สิ ทธิ ในสิ งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทยในยุค(เสมือน)เปลียนผ่าน
มนทนา ดวงประภา
มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิงแวดล้อม (EnLAW)
10 ธันวาคม 2557

รูปธรรมความเคลือนไหวในการยกร่างรัฐธรรมนู ญไทยฉบับใหม่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนู ญ
(กมธ.ยกร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ ) ที ปรากฏต่ อ ความรับ รู้ข องสัง คมไทย ณ ป จั จุ บ ัน คือ “ปฏิ ทิน ” การยกร่ า ง
รัฐธรรมนู ญและขัน. ตอนในการได้มาซึงรัฐธรรมนู ญใหม่ซงต้
ึ องใช้เวลารวมอย่างน้อยกว่า 10 เดือนนับจาก
ธันวาคมปี 2557 (ไทยรัฐออนไลน์ , 2557 &แนวหน้ า, 2557) โดยในระหว่างทีเขียนข้อเขียนนี. กมธ.ยกร่าง
รัฐธรรมนู ญ กําลังพิจารณากรอบแนวทางการยกร่างเบื.องต้นควบคู่ไปกับการทํางานของสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ(สปช.) เพือเสนอความเห็นให้กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในวันที 19 ธันวาคม 2557
เรืองเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมเป็ นหัวข้อซึงถือว่าเป็ นหนึงองคาพยพทีสําคัญของร่าง
รัฐธรรมนู ญไทย แม้ว่าความรับรูใ้ นเชิงเนื.อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญด้านสิงแวดล้อมจะไม่ปรากฏมากนัก
ต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม หลักการและสาระสําคัญทีสังคมไทยรวมไปถึงกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนู ญควรต้อง
คํานึงคืออะไรบ้างเป็ นสิงทีต้องครุน่ คิดพิจารณาให้มากก่อนทีจะบรรจุเรืองทางด้านทรัพยากรและสิงแวดล้อม
ไว้ในร่างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ ข้อเขียนนี.เป็ นความพยายามเบื.องต้นในการทําความเข้าใจต่อสาธารณะ
เกียวกับสิงทีเรียกว่า “สิทธิในสิงแวดล้อม” โดยข้อเขียนนี. ไม่ได้เพียงเสนอข้อพิจารณาทีควรคํานึ งต่ อร่าง
รัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ แต่เป็ นความพยายามทีจะส่งเสริมสนับสนุ นรากฐานของสิทธิในสิงแวดล้อมในหลักการ
พืน. ฐานตามรัฐธรรมนู ญต่อสังคมไทย ว่าแม้จะไม่มรี ฐั ธรรมนู ญบังคับใช้ในขณะนัน. ก็ตามหรือช่วงสุญญากาศ
แต่สทิ ธิในสิงแวดล้อมนี.ตอ้ งได้รบั การเคารพและปกป้องคุม้ ครองโดยไม่ขาดตอน
“สิ ทธิ ในสิ งแวดล้อม” ตามข้อเขียนนี, หมายถึง “แก่ น” ของสิทธิทเกี
ี ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมทีบุคคลทุกคนพึงมีและได้รบั โดยสิทธิน.ี แบ่งแยกไม่ได้และติดตัวทุกคนมาตัง. แต่เ กิด ในภาษา
กฎหมายเรียกสิทธิทเป็
ี นแก่นนี.ว่าเป็ น “สิทธิเชิงเนื.อหา” (Substantive Rights) ซึงสิทธิกลุ่มนี.แยกต่างหาก
จากสิทธิในเชิง กระบวนการ (Procedural Rights) ซึงเป็ น เสมือนถนนทีถมทางเพือมุ่ง เดิน ไปสู่สทิ ธิใ น
สิงแวดล้อมเชิงเนื.อหา กล่าวโดยสรุปคือสิทธิในสิงแวดล้อมแบ่งเป็ นสิทธิในสิงแวดล้อมเชิงเนื.อหาและสิทธิใน
สิงแวดล้อมในเชิงกระบวนการ (สุนทรียา, ไม่ระบุปี) ตัวอย่างประกอบเพือให้เข้าใจง่ายคือ ผู้อาศัยใกล้กบั
