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(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

อภิธานศัพท์

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone หรือ SEZ)

การกำาหนด้เข้ติพิ่�นท่�ทางภู้มิศาสติร์โด้ยรัฐบาลเพ่ิ�ออำานวยความสะด้วกให้กับกิจการ
อุติสาหกรรม และสนับสนุนให้ม่สิทธิิประโยชื่น์ทั�งทางด้้านการเงินและกฎระเบ่ยบ  
รวมถู่งสนับสนุนด้้านโครงสร้างพ่ิ�นฐาน ทำาให้การลงทุนและกิจการทางธุิรกิจอย้่ภูายใติ้
ระบอบกฎหมายเฉพิาะ ในบางกรณ่ ม่การติั�งหน่วยงานด้้านปกครองและจัด้การด้้แลท่�
แยกออกมา รวมทั�งกรอบข้องกฎหมายติา่งหาก เพิ่�ออำานวยความสะด้วกใหก้บัการลงทนุ
และหล่กเล่�ยงความลา่ช้ื่าข้องระบบราชื่การ และอาจรวมถูง่การแยกสถูาบนัตุิลาการหร่อ 
ก่�งติุลาการออกมาเพิ่�อพิิจารณาพิิพิากษาข้้อพิิพิาทติ่างหากจากระบบปกติิ 

ในรายงานฉบับน่� คำาว่า SEZ ยังหมายความถู่ง เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษทั�ง 10 แห่งบริเวณ
ชื่ายแด้นข้องประเทศไทย ซึ่่�งครอบคลมุพิ่�นท่�จำานวน 90 ติำาบลใน 10 จงัหวดั้ข้องประเทศ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor 
หรือ EEC)

หน่�งในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษข้องประเทศไทยท่�กำาลังถู้กพัิฒนาในจังหวัด้ชื่ายฝั่ง
ทะเลติะวันออก ได้้แก่ ระยอง ชื่ลบุร่ และฉะเชื่ิงเทรา และติั�งอย้่บริเวณอ่าวไทย โด้ยม่
วตัิถูปุระสงคเ์พิ่�อสง่เสรมิการลงทนุในอตุิสาหกรรมอนาคติท่�ใชื่น้วตัิกรรมและเทคโนโลย่ข้ั�นสง้

พื้นที่พัฒนาใน SEZ เข้ติท่�ด้ินซึ่่�งส่วนมากเป็นท่�ด้ินข้องรัฐท่�ติั�งอย้่ในพิ่�นท่� SEZ ท่�นักลงทุนสามารถูเชื่่าพิ่�นท่�
เพิ่�อประกอบอุติสาหกรรมหร่อบริการ โด้ยพิ่�นท่�ด้ังกล่าวถู้กกำาหนด้โด้ยคณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจพิิเศษ

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พิ่�นท่�ใน EEC ท่�ถูก้กำาหนด้โด้ยคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิฒันาพิเิศษภูาคติะวนัออก โด้ย
ม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุติสาหกรรมเป้าหมายพิิเศษ

ที่ดินของรัฐ ท่�ด้นิซึ่่�งไมม่ผู่้้ใ้ด้มส่ทิธิคิรอบครอง รวมถูง่ (1) ท่�ป่าไม ้(2) พิ่�นท่�ปฏิริป้ท่�ด้นิเพิ่�อเกษติรกรรม 
(3) ท่�ราชื่พัิสด้ ุและ (4) ท่�ดิ้นสาธิารณสมบตัิขิ้องแผู้น่ด้นิสำาหรับประชื่าชื่นใชื่ป้ระโยชื่นร์ว่มกนั

ที่ดินเอกชน ท่�ด้ินท่�บุคคลธิรรมด้าได้้ครอบครองติามกฎหมาย

ที่ราชพัสดุ ท่�ด้นิข้องรฐัท่�กรมธินารกัษ ์กระทรวงการคลงัถูอ่ครอง ได้แ้ก ่(1) อสงัหารมิทรพัิยอ์นัเปน็
ทรัพิยส์นิข้องแผู่้นดิ้นทกุชื่นดิ้ (2) ท่�ด้นิท่�สงวนหร่อหวงหา้มไว้เพ่ิ�อประโยชื่นข์้องแผู่้นดิ้นโด้ย
เฉพิาะ หรอ่ (3) ท่�ด้นิท่�สงวนหรอ่หวงหา้มไวเ้พิ่�อประโยชื่นข์้องทางราชื่การติามกฎหมาย

ที่ป่าไม้ ท่�ดิ้น รวมติลอด้ถูง่ ภูเ้ข้า ห้วย หนอง คลอง บ่ง บาง ลำานำ�า ทะเลสาบ เกาะ และท่�ชื่ายทะเล
ท่�ยังมิได้้ม่บุคคลได้้มาติามกฎหมาย

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่�ได้้กำาหนด้ให้เป็นป่าสงวนแห่งชื่าติิภูายใติ้บทบัญญัติิข้องพิระราชื่บัญญัติิป่าสงวน
แห่งชื่าติิ โด้ยม่วัติถุูประสงค์เพิ่�อสงวนไว้ซึ่่�งธิรรมชื่าติิ ติ้นไม้ท่�เติิบโติในป่า ผู้ลผู้ลิติจาก
ป่า หร่อแหล่งธิรรมชื่าติิอ่�นๆ

ป่าไม้ถาวร ป่าท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็นป่าไม้ถูาวรโด้ยมติิคณะรัฐมนติร่และม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อสงวนให้
เป็นสมบัติิข้องแผู้่นด้ิน
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พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิ่�นท่�ท่�ถูก้กำาหนด้โด้ยพิระราชื่กฤษฎก่าใหเ้ปน็พ่ิ�นท่�ปฏิริป้ท่�ด้นิเพิ่�อเกษติรกรรมกอ่นท่�จะ
จดั้สรรให้เกษติรกรผู้้ไ้มม่ท่่�ด้นิข้องตินเองหรอ่เกษติรกรท่�มท่่�ด้นิเลก็นอ้ยไมเ่พิย่งพิอติอ่การ
ด้ำารงชื่่พิและให้หน่วยงานเพิ่�อเกษติรกรไว้สำาหรับเชื่่าซึ่่�อ เชื่่า หร่อเข้้าทำาประโยชื่น์ โด้ย
มร่ฐัใหค้วามช่ื่วยเหล่อในการพัิฒนาอาชื่พ่ิเกษติรกรรม การปรบัปรงุทรพัิยากรธิรรมชื่าติิ
และปัจจัยการผู้ลิติ ติลอด้จนการผู้ลิติและการจำาหน่ายให้เกิด้ผู้ลด้่ยิ�งข้่�น

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำาหรับประชาชนใช้ประโยชน์ 
ร่วมกัน

ท่�ด้ินท่�เป็นท่�สาธิารณสมบัติิเพิ่�อให้ประชื่าชื่นได้้ใชื่้ร่วมกัน เชื่่น ท่�ชื่ายติลิ�ง สุสาน/ป่าช้ื่า 
ทางนำ�า เส้นทาง สวนสาธิารณะ และพิ่�นท่�สาธิารณะในหม้่บ้าน

ผังเมืองรวม ผู้งัเมอ่ง นโยบาย และโครงการ รวมทั�งมาติรการควบคมุโด้ยทั�วไปในพิ่�นท่�หน่�งพิ่�นท่�ใด้ เพิ่�อ
ใชื่เ้ปน็แนวทางในการพัิฒนาเม่องและการด้ำารงรกัษาเม่อง บรเิวณท่�เก่�ยวข้้อง หร่อชื่นบท

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน EEC แผู้นผู้ังท่�แสด้งถู่งร้ปแบบการใชื่้ประโยชื่น์ข้องท่�ด้ินเพิ่�อการพิัฒนา EEC ในภูาพิรวม โด้ย
ม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อหาท่�ด้ินท่�เหมาะสมกับกิจกรรมทั�งทางด้้านเง่�อนไข้และศักยภูาพิ

การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessments 
หรือ SEA)

เคร่�องม่อสำาหรับผู้้้กำาหนด้นโยบายเพ่ิ�อประเมินผู้ลกระทบทางด้้านสิ�งแวด้ล้อมรวมถู่ง
สังคมและเศรษฐกิจจากการบังคับใชื่้นโยบาย

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact 
Assessment หรือ EHIA) 

กระบวนการศ่กษาและประเมินผู้ลท่�อาจเกดิ้ข้่�นจากการด้ำาเนินโครงการหร่อกจิการหร่อ
การด้ำาเนินการใด้ข้องรัฐหร่อท่�รัฐจะอนุญาติให้ม่การด้ำาเนินการท่�อาจม่ผู้ลกระทบติ่อ
ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ คุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม สุข้ภูาพิ อนามัย คุณภูาพิชื่่วิติ หร่อส่วนได้้เส่ย
อ่�นใด้ข้องประชื่าชื่นหร่อชืุ่มชื่น 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ (Environmental Health 
Impact Assessment หรือ EHIA)

การจดั้ทำารายงานการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มสำาหรบัโครงการหรอ่ กจิการหรอ่การ
ด้ำาเนนิข้องรฐัหรอ่ท่�รัฐจะอนญุาติให้ผู้้ใ้ด้ด้ำาเนนิการท่�อาจมผู่้ลกระทบติอ่ทรัพิยากรธิรรมชื่าติ ิ
คณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้ม สขุ้ภูาพิ อนามยั คณุภูาพิชื่ว่ติิหร่อสว่นได้้เสย่อ่�นใด้ข้องประชื่าชื่นหร่อ
ชืุ่มชื่นหร่อสิ�งแวด้ล้อมอย่างรุนแรง ทั�งน่� กระบวนการจะซึ่ับซึ่้อนมากกว่า EIA

แรงงานเหมาช่วง แรงงานท่�ถู้กจ้างโด้ยบุคคลท่�ได้้รับมอบหมายโด้ยผู้้้ประกอบการให้จัด้หาแรงงาน 
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คำาย่อที่ใช้ในรายงานฉบับนี้

AEC ASEAN Economic Community 
 (ประชื่าคมเศรษฐกิจอาเซึ่่ยน)

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
 (สมาคมประชื่าชื่าติิแห่งเอเชื่่ยติะวันออกเฉ่ยงใติ้)

ACMECS Ayeyawady-Chaophraya-Mekong Economic Cooperation Strategy 
 (ยุทธิศาสติร์ความร่วมม่อทางเศรษฐกิจอิรวด้่ – เจ้าพิระยา – แม่โข้ง)

BOI Board of Investment 
 (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

BRI Belt and Road Initiative 
 (โครงการหน่�งแถูบหน่�งเส้นทาง)

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
 (คณะกรรมการแห่งสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม)

CHIA Community Health Impact Assessment  
 (การประเมินผู้ลกระทบด้้านสุข้ภูาพิโด้ยชืุ่มชื่น)

DPT Department of Public Works and Town and Country Planning, Ministry of Interior, Thailand 
 (กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง)

EEC Eastern Economic Corridor  
 (ระเบ่ยงเศรษฐกิจภูาคติะวันออก)

EHIA Environmental and Health Impact Assessment 
 (การประเมินผู้ลกระทบสุข้ภูาพิและสิ�งแวด้ล้อม)

EIA Environmental Impact Assessment 
 (การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม)

ESA Environmental and Safety Assessment 
 (การศึกษามาตรการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

FTA Free Trade Agreement 
 (ความติกลงเข้ติการค้าเสร่)

GMS Greater Mekong Sub-region 
 (ความร่วมม่อทางเศรษฐกิจในอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่น้้ำาโข้ง)

HNCPO Head of National Council for Peace and Order 
 (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชื่าติิ)
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ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
 (กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิพิลเม่องและสิทธิิทางการเม่อง)

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
 (กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม)

IEAT Industrial Estate Authority of Thailand 
 (การนิคมอุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

IEE Initial Environmental Examination  
 (รายงานผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมเบ่�องติ้น)

NAP National Action Plan on Business and Human Rights 
 (แผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่น)

NCPO National Council for Peace and Order 
 (คณะรักษาความสงบแห่งชื่าติิ)

NESDC Office of the National Economic and Social Development Council 
 (สำานักงานสภูาพิัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ)

NHRCT National Human Rights Commission of Thailand 
 (สำานักงานคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
 (องค์การเพิ่�อความร่วมม่อทางเศรษฐกิจและการพิัฒนา)

SEA Strategic Environmental Assessment 
 (การประเมินสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์)

SEZ Special Economic Zone  
 (เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ) 

UNGPs UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
 (หลักการชื่่�แนะข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น)
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บทสรุปผู้บริหาร

การจัด้ติั�งและการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ (“SEZ”) และระเบ่ยงเศรษฐกิจภูาคติะวันออก (“EEC”) นั�นม่ความสำาคัญอย่าง
ยิ�งยวด้และนับได้้ว่าเป็นนโยบายท่�เป็นแกนกลางข้องยุทธิศาสติร์ในการพิัฒนาโครงสร้างพิ่�นฐานและการด้่งด้้ด้การลงทุนจากติ่าง
ประเทศข้องรัฐบาลไทย เข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษเหล่าน่�ถู้กกำาหนด้และพิัฒนาภูายใติ้กรอบกฎหมายและข้้อบังคับพิิเศษ แม้ว่า
การพัิฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษอาจจะม่ประโยชื่น์ต่ิอการขั้บเคล่�อนเศรษฐกิจข้องประเทศ แต่ิการจัด้ตัิ�งเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษหลาย
แหง่ในโลกกแ็สด้งใหเ้หน็แลว้ว่าประโยชื่นด์้งักลา่วติอ้งแลกมาด้ว้ยสทิธิมินษุยชื่นและสิ�งแวด้ลอ้มท่�เส่�อมถูอยลงหากไมม่่หลกัประกัน
ท่�เข้้มแข้็งพิอ แม้ว่าการบัญญัติิกฎหมายหร่อข้้อบังคับพิิเศษเพิ่�อบังคับใชื่้กับเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษอาจจะเป็นโอกาสท่�รัฐจะส่งเสริม
ความโปรง่ใสและความรบัผิู้ด้ในกฎหมายพิิเศษ แต่ิความจรงิกไ็มไ่ด้้เปน็เชื่น่นั�นเสมอไป รายงานฉบบัน่�พิจิารณาเปร่ยบเท่ยบกรอบ
กฎหมายท่�ใชื่้ในการกำากับด้้แล SEZ และ EEC ข้องไทยกับมาติรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิิบัติิท่�ด้่ อ่กทั�งยัง 
นำาเสนอข้้อเสนอแนะเพิ่�อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นในบริบทข้องการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษติ่อไปในอนาคติ

การละเมิด้สิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมสามารถูพิบเห็นได้้ในหลายกรณ่ในพ่ิ�นท่�เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษอันเน่�องมาจาก
การข้าด้หลักประกันทางกฎหมายหร่อการบังคับใชื่้กฎหมายท่�ไม่เหมาะสม การละเมิด้ดั้งกล่าวเกิด้ข้่�นทั�งในระหว่างการวางแผู้น 
การก่อสร้าง และการด้ำาเนินการข้องเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ โด้ยปัญหาท่�มักเกิด้ข้่�นบ่อยครั�งในเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษทั�งหลายค่อความ
ไม่โปร่งใสและการข้าด้มาติรการประกันความรับผู้ิด้ โครงการพิัฒนาท่�เกิด้ข้่�นในเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษหลายโครงการมักใชื่้สอย
ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิในทางท่�ส่งผู้ลกระทบกับสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมข้องชืุ่มชื่นท้องถูิ�น ในข้ณะเด้่ยวกัน ชืุ่มชื่น
ท้องถูิ�นท่�ได้้รับผู้ลกระทบมักจะข้าด้ความสามารถูในการเร่ยกร้องหร่อความร้้ความเข้้าและความสามารถูในทางกฎหมาย เป็นผู้ล
ให้ชืุ่มชื่นเหล่านั�นมักไม่ได้้รับการเย่ยวยาอย่างม่ประสิทธิิภูาพิจากการถู้กละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นหร่อสิทธิิทางสิ�งแวด้ล้อม

รายงานฉบับน่�พิิจารณาผู้ลกระทบทางด้้านสิทธิิมนุษยชื่นท่�เก่�ยวข้้องกับ SEZ ซึ่่�งถู้กจัด้ตัิ�งข้่�นบริเวณแนวชื่ายแด้นทั�งสิบแห่ง  
รวมถู่ง EEC ซึ่่�งถู้กติั�งข้่�นบริเวณจังหวัด้ติามแนวชื่ายฝั่งภูาคติะวันออกโด้ยม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อด้่งด้้ด้การลงทุนในอุติสาหกรรมท่�ใชื่้
นวัติกรรมและเทคโนโลย่ข้ั�นส้ง รัฐบาลได้้เสนอแรงจ้งใจให้กับนักลงทุนในการเข้้ามาลงทุนในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษเหล่าน่�ใน
หลายร้ปแบบ เชื่่น การพิัฒนาโครงสร้างพิ่�นฐาน การเร่งรัด้ข้ั�นติอนการข้อและการออกใบอนุญาติติ่าง ๆ  การอำานวยความสะด้วก
ในการจ้างงานคนติ่างชื่าติิด้้วยการใชื่้กระบวนการพิิเศษ และการผู้่อนปรนการบังคับใชื่้กฎ หร่อ ข้้อบังคับบางประการ

กรอบกฎหมายท่�ใชื่้ในการกำากับด้้แล SEZ และ EEC ประกอบด้้วยคำาสั�งกว่าสิบฉบับข้องคณะรักษาความสงบแห่งชื่าติิ (“คสชื่.”) 
ซึ่่�งติั�งข้่�นภูายหลงัการรฐัประหารปี พิ.ศ. 2557 ระเบ่ยบสำานกันายกรฐัมนติร่ และกฎหมายหลายฉบับท่�ติราข้่�นโด้ยสภูานิติิบญัญัติิ
แห่งชื่าติิ ซึ่่�งได้้รับการแติ่งติั�งโด้ย คสชื่. กฎหมายเหล่าน่�นำาไปส้่ข้้อกังวลท่�เกิด้จากท่�มาข้องกฎหมาย ประกอบข้้อกล่าวหาเก่�ยว
กับความไม่โปร่งใสและการข้าด้การปร่กษาหาร่อกับประชื่าชื่นในกระบวนการร่างกฎหมาย ทำาให้เกิด้คำาถูามเก่�ยวกับความชื่อบ
ธิรรมข้องกรอบกฎหมายเหล่าน่� รายงานฉบับน่�พิิจารณากรอบกฎหมายด้ังกล่าวประกอบกับกรอบกฎหมายภูายในประเทศอ่�น ๆ   
อนัได้้แก ่กฎหมายเก่�ยวกบัท่�ด้นิ สิ�งแวด้ลอ้ม แรงงาน และการคุม้ครองสทิธิิมนษุยชื่นโด้ยทั�วไป โด้ยสว่นใหญถู่ก้ติราข้่�นภูายหลงัการ
รัฐประหารปี พิ.ศ. 2557 บทวิเคราะห์และข้้อเสนอแนะทั�งหลายในรายงานฉบับน่�ติั�งอย้่บนพิ่�นฐานข้องกฎหมายระหว่างประเทศ 
แนวปฏิบัิติท่ิ�ด้ ่และพินัธิกรณข่้องประเทศไทยในการเคารพิสทิธิมินษุยชื่นในบรบิทข้องการพิฒันาเศรษฐกิจและการอนวุตัิการเพิ่�อ
ให้กฎหมายภูายในประเทศม่ความสอด้คล้องกับพิันธิกรณ่ในทางระหว่างประเทศข้องประเทศไทย

กรอบกฎหมายท่�ใชื่้ในการกำากับด้้แล SEZ และ EEC ในปัจจุบันยังคงม่ข้้อบกพิร่องอย้่ โด้ยหากกรอบกฎหมายด้ังกล่าวได้้รับการ
ปรบัปรงุแกไ้ข้จะถูอ่เปน็คณุป้การติอ่การคุม้ครองสิทธิมินษุยชื่นและการแกไ้ข้เยย่วยาผู้้ไ้ด้ร้บัผู้ลกระทบติอ่ไปในอนาคติ ทั�งน่� กรอบ
กฎหมายท่�ใชื่ใ้นการกำากบัด้แ้ล SEZ และ EEC หลายฉบบัไมไ่ด้ใ้หค้วามสำาคญักบัสทิธิมินษุยชื่นและสิ�งแวด้ลอ้มเทา่ท่�ควร แติอ่นัท่�
จริง ปัญหาน่�สามารถูแก้ไข้ได้้ด้้วยกระบวนการปร่กษาหาร่อกับชืุ่มชื่นผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบท่�โปร่งใสมากข้่�น อ่กทั�งกฎหมายระหว่าง
ประเทศในเร่�องน่�ก็ม่เคร่�องม่อทางกฎหมายมากมายท่�จะเป็นประโยชื่น์อย่างมากกับผู้้้ร่างกฎหมายและผู้้้กำาหนด้นโยบายในการ
จัด้การเร่�องน่� ทั�งน่� ประเทศไทยควรด้ำาเนินการติามหน้าท่�ในการปรับใชื่้กฎหมายระหว่างประเทศในกระบวนการการกำาหนด้เข้ติ
พิ่�นท่� การพิัฒนา และมาติรการรับผู้ิด้ภูายในพิ่�นท่� EEC และ SEZ อน่�ง รัฐบาลไทยได้้เคยแสด้งเจติจำานงท่�จะกระทำาการด้ังกล่าว
ไว้แล้วในแผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น



9บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

รายงานฉบับน่�นำาเสนอผู้ลการศ่กษาซึ่่�งแบ่งออกเป็นส่�ด้้าน ด้ังน่�

ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการบริหารจัดการ

คณะกรรมการนโยบาย SEZ และ EEC ม่อำานาจดุ้ลยพิินิจกว้างข้วางในการพิิจารณาเร่�องติ่าง ๆ  รวมถู่งการกำาหนด้เข้ติ SEZ และ 
EEC การเปล่�ยนแปลงกฎเกณฑ์ กระบวนการ หร่อ เง่�อนไข้ข้องธิุรกิจท่�ได้้รับอนุญาติิให้ด้ำาเนินการในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ 
อย่างไรก็ด่้คณะกรรมการนโยบายทั�งสองถู้กออกแบบมาโด้ยมิได้้ให้ความสำาคัญกับหลักการปร่กษาหาร่อกับผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ
หรอ่การมส่ว่นรว่มข้องคนกลุม่ด้งักลา่วในกระบวนการติดั้สนิใจอยา่งเพิย่งพิอ ซึ่่�งอาจเปน็อปุสรรคข้ดั้ข้วางทำาใหข้้อ้หว่งกงัวลหรอ่
ความเด้อ่ด้รอ้นข้องชื่มุชื่นซึ่่�งรวมถูง่ความเด้อ่ด้รอ้นจากการถูก้ละเมดิ้สทิธิมินษุยชื่นอยา่งรา้ยแรงไมไ่ด้ร้บัการพิจิารณาจากผู้้ม้ห่นา้
ท่�พิัฒนาและกำากับด้้แลเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษเหล่าน่� และเป็นสาเหติุหน่�งข้องความข้ัด้แย้งกับชืุ่มชื่นท้องถูิ�น แม้ว่าเลข้าธิิการ
คณะกรรมการนโยบาย SEZ จะถู้กกำาหนด้ให้ม่พิันธิกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชื่าชื่นเข้้ามาม่ส่วนร่วมในการพิัฒนา
เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษและม่การตัิ�งคณะทำางานร่วมเฉพิาะกิจข้่�นเพิ่�อคล่�คลายข้้อขั้ด้แย้งร่วมกับภูาคประชื่าชื่น หากแต่ิอาจจะยังไม่
เพิ่ยงพิอสำาหรับการม่ส่วนร่วมข้องชืุ่มชื่นในพิ่�นท่�อย่างแท้จริงและม่ประสิทธิิภูาพิ

การคุ้มครองสิทธิในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสิทธิในอาหาร

กฎหมายไทยกำาหนด้กฎระเบ่ยบสำาหรับการเวนค่นท่�ด้ินท่�เก่�ยวข้้องกับเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษไว้ติ่างจากกรณ่ทั�วไป ทำาให้เกิด้การ
เปล่�ยนม่อข้องท่�ด้นิจากชื่มุชื่นทอ้งถูิ�นไปส้ภู่าคธิรุกจิโด้ยปราศจากการปรก่ษาหารอ่ท่�เหมาะสม มร่ายงานวา่มก่ารข้บัไลผู่้้อ้ย้อ่าศยั
ออกจากท่�ดิ้นในหลายกรณ ่โด้ยในบางกรณแ่ทบไมม่ห่รอ่ไมม่ก่ารบอกกลา่วลว่งหนา้เลย การกระทำาเชื่น่น่�กอ่ใหเ้กดิ้ผู้ลกระทบติอ่
ครอบครัวและชืุ่มชื่น ทั�งยังข้ัด้กับมาติรฐานระหว่างประเทศในเร่�องการห้ามการบังคับข้ับไล่ นอกจากนั�น การจ่ายค่าชื่ด้เชื่ยให้แก่
ประชื่าชื่นหร่อชุื่มชื่นท่�ได้้รบัผู้ลกระทบ (ไมว่า่สถูานะการครอบครองท่�ด้นิข้องเข้าเหล่านั�นจะเปน็เชื่น่ไร) ก็เปน็ไปโด้ยข้าด้มาติรฐาน
และมักข่้�นอย้กั่บผู้ลข้องการเจรจาท่�ไมไ่ด้ต้ิั�งอย้บ่นพ่ิ�นฐานข้องความเทา่เทย่ม ชื่มุชื่นท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบมกัประสบความยากลำาบาก
ในการหาเล่�ยงชื่พ่ิโด้ยไมไ่ด้้รบัความช่ื่วยเหลอ่และการสนับสนุนจากรัฐอยา่งเพิย่งพิอ การฟ้้องคด้แ่พ่ิงและอาญาในข้้อหาบุกรุกถูก้
นำามาใชื่้กับเกษติรกรท่�ปฏิิเสธิท่�จะออกจากท่�ด้ินท่�ตินเองเคยครอบครองหร่อเคยเชื่่ามาก่อน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

กฎหมายท่�ใชื่้ในการกำากับด้้แล SEZ และ EEC ส่วนใหญ่ม่รากฐานมาจากกฎหมายท่�ใชื่้กำากับด้้แลวิสาหกิจท่�เป็นอุติสาหกรรม
ข้นาด้ใหญ่ท่�ม่อย้่ก่อนแล้วและมิได้้ม่การกำาหมด้มาติรการเพิ่�อปกป้องสิ�งแวด้ล้อมอย่างเคร่งครัด้ ปัจจุบันม่การแก้ไข้ หร่อเสนอให้
มก่ารแกไ้ข้กฎหมาย เชื่น่ พิ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มแหง่ชื่าติิ และพิ.ร.บ. โรงงาน โด้ยการแกไ้ข้ด้งักลา่วกลบัจะ 
ลด้ทอนมาติรฐานการปกป้องสิ�งแวด้ล้อมให้ติำ�าลงอ่ก ยกติัวอย่างเชื่่น ม่การเสนอให้จำากัด้อำานาจในการติรวจสอบและติิด้ติาม
ข้องเจ้าหน้าท่�รัฐท่�ม่อำานาจหน้าท่�ในการกำากับด้้แลการปฏิิบัติิติามกฎหมายเก่�ยวกับสิ�งแวด้ล้อม แม้ว่าจะม่ข้้อเร่ยกร้องให้ม่การ
ประเมนิผู้ลกระทบด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม ในความเปน็จรงิกลบัพิบวา่การประเมนิด้งักลา่วข้าด้การมส่ว่นรว่มข้องชื่มุชื่นอยา่งแทจ้รงิ อก่
ทั�งยังม่การกล่าวหาว่าม่การเข้่ยนรายงานอย่างหละหลวมหร่อเข้่ยนด้้วยข้้อม้ลท่�เป็นเท็จ รายงานเชื่่นนั�นยิ�งลด้ทอนอำานาจในการ 
ติรวจสอบข้องเจ้าหน้าท่� (ซึ่่�งม่อำานาจกำากับด้้แลท่�จำากัด้อย้่แล้ว)

สิทธิแรงงาน และผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานเหมาช่วง

รายงานฉบับน่�ม่ข้้อเสนอแนะหลายประการเก่�ยวกับปัญหาการลิด้รอนสิทธิิท่�แรงงานข้้ามชื่าติิ แรงงานไป-กลับ/ติามฤด้้กาล และ
แรงงานเหมาชื่ว่งติอ้งเผู้ชื่ญิ รวมไปถูง่การจำากัด้เสรภู่าพิในการจดั้ติั�งสหภูาพิแรงงาน และความคุม้ครองแรงงานติามกฎหมายไทย
ท่�มักถู้กละเลยโด้ยนายจ้าง และปัญหาเก่�ยวกับการบังคับใชื่้กฎหมายท่�ไม่เข้้มแข้็ง การท่�กฎหมายแรงงานอนุญาติิให้ม่การจำากัด้
เสร่ภูาพิในการเดิ้นทาง และจำากัด้การเข้้าถู่งระบบประกันสังคมและสิทธิิประโยชื่น์บางประการซึ่่�งกระทบต่ิอสิทธิิข้องแรงงาน 
ข้้ามชื่าติิ โด้ยแรงงานข้้ามชื่าติิอาจได้้รับโทษทางอาญาหากฝ่าฝืนกฎหมายเหล่าน่� อ่กทั�งระเบ่ยบข้ั�นติอนทางราชื่การในการเข้้า
ถู่งสิทธิิประโยชื่น์มักจะยุ่งยากและก่อภูาระให้กับแรงงานข้้ามชื่าติิเป็นอย่างมาก นอกจากน่�แรงงานข้้ามชื่าติิยังติ้องเผู้ชื่ิญกับการ
เล่อกปฏิิบัติิติลอด้กระบวนการ ทั�งน่� การท่�สิทธิิในการก่อติั�งสหภูาพิแรงงานในประเทศไทยไม่ได้้ครอบคลุมไปถู่งแรงงานข้้ามชื่าติิ
นั�นส่งผู้ลกระทบอย่างมากในบริเวณข้อง SEZ หลายแห่ง โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�ง SEZ ท่�เน้นการผู้ลิติเพิ่�อการส่งออกบริเวณชื่ายแด้น
ซึ่่�งแรงงานเก่อบทั�งหมด้เป็นแรงงานข้้ามชื่าติิ อ่กทั�งยังม่กรณ่ท่�แรงงานถู้กให้ออกจากงานเน่�องจากการเข้้าไปม่ส่วนเก่�ยวข้้องกับ
สหภูาพิแรงงาน ทั�งท่�ม่กฎหมายห้ามการกระทำานั�นอย่างชื่ัด้เจน



10 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

รายงานฉบบัน่�นำาเสนอข้อ้เสนอแนะสำาหรบัรฐับาลไทย ภูาคธิรุกจิ ประชื่าคมระหวา่งประเทศ และผู้้ม่้สว่นได้เ้สย่อ่�น ๆ  หลายประการ

ข้้อเสนอแนะโด้ยละเอ่ยด้สามารถูด้้ได้้ท้ายรายงาน 

ข้้อเสนอแนะทั�วไปรวมถู่ง

1. การให้ความคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นโด้ยปรับปรุงแก้ไข้กรอบกฎหมายท่�ใชื่้ในการกำากับด้้แล SEZ และ EEC กฎหมายเก่�ยวกับ
การเวนค่นท่�ด้ิน กฎหมายเก่�ยวกับการคุ้มครองแรงงานและสิ�งแวด้ล้อม โด้ยจัด้ให้ม่กระบวนการปร่กษาหาร่อติามมาติรฐาน
ระหว่างประเทศ ให้ม่การประกันในทางกฎหมายว่า

ก. หน่วยงานกำากับด้้แล SEZ และ EEC สามารถูด้ำาเนินการอย่างเป็นอิสระ ม่ประสิทธิิภูาพิ และส่งเสริมการม่ส่วนร่วมซึ่่�ง
หมายรวมถู่งการม่ส่วนร่วมข้องประชื่าชื่นในกระบวนการวางแผู้นและติัด้สินใจยิ�งข้่�น

