
สิทธิในสิ�งแวดล้อมในรฐัธรรมนูญไทยในยคุ(เสมือน)เปลี�ยนผ่าน 
มนทนา ดวงประภา  

มลูนิธนิิตธิรรมสิ �งแวดลอ้ม (EnLAW) 
10 ธนัวาคม 2557 

 
รูปธรรมความเคลื�อนไหวในการยกร่างรฐัธรรมนูญไทยฉบบัใหม่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรฐัธรรมนูญ 
(กมธ.ยกร่างรฐัธรรมนูญ) ที�ปรากฏต่อความรับรู้ของสังคมไทย ณ ปจัจุบันคือ “ปฏิทิน” การยกร่าง
รฐัธรรมนูญและขั .นตอนในการไดม้าซึ�งรฐัธรรมนูญใหม่ซึ�งต้องใชเ้วลารวมอย่างน้อยกว่า 10 เดอืนนับจาก
ธนัวาคมปี 2557 (ไทยรฐัออนไลน์, 2557 &แนวหน้า, 2557) โดยในระหวา่งที�เขยีนขอ้เขยีนนี. กมธ.ยกร่าง
รฐัธรรมนูญ กําลงัพจิารณากรอบแนวทางการยกร่างเบื.องต้นควบคู่ไปกบัการทํางานของสมาชกิสภาปฏิรูป
แหง่ชาต(ิสปช.) เพื�อเสนอความเหน็ใหก้มธ.ยกรา่งรฐัธรรมนูญ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที� 19 ธนัวาคม 2557 
 
เรื�องเกี�ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเป็นหวัขอ้ซึ�งถอืวา่เป็นหนึ�งองคาพยพที�สาํคญัของร่าง
รฐัธรรมนูญไทย แมว่้าความรบัรูใ้นเชงิเนื.อหาสาระของร่างรฐัธรรมนูญดา้นสิ�งแวดลอ้มจะไม่ปรากฏมากนัก
ต่อสาธารณะ อย่างไรกต็าม หลกัการและสาระสําคญัที�สงัคมไทยรวมไปถึงกมธ.ยกร่างรฐัธรรมนูญควรตอ้ง
คาํนึงคอือะไรบา้งเป็นสิ�งที�ตอ้งครุน่คดิพจิารณาใหม้ากก่อนที�จะบรรจุเรื�องทางดา้นทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม
ไวใ้นร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ ขอ้เขยีนนี.เป็นความพยายามเบื.องต้นในการทําความเขา้ใจต่อสาธารณะ
เกี�ยวกบัสิ�งที�เรยีกว่า “สทิธใินสิ�งแวดล้อม” โดยข้อเขยีนนี.ไม่ไดเ้พียงเสนอขอ้พจิารณาที�ควรคํานึงต่อร่าง
รฐัธรรมนูญฉบบัใหม ่แต่เป็นความพยายามที�จะส่งเสรมิสนับสนุนรากฐานของสทิธใินสิ�งแวดลอ้มในหลกัการ
พื.นฐานตามรฐัธรรมนูญต่อสงัคมไทย ว่าแมจ้ะไม่มรีฐัธรรมนูญบงัคบัใชใ้นขณะนั .นกต็ามหรอืช่วงสุญญากาศ 
แต่สทิธใินสิ�งแวดลอ้มนี.ตอ้งไดร้บัการเคารพและปกป้องคุม้ครองโดยไม่ขาดตอน 
  
“สิทธิในสิ�งแวดล้อม” ตามข้อเขียนนี,หมายถึง “แก่น” ของสทิธทิี�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อมที�บุคคลทุกคนพึงมีและไดร้บั โดยสทิธนีิ.แบ่งแยกไม่ไดแ้ละตดิตวัทุกคนมาตั .งแต่เกดิ ในภาษา
กฎหมายเรยีกสทิธทิี�เป็นแก่นนี.ว่าเป็น “สทิธเิชงิเนื.อหา” (Substantive Rights) ซึ�งสทิธกิลุ่มนี.แยกต่างหาก
จากสทิธิในเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) ซึ�งเป็นเสมือนถนนที�ถมทางเพื�อมุ่งเดนิไปสู่สทิธใิน
สิ�งแวดลอ้มเชงิเนื.อหา กล่าวโดยสรุปคอืสทิธใินสิ�งแวดลอ้มแบ่งเป็นสทิธใินสิ�งแวดลอ้มเชงิเนื.อหาและสทิธใิน
สิ�งแวดลอ้มในเชงิกระบวนการ (สุนทรยีา, ไม่ระบุปี) ตวัอย่างประกอบเพื�อใหเ้ขา้ใจงา่ยคอื ผู้อาศยัใกลก้บั
โรงงานพ่นสเีคาะรถต้องการอาศยัอยู่อย่างปลอดภยัและรื�นรมย์ในบรเิวณบ้านของตน โดยไม่ได้รบัเหตุ
เดอืดรอ้นราํคาญจากเสยีงและกลิ�นจากการประกอบการขา้งบ้าน (สทิธเิชงิเนื.อหา) ผูอ้าศยัใกลเ้คยีงนี.จงึมี
สทิธใินการขอขอ้มลูการประกอบการนี.จากสาํนกังานอนามยัทอ้งถิ�นเพื�อทราบถงึชนิดของสารเคมทีี�ใชใ้นการ
พน่สเีคาะรถเป็นตน้ (สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารซึ�งเป็นสทิธใินเชงิกระบวนการ) 
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สองข้อพิจารณาของสิทธิในสิ�งแวดล้อมในรฐัธรรมนูญ 
I. หน้าตาของสิทธิในสิ�งแวดล้อมควรจะเป็นอย่างไร 
นิยามของคาํวา่สทิธใินสิ�งแวดลอ้มมหีลากหลายและไม่ง่ายที�จะกําหนดใหเ้ป็นสากล ตามพฒันาการของสทิธิ
มนุษยชนกบัสิ�งแวดลอ้มในช่วงศตวรรษที� 20 มกีารระบุคาํศพัทไ์วห้ลากหลายอาทใินร่างหลกัการของผูแ้ทน
พเิศษของสหประชาชาต ินาง Fatma Zohra Ksentini ใชถ้อ้ยคาํวา่ “healthy and flourishing environment” 
และ “a secure healthy and ecologically sound environment” ซึ�งมคีวามหมายโดยนัยถงึสทิธใิน
สิ�งแวดล้อมที�หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ และสิ�งแวดลอ้มที�ดใีนเชงินิเวศและความมั �งคงในทางสภาพเชงิ
นิเวศ และใช้คาํว่า a “satisfactory environment” หรอืสทิธทิางสิ�งแวดลอ้มที�พงึประสงคใ์นการเขยีนตวั
เนื.อหารายงาน ซึ�งเป็นการใช้คําศพัท์ที�แตกต่างกนักบัร่างหลกัการแต่ยงัคงใหค้วามหมายในนัยเดยีวกนั 
ทั .งนี.จะไดก้ล่าวในรายละเอยีดถงึรา่งรายงานของเธอต่อไป (Kravchenko&Bonine, 2008) อกีหนึ�งปฏญิญาที�
สาํคญัดา้นสิ�งแวดลอ้มคอื ปฏญิญารโิอว่าดว้ยสิ�งแวดลอ้มและการพฒันา (1992 Rio Declaration on the 
Environment and Development) โดยปฏญิญารโิอใชค้าํว่า the right “to live in harmony with nature” ซึ�ง
หมายถงึสทิธใินการอาศยัอยู่อย่างสมดลุกลมกลนืในธรรมชาต ิ(Kravchenko&Bonine, 2008) 
 
ต่อจากนี.จะขอกล่าวถึงการรบัรองสทิธิในสิ�งแวดล้อมที�สําคญัซึ�งเป็นที�ยอมรบัในทางระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายในของประเทศในแถบเอเชียที�มีพัฒนาการก้าวหน้าเรื�องสิ�งแวดล้อมจากรากฐานของ
รฐัธรรมนูญภายในประเทศ รวมไปถึงตวัอย่างการตีความวางหลกัการของศาลปกครองไทยที�เป็นคุณต่อ
พฒันาการของสทิธใินสิ�งแวดลอ้มในรฐัธรรมนูญ 
 
I.1) ร่างหลกัการของผูแ้ทนพเิศษของสหประชาชาต ินาง Ksentini ส่งรายงานหวัขอ้ร่างหลกัการเรื�องสทิธิ
มนุษยชนกบัสิ�งแวดลอ้ม (Draft Principles on Human Rights and the Environment U.N. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1994/9) เมื�อคราวที�มกีารทบทวนความเชื�อมโยงของสทิธมินุษยชนกบัสิ�งแวดลอ้มของชุมชน
ระหว่างประเทศ (Atapattu, 2002: Kravchenko&Bonine, 2008) โดยไดว้างรากฐานสทิธใินสิ�งแวดลอ้มไว้
ดงันี. 

สว่นที� 1 ขอ้ที� 2 ระบุเอาไวว้า่“ทกุคนมสีทิธใินสิ�งแวดลอ้มที�แน่ใจไดว่้าอุดมสมบูรณ์และดใีนเชงินิเวศ
สทิธนีิ.เป็นสากลเกี�ยวโยงซึ�งกนัและกนัและแบ่งแยกออกจากกนัไมไ่ด”้  

ส่วนที� 1 ขอ้ที� 4 “ทุกคนในรุ่นปจัจุบนัมสีทิธใินสิ�งแวดลอ้มที�เพยีงพอต่อความจาํเป็นพื.นฐานในการ
ดาํรงชพีโดยไมท่าํใหส้ทิธขิองคนรุน่ถดัไปแยล่งหรอืเสื�อมคณุภาพในการที�จะใชส้ิ�งแวดลอ้มนั .น”  
 
นอกจากนี.ในรา่งรายงานมสีว่นที�นบัวา่เป็นการขยายความสทิธใินสิ�งแวดลอ้มเชงิเนื.อหาไวด้งันี.  
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ส่วนที� 2 ขอ้ 5 “ทุกคนมสีทิธทิี�จะอาศยัอยู่โดยปราศจากมลพษิความเสื�อมโทรมทางสิ�งแวดลอ้มและ
กิจกรรมที�ส่งผลเสยีหายต่อสิ�งแวดล้อมที�คุกคามต่อชวีติสุขภาพอนามยัวถิีชวีติสภาพความเป็นอยู่ที�ดหีรอื
การพฒันาที�ย ั �งยนืทั .งใน ทั .งระหวา่งและขา้มพรมแดน” 

ส่วนที� 2 ขอ้ 6 “ทุกคนมสีทิธใินการปกป้องและสงวนรกัษาไวซ้ึ�งอากาศ ดนิ นํ.า นํ.าแขง็ที�เกดิจาก
การแขง็ตวัของนํ.าทะเล พชืพนัธ์ุ และพนัธุส์ตัว ์รวมทั .งกระบวนการที�สาํคญัและพื.นที�ที�สาํคญัในการดาํรงไว้
ซึ�งความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศ” 

ส่วนที� 2 ข้อ 7 “ทุกคนมสีทิธใินการไดร้บัมาตรฐานสูงสุดทางสุขภาพเพื�อปลอดจากการความ
เสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม” 

ส่วนที� 2 ขอ้ 8 “ทุกคนมสีทิธใินอาหารที�ปลอดภยัและสมบูรณ์และมสีทิธใินนํ.าที�เพยีงพอทั .งนี.เพื�อ
ความเป็นอยู่ที�ด”ี 

สว่นที� 2 ขอ้ 9 “ทกุคนมสีทิธใินที�ทาํงานที�ปลอดภยัและสมบรูณ์”  
ส่วนที� 2 ขอ้ 10 “ทุกคนมสีทิธใินที�อยู่อาศยัที�เพยีงพอเหมาะสม สทิธใินการครอบครองที�ดนิและ

สภาพความเป็นอยู่ที�ม ั �นคงสมบูรณ์และระบบนิเวศที�สภาพด”ี 
และส่วนที� 2 ข้อ 11 “ชนพื.นเมืองมีสิทธิในการควบคุมที�ดินของตนทั .งขอบเขตและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิและดาํรงไวซ้ึ�งประเพณีของตนสทิธนีิ.รวมไปถงึความมั �นคงในความรื�นรมยต่์อการดาํรง
ชพีของตนชนพื.นเมอืงมสีทิธใินการป้องกนัทุกการกระทําหรอืโครงการที�อาจจะมผีลต่อการทาํลายหรอืทาํให้
เสื�อมลงในขอบเขตพื.นที�ตน รวมไปถงึที�ดนิอากาศทะเลนํ.าแขง็สตัวป์่าหรอืทรพัยากรอื�น ๆ” 
 
I.2) กฎหมายภายในของรฐัในประเทศแถบเอเชยีที�น่าสนใจคอืรฐัธรรมนูญประเทศอนิเดยีที�ระบุไวว่้า “a 
right to life expansively as including a right to a wholesome and pollution-free environment” 
กล่าวคอืสทิธพิื.นฐานในรฐัธรรมนูญหนึ�งคอืสทิธทิี�จะดําเนินชวีติไดอ้ย่างกวา้งขวางอนัหมายรวมถึงสทิธใิน
การอยูอ่าศยัในสิ�งแวดลอ้มที�สะอาดปราศจากมลภาวะ ทางดา้นรฐัธรรมนูญของประเทศฟิลปิปินสก์ล่าวไวว่้า
“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” หมายความถงึสทิธใินสิ�งแวดลอ้มของฟิลปิปินสน์ั .นรฐั
ต้องปกป้องและรบัรองไวล่้วงหน้าซึ�งสทิธิของประชาชนในนิเวศที�สมดุลและสมบูรณ์ตามวฎัจกัรและความ
กลมกลืมของธรรมชาติ ทั .งนี.ศาลสูงสุดของฟิลปิปินส์ไดเ้คยตีความสทิธใินสิ�งแวดล้อมอย่างก้าวหน้าเพื�อ
คุ้มครองสทิธิตามรฐัธรรมนูญนี.  อาทิ คนรุ่นถดัไปมีสทิธิในการใช้ทรพัยากรป่าไม้ที�จะถูกให้สมัปทานแก่
เอกชนและปลากระเบนมีสิทธิในการฟ้องคดผ่ีานผู้แทนคดีเพื�อปกป้องพื.นที�อนุรกัษ์จากการลงทุนของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม (Republic of the Philippines Supreme Court, 2010; PHILJA, 2011) 
 
I.3) คาํพพิากษาศาลปกครองสงูสดุในคดฟ้ีองใหม้กีารฟื.นฟูลําหว้ยคลติี.ในชุมชนกะเหรี�ยงโปคลติี.ล่างจงัหวดั
กาญจนบุร ีศาลปกครองได้พิพากษาให้กรมควบคุมมลพษิชดใช้ค่าเสียหายในอนาคตจากฐานสิทธิของ
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ตวัแทนชมุชนคลติี.ล่างไม่สามารถอุปโภคนํ.าและบรโิภคสตัวนํ์.าไดใ้นลําหว้ยเนื�องจากมสีารตะกั �วปนเปื.อนใน
ระดบัที�เป็นอนัตรายต่อชวีติและลําห้วยไม่ไดร้บัการฟื.นฟูใหก้ลบัมาใช้และกนินํ.าไดด้งัเดมิ (ศาลปกครอง
สงูสุดคดหีมายเลขแดงที� อ.743/2555) ซึ�งเป็นการรบัรองโดยนัยถึงสทิธใินสิ�งแวดล้อมเชงิเนื.อหาในการได้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และการดํารงชีพได้อย่างปกติและ
ต่อเนื�องในสิ�งแวดลอ้มที�ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดภิาพหรอืคุณภาพชวีติของบุคคลซึ�ง
ไม่ไดถู้กกาํหนดไวอ้ย่างชดัแจง้ในรฐัธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 56 ทั .งนี.นับเป็นพฒันาการกา้วหน้าที�
สาํคญัในการวางรากฐานของสทิธใินสิ�งแวดลอ้มเชงิเนื.อหาควบคู่ไปกบัสทิธใินการมสี่วนร่วมของบุคคลและ
ชุมชนในการรกัษาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มซึ�งกําหนดไวช้ดัแจง้ในรฐัธรรมนูญไทยใน
หลายฉบบัที�ผ่านมา 
 
นอกจากนี. สถาบนัเกี�ยวกบักระบวนการยุติธรรมไทยไดเ้ชื�อมโยงสทิธใินสิ�งแวดลอ้มกบัความยุติธรรมทาง
สิ�งแวดล้อมไวอ้ย่างน่าสนใจ กล่าวคอืความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อมเชิงเนื.อหาที�สงัคมไทยต้องการนั .นมี
หลกัการที�สาํคญัอยู่ 2 เรื�องคอืหนึ�ง“การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มใหส้มดลุสวยงาม: มนุษย์ไม่ป่วย ธรรมชาตไิม่
เจบ็” และสอง “หลกัการเรื�องความเสมอภาคและเป็นธรรมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม” 
(สนุทรยีา, ไมร่ะบุปี) ซึ�งนับว่าเป็นความพยายามในการกําหนดขอบเขตดา้นสาระสิ�งแวดลอ้มตามบรบิทของ
ประเทศไทยไวอ้ย่างน่าสนใจและสมควรสนับสนุนใหเ้กดิการบงัคบัใชต่้อไปในกระบวนการยุตธิรรมไทย 
 
สุดทา้ย ขอ้เขยีนนี.ขอแบ่งกลุ่มของสทิธใินแวดล้อมเชงิเนื.อหาไวอ้อกเป็นสองกลุ่ม ดงัต่อไปนี. คอื (1) การ
ขยายสทิธมินุษยชน เช่นสทิธใินชวีติและสทิธใินสุขภาพใหค้รอบคลุมไปถงึสทิธใินสิ�งแวดลอ้ม และ(2) สทิธิ
ในสิ�งแวดลอ้มที�มพีฒันาการเป็นของตวัเอง เช่นสทิธิที�จะอยู่ในสิ�งแวดลอ้มที�ดต่ีอสุขภาพอนามยัสวสัดภิาพ
และความเป็นอยู่ที�ด ีสทิธใินสิ�งแวดลอ้มที�สมบูรณ์และระบบนิเวศที�สภาพด ีสทิธทิี�จะอาศยัอยู่อย่างปราศจาก
มลพษิและสิ�งแวดลอ้มที�เสื�อมโทรมและคณุภาพที�เลว โดยในขอ้เขยีนนี.ยงัไม่อภิปรายไปถงึขอ้ดแีละขอ้ทา้
ทายที�เกดิขึ.นของทั .งสองกลุ่มสทิธนีิ. 
 
II. ทาํไมเราต้องกาํหนดสิทธิในสิ�งแวดล้อมนี$ ไว้ในรฐัธรรมนูญ 
การกําหนดถึงสทิธไิวใ้นรฐัธรรมนูญมไิดเ้ป็นเพยีงการระบุหรอืรบัรองให้ชดัแจ้งถึงสทิธทิี�มนุษย์พงึมมีาแต่
กําเนิด บทบาทของการกําหนดสทิธไิวน้ั .นอาจมหีลากหลายแบ่งออกไดเ้ป็นอย่างน้อยเจด็ประการที�ควรแก่
การพนิิจพเิคราะห ์(Kravchenko&Bonine, 2008) ดงัต่อไปนี. (1) เป็นการกล่าวไวถ้งึความมุ่งมาดปรารถนา
ที�จะใหม้สีทิธนิั .น ๆ ภายในรฐั (2) เป็นพื.นฐานในการเปิดทางใหนํ้าคดขีึ.นสู่ศาลหรอืกระบวนการยุตธิรรมทาง
สิ�งแวดลอ้ม (3) เป็นคาํแนะนําทางนโยบายให้แก่ฝา่ยนิตบิญัญตัแิละฝา่ยบรหิาร (4) เป็นการตรวจสอบฝา่ย
นิติบญัญตัิที�สามารถบงัคบัไดโ้ดยทางพจิารณาคดหีรอืการตรวจสอบฝ่ายนิติบญัญตัิโดยศาล (5) เป็นคาํสั �ง
ใหก้ระทาํการที�เฉพาะเจาะจงโดยฝ่ายนิตบิญัญตั ิ(6) เป็นการเขา้แทนที�อํานาจของอํานาจฝ่ายบรหิาร และ
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ขอ้สุดท้าย (7) เป็นพื.นฐานในการเรยีกค่าเสยีหายหรอืออกคําสั �งระงบัยบัยั .งที�คล้ายกบัความเสยีหายจาก
กฎหมายละเมดิหรอืลกัษณะทรพัย ์ 
 
นอกจากนี. การกําหนดสทิธใินสิ�งแวดลอ้มไวใ้นรฐัธรรมนูญยงัอาจเป็นการส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาคน้ควา้และ
วจิยัอยา่งกวา้งขวางในเรื�องนี.ทั .งในแวดวงวชิาการและการปฏบิตัริาชการ (สุรชยั, ธนัวาคม 2557) ประเดน็ที�
ควรพจิารณาต่อไปคอืการใหส้ทิธปิระเภทที�เป็นคุณต่อบุคคลหรอืชุมชนนี.จะส่งผลใหร้ฐัหรอืฝ่ายปกครองเอง
ตอ้งมหีน้าที�ในการอํานวยให้เกดิการบรรลุถงึสทิธินั .นๆ ซึ�งอาจต้องมกีารชั �งนํ.าหนักระหว่างสิ�งที�สาธารณะ
ควรได้รบักบัสิ�งที�บุคคลหรือชุมชนต้องเสยีหรือร่วมรบัผิดชอบจากบรกิารสาธารณะ การกําหนดสทิธิใน
สิ�งแวดลอ้มไวใ้นรฐัธรรมนูญจงึถอืเป็นเรื�องที�ควรพจิารณาใหร้อบคอบถงึเป้าที�ประสงคแ์ละคาํนึงถงึประโยชน์
ตนประโยชน์ท่านใหจ้งมั �น 
 
สุดทา้ย ขอ้พจิารณาเบื.องตน้ที�กล่าวมาในขอ้เขยีนนี.ทั .งความหมายในเชงิสาระและเป้าประสงคท์ี�ควรจะเป็น
ของการกาํหนดสทิธใินสิ�งแวดลอ้มในรฐัธรรมนูญควรเป็นประเดน็ในการอภปิรายในเชงิสาระอย่างกวา้งขวาง
เขม้ขน้ในทางสาธารณะใหม้ากในการรา่งรฐัธรรมนูญทุกฉบบัที�จะเกดิขึ.นโดยเฉพาะรา่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่
ของไทยที�จะเกดิขึ.นในอกี 10 เดอืนขา้งหน้า 
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