โรงงานพ่น สีเคาะรถต้องการอาศัยอยู่อ ย่างปลอดภัยและรืนรมย์ในบริเวณบ้านของตน โดยไม่ ได้รบั เหตุ
เดือดร้อนรําคาญจากเสียงและกลินจากการประกอบการข้างบ้าน (สิทธิเชิงเนื.อหา) ผูอ้ าศัยใกล้เคียงนี.จงึ มี
สิทธิในการขอข้อมูลการประกอบการนี.จากสํานักงานอนามัยท้องถินเพือทราบถึงชนิดของสารเคมีทใช้
ี ในการ
พ่นสีเคาะรถเป็ นต้น (สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึงเป็ นสิทธิในเชิงกระบวนการ)
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สองข้อพิ จารณาของสิ ทธิ ในสิ งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ
I. หน้ าตาของสิ ทธิ ในสิ งแวดล้อมควรจะเป็ นอย่างไร
นิยามของคําว่าสิทธิในสิงแวดล้อมมีหลากหลายและไม่ง่ายทีจะกําหนดให้เป็ นสากล ตามพัฒนาการของสิทธิ
มนุ ษยชนกับสิงแวดล้อมในช่วงศตวรรษที 20 มีการระบุคาํ ศัพท์ไว้หลากหลายอาทิในร่างหลักการของผูแ้ ทน
พิเศษของสหประชาชาติ นาง Fatma Zohra Ksentini ใช้ถอ้ ยคําว่า “healthy and flourishing environment”
และ “a secure healthy and ecologically sound environment” ซึงมีความหมายโดยนัยถึงสิทธิใน
สิงแวดล้อมทีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ และสิงแวดล้อมทีดีในเชิงนิเวศและความมังคงในทางสภาพเชิง
นิเวศ และใช้คาํ ว่า a “satisfactory environment” หรือสิทธิทางสิงแวดล้อมทีพึงประสงค์ในการเขียนตัว
เนื. อหารายงาน ซึงเป็ นการใช้คําศัพท์ทแตกต่
ี
างกันกับร่างหลักการแต่ยงั คงให้ความหมายในนัยเดียวกัน
ทัง. นี.จะได้กล่าวในรายละเอียดถึงร่างรายงานของเธอต่อไป (Kravchenko&Bonine, 2008) อีกหนึงปฏิญญาที
สําคัญด้านสิงแวดล้อมคือ ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิงแวดล้อมและการพัฒนา (1992 Rio Declaration on the
Environment and Development) โดยปฏิญญาริโอใช้คาํ ว่า the right “to live in harmony with nature” ซึง
หมายถึงสิทธิในการอาศัยอยู่อย่างสมดุลกลมกลืนในธรรมชาติ (Kravchenko&Bonine, 2008)
ต่อจากนี. จะขอกล่าวถึงการรับรองสิทธิในสิงแวดล้อมทีสําคัญซึงเป็ นทียอมรับในทางระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายในของประเทศในแถบเอเชีย ทีมีพ ัฒ นาการก้า วหน้ า เรืองสิงแวดล้อ มจากรากฐานของ
รัฐธรรมนู ญภายในประเทศ รวมไปถึงตัวอย่างการตีความวางหลักการของศาลปกครองไทยทีเป็ น คุณต่อ
พัฒนาการของสิทธิในสิงแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ
I.1) ร่างหลักการของผูแ้ ทนพิเศษของสหประชาชาติ นาง Ksentini ส่งรายงานหัวข้อร่างหลักการเรืองสิทธิ
มนุ ษยชนกับสิงแวดล้อม (Draft Principles on Human Rights and the Environment U.N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/1994/9) เมือคราวทีมีการทบทวนความเชือมโยงของสิทธิมนุ ษยชนกับสิงแวดล้อมของชุมชน
ระหว่างประเทศ (Atapattu, 2002: Kravchenko&Bonine, 2008) โดยได้วางรากฐานสิทธิในสิงแวดล้อมไว้
ดังนี.
ส่วนที 1 ข้อที 2 ระบุเอาไว้วา่ “ทุกคนมีสทิ ธิในสิงแวดล้อมทีแน่ ใจได้ว่าอุดมสมบูรณ์และดีในเชิงนิเวศ
สิทธิน.ีเป็ นสากลเกียวโยงซึงกันและกันและแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้”
ส่วนที 1 ข้อที 4 “ทุกคนในรุ่นปจั จุบนั มีสทิ ธิในสิงแวดล้อมทีเพียงพอต่อความจําเป็ นพืน. ฐานในการ
ดํารงชีพโดยไม่ทาํ ให้สทิ ธิของคนรุน่ ถัดไปแย่ลงหรือเสือมคุณภาพในการทีจะใช้สงแวดล้
ิ
อมนัน. ”
นอกจากนี.ในร่างรายงานมีสว่ นทีนับว่าเป็ นการขยายความสิทธิในสิงแวดล้อมเชิงเนื.อหาไว้ดงั นี.
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ส่วนที 2 ข้อ 5 “ทุกคนมีสทิ ธิทจะอาศั
ี
ยอยู่โดยปราศจากมลพิษความเสือมโทรมทางสิงแวดล้อมและ
กิจกรรมทีส่งผลเสียหายต่อสิงแวดล้อมทีคุกคามต่อชีวติ สุขภาพอนามัยวิถีชวี ติ สภาพความเป็ นอยู่ทดีี หรือ
การพัฒนาทียังยืนทัง. ใน ทัง. ระหว่างและข้ามพรมแดน”
ส่วนที 2 ข้อ 6 “ทุกคนมีสทิ ธิในการปกป้องและสงวนรักษาไว้ซึงอากาศ ดิน นํ. า นํ. าแข็งทีเกิดจาก
การแข็งตัวของนํ. าทะเล พืชพันธุ์ และพันธุส์ ตั ว์ รวมทัง. กระบวนการทีสําคัญและพืน. ทีทีสําคัญในการดํารงไว้
ซึงความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ”
ส่วนที 2 ข้อ 7 “ทุกคนมีสทิ ธิในการได้รบั มาตรฐานสูงสุดทางสุขภาพเพือปลอดจากการความ
เสียหายทางสิงแวดล้อม”
ส่วนที 2 ข้อ 8 “ทุกคนมีสทิ ธิในอาหารทีปลอดภัยและสมบูรณ์ และมีสทิ ธิในนํ. าทีเพียงพอทัง. นี.เพือ
ความเป็ นอยู่ทดีี ”
ส่วนที 2 ข้อ 9 “ทุกคนมีสทิ ธิในทีทํางานทีปลอดภัยและสมบูรณ์”
ส่วนที 2 ข้อ 10 “ทุกคนมีสทิ ธิในทีอยู่อาศัยทีเพียงพอเหมาะสม สิทธิในการครอบครองทีดินและ
สภาพความเป็ นอยู่ทมัี นคงสมบูรณ์และระบบนิเวศทีสภาพดี”
และส่ ว นที 2
ข้อ 11
“ชนพื.น เมือ งมีสิท ธิใ นการควบคุ ม ทีดิน ของตนทัง. ขอบเขตและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และดํารงไว้ซงประเพณี
ึ
ของตนสิทธิน.ีรวมไปถึงความมันคงในความรืนรมย์ต่อการดํารง
ชีพของตนชนพืน. เมืองมีสทิ ธิในการป้องกันทุกการกระทําหรือโครงการทีอาจจะมีผลต่อการทําลายหรือทําให้
เสือมลงในขอบเขตพืน. ทีตน รวมไปถึงทีดินอากาศทะเลนํ. าแข็งสัตว์ป่าหรือทรัพยากรอืน ๆ”
I.2) กฎหมายภายในของรัฐในประเทศแถบเอเชียทีน่ าสนใจคือรัฐธรรมนู ญประเทศอินเดียทีระบุ ไว้ว่า “a
right to life expansively as including a right to a wholesome and pollution-free environment”
กล่าวคือสิทธิพ.นื ฐานในรัฐธรรมนู ญหนึงคือสิทธิทจะดํ
ี าเนิ นชีวติ ได้อย่างกว้างขวางอันหมายรวมถึงสิทธิใน
การอยูอ่ าศัยในสิงแวดล้อมทีสะอาดปราศจากมลภาวะ ทางด้านรัฐธรรมนู ญของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์กล่าวไว้ว่า
“the state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in
accord with the rhythm and harmony of nature” หมายความถึงสิทธิในสิงแวดล้อมของฟิ ลปิ ปิ นส์นัน. รัฐ
ต้องปกป้องและรับรองไว้ล่วงหน้ าซึงสิทธิของประชาชนในนิเวศทีสมดุลและสมบูรณ์ ตามวัฎจักรและความ
กลมกลืม ของธรรมชาติ ทัง. นี. ศาลสูงสุดของฟิ ลปิ ปิ น ส์ได้เคยตีความสิทธิในสิงแวดล้อมอย่างก้าวหน้ าเพือ
คุ้ม ครองสิทธิตามรัฐ ธรรมนู ญนี. อาทิ คนรุ่นถัดไปมีสทิ ธิใ นการใช้ทรัพยากรป่ าไม้ทจะถู
ี กให้สมั ปทานแก่
เอกชนและปลากระเบนมีสิท ธิใ นการฟ้ องคดีผ่า นผู้แ ทนคดีเ พือปกป้องพื.น ทีอนุ ร กั ษ์ จากการลงทุน ของ
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม (Republic of the Philippines Supreme Court, 2010; PHILJA, 2011)
I.3) คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีฟ้องให้มกี ารฟื. นฟูลําห้วยคลิต.ใี นชุมชนกะเหรียงโปคลิต.ลี ่างจังหวัด
กาญจนบุ รี ศาลปกครองได้พ ิพ ากษาให้กรมควบคุม มลพิษ ชดใช้ค่าเสียหายในอนาคตจากฐานสิทธิข อง
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ตัวแทนชุมชนคลิตล.ี ่างไม่สามารถอุปโภคนํ. าและบริโภคสัตว์น.ํ าได้ในลําห้วยเนืองจากมีสารตะกัวปนเปื. อนใน
ระดับทีเป็ นอันตรายต่อชีวติ และลําห้วยไม่ได้รบั การฟื. นฟูให้กลับมาใช้และกินนํ. าได้ดงั เดิม (ศาลปกครอง
สูงสุดคดีหมายเลขแดงที อ.743/2555) ซึงเป็ นการรับรองโดยนัยถึงสิทธิในสิงแวดล้อมเชิงเนื.อหาในการได้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการดํารงชีพ ได้อย่างปกติและ
ต่อเนื องในสิงแวดล้อมทีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวติ ของบุคคลซึง
ไม่ได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนู ญไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 56 ทัง. นี.นับเป็ นพัฒนาการก้าวหน้าที
สําคัญในการวางรากฐานของสิทธิในสิงแวดล้อมเชิงเนื.อหาควบคู่ไปกับสิทธิในการมีส่วนร่วมของบุคคลและ
ชุมชนในการรักษาและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมซึงกําหนดไว้ชดั แจ้งในรัฐธรรมนู ญไทยใน
หลายฉบับทีผ่านมา
นอกจากนี. สถาบันเกียวกับกระบวนการยุติธรรมไทยได้เชือมโยงสิทธิในสิงแวดล้อมกับความยุติธรรมทาง
สิงแวดล้อมไว้อย่างน่ าสนใจ กล่าวคือความเป็ นธรรมทางสิงแวดล้อมเชิงเนื.อหาทีสังคมไทยต้องการนัน. มี
หลักการทีสําคัญอยู่ 2 เรืองคือหนึง“การคุม้ ครองสิงแวดล้อมให้สมดุลสวยงาม: มนุ ษย์ไม่ป่วย ธรรมชาติไม่
เจ็บ” และสอง “หลักการเรืองความเสมอภาคและเป็ นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม”
(สุนทรียา, ไม่ระบุปี) ซึงนับว่าเป็ นความพยายามในการกําหนดขอบเขตด้านสาระสิงแวดล้อมตามบริบทของ
ประเทศไทยไว้อย่างน่ าสนใจและสมควรสนับสนุ นให้เกิดการบังคับใช้ต่อไปในกระบวนการยุตธิ รรมไทย
สุดท้าย ข้อเขียนนี.ขอแบ่งกลุ่มของสิทธิในแวดล้อมเชิงเนื.อหาไว้ออกเป็ นสองกลุ่ม ดังต่อไปนี. คือ (1) การ
ขยายสิทธิมนุ ษยชน เช่นสิทธิในชีวติ และสิทธิในสุขภาพให้ครอบคลุมไปถึงสิทธิในสิงแวดล้อม และ(2) สิทธิ
ในสิงแวดล้อมทีมีพฒ
ั นาการเป็ นของตัวเอง เช่นสิทธิทจะอยู
ี
่ในสิงแวดล้อมทีดีต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ
และความเป็ นอยู่ทดีี สิทธิในสิงแวดล้อมทีสมบูรณ์และระบบนิเวศทีสภาพดี สิทธิทจะอาศั
ี
ยอยู่อย่างปราศจาก
มลพิษและสิงแวดล้อมทีเสือมโทรมและคุณภาพทีเลว โดยในข้อเขียนนี.ยงั ไม่อภิปรายไปถึงข้อดีและข้อท้า
ทายทีเกิดขึน. ของทัง. สองกลุ่มสิทธิน.ี
II. ทําไมเราต้องกําหนดสิ ทธิ ในสิ งแวดล้อมนี$ ไว้ในรัฐธรรมนูญ
การกําหนดถึงสิทธิไว้ในรัฐธรรมนู ญมิได้เป็ นเพียงการระบุหรือรับรองให้ชดั แจ้งถึงสิทธิทมนุ
ี ษย์พงึ มีมาแต่
กําเนิด บทบาทของการกําหนดสิทธิไว้นัน. อาจมีหลากหลายแบ่งออกได้เป็ นอย่างน้ อยเจ็ดประการทีควรแก่
การพินิจพิเคราะห์ (Kravchenko&Bonine, 2008) ดังต่อไปนี. (1) เป็ นการกล่าวไว้ถงึ ความมุ่งมาดปรารถนา
ทีจะให้มสี ทิ ธินัน. ๆ ภายในรัฐ (2) เป็ นพืน. ฐานในการเปิ ดทางให้นําคดีขน.ึ สู่ศาลหรือกระบวนการยุตธิ รรมทาง
สิงแวดล้อม (3) เป็ นคําแนะนํ าทางนโยบายให้แก่ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝา่ ยบริหาร (4) เป็ นการตรวจสอบฝา่ ย
นิติบญ
ั ญัติทสามารถบั
ี
งคับได้โดยทางพิจารณาคดีหรือการตรวจสอบฝ่ายนิติบญ
ั ญัติโดยศาล (5) เป็ นคําสัง
ให้กระทําการทีเฉพาะเจาะจงโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ (6) เป็ นการเข้าแทนทีอํานาจของอํานาจฝ่ายบริหาร และ
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ข้อสุดท้าย (7) เป็ นพื.นฐานในการเรียกค่าเสียหายหรือออกคําสังระงับยับยัง. ทีคล้ายกับความเสียหายจาก
กฎหมายละเมิดหรือลักษณะทรัพย์
นอกจากนี. การกําหนดสิทธิในสิงแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนู ญยังอาจเป็ นการส่งเสริมให้มกี ารศึกษาค้นคว้าและ
วิจยั อย่างกว้างขวางในเรืองนี.ทงั . ในแวดวงวิชาการและการปฏิบตั ริ าชการ (สุรชัย, ธันวาคม 2557) ประเด็นที
ควรพิจารณาต่อไปคือการให้สทิ ธิประเภททีเป็ นคุณต่อบุคคลหรือชุมชนนี.จะส่งผลให้รฐั หรือฝ่ายปกครองเอง
ต้องมีหน้าทีในการอํานวยให้เกิดการบรรลุถงึ สิทธินัน. ๆ ซึงอาจต้องมีการชังนํ. าหนักระหว่างสิงทีสาธารณะ
ควรได้รบั กับสิงทีบุคคลหรือชุม ชนต้องเสียหรือร่วมรับผิดชอบจากบริการสาธารณะ การกําหนดสิทธิใ น
สิงแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนูญจึงถือเป็ นเรืองทีควรพิจารณาให้รอบคอบถึงเป้าทีประสงค์และคํานึงถึงประโยชน์
ตนประโยชน์ท่านให้จงมัน
สุดท้าย ข้อพิจารณาเบื.องต้นทีกล่าวมาในข้อเขียนนี. ทงั . ความหมายในเชิงสาระและเป้าประสงค์ทควรจะเป็
ี
น
ของการกําหนดสิทธิในสิงแวดล้อมในรัฐธรรมนูญควรเป็ นประเด็นในการอภิปรายในเชิงสาระอย่างกว้างขวาง
เข้มข้นในทางสาธารณะให้มากในการร่างรัฐธรรมนู ญทุกฉบับทีจะเกิดขึน. โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่
ของไทยทีจะเกิดขึน. ในอีก 10 เดือนข้างหน้า
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