัฒนาแล้วบางประเทศในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาไม่เห็นด้วยกับการสถาปนาสิทธิในสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็น 
สิทธิมนุษยชนประเภทใหม่

การยอมรับสิทธิในสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศในระดับสากล สามารถแยกพิจารณาเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 

สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม

กำรยอมรับสิทธิในสิ่งแวดล้อมระดับสำกลและระดับภูมิภำค
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ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



๑) จารีตประเพณีระหว่างประเทศ - สิทธิในสิ่งแวดล้อมยังไม่อาจพัฒนาไปสู่จารีตประเพณีระหว่างประเทศ
เนื่องจากแนวทางปฏิบัติของรัฐทั้งหลายยังคงปฏิบัติไม่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 

๒) หลักกฎหมายทั่วไป - ยังไม่พบหลักกฎหมายทั่วไปในสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในปัจจุบันจึงไม่อาจวิเคราะห์
หลักกฎหมายทั่วไปในกรณีของสิทธิในสิ่งแวดล้อมได้ 

๓) สนธิสัญญาระหว่างประเทศ – หากเป็นตราสารระหว่างประเทศอันมีมิติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ยังไม่มีตราสารฉบับใดทั้งที่มีผลผูกพันและไม่ผูกพันที่กล่าวว่า สิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชน
โดยเอกเทศ แต่ขณะเดียวกันคงปฏิเสธมิได้ว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยส�าคัญ 
หากเป็นตราสารส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน พบว่า ตราสารสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศที่มีผลผูกพันรัฐ ๒๓ ฉบับ ไม่มีตราสารใดที่ระบุชัดเจนว่า สิทธิในสิ่งแวดล้อมอยู่ในฐานะของสิทธิมนุษยชน และ
ตราสารสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ไม่มีผลผูกพันรัฐจ�านวน ๕ ฉบับ ก็มิได้กล่าวว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชน

การยอมรับสิทธิในสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค สามารถแยกพิจารณาเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 

๑) ภูมิภาคยุโรป - ตราสารสิ่งแวดล้อมแทบทุกฉบับจะน�าสิทธิเชิงกระบวนการมาปรับใช้แก่การคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม ส่วนสิทธิเชิงเนื้อหา ยอมรับว่ามี “สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” ตามอนุสัญญา Aarhus ซึ่งเป็น
ตราสารด้านสิ่งแวดล้อมจึงยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทใหม่ เพราะเป็นการคัดลอกหลักการข้อที่ ๑ ของ
ปฏิญญาสตอกโฮล์ม ค.ศ. ๑๙๗๒ มาบัญญัติอีกครั้ง การบังคับใช้จึงเน้นแต่เพียงสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่และได้รับการรับรอง
อยู่แล้ว

๒) ภูมิภาคอเมริกา - ตราสารของภูมิภาครับรองค�าว่า “สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Live 
in Healthy Environment)” ซึ่งมิใช่สิทธิในสิ่งแวดล้อมโดยเอกเทศ หากแต่เป็นการใช้สิทธิในชีวิต (Right to Life) และ
สิทธิในสุขภาพ (Right to Health) ผสมผสานกัน และการยอมรับในสิทธิดังกล่าวจ�ากัดอยู่เพียงกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้
ที่เป็นประเทศก�าลังพัฒนาเท่านั้น 

๓) ภูมิภาคแอฟริกา – กฎบัตรภูมิภาคยอมรับว่า “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี” เป็นสิทธิมนุษยชน โดยใช้ควบคู่ไป
กับสิทธิในการพัฒนา (Right to Development) และรับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิเชิงกลุ่มหรือสิทธิร่วมกัน
ของประชาชน

หลายประเทศทั่วโลกนิยมน�าเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ จาก
ประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ ในสามภูมิภาคที่ได้ศึกษามา พบว่า การน�าสิทธิมนุษยชนและสิทธิในส่ิงแวดล้อมมา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจ�าแนกได้ ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

๑) การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) - จ�าแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ สิทธ ิ
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to Good Environment) และสิทธิในชีวิตหรือสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to 
Live in Good Environment)

สิทธิในสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญในอดีต รัฐธรรมนูญในอนาคต

 ไม่เคยบัญญัติเรื่องสิทธิเชิงเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิใน

สิ่งแวดล้อมที่ดี หรือสิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 สทิธทิีม่อียูแ่ล้วก็ให้มอียู่ต่อไป เช่น กรณีของสทิธชุิมชน

 รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ บัญญัติ

เร่ืองสิทธิชุมชน แต่เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิทธิเชิง

กระบวนการ ไม่ใช่สิทธิเชิงเนื้อหา

 ควรมีกฎหมายล�าดบัรองเขยีนขยายความว่าสทิธิชุมชน 

ตามความหมายในรัฐธรรมนูญว่ามีเง่ือนไขการน�าไปใช้

อย่างไรบ้างตามแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไทย

 รฐัธรรมนญู ๒๕๕๐ ได้บัญญตัเิรือ่งสทิธขิองบุคคล แต ่

เป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนเพื่อจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล ้อม ซึ่ ง เป ็นสิทธิ เชิ ง

กระบวนการ ไม่ใช่สิทธิเชิงเนื้อหา

 เรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมที่ดี ถ้าจะให้บัญญัติขึ้นใหม่ก็สามารถท�าได้ 

เพียงแต่จะต้องเขียนเช่ือมโยงให้ดีกับเร่ืองสิทธิชุมชนที่มี

อยู่เดิมในรัฐธรรมนูญ เพราะสิทธิชุมชนเป็นสิทธิเชิงกลุ่ม

 รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ บัญญัติ

เร่ืองสิทธิเชิงกระบวนการท้ังสามแบบ ซึ่งได้แก่ สิทธิใน

ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วม และสิทธิในการเข้า

ถึงกระบวนการยุติธรรม ส�าหรับกรณีทั่ว ๆ ไป ซึ่งรวมถึง

การน�ามาใช้กับกรณีสิ่งแวดล้อมด้วย ยกเว้น สองกรณีที่

บัญญัติไว้ส�าหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ คือ สิทธิ

ในข้อมูลข่าวสารและสิทธิมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสิทธิของ

ชุมชนในการฟ้องหน่วยงานรัฐ หากไม่ด�าเนินการในการ

คุ้มครองสิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด

 ควรบัญญัติเรื่องสิทธิเชิงกระบวนการส�าหรับกรณ ี

สิง่แวดล้อมเป็นการเฉพาะทัง้สามเร่ือง ได้แก่ สทิธใินข้อมูล

สิ่งแวดล้อม สิทธิมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องท่ีมีผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

๒) การเขียนในรูปแบบของสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) - จ�าแนกออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจ และสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมใน
คดีสิ่งแวดล้อม

๓) การเขียนในรูปแบบของหน้าที่ของประชาชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
๔) การเขียนในรูปแบบของหน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
 
ข้อค้นพบและแนวทางในการสนับสนุนสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เป็นจริงในสังคมไทยภายใต้บริบท 

สากลและบริบทประเทศในการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
ในอดีตกับรัฐธรรมนูญในอนาคต สรุปได้ดังนี้
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เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค หรือคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคต่าง ๆ นั้น ถือว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธ ิ
มนุษยชนอยู่มาก พบว่าในหลายกรณีสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองขึ้นใหม่ก็เกิดขึ้นจากแนวทางปฏิบัติของรัฐในระดับ
ภมูภิาคก่อน แล้วจงึได้รบัการรบัรองในระดบัระหว่างประเทศตามมา อย่างไรกต็าม หากจะน�าบทบาทของศาลสิทธมินษุยชน 
หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคมาปรับใช้กับศาลหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยจะ
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะอ�านาจ บริบท และโครงสร้างในการบริหารจัดการมีความแตกต่างกัน ประเทศไทย
ไม่ได้จัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนข้ึนเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้อง
พจิารณาลักษณะของข้อพิพาทว่าตกอยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของศาลใด ศาลทีพ่จิารณาคดเีกีย่วกับการละเมดิสทิธิมนษุยชน
ในประเทศไทยจึงแตกต่างกนัไป ตามแต่การน�าเอากฎหมายทีใ่ห้สทิธใินการฟ้องร้องคดหีรอืกฎหมายทีก่�าหนดเขตอ�านาจ
ศาล มาปรับใช้ในแต่ละกรณี ในเมื่อประเทศไทยไม่ได้มีศาลที่ตัดสินคดีหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้
เป็นการเฉพาะ ในอนาคตอาจต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะได้รับอ�านาจหน้าที่ที่มากกว่า
ในปัจจุบันเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาด/ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเบื้องต้นได้จะเป็นการดีหรือไม่ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติของไทยมอี�านาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขกรณทีีม่กีารกระท�า 
หรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ต่อเมื่อมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่
ศาลพิพากษาหรือมีค�าสั่งเด็ดขาดแล้ว ในการรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากตัวอย่าง
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าการละเมิดสิทธิชุมชนมีจ�านวนมากกว่าการละเมิดสิทธิประเภทอื่น รองลงมา 
คือ การละเมิดสิทธิในการจัดการ/ใช้ที่ดิน และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินตามล�าดับ เรื่องร้องเรียนอื่นนอกจากนี้ ได้แก่ 
เรื่องละเมิดสิทธิในที่อยู่อาศัย ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และละเมิด
สิทธิในข้อมูลข่าวสาร 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจหน้าท่ีหลักในการพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หากกฎหมาย
ฉบับใดมีเนื้อหาเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ก็อยู ่ภายใต้เขตอ�านาจของศาล
รัฐธรรมนูญ ค�าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีเพียงสองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม 

บทบำทขององค์กรสิทธิมนุษยชนและศำล

รัฐธรรมนูญในอดีต รัฐธรรมนูญในอนาคต

 บญัญติัเรือ่งหน้าท่ีของประชาชนในการปกป้องสิง่แวดล้อม  ควรบัญญัติเรื่องหน้าที่ของประชาชนและหน้าที่ของรัฐ 

ในการปกป้องส่ิงแวดล้อมให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หน้าที่ของรัฐควรเขียนไว้ในลักษณะที่มีผลผูกพันที่มี 

บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

 บัญญัติเรื่องหน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

โดยบัญญัติไว้ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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ได้แก่ ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มีเนื้อหาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๓/๒๕๕๔ เรื่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
มาตรา ๖ ไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ศาลปกครองมอี�านาจหน้าท่ีพจิารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎและค�าสัง่ทางปกครอง ตลอดจนการกระท�า 
อันเป็นการละเมิดทางปกครองของเจ้าพนักงาน โดยหากกฎหรือค�าสั่งทางปกครองใด ๆ มีเนื้อหาเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าพนักงานมีการกระท�าทางปกครองที่มีผลเป็นการละเมิดสิทธิ
ของประชาชน กรณีพิพาทดังกล่าวย่อมตกอยู่ภายใต้เขตอ�านาจของศาลปกครอง ค�าพิพากษาของศาลปกครองเกี่ยวกับ
คดสีิง่แวดล้อม ท่ียกมาเป็นตัวอย่างมี ๕ เรือ่ง ดังนี ้คดหีมายเลขแดงท่ี อ. ๔๑๕/๒๕๕๐ ศาลปกครองสงูสดุ เรือ่ง การเรยีก 
ค่าสนิไหมทดแทนจากหน่วยงานรฐัทีล่ะเลยการปฏิบติัหน้าท่ีควบคมุเกบ็รักษาและจัดการกากกมัมนัตรังสี (โคบอลท์ ๖๐) 
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๑๓/๒๕๕๒ ศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกหรือเห็นชอบโดยมติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาความเสียหายจากมลพิษทางเสียง สนามบินสุวรรณภูมิ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๔๓/๒๕๕๕ 
เรือ่ง หน่วยงานของรฐัละเลยปฏบิตัหิน้าทีฟ้ื่นฟลู�าห้วยคลิต้ี และละเมดิสิทธิในการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง เรียกค่าเสียหายจากละเมิดทางปกครอง 
กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อให้เกิดมลพิษมีผลกระทบต่อชุมชน และคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง กรณี
เหมืองถ่านหินแม่เมาะไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส่วนคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยอาศัยหลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ก็จะเป็นคดีท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจของศาลยุติธรรม ค�าพิพากษาของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับคด ี
สิ่งแวดล้อม ที่ยกมาเป็นตัวอย่างมี ๒ เรื่อง ดังนี้ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๔๗/๒๕๔๗ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๔ เรื่อง เรียก
ค่าสินไหมทดแทนกรณีโรงงานก่อมลพิษท�าให้ล�าน�้าพองเน่าและเกิดผลกระทบต่อชุมชน และคดีหมายเลขแดงที่ 
๕๘๑๘/๒๕๔๙ ศาลฎีกา เรื่อง สิทธิชุมชนในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมาหยา

 

หากพิจารณาความสัมพันธ์ต่อสิทธิมนุษยชนแล้ว อาจจ�าแนกสิทธิในสิ่งแวดล้อมออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑) สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ท�าลายสุขภาพ เป็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมในความหมายแบบแคบ 

ไม่ใช่สิทธิในสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ เป็นการผสมผสานสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ 
เข้ามาช่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นสิทธิเชิงปัจเจกบุคคล (Individual Right) หมายความว่า ผู้ทรงสิทธิและผู้ถูกกระทบ
สิทธิเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคน มิใช่เป็นสิทธิร่วมกัน (Collective Right) การอ้างสิทธิประเภทนี้ต่อรัฐ มักจะเป็นการอ้าง
สิทธิในเชิงปฏิเสธ (Negative Rights) โดยผู้ทรงสิทธิจะเรียกร้องได้ต่อเมื่อถูกกระทบสิทธิให้อาจเสียหายหรือมีการท�าให้
เกิดความเสียหายต่อตนเอง โดยเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองจากการที่จะไม่ถูกกระท�าความเสียหายจากการได้มีชีวิตอยู่ใน 
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ท�าลายสุขภาพเกินปกติ 

๒) สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อประชาชน - เป็นสิทธิในเชิงบวก (Positive Right) รัฐจะต้องจัดให้ม ี
สิง่แวดล้อมทีส่ะอาดปราศจากมลพษิตามมาตรฐานท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีรัฐจะสามารถท�าได้ โดยท่ีประชาชนไม่จ�าเป็นต้องได้รบั 
ความเสียหายจากการถูกกระทบสิทธิ เพียงแต่รัฐไม่จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐานสูงที่สุดก็ถือว่าประชาชน

บทสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
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ถูกกระทบสิทธิแล้ว และประชาชนมีสิทธิเรียกให้รัฐคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมนี้ได้ ดังนั้น สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
ตามแนวทางนี้จึงเป็นสิทธิเชิงกลุ่มหรือสิทธิร่วมกันของประชาชน (Collective Right) มีข้อสังเกตว่า สิทธิประเภทน้ี 
มักโยงเข้าไปพิจารณาร่วมกันกับสิทธิในการพัฒนา ซ่ึงเป็นสิทธิเชิงกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยถือว่าการคุ้มครองสิทธิใน 
สิง่แวดล้อมทีส่ะอาดจะน�าไปสูก่ารเคารพ และคุม้ครองสทิธิในการพฒันาได้เป็นอย่างด ีซึง่เหมาะสมกับประเทศพฒันาน้อย 
จนถงึประเทศก�าลงัพฒันาทีป่ระสงค์คุม้ครองสทิธใินการพัฒนาให้ได้รับการเคารพมากยิง่ข้ึน อย่างไรกดี็ สิทธใินส่ิงแวดล้อม 
ท่ีสะอาดอันเป็นสิทธิในเชิงบวกนี้ ยังคงได้รับการโต้แย้งจากประเทศพัฒนาแล้วว่าสิทธิดังกล่าวนี้ไม่ใช่สิทธิมนุษยชน 
เพราะขาดองค์ประกอบความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน

๓) การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติมเต็มสิทธิมนุษยชน (Human Rights and the Environmental 
Protection) – การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องกระท�าเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความสมบูรณ์ 
ซึ่งอาจหมายถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อม หรือสิทธิข้างเคียงของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ได้ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ 
ดังน้ัน ไม่ว่ากรณีประเทศต่าง ๆ จะยอมรับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่จ�าเป็นต้องน�าสิทธิในส่ิงแวดล้อมไป
คุ้มครองในฐานะสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด เพราะการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติมเต็มสิทธิมนุษยชนถือเป็นวิธีการ 
ที่ดีที่สุด และเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมก็คือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากประเทศใด
ยึดหลักในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ดี ย่อมเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปด้วย

๔) สิทธิเชิงกระบวนการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญ - เป็นสิทธิที่มีอยู่แล้วและ
มีส่วนช่วยที่ส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการคุ้มครองสิทธิในเชิงเนื้อหา ซึ่งปรากฏอยู่ใน 
ตราสารระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น สิทธิเชิงกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่รัฐจะละเลย
ไม่ได้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สมควรท่ีมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับใช้สิทธิเชิงกระบวนการภายในประเทศที่
ชัดเจนในแต่ละประเภทกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ 

ศึกษาแนวทางการบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดเพราะถือว่าเป็น 
สิง่ทีร่ฐัพงึกระท�าก่อนทีจ่ะด�าเนนิการคุม้ครองสทิธมินษุยชนประเภทอืน่ ๆ เนือ่งจากส่ิงแวดล้อมกระทบต่อสิทธมินษุยชน 
หลายสิทธิ รวมถึงศึกษาการบังคับใช้สิทธิในสิ่งแวดล้อมของประเทศที่บัญญัติรับรองสิทธิในสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว โดยการ
เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา

 ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิท้ังหลายท่ีจะบัญญัติใหม่ และสิทธิที่บัญญัติไว้แล้ว ทั้งในรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติว่าจะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไรเพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะการบัญญัติคุ้มครองสิทธิใด ๆ ไว้โดยไม่สร้างความเชื่อมโยงกับสิทธิที่มีอยู่แล้ว นอกจากจะท�าให้สิทธิที่บัญญัติใหม่
ใช้บังคับยากแล้ว ยังอาจส่งผลให้เกิดการขัดกันระหว่างสิทธิที่มีความเหลื่อมล�้ากันไป

  สมควรติดตามพัฒนาการของสิทธิในสิ่งแวดล้อมต่อไปว่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทขององค์การสหประชาชาติ และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

บทบำทขององค์กรสิทธิมนุษยชนและศำล

ประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจพื้นฐำนร่วมกัน
ในทำงวิชำกำร เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำต่อยอดในขั้นต่อไป
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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. 

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 

Background

Concept, Principles and Theories relating to Human Rights

 สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ทุกสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชน สมควรมีการศึกษาให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นสิทธิใน
รัฐธรรมนูญที่มีสถานะเพียงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่สิทธิมนุษยชน

 หากรัฐธรรมนูญยังไม่มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สมควรศึกษาแนวทางในการน�า 
สิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน รวมถึงการจัดท�าแนวทาง
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อคุ้มครองสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ

 ศึกษาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างสิทธิเชิงกลุ่มทั้งหลาย เช่น สิทธิชุมชน สิทธิในการพัฒนา สิทธิ
ในความสงบ กับสิทธิในสิ่งแวดล้อมว่ามีความจ�าเป็นต้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยสิทธิเชิงกลุ่มเช่นเดียวกับประเทศ
ในทวีปแอฟริกาหรือไม่ และการคุ้มครองสิทธิเชิงกลุ่มเช่นว่านี้ในทางปฏิบัติส�าหรับประเทศที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิไว้ใน
รัฐธรรมนูญมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพึงพอใจ หรือมีอุปสรรคประการใดหรือไม่

 ศึกษาความสอดคล้องระหว่างสิทธิในสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
ให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Executive Summary
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