ข้. อย่างน้อยท่�สุด้ ประชื่าชื่นทุกคนติ้องม่ความมั�นคงในการครอบครองท่�ด้ิน เพิ่�อคุ้มครองพิวกเข้าจากการถู้กบังคับข้ับไล่ 
การคุกคาม และภูัยอ่�น ๆ

ค. ยกระด้ับมาติรฐานการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม และการควบคุมผู้ลกระทบจากการเส่�อมโทรมข้องสิ�งแวด้ล้อมติ่อชืุ่มชื่น

ง. แรงงานทกุคนติอ้งได้ร้บัสทิธิแิละความคุม้ครองท่�เทา่เทย่มกนับนพ่ิ�นฐานข้องหลกัการไมเ่ลอ่กปฏิบิตัิแิละความเสมอภูาค

2. แก้ไข้ พิ.ร.บ. SEZ เพิ่�ออนุวัติการให้เป็นไปติามพิันธิกรณ่ติามกฎหมายสิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศข้องไทย

3. ประกันการเข้้าถู่งการเย่ยวยาอย่างม่ประสิทธิิภูาพิและรวด้เร็ว ทั�งในทางศาลและการเย่ยวยาท่�ไม่ใชื่่ทางศาลแก่ผู้้้ท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบจากการด้ำาเนินนโยบายเก่�ยวกับ SEZ และ EEC 

4. ประกันว่าภูาคธุิรกิจใน SEZ และ EEC จะด้ำาเนินการโด้ยสอด้คล้องกับหลักการช่ื่�แนะข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและ 
สิทธิิมนุษยชื่น (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หร่อ UNGP) และกระทำาติาม
หน้าท่�ในการเคารพิสิทธิิมนุษยชื่น



11บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

1. บทนำา 

การจัด้ติั�งเข้ติเศรษฐกจิพิเิศษ (“SEZ”) ซึ่่�งเปน็พิ่�นท่�ภูายในอาณาเข้ติข้องรฐัท่�อย้ภู่ายใติก้รอบกฎหมายและระเบย่บข้อ้บงัคบัพิเิศษ
แติกติ่างไปจากพิ่�นท่�อ่�นเป็นวิธิ่การท่�รัฐติ่าง ๆ ทั�วโลกนำามาใชื่้เพิ่�อด้่งด้้ด้การลงทุนโด้ยติรงจากติ่างประเทศ1 โด้ยรัฐบาลส่วนใหญ่
จะเสนอมาติรการผู่้อนคลายทางศุลกากร ภูาษ่ การเงินและกฎระเบ่ยบข้้อบังคับติ่าง ๆ รวมถู่งการสนับสนุนโครงสร้างพ่ิ�นฐาน
เพิ่�ออำานวยความสะด้วกแก่ธิุรกิจและนักลงทุนท่�ด้ำาเนินกิจการใน SEZ2

อย่างไรก็ด่้การออกกฎหมายพิิเศษเหล่าน่�มักนำาไปส่้มาติรฐานการคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นและการปกป้องสิ�งแวด้ล้อมท่�เส่�อมถู้อย
ลง แม้จะม่หลักฐานยันว่าความสำาเร็จในการด้ำาเนินเข้ติพิ่�นท่� SEZ หลายแห่งติำ�ากว่าการคาด้การณ์ไว้3 แติ่กรอบกฎหมายด้ังกล่าว
กลับม่แนวโน้มท่�จะให้ความสำาคัญกับผู้ลประโยชื่น์ท่�จำากัด้อย้่ในกลุ่มข้องนักลงทุน มากกว่าสภูาวะความเป็นอย่้ข้องชืุ่มชื่น และ
มักจะไม่ส่งเสริมให้เกิด้ความโปร่งใสและความรับผู้ิด้ โด้ยการกระทำาเชื่่นน่�ก่อให้เกิด้ผู้ลกระทบระยะยาวติ่อชืุ่มชื่น รัฐบาล และ 
นักลงทุน

สำาหรับประเทศไทย SEZ โด้ยเฉพิาะอยา่งยิ�งระเบ่ยงเศรษฐกิจภูาคติะวนัออก (“EEC”) หรอ่ท่�ร้้จกัภูายใติช้ื่่�อเข้ติพิัฒนาพิเิศษภูาค
ติะวันออก4 นั�นค่อโครงการเศรษฐกิจหลักสำาคัญข้องรัฐบาลพิลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชื่าภูายหลังการรัฐประหารในปี 2557 โด้ย
รัฐบาลชืุ่ด้น่�ได้้จัด้ติั�งเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษข้่�นในพิ่�นท่� 13 จังหวัด้ข้องประเทศไทย5 (แผู้นท่�แสด้งพิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็น SEZ และ 
EEC ด้้ท่�หัวข้้อ 1.3) แม้ว่า SEZ และ EEC ยังอย้่ในระยะข้องการพิัฒนา แติ่กลับม่ข้้อกล่าวหาว่าม่การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นและ
ผู้ลกระทบติ่อสิ�งแวด้ล้อมจากโด้ยชืุ่มชื่นท้องถูิ�นแล้ว

ด้งัท่�จะได้อ้ภูปิรายในรายงานฉบบัน่� กฎหมายท่�บงัคบัใชื่ใ้น SEZ ในปจัจุบนัไมไ่ด้ก้ำาหนด้กระบวนการท่�มไ่วเ้พิ่�อประกันการคุม้ครอง
สทิธิแิละการปกปอ้งสทิธิมินษุยชื่นอย่างเพ่ิยงพิอ ไมว่า่จะเปน็สิทธิใินอาหาร สุข้ภูาพิ นำ�า การทำางาน และท่�อย้อ่าศัยท่�เหมาะสม ม่
รายงานวา่การผู่้อนปรนกฎหมายเพิ่�อการเวนค่นท่�ดิ้นกอ่ใหเ้กดิ้การโยกยา้ย/ขั้บไลแ่ละ/หร่อทำาใหป้ระชื่าชื่นอยา่งนอ้ย 391 คนเส่ย
สทิธิิการเข้า้ถูง่ท่�ด้นิ โด้ยในกลุม่น่�รวมถูง่เกษติรกรท่�อย่้อาศยัและทำากนิในท่�ด้นิมาแลว้หลายชัื่�วอายคุน ในกรณ่ข้อง EEC ม่รายงาน
ว่าม่ครัวเร่อนอย่างน้อย 143 ครัวเร่อนท่�อาศัยอย้่ ครอบครอง หร่อเชื่่าท่�ด้ินด้ังกล่าวถู้กข้ับไล่ออกจากพิ่�นท่�

ในปัจจุบัน SEZ อย้่ภูายใติ้กฎหมายและระเบ่ยบข้้อบังคับติ่าง ๆ ท่�หลากหลายและไม่สอด้คล้องกัน ร่างกฎหมาย SEZ ได้้รับการ
เผู้ยแพิร่ต่ิอสาธิารณะโด้ยรัฐบาลในเด่้อนมิถุูนายนปี พิ.ศ. 2559 แต่ิไม่เคยถู้กนำาเข้้าส่้การพิิจารณาข้องสภูานิติิบัญญัติิแห่งชื่าติิ 
อยา่งไรกต็ิาม ร่างกฎหมายด้งักลา่วใหค้วามสำาคญักบัการจดั้ติั�งและการด้ำาเนนิงานข้ององคก์รท่�ควบคมุ SEZ และใหผู้้ลประโยชื่น์
และสิทธิิพิิเศษสำาหรับนักลงทุนเท่านั�น โด้ยไม่ม่การกล่าวถู่งสิทธิิข้องผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบหร่อชืุ่มชื่นแติ่อย่างใด้

ในทางติรงกันข้้าม EEC ม่กฎหมายเฉพิาะซึ่่�งควบคุมการด้ำาเนินการ และม่บทบัญญัติิจำานวนหน่�งท่�รับรองสิทธิิข้องประชื่าชื่นหร่อ
ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ โด้ยเฉพิาะการท่�กฎหมายด้ังกล่าวได้้ระบุถู่งมาติรฐานสากลเร่�องธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น ซึ่่�งนำามาจาก
หลักการชื่่�แนะข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น (UNGPs) อย่างไรก็ติาม ยังคงม่การยกข้้อห่วงกังวลเก่�ยวกับ
การข้าด้การปร่กษาหาร่อและความโปร่งใส่ท่�ไม่เพิ่ยงพิอในกระบวนการร่างกฎหมายด้ังกล่าว รวมถู่งอำานาจอันกว้างข้วางในการ
ใชื่ด้้ลุยพินิจิข้องคณะกรรมการกำากบั EEC อ่กทั�งการข้าด้หลกัประกนัการปอ้งกันและเย่ยวยาอย่างเพิย่งพิอเพิ่�อประกันการเคารพิ
สิทธิิมนุษยชื่นและการปกป้องสิ�งแวด้ล้อมในพิ่�นท่�

1 การประชืุ่มสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการค้าและการพิัฒนา (UNCTAD) นิยามความหมายข้องเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษว่าค่อ “พิ่�นท่�ท่�ม่ข้อบเข้ติจำากัด้ทาง
ภู้มิศาสติร์ รัฐบาลติ่างๆ จะอำานวยความสะด้วกให้กับการด้ำาเนินกิจกรรมอุติสาหกรรมภูายในพ่ิ�นท่�ด้้วยกล่าว ผู้่านมาติรการจ้งใจทางภูาษ่และ 
กฎระเบ่ยบข้้อบังคับ รวมถู่งการสนับสนุนโครงสร้างพิ่�นฐาน” UNCTAD, “รายงานการลงทุนโลกปี 2562: เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ”, องค์การ
สหประชื่าชื่าติิ, 2562, 128, ด้้ได้้ท่� https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

2 เพิิ�งอ้าง, 128 
3 เพิิ�งอ้าง, 28 - 129
4 พิ่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก (EEC) ค่อคำาท่�ใชื่้เป็นชื่่�อเร่ยกในคำาสั�งข้องคณะรักษาความสงบแห่งชื่าติิ (คสชื่.) ส่วนเข้ติพิัฒนาพิิเศษ

ภูาคติะวันออกค่อคำาท่�ใชื่้ในพิระราชื่บัญญัติิเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก พิ.ศ. 2561
5 ในวันท่� 9 มิถูุนายน 2563 คณะรัฐมนติร่ม่มติิเห็นชื่อบในหลักการร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ พิ.ศ. 

…. โด้ยระเบ่ยบด้ังกล่าวได้้ข้ยายบทนิยามคำาว่า “เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ” ให้หมายถู่ง พิ่�นท่�ด้ังติ่อไปน่� (i) พิ่�นท่�เข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษชื่ายแด้น  
10 แหง่ (ii) พิ่�นท่�ระเบย่งเศรษฐกจิพิเิศษภูาคใติ ้(Southern Economic Corridor : SEC) (iii) พิ่�นท่�ระเบย่งเศรษฐกจิพิเิศษภูาคเหนอ่ (Northern 
Economic Corridor : NEC – Creative LANNA) (iv) พิ่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกจิพิิเศษภูาคติะวนัออกเฉ่ยงเหน่อ (Northeastern Economic Corridor 
: NeEC - Bioeconomy) และ (v) พ่ิ�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคกลาง - ภูาคติะวันติก (Central-Western Economic Corridor : CWEC)

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf


12 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

SEZ ในโลกนั�นม่ประวัติิความสำาเร็จทางเศรษฐกิจท่�ไม่แน่นอนและยังคงก่อให้เกิด้ข้้อถูกเถู่ยงในสังคม กรอบกฎหมายท่�ไม่เข้้ม
แข้ง็ หรอ่ล้มเหลวในปกปอ้งสทิธิมินษุยชื่น หรอ่ปอ้งกนัการทจุรติิคอรร์ปัชื่ั�น และป้องกันความเส่�อมโทรมข้องสภูาพิแวด้ล้อม อาจ
เป็นติัวข้ัด้ข้วางการบรรลุเป้าหมายการพิัฒนา6 กรอบกฎหมายท่�ไม่บ้รณาการสิทธิิมนุษยชื่นและสภูาพิความเป็นอย้่ท่�ด้่ข้องชืุ่มชื่น 
ท้องถูิ�นเข้้ากับวาระการส่งเสริมการลงทุนก็อาจทำาให้เกิด้ความเส่�ยงท่�โครงการข้นาด้ใหญ่จะสร้างผู้ลกระทบติ่อผู้้้คนและชืุ่มชื่น 
ท้องถูิ�น ซึ่่�งจะย้อนกลับมาส่งผู้ลติ่อความยั�งย่นข้องธิุรกิจเอง

รายงานฉบับน่�พิิจารณากรอบกฎหมายและระเบ่ยบข้้อบังคับซึ่่�งถู้กพิัฒนาข้่�นเพิ่�อควบคุมและกำากับการด้ำาเนินนโยบาย SEZ และ 
EEC โด้ยจะพิิจารณาควบค้่กับกฎหมายในประเทศฉบับอ่�น ๆ ได้้แก่ กฎหมายท่�ด้ิน สิ�งแวด้ล้อมและแรงงาน โด้ยใชื่้วิธิ่การศ่กษา
งานวิจัยทางกฎหมายและการเก็บข้้อม้ลด้้วยการสัมภูาษณ์ ซึ่่�งในหัวข้้อแรงงงานจะเน้นในเร่�องแรงงานข้้ามชื่าติิและแรงงานเหมา
ชื่่วง สำาหรับรายการกรอบกฎหมายในประเทศท่�สำาคัญท่�เก่�ยวกับ SEZ และ EEC โปรด้ด้้ท่�ภูาคผู้นวก 3

ทั�งน่� รายงานฉบับน่�มุ่งพิิจารณาเท่ยบกรอบกฎหมายข้องไทยท่�กล่าวมาข้้างติ้นกับพิันธิกรณ่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศข้อง
ไทย โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งพิันธิกรณ่ในการเคารพิ คุ้มครอง และ ส่งเสริมสิทธิิมนุษยชื่นและหลักนิติิธิรรม นอกจากน่� รายงานฉบับ
น่�ยงัจัด้ทำาข้อ้เสนอแนะติอ่เจา้หนา้ท่�รฐัท่�เก่�ยวข้อ้งเพิ่�อเสรมิสรา้งประสทิธิภิูาพิใหก้บักรอบกฎหมายท่�ใชื่ใ้นปจัจบุนัในการคุม้ครอง
สิทธิิมนุษยชื่นและเพิ่�อสนับสนุนสภูาพิแวด้ล้อมทางธิุรกิจท่�ม่ความยั�งย่นมากยิ�งข้่�น

อน่�ง เน่�องด้้วยปัจจุบันประเทศไทยกำาลังพิิจารณาและพิัฒนาเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษอ่�น ๆ อ่กหลายแห่ง อย่างเชื่่นระเบ่ยง
เศรษฐกจิภูาคใติแ้ละระเบย่งเศรษฐกจิติะวนัออกเฉย่งเหนอ่ รายงานพิรอ้มกบัข้อ้เสนอแนะน่�จง่นา่จะเปน็ประโยชื่นก์บัผู้้ม้อ่ำานาจ
ติัด้สินใจและสมาชื่ิกนิติิบัญญัติิ เน่�องจากผู้ลกระทบติ่อสิทธิิมนุษยชื่นท่�ได้้เกิด้ข้่�นแล้วจากการด้ำาเนินการข้อง SEZ และ EEC ย่อม
ม่แนวโน้มจะเกิด้ซึ่ำ�าอ่กในบริบทข้องการพิัฒนาเข้ติพิัฒนาพิิเศษอ่�น ๆ ในอนาคติ7

1.1 ส่วนประกอบของรายงาน 

บทที่ 1  นำาเสนอภูาพิรวมและอธิิบายระเบ่ยบวิธิ่วิจัยข้องรายงานฉบับน่�

บทที่ 2  นำาเสนอภูาพิรวมข้องมาติรฐานสากลและแนวปฏิิบัติิท่�ด้่ 

บทที่ 3  นำาเสนอภูาพิรวมข้องกรอบกฎหมายท่�ควบคุมกำากับ SEZ และ EEC

บทท่ี 4  สำารวจข้้อบกพิร่องข้องกรอบกฎหมายปัจจุบันในการปกป้องสิทธิิในท่�ด้ินและสิทธิิในท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสมข้องผู้้้คน 
 และชืุ่มชื่น 

บทที่ 5  ศ่กษาข้้อห่วงกังวลติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวเน่�องกับกฎหมายสิ�งแวด้ล้อมท่�เก่�ยวข้้องกับ SEZ และ EEC

บทท่ี 6  ศ่กษาข้้อกังวลหลักท่�เก่�ยวเน่�องจากกฎหมายแรงงานใน SEZ และ EEC โด้ยเน้นท่�แรงงานข้้ามชื่าติิและแรงงาน 
 รับเหมาชื่่วง 

บทที่ 7  นำาเสนอข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายปัจจุบัน

6 ม่หลักฐานว่ามาติรฐานสิทธิิมนุษยชื่นท่�ติำ�าลงนั�นเส่�ยงจะทำาลายความสามารถูข้องประเทศในการด่้งด้้ด้การลงทุนโด้ยติรงจากต่ิางประเทศ ผู้ล
การศ่กษาติ่าง ๆ พิบว่า การเคารพิสิทธิิมนุษยชื่นท่�มากข้่�นจะชื่่วยเพิิ�มการหมุนเว่ยนการลงทุนท่�ทางติรงและทางอ้อม ด้้วยการส่งเสริมกำาลัง
แรงงานท่�ม่ทักษะ ในเวลาเด้่ยวกันก็ลด้ความเส่�ยงข้องการเส่ยชื่่�อเส่ยงในทางระหว่างประเทศ ด้้ แบลนติันและอาร์. แบลนติัน, ‘อะไรท่�ด้่งด้้ด้นัก
ลงทุนติ่างชื่าติิ? รายงานการติรวจสอบสิทธิิมนุษยชื่นและการลงทุนโด้ยติรงจากติ่างประเทศ’, เจอร์นัล ออฟ้ โพิลิติิกส์, ปีท่� 69, ฉบับท่� 1, 2550;  
แบลนติันและอาร์. แบลนติัน. ‘สิทธิิมนุษยชื่นและการลงทุนโด้ยติรงจากติ่างประเทศ: การวิเคราะห์แบบสองข้ั�นติอน’. ธิุรกิจและสังคม, ปีท่� 45, 
ฉบับท่� 4, 2549 งานศ่กษาน่�ติรวจสอบการหมุนเว่ยนข้องการลงทุนโด้ยติรงจากติ่างประเทศในทุกประเทศท่�ไม่ได้้เป็นสมาชื่ิกองค์การเพิ่�อความ
ร่วมม่อและการพิัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระหว่างปี 2523 - 2546 ผู้้้เข้่ยนพิบว่าหลายประเทศท่�เคารพิสิทธิิมนุษยชื่นได้้รับการลงทุนโด้ยติรง
จากติ่างประเทศส้งกว่า

7 บางกอกโพิสต์ิ, ‘สมคิด้’: ระเบ่ยงเศรษฐกิจติะวันออกและเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษกำาลังเป็นไปติามแผู้น, 25 ม่นาคม 2562 ด้้ได้้ท่� https://www.
bangkokpost.com/business/1650540/somkid-eec-sec-on-track (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.bangkokpost.com/business/1650540/somkid-eec-sec-on-track
https://www.bangkokpost.com/business/1650540/somkid-eec-sec-on-track


13บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

1.2 SEZ และกรอบการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การลงทนุในประเทศสมาชิื่กสมาคมประชื่าชื่าติแิหง่เอเช่ื่ยติะวนัออกเฉ่ยงใต้ิ (อาเซึ่ย่น) ม่การข้ยายตัิวอยา่งรวด้เรว็ ในป ีพิ.ศ. 2558 
อาเซึ่่ยนได้้ก่อติั�งประชื่าคมเศรษฐกิจ (AEC) ข้่�น และกำาหนด้ “พิิมพิ์เข้่ยว” ข้องการบ้รณาการเศรษฐกิจระด้ับภู้มิภูาคข้่�นภูายใน
ปี พิ.ศ. 2558 โด้ยวัติถูุประสงค์ข้อง AEC ค่อ “การเปล่�ยนผู้่านอาเซึ่่ยนไปส้่ภู้มิภูาคท่�ม่การเคล่�อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
และแรงงานม่ฝีม่ออย่างเสร่ และม่การไหลเว่ยนข้องเงินทุนท่�เสร่ยิ�งข้่�น”8 ประชื่าคมเศรษฐกิจอาเซึ่่ยนเป็นการรวมตัิวท่�จะทำาให้
อาเซึ่่ยนจะกลายเป็นเศรษฐกิจท่�ใหญ่เป็นอันด้ับ 7 ข้องโลก และใหญ่เป็นอันด้ับ 3 ข้องเอเชื่่ย9 SEZ เป็นองค์ประกอบสำาคัญข้อง
ภูาพิทางเศรษฐกิจน่� โด้ยเกอ่บทกุประเทศในภู้มภิูาคเอเชื่ย่ติะวนัออกเฉย่งใติ ้ไมว่่าจะเปน็บรไ้น กมัพิช้ื่า อนิโด้น่เซึ่ย่ ลาว มาเลเซ่ึ่ย  
เม่ยนมา ฟ้ิลิปปินส์ ไทยและเว่ยด้นาม ล้วนแล้วแติ่ม่การใชื่้ SEZ ร้ปแบบใด้ร้ปแบบหน่�ง แม้ว่าจะยังม่ความแติกติ่างหลากหลาย
ข้องกรอบกฎหมายในเร่�องน่�ข้องแติ่ละประเทศอย้่บ้าง 

เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษด้่งด้้ด้การลงทุนจากทั�วโลก แม้ว่าสัด้ส่วนการลงทุนในภู้มิภูาคส่วนมากจะมาจากภู้มิภูาคเอเชื่่ยติะวันออก โด้ย
เฉพิาะอย่างยิ�งจากประเทศจ่น ในบางกรณ่ SEZ ถูก้จดั้ตัิ�งข้่�นโด้ยรฐับาลเพ่ิ�อเปา้หมายท่�ชื่ดั้เจนค่อ การด้ง่ด้ด้้ หร่อติอบสนองต่ิอความ
ติอ้งการข้องนกัลงทนุจ่น เชื่น่กรณ่ท่�เกดิ้ข้่�นท่�ประเทศมาเลเซึ่ย่ ณ เด้อ่นพิฤษภูาคม 2559 ประมาณ 38.5% ข้องการลงทนุทั�งหมด้
ในพิ่�นท่�เศรษฐกิจชื่ายฝั่งติะวันออกข้องประเทศมาเลเซึ่่ยมาจากนักลงทุนจ่น10 ยิ�งไปกว่านั�น จากข้้อม้ลข้องกลุ่มจับติาปัญหาท่�ด้ิน 
(Land Watch Thai) พิบว่า บริษัทสัญชื่าติิจ่นจำานวน 160 บริษัทลงทุนมากกว่า 1.5 พิันล้านด้อลลาร์สหรัฐใน SEZ ข้องสปป. 
ลาว ในระหว่างปี 2559 - 2561 ประเทศจ่นยังได้้ลงทุนถู่ง 1 พิันล้านด้อลลาร์สหรัฐเฉพิาะใน SEZ ส่หนุวิลล์ในประเทศกัมพิ้ชื่า11 

การข้ยายติัวข้อง SEZ ในเอเชื่่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิทำาให้เกิด้ผู้ลกระทบกับชุื่มชื่นชื่ายข้อบในพิ่�นท่�อย่างไม่ได้้สัด้ส่วน12 การได้้มา
ซึ่่�งท่�ด้ินสำาหรับ SEZ ทำาให้เกิด้ข้้อพิิพิาทเร่�องท่�ด้ินท่�ย่ด้เย่�อหร่อแม้กระทั�งความข้ัด้แย้ง โด้ยชืุ่มชื่นติ่าง ๆ ถู้กข้ับไล่ออกจากพิ่�นท่�
ข้องตินเองโด้ยรัฐบาล เจ้าข้องท่�ด้ินและบริษัท13 ด้้วยวิธิ่การติ่าง ๆ รวมถู่งการบังคับข้ับไล่และการสังหาร14 ชืุ่มชื่นติ่าง ๆ ท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบและพิยายามปกป้องสิทธิิข้องติัวเองมักโด้นข้มข้้่และถู้กด้ำาเนินคด่้เป็นการติอบโติ้ โด้ยชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบมักไม่ม่
ความสามารถูทางกฎหมายในการเข้า้ถู่งการเยย่วยาอยา่งม่ประสทิธิิภูาพิ15 วฒันธิรรมการลอยนวลพิน้ผู้ิด้ท่�ม่อย้ท่ั�วไปยิ�งเก่�อหนนุ

8 ประชื่าคมเศรษฐกิจอาเซึ่่ยน, ประชื่าคมเศรษฐกิจอาเซึ่่ยน, ด้้ได้้ท่� http://asean.org/asean-economic-community/ (ภูาษาอังกฤษ) (เข้้าถู่ง 
ณ วันท่� 5 เมษายน 2563)

9 เพิิ�งอ้าง
10 เจฟ้ เด้อ เฟ้รติาส, ‘มาเลเซึ่่ยหวังพิ่�งเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษเพิ่�อสร้างสมดุ้ลใหม่ให้กับการเติิบโติทางเศรษฐกิจข้องประเทศ’, 19 พิฤษภูาคม 2560, ด้้

ได้ท้่� https://beltandroad.hktdc.com/index.php/en/insights/malaysia-looks-sezs-rebalance-national-economic-growth (ภูาษา
อังกฤษ)

11 ดิ้ อ่โคโนมิสติ์, ‘เอเชื่่ยติะวันออกเฉ่ยงใติ้กำาลังทำาให้ด้ินแด้นท่�แทรกข้่�นมาข้องจ่นเจริญเติิบโติข้่�น’, 30 มกราคม 2553, ด้้ได้้ท่� https://www.
economist.com/asia/2020/01/30/south-east-asia-is-sprouting-chinese-enclaves (ภูาษาอังกฤษ)

12 ICJ, ‘การอบรมเชื่ิงปฏิิบัติิการข้อง ICJ ในเม่ยนมา: การฟ้้องร้องด้ำาเนินคด้่เชื่ิงยุทธิศาสติร์และการรับผู้ิด้ชื่อบข้ององค์กรในเอเชื่่ยติะวันออกเฉ่ยง
ใติ’้, 13 พิฤษภูาคม 2559, ด้ไ้ด้ท้่� https://www.icj.org/icj-workshop-in-myanmar-strategic-litigation-and-corporate-accountability-
in-south-east-asia (ภูาษาอังกฤษ)

13 ด้้ตัิวอย่าง ในส่วนข้องเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษเจ้าผิู้วก์ในเม่ยนมา, ICJ , ‘เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในเม่ยนมาและหน้าท่�ข้องรัฐในการปกป้องสิทธิิมนุษยชื่น’,  
27 กุมพิาพัินธ์ิ 2560, หน้า 55, ด้้ได้้ท่� https://www.icj.org/myanmar-amend-special-economic-zones-law-to-protect-human-
rights-new-icj-report/ (ภูาษาองักฤษ); ท่�เก่�ยวข้อ้งกับเข้ติเศรษฐกจิพิเิศษในฟ้ลิิปปินส,์ เอด็้วารโ์ด้ คลมิาโก ทาเด้ม็, ‘หลมุพิรางข้องเข้ติเศรษฐกจิ
พิิเศษ’, 10 พิฤศจิกายน 2559, ด้้ได้้ท่� http://www.rappler.com/business/151850-special-economic-zones-pitfalls (ภูาษาอังกฤษ); 
ท่�เก่�ยวข้้องกับเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในเว่ยด้นาม, ติัน ฮุย ย่, ‘ข้้อพิิพิาทเร่�องท่�ด้ินสร้างปัญหาให้กับกัมพิ้ชื่า เว่ยด้นามและเม่ยนมาซึ่่�งกำาลังพัิฒนา
เติิบโติอย่างรวด้เร็ว’, สเติรทส์ ไทมส์, 22 พิฤษภูาคม 2560, ด้้ได้้ท่� http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/land-disputes-cloud-
fast-developing-region (ภูาษาอังกฤษ)

14 ด้้ติัวอย่าง ในส่วนท่�เก่�ยวกับเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในฟ้ิลิปปินส์, เจโรม่ แพิทริค คร้ซึ่, ฮันส์เลย์ จ้เล่ยโน และเอ็นริโก ลา ว่นา, ‘กาด้ำาสำาราญเล่อด้?: 
การติรวจสอบการแกง่แยง่ย่ด้ท่�ด้นิอนัเก่�ยวข้อ้งกบัภูยัพิิบัติใินฟิ้ลปิปนิส’์, 2558, เอกสารประกอบการประชุื่ม, ด้้ได้ท้่�https://www.researchgate.
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เติมิ โธิมสั ฟ้าโรล และ ก็อกฮาน อคนิซึ่,่ ‘เข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ: ความกา้วหนา้, ความทา้ทายท่�กำาลงัเกิด้ข้่�นและทศิทางอนาคติ’, ธินาคารโลก, 2554, 
ด้ไ้ด้ท้่� http://documents1.worldbank.org/curated/en/752011468203980987/pdf/638440PUB0Exto00Box0361527B0PUBLIC0.
pdf (ภูาษาอังกฤษ)

15  ICJ, ‘การอบรมเชิื่งปฏิิบัติิการข้อง ICJ ในเม่ยนมา: การฟ้้องร้องด้ำาเนินคด่้เชิื่งยุทธิศาสติร์และการรับผิู้ด้ชื่อบข้ององค์กรในเอเช่ื่ยติะวันออกเฉ่ยงใต้ิ’, 
13 พิฤษภูาคม 2559, ด้้ได้้ท่� https://www.icj.org/icj-workshop-in-myanmar-strategic-litigation-and-corporate-accountability-in-
south-east-asia (ภูาษาอังกฤษ)
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14 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นท่�เกิด้ข้่�นใน SEZ 16 

SEZ หลายแห่งติั�งข้่�นในจังหวัด้ติามแนวชื่ายแด้นโด้ย SEZ เหล่าน่�มักติั�งข้่�นเพิ่�อส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้้ามพิรมแด้น และ
เพิิ�มการพิัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจข้องทั�งสองฝั่งข้องชื่ายแด้น อย่างไรก็ติาม ในกรณ่ข้องประเทศไทย ม่การใชื่้ประโยชื่น์
จากการจ้างแรงงานข้้ามชื่าติิท่�ค่าแรงติำ�าโด้ยปราศจากการปกป้องสิทธิิอย่างเพ่ิยงพิอ อ่กทั�งยังเป็นกลไกในการจ้งใจให้แรงงาน
ข้้ามชื่าติิอย้่บริเวณชื่ายแด้นและสกัด้กั�นไม่ให้แรงงานเหล่านั�นเคล่�อนย้ายเข้้าส้่พิ่�นท่�ติัวเม่อง17 ข้ณะท่�ในเม่ยนมา คณะกรรมการ
นักนิติิศาสติร์สากล (ICJ) ได้้บันท่กหลักฐานผู้ลกระทบด้้านสิทธิิมนุษยชื่นท่�เก่�ยวข้้องกับการพิัฒนา SEZ รวมถู่งพิ่�นท่�ชื่ายแด้นใน 
SEZ ทวาย เจ้าผู้ิวก์ และติิละวา18

1.2.1 SEZ และข้อตกลงการค้าอาเซียน

การกอ่ตัิ�ง SEZ ม่ความสำาคัญต่ิอยทุธิศาสติรก์ารคา้การลงทนุและข้้อติกลงความรว่มม่อระดั้บภูม้ภิูาคเพิิ�มข้่�นเร่�อย ๆ  อาเซึ่ย่นได้้ลง
นามในข้้อติกลงหลายฉบบัเพิ่�อสง่เสรมิการเข้า้ส่้ประชื่าคมเศรษฐกจิอาเซ่ึ่ยน อาทเิชื่น่ความติกลงการคา้สินคา้ข้องอาเซ่ึ่ยน (ASEAN 
Trade in Goods Agreement) กรอบความติกลงอาเซึ่่ยนว่าด้้วยการบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services) 
และความติกลงด้้านการลงทุนอาเซึ่่ยน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) ม่การติกลงมาติรการติ่าง ๆ  เพิ่�อ
ท่�จะส่งเสริมและอำานวยความสะด้วกให้กับความติกลงท่�กล่าวมา เชื่่นความติกลงอาเซึ่่ยนว่าด้้วยการเคล่�อนย้ายบุคคลธิรรมด้า 
(ASEAN Agreement on Movement of Natural Person) และ ข้้อติกลงการยอมรับร่วมด้้านการบริการติ่าง ๆ (Mutual 
Recognition Arrangements on Services)19 

นอกจากนั�นแล้ว อาเซึ่่ยนยังได้้ลงนามในข้้อติกลงเข้ติการค้าเสร่ (FTA) อ่กหลายฉบับ ประกอบด้้วยความติกลงเข้ติการค้า 
เสรอ่าเซึ่่ยน-ออสเติรเล่ย-นวิซึ่่แลนด้ ์เข้ติการคา้เสรอ่าเซึ่่ยน - จน่ เข้ติการคา้เสรอ่าเซึ่่ยน - อนิเด้่ย เข้ติการคา้เสรอ่าเซึ่ย่น - เกาหล่ 
และความติกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซึ่่ยน - ญ่�ปุ่น วัติถูุประสงค์ข้องข้้อติกลงเข้ติการค้าเสร่เหล่าน่�ค่อการส่งเสริมให้ภูาคธิุรกิจ
ทำาการค้าระด้ับภู้มิภูาคและระด้ับนานาชื่าติิโด้ยปราศจากอุปสรรคทางศุลกากร20

การจัด้ติั�ง SEZ ถู้กวางให้เป็นส่วนหน่�งข้องการข้ยายติัวทางเศรษฐกิจข้องอาเซึ่่ยน โด้ยถู้กวางให้เป็นส่วนหน่�งข้องโครงการความ
ร่วมม่อทางเศรษฐกิจในอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง (“GMS”) ท่�เริ�มด้ำาเนินการตัิ�งแต่ิปี พิ.ศ. 2535 ยุทธิศาสติร์ความร่วมม่อทาง 
เศรษฐกิจอิรวด้่ – เจ้าพิระยา – แม่โข้ง (“ACMECS”) ท่�เริ�มข้่�นในปี พิ.ศ. 2546 และโครงการหน่�งแถูบหน่�งเส้นทางข้องประเทศ
จ่น (Belt and Road Initiative) ท่�เริ�มข้่�นในปี 2556 โครงการ GSM ประกอบด้้วยประเทศจ่น สปป.ลาว เม่ยนมา ไทย กัมพิ้ชื่า
และเว่ยด้นาม โด้ยม่แผู้นท่�จะจัด้ติั�ง SEZ เพ่ิ�อข้ับเคล่�อนและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจติลอด้แนวระเบ่ยงเศรษฐกิจ GMS  
โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งในพิ่�นท่�ชื่ายแด้น21 

ACMECS ค่อกรอบความร่วมม่อระหว่างประเทศกัมพิ้ชื่า สปป.ลาว เม่ยนมา ไทยและเว่ยด้นาม การริเริ�มกรอบความร่วมม่อ 
ด้ังกล่าวเป็นการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพิ่�นฐานเพิ่�อการอุติสาหกรรมผู่้านการจัด้ตัิ�ง SEZ เพ่ิ�อยกระดั้บความร่วมม่อและ
การพิัฒนาจังหวัด้ติามแนวชื่ายแด้น ติลอด้จนเพิ่�อสนับสนุนการจัด้ติั�งเม่องพิ่�เม่องน้องเพิ่�อเชื่่�อมโยงเม่องติ่าง ๆ ระหว่างกันติลอด้
แนวชื่ายแด้น22 ติามแผู้นแม่บทข้อง ACMECS (2562 - 2566) โด้ยจะม่การจัด้ติั�งนิคมอุติสาหกรรมและ SEZ ข้่�นในเม่องพิ่� 

16 เพิิ�งอ้าง
17 เกร่ยงศักด้ิ์ ธิ่ระโกวิทข้จร, การพิัฒนาท่�หยุด้ชื่ะงัก ทำาไมและด้้วยวิธิ่ใด้ท่�รัฐบาลทหารบังคับควบคุมแรงงาน, เก่ยวโติ ร่วิว ออฟ้ เซึ่าท์อ่สติ์ เอเชื่่ย, 

วาย. เอ. ว่. ฉบับท่� 18, ธิันวาคม 2558, ด้้ได้้ท่� https://www.researchgate.net/publication/304557706_Arrested_Development_
Why_and_how_the_Thai_junta_disciplines_labor (ภูาษาอังกฤษ)

18 ICJ, ‘เข้ติเศรษฐกจิพิเิศษในเมย่นมาและหน้าท่�ข้องรัฐในการปกปอ้งสทิธิมินษุยชื่น’, 27 กมุพิาพินัธิ ์2560, ด้ไ้ด้ท้่� https://www.icj.org/myanmar-
amend-special-economic-zones-law-to-protect-human-rights-new-icj-report/ (ภูาษาอังกฤษ)

19 การลงทนุในอาเซ่ึ่ยน, ‘เก่�ยวกบัประชื่าคมเศรษฐกจิอาเซ่ึ่ยน’ ด้ไ้ด้ท่้�http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-
community/view/670/newsid/755/about-aec.html (ภูาษาอังกฤษ) (เข้้าถู่ง ณ วันท่� 5 เมษายน 2563)

20 อาเซ่ึ่ยน บร่ฟ้ฟ่ิ้ง, ‘ความติกลงเข้ติการค้าเสร่ข้องอาเซึ่่ยน: ภูาพิรวม’, 7 มกราคม 2560, ด้้ได้้ท่� https://www.aseanbriefing.com/news/
aseans-free-trade-agreements-an-overview/) (ภูาษาอังกฤษ)

21 ธินาคารพิัฒนาเอเชื่่ย, ‘บทบาทข้องเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในการปรับปรุงประสิทธิิภูาพิข้องระเบ่ยงเศรษฐกิจอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง’, พิฤศจิกายน 
2561, ด้้ได้้ท่�https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/470781/role-sezs-gms-economic-corridors.pdf 
(ภูาษาอังกฤษ)

22 ยทุธิศาสติรค์วามรว่มมอ่ทางเศรษฐกจิอริวด้ ่– เจ้าพิระยา – แมโ่ข้ง, ‘แผู้นปฏิบิตัิกิาร: 2556 - 2558’, ด้ไ้ด้ท้่� http://www.mfa.go.th/acmecs/
contents/images/text_editor/files/hilights/Plan.pdf (ภูาษาอังกฤษ)
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15บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

เม่องน้อง23 ทั�งน่� เม่องพิ่�เม่องน้องรวมถู่งจังหวัด้ติราด้ (ไทย) - เกาะกง (กัมพิ้ชื่า), จังหวัด้มุกด้าหาร (ไทย) - สะหวันนะเข้ติ  
(สปป. ลาว), และอำาเภูอแม่สอด้ (ประเทศไทย) - เม่ยวด้่ (พิม่า)24 

การส่งเสริม SEZ ในอาเซึ่่ยนยังเชื่่�อมโยงใกล้ชื่ิด้กับโครงการ BRI ข้องประเทศจ่น โด้ยประเทศจ่นติ้องการเชื่่�อมติ่อติ่อกับประเทศ
อ่�น ๆ ในทว่ปเอเชื่่ย แอฟ้ริกาและยุโรปผู้่านเคร่อข้่ายทั�งทางบกและทางนำ�า25 SEZ ได้้รับการยกย่องในฐานะส่วนสำาคัญข้องความ
ร่วมม่อระหว่างประเทศภูายในกรอบ BRI อ่กทั�งประเทศติ่าง ๆ ในอาเซึ่่ยนยังม่ความพิยายามในการเพิิ�มความร่วมม่อระหว่างกัน
ผู้่านการพิัฒนา SEZ ภูายใติ้กรอบ BRI อ่กด้้วย26 

1.3 SEZ และ EEC ในประเทศไทย 

SEZ ข้องไทยได้้รับติ้นแบบบางส่วนมาจากความพิยายามในลักษณะคล้ายกันจากท่�อ่�น ๆ ในภู้มิภูาค SEZ และเข้ติอุติสาหกรรม
หลายแห่งถู้กก่อติั�งข้่�นในประเทศเพิ่�อนบ้านก่อนท่�ประเทศไทยจะตัิ�ง SEZ และ EEC รวมถู่งในหลายพิ่�นท่�บริเวณชื่ายแด้น  
ยกติัวอย่างเชื่่น ในประเทศกัมพิ้ชื่า ม่เข้ติเศรษฐกิจ 2 แห่งติั�งข้่�นติามแนวชื่ายแด้นท่�ติิด้กับไทย ได้้แก่ SEZ ปอยเปติ-โอเน่ยง ใน
จังหวัด้บันทายม่ชื่ัยกับ SEZ เน่ยงกก-เกาะกง ในจังหวัด้เกาะกง ในประเทศสปป.ลาวม่ SEZ 1 แห่งท่�อย้่ใกล้กับชื่ายแด้นไทย 
ได้้แก่ SEZ สะหวัน - เซึ่โนในจังหวัด้สะหวันนะเข้ติ27 ในประเทศมาเลเซึ่่ยม่นิคมอุติสาหกรรมบ้กิติกาย้ฮิติัมในรัฐเคด้าห์ ซึ่่�งอย้่ไม่
ไกลจาก SEZ จังหวัด้สงข้ลาข้องประเทศไทย28 ประเทศเม่ยนมาม่เข้ติอุติสาหกรรมเม่ยววด้่ท่�เปิด้ด้ำาเนินกิจการแล้วและอย่้ใกล้
กับ SEZ จังหวัด้ติากข้องไทย29 

SEZ เหล่าน่�รวมถู่ง EEC ถู้กริเริ�มติั�งแติ่ปี 2558 และ 2559 จัด้ติั�งข้่�นโด้ยเป็นส่วนหน่�งข้องยุทธิศาสติร์ชื่าติิ 20 ปี (2561 – 2580) 
ข้องประเทศไทย30 ความสำาคัญข้องยุทธิศาสติร์ด้ังกล่าว (ซึ่่�งครอบคลุมนโยบายกว่าแค่ SEZ โด้ยข้ยายไปเก่อบทุกแง่มุมข้องการ
ปกครอง) ค่อการกำาหนด้ให้ทุกรัฐบาลในอนาคติติ้องส่งเสริมการพิัฒนา SEZ รวมถู่ง EEC ในอ่ก 20 ปีข้้างหน้า

23 ยุทธิศาสติร์ความร่วมม่อทางเศรษฐกิจอิรวด้่ – เจ้าพิระยา – แม่โข้ง, ‘แผู้นปฏิิบัติิการ: 2562 - 2566’, ด้้ได้้ท่� http://www.mfa.go.th/main/
contents/files/information-20180618-142227-835103.pdf (ภูาษาอังกฤษ) (เข้้าถู่ง ณ วันท่� 5 เมษายน 2563)

24 องค์กรจับติาท่�ด้ิน, ‘รายงานการศ่กษาว่าด้้วยการนำาไปปฏิิบัติิใชื่้และผู้ลกระทบข้องระเบ่ยงเศรษฐกิจอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง, ธินาคารพิัฒนา
เอเชื่่ย - นโยบายว่าด้้วยเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศไทย’, เมษายน 2559

25 ธินาคารเพิ่�อการฟ้ื้นฟ้้บ้รณะและการพิัฒนาแห่งยุโรป, ‘ข้้อริเริ�มหน่�งแถูบหน่�งเส้นทาง (BRI)’, ด้้ได้้ท่� https://www.ebrd.com/what-we-do/
belt-and-road/overview.html (ภูาษาอังกฤษ) (เข้้าถู่ง ณ วันท่� 5 เมษายน 2563)

26 ซึ่ิน หัว,’เข้ติเศรษฐกิจถู้กคาด้หวังให้ม่บทบาทมากข้่�นในความร่วมม่อบ่อาร์ไอระด้ับสากล’, 26 เมษายน 2562, ด้้ได้้ท่� http://www.xinhuanet.
com/english/2019-04/26/c_138009876.htm (ภูาษาอังกฤษ)

27 ธินาคารเพิ่�อการส่งออกและนำาเข้้าแห่งประเทศไทย, ‘สำารวจเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศเพิ่�อนบ้าน...ช่ื่องทางเพ่ิ�อเชื่่�อมส้่คลัสเติอร์ระหว่าง
ประเทศ’, ด้้ได้้ท่� https://www.exim.go.th/getattachment/747984d3-0b8a-4616-8e58-79bb5af96219/สำารวจเข้ติเศรษฐกจพิเศษเพิ
อนบาน.ชื่องทางเชื่อมสคลสเติอรระหวางประเทศ-หนงสอพิมพิประชื่าชื่าติธิรกจ-ฉบบวนท-8-10-กนยายน-2557.aspx 

28 เพิิ�งอ้าง
29 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทย, แนะนำาการลงทุนในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ, ม่นาคม 2561, ด้้ได้้ท่� https://www.

boi.go.th/upload/content/BOI-book%202015_20150818_95385.pdf 
30 ยุทธิศาสติร์ชื่าติิประกาศในราชื่กิจจานุเบกษาเม่�อวันท่� 13 ติุลาคม 2561 ซึ่่�งม่ผู้ลบังคับใชื่้ในทันท่ ได้้กำาหนด้ยุทธิศาสติร์ระยะยาวในการพิัฒนา

ประเทศ และถู้กคาด้หมายเพิ่�อชื่่วยให้ประเทศบรรลุการพิัฒนาอย่างยั�งย่น ด้ังท่�ระบุในยุทธิศาสติร์ท่� 2 แนวทางท่� 4 ในข้้อ 4.4.2 เก่�ยวกับ ‘การ
จัด้ตัิ�งและพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ’, เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษและระเบ่ยงเศรษฐกิจติะวันออกจะเป็นเคร่�องม่อข้องไทยใน “การพิัฒนาเศรษฐกิจ
ภู้มิภูาคและสร้างความเจริญรุ่งเร่อง (ทางเศรษฐกิจ)ข้องภู้มิภูาค” ในข้ณะท่�มาติรการติ่างๆ เพิ่�อส่งเสริมการลงทุนในอุติสาหกรรมและบริการ 
เป้าหมาย “จำาเป็นติ้องพิิจารณาถู่งความยั�งย่น”. ด้้ ยุทธิศาสติร์ชื่าติิ 20 ปี, 13 ติุลาคม 2561, หน้า 29 - 30, ด้้ได้้ท่� http://www.ratchakitcha.
soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/26/c_138009876.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/26/c_138009876.htm
https://www.exim.go.th/getattachment/747984d3-0b8a-4616-8e58-79bb5af96219/สำรวจเขตเศรษฐกจพเศษเพอนบาน.ชองทางเชอมสคลสเตอรระหวางประเทศ-หนงสอพมพประชาชาตธรกจ-ฉบบวนท-8-10-กนยายน-2557.aspx
https://www.exim.go.th/getattachment/747984d3-0b8a-4616-8e58-79bb5af96219/สำรวจเขตเศรษฐกจพเศษเพอนบาน.ชองทางเชอมสคลสเตอรระหวางประเทศ-หนงสอพมพประชาชาตธรกจ-ฉบบวนท-8-10-กนยายน-2557.aspx
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI-book%202015_20150818_95385.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI-book%202015_20150818_95385.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF


16 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

SEZ และ EEC ในไทยถู้กกำากับด้้แลโด้ยองค์กรพิิเศษ ได้้แก่สำานักงานสภูาพิัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (“BOI”)31 BOI นำาเสนอสิทธิิประโยชื่น์และการส่งเสริมการลงทุนและความสามารถูแข้่งข้ัน เชื่่นมาติรการจ้งใจ
ด้า้นภูาษ่ใน SEZ และ EEC32 โด้ยหนว่ยงานสว่นใหญท่่�เก่�ยวข้้องกบัการกำากบัด้แ้ลทั�งในระดั้บประเทศและระดั้บพิ่�นท่�เข้ติเศรษฐกจิ
พิเิศษลว้นเปน็องคก์รสาธิารณะ/รฐั รวมถูง่ การนคิมอตุิสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึ่่�งเปน็รฐัวสิาหกจิภูายใต้ิกระทรวงอตุิสาหกรรม 
ด้ำาเนินการเชื่่าท่�ด้ินจากกระทรวงการคลังและม่บทบาทสำาคัญในการพิัฒนา SEZ33

1.3.1 SEZ 

ประเทศไทยไม่ม่ SEZ จนกระทั�งติ้นปี 2558 เม่�อรัฐบาลทหารได้้ประกาศจัด้ติั�ง SEZ ข้่�น 10 แห่งอย่างเป็นทางการ ครอบคลุม
พิ่�นท่� 90 ติำาบลใน 10 จังหวัด้ชื่ายแด้นข้องประเทศ โด้ยม่เน่�อท่�รวมทั�งสิ�น 6,220.05 ติารางกิโลเมติร หร่อ 3,887,507.21 ไร่  
(ด้้ภูาคผู้นวก 1) การจัด้ติั�ง SEZ แบ่งออกเป็น 2 ระยะค่อ 

 1. ระยะท่� 1: 36 ติำาบลในจังหวัด้ติาก มุกด้าหาร สระแก้ว ติราด้ และสงข้ลา (เริ�มด้ำาเนินการในปี 2558) 

 2. ระยะท่� 2: 54 ติำาบลในจังหวัด้หนองคาย นราธิิวาส เชื่่ยงราย นครพินม และกาญจนบุร่ (เริ�มด้ำาเนินการในปี 2559)34 

ทั�งน่� รัฐบาลไทยได้้ด้ำาเนินการจัด้สร้างโครงสร้างพิ่�นฐานท่�จำาเป็น เสนอมาติรการจ้งใจในการลงทุน จัด้การอำานวยความสะด้วก
ด้้านการข้้ามแด้นสำาหรับแรงงานไป-กลับ/ติามฤด้้กาล และติั�งศ้นย์บริการแบบเบ็ด้เสร็จในพิ่�นท่�ติ่าง ๆ เหล่าน่�35

31 โพิสติ์ท้เด้ย์, ‘เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษและระเบ่ยงเศรษฐกิจติะวันออกด้่อย่างไร’, 16 พิฤษภูาคม 2562, ดุ้ท่� https://www.posttoday.com/
economy/news/589308 

32 มาติรการจ้งใจต่ิางๆ ประกอบด้้วยการยกเวน้ภูาษ่เงนิได้้นติิิบคุคล (ซึ่ไ่อท่) ติั�งแต่ิ 3 - 8 ป ีการลด้หยอ่นภูาษ่เงนิได้้นติิิบคุคลเพิิ�มเติิม 50 เปอรเ์ซึ่น็ต์ิ
เป็นเวลา 5 ปี สำาหรับกิจการบางประเภูท การหักลด้ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับการคมนาคมข้นส่ง ไฟ้ฟ้้าและแหล่งจ่ายพิลังงานเป็น 2 เท่านาน 10 ปี การ
ยกเว้นภูาษ่นำาเข้้าวัติถูุด้ิบและปัจจัยการผู้ลิติท่�ใชื่้ในการผู้ลิติสินค้าส่งออก มาติรการจ้งใจอ่�นๆ สำาหรับการลงทุนในระเบ่ยงเศรษฐกิจติะวันออก
โด้ยเพิาะได้้แก่ การยกเว้นภูาษ่ 5 ปี มาติรการจ้งใจด้้านภูาษ่เพิิ�มเติิม (การลด้หย่อนภูาษ่เงินได้้นิติิบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิิลง 50 เปอร์เซึ่็นติ์เป็น
เวลา 3 ปี หร่อยกเว้นภูาษ่ 2 ปี) สำาหรับโครงการท่�เก่�ยวข้้องกับการพิัฒนาทรัพิยากรมนุษย์ สิทธิิประโยชื่น์ด้้านภูาษ่เงินได้้นิติิบุคคลเพิิ�มเติิม (การ
ลด้หย่อนภูาษ่เงินได้้นิติิบุคคลลง 50 เปอร์เซึ่็นติ์เป็นเวลา 2 ปี หร่อยกเว้นภูาษ่แบบ 100 เปอร์เซึ่็นติ์เป็นเวลา 1 ปี) สำาหรับธิุรกิจบางประเภูท ด้้ 
สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ, ‘คำาแนะนำาการลงทนุในเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ’, 2561 ท่� https://www.boi.go.th/upload/content/
BOI-book%202015_20150818_95385.pdf; สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ‘มาติรการส่งเสริมการลงทุนในระเบ่ยงเศรษฐกิจ
ติะวันออก’ ด้้ได้้ท่� https://www.boi.go.th/index.php?page=Policy_EEC&language=th 

33 สำานกังานสภูาพิฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชื่าติ,ิ ‘ความก้าวหนา้: การได้ม้าซึ่่�งท่�ดิ้นและการบรหิารจดั้การ’, มน่าคม 2563, หนา้ 6, ท่� https://
www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195 (ภูาษาอังกฤษ)

34 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ เลข้ท่� 1/2558 ด้ไ้ด้้ท่� https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/1-2558; 
และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เลข้ท่� 2/2558 ด้้ได้้ท่� https://bit.ly/3hoAjFE 

35 สำานักงานสภูาพิัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ,’เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศไทย’, 1 ม่นาคม 2558, ด้้ได้้ท่� http://thaiembdc.org/wp-
content/uploads/2015/06/BROCHURE-ENG-19-3-58-เวลา-23.45-ม่นาคม-2558.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.posttoday.com/economy/news/589308
https://www.posttoday.com/economy/news/589308
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI-book%202015_20150818_95385.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI-book%202015_20150818_95385.pdf
https://www.boi.go.th/index.php?page=Policy_EEC&language=th
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195
https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/1-2558
https://bit.ly/3hoAjFE
http://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2015/06/BROCHURE-ENG-19-3-58-เวลา-23.45-มีนาคม-2558.pdf
http://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2015/06/BROCHURE-ENG-19-3-58-เวลา-23.45-มีนาคม-2558.pdf
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แผนที่ 1 ที่ตั้ง SEZ 36

แผู้นและยุทธิศาสติร์การพิัฒนาข้องแติ่ละจังหวัด้ม่การกำาหนด้อุติสาหกรรมเป้าหมายแบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม อุติสาหกรรม 
เป้าหมายด้ังกล่าวครอบคลุมหลายด้้าน ทั�งเกษติรกรรม การประมง เซึ่รามิก สิ�งทอ เคร่�องหนัง เคร่�องเร่อน เคร่�องประด้ับ เคร่�อง
มอ่แพิทย ์ชื่ิ�นส่วนยานยนติ ์รวมถูง่การท่องเท่�ยว37 หลายบรษัิทได้ล้งทะเบ่ยนเพ่ิ�อข้อด้ำาเนนิกิจการและย่�นข้อการส่งเสรมิการลงทุน
ใน SEZ ติ่าง ๆ ข้้างติ้น ข้้อม้ลข้องสภูาพิัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิระบุว่านับติั�งแติ่ปี 2557 ถู่งมกราคม 2563 ม่บริษัทลง
ทะเบ่ยนข้อด้ำาเนินกิจการใน SEZ ทั�ง 10 แห่งจำานวน 4,024 บริษัท38 ติั�งแติ่ปี 2558 ถู่งเด้่อนมกราคม 2563 ม่นักลงทุนย่�นข้อ

36 เพิิ�งอ้าง
37 รายการอุติสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้้วยอุติสาหกรรมการเกษติร ประมง และกิจการท่�เก่�ยวข้้อง อุติสาหกรรมการผู้ลิติผู้ลิติภูัณฑ์เซึ่รามิกส์ 

อุติสาหกรรมสิ�งทอ เคร่�องนุ่งห่ม และการผู้ลิติเคร่�องหนัง อุติสาหกรรมการผู้ลิติเคร่�องเร่อนหร่อชื่ิ�นส่วน อุติสาหกรรมการผู้ลิติอัญมณ่และเคร่�อง
ประด้ับหร่อชื่ิ�นส่วน อุติสาหกรรมการผู้ลิติเคร่�องม่อการแพิทย์หร่อชื่ิ�นส่วน อุติสาหกรรมยานยนติ์ เคร่�องจักร และชื่ิ�นส่วน อุติสาหกรรมเคร่�อง
ใชื่้ไฟ้ฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุติสาหกรรมการผู้ลิติพิลาสติิก อุติสาหกรรมการผู้ลิติยา อุติสาหกรรมโลจิสติิกส์ นิคมหร่อเข้ติอุติสาหกรรม และ
อุติสาหกรรมสนับสนุนการท่องเท่�ยว ด้้สภูาพัิฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ, ‘เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ’, มกราคม 2563 ด้้ได้้ท่� https://www.
nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195 

38 เพิิ�งอ้าง

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195


18 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั�งสิ�น 68 โครงการ คิด้เป็นม้ลค่าการลงทุนกว่า 10,990.23 ล้านบาท (หร่อประมาณ 361 ล้าน
ด้อลลาร์สหรัฐ) ในจำานวนน่�ม่ 67 โครงการท่�ได้้รับการอนุมัติิแล้ว 

อยา่งไรกต็ิาม “พิ่�นท่�พิฒันา” บางแห่งยงัอย้ใ่นกระบวนการเวนคน่ท่�ด้นิ “พิ่�นท่�พิฒันา” ใน SEZ คอ่ท่�ด้นิข้องรฐัท่�นกัลงทนุสามารถู
เชื่่าเพิ่�อด้ำาเนินกิจกรรมทางอุติสาหกรรมและการบริการ39 พิ่�นท่�ส่วนใหญ่ท่�รัฐบาลกำาหนด้ให้เป็น “พิ่�นท่�พิัฒนา” ใน SEZ นั�นถู้ก
แปรสภูาพิมาจากท่�ด้ินท่�เป็นเข้ติป่าสงวนหร่อเข้ติท่�จำากัด้การใชื่้ประโยชื่น์เพิ่�อเกษติรกรรม พิ่�นท่�ส่วนอ่�นเป็นท่�ด้ินท่�เอกชื่นเป็น
เจ้าข้อง ทั�งน่� ม่การคาด้การว่าโครงการพัิฒนาโครงสร้างพ่ิ�นฐานและจุด้ผู่้านแด้นถูาวรหลายแห่งในเข้ติพิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็น 
SEZ จะเสร็จสมบ้รณ์ภูายในปี 2563 - 256640 

ตารางที่ 1 พื้นที่ทั้งหมดของ SEZ และพื้นที่พัฒนา41 

SEZ พื้นที่รวม (ไร่) พื้นที่พัฒนา (ไร่)

จังหวัด้ติาก 
(14 ติำาบล ใน 3 อำาเภูอ) 

886,875.00 (1,419 ติารางกิโลเมติร)
คิด้เป็น 9% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

2,182-3-64 (3.5 ติารางกิโลเมติร)

จังหวัด้มุกด้าหาร 
(11 ติำาบล ใน 3 อำาเภูอ)

361,542.50 (578.5 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น 13% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

1,081-0-23.1 (1.7 ติารางกิโลเมติร)

จังหวัด้สระแก้ว 
(4 ติำาบล ใน 2 อำาเภูอ)

207,500.00 (332 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น 4.6% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

1,186-3-23 (1.9 ติารางกิโลเมติร)

จังหวัด้ติราด้ 
(3 ติำาบลในอำาเภูอคลองใหญ่)

31,375.00 (50.2 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น 1.7% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

888-2-72 (1.4 ติารางกิโลเมติร)

จังหวัด้สงข้ลา
(4ติำาบลในอำาเภูอสะเด้า)

345,187.50 (552.3 ติารางกิโลเมติร) คิด้
เป็น 7% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

1,069-2-08.7 (1.7 ติารางกิโลเมติร)

จังหวัด้หนองคาย 
(13 ติำาบล ใน 2 อำาเภูอ)

296,042.00 (473.7 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น 15% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

718-0-46 (1.1 ติารางกิโลเมติร)

จังหวัด้นราธิิวาส 
(5ติำาบล ใน 5 อำาเภูอ)

146,981.25 (231.2 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น 2% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

อย้่ในข้ั�นติอนการข้องบประมาณเพิ่�อซึ่่�อ
ท่�ด้ินในจังหวัด้นราธิิวาส

จังหวัด้เชื่่ยงราย 
(21 ติำาบล ใน 3 เข้ติ)

952,266.46 (1,523.6 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น13% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

ไม่ม่พิ่�นท่�พิัฒนา

จังหวัด้นครพินม 
(13 ติำาบล ใน 2 อำาเภูอ)

496,743.75 (794.8 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น 14% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

1,363-2-17.1 (2.2 ติารางกิโลเมติร)

จังหวัด้กาญจนบุร่ 
(2 ติำาบลในอำาเภูอเม่อง)

162,993.75 (260.8 ติารางกิโลเมติร)
คิด้เป็น 1.3% ข้องพิ่�นท่�จังหวัด้ทั�งหมด้

8,193 (13.1 ติารางกิโลเมติร)

รวมทั้งสิ้น 3,887,507.21 (6,220 ติารางกิโลเมติร) 
คิด้เป็น 1.2% ข้องพิ่�นท่�ประเทศไทย

ประมาณ 16,680 
(26.6 ติารางกิโลเมติร)

นอกจากน่� ประเทศไทยยงัอย่้ในกระบวนการขั้�นต้ินข้องการพัิฒนา SEZs อ่กหลายแหง่ ได้้แก ่(i) พิ่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกจิพิิเศษภูาค
ใติ้ (Southern Economic Corridor หร่อ SEC) (ii) พิ่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคเหน่อ (Northern Economic Corridor 
หรอ่ NEC – Creative LANNA) (iii) พิ่�นท่�ระเบย่งเศรษฐกจิพิเิศษภูาคติะวันออกเฉย่งเหนอ่ (Northeastern Economic Corridor 
หร่อ NeEC - Bioeconomy) และ (iv) พิ่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคกลาง - ภูาคติะวันติก (Central-Western Economic 
Corridor หร่อ CWEC)42

39 เพิิ�งอ้าง ติัวอย่างเชื่่น พิ่�นท่�พิัฒนาในเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษจังหวัด้ติาก ม่พิ่�นท่� 2,182-3-64 ไร่ (ประมาณ 3.5 ติารางกิโลเมติร) จากพิ่�นท่�ทั�งหมด้ 
886,875 ไร่ (ประมาณ 1,419 ติารางกิโลเมติร) เท่ากับ 2.5% ข้องพิ่�นท่�ทั�งหมด้ ถู้กจัด้สรรให้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนา

40 เพิิ�งอ้าง
41 เพิิ�งอ้าง
42 ร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ พิ.ศ. …., 9 มิถูุนายน 2563, ด้้ได้้ท่� https://bit.ly/2Dcgmmk 

https://bit.ly/2Dcgmmk
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1.3.2 EEC 

EEC ก็ค่อเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษซึ่่�งก่อติั�งและด้ำาเนินการภูายใติ้กฎหมายเฉพิาะ กฎหมายด้ังกล่าวถู้กนำามาบังคับใชื่้โด้ยองค์กรกำากับ
ด้้แลต่ิาง ๆ โด้ยพุ่ิงเป้าหมายไปท่�โอกาสทางเศรษฐกิจท่�แติกต่ิางไปจาก SEZ และถู้กมองว่าเป็นการริเริ�มโครงการเศรษฐกิจท่� 
แติกติ่างจาก SEZ โด้ยภูาคเอกชื่นและรัฐบาลเอง ด้ังนั�น รายงานเล่มน่�จ่งแยกอธิิบายและพิิจารณา EEC กับการพิิจารณากรอบ
กฎหมายท่�ควบคุม SEZ อ่�นๆ 

แผนที่ 2 เขตพื้นที่ที่กำาหนดให้เป็น EEC43 

EEC ค่อการพัิฒนาต่ิอยอด้ข้องโครงการพัิฒนาพิ่�นท่�ชื่ายฝั่งทะเลติะวันออก (Eastern Seaboard Development Project)  
หน่�งในโครงการพิฒันาโครงสรา้งพิ่�นฐานท่�ใหญท่่�สดุ้ในประเทศไทย44 EEC รเิริ�มด้ำาเนนิการติั�งแติป่ ี2559 โด้ยมโ่ครงการพิฒันาใน
จังหวัด้ชื่ายฝั่งทะเลติะวันออกซึ่่�งติั�งอย้่บริเวณอ่าวไทย ได้้แก่จังหวัด้ระยอง ชื่ลบุร่ และฉะเชื่ิงเทรา ครอบคลุมพิ่�นท่�รวม 13,285 
ติารางกิโลเมติร ก่อติั�งข้่�นเพิ่�อวัติถูุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนในอุติสาหกรรมท่�ใชื่้ “นวัติกรรมและเทคโนโลย่ข้ั�นส้ง” หร่อท่�
รัฐบาลไทยเร่ยกว่าอุติสาหกรรมเป้าหมายพิิเศษ45 

43 อาเซึ่่ยน บร่ฟ้ฟ้ิ่ง, ‘ระเบ่ยงเศรษฐกิจติะวันออกข้องไทย - คุณจำาเป็นติ้องร้้อะไรบ้าง’ 29 มิถูุนายน 2561, ด้้ได้้ท่� https://www.aseanbriefing.
com/news/2018/06/29/thailand-eastern-economic-corridor.html (ภูาษาอังกฤษ) (เข้้าถู่งเม่�อ 5 เมษายน 2563); และสำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน, ‘ระเบ่ยงเศรษฐกิจติะวันออก (EEC): ศ้นย์กลางความเป็นเลิศสำาหรับการผู้ลิติและซึ่่อมบำารุงอากาศยาน’, ด้้ได้้ท่� 
https://www.boi.go.th/upload/content/Aviation_BOI%20roadshow_Full%20version_5ab4f81a06c70.pdf (ภูาษาอังกฤษ, เข้้า
ถู่งเม่�อ 5 เมษายน 2563)

44 โครงการพิัฒนาพิ่�นท่�ชื่ายฝั่งทะเลติะวันออก (อ่เอสด้่พิ่) ติั�งข้่�นบริเวณชื่ายฝั่งทะเลติะวันออก อันประกอบไปด้้วยจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา ชื่ลบุร่ และ
ระยอง ภูายหลังการค้นพิบก๊าซึ่ธิรรมชื่าติิในอ่าวไทยปี 2516 พิ่�นท่�ด้ังกล่าวยังม่สภูาพิแวด้ล้อมท่�ด้่สำาหรับการพัิฒนาอุติสาหกรรม เน่�องจากอย่้
ไม่ไกลจากกรุงเทพิ และม่ความเป็นไปได้้ในการก่อสร้างท่าเร่อนำ�าล่ก อ่เอสด้่พิ่ค่อหน่�งในวาระสำาคัญลำาด้ับแรกในแผู้นพิัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชื่าติิฉบับท่� 5 (2525 - 2529) ข้องประเทศไทย ท่�สนับสนุนการติั�งคณะกรรมการพิัฒนาพิ่�นท่�ชื่ายฝั่งทะเลติะวันออกอย่างแข้็งข้ัน โด้ยม่นายก
รัฐมนติร่ทำาหน้าท่�เป็นประธิาน อ่เอสด้่พิ่ครอบคลุมการสร้างนิคมอุติสาหกรรมมาบติาพิุด้ ซึ่่�งเน้นการพิัฒนาอุติสาหกรรมเคม่หนัก การก่อสร้าง
นิคมอุติสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่่�งเป็นสถูานท่�สำาหรับอุติสาหกรรมเพิ่�อการส่งออก และการสร้างโครงสร้างพิ่�นฐานท่�เก่�ยวข้้อง (เชื่่น ท่าเร่อ ถูนน
หนทาง และทางใติ้ดิ้น) แนวคิด้ท่�อย้่เบ่�องหลังอ่อ่ซึ่่ค่อ คัด้ลอกความสำาเร็จข้องอ่เอสด้่พิ่แติ่ในร้ปแบบท่�ได้้รับการยกระด้ับข่้�นในสมัยการพิัฒนา 
แบบดิ้จิตัิล ด้อ้งคก์ารความรว่มม่อระหวา่งประเทศแหง่ญ่�ปุน่, ‘โครงการพัิฒนาชื่ายฝัง่ทะเลติะวนัออก’, ด้ไ้ด้้ท่� https://www.jica.go.jp/english/
our_work/evaluation/reports/2000/pdf/2001_0420.pdf (ภูาษาอังกฤษ) (เข้้าถู่ง ณ วันท่� 10 ม่นาคม 2563)

45 ครอบคลุมอุติสาหกรรมยานยนติร์สมัยใหม่ อุติสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุติสาหกรรมการเกษติรและเทคโนโลย่ชื่่วภูาพิ อุติสาหกรรม
การแปรร้ปอาหาร อุติสาหกรรมท่องเท่�ยวกลุ่มรายได้้ด้่และการท่องเท่�ยวเชื่ิงสุข้ภูาพิ อุติสาหกรรมด้ิจิติัล อุติสาหกรรมหุ่นยนติ์ อุติสาหกรรมการ
บินและโลจิสติิกส์ อุติสาหกรรมการแพิทย์ครบวงจร อุติสาหกรรมเชื่่�อเพิลิงชื่่วภูาพิและเคม่ชื่่วภูาพิ อุติสาหกรรมป้องกันประเทศและการศ่กษา 
ด้้สำานักงานอ่อ่ซึ่่, ‘โอกาสทางธิุรกิจ’, ด้้ได้้ท่� https://eng.eeco.or.th/en/business-opportunities (ภูาษาอังกฤษ) (เข้้าถู่งเม่�อ 10 ม่นาคม 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/06/29/thailand-eastern-economic-corridor.html
https://www.aseanbriefing.com/news/2018/06/29/thailand-eastern-economic-corridor.html
https://www.boi.go.th/upload/content/Aviation_BOI%20roadshow_Full%20version_5ab4f81a06c70.pdf
https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/reports/2000/pdf/2001_0420.pdf
https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/reports/2000/pdf/2001_0420.pdf
https://eng.eeco.or.th/en/business-opportunities


20 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ณ เด้่อนเมษายน 2563 EEC ยังคงไม่ได้้รับการพิัฒนาอย่างเติ็มร้ปแบบ จากข้้อม้ล ณ เด้่อนกรกฎาคม 2562 ข้องการ 
นิคมอุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย EEC ม่นิคมอุติสาหกรรมด้ำาเนินกิจการอย่้จำานวน 34 แห่ง ครอบคลุมพ่ิ�นท่� 134,805 ไร่  
(215.6 ติารางกิโลเมติร) ในจำานวนน่� 21 แห่งติั�งอย้่ในบริเวณเข้ติส่งเสริม EEC46 และอ่ก 13 แห่งติั�งอย้่นอกเข้ติส่งเสริม EEC 
ทั�งน่�ยังม่ผู้้้ประกอบการนิคมอุติสาหกรรมรายอ่�นๆ ย่�นข้อจัด้ติั�งนิคมอุติสาหกรรมใน EEC อ่ก 18 ราย ครอบคลุมพิ่�นท่� 35,788 
ไร่ (57.2 ติารางกิโลเมติร)47

ภูาพิรวมข้องการพิัฒนา การกำาหนด้พิ่�นท่� และประเภูทข้องการใชื่้ท่�ด้ินข้อง EEC นั�นถู้กระบุในแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ท่�ด้ิน และ
แผู้นผู้ังการพิัฒนาโครงสร้างพิ่�นฐานและสาธิารณ้ปโภูค EEC ซึ่่�งม่ผู้ลบังคับใชื่้ในวันท่� 10 ธิันวาคม 2562 หลังจากประกาศในราชื่
กิจจานุเบกษา48 โด้ยหลังจากนั�นกรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทยได้้ประกาศว่าจะเริ�มทบทวน “ผู้ังเม่องติ่างๆ” ท่�
เก่�ยวข้้อง รวมถู่งผู้ังเม่องรวมข้องจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา ชื่ลบุร่ และระยอง เพิ่�อให้สอด้คล้องกับแผู้นการใชื่้ท่�ด้ินข้อง EEC (สำาหรับ 
รายละเอ่ยด้เพิิ�มเติิม ด้้หัวข้้อ 4.3.3)49 ด้ังท่�จะอภูิปรายเพิิ�มเติิมด้้านล่าง 

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

ข้อ้มล้ในรายงานเล่มน่�รวบรวมมาจากการสัมภูาษณ์ การสบ่คน้ข้้อมล้แบบทตุิยิภู้ม ิและการสอบถูามอยา่งเปน็ทางการกบัเจา้หนา้ท่�
ข้องรัฐและชุื่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ การวิจัยทางกฎหมายและการศ่กษาข้้อม้ลพ่ิ�นฐานกระทำาโด้ยการศ่กษาเอกสารกฎหมายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ รายงานติ่าง ๆ รวมถู่งข้่าวสารทั�งภูาษาไทยและภูาษาอังกฤษ 

ในห้วงเวลาระหวา่งเด้อ่นกรกฎาคมถูง่กนัยายน พิ.ศ. 2562 มผู่้้ใ้หข้้อ้มล้หลกัจำานวน 70 คนในเข้ติพิ่�นท่�กรงุเทพิฯ ชื่ลบรุ ่ฉะเชื่งิเทรา 
ระยอง สงข้ลาและติาก ประกอบด้้วย: 

• ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจำานวน 38 คน ในจังหวัด้ชื่ลบุร่ ฉะเชื่ิงเทรา ระยอง สงข้ลาและติาก (สัมภูาษณ์กลุ่ม)
• ทนายความและภูาคประชื่าสังคม 11 คน 
• นักวิชื่าการและนักวิจัยท่�เชื่่�ยวชื่าญ ด้้านธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่น 2 คน; และ
• เจ้าหน้าท่�หน่วยงานภูาครัฐในระด้ับท้องถูิ�นและส่วนกลาง 19 คน ได้้แก่

· กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง
· กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย 
· สำานักงานจังหวัด้ติากและสงข้ลา 
· สำานักงานนโยบายและแผู้นทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม
· สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
· คณะกรรมการและอด้่ติคณะกรรมการในคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ 

2563)
46 ติามมาติรา 39 ข้องพิระราชื่บัญญัติิเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก พิ.ศ. 2561 เข้ติส่งเสริมเศรษฐกิจอ่อ่ซึ่่ ค่อพิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ไว้สำาหรับใชื่้ใน

กลุ่มอุติสาหกรรมเป้าหมาย หร่อเพิ่�อถู่ายทอด้ความร้้และความเชื่่�ยวชื่าญจากผู้้้ประกอบกิจการในเข้ติส่งเสริมเศรษฐกิจพิิเศษ สถูาบันการศ่กษา
หร่อสถูาบันวิจัย

47 เด้อะ เนชื่ั�น, ‘รัฐบาลเติร่ยมพิิจารณาเร่�องการใชื่้ท่�ด้ินในอ่อ่ซึ่่ และแผู้นการพิัฒนา’, 9 ติุลาคม 2562, ด้้ได้้ท่� https://www.nationthailand.
com/noname/30377209 (ภูาษาอังกฤษ) 

48 กพิอ., แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ท่�ด้ิน และแผู้นผู้ังการพิัฒนาโครงสร้างพิ่�นฐานและสาธิารณ้ปโภูค EEC, 9 ธิันวาคม 2562, ด้้ได้้ท่� http://www.
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF 

49 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�อาวุโสข้องกรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม 2562; ประชื่าชื่าติิ, ‘บอร์ด้ 
EEC เหน็ชื่อบ (รา่ง) ผู้งัเมอ่งรวม อาจไมท่นัประกาศ 9 ส.ค. แติย่นัคงเกษติรชื่ั�นด้ไ่วเ้ชื่น่เด้มิ’, 5 สงิหาคม 2562, ด้ไ้ด้ท้่� https://www.prachachat.
net/economy/news-357325 

https://www.nationthailand.com/noname/30377209
https://www.nationthailand.com/noname/30377209
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF
https://www.prachachat.net/economy/news-357325
https://www.prachachat.net/economy/news-357325


21บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ทั�งน่� มก่ารสง่จด้หมายข้อเข้า้พิบเพิ่�อสมัภูาษณไ์ปยงัสำานกังานคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิฒันาพิเิศษภูาคติะวนัออก (สกพิอ.) ใน
วันท่� 2 สิงหาคม 2562 และ 12 พิฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ด้่ ในระหว่างการสรุปรายงานผู้้้เข้่ยนยังไม่ได้้รับอนุญาติิให้เข้้าพิบ
หน่วยงานด้ังกล่าวแติ่อย่างใด้ 

ในห้วงเวลาระหว่างเด้่อนม่นาคมถู่งพิฤษภูาคม 2563 ม่ผู้้้ถู้กสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์จำานวน 22 คนประกอบด้้วย 

• ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ 2 คนในสงข้ลาและติาก 
• ทนายความและภูาคประชื่าสังคม 10 คน
• เจ้าหน้าท่�ภูาครัฐในระด้ับท้องถูิ�นและส่วนกลาง 10 คน ได้้แก่

· กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง
· สำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
· สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
· สกพิอ. และ
· สำานักงานคนเข้้าเม่องจังหวัด้ติาก 

ข้้อม้ลเชื่ิงล่กท่�ม่ความสำาคัญยังถู้กรวบรวมจากการอภูิปรายและการปร่กษาหาร่อกับผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยติ่าง ๆ ติลอด้จนติัวแทนข้อง
ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบท่� ICJ จัด้ข้่�นในกรุงเทพิมหานครเม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม 2562 โด้ยม่ผู้้้เข้้าร่วมการอภูิปรายจำานวน  
14 คน ประกอบด้้วยทนายความ สมาชื่ิกองค์กรภูาคประชื่าสังคม นักวิชื่าการจากทั�วประเทศ (รายละเอ่ยด้อย้่ในภูาคผู้นวก 2)50

50 ICJ, ‘ประเทศไทย: ICJ จัด้อภูิปรายเร่�องผู้ลกระทบสิทธิิมนุษยชื่นจากเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ’, 15 กรกฎาคม 2562, ด้้ได้้ท่� https://www.icj.org/
thailand-icj-hosts-discussion-on-human-rights-consequences-of-special-investment-zones/ (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.icj.org/thailand-icj-hosts-discussion-on-human-rights-consequences-of-special-investment-zones/
https://www.icj.org/thailand-icj-hosts-discussion-on-human-rights-consequences-of-special-investment-zones/


22 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

2. กฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ

การจดั้ติั�ง SEZ อาจมค่วามเก่�ยวข้อ้งกบัทั�งการเวนคน่ท่�ด้นิเอกชื่นหรอ่การแปลงสภูาพิท่�ด้นิข้องรฐัเพิ่�อจดั้ติั�งเข้ติอตุิสาหกรรมหรอ่
จดั้สรรท่�ด้นิสำาหรบัภูาคธิรุกจิหรอ่โครงสรา้งพิ่�นฐานท่�เก่�ยวข้อ้ง ซึ่่�งสง่ผู้ลกระทบอยา่งสำาคญัติอ่สทิธิใินท่�อย้อ่าศยัท่�เหมาะสม สทิธิิ
ในอาหาร สิทธิิในการทำางาน และสิทธิิในมาติรฐานการครองชื่่พิท่�เพิ่ยงพิอข้องบุคคลหร่อครอบครองท่�อาศัยในท่�ด้ินนั�น อ่กทั�งยัง
ม่ข้้อห่วงกังวลด้้านสิ�งแวด้ล้อมซึ่่�งส่งอาจผู้ลกระทบติ่อการเข้้าถู่งอาหาร นำ�า และทรัพิยากรธิรรมชื่าติิติ่าง ๆ นอกจากน่� มลพิิษใน
ด้ิน อากาศ หร่อแหล่งนำ�าก็ม่ผู้ลกระทบติ่อสุข้ภูาพิข้องผู้้้คนด้้วยเชื่่นกัน ข้้อม้ลจากแบบสำารวจและการศ่กษาข้ององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization หร่อ ILO) พิบว่า SEZ ส่งผู้ลกระทบติ่อสิทธิิติ่าง ๆ ได้้แก่ สิทธิิการ
ทำางาน การวมติัวติ่อรอง เสร่ภูาพิในการสมาคม และความเท่าเท่ยมทางเพิศ51 

หัวข้้อน่�จะกล่าวถู่งกฎหมายระหว่างประเทศด้้านสิทธิิมนุษยชื่นและมาติรฐานระหว่างประเทศท่�เป็นพิ่�นฐานข้องการวิเคราะห์
และข้อ้เสนอแนะในรายงานฉบบัน่� ทั�งน่� การออกกฎหมายและนโยบายโด้ยไมไ่ด้น้ำาข้อ้หว่งกงัวลข้องผู้้ค้นและชื่มุชื่นติา่ง ๆ  เข้า้ไป
พิิจารณาด้้วยอย่างครบถู้วนย่อมจะส่งผู้ลกระทบติ่อสิทธิิติ่าง ๆ ทั�งสิทธิิพิลเม่อง วัฒนธิรรม เศรษฐกิจ การเม่องและสังคม แติ่ว่า
กฎหมายระหวา่งประเทศด้า้นสทิธิิมนษุยชื่นและมาติรฐานระหวา่งประเทศท่�ผู้ก้พินัประเทศไทยสามารถูชื่ว่ยใหผู้้้ก้ำาหนด้นโยบาย
ได้เ้ข้า้ใจประเด็้นธิรุกจิกบัสิทธิิมนษุยชื่นมากยิ�งข้่�น กฎหมายระหวา่งประเทศและมาติรฐานระหวา่งประเทศท่�รวบรวมไวโ้ด้ยยอ่ใน
รายงานฉบบัน่� เปน็แหลง่ข้อ้มล้ท่�จะเปน็ประโยชื่นโ์ด้ยเฉพิาะอยา่งยิ�งกับทนายความ นกัปกปอ้งสทิธิมินษุยชื่น ภูาคธิรุกจิ และฝา่ย
นโยบายในการประเมินกรอบกฎหมายในเร่�องน่�ติ่อไปในอนาคติ

2.1 พันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภูาค่ในสนธิิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้้วยเร่�องสิทธิิมนุษยชื่น ด้ังติ่อไปน่� 

(1) กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิพิลเม่องและสิทธิิทางการเม่อง (International Covenant on Civil and Political 
Rights หร่อ ICCPR) 

(2) กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights หร่อ ICESCR) 

(3) อนุสัญญาว่าด้้วยการข้จัด้การเล่อกปฏิิบัติิติ่อสติร่ในทุกร้ปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women หร่อ CEDAW) และพิิธิ่สารเล่อกรับ 

(4) อนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิเด้็ก (Convention on the Rights of the Child หร่อ CRC) และพิิธิ่สารเล่อกรับทั�งสามฉบับ 
(5) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้้วยการข้จัด้การเล่อกปฏิิบัติิทางเชื่่�อชื่าติิในทุกร้ปแบบ (International Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 
(6) อนสุญัญาติอ่ติา้นการทรมานและการประติบิตัิหิรอ่การลงโทษท่�โหด้รา้ยไรม้นุษยธิรรม หรอ่ท่�ยำ�ายศ่กัด้ิศ์ร ่(Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หร่อ CAT) และ 
(7) อนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิคนพิิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

นอกจากสนธิิสัญญาท่�ประเทศไทยม่พัินธิกรณ่ด่้งท่�ได้้กล่าวมาแล้ว ยังม่มาติรฐานระหว่างประเทศจำานวนมากท่�เก่�ยวข้้องสิทธิิมนุษยชื่น 
ซึ่่�งเก่�ยวเน่�องกับ SEZ ธิุรกิจและการลงทุนอย่างกว้างข้วาง เชื่่น หลักการพิ่�นฐานและแนวปฏิิบัติิข้ององค์การสหประชื่าชื่าติิว่า
ด้้วยการโยกย้ายและเคล่�อนย้ายถูิ�นเน่�องจากการพิัฒนา (UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based 
Evictions and Displacement) และ หลักการชื่่�แนะข้องสหประชื่าชื่าติิวา่ด้ว้ยธิรุกิจและสทิธิมินษุยชื่น (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights หร่อ UNGP) 

51 โปรด้อ่าน ILO, ‘การส่งเสริมการทำางานท่�ม่คุณค่าและการคุ้มครองหลักการพิ่�นฐานและสิทธิิในท่�ทำางานข้องแรงงานในเข้ติการด้ำาเนินการเพิ่�อ 
ส่งออก’, รายงานสำาหรับการอภูิปราย ในการประชืุ่มข้องผู้้้เชื่่�ยวชื่าญท่�ส่งเสริมการทำางานท่�ม่คุณค่าและการคุ้มครองหลักการพิ่�นฐานและสิทธิิใน
ท่�ทำางานข้องแรงงานในเข้ติการด้ำาเนินการเพิ่�อส่งออก, เจน่วา, 21 – 23 พิฤศจิกายน ค.ศ. 2017, ย่อหน้า 126, ด้้ได้้ท่� https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_584474.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_584474.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_584474.pdf


23บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ตาราง 2 สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย ลงนาม เข้าภาคยานุวัติ และ/หรือ ให้สัตยาบัน

ลำาดับ สนธิสัญญา ลงนาม
วันที่เข้า

ภาคยานุวัติ 
หรือให้สัตยาบัน

1.
อนุสัญญาว่าด้้วยการข้จัด้การเล่อกปฏิิบัติิติ่อสติร่ในทุกร้ปแบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
หร่อ CEDAW)

9 สิงหาคม  
พิ.ศ. 2528

2.
พิิธิ่สารเล่อกรับข้องอนุสัญญาว่าด้้วยการข้จัด้การเล่อกปฏิิบัติิติ่อสติร่ในทุก 
ร้ปแบบ ( Optional Protocol to the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women)

14 มิถูุนายน  
พิ.ศ. 2543

3.
อนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิเด้็ก (Convention on the Rights of the Child หร่อ 
CRC)

27 ม่นาคม  
พิ.ศ. 2535

4.

พิิธิ่สารเล่อกรับข้องอนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิเด้็กว่าด้้วยการค้าเด้็ก การค้าประเวณ่
และส่�อลามกท่�เก่�ยวกับเด้็ก (Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child on the sale of children child prostitution 
and child pornography)

11 มกราคม  
พิ.ศ. 2549

5.

พิิธิ่สารเล่อกรับข้องอนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิเด้็กว่าด้้วยความเก่�ยวพิันข้องเด้็กใน
ความข้ัด้แย้งกันด้้วยอาวุธิ (Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child on the involvement of children in armed 
conflict)

27 กุมภูาพิันธิ์  
พิ.ศ. 2549 

6.
พิิธิ่สารเล่อกรับข้องอนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิเด้็กว่าด้้วยเร่�องกระบวนการติิด้ติ่อ 
ร้องเร่ยน (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 
Child on a Communications Procedure)

25 กันยายน  
พิ.ศ. 2555

7.
กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิพิลเม่องและสิทธิิทางการเม่อง 
(International Covenant on Civil and Political Rights หร่อ ICCPR)

29 ติุลาคม  
พิ.ศ. 2539

8.
กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม  
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
หร่อ ICESCR)

5 กันยายน  
พิ.ศ. 2542

9.
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้้วยการข้จัด้การเล่อกปฏิิบัติิทางเชื่่�อชื่าติิในทุก 
ร้ปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination)

28 มกราคม  
พิ.ศ. 2542

10.
อนุสัญญาติ่อติ้านการทรมานและการประติิบัติิหร่อการลงโทษท่�โหด้ร้ายไร้
มนุษยธิรรม หร่อท่�ยำ�าย่ศักด้ิ์ศร่ (Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment )

2 ติุลาคม 
พิ.ศ. 2550

11.
อนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิคนพิิการ (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities)

30 ม่นาคม
พิ.ศ. 2550

29 กรกฎาคม  
พิ.ศ.2551

12.
พิิธิ่สารเล่อกรับข้องอนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิคนพิิการ (Optional Protocol to 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

2 กันยายน  
พิ.ศ. 2559

13.
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้
หายสาบส้ญ (Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance)

9 มกราคม 
พิ.ศ. 2555

ยังไม่ให้สัติยาบัน



24 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ลำาดับ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยให้สัตยาบันแล้ว วันที่ให้สัตยาบัน

1.
อนุสัญญาว่าด้้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับท่� 29)  
C029 Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

26 กุมภูาพิันธิ์ 
พิ.ศ. 2512

2.
อนุสัญญาว่าด้้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับท่� 105)  
C105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

2 ธิันวาคม 
พิ.ศ. 2512

3.
อนุสัญญาว่าด้้วยค่าติอบแทนท่�เท่าเท่ยมกัน ค.ศ. 1951 (ฉบับท่� 100)  
C100 Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)

8 กุมภูาพิันธิ์ 
พิ.ศ. 2542

4.
อนุสัญญาเพิ่�อข้จัด้ร้ปแบบท่�เลวร้ายท่�สุด้ข้องการใชื่้แรงงานเด้็ก ค.ศ. 1999 (ฉบับท่� 182) 
C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

16 กุมภูาพิันธิ์ 
พิ.ศ. 2544

5.
อนุสัญญาว่าด้้วยอายุข้ั�นติำ�าท่�ให้จ้างงานได้้ ค.ศ. 1973 (ฉบับท่� 138) 
C138 Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)

11 พิฤษภูาคม 
พิ.ศ. 2547

6.
อนุสัญญาว่าด้้วยการเล่อกปฏิิบัติิ (ในการจ้างงานและอาชื่่พิ) ค.ศ. 1958 (ฉบับท่� 111) 
C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)

13 มิถูุนายน 
พิ.ศ. 2560

7.
อนุสัญญาว่าด้้วยการทำางานในภูาคการประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับท่� 188) 
C188 Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)

30 มกราคม 
พิ.ศ. 2562

2.2 พันธกรณีที่จะคุ้มครอง เคารพ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ICESCR เร่ยกร้องให้รัฐภูาค่ให้หลักประกันสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่าท่�ทรัพิยากรข้อง 
รัฐภูาค่แติ่ละรัฐจะอำานวย อย่างไรก็ด้่ คณะกรรมการแห่งสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม (The 
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights หร่อ CESCR) ซึ่่�งเป็นหน่วยงานท่�กำากับการใชื่้บังคับ ICESCR 
ได้อ้ธิบิายวา่รฐัภูาคม่พ่ินัธิกรณท่่�จะติอ้งกระทำาการอยา่งเร่งด้ว่นอย้ห่ลายประการในประเด้น็เศรษฐกจิ สังคม และวฒันธิรรม โด้ย 
ไม่ข้่�นกับว่ารัฐภูาค่จะม่ทรัพิยากรมากน้อยเพิ่ยงใด้52 ซึ่่�งรวมถู่งหน้าท่�ท่�จะ “กระทำาการติ่าง ๆ ท่�จำาเป็น” อย่างรอบคอบ เป็น 
ร้ปธิรรมและติรงติามเป้าหมาย การใชื่้ “วิธ่ิการท่�เหมาะสม” เชื่่น การบัญญัติิกฎหมาย การให้ความสำาคัญกับ “พิันธิกรณ่หลัก 
ข้ั�นติำ�า” ในลำาด้ับติ้น และการรับรองสิทธิิติ่าง ๆ ติามพิันธิกรณ่หลักข้ั�นติำ�า การไม่เล่อกปฏิิบัติิและการให้ความสำาคัญกับผู้้้ท่�ด้้อย
โอกาสมากท่�สุด้ในลำาด้ับติ้น53 

เป็นท่�ยอมรับโด้ยทั�วไปว่ารัฐม่พัินธิกรณ่ท่�จะทำาให้สิทธิิมนุษยชื่นบรรลุผู้ลโด้ยม่หน้าท่�สามประการ ได้้แก่หน้าท่�ในการเคารพิ 
คุ้มครอง และส่งเสริม54 

พันธกรณีท่ีจะเคารพ เร่ยกร้องให้รัฐ (หร่อตัิวแทนข้องรัฐ) งด้เว้นจากการแทรกแซึ่งการใช้ื่สิทธิิต่ิาง ๆ ท่�บุคคลพ่ิงม่ รัฐต้ิองเคารพิ
สิทธิิเก่อบทุกประเภูทข้องทุกคนทั�งท่�อย่้ในและภูายใต้ิข้้อยกเว้นบางประการนอกอาณาเข้ติข้องรัฐ55 หลักการพ่ิ�นฐานท่�สำาคัญข้อง

52 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 3 เร่�องธิรรมชื่าติิข้องพิันธิกรณ่ท่�ผู้้กพิันรัฐภูาค่ (ข้้อ 2.1)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/1991/23, ย่อหน้า 
1, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

53 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 2 -4, 10, และ 12
54 โปรด้ด้้ติัวอย่าง, CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 12 เร่�อง สิทธิิในอาหารท่�เพิ่ยงพิอ (ข้้อ 11)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/1999/5, 

12 พิฤษภูาคม 2542, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf (ภูาษาอังกฤษ); CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 13 เร่�อง
สิทธิิในการศ่กษา (ข้้อ13)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/1999/10, 8 ธิันวาคม 2542, ข้้อ 14-20, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.
org/pdfid/4538838c22.pdf (ภูาษาอังกฤษ); สำานักข้้าหลวงใหญ่เพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิ (“OHCHR”), ‘หลักการและข้้อชื่่�แนะ
สำาหรับแนวทางฐานสิทธิิมนุษยชื่นเร่�องยุทธิศาสติร์ลด้ความยากจน’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ HR/PUB/06/12, 2548, ย่อหน้า 47-48, ด้้
ได้้ท่� https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

55 หลักการข้้อท่� 19, หลักมาสทริสชื่์เร่�องพิันธิกรณ่นอกอาณาเข้ติข้องรัฐ ในประเด้็นสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม (The Maastricht 
Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights) ด้้ได้้ท่� https://www.
etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23 (ภูาษา
อังกฤษ)

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838c22.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4538838c22.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf
https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23


25บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กฎหมายสิทธิิมนุษยชื่น ค่อ การม่สิทธิิต่ิาง ๆ นั�นไมข่้่�นกบัสถูานะความเปน็พิลเมอ่ง อก่ทั�งสนธิสิญัญาและติราสารอ่�น ๆ  วา่ด้ว้ยสิทธิิ
มนุษยชื่นติั�งใจท่�จะไม่จำากัด้การคุ้มครองสิทธิิให้กับเฉพิาะพิลเม่องเท่านั�น56 ด้้วยเหติุน่� พิันธิกรณ่ข้องรัฐจ่งหมายความรวมถู่งการ
ม่มาติรการเชื่ิงบวกเพิ่�อป้องกันการแทรกแซึ่งการใชื่้สิทธิิ ด้้วยการจัด้ติั�งสถูาบันท่�เหมาะสมและวางระบบท่�ม่ประสิทธิิภูาพิในการ
บริหารงานยุติิธิรรม การส่บสวนสอบสวนและการเย่ยวยาและการชื่ด้เชื่ยในกรณ่ท่�รัฐละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่น57

CESCR ได้้อธิิบายว่า “กรณ่ท่�รัฐภูาค่ให้ความสำาคัญกับผู้ลประโยชื่น์ข้ององค์กรธิุรกิจมากกว่าสิทธิิติาม ICESCR โด้ยไม่ม่เหติุอัน
ควรหร่อการม่นโยบายท่�กระทบกับสิทธิิด้ังกล่าว ถู่อเป็นการละเมิด้หน้าท่�ข้องรัฐในการเคารพิสิทธิิด้้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธิรรม”58 และยังเน้นยำ�าว่า “รัฐภูาค่ติ่าง ๆ ควรระบุกรณ่ท่�อาจเกิด้ความข้ัด้แย้งระหว่างพิันธิกรณ่ ภูายใติ้ ICESCR และ 
สนธิิสัญญาว่าด้้วยการค้าหร่อการลงทุนอ่�น ๆ ได้้อย่างชัื่ด้เจน และงด้เว้นจากการเข้้าเป็นภูาค่ในสนธิิสัญญาดั้งกล่าวหากความ
ปรากฏิว่าความขั้ด้แย้งนั�นยงัม่อย่้ … ติามหลกัการวา่ด้้วยความผู้ก้พัินข้องสนธิิสญัญา (The principle of the binding character 
of treaties)”59

พนัธกรณท่ีีจะคุม้ครอง เรย่กรอ้งให้รฐัออกมาติรการท่�จะปอ้งปรามบคุคลท่�สาม เชื่น่ ภูาคธิรุกจิ จากการเข้า้แทรกแซึ่งการใชื่ส้ทิธิิ
ติ่าง ๆ หร่อการละเมิด้สิทธิิอาจเกิด้ข้่�นหากรัฐไม่ออกกฎควบคุมกิจกรรมข้องปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลหร่อบริษัทติ่าง ๆ ไม่ให้เข้้า
มาแทรกแซึ่งการใชื่้สิทธิิ หร่อการไม่บังคับใชื่้กฎหมาย60 

การม่บทบัญญัติิท่�ช่ื่วยให้การบริหารงานยุติิธิรรมม่ประสิทธิิภูาพิ ม่ความสำาคัญติ่อการบังคับใชื่้ระเบ่ยบและทำาให้การเข้้าถู่งการ
เยย่วยาและการชื่ด้เชื่ยม่ประสทิธิิภูาพิ การทำาติามหนา้ท่�ท่�จะเคารพิสทิธิิมนษุยชื่นอาจหมายรวมถู่งการปฏิิร้ปหร่อการแกก้ฎหมาย
ให้สอด้รับกับพิันธิกรณ่ในเร่�องสิทธิิติ่าง ๆ การออกกฎระเบ่ยบ การติรวจสอบ และ การสังเกติการณ์พิฤติิกรรมข้องฝ่ายเอกชื่น 
การมบ่ทลงโทษทางปกครองหรอ่โทษติามกฎหมายติอ่บคุคลท่�ละเมดิ้สทิธิมินษุยชื่น การประกนัว่าผู้้เ้สย่หายจะสามารถูเข้า้ถูง่การ
เยย่วยาท่�มป่ระสทิธิภิูาพิ อก่ทั�ง คำานง่ถูง่พินัธิกรณต่ิามกฎหมายสทิธิมินุษยชื่นระหว่างประเทศเม่�อทำาข้้อติกลงระหว่างประเทศกับ
รัฐ องค์การระหว่างประเทศและบริษัทติ่างๆ

CESCR ยงักลา่วด้ว้ยวา่ “รฐัอาจละเมดิ้ติอ่หนา้ท่�ท่�จะคุม้ครองสิทธิติิาม ICESCR จากการกระทำาอาทเิชื่น่ ไม่ปอ้งกนัหรอ่โติแ้ยง้การก
ระทำาข้องภูาคธิุรกิจท่�นำาไปส้่การละเมิด้สิทธิิ หร่อ… ยกเว้นการบังคับใชื่้กฎหมายซึ่่�งคุ้มครองสิทธิิติาม ICESCR กับบางโครงการ 
หร่อในบางพิ่�นท่�”61 กรณ่ด้ังกล่าวเก่�ยวเน่�องโด้ยเฉพิาะกับการจัด้ตัิ�ง SEZ เพิราะม่การกำาหนด้กรอบกฎหมายท่�แติกต่ิางออกไป
การพ่ิ�นท่�อ่�นและอาจจะส่งผู้ลให้ความคุ้มครองสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมลด้น้อยถูอยลงหร่อทำาให้บุคคลท่�ได้้รับ
ผู้ลกระทบจากการประกอบกจิการท่�เก่�ยวเน่�องกบั SEZ ไม่ได้รั้บความคุม้ครองหรอ่ไม่สามารถูเข้า้ถูง่การเย่ยวยาได้เ้หมอ่นกรณอ่่�น 

56 ยกติัวอย่าง สิทธิิใน ICCPR ปรับใชื่้กับบุคคลทุกคน แต่ิม่ข้้อยกเว้นอย่างเคร่งครัด้เร่�องการเล่อกติั�งและการม่ส่วนร่วมในกิจการสาธิารณะ ติาม 
ข้้อ 25 ข้องความเห็นทั�วไปฉบับท่� 15 ข้องคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิ เร่�องฐานะข้องคนติ่างด้้าวภูายใติ้กติิกาสากลฯ ได้้ให้
รายละเอย่ด้ครบถูว้น แติท่วา่เริ�มติน้ด้ว้ยข้อ้ความท่�วา่ “กฎทั�วไป คอ่ สทิธิแิติล่ะประการติามกติกิาสากลฯติอ้งได้ร้บัการประกนัโด้ยไมม่ก่ารเลอ่ก
ปฏิิบัติิระหว่างคนชื่าติิและคนติ่างด้้าว” โปรด้ด้้ คณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิ, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 15 เร่�อง ฐานะข้อง
คนติ่างด้้าวภูายใติ้กติิกาสากล’, 11 เมษายน 2548, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ HRI/GEN.1/Rev.7 ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/
pdfid/45139acfc.pdf (ภูาษาอังกฤษ) เชื่่นเด้่ยวกันกับ ICESCR ท่� CESCR ม่ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 20 ย่นยันว่า “เร่�องสัญชื่าติิไม่ควรเป็นเหติุ
ข้ัด้ข้วางการเข้้าถู่งสิทธิิติามกติิกาสากลฯ” และ “ สิทธิิติ่าง ๆ ติามกติิกาสากลฯปรับใชื่้ได้้กับทุกคนรวมถู่งบุคลท่�ไม่ใชื่่คนชื่าติิ อาทิ ผู้้้ล่�ภูัย ผู้้้ข้อ 
ล่�ภูยั บคุคลไรส้ญัชื่าติ ิแรงงานข้า้มชื่าติแิละผู้้เ้ส่ยหายจากการคา้มนษุยข์้า้มชื่าติ ิโด้ยมพิิกัติอ้งคำานง่ถูง่สถูานภูาพิทางกฎหมายและการมเ่อกสาร” 
โปรด้ด้้เพิิ�มเติิม คณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่น ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 20 เร่�อง การไม่เล่อกปฏิิบัติิและสิทธิิด้้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธิรรม’, 
เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติ ิE/C.12/GC/20, 2 กรกฎาคม 2552, ด้ไ้ด้ท้่� https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html (ภูาษาองักฤษ)

57 ICJ, ‘ค้่มอ่นักปฏิบิตัิ ิหมายเลข้ 8 เร่�อง การพิจิารณาสิทธิทิางด้า้นเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธิรรม ในระด้บัชื่าติ’ิ (“ค้ม่่อนักปฏิิบตัิ ิหมายเลข้ 8”), 
2558, หน้า 58 , ด้้ได้้ท่� https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/07/Universal-ESCR-PG-no-8-Publications-Practitioners-
guide-2014-eng.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

58 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 24 เร่�อง พิันธิกรณ่ข้องรัฐภูายใติ้กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมในบริบท
ข้องกิจกรรมทางธิุรกิจ ’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/GC/24, 10 สิงหาคม 2560, ย่อหน้า 12, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/
docid/5beaecba4.html (ภูาษาอังกฤษ)

59 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 13
60 โปรด้ด้้ติัวอย่าง, CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 14 เร่�อง สิทธิิท่�มาติรฐานสุข้ภูาพิท่�ด้่ท่�สุด้ท่�สามารถูบรรลุได้้ (ข้้อ 12)’, เอกสารองค์การ

สหประชื่าชื่าติิ E/C.12/2000/4, 11 สิงหาคม 2543, ย่อหน้า 51, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf (ภูาษาอังกฤษ)
61 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 24 เร่�อง พิันธิกรณ่ข้องรัฐภูายใติ้กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมในบริบท

กิจกรรมทางธิุรกิจ, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/GC/24, 10 สิงหาคม 2560, ย่อหน้า 18, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/
docid/5beaecba4.html (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.refworld.org/pdfid/45139acfc.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/45139acfc.pdf
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/07/Universal-ESCR-PG-no-8-Publications-Practitioners-guide-2014-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/07/Universal-ESCR-PG-no-8-Publications-Practitioners-guide-2014-eng.pdf
https://www.refworld.org/docid/5beaecba4.html
https://www.refworld.org/docid/5beaecba4.html
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
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26 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

พันธกรณีที่จะส่งเสริม เร่ยกร้องให้รัฐด้ำาเนินการทางกฎหมาย ทางปกครอง ทางงบประมาณ รวมถู่งทางติุลาการและอ่�นใด้ เพิ่�อ
ให้เกิด้การเคารพิสิทธิิมนุษยชื่นในทุกด้้าน62 

CESCR เน้นยำ�าว่าการปฏิิบัติิ “หน้าท่�ด้ังกล่าวอาจเร่ยกร้องให้ม่การแบ่งสรรปันส่วนทรัพิยากรติ่าง ๆ โด้ยรัฐ รวมถู่งการเก็บภูาษ่
แบบอัติราก้าวหน้า ”63 โด้ยทั�วไปแล้ว อนุสัญญา ICESCR ห้ามไม่ให้ม่มาติรการใด้ ๆ ท่�เป็นการประกันสิทธิิท่�ถูด้ถูอย รวมทั�งการ
ประกันสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมท่�น้อยลง64 CESCR เห็นว่าการประกันสิทธิิท่�ถูด้ถูอยหมายความรวมถู่งการออก
กฎหมาย นโยบายหร่อการปฏิิบติัิข้องรัฐบางประการท่�สง่ผู้ลใหค้วามคุม้ครองด้้านสทิธิิทางเศรษฐกจิ สงัคมเละวฒันธิรรม ลด้นอ้ย
ถูอยลง เป็นการละเมิด้พิันธิกรณ่ข้องรัฐ ภูายใติ้ ICESCR ด้้วย 65 

CESCR ยอมรับว่าข้้อจำากัด้ด้้านทรัพิยากรอาจสร้างอุปสรรคให้รัฐ และได้้เน้นยำ�าถู่งความสำาคัญข้องความร่วมม่อระหว่างประเทศ
ท่�จะชื่่วยให้สิทธิิติาม ICESCR บรรลุผู้ลได้้ อย่างไรก็ด้่ ข้าด้ความชื่่วยเหล่อจากนานาชื่าติิไม่ควรถู้กใชื่้เป็นข้้ออ้างให้รัฐยกเลิกหร่อ
เล่�อนกระทำาติ่าง ๆ ท่�จำาเป็นติ่อการบรรลุสิทธิิมนุษยชื่นอย่างสมบ้รณ์

CESCR ยังได้อ้ธิบิายอก่ว่ารฐัภูาค่มพั่ินธิกรณบ่างประการนอกอาณาเข้ติประเทศข้องติน เชื่น่พินัธิกรณท่่�ต้ิองม่ความพิยายามป้องกัน
และชื่ด้เชื่ยการละเมิด้สิทธิิติาม ICESCR ท่�เกิด้ข้่�นนอกประเทศ ซึ่่�งเกิด้จากการกระทำาท่�ภูาคธิุรกิจในประเทศสามารถูควบคุมได้้66 
CESCR เห็นว่าพิันธิกรณ่ในการส่งเสริมสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมนอกประเทศน่�เป็นกรณ่ท่�ติ้องอาศัยความร่วมไม้
ร่วมม่อข้องรัฐภูาค่ติ่าง ๆ และยังกล่าวด้ังน่�ว่า

“ในการป้องกนัแนวปฏิบิตัิทิางภูาษซ่ึ่่�งไมถู้่กติอ้งข้องบรรษทัข้า้มชื่าติ ิรฐัควรปราบปรามเร่�องการกำาหนด้ราคาสนิคา้หรอ่
บรกิารติา่งไปจากความเปน็จรงิและกระชื่บัความรว่มมอ่ระหวา่งประเทศด้า้นภูาษ ่อก่ทั�งรฐัยงัควรศก่ษาความเปน็ไปได้ท้่�
จะเกบ็ภูาษจ่ากเคร่อบรษิทัข้้ามชื่าติเิย่�ยงบรษัิทเด้่�ยว เชื่น่ การกำาหนด้อตัิราภูาษเ่งนิได้้นติิิบุคคลขั้�นติำ�าในชื่ว่งเวลาเปล่�ยน
ผู้่านในประเทศท่�พิัฒนาแล้ว” การลด้อัติราภูาษ่เงินได้้นิติิบุคคลเพิ่�อด้่งด้้ด้นักลงทุนจะก่อให้เกิด้การแข้่งข้ันกันลด้อัติรา
ภูาษ่ข้องประเทศติ่าง ๆ ซึ่่�งจะม่ผู้ลเป็นการลด้ทอนความสามารถูข้องรัฐท่�จะแบ่งสรรปันส่วนทรัพิยากรภูายในประเทศ 
อันจะทำาให้ความสามารถูในการบรรลุผู้ลสิทธิิติ่าง ๆ  ติาม ICESCR ลด้น้อยถูอยลงไปด้้วย ในแง่น่�การลด้ภูาษ่ในลักษณะ
ด้ังกล่าวจ่งอาจไม่สอด้คล้องกับพิันธิกรณ่ข้องรัฐภูาค่ติามกติิกาสากลน่�67 

62 ICJ, ‘ค้่ม่อนักปฏิิบัติิ หมายเลข้ 8 เร่�อง การพิิจารณาสิทธิิทางด้้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม ในระด้ับชื่าติิ’ (“ค้่ม่อนักปฏิิบัติิ หมายเลข้ 8”), 
2558, หนา้ 57- 62, ด้ไ้ด้ท่้� https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2015/07/Universal-ESCR-PG-no-8-Publications-Practitioners-
guide-2014-eng.pdf (ภูาษาอังกฤษ) โปรด้ด้้, อาทิ CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 12 เร่�อง สิทธิิในการได้้รับอาหารอย่างเพิ่ยงพิอ (ข้้อ 11)’, 
เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/1999/5, 12 พิฤษภูาคม 2547, ย่อหน้า 15 ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.
pdf (ภูาษาอังกฤษ); CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 14 เร่�อง สิทธิิท่�มาติรฐานสุข้ภูาพิท่�ด้่ท่�สุด้ท่�สามารถูบรรลุได้้ (ข้้อ 12)’, เอกสารองค์การ
สหประชื่าชื่าติิ E/C.12/2000/4, 11 สิงหาคม ค.ศ. 2543, ย่อหน้า 34-37, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf (ภูาษา
อังกฤษ) และ CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 19 เร่�อง สิทธิิท่�จะม่ประกัน สังคม (ข้้อ 9)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/GC/19, 4 
กุมภูาพิันธิ์ ค.ศ. 2551, ย่อหน้า 43, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html (ภูาษาอังกฤษ)

63 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 24 เร่�อง พิันธิกรณ่ข้องรัฐภูายใติ้กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมในบริบท
กิจกรรมทางธุิรกิจ’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิE/C.12/GC/24, 10 สิงหาคม 2560, ย่อหน้า 23, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/
docid/5beaecba4.html. (ภูาษาอังกฤษ)

64 CESCR, ‘ความเหน็ทั�วไปฉบบัท่� 3 เร่�อง ธิรรมชื่าติขิ้องพินัธิกรณท่่�ผู้ก้พินัรฐัภูาค ่(ข้อ้ 2 ยอ่หนา้. 1 ข้องกติกิาสากล)’, เอกสารองคก์ารสหประชื่าชื่าติEิ/
1991/23, ย่อหน้า 2, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/pdfid/4538838e10.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

65 เพิิ�งอ้าง
66 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 24 เร่�อง พิันธิกรณ่ข้องรัฐภูายใติ้กติิการะหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรมในบริบท

กิจกรรมทางธิุรกิจ’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/GC/24, 10 สิงหาคม 2560, ย่อหน้า 26 - 28, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/
docid/5beaecba4.html (ภูาษาอังกฤษ)

67 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 37
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27บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กรณ่น่�ม่ความเชื่่�อมโยงกับการจัด้ตัิ�ง SEZ และ EEC ข้องประเทศไทยเป็นอย่างยิ�ง เน่�องจากมาติรการส่งเสริมการลงทุนท่� BOI 
อนมุติัิใหบ้ริษทัต่ิาง ๆ  ได้้รบัการยกเวน้ภูาษ่เงนิได้้บคุคลธิรรมด้าแกล้่กจา้งและยงัม่การลด้ภูาษ่เงนิได้้นติิิบคุคล (โปรด้ด้ห้วัข้้อ 1.3.3) 
ซึ่่�งอาจลด้ทอนความสามารถูข้องประเทศไทยในการจัด้สรรทรัพิยากรติ่าง ๆ เพิ่�อบรรลุสิทธิิด้้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม 

2.2.1 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในนำ้า และสิทธิในที่อยู่อาศัย

ข้้อ 11 ข้อง ICESCR รับรองสิทธิในมาติรฐานการครองช่ื่พิท่�เพิ่ยงพิอ ซ่ึ่�งรวมถู่งอาหาร เคร่�องนุ่งห่ม ท่�อย่้อาศัยท่�เพิ่ยงพิอและ 
“สภูาพิการครองชื่่พิท่�ด้่ข้่�นอย่างติ่อเน่�อง68 

การใชื่้สิทธิิด้ังกล่าวอาจถู่อว่าถู้กลด้ทอนเม่�อบุคคลถู้กขั้ด้ข้วางในการเข้้าถู่งวิธิ่ในการจัด้หาอาหาร ซึ่่�งรวมถู่งการขั้ด้ข้วางการ 
เข้้าถู่งท่�ด้ินด้้วย69 รัฐอาจถู่อว่าละเมิด้พิันธิกรณ่ข้องตินเองหากการข้ายหร่อปล่อยเชื่่าท่�ด้ินให้กับนักลงทุนเพ่ิ�อพิัฒนา SEZ หร่อ 
EEC ทำาให้บุคคลอ่�นไม่สามารถูเข้้าถู่งทรัพิยากรติ่าง ๆ ท่�จำาเป็นยิ�งสำาหรับการด้ำารงชื่่วิติข้องพิวกเข้า70 

CESCR รับรองว่าสิทธิิในนำ�าเป็นหน่�งในหลายสิทธิิท่�เป็นส่วนสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ�งในการคุ้มครองสิทธิิในมาติรฐานการครอง
ชื่่พิท่�เพิ่ยงพิอ71 อ่กทั�งยังเก่�ยวเน่�องอย่างไม่สามารถูแยกออกจากกันได้้กับสิทธิิในการม่สุข้ภูาพิในมาติรฐานท่�ส้งสุด้เท่าท่�เป็นไป
ได้้ สิทธิิในท่�อย้่อาศัย และสิทธิิในอาหารท่�เพิ่ยงพิอ72 สิทธิิในนำ�าเร่ยกร้องให้รัฐประกันให้ทุกคนม่สิทธิิเข้้าถู่งนำ�าเพิ่�อการใชื่้ส่วนติน
หรอ่ภูายในครัวเรอ่นอยา่งเพ่ิยงพิอ ปลอด้ภูยั และได้ม้าติรฐาน ในราคาท่�สามารถูซึ่่�อได้้73 CESCR ยงัเน้นยำ�าถูง่ความสำาคญัข้องการ
ประกนัการเข้า้ถูง่แหลง่นำ�าอย่างยั�งยน่สำาหรบัการด้ำารงชื่พ่ิและเกษติรกรรม และเนน้ยำ�าวา่รฐัมพ่ินัธิกรณท่่�จะประกนัวา่เกษติรกรท่�
เป็นคนชื่ายข้อบและด้้อยโอกาสจะม่สิทธิิเข้้าถู่งนำ�าและระบบชื่ลประทานอย่างเท่าเท่ยม74

สทิธิเิร่�องนำ�าเปน็ประเด้น็ท่�นา่หว่งกงัวลในพิ่�นท่� EEC ข้องประเทศไทย เหติเุพิราะภูม้ิภูาคน่� โด้ยเฉพิาะในจงัหวดั้ชื่ลบรุแ่ละจงัหวดั้
ระยองมักได้้รับผู้ลกระทบจากการข้าด้แคลนแหล่งนำ�าและการรุกลำ�าข้องนำ�าเค็มในช่ื่วงฤด้้ร้อน75 ส่บเน่�องจากความต้ิองการใชื่้นำ�า
ท่�เพิิ�มข้่�นอย่างมากหลังจากม่โครงการ EEC ซ่ึ่�งกระทบติ่อการเข้้าถู่งแหล่งนำ�าเพิ่�อการอย้่อาศัยและการเกษติร รายละเอ่ยด้ติาม 
ภูาคผู้นวก หมายเลข้ 5

68 ข้้อ11(1), ICESCR
69 Olivier De Schutter ผู้้้เสนอรายงานพิิเศษเร่�องสิทธิิในอาหาร, ‘การเข้้าถู่งท่�ด้ินและสิทธิิในอาหาร’, รายงานข้องผู้้้เสนอรายงานพิิเศษเร่�องสิทธิิ

พิ่งได้้รับอาหารท่�นำาเสนอท่�สมัชื่ชื่าใหญ่แห่งสหประชื่าชื่าติิครั�งท่� 65, A/65/281, 21 ติุลาคม 2553, ด้้ได้้ท่� http://www.srfood.org/images/
stories/pdf/officialreports/20101021_access-to-land-report_en.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

70 Olivier De Schutter ผู้้เ้สนอรายงานพิิเศษเร่�องสทิธิิในอาหาร, ‘การได้้มาซึ่่�งท่�ด้นิและใหเ้ชื่า่ท่�ท่�กนิข้อบเข้ติกวา้ง: ชื่ดุ้หลกัการสำาคญัและมาติรการ
จัด้การความท้าทายด้้านสิทธิิมนุษยชื่น (การได้้มาซึ่่�งท่�ด้ินและให้เชื่่าท่�ท่�กินข้อบเข้ติกว้าง: หลักการสำาคัญ)’, 11 มิถูุนายน 2552, ย่อหน้า 15, ด้้
ได้้ท่� https://www.oecd.org/site/swacmali2010/44031283.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

71 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 15 เร่�อง สิทธิิเก่�ยวกับนำ�า (ข้้อ11 และ 12)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/2002/11, 20 มกราคม 
ค.ศ. 2003, ย่อหน้า 3, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html (ภูาษาอังกฤษ)

72 เพิิ�งอา้ง, ยอ่หนา้ 3 โปรด้ด้เ้พิิ�มเติมิ OHCHR และ WHO, ‘Factsheet หมายเลข้ 31 เร่�องสทิธิใินสขุ้ภูาพิ’, มถิูนุายน 2551, ด้ไ้ด้ท้่� https://www.
refworld.org/docid/48625a742.html (ภูาษาอังกฤษ)

73 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 15 เร่�อง สิทธิิเก่�ยวกับนำ�า (ข้้อ11 และ 12)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิE/C.12/2002/11, 20 มกราคม 
ค.ศ. 2003, ย่อหน้า 10-12, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html (ภูาษาอังกฤษ); Raoul Wallenberg Institute 
of Human Rights (“RWI”), ‘สิทธิิมนุษยชื่นข้องผู้้้หญิงและสิทธิิในการเข้้าถู่งสิ�งแวด้ล้อมท่�สะอาด้ ปลอด้ภูัย ด้่ติ่อสุข้ภูาพิ และยั�งย่น’, 2562, ด้้
ได้้ท่�https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Women%E2%80%99s-Human-RigHts-and-tHe-RigHt-to-a-Clean-safe-
HealtHy-and-sustainable-enviRonment-Reference-Manual-for-Judges-2019.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

74 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 15 เร่�อง สิทธิิเก่�ยวกับนำ�า (ข้้อ11 และ 12)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/2002/11, 20 มกราคม 
ค.ศ. 2003, ย่อหน้า 7, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html (ภูาษาอังกฤษ)

75 บางกอกโพิสต์ิ, ‘แผู้นศ่กษาความสุ่มเส่�ยงต่ิอการข้าด้แคลนนำ�าในพิ่�นท่� EEC’, 7 ธิันวาคม 2562 ด้้ได้้ท่� https://www.bangkokpost.com/
business/1810294/eec-water-shortage-risk-plan-to-be-studied (ภูาษาอังกฤษ)

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20101021_access-to-land-report_en.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20101021_access-to-land-report_en.pdf
https://www.oecd.org/site/swacmali2010/44031283.pdf
https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
https://www.refworld.org/docid/48625a742.html
https://www.refworld.org/docid/48625a742.html
https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Women%E2%80%99s-Human-RigHts-and-tHe-RigHt-to-a-Clean-safe-HealtHy-and-sustainable-enviRonment-Reference-Manual-for-Judges-2019.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Women%E2%80%99s-Human-RigHts-and-tHe-RigHt-to-a-Clean-safe-HealtHy-and-sustainable-enviRonment-Reference-Manual-for-Judges-2019.pdf
https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html
https://www.bangkokpost.com/business/1810294/eec-water-shortage-risk-plan-to-be-studied
https://www.bangkokpost.com/business/1810294/eec-water-shortage-risk-plan-to-be-studied


28 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

สิทธิิในท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสมเป็นส่วนหน่�งข้องสิทธิิในมาติรฐานการครองชื่่พิท่�เพิ่ยงพิอ76 ปัจจัยท่�ใชื่้ในการประเมินความ 
เหมาะสมข้องท่�อย้่อาศัยประกอบด้้วยข้้อพิิจารณาหลายประการ ได้้แก่ สิทธิิในการถู่อครองท่�ด้ินติามกฎหมาย ความสามารถูใน
การเข้้าถู่งบริการ วัสดุ้ สิ�งอำานวยความสะด้วก และโครงสร้างพิ่�นฐาน ความเหมาะสมข้องราคา ความสามารถูในการใชื่้อย้่อาศัย 
ความสามารถูในการเข้า้ถูง่ได้้ ทำาเลและความสามารถูในการใชื่ท่้�ด้นิอยา่งสอด้คล้องกบัวฒันธิรรมและวถ่ิูชื่ว่ติิ77 ทั�งน่� เง่�อนไข้สำาคญั
มากในการใชื่้สิทธิิในท่�ด้ินค่อความสามารถูในการเข้้าถู่งท่�ด้ิน78

CESCR ได้้อธิบิายวา่ความมั�นคงข้องผู้้ค้รอบครองท่�ดิ้นเปน็องค์ประกอบสำาคัญท่�จะประเมนิความเหมาะสมข้องท่�อย่้อาศัย รฐับาล
ไทยม่พินัธิกรณ่ท่�จะกำาหนด้มาติรการติ่าง ๆ  เพิ่�อประกันความมั�นคงข้ั�นติำ�าให้แกผู่้้้ครอบครองท่�ด้ินโด้ยพิลัน อย่างน้อยท่�สุด้รฐัติ้อง
ออกกฎหมายคุ้มครองผู้้้ครอบครองท่�ด้ินจากการถู้กบังคับข้ับไล่ออกจากท่�ด้ิน การถู้กคุกคาม และเผู้ชื่ิญภูัยคุกคามร้ปแบบติ่าง ๆ  
โด้ย CESCR วางหลักการไว้ด้ังติ่อไปน่� 

“ความมั�งคงทางกฎหมายข้องผู้้ค้รอบครองม่ได้้หลายลักษณะ รวมถูง่ บา้นเชื่า่ (ทั�งจากรฐัและเอกชื่น) ท่�พิกัอาศยั สหกรณ์
เคหะสถูาน สถูานท่�เชื่่า การม่กรรมสิทธิิ์ในบ้านข้องตินเอง บ้านพิักฉุกเฉินและท่�อย้่อาศัยแบบไม่เป็นทางการ รวมถู่ง
การย่ด้ครองท่�ด้ินหร่อสิ�งปล้กสร้างอ่กด้้วย ถู่งแม้ว่าการครอบครองแติ่ละประเภูทจะไม่เหม่อนกัน แติ่บุคคลทุกคนควร
ท่�จะสามารถูครอบครองท่�ด้ินได้้อย่างม่ความมั�นคงพิอสมควร โด้ยอย่างน้อยท่�สุด้ติ้องม่หลักประกันทางกฎหมายไม่ให้
ถู้กบังคับข้ับไล่ คุกคาม และเผู้ชื่ิญภูัยคุกคามร้ปแบบอ่�น ๆ ฉะนั�น รัฐควรม่มาติรการเพิ่�อให้บุคคลและครอบครัวท่�ไม่ได้้
รับความคุ้มครองดั้งกล่าวอย่้ในข้ณะน่�ได้้รับความคุ้มครองโด้ยพิลัน โด้ยปร่กษาหาร่อกับบุคคลและกลุ่มบุคคลท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบอย่างแท้จริง”79 

สมัชื่ชื่าใหญ่แห่งสหประชื่าชื่าติิ ได้้รับรองปฏิิญญาแห่งองค์การสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยสิทธิิข้องเกษติรกรและบุคคลท่�ทำางานใน
พิ่�นท่�ชื่นบท (The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural 
areas) ในปี พิ.ศ. 2561 ปฏิิญญาฉบับน่�รับรองสิทธิิในท่�ด้ินไว้หลากหลายร้ปแบบ รวมถู่ง “สิทธิใินท่�ด้นิข้องเกษติรกรและบุคคลท่�
ทำางานในพิ่�นท่�ชื่นบทมทั�งในเชื่ิงส่วนติัวและ/หร่อร่วมกัน,…… และยังหมายความถู่งสิทธิิในการเข้้าถู่งท่�ด้ิน สิทธิิในการใชื่้สอยและ
จัด้การท่�ด้ินและแหล่งนำ�าอย่างยั�งย่น รวมถู่งสิทธิิในทะเลชื่ายฝั่ง การประมง ทุ่งหญ้าเล่�ยงสัติว์และป่า สิทธิิในการม่มาติรฐานการ 
ครองชื่่พิท่�เพิ่ยงพิอ สิทธิิในการม่ท่�อย้่อาศัยอย่างมั�นคง สงบสุข้และม่ศักด้ิ์ศร่ และสิทธิิในการพิัฒนาวัฒนธิรรมข้องติน”80

2.2.2 สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

ปฏิิญญาสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยสิทธิิข้องชื่นเผู่้าพิ่�นเม่อง (The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
ปฏิิญญาฯ) รับรองสิทธิิมนุษยชื่นหลายประการ รวมถู่ง “สิทธิิในท่�ด้ิน เข้ติแด้น และทรัพิยากร ซึ่่�ง[ชื่นเผู้่าพิ่�นเม่อง]ครอบครอง
และเป็นเจ้าข้องอย้่แติ่เด้ิม หร่อเคยใชื่้หร่อได้้บุกเบิกเพิ่�อเข้้าประโยชื่น์มาก่อน” ปฏิิญญาด้ังกล่าวยังระบุด้้วยว่าชื่นพิ่�นเม่องด้ั�งเด้ิม 
ติอ้งไมถู่ก้บงัคบัใหโ้ยกยา้ยออกจากท่�ด้นิหรอ่ เข้ติแด้นข้องติน81 และติอ้งไม่ม่การตัิ�งถูิ�นฐานใหม่เกิด้ข้่�นโด้ยปราศจากความยนิยอม
ท่�ม่การบอกแจ้ง เข้้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ ( the free, prior and informed consent)ข้องชื่นเผู่้าพิ่�นเม่องท่�เก่�ยวข้้อง 
นอกจากน่� ปฏิิญญาด้ังกล่าวยังระบุเป็นการเฉพิาะว่าการโยกย้ายออกจากท่�ดิ้นจะเกิด้ข้่�นได้้ก็ติ่อเม่�อม่ข้้อติกลงเร่�องการชื่ด้เชื่ยท่�
เป็นธิรรมและเหมาะสม และหากเป็นไปได้้ติ้องม่ทางเล่อกในการกลับค่นถูิ�นนั�นได้้อ่กด้้วย82 ปฏิิญญาฯด้ังกล่าวยังกำาหนด้อ่กว่า 
ชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องม่สิทธิิเข้้าร่วมในการติัด้สินใจในเร่�องติ่าง ๆ ซึ่่�งอาจม่ผู้ลกระทบติ่อสิทธิิข้องพิวกเข้า โด้ยผู้่านทางผู้้้แทนท่�พิวกเข้า

76 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 4 เร่�อง สิทธิิท่�ในท่�พิักอาศัยท่�เหมาะสม (ข้้อ 11 (1))’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/1992/23, 13 ธิันวาคม 
ค.ศ. 1991, ย่อหน้า 8(a) ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html (ภูาษาอังกฤษ)

77 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 8 
78 คณะมนติรสิ่ทธิมินษุยชื่น, ‘รายงานข้องผู้้เ้สนอรายงานพิเิศษ Miloon Kothari เร่�องการม่ท่�พิกัอาศยัท่�เหมาะสมเปน็องค์ประกอบข้องสทิธิิในการ

ม่มาติรฐานการครองชื่่พิท่�เพิ่ยงพิอ’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ. E/CN.4/2005/48, 3 ม่นาคม 2548, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/
docid/42d66e8a0.html (ภูาษาอังกฤษ) 

79 CESCR, ‘ความเหน็ทั�วไปฉบบัท่� 4 เร่�อง สทิธิทิ่�จะมท่่�พิกัอาศยัท่�เหมาะสม (ข้อ้ 11 (1))’, เอกสารองคก์ารสหประชื่าชื่าติ ิE/1992/23, 13 ธินัวาคม 
ค.ศ. 1991, ย่อหน้า 8(a) ด้้ได้้ท่�https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html (ภูาษาอังกฤษ)

80 เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ A/Res/73/165, ข้้อ 17
81 ข้้อ 10, ปฏิิญญาสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยสิทธิิชื่นเผู้่าพิ่�นเม่อง, มติิ 61/295 รับรองโด้ย สมัชื่ชื่าใหญ่แห่งสหประชื่าชื่าติิ วันท่� 13 กันยายน 2550, ด้้

ได้ท่้� https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf 
(ภูาษาอังกฤษ)

82 เพิิ�งอ้าง

https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.refworld.org/docid/42d66e8a0.html
https://www.refworld.org/docid/42d66e8a0.html
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf


29บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

เล่อกข้่�นมาติามกระบวนการข้องตินเอง ในข้ณะเด้ย่วกนัพิวกเข้าม่สทิธิท่ิ�จะธิำารงรกัษาและพิฒันาสถูาบันท่�ทำาหนา้ท่�ตัิด้สนิใจอันเปน็
ลักษณะข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องข้องตินเอง83 ฉะนั�น รัฐจะติ้องปร่กษาและร่วมม่ออย่างสุจริติใจกับชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องท่�เก่�ยวข้้องโด้ยผู้่าน
ทางสถูาบันอันเป็นผู้้้แทนข้องเข้าเพิ่�อจะข้อรับความยินยอมท่�ม่การบอกแจ้ง เข้้าใจล่วงหน้าและเป็นอิสระ ก่อนท่�จะม่การรับรอง
และด้ำาเนนิการติามมาติรการท่�อาจสง่ผู้ลกระทบต่ิอพิวกเข้า84 อ่กทั�งข้อ้ 32 ข้องปฏิิญญาฯกำาหนด้หนา้ท่�ข้องรฐัในการยอมรบัและ
คุ้มครองสิทธิิในท่�ด้ิน เข้ติแด้นและทรัพิยากรข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่อง รวมถู่งจัด้ให้ม่การเย่ยวยาท่�ม่ประสิทธิิภูาพิ85 โด้ยสรุปได้้ด้ังน่� 

1. ชื่นพิ่�นเมอ่งด้ั�งเด้มิมส่ทิธิใินการติดั้สนิใจและพิฒันาลำาด้บัความสำาคญัและยทุธิศาสติรส์ำาหรับการพิฒันาหรอ่การใชื่ท้่�ด้นิ 
เข้ติแด้นและทรัพิยากรอ่�น ๆ ข้องติน 

2. รัฐติ้องปร่กษาและร่วมม่อโด้ยสุจริติใจกับชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องท่�เก่�ยวข้้องผู้่านทางสถูาบันท่�เป็นติัวแทนข้องพิวกเข้า ในการ
ข้อความยินยอมท่�ม่การบอกแจ้ง และเป็นอิสระก่อนม่การอนุมัติิโครงการใด้ ๆ ท่�ส่งผู้ลกระทบต่ิอท่�ด้ิน เข้ติแด้นและ
ทรัพิยากรอ่�น ๆข้องพิวกเข้า โด้ยเฉพิาะโครงการท่�เก่�ยวข้้องกับการพิัฒนา การใชื่้ประโยชื่น์หร่อการแร่ธิาติุ นำ�า หร่อ
ทรัพิยากรอ่�น ๆ86 

บทบัญญัติิติามปฏิิญญาฯฉบับน่� รวมบทบัญญัติิเร่�องความยินยอมท่�ม่การบอกแจ้ง เข้้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ มิได้้เป็นการ
สร้างสิทธิิใหม่ให้กับชื่นพิ่�นเม่องด้ั�งเด้ิม ทว่าเป็น“การรวบรวมหลักการสิทธิิมนุษยชื่นทั�วไปและสิทธิิท่�เก่�ยวเน่�องกับบริบททาง
ประวัติิศาสติร์ วัฒนธิรรมและสภูาพิทางสังคมในบริบทท่�จำาเพิาะข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่อง”87 ม่การย่นยันว่ารัฐม่หน้าท่�ในการข้อความ
ยินยอมท่�ม่การบอกแจ้ง เข้้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระจากชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องโด้ยหน่วยงานท่�ม่หน้าท่�กำากับด้้แลด้้านสิทธิิมนุษยชื่น
ระหว่างประเทศต่ิาง ๆ ได้้แก่ CESCR,88 คณะกรรมการแห่งสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการข้จัด้การเล่อกปฏิิบัติิทางเชื่่�อชื่าติิในทุก 
ร้ปแบบ (the UN Committee on the Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination),89  

คณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิ(the UN Human Rights Committee),90 คณะกรรมาธิิการสิทธิิมนุษยชื่นและ
สิทธิิปวงชื่นแห่งแอฟ้ริกา (the African Commission on Human and People’s Rights),91 และศาลสิทธิิมนุษยชื่นแห่งทว่ป
อเมริกา (the Inter-American Court of Human Rights)92

กลไกชื่ำานญัการแหง่สหประชื่าชื่าติดิ้า้นสทิธิขิ้องชื่นเผู้า่พิ่�นเมอ่ง (UN Expert Mechanism on Rights of Indigenous Peoples) 
ระบุว่า ความยินยอมอย่างสมัครใจโด้ยรับข้้อม้ลเพิ่ยงพิอและแจ้งล่วงหน้า “ประกอบด้้วยสิทธิิข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องท่�สัมพิันธิ์และ
ส่งเสริมซึ่่�งกันและกันสามประการ ได้้แก่ สิทธิิท่�จะได้้รับการปร่กษาหาร่อ สิทธิิในการม่ส่วนร่วม และสิทธิิในท่�ด้ิน เข้ติแด้นและ
ทรัพิยากรข้องพิวกเข้า ปฏิิญญาฉบับน่�ระบุว่าความยินยอมอย่างสมัครใจโด้ยได้้รับข้้อม้ลเพิ่ยงพิอและแจ้งล่วงหน้าจะไม่เกิด้ข้่�น
หากข้าด้องค์ประกอบอันใด้อันหน่�งไป ด้้วยเหติุน่� รัฐจ่งม่พิันธิกรณ่ท่�จะเข้้ามาปร่กษากับชื่นพิ่�นเม่องด้ั�งเด้ิม โด้ยม่กระบวนการพิ้ด้
คุยและเจรจาท่�ม่คุณภูาพิและโด้ยย่ด้เอาความยินยอมข้องชื่นพิ่�นเม่องด้ั�งเด้ิมเป็นวัติถูุประสงค์หลัก”93

83 เพิิ�งอ้าง, ข้้อ 18
84 เพิิ�งอ้าง, ข้้อ19
85 เพิิ�งอ้าง, ข้้อ 26(3), 27 และ 28
86 เพิิ�งอ้าง, ข้้อ 32
87 กลไกชื่ำานัญการแห่งสหประชื่าชื่าติิด้้านสิทธิิข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่อง, ‘ความยินยอมอย่างสมัครใจ แจ้งล่วงหน้า และได้้รับข้้อม้ลเพิ่ยงพิอ: วิธิ่การโด้ย

ย่ด้หลักสิทธิิมนุษยชื่น’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ A/HRC/39/62, 10 สิงหาคม 2561,ย่อหน้า 3, ด้้ได้้ท่� https://undocs.org/en/A/
HRC/39/62 (ภูาษาอังกฤษ)

88 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 21 เร่�อง สิทธิิเข้้าร่วมในชื่่วิติทางวัฒนธิรรมข้องชืุ่มชื่น’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/GC/21, 21 
ธิันวาคม 2552, ย่อหน้า 36, ด้้ได้้ท่�https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html (ภูาษาอังกฤษ)

89 คณะกรรมการวา่ด้ว้ยการข้จดั้การเลอ่กปฏิบัิติทิางเช่ื่�อชื่าติใินทกุรป้แบบแหง่สหประชื่าชื่าติ,ิ ‘ คำาแนะนำาทั�วไปฉบบัท่� 23: ชื่นเผู้า่พิ่�นเมอ่ง’, เอกสาร
องค์การสหประชื่าชื่าติิ A/52/18, ภูาคผู้นวก 5, (รับรองเม่�อ 18 สิงหาคม 2540), ย่อหน้า 5

90 คณะกรรมการสทิธิมินษุยชื่นแหง่สหประชื่าชื่าติ,ิ คด้ร่ะหวา่ง Ángela Poma Poma กบั เปร,้ 27/3/2009, Communication No. 1457/2006, 
เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ CCPR/C/95/D/1457/2006, 27 ม่นาคม 2552, ย่อหน้า 7.6, ด้้ได้้ท่� https://juris.ohchr.org/Search/
Details/1495 (ภูาษาอังกฤษ)

91 คด้่ระหว่าง Centre for Minority Rights Development (เคนย่า) และ Minority Rights Group ในนามข้อง Endorois Welfare Council 
กับ เคนย่า, 276/2003, คณะกรรมาธิิการสิทธิิมนุษยชื่นและสิทธิิปวงชื่นแห่งแอฟ้ริกัน, 4 กุมภูาพิันธิ์ 2553, ด้้ได้้ท่� http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4b8275a12.html (ภูาษาอังกฤษ)

92 คด้่ระหว่าง Saramaka People กับ Suriname, คำาพิิพิากษาข้องศาลสิทธิิมนุษยชื่นแห่งทว่ปอเมริกา, ชืุ่ด้ C (เลข้ 172), 28 พิฤศจิกายน 2550, 
ด้้ได้้ท่� http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_ing.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

93 กลไกชื่ำานัญการแห่งสหประชื่าชื่าติิด้้านสิทธิิข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่อง, ‘ความยินยอมท่�ม่การบอกแจ้ง เข้้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ : วิธิ่การด้้าน 

https://undocs.org/en/A/HRC/39/62
https://undocs.org/en/A/HRC/39/62
https://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html
https://juris.ohchr.org/Search/Details/1495
https://juris.ohchr.org/Search/Details/1495
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8275a12.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b8275a12.html
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_ing.pdf


30 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

• กลไกชื่ำานัญการได้้วางองค์ประกอบท่�จำาเป็นเพิ่�อรับรองกระบวนการความยินยอมท่�ม่การบอกแจ้ง เข้้าใจล่วงหน้า และ
เป็นอิสระ เชื่่น

• บริบทหร่อสภูาพิข้องกระบวนการควรจะเป็นไปโด้ยปราศจากการการข้่มข้้่ การบ่บบังคับ หร่อ การล่อลวง
• ชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องควรม่เสร่ภูาพิท่�จะได้้ม่ติัวแทนติามธิรรมเน่ยมด้ั�งเด้ิม ติามกฎหมาย ประเพิณ่ และระเบ่ยบการข้อง 

พิวกเข้าเอง โด้ยคำาน่งถู่งเพิศและการม่ส่วนร่วมข้องภูาคส่วนติ่าง ๆ ภูายในชืุ่มชื่นข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องด้้วย
• ชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องควรม่เสร่ภูาพิท่�จะชื่่�แนะและกำาหนด้แนวทางข้องกระบวนปร่กษาหาร่อ พิวกเข้าควรม่อำานาจในกำาหนด้

ว่าการปร่กษาจะเกิด้ข้่�นในลักษณะใด้และแนวทางปฏิิบัติิข้องกระบวนปร่กษาหาร่อควรจะม่ลักษณะอย่างไร
• ชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องม่สิทธิิในการเข้้าถู่งและติัด้สินใจท่�ทันการณ์ โด้ยพิวกเข้าควรได้้เข้้ารับการปร่กษาหาร่อและการม่ส่วน

ร่วมติั�งแติ่ข้ั�นติอนการวางกรอบความคิด้และการวางแผู้นโครงการ ไม่ใชื่่ในระยะท้าย ๆ ข้องการพิัฒนาโครงการท่�ราย
ละเอ่ยด้อันเป็นสาระสำาคัญถู้กกำาหนด้ไว้หมด้แล้ว

• ข้้อม้ลสำาหรับชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องควรม่ความครบถู้วนทั�งในเชื่ิงปริมาณและคุณภูาพิ เป็นกลาง ถู้กติ้องและชื่ัด้เจน โด้ยติ้อง
นำาเสนอในวิธิ่การ ร้ปแบบและภูาษาท่�ชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องสามารถูเข้้าใจได้้ 

• สาระสำาคัญข้องข้้อม้ลเก่�ยวกับโครงการควรรวมถู่งสภูาพิ ข้นาด้ ระยะเวลา ความสามารถูในการแก้ไข้เปล่�ยนแปลง
ในภูายหลังและข้อบเข้ติข้องโครงการหร่อกิจกรรมท่�นำาเสนอ เหตุิผู้ลข้องการทำาโครงการ พิ่�นท่�ท่�จะได้้รับผู้ลกระทบ  
ผู้ลการประเมินผู้ลกระทบด้้านสังคม สิ�งแวด้ล้อมและวัฒนธิรรม ประเภูทข้องการเย่ยวยาหร่อการแบ่งปันผู้ลประโยชื่น์
ท่�เก่�ยวข้้อง และ อันติรายและผู้ลกระทบท่�อาจเกิด้ข้่�น

• ควรม่การจัด้ทรัพิยากรอย่างเพิ่ยงพิอและส่งเสริมความสามารถูในการทำาหน้าท่�ข้องสถูาบันผู้้้แทนหร่อกลไกการแสด้ง
เจติจำานงข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่องโด้ยไม่ม่การแทรกแซึ่งความเป็นอิสระข้องสถูาบันด้ังกล่าว94 

นอกจากน่� กลไกชื่ำานญัการ ยงัเนน้วา่“หลกัการเร่�องความยนิยอมท่�มก่ารบอกแจ้ง เข้า้ใจลว่งหน้า และเปน็อสิระ กำาเนดิ้ข่้�นมาภูาย
ใติก้รอบข้องสทิธิมินษุยชื่น โด้ยไมมุ่ง่ประสงคใ์ห้ม่การติอบรบัการข้อความยนิยอม เพ่ิยงวา่ “ยอมรบั” ติอ่สิ�งท่�ถูก้กำาหนด้ไวแ้ลว้ … 
แติห่มายความวา่ความยนิยอมนั�นจะเกดิ้ข้่�นกต็ิอ่เม่�อ มก่ารกระทำาครบถูว้นติามเกณฑทั์�งสามประการ คอ่ความยนิยอมท่�มก่ารบอก
แจ้ง เข้้าใจล่วงหน้า และเป็นอิสระ ซึ่่�งความยินยอมโด้ยชื่ัด้แจ้งนั�นถู้กกำาหนด้ในความติกลงเพิ่�อหลักฐานข้องความยินยอมนั�น”95 

2.2.3 การบังคับขับไล่ 

ประเทศไทยม่พิันธิกรณ่ติามสนธิิสัญญาด้้านสิทธิิมนุษยชื่นต่ิาง ๆ รวมถู่ง ICCPR และ ICESCR ท่�จะงด้เว้นและป้องกันไม่ให้ม่
การบังคับข้ับไล่ออกจากท่�ด้ิน CESCR ให้นิยามการบังคับขั้บไล่ออกจากท่�ด้ินว่าค่อ “การโยกย้ายบุคคล ครอบครัว และ/หร่อ
ชืุ่มชื่นออกจากบ้าน และ/หร่อท่�ดิ้นท่�พิวกเข้าครอบครองไม่ว่าเป็นการถูาวรหร่อชื่ั�วคราว โด้ยขั้ด้กับความประสงค์ข้องพิวกเข้า 
และปราศจากหลักประกันทางกฎหมายและการเข้้าถู่งการคุ้มครองทางกฎหมาย หร่อความคุ้มครองในร้ปแบบอ่�นท่�เหมาะสม”96

CESCR กล่าวยำ�าว่า การข้ับไล่ออกจากท่�ด้ินอาจถู้กใชื่้เป็นมาติรการสุด้ท้าย เม่�อติัวเล่อกอ่�น ๆ ถู้กพิิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม 
โด้ยจะทำาได้้ก็ติ่อเม่�อรัฐได้้จัด้ให้ม่กระบวนท่�ม่ไว้เพิ่�อประกันการคุ้มครองสิทธ์ิิอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั�น กระบวนการดั้งกล่าว 
หมายรวมถู่ง 

(1) การปร่กษาหาร่อกับบุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบโด้ยแท้จริง
(2) การแจ้งให้ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบทราบล่วงหน้าติามสมควรและสมเหติุสมผู้ล ก่อนการข้ับไล่ออกจากท่�ด้ิน
(3) ให้ข้้อม้ลเก่�ยวกับการขั้บไล่ออกจากท่�ด้ิน และ (หากเป็นไปได้้) ข้้อม้ลเก่�ยวกับวตัิถูุประสงค์ในการใชื่้ท่�ด้ินท่�ม่การข้ับไล่

แก่ผู้้้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบทั�งหมด้ในเวลาท่�สมควร 
(4) ม่เจ้าหน้าท่�รัฐหร่อผู้้้แทนปรากฎอย้่ด้้วยระหว่างการข้ับไล่
(5) ระบุติัวบุคคลทุกคนท่�เก่�ยวข้้องในการข้ับไล่ออกจากท่�ด้ินอย่างชื่ัด้เจน
(6) ต้ิองไม่กระทำาการขั้บไล่ในช่ื่วงท่�สภูาพิอากาศยำ�าแย่หร่อในช่ื่วงกลางค่น เว้นแต่ิจะได้้รบัความยนิยอมจากผู้้้ได้้รบัผู้ลกระทบ

สิทธิิมนุษยชื่น’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ A/HRC/39/62, 10 สิงหาคม 2561, ย่อหน้า 14 - 15, ด้้ได้้ท่� https://undocs.org/en/A/
HRC/39/62 (ภูาษาอังกฤษ)

94 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 20 – 23
95 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 24
96 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 7 เร่�อง สิทธิิในอย้่อาศัยท่�เหมาะสม (ข้้อ 11.1): การบังคับข้ับไล่ออกจากท่�ด้ิน’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ 

E/1998/22, 2540, ย่อหน้า 3 ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html (ภูาษาอังกฤษ)
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31บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

(7) จัด้ให้ม่การเย่ยวยาทางกฎหมาย
(8) หากเป็นไปได้้ ให้ความชื่่วยเหล่อทางกฎหมายแก่บุคคลท่�ติ้องการเร่ยกร้องค่าชื่ด้เชื่ยผู้่านกระบวนการทางศาล97

CESCR ยงัได้ก้ลา่วเพิิ�มเติมิวา่การข้บัไลอ่อกจากท่�ดิ้นจะสามารถูกระทำาได้ต้ิอ่เม่�อม่การด้ำาเนนิการติามข้อ้บญัญตัิกิฎหมายระหวา่ง
ประเทศว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่นโด้ยเคร่งครัด้ และติ้องเป็นไปอย่างสมเหติุสมผู้ลและได้้สัด้ส่วน98 ยิ�งไปกว่านั�น การข้ับไล่จะติ้องไม่ 
“ผู้ลักให้บุคคลกลายเป็นบุคคลไร้บ้านหร่อเป็นผู้้้ม่ความเปราะบางติ่อการถู้กละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นประการอ่�น ๆ”99

ผู้้้เสนอรายงานพิิเศษแห่งสหประชื่าชื่าติิ (UN Special Rapporteur) ว่าด้้วยท่�อย่้อาศัยท่�เหมาะสม ได้้พิัฒนาหลักการและ 
แนวปฏิิบัติิพิ่�นฐานว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายถูิ�นเน่�องจากการพิัฒนา (UN Basic Principles and Guidelines on 
Development-Based Evictions and Displacement หร่อ “หลักการพิ่�นฐานฯ”) ท่�สะท้อนมาติรฐานและบรรทัด้ฐานการ
ใชื่้การต่ิความกฎหมายท่�ม่อย้่ในประเด้็นการบังคับข้ับไล่100 โด้ยม่รายละเอ่ยด้ข้องแนวปฏิิบัติิเป็นข้ั�นติอนทั�งก่อน ระหว่าง และ 
ภูายหลังการบังคับขั้บไล่ เพิ่�อประกันความสอด้คล้องกับหลักการข้องกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่นท่�เก่�ยวข้้อง 
โด้ยเน้นยำ�าถู่งความสำาคัญข้องการจัด้ให้ม่ท่�อย่้อาศัยทด้แทนและค่าชื่ด้เชื่ยท่�เพ่ิยงพิอแก่ผู้้้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบ ไม่ว่าเข้าเหล่านั�นจะ
เป็นผู้้้เชื่่า เจ้าข้อง ผู้้้ครอบครอง หร่อท่�อย้่อาศัยในท่�ด้ินอันเป็นวัติถูุแห่งการข้ับไล่ก็ติาม 

หลักการพิ่�นฐานยงัได้ใ้หร้ายละเอย่ด้เพิิ�มเติมิวา่ “ไมว่่าในสถูานการณใ์ด้และโด้ยไม่เลอ่กปฏิบิตัิ ิเจ้าหนา้ท่�ท่�ม่อำานาจควรประกนัวา่
อย่างน้อยท่�สุด้บุคคลหร่อกลุ่มบุคคลท่�ถู้กข้ับไล่ โด้ยเฉพิาะผู้้้ท่�ไม่สามารถูทำามาหาเล่�ยงตินเองได้้จะเข้้าถู่งสิ�งติ่อไปน่�โด้ยปลอด้ภูัย
และมั�นคง (ก) อาหารท่�จำาเป็น นำ�าด้่�มและการม่สุข้อนามัยท่�ด้่ (ข้) ท่�พิักพิิงและบ้านพัิกพิ่�นฐาน (ค) เคร่�องนุ่งห่มท่�เหมาะสม  
(ง) บริการทางการแพิทย์ท่�จำาเป็น (จ) ทรัพิยากรสำาหรับการด้ำารงชื่่พิ (ฉ) อาหารสัติว์เพิ่�อการปศุสัติว์และการเข้้าถู่งทรัพิยากร 
ส่วนรวมท่�เคยใชื่้ประโยชื่น์อย้่ก่อนหน้า และ (ชื่) การศ่กษาสำาหรับเด้็กและศ้นย์ด้้แลเด้็ก รัฐควรประกันอ่กด้้วยว่าสมาชื่ิกท่�มาจาก
ครอบครัวข้ยายหร่อชืุ่มชื่นเด้่ยวกันจะไม่พิลัด้พิรากจากกันโด้ยผู้ลข้องการถู้กข้ับไล่ออกจากท่�ด้ิน”101

หลกัการพิ่�นฐานยังวางแนวปฏิิบัติใินการหาร่อกบัผู้้้ท่�นา่จะได้้รบัผู้ลกระทบติามแผู้นและกระบวนการพัิฒนาในเข้ติเม่องและชื่นบท 
และเรย่กรอ้งใหร้ัฐทั�งหลายจัด้ทำาการประเมินผู้ลกระทบ “กอ่นม่การเริ�มโครงการใด้ท่�อาจส่งผู้ลใหม้่การข้บัไล่คนและทำาใหก้ลาย
เปน็คนพิลัด้ถิู�น โด้ยม่วัติถูปุระสงค์เพิ่�อการคุ้มครองสิทธิิมนษุยชื่นข้องบคุคล กลุม่คน และชุื่มชื่นท่�อาจจะได้้รบัผู้ลกระทบอยา่งเต็ิม
ร้ปแบบ รวมทั�งคุ้มครองไม่ให้ถู้กบังคับข้ับไล่ด้้วย”102 

นอกจากน่� หลักการพิ่�นฐานยังระบุด้้วยว่าการประเมินผู้ลกระทบควรด้ังกล่าว “ติ้องพิิจารณาผู้ลกระทบให้ครอบคลุมถู่งกรณ่การ
ข้บัไล ่สติร่ เด็้ก คนชื่รา และกลุม่บคุคลชื่ายข้อบ การประเมนิเหลา่น่�ควรพิิจารณาจากข้้อม้ลท่�ถูก้เกบ็รวบรวมโด้ยจำาแนกติามกลุม่
ติ่าง ๆ โด้ยม่การบ่งชื่่�และพิิเคราะห์ผู้ลกระทบท่�แติกติ่างกันข้องคนในแติ่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม” 103

2.2.4 สิทธิด้านสุขภาพ

มาติรา 12 ข้องอนุสัญญา ICESCR ประกัน “สิทธิิข้องทุกคนท่�จะม่สุข้ภูาพิกายและสุข้ภูาพิจิติติามมาติรฐานท่�ส้งท่�สุด้เท่าท่� 
เป็นได้้” รวมทั�ง “การปรับปรุงสุข้ภูาวะทางสิ�งแวด้ล้อมและอุติสาหกรรมในทุก ๆ ด้้าน”

CESCR ได้้อธิิบายไว้ในความเห็นทั�วไปฉบับท่� 14 (General Comment No. 14) ว่าสิทธิิด้้านสุข้ภูาพิครอบคลุมถู่งการเข้้าถู่ง 
นำ�าด้่�มท่�ปลอด้ภัูยและการม่สุข้ลักษณะท่�ด้่ การจัด้หาอาหารท่�ปลอด้ภัูย โภูชื่นาการท่�ด่้และท่�อย้่อาศัยท่�เพิ่ยงพิอ ม่สภูาพิการ
ทำางานและสิ�งแวด้ล้อมท่�เป็นมิติรติ่อสุข้ภูาพิ คณะกรรมการยังอธิิบายเพิิ�มเติิมอ่กว่า “การปรับปรุงสุข้ภูาวะทางสิ�งแวด้ล้อมและ
อุติสาหกรรมในทุก ๆ ด้้าน” หมายรวมถู่งการกระทำาด้ังติ่อไปน่� 

97 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 15 
98 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 14
99 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 16
100 คณะมนติร่สิทธิมินษุยชื่น, ‘รายงานข้องผู้้เ้สนอรายงานพิเิศษ Miloon Kothari เร่�องการม่ท่�พิกัอาศยัท่�เหมาะสมเป็นองค์ประกอบข้องสทิธิิในการ

ม่มาติรฐานการครองชื่่พิท่�เพิ่ยงพิอ’ (“หลักการพิ่�นฐานฯ”), เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิA/HRC/4/18, 5 กุมภูาพิันธิ์ 2550, ภูาคผู้นวก1, ด้้
ได้้ท่� https://undocs.org/A/HRC/4/18 (ภูาษาอังกฤษ)

101 หลักการพิ่�นฐาน, ย่อหน้า 52 
102 หลักการพิ่�นฐาน, ย่อหน้า 32 – 33
103 หลักการพิ่�นฐาน, ย่อหน้า 32 – 33 

https://undocs.org/A/HRC/4/18


32 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

• มาติรการป้องกันอุบัติิเหติุและโรคภูัยจากการทำางาน
• ประกันการเข้้าถู่งแหล่งนำ�าด้่�มท่�ด้่�มได้้อย่างปลอด้ภูัยและเพิ่ยงพิอ และการม่สุข้อนามัยพิ่�นฐาน 
• ป้องกันและลด้การปล่อยสารท่�เป็นอันติรายติ่อมนุษย์ เชื่่น สารกัมมันติภูาพิรังส่ สารเคม่อันติรายหร่อการก่อให้ 

สิ�งแวด้ล้อมเป็นพิิษ 

คณะกรรมการเน้นยำ�าว่า ความรัฐล้มเหลวในการบัญญัติิหร่อบังคับใชื่้กฎหมายเพิ่�อป้องกันมลภูาวะทางนำ�า อากาศ และด้ิน จาก
อตุิสาหกรรมท่�นำาทรพัิยากรธิรรมชื่าติมิาปรบัใชื่เ้ปน็วตัิถูดิุ้บและอตุิสาหกรรมการผู้ลิติถูอ่เปน็การละเมิด้พินัธิกรณใ่นการคุม้ครอง
สิทธิิในสุข้ภูาพิ104 

2.2.5 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน

นาย John H. Knox ผู้้้เสนอรายงานพิิเศษแห่งสหประชื่าชื่าติิ (UN Special Rapporteur) ในประเด้็นสิทธิิมนุษยชื่นเก่�ยวข้้อง
กับการม่สิ�งแวด้ล้อมท่�ปลอด้ภูัย สะอาด้ ด้่ติ่อสุข้ภูาพิและยั�งย่น ได้้เสนอหลักการ 16 ประการซึ่่�งเป็นพิันธิกรณ่พิ่�นฐานข้องรัฐติ่าง 
ๆ ติามกฎหมายสิทธิิมนุษยชื่นท่�เก่�ยวโยงกับการม่สิ�งแวด้ล้อมท่�ปลอด้ภัูย สะอาด้ ด้่ติ่อสุข้ภูาพิและยั�งย่น กรอบข้องหลักการทั�ง  
16 ประการน่� “มิได้ส้รา้งพินัธิกรณ่ใหม ่แต่ิเปน็การปรบัใชื่พ้ินัธิกรณ่เก่�ยวกบัสทิธิมินษุยชื่นท่�มอ่ย่้แติเ่ด้มิในบรบิทด้้านสิ�งแวด้ลอ้ม”105

หลักการด้ังกล่าว106 เน้นยำ�าพิันธิกรณ่ข้องรัฐด้ังติ่อไปน่�

• การประกัน การม่สิ�งแวด้ล้อมท่�ปลอด้ภูัย สะอาด้ ด้่ติ่อสุข้ภูาพิและยั�งย่น เพิ่�อเคารพิ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิิมนุษย
ชื่น (กรอบหลักการข้้อท่� 1)

• ด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้องโครงการและนโยบายท่�ถู้กเสนอล่วงหน้า (กรอบหลักการข้้อท่� 8)
• จัด้ให้ม่และอำานวยความสะด้วกให้กับการม่ส่วนร่วมข้องประชื่าชื่นในการติัด้สินใจเร่�องเก่�ยวข้้องกับสิ�งแวด้ล้อม  

(กรอบหลักการข้้อท่� 9) 
• ประกนัการเข้า้ถูง่การเยย่วยาท่�มป่ระสทิธิภิูาพิ ในกรณก่ารละเมดิ้สิทธิมินุษยชื่นเละการละเมดิ้กฎหมายภูายในประเทศ

ท่�เก่�ยวกับสิ�งแวด้ล้อม (กรอบหลักการข้้อท่� 10)
• ประกันการบังคับใชื่้มาติรฐานด้้านสิ�งแวด้ล้อมกับทั�งภูาครัฐและภูาคเอกชื่นอย่างม่ประสิทธิิภูาพิ (กรอบหลักการ 

ข้้อท่� 12)

2.2.6 สิทธิในการทำางานและสิทธิในสถานที่ทำางาน 

ข้้อ 6 – 8 ข้อง ICESCR คุ้มครองสิทธิิในการทำางานและสิทธิิในสถูานท่�ทำางาน นอกจากน่� ติราสารระหว่างประเทศหลายฉบับยัง
ได้้ระบุถู่งมาติรฐานสากลเร่�องสิทธิิแรงงาน ได้้แก่ อนุสัญญาติ่างๆและคำาแนะนำาข้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในข้ณะท่�
ข้้อ 22 ข้อง ICCPR คุ้มครองเสร่ภูาพิในการสมาคม รวมทั�งสิทธิิท่�จะก่อติั�งและเข้้าร่วมสหภูาพิแรงงาน

ข้อ้ 6 ข้อง ICESCR ผู้ก้พินัใหร้ฐัภูาคด่้ำาเนนิการใหส้ทิธิใินการทำางานเป็นจริงอย่างบรบิร้ณ ์เพ่ิ�อ “บรรลกุารพิฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 
และวัฒนธิรรมอยา่งต่ิอเน่�อง และการจ้างงานอยา่งบริบ้รณแ์ละเปน็ประโยชื่น์ ภูายใต้ิเง่�อนไข้ทั�งหลายท่�ม่ไวเ้พิ่�อประกนัการปกปอ้ง
เสร่ภูาพิข้ั�นพิ่�นฐานทางการเม่องและทางเศรษฐกิจข้องปัจเจกบุคคล” ข้้อ 7 ข้อง ICESCR รับรองว่าทุกคนม่สิทธิิท่�จะม่สภูาพิการ 
ทำางานท่�ยติุิธิรรมและนา่พิง่พิอใจ และกำาหนด้มาติรฐานสภูาพิการทำางานหลายประการท่�รฐัม่หนา้ท่�ติอ้งประกนั ข้อ้ 8 ข้อง ICESCR 
ระบุถู่งสิทธิิแรงงานหลายประการ รวมถู่งสิทธิิท่�จะรวมติัวและเข้้าร่วมสหภูาพิแรงงานและสหพิันธิ์แรงงาน รวมทั�งสิทธิิท่�นัด้หยุด้
งาน ทั�งน่� CESCR ได้้อธิิบายบางแง่มุมข้องสิทธิิในการทำางานในความเห็นทั�วไปฉบับท่�เก่�ยวข้้องกับข้้อ 6 และข้้อ 7 อ่กด้้วย107

104 CESCR, ‘ความเหน็ทั�วไปฉบับท่� 14 เร่�องสิทธิท่ิ�จะม่สุข้ภูาพิติามมาติรฐานส้งสดุ้เทา่ท่�เปน็ได้ ้(ข้้อ12)’, เอกสารองคก์ารสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/2000/4, 
11 สิงหาคม 2543, ย่อหน้า 51, ด้้ได้้ท่�https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

105 OHCHR, ‘กรอบหลักการเร่�องสิทธิิมนุษยชื่นกับสิ�งแวด้ล้อม’, 2561, ย่อหน้า 8, ด้้ได้้ท่� https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/
SREnvironment/Pages/FrameworkPrinciplesReport.aspx (ภูาษาอังกฤษ)

106 John H. Knox, ‘รายงานข้องผู้้้เสนอรายงานพิิเศษในประเด้็นพิันธิกรณ่สิทธิิมนุษยชื่นท่�เก่�ยวข้้องกับการม่สิ�งแวด้ล้อมท่�ปลอด้ภูัย สะอาด้ ด้่ติ่อ
สุข้ภูาพิและยั�งย่น’, คณะมนติร่สิทธิิมนุษยชื่น, 24 มกราคม 2561, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ A/HRC/37/59, ด้้ได้้ท่� https://undocs.
org/A/HRC/37/59 (ภูาษาอังกฤษ)

107 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่�18 เร่�อง สิทธิิในการทำางาน (ข้้อ 6)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ E/C.12/GC/18, 6 กุมภูาพิันธิ์ ค.ศ. 2549, 
ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html (ภูาษาอังกฤษ); CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 23 เร่�องสิทธิิในสภูาพิการ

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/FrameworkPrinciplesReport.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/FrameworkPrinciplesReport.aspx
https://undocs.org/A/HRC/37/59
https://undocs.org/A/HRC/37/59
https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html


33บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ประเทศไทยได้้ให้สัติยาบันอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศทั�งสิ�น 17 ฉบับ โด้ยเป็น 5 ฉบับพิ่�นฐานจากทั�งหมด้ 8 ฉบับ  
ด้ังติ่อไปน่�

• อนุสัญญาว่าด้้วยการเกณฑ์แรงงานหร่อแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับท่� 29) 
• อนุสัญญาว่าด้้วยค่าติอบแทนท่�เท่าเท่ยมกันสำาหรับล้กจ้างชื่ายและหญิงซึ่่�งทำางานม่ค่าเท่ากัน ค.ศ. 1951 (ฉบับท่� 100)
• อนุสัญญาว่าด้้วยค่าติอบแทนท่�เท่าเท่ยมกัน ค.ศ. 1957 (ฉบับท่� 100)
• อนุสัญญาว่าด้้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับท่� 105)
• อนุสัญญาว่าด้้วยการเล่อกปฏิิบัติิในการจ้างงานและอาชื่่พิ ค.ศ. 1958 (ฉบับท่� 111)
• อนุสัญญาว่าด้้วยอายุข้ั�นติำ�าท่�ให้จ้างงานได้้ ค.ศ. 1973 (ฉบับท่� 138) 
• อนุสัญญาเพิ่�อข้จัด้ร้ปแบบท่�เลวร้ายท่�สุด้ข้องการใชื่้แรงงานเด้็ก ค.ศ. 1999 (ฉบับท่� 182)
• อนุสัญญาว่าด้้วยการทำางานในภูาคการประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับท่� 188)108

องคก์รภูาคประชื่าสงัคมได้เ้รย่กรอ้งใหร้ฐับาลไทยใหส้ตัิยาบันอนุสญัญาแรงงานระหวา่งประเทศฉบับท่� 87 และ 98109 โด้ยเหน็วา่
เสร่ภูาพิในการสมาคมและการร่วมเจรจาติ่อรอง เป็นหลักการพิ่�นฐานข้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โด้ย ได้้รับการรับรอง
ใน ICESCR ทว่ารัฐบาลไทยยังไม่ได้้ให้สัติยาบันแติ่อย่างใด้110 

ในฐานะท่�เป็นสมาชื่ิกข้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รัฐบาลม่ความผู้้กพิันท่�จะปฏิิบัติิติามหลักการติ่าง ๆ  ท่�ถู้กบัญญัติิไว้ใน
ธิรรมน้ญข้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศและปฏิิญญาฟ้ิลาเด้ลเฟ้ีย (Declaration of Philadelphia) ซึ่่�งรวมถู่งเสร่ภูาพิใน
การสมาคมและร่วมเจรจาติ่อรอง111 ปฏิิญญาว่าด้้วยหลักการและสิทธิิข้ั�นพิ่�นฐานในสถูานท่�ทำางาน และภูาคผู้นวกการติิด้ติามผู้ล 
(The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow up) ซึ่่�งได้้รับความเห็นชื่อบ
ใน ค.ศ. 1998 112 กำาหนด้ว่าประเทศไทยและสมาชื่ิกอ่�นทั�งหมด้ม่พิันธิกรณ่ท่�จะเคารพิ ‘สิทธิิข้ั�นพิ่�นฐาน’ บางประการด้้วยเหติุ
แห่งการเปน็สมาชื่กิภูาพิข้ององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ แมว้า่จะยงัไมไ่ด้ใ้หส้ตัิยาบนัในอนสุญัญาบางฉบบักต็ิาม ซึ่่�งสทิธิขิ้ั�น 
พิ่�นฐานยังหมายความรวมถู่งเสร่ภูาพิในการรวมกลุ่มและการร่วมเจรจาติ่อรอง

2.2.7 การเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนในกิจการสาธารณะ

กฎหมายระหว่างประเทศด้า้นสทิธิมินษุยชื่นกำาหนด้ใหร้ฐัติา่ง ๆ  มพ่ินัธิกรณท่่�จะประกนัวา่ชื่มุชื่นท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบและสาธิารณชื่น
สามารถูเข้้าถู่งข้้อม้ลและม่โอกาสท่�จะม่ส่วนร่วมในการติัด้สินใจในเร่�องท่�ส่งผู้ลกระทบติ่อพิวกเข้า กรณ่น่�ม่ความสำาคัญเป็นพิิเศษ
ในบริบทข้อง SEZ เน่�องจากผู้ลกระทบร้ายแรงติ่อสิ�งแวด้ล้อมท่�อาจเกิด้จากโครงการ และความเปราะบางเป็นพิิเศษข้องชืุ่มชื่น
ข้องชื่นเผู้่าพิ่�นเม่อง

สิทธิิด้ังท่�ได้้กล่าวมาได้้รับการรับรองในสนธิิสัญญาระหว่างประเทศด้้านสิทธิิมนุษยชื่นหลายฉบับ โด้ยเฉพิาะ หลักการท่� 10 ข้อง
ปฏิิญญาริโอว่าด้้วยสิ�งแวด้ล้อมและการพิัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) ท่�ก่อให้เกิด้สิทธิิท่�ท่�
สำาคญัในเร่�องสิ�งแวด้ลอ้มหลายประการ โด้ยระบวุา่ “บคุคลทกุคนต้ิองสามารถูเข้า้ถูง่ข้อ้มล้เร่�องสิ�งแวด้ลอ้มท่�อย้ใ่นการครอบครอง
ข้องภูาครฐัได้้ติามสมควร ทั�งน่�หมายรวมถูง่ข้้อม้ลเร่�องวตัิถูแุละกจิกรรมท่�มอ่นัติรายอาจเกดิ้ข้่�นในชื่มุชื่นข้องตินและโอกาสในการ
ม่ส่วนร่วมในกระบวนการติัด้สินใจ รัฐติ้องอำานวยความสะด้วกและส่งเสริมการรับร้้และการส่วนร่วมข้องประชื่าชื่นด้้วยการทำาให้

ทำางานยุติิธิรรมและน่าพิ่งพิอใจ (ข้้อ 7)’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิE/C.12/GC/23, 7เมษายน 2559, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/
docid/5550a0b14.html (ภูาษาอังกฤษ)

108 ประเทศไทยให้สัติยาบันอนุสัญญาว่าด้้วยการทำางานในภูาคการประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับท่� 188) ในวันท่� 30 มิถูุนายน 2562 และม่ผู้ลบังคับใชื่้
เม่�อวันท่� 30 มกราคม 2563

109 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่� 87 ว่าด้้วยเร่�องเสร่ภูาพิในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิิในการรวมตัิว ค.ศ.1948 และ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่� 98 ว่าด้้วยสิทธิิในการรวมติัวกันและการเจรจาติ่อรอง ค.ศ.1949

110 จากข้้อม้ลข้องกระทรวงแรงงาน พิบว่าไม่ได้้ม่การให้สัติยาบัน กระทั�งออกกฎหมายภูายในประเทศ เพ่ิ�อเปิด้ช่ื่องให้อนุสัญญาฯ ม่ผู้ล โปรด้ด้้ 
Wassana Lamdee, ‘กระทรวงแรงงาน แจงเหติุยังไม่รับอนุสัญญาILO 87 และ98 อ้างรอแก้กฎหมาย, 31 มกราคม 2563, ด้้ได้้ท่� https://bit.
ly/3gp3cRk/ (ภูาษาอังกฤษ)

111 ILO, ‘เสร่ภูาพิในการสมาคม: บทสรุปการติัด้สินใจและหลักการข้องเสร่ภูาพิในการสมาคม, คณะกรรมการปกครองข้อง ILO ’, 5th rev. ed. 
2554, ย่อหน้า15, ด้้ได้้ท่� http://www.ilo.org/ilolex/english/23e2006.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

112 ปฏิญิญา ILO ว่าด้ว้ยหลกัการและสทิธิขิ้ั�นพิ่�นฐานในการทำางาน ผู้นวกการติดิ้ติามผู้ล ด้ไ้ด้ท้่� https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/
textdeclaration/lang--en/index.htm (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html
https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html
https://voicelabour.org/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97/
https://voicelabour.org/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AA-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97/
http://www.ilo.org/ilolex/english/23e2006.pdf
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm


34 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ข้อ้มล้ติา่ง ๆ  สามารถูเข้า้ถูง่ได้โ้ด้ยสาธิารณชื่นทั�วไปเป็นวงกวา้ง นอกจากน่�ยงัควรม่การประกันการเข้า้ถู่งกระบวนการยติุิธิรรมทั�ง
ทางศาลและกระบวนการทางปกครอง รวมถู่งการจัด้ให้ม่การชื่ด้ใชื่้และการเย่ยวยาข้่�น113 

อนุสัญญาว่าด้้วยการเข้้าถู่งข้้อม้ลข้่าวสาร การม่ส่วนร่วมข้องประชื่าชื่นในกระบวนการติัด้สินใจ และการเข้้าถู่งความยุติิธิรรมใน
ประเด้็นสิ�งแวด้ล้อม ค.ศ. 1998 หร่อ อนุสัญญาอาร์ฮ้ส (Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, “Aarhus Convention”) ได้้กำาหนด้แนวทางปฏิิบัติิ
สากลท่�ด้ท่่�สุด้เก่�ยวกบัพัินธิกรณ่เชื่งิกระบวนการ และการม่สว่นรว่มข้องประชื่าชื่นในกระบวนการตัิด้สนิใจในเร่�องสิ�งแวด้ลอ้มและ
เร่ยกร้องให้ม่ความโปร่งใสและการม่ส่วนร่วม อย่างไรก็ติาม ประเทศไทยไม่ได้้เป็นภูาค่อนุสัญญาอาร์ฮ้สฉบับด้ังกล่าว114

การเข้้าถู่งข้้อม้ลท่�เก่�ยวข้้องอย่างทันท่วงท่และโอกาสท่�จะได้้รับการปร่กษาหาร่ออย่างจริงจัง เป็นองค์ประกอบท่�สำาคัญอย่างยิ�ง
เพิ่�อท่�จะทำาให้บุคคลสามารถูม่ส่วนร่วมในกระบวนการติัด้สินใจในเร่�องท่�กระทบกับชืุ่มชื่นหร่อสภูาพิแวด้ล้อมข้องพิวกเข้าโด้ยได้้
รับข้้อม้ลประกอบการติัด้สินใจอย่างรอบด้้าน115 การม่ส่วนร่วมอย่างม่ประสิทธิิภูาพิในการติัด้สินใจ หมายความว่า บุคคลท่�อาจ
ได้้รับผู้ลกระทบจากการตัิด้สินใจดั้งกล่าวม่สิทธิิท่�จะม่ส่วนร่วมและสามารถูโน้มน้าวการตัิด้สินใจนั�น ชืุ่มชื่นและบุคคลท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบติ้องถู้กรวมอย้่ในการวิเคราะห์ผู้ลกระทบและในการออกแบบกระบวนการติัด้สินใจ116 กรณ่น่�สอด้คล้องกับหลักการท่�
รัฐทั�งหลายรับรองว่าบุคคลทุกคนม่สิทธิิเข้้าร่วมในการติัด้สินใจข้องรัฐบาลข้องติน117 การม่ส่วนร่วมด้ังกล่าวม่ความสำาคัญติ่อการ
ปกครองท่�ม่ธิรรมาภูิบาลและติ่อการพิัฒนาท่�ยั�งย่น118 

แนวปฏิบิตัิสิากลท่�ด้ท่่�สดุ้ในกรณข่้องการติดั้สนิใจในเร่�องท่�สง่ผู้ลกระทบติอ่ชุื่มชื่นและสิ�งแวด้ลอ้มคอ่ การจดั้ใหม้ก่ระบวนการการ
ปร่กษาหาร่อโด้ยแท้จริง โด้ยให้ประชื่าชื่นสามารถูเข้้าถู่งข้้อม้ลท่�เก่�ยวข้้องอย่างทันท่วงท่ (อาทิ แผู้นท่�ม่การเสนอ ทางเล่อกต่ิาง ๆ  ติาม
แผู้น การประเมินผู้ลกระทบต่ิาง ๆ แผู้นการโยกย้ายออกจากท่�ด้ินและแผู้นเร่�องการติั�งรกรากใหม่) ประกอบกับการให้ประชื่าชื่น
ม่โอกาสนำาเสนอข้้อคิด้เห็น ข้้อคัด้ค้าน และทางเล่อกอ่�น119 การเปิด้เผู้ยข้้อม้ลโด้ยทันท่วงท่ในระหว่างข้ั�นติอนข้องการวางแผู้น
โครงการนับเป็นสิ�งสำาคญัยิ�ง โด้ยมก่ารเผู้่�อเวลาอันเหมาะสมใหป้ระชื่าชื่นได้พ้ิจิารณา และมก่ารรับฟ้งัความคดิ้เห็นสาธิารณะเพิ่�อ
เปดิ้โอกาสใหป้ระชื่าชื่นได้โ้ติแ้ยง้การติดั้สนิใจ และ/หรอ่นำาเสนอแผู้นทางเลอ่กอ่�น ๆ 120 การไมป่ฏิบิตัิติิามพินัธิกรณเ่ชื่งิกระบวนการ
ด้ังกล่าวมา ไม่เพิ่ยงแต่ิเป็นการละเลยพัินธิกรณ่เท่านั�น แต่ิจะส่งผู้ลเส่ยประการอ่�น อาทิ เส่�อมถูอยข้องสิ�งแวด้ล้อม ซึ่่�งจะยัง 
ผู้ลกระทบมายังการใชื่้สิทธิิข้องบุคคล และอาจถู่งข้นาด้เป็นการละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นได้้121

คณะกรรมการกำากับด้้แลติามสนธิิสัญญาฉบับติ่าง ๆ ข้องสหประชื่าชื่าติิ อาทิ CESCR คณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่น และ คณะ

113 UNGA, ‘ปฏิิญญาริโอว่าด้้วยสิ�งแวด้ล้อมและการพิัฒนา’, เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 สิงหาคม 2535, ด้้ได้้ท่� 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_
Vol.I_Declaration.pdf (ภูาษาอังกฤษ) 

114 RWI, ‘สทิธิิมนุษยชื่นข้องผู้้้หญงิและสทิธิิในการเข้า้ถู่งสิ�งแวด้ลอ้มท่�สะอาด้ ปลอด้ภัูย ด้ต่ิอ่สขุ้ภูาพิ และยั�งยน่’, 2562 ด้ไ้ด้ท้่� https://www.icj.org/
wp-content/uploads/2019/12/Women%E2%80%99s-Human-RigHts-and-tHe-RigHt-to-a-Clean-safe-HealtHy-and-sustainable-
enviRonment-Reference-Manual-for-Judges-2019.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

115 โปรด้ด้ ้ติวัอยา่ง อนสัุญญาว่าด้้วยการเข้า้ถู่งข้้อมล้ข้า่วสาร การม่สว่นรว่มสาธิารณะในการตัิด้สนิใจ และการเข้า้ถูง่ความยติุิธิรรมในคด้ส่ิ�งแวด้ลอ้ม 
[อนุสัญญาอาร์ฮ้ส], 2161 UNTS 447; 38 ILM 517 (ค.ศ.1999), (แม้ว่าประเทศพิม่าจะไม่ใชื่่รัฐภูาค่ก็ติาม อนุสัญญาอาร์ฮ้สกำาหนด้แนวปฏิิบัติิ
สากลท่�ด้่ท่�สดุ้สำาหรับพิันธิกรณ่ทางกระบวนการและการม่ส่วนร่วมข้องสาธิารณะในการติัด้สินใจเร่�องสิ�งแวด้ล้อมและเร่ยกร้องให้ม่ความโปร่งใส
รวมถู่งการม่ส่วนร่วมในการติัด้สินใจ)

116 ปฏิิญญาริโอว่าด้้วยสิ�งแวด้ล้อมและการพิัฒนา, หลักการท่� 10; โปรด้ด้้ หลักการมาสทริสชื่์ หลักการท่� 7 เพิิ�มเติิม 
117 โปรด้ด้้ UDHR ข้้อ 21 (สิทธิิในการม่ส่วนร่วมกับรัฐบาล); CEDAW ข้้อ 7 (สิทธิิในการม่ส่วนร่วมท่�จะกำาหนด้นโยบายข้องรัฐบาล); CRC ข้้อ 13 

(สิทธิิในการได้้รับข้้อม้ล); โปรด้ด้้เพิิ�มเติิม UDHR ข้้อ 19, 20 (สิทธิิในการได้้รับข้้อม้ล, การสมาคม, การรวมติัว, และเสร่ภูาพิในการแสด้งออกท่�
รวมถูง่สทิธิทิ่�จะรบัและสง่ข้อ้มล้); ICCPR ข้อ้ 19 (สทิธิใินการมเ่สรภู่าพิในการแสด้งออก รวมทั�งสทิธิท่ิ�จะรบัและเผู้ยแพิรข่้อ้มล้ข้า่วสาร); ICESCR 
ข้้อ 13 (องค์ประกอบข้องสิทธิิในการศ่กษาเป็นสิทธิิท่�จะม่ส่วนร่วมในสังคมอย่างม่ประสิทธิิภูาพิ)

118 ปฏิิญญาเว่ยนนา ค.ศ. 1993 และรายงานข้องสำานักข้้าหลวงใหญ่เพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิ เร่�องบทบาทข้องงานบริการสาธิารณะ 
เปน็องคป์ระกอบสำาคญัข้องธิรรมาภูบิาลในการสง่เสรมิและการคุม้ครองสทิธิมินษุยชื่น เอกสารองคก์ารสหประชื่าชื่าติ ิUN Doc A/ HRC/25/27 
(ค.ศ. 2013); ธินาคารโลก, ธิรรมาภูิบาล: ประสบการณ์ข้องธินาคารโลก (วอชื่ิงติัน ด้่ซึ่่, ค.ศ. 1994), p.vii; Robert Zoellick, ‘รัฐเปราะบาง: 
ทำาให้การพิัฒนามั�นคง’, คำากล่าวสุนทรพิจน์ ณ Institute for Strategic Studies, 12 กันยายน 2551

119 โปรด้ด้้ติัวอย่าง อนุสัญญาอาร์ฮ้ส
120 หลักการและแนวปฎิบัติิพิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายเน่�องจากการพิัฒนา, หลักการท่� 37
121 John H Knox, ‘รายงานข้องผู้้้เสนอรายงานพิิเศษในประเด็้นพัินธิกรณ่สิทธิิมนุษยชื่นท่�เก่�ยวข้้องกับการม่สิ�งแวด้ล้อมท่�ปลอด้ภัูย สะอาด้ ด้่ติ่อ

สุข้ภูาพิและยั�งย่น’ เอกสารองค์การสหประชื่าชื่าติิ A/HRC/22/43 (ค.ศ. 2012), ย่อหน้า 42 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Women%E2%80%99s-Human-RigHts-and-tHe-RigHt-to-a-Clean-safe-HealtHy-and-sustainable-enviRonment-Reference-Manual-for-Judges-2019.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Women%E2%80%99s-Human-RigHts-and-tHe-RigHt-to-a-Clean-safe-HealtHy-and-sustainable-enviRonment-Reference-Manual-for-Judges-2019.pdf
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35บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กรรมการข้จัด้การเล่อกปฏิิบัติิทางเชื่่�อชื่าติิได้้แนะนำาให้รฐัทั�งหลายประกนัวา่จะม่การปร่กษาหาร่อกบัชุื่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบกอ่น
เริ�มด้ำาเนินโครงการพิัฒนาหร่อการเวนค่นท่�ด้ินหร่อการให้สัมปทานท่�ด้ิน122 โอกาสในการเจรจาและปร่กษาหาร่อติ้องครอบคลุม
ทกุกลุม่คนท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบ รวมถูง่สติร ่และกลุม่บคุคลท่�มค่วามเปราะบางและกลุม่คนชื่ายข้อบโด้ยอาจจดั้ใหม้ก่ารใชื่ม้าติรการ
พิิเศษติามความจำาเป็น123

2.2.8 สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชยที่มีประสิทธิภาพ

หน่�งในหลักการทั�วไปข้องกฎหมายระหว่างประเทศ ค่อ การท่�สิทธิิทุกประการติ้องมาพิร้อมกับการประกันการเย่ยวยาและการ
ชื่ด้เชื่ยท่�ม่ประสิทธิิภูาพิ หากม่การละเมิด้สิทธิิติ่าง ๆ การเย่ยวยานั�นติ้องเป็นไปโด้ยไม่ล่าชื่้าและม่ประสิทธิิภูาพิ และไม่ซึ่ับซึ่้อน 
ทุกคนสามารถูเข้้าถู่งได้้124 รัฐติ้องด้ำาเนินการยกเลิกหร่อแก้ไข้ กฎหมาย นโยบาย และระเบ่ยบท่�เป็นอุปสรรคติ่อการเข้้าถู่งความ
ยุติิธิรรม125

การเย่ยวยาติามมาติรฐานข้องกฎหมายระหว่างประเทศด้้านสิทธิิมนุษยชื่นติ้องม่ลักษณะด้ังน่� 

(1) ม่ประสิทธิิภูาพิ รวด้เร็ว และเข้้าถู่งได้้
(2) อย้่ในอำานาจข้ององค์กรท่�เป็นอิสระ
(3) ประกันว่าผู้้้เส่ยหาย สามารถูเข้้าถู่งท่�ปร่กษาทางกฎหมาย โด้ยไม่เส่ยค่าใชื่้จ่าย หากจำาเป็น
(4) สามารถูบรรเทาความเส่ยหาย ซึ่่�งหมายรวมถู่งการเย่ยวยาและการได้้รับค่าทด้แทน 
(5) ม่การส่บสวนสอบสวนท่�รวด้เร็ว ม่ประสิทธิิภูาพิ และเป็นกลาง 
(6) เป็นไปโด้ยไม่ล่าชื่้าและบังคับให้เป็นไปติามกฎหมายได้้โด้ยพินักงานเจ้าหน้าท่�ม่อำานาจ 
(7) ติ้องจัด้ให้ม่การเข้้าถู่งการเย่ยวยาติามกฎหมาย ทั�งน่� หากเป็นประโยชื่น์ในบางกรณ่อาจติ้องการการเย่ยวยาท่�ไม่ใชื่่ทาง

กฎหมาย126

สิทธิิในการเย่ยวยาและชื่ด้เชื่ยท่�ม่ประสิทธิิภูาพิหมายรวมถู่งสิทธิิในกระบวนการท่�ชื่อบด้้วยกฎหมาย (Due Process) ท่�จะก่อ
ให้เกิด้คำาตัิด้สินท่�สามารถูบังคับได้้โด้ยไม่ถู้กแทรกแซึ่งจากหน่วยงานภูาครัฐ127 สิทธิิด้ังกล่าวหมายความรวมถู่งสิทธิิท่�จะเข้้าถู่ง 
หน่วยงานข้องรัฐท่�ม่ความอิสระในการติัด้สินอย่างเป็นกลางในกรณ่ท่�การละเมิด้สิทธิิกำาลังด้ำาเนินอย้่หร่อได้้เกิด้ข้่�นแล้ว ม่อำานาจ
ในการส่บสวนสอบสวนอย่างรอบคอบและเป็นกลาง และม่อำานาจท่�จะเย่ยวยาในร้ปแบบข้องการสั�งให้ยุติิกระทำาการท่�เป็นการ
ละเมิด้และการสั�งให้ชื่ด้เชื่ยความเส่ยหาย128 ติามปฏิิญญาสากลว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่น (Universal Declaration of Human 
Rights) และสนธิิสัญญาว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศฉบับอ่�น ๆ รัฐม่หน้าท่�ในการเย่ยวยาความเส่ยหายอันเกิด้จากการ

122 CESCR, ข้้อสังเกติเชื่ิงสรุปสำาหรับประเทศกัมพ้ิชื่า (E/C.12/KHM/CO/1, ค.ศ. 2009), ประเทศชื่าด้ (E/C.12/TCD/CO/3, ค.ศ. 2009) และ
ประเทศมาด้ากัสการ์ (E/C.12/MDG/CO/2, ค.ศ. 2009); ข้้อสังเกติเชื่ิงสรุปสำาหรับประเทศอาร์เจนติินา (CERD/C/ARG/CO/19-20, 2010), 
ประเทศชื่ิล่ (CERD/C/CHL/CO/15-18, 2009) และประเทศคองโก(CERD/C/COG/CO/9, ค.ศ. 2009); HRC ข้้อสังเกติเชื่ิงสรุปสำาหรับประเทศ
สาธิารณรัฐแทนซึ่าเน่ย (CCPR/C/TZA/CO/4, ค.ศ. 2009). โด้ยทั�วไป โปรด้อ่าน OHCHR “ท่�ด้ินและสิทธิิมนุษยชื่น: มาติรฐานและการปรับใชื่้” 
มิถูุนายน ค.ศ. 2015

123 หลักการพิ่�นฐานและแนวปฏิิบัติิข้ององค์การสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการโยกย้ายคนออกจากท่�ด้ินและการพิลัด้ถูิ�น, หลักการท่� 39
124 ICJ, ‘ค้ม่อ่นกัปฏิบิตัิ ิหมายเลข้ 2 เร่�อง สทิธิใินการเยย่วและการชื่ด้เชื่ยสำาหรบัการละเมดิ้สิทธิมินษุยชื่นอยา่งกวา้งข้วาง’, ฉบับแกไ้ข้ 2561, ด้ไ้ด้ท้่� 

https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-
guide-no-2/ (ภูาษาอังกฤษ)

125 ICJ, ‘ปฏิิญญาว่าด้้วยการเข้้าถู่งความยุติิธิรรมและสิทธิิในการเย่ยวยา ’รับรองวันท่� 12 ธิันวาคม 2555 ท่�เจน่วา ย่อหน้า 2, ด้้ได้้ท่� https://www.
icj.org/wp-content/uploads/2013/02/Congress-Declaration-adoptedFINAL.pdf (ภูาษาอังกฤษ) 

126 เพิิ�งอ้าง, ท่� 83
127 คณะมนติร่สิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิ, ‘ความเห็นทั�วไปฉบับท่� 31 เร่�อง ธิรรมชื่าติิข้องพิันธิกรณ่ทางกฎหมายทั�วไปท่�รัฐภูาค่ม่ติามกติิกา

สากล’, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 พิฤษภูาคม 2547, ยอ่หนา้ 15, ด้ไ้ด้ท้่� https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html (ภูาษา
อังกฤษ); ศาลสิทธิิมนุษยชื่นแห่งยุโรป, ‘คด้่ระหว่าง Keen an กับ สหราชื่อาณาจักร’, คำาพิิพิากษาวันท่� 3 เมษายน ค.ศ. 2001, รายงาน 2001-
III, ย่อหน้า 122; ศาลระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่น, ‘ความเห็นแนะนำา OC-9/ 87, การประกันทางติุลาการในสถูานการณ์ฉุกเฉิน’, 6 
ติุลาคม ค.ศ.1987, ชืุ่ด้ A หมายเลข้ 9, ย่อหน้า 24 

128 ICJ, ‘ค้ม่อ่นกัปฏิบิตัิ ิหมายเลข้ 2 เร่�อง สทิธิใินการเยย่วและการชื่ด้เชื่ยสำาหรบัการละเมดิ้สิทธิมินษุยชื่นอยา่งกวา้งข้วาง’, ฉบับแกไ้ข้ 2561, ด้ไ้ด้ท้่� 
https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reยอ่หนา้tion-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-
guide-no-2/ (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guide-no-2/
https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guide-no-2/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/02/Congress-Declaration-adoptedFINAL.pdf
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ละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่น รวมถู่งในกรณ่ท่�บุคคลท่�สาม หร่อ องค์กรภูาคธิุรกิจ เป็นผู้้้ติ้องรับผู้ิด้ติ่อการละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่น 129

หลกัการพิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติว่ิาด้ว้ยสทิธิทิ่�จะได้ร้บัการเย่ยวยาและการชื่ด้เชื่ยเนน้ยำ�าถู่งความสำาคัญข้องกลไกลทางกฎหมาย
ในการประกันการเข้้าถู่งการเย่ยวยา และย่นยัน โด้ยระบุว่ารัฐม่พิันธิกรณ่ท่�จะด้ำาเนินการติามท่�เห็นสมควรเพิ่�อประกันว่าฝ่าย
ติุลาการจะสามารถูรับม่อกับการละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นท่�เกิด้จากการด้ำาเนินกิจกรรมทางธิุรกิจโด้ยภูาครัฐหร่อภูาคเอกชื่นได้้อย่าง
ม่ประสิทธิิภูาพิ130 

กลไกท่�มใิชื่ท่างกฎหมาย (ซ่ึ่�งหมายถูง่กระบวนการเยย่วยานอกกระบวนการยตุิธิิรรม) อาจเสรมิการเข้า้ถูง่การเยย่วยาท่�มป่ระสทิธิภิูาพิ
ได้เ้ชื่น่กนั กลไกท่�มใิชื่ท่างกฎหมายควรถู้กจดั้ใหเ้ปน็เคร่�องมอ่ท่�จะเสรมิการทำางานข้องกลไกทางติลุาการในการจดั้ใหม้ก่ารเยย่วยา 
นอกจากน่� กลไกทางปกครอง คณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ และผู้้้ติรวจการแผู้่นด้ินก็สามารถูม่บทบาทสำาคัญในการ 
ชื่่วยเสริมฝ่ายตุิลาการได้้ในกรณ่ท่�องค์กรตุิลาการอาจไม่ม่ทรัพิยากรในการด้ำาเนินงานท่�เพ่ิยงพิอหร่อข้าด้ความเป็นอิสระท่�จะ
ด้ำาเนินการชื่ด้เชื่ยความเส่ยหายอย่างม่ประสิทธิิภูาพิ131 

หลักการชื่่�แนะข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights หร่อ UNGP) กล่าวชื่ัด้เจนว่าในกรณ่ท่�บุคคลอาจได้้รับผู้ลกระทบทางธิุรกิจอย่างร้ายแรงจากการด้ำาเนินกิจการ
ทางธิุรกิจ หน่วยงานภูาคธิุรกิจม่หน้าท่�ติ้องจัด้ให้ม่หร่ออำานวยความสะด้วกในการเข้้าถู่งการเย่ยวยา132 การเย่ยวยาน่�รวมถู่งกลไก
ร้องทุกข้์ ยกติัวอย่าง เชื่่น กลไกการด้ำาเนินการร้องทุกข้์ (Operational Grievance Mechanism หร่อ OGM) ซึ่่�งเป็นกระบวน
การท่�มิใชื่่กระบวนการทางกฎหมายท่�ภูาคธุิรกิจอาจจัด้ให้ม่ข่้�นในระดั้บพิ่�นท่�หร่อภูายในโครงการเพ่ิ�อเป็นเคร่�องม่อในการระงับ 
ข้้อพิิพิาทอย่างรวด้เร็วและเพิ่�อจัด้ให้ม่การเข้้าถู่งการเย่ยวยาแก่บุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบอย่างรุนแรงจากการด้ำาเนินธิุรกิจ UNGP 
กล่าวว่าภูาคธิุรกิจติ้องจัด้ให้ม่หร่อให้ความร่วมในกระบวนการเย่ยวยาท่�ถู้กติ้องติามหลักการในกรณ่ท่�ภูาคธิุรกิจเป็นสาเหติุหร่อ
ม่ส่วนก่อให้เกิด้ผู้ลกระทบอย่างร้ายแรง133 

2.3 หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิและสิทธมินุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business 
and Human Rights หรือ UNGP)

UNGP ค่อมาติรฐานสากลเร่�องธุิรกิจและสิทธิิมนุษยชื่นท่�ได้้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์โด้ยคณะมนติร่สิทธิิมนุษยชื่นแห่ง
สหประชื่าชื่าติิใน พิ.ศ. 2554 UNGP บัญญัติิเร่�องหน้าท่�ข้องรัฐท่�จะ “คุ้มครอง” ไม่ให้ม่การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นโด้ยภูาคธิุรกิจ
ผู้่านทาง “การออกนโยบายท่�ม่ประสิทธิิภูาพิ การบัญญัติิกฎหมาย การออกกฎระเบ่ยบและการอำานวยความยุติิธิรรม” และ 
เร่ยกร้องให้รัฐด้ำาเนินการติามท่�เห็นสมควรเพิ่�อให้เกิด้การประกันสิทธิิผู้่านทาง “วิธิ่การทางติุลาการ บริหาร นิติิบัญญัติิ หร่อวิธิ่
การอ่�นใด้ท่�เหมาะสม” ผู้้้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากการละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นควรท่�จะสามารถูเข้้าถู่งกลไกร้องทุกข้์ท่�ม่ประสิทธิิภูาพิ
ไม่ว่าโด้ยภูาครัฐหร่อภูาคเอกชื่น และไม่ว่าจะเป็นกลไกทางกฎหมายหร่อไม่ก็ติาม (หลักการข้้อท่� 1, 25-28) 134

UNGP กำาหนด้ให้บริษัทติ่าง ๆ  ม่หน้าท่� “เคารพิ” “สิทธิิมนุษยชื่นท่�ได้้รับการรับรองโด้ยนานาชื่าติิ” ทั�งหมด้ 135 หร่อ “อย่างน้อย

129 OHCHR, ‘หลักการและแนวปฏิบิตัิพิิ่�นฐานวา่ด้ว้ยสทิธิทิ่�จะได้ร้บัการเยย่วยาและการชื่ด้เชื่ย สำาหรบัผู้้เ้สย่หายจากการละเมดิ้รา้ยแรงติอ่กฎหมาย
สิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธิรรมระหว่างประเทศ’, สมัชื่ชื่าใหญ่ มติิ 60/147, 16 ธิันวาคม ค.ศ. 2005, ด้้ได้้ท่� https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx (ภูาษาอังกฤษ) 

130 เพิิ�งอ้าง, VIII 
131 ICJ, ‘ความจำาเป็นและติัวเล่อกสำาหรับติราสารระหว่างประเทศใหม่ในเร่�องธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น’, มิถูุนายน 2557, ด้้ได้้ท่� https://www.icj.

org/wp-content/uploads/2014/08/International-Instrument-BHR-Exec-Sum-elec-version-light.pdf (ภูาษาอังกฤษ)
132 OHCHR, ‘หลกัการชื่่�แนะข้องสหประชื่าชื่าติวิา่ด้ว้ยธิรุกจิและสทิธิมินษุยชื่น: กรอบการปฏิบิตัิขิ้ององคก์ารสหประชื่าชื่าติทิ่�จะ ‘คุม้ครอง เคารพิ และ

เย่ยวยา’ (UNGPs), 2554, หลักการ 29 – 31, ด้้ได้้ท่� https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_
en.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

133 เพิิ�งอ้าง, หลักการ 22 สำาหรับข้้อม้ลเก่�ยวกับการปฏิิบัติิงานข้องบริษัทติ่าง ๆ  เพิ่�อแก้ไข้ข้้อร้องเร่ยนท่�เก่�ยวกับผู้ลกระทบทางลบด้้านสิทธิิมนุษยชื่น 
โปรด้ด้้ ICJ, ‘บริษัททั�วโลกติ้องทำางานมากข้่�นเพิ่�อประกันให้ม่กลไกการด้ำาเนินการร้องทุกข้์ท่�ม่ประสิทธิิภูาพิและให้ข้้อม้ลท่�ชื่ัด้เจนและโปร่งใส’, 
26 พิฤศจิกายน 2562 ด้้ได้้ท่� https://www.icj.org/companies-around-the-world-must-do-more-to-ensure-effective-operational-
grievance-mechanism-practices-and-provide-clear-and-transparent-information/ (ภูาษาอังกฤษ)

134 โปรด้ด้้เพิิ�มเติิม ICJ, ‘ความรับผู้ิด้ข้องบริษัทติ่อการละเมิด้สิทธิิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม ท่ามกลางความข้ัด้แย้งและการเปล่�ยนผู้่าน’, 
กุมภูาพิันธิ์ 2563, ด้้ได้้ท่� https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/02/Universal-ESCR-accountability-guide-Publications-
Reports-Thematic-report-2020-ENG.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

135 UNGPs, หลักการ12
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37บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ท่�สุด้” ติามท่�ได้้บัญญัติิไว้ในติราสารสิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) อันประกอบด้้วย
ปฏิิญญาสากลว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่น ICCPR ICESCR อนุสัญญาหลักทั�งแปด้ข้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่่�งถู้กรวบรวมไว้
ในปฏิิญญาว่าด้้วยหลักการและสิทธิิข้ั�นพิ่�นฐานในสถูานท่�ทำางาน (The ILO Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work)136 

อ่กทั�งบริษัทควรต้ิองเคารพิติราสารอ่�น ๆ ข้องสหประชื่าชื่าติิ รวมถู่งติราสารท่�กำาหนด้ “สิทธิิข้องชื่น เผู่้าพิ่�นเม่อง สติร่  
ชื่นกลุ่มน้อยด้้านเชื่่�อชื่าติิหร่อชื่าติิพิันธิุ์ ศาสนาและภูาษา เด้็ก คนพิิการ และแรงงานข้้ามชื่าติิและสมาชื่ิกครอบครัว”137  
UNGP ยังเร่ยกร้องให้บริษัทติ่าง ๆ กระทำาการด้ังติ่อไปน่�เพิ่�อกระทำาติามหน้าท่�ในการเคารพิสิทธิิมนุษยชื่น ได้้แก่

(1) ม่ความมุ่งมั�นด้้านนโยบายท่�จะทำาติามหน้าท่�ในการเคารพิสิทธิิมนุษยชื่น 

(2) จัด้ทำาการประเมินสิทธิิมนุษยชื่นอย่างรอบด้้านเพิ่�อระบุ ผู้ลกระทบ ป้องกัน บรรเทา และแสด้งความรับผู้ิด้ชื่อบสำาหรับ
ผู้ลกระทบทางสิทธิิมนุษยชื่นอันเกิด้จากการด้ำาเนินการข้องบริษัท 

(3) ผู้ลักด้ันให้เกิด้การเย่ยวยาผู้ลกระทบด้้านสิทธิิมนุษยชื่นท่�ม่สาเหติุมาจากบริษัทหร่อการละเมิด้ท่�บริษัทม่ส่วนก่อข้่�น

136 UNGPs, หลักการ13-14
137 เพิิ�งอ้าง



38 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

วันท่� 29 ติุลาคม พิ.ศ. 2562 คณะรัฐมนติร่ม่มติิเห็นชื่อบและประกาศใชื่้แผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจกับ 
สิทธิิมนุษยชื่น ระยะท่� 1 (“National Action Plan on Business and Human Rights หร่อ NAP”) (พิ.ศ. 2562 - 2565) 
ทำาให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชื่่ยท่�ม่การกำาหนด้ NAP138 แม้ว่า NAP ไม่ได้้ม่ฐานะเป็นกฎหมาย เป็นเพิ่ยงมติิท่� 
ออกโด้ยฝ่ายบริหาร แติ่ก็ได้้รับการพิิจารณาว่าเป็นข้้อบังคับท่�ออกโด้ยอาศัยอำานาจติามกฎหมาย139 

NAP กำาหนด้แนวปฏิิบัติิสำาหรับภูาครัฐและเอกชื่นเพิ่�อประกันว่าภูาคธิุรกิจจะเคารพิสิทธิิมนุษยชื่นและรัฐบาลจะปฏิิบัติิติาม
หน้าท่�ท่�จะเย่ยวยาในกรณ่การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นโด้ยภูาคธิุรกิจ NAP ให้ความสำาคัญกับส่�ประเด้็นหลัก ค่อ (1) แรงงาน  
(2) ท่�ดิ้น ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ และสิ�งแวด้ล้อม (3) นักปกป้องสิทธิิมนุษยชื่น (4) การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัท 
ข้้ามชื่าติิ140

NAP เน้นยำ�าเร่�องหน้าท่�ข้องหน่วยงานรัฐท่�เก่�ยวข้้องในการทบทวนและแก้ไข้กฎหมาย ระเบ่ยบ และกฎท่�ไม่สอด้คล้องกับ
กฎหมายสิทธิิมนุษยชื่นและมาติรฐานติ่าง ๆ และประกันว่าแผู้นจะถู้กนำาไปปฏิิบัติิโด้ยสมบ้รณ์ นอกจากน่� NAP ยังเร่ยกร้อง
ให้รฐับาลบงัคบัใชื่ก้ลไกท่�มอ่ย้ใ่นการชื่ด้เชื่ยและประกันความรับผู้ดิ้ติอ่ความเสย่หายท่�เกิด้ข้่�นติอ่ชุื่มชื่นและบคุคลท่�ได้รั้บความ
เส่ยหาย NAP ยังผู้้กพิันให้รัฐบาลติ้องรับรองการม่ส่วนร่วมอย่างม่ความหมายข้องชุื่มชื่นและด้ำาเนินการเพิ่�อส่งเสริมบทบาท
ข้องบริษัทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิิมนุษยชื่น

อก่ทั�ง NAP ยงัมข่้อ้เร่ยกรอ้งหลายข้อ้ติอ่นโยบาย SEZ และ EEC โด้ยเฉพิาะ (1) ใหก้ระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ
และสิ�งแวด้ล้อม สำานักงานสภูาพัิฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ และกระทรวงอุติสาหกรรม “พิิจารณามาติรการท่� 
เหมาะสมในการเวนค่นท่�ด้ิน รวมทั�งมาติรการในการให้คำาปร่กษาหาร่อ และพิิจารณาค่าชื่ด้เชื่ยแก่ผู้้้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบจาก 
การเวนค่นท่�ดิ้นโด้ยเป็นธิรรม” (2) ให้สำานักงานสภูาพิัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ กระทรวงพิานิชื่ย์ กระทรวง
อุติสาหกรรม และกรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง “ม่แนวทาง/มาติรการกำากับให้ SEZ รวมถู่ง EEC ปฏิิบัติิติามมาติรฐานส้งสุด้
เร่�องธิรรมาภิูบาลและ UNGP” และ (3) “การนำาหลักการ UNGP ไปใชื่้ โด้ยปรากฏิอย่้ใน วิธิ่การจัด้ตัิ�งและบริหารจัด้การ 
SEZ และ EEC”141 

NAP ยังระบุข้้อเสนอแนะสำาหรับการด้ำาเนินโครงการพิัฒนาติ่าง ๆ ข้องรัฐบาล ภูายใติ้กระทรวงติ่าง ๆ ท่�กำาหนด้ไว้โด้ยให้ 
“พิิจารณากำาหนด้มาติรการเพิ่�อรับรองการพัิฒนาชื่นบทและนโยบายท่�ด้ิน จำาต้ิองคำาน่งถู่งมิติิทางเพิศ และประชื่าชื่นไม่ควร
ถู้กบังคับข้ับไล่ หากม่ความจำาเป็นติ้องด้ำาเนินด้ังกล่าว ควรคำาน่งถู่งหลักการเร่�องความยินยอมท่�ม่การบอกแจ้ง เข้้าใจล่วงหน้า 
และเป็นอิสระ (Free Prior Informed Consent) และบุคคลท่�ถู้กข้ับไล่ออกจากพิ่�นท่�จะติ้องได้้รับค่าชื่ด้เชื่ยด้้วย”142

138 อ่านแผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่นข้องประเทศไทย ระยะท่� 1 (พิ.ศ. 2562 – 2565) ได้้ท่� https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Business/NationalPlans/NAPThailandTH.pdf 

139 ติามกฎหมายไทย มติิคณะรัฐมนติร่ถู่อว่าเป็น.” “กฎ” ติามมาติรา 3 ข้อง พิระราชื่บัญญัติิจัด้ตัิ�งศาลปกครองและวิธิ่พิิจารณาคด่้ปกครอง  
พิ.ศ. 2542 (คำาพิิพิากษาศาลปกครองส้งสุด้ท่� ฟ้.26/2546 และ 501/2548) มาติรา 3 ข้อง พิระราชื่บัญญัติิจัด้ติังศาลปกครองและวิธิ่พิิจารณา
คด้่ปกครอง บัญญัติิว่า “กฎ” หมายความว่า “พิระราชื่กฤษฎ่กา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้้อบัญญัติิท้องถูิ�น ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ หร่อ
บทบัญญัติิอ่�นท่�ม่ผู้ลบังคับเป็นการทั�วไป โด้ยไม่มุ่งหมายให้ใชื่้บังคับแก่กรณ่ใด้หร่อบุคคลใด้เป็นการเฉพิาะ”

140 NAP, บทสรุปผู้้้บริหาร, ข้้อ 2.3 
141 เพิิ�งอ้าง, หน้า 83-84. ประเด้็นการปฏิิบัติิการเป็นเร่�องเด้่ยวกับคำาแนะนำาโด้ยคณะทำางานแห่งสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่นใน

ชื่่วงท้ายข้องการเด้ินทางมาประเทศไทย ใน พิ.ศ. 2561 โปรด้ด้้, WGBHR, ‘แถูลงการณ์การสิ�นสุด้การเย่อนประเทศไทยข้องคณะทำางานข้อง
สหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น’, 4 เมษายน 2561, ด้้ได้้ท่� https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=22915&LangID=E (ภูาษาอังกฤษ)

142 NAP, หน้า 92

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/NAPThailandTH.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/NAPThailandTH.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E


39บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

3. กรอบกฎหมายที่ใช้บังคับกับ SEZ และ EEC 

หัวข้้อน่�กล่าวถู่งกรอบกฎหมายโด้ยรวมท่�ใชื่้บังคับกับ SEZ และ EEC พิร้อมทั�งประเมินกรอบกฎหมายดั้งกล่าวกับพิันธิกรณ่
ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นและส่งเสริมหลักนิติิธิรรมข้องประเทศไทย โด้ยเริ�มจากการอธิิบายลักษณะโด้ยทั�วไปข้อง
กฎหมายและการปกครองข้องไทย รวมถูง่ลกัษณะการปกครองโด้ยทหาร จากนั�นจ่งกล่าวถูง่กฎหมายและกฎเกณฑท่์�เชื่่�อมโยงกบั 
SEZ และ EEC ซึ่่�งจะครอบคลุมไปถู่งอธิิบายถู่งโครงสร้างการกำากับด้้แล SEZ และ EEC ในภูาพิรวม การนำาเสนอในบทน่�จะเป็น 
พิ่�นฐานสำาหรับการวิเคราะห์ประเด้็นทางกฎหมาย ในเร่�องความสอด้คล้องข้องกรอบกฎหมายด้ังกล่าวภูายใติ้พิันธิกรณ่ระหว่าง
ประเทศข้องไทย ซึ่่�งจะได้้กล่าวถู่งติ่อไปในส่วนท่� 4 ถู่ง 6 ข้องรายงาน

3.1 ระบบกฎหมายและการปกครองของประเทศไทยภายหลังการทำารัฐประหาร

ประเทศไทยใชื่ร้ะบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และยังได้ร้บัอทิธิพิิลจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common 
Law) ระบบกฎหมายไทยม่ลักษณะเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรท่�เกิด้จากการติรากฎหมายโด้ยฝ่ายนิติิบัญญัติิ บ่อเกิด้
ข้องกฎหมายหลัก ๆ ได้้แก่ รัฐธิรรมน้ญ และบรรด้ากฎเกณฑ์ท่�ติราโด้ยฝ่ายนิติิบัญญัติิ ได้้แก่ ประมวลกฎหมาย พิระราชื่บัญญัติิ 
(พิ.ร.บ.) และพิระราชื่กำาหนด้

เม่�อวันท่� 22 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2557 กองทัพิไทยในนามข้องคณะรักษาความสงบแห่งชื่าติิ (คสชื่.) ได้้กระทำาการรัฐประหาร  
ยด่้อำานาจการปกครองจากฝ่ายพิลเรอ่นและแทนท่�ด้ว้ยการปกครองโด้ยทหาร ยบุรฐับาลพิลเรอ่น และระงบัการใชื่ร้ฐัธิรรมนญ้ฉบบั
ปี พิ.ศ. 2550 เว้นแติ่เพิ่ยงหมวด้เด้่ยวข้องบทบัญญัติิรัฐธิรรมน้ญ ติ่อมาในวันท่� 22 กรกฎาคม พิ.ศ. 2557 คสชื่. ได้้ประกาศใชื่้
รฐัธิรรมน้ญฉบับชัื่�วคราวท่�ใหอ้ำานาจอนักวา้งข้วางและปราศจากการติรวจสอบถู่วงดุ้ลแก่หวัหน้าคสชื่. ในการประกาศคำาสั�งต่ิางๆ143

นโยบาย SEZ และ EEC เป็นโครงการด้้านเศรษฐกิจท่�สำาคัญท่�ริเริ�มโด้ยรัฐบาลทหารภูายหลังการทำารัฐประหารในปีพิ.ศ. 2557 
กรอบกฎหมายส่วนใหญ่ท่�กำาหนด้วิธิ่การจัด้ตัิ�งและการด้ำาเนินงานข้อง SEZ และ EEC จ่งม่ท่�มาจากบรรด้ากรอบกฎหมายท่�
เกิด้ข้่�นภูายหลังการทำารัฐประหาร อันประกอบไปด้้วยคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. และคำาสั�งคสชื่. กว่า 10 ฉบับ ติลอด้จนระเบ่ยบสำานัก
นายกรัฐมนติร่ และกฎหมายท่�ติราข่้�นโด้ยสภูานิติิบัญญัติิท่�แติ่งติั�งโด้ยคสชื่. โด้ยบรรด้าคำาสั�งและกฎหมายเหล่าน่�นั�นถู้กนำาไป
ปรับใชื่้ควบค้่กับกฎหมายฉบับอ่�น โด้ยเฉพิาะกฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับท่�ด้ิน สิ�งแวด้ล้อม และแรงงาน ท่�จะกล่าวถู่งโด้ยละเอ่ยด้ใน 
ส่วนท่� 4 , 5, และ 6 ข้องรายงาน

คำาสั�งท่�เก่�ยวข้้องกับการจัด้ติั�ง SEZ ได้้แก่ คำาสั�งคสชื่. ท่� 72/2557 คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 17/2558 คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 3/2559 
คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 4/2559 และคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 9/2559 ด้ังจะกล่าวถู่งอย่างละเอ่ยด้ใน 3.2.1 ติ่อไป บรรด้าคำาสั�งท่�ได้้
กล่าวถู่งน่�ล้วนม่ผู้ลเป็นการยกเว้นการบังคับใชื่้กฎหมายท่�ม่อย้่ อย่างเชื่่น การยกเว้นกระบวนการวางผู้ังเม่องติามกระบวนการ
ปกติิและมาติรการคุ้มครองท่�เก่�ยวข้้อง และยังเปิด้โอกาสให้ม่การหล่กเล่�ยงการถู่วงดุ้ลติรวจสอบติามกระบวนการปกติิสำาหรับ
ป้องกันผู้ลกระทบท่�อาจจะเกิด้ข้่�นกับสิ�งแวด้ล้อม สุข้ภูาพิ และสิทธิิข้องชืุ่มชื่นท่�อย้่อาศัยในบริเวณพิ่�นท่�ท่�ได้้รับผู้ลกระทบ ทั�งน่�
คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. บางฉบับยังคงใชื่้บังคับอย้่ ในข้ณะท่�บางส่วนได้้ถู้กนำาไปบัญญัติิไว้เป็นส่วนหน่�งข้องกฎหมายท่�ถู้กติราในเวลา
ติ่อมา รวมถู่งในระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ

ในส่วนข้อง EEC ม่คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. 3 ฉบับท่�เก่�ยวข้้อง ได้้แก่ คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 2/2560 คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 28/2560 
และคำาสั�งหวัหนา้คสชื่. ท่� 47/2560 ด้งัจะกลา่วถูง่อยา่งละเอย่ด้ใน 3.2.1 ติอ่ไป บรรด้าคำาสั�งเหลา่น่�ม่ผู้ลเปน็การยกเวน้การบงัคับ
ใชื่้กระบวนการวางผัู้งเม่องติามท่�กำาหนด้ไว้ในกฎหมายข้องไทย คำาสั�งทั�งหมด้ติามท่�ได้้กล่าวมาน่�ได้้ถู้กยกเลิกและกลายมาเป็น
บทบัญญัติิส่วนหน่�งข้องพิ.ร.บ. EEC 

143 ICJ, ‘ประเทศไทย:รัฐธิรรมน้ญแห่งราชื่อาณาจักรไทยฉบับชื่ั�วคราวสะท้อนถู่งการเพิิกเฉยติ่อหลักการพิ่�นฐานสำาคัญข้องหลักนิติิธิรรม’, ICJ, 24 
กรกฎาคม 2014, ด้้ได้้ท่�: http://www.icj.org/thailand-interim-constitution-seems-to-ignore-key-pillars-of-rule-of-law/ (ภูาษา
อังกฤษ)

http://www.icj.org/thailand-interim-constitution-seems-to-ignore-key-pillars-of-rule-of-law/


40 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

3.1.1 ข้อห่วงกังวลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำาสั่งคสช. และคำาสั่งหัวหน้าคสช.

มาติรา 44 แห่งรัฐธิรรมน้ญฉบับชื่ั�วคราวมอบอำานาจแก่หัวหน้าคสชื่. พิลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชื่า ในการออกคำาสั�งใด้ก็ติาม
ท่�เห็นว่าเป็นการจำาเป็นเพิ่�อ “ประโยชื่น์ในการปฏิิร้ปด้้านติ่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคค่และความสมานฉันท์ข้องประชื่าชื่น
ในชื่าติิ หร่อเพิ่�อป้องกัน ระงับ หร่อปราบปรามการกระทำาอันเป็นการบ่อนทำาลายความสงบเร่ยบร้อยหร่อความมั�นคงข้องชื่าติิ  
ราชื่บัลลังก์ เศรษฐกิจข้องประเทศ หร่อราชื่การแผู้่นด้ิน” ภูายใติ้มาติรา 47 บรรด้าคำาสั�งและประกาศข้องคสชื่.และหัวหน้าคสชื่. 
เปน็คำาสั�งหร่อประกาศ “ท่�ชื่อบด้้วยกฎหมายและชื่อบด้้วยรฐัธิรรมน้ญและเปน็ท่�สดุ้” และไมต้่ิองอย่้ภูายใต้ิการทบทวนความชื่อบ
ด้้วยกฎหมายโด้ยศาล

คำาสั�ง คสชื่. และคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. บางฉบับม่ลักษณะเป็นการจำากัด้สิทธิิโด้ยติรง ในข้ณะท่�บางฉบับเก่�ยวข้้องกับวิธิ่ปฏิิบัติิทาง
ราชื่การ144 และแม้ว่าคำาสั�งบางฉบับยังคงใชื่้บังคับ แติ่คำาสั�งบางส่วนก็ได้้รับการนำาไปบัญญัติิไว้เป็นส่วนหน่�งข้องกฎหมายท่�ติรา
ข้่�นใหม่ โด้ยรวมถู่งบางบทบัญญัติิท่�ม่ผู้ลเป็นการละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นและละเมิด้การคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม ทั�งน่�คำาสั�งบางส่วนได้้
ถู้กยกเลิกไปก่อนการจัด้การเล่อกติั�งทั�วไปเม่�อเด้่อนม่นาคม 2562

มาติรา 279 แห่งรัฐธิรรมน้ญฉบับปี 2560 บัญญัติิให้การรับรองให้คำาสั�งหัวหน้าคสชื่.และคำาสั�งคสชื่.เป็นกฎหมายท่�ชื่อบด้้วย
รัฐธิรรมน้ญ “ไม่ว่าเป็นประกาศ คำาสั�ง หร่อการกระทำาท่�ม่ผู้ลใชื่้บังคับในทางรัฐธิรรมน้ญ ทางนิติิบัญญัติิ ทางบริหาร หร่อทาง
ติลุาการ” และการยกเลกิหร่อแกไ้ข้สามารถูกระทำาได้้ด้ว้ยการติราเป็น พิ.ร.บ. และแม้วา่รัฐธิรรมน้ญฉบับปี 2560 จะผู่้านกระบวนการ
ทำาประชื่ามติิแล้วก็ติาม บรรด้ากลุ่มภูาคประชื่าสังคมข้องไทยและผู้้้สังเกติการณ์อิสระ145ยังคงติั�งข้้อสังเกติว่ากระบวนการทำา
ประชื่ามติินั�นอาจไม่โปร่งใสและไม่สอด้คล้องกับวิถู่ทางประชื่าธิิปไติย อ่กทั�งยังม่การด้ำาเนินคด้่ต่ิอนักกิจกรรมผู้้้ไม่เห็นด้้วยและ
ร่วมรณรงค์คัด้ค้านร่างรัฐธิรรมน้ญด้ังกล่าว146

การท่�รัฐธิรรมน้ญฉบับชื่ั�วคราวบัญญัติิให้อำานาจอย่างกว้างข้วางและปราศจากการถู่วงดุ้ลติรวจสอบแก่คสชื่.และหัวหน้าคสชื่.นั�น
ไม่สอด้คล้องกับหลักการพิ่�นฐานข้องหลักนิติิธิรรมและสิทธิิมนุษยชื่น อันรวมถู่ง หลักความเสมอภูาค การติรวจสอบได้้ และการ
คาด้การณ์ได้้ล่วงหน้าข้องกฎหมาย147

144 ICJ และ TLHR, ‘คำาแถูลงร่วมติ่อคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิโด้ย ICJ และศ้นย์ทนายความเพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่น’, กุมภูาพิันธิ์ 
2560, ด้ไ้ด้ท่้�: https://www.icj.org/joint-submission-to-the-un-human-rights-committee-by-the-icj-and-thai-lawyers-for-human-
rights/ (ภูาษาอังกฤษ)

145 Asian Network for Free Election (Anfreal), ‘การลงประชื่ามติิข้องรัฐธิรรมน้ญประเทศไทย: รายงานการประเมินโด้ยสังเข้ป’, พิฤศจิกายน 
2559, ด้้ได้้ท่�: https://anfrel.org/wp-content/uploads/2019/05/Thailand-Referendum-2016-Report-FIN-2.pdf. (ภูาษาอังกฤษ) 
ANFREAL ติั�งข้้อสังเกติว่า การท่�ม่จำานวนผู้้้ท่�เข้้าร่วมการลงประชื่าติิรัฐธิรรมน้ญฉบับใหม่ไม่มากนักแสด้งให้เห็นว่าประชื่าชื่นบางส่วนไม่ประสงค์
ท่�จะเข้า้รว่มและลงประชื่ามติสิำาหรบัรฐัธิรรมนญ้ฉบบัใหม ่โด้ยเฉพิาะอยา่งยิ�งในชื่ว่งกอ่นการลงประชื่ามติมิส่ภูาพิแวด้ลอ้มท่�เติม็ไปด้ว้ยการจำากดั้
สทิธิ ินอกจากน่�ยงัมข้่้อสังเกติว่ารฐับาลทหารควบคุมบรรยากาศการลงประชื่ามติดิ้ว้ยการปราบปรามผู้้ท้่�ใชื่เ้สรภู่าพิในการแสด้งความคิด้เหน็อยา่ง
เสรใ่นเร่�องรฐัธิรรมนญ้ และด้ำาเนนิการจบักมุติามอำาเภูอใจติอ่ผู้้ท้่�แสด้งออกวา่ไมเ่หน็ด้ว้ยกบัรฐัธิรรมนญ้ การย่นยนัโด้ยรฐับาลใหป้ระชื่าชื่นสามารถู
รณรงค์ให้ม่การ “เห็นชื่อบ/ยอมรับ” รัฐธิรรมน้ญ แติ่ด้ำาเนินการติักเติ่อนกลุ่มท่�กล้าแสด้งตินติ่อติ้านรัฐบาล การกระทำาด้ังกล่าวทำาให้บรรยากาศ
การจัด้ประชื่ามติิติั�งแติ่เริ�มแรกไม่ใสสะอาด้

146 ICJ และ TLHR, ‘คำาแถูลงร่วมติ่อคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งสหประชื่าชื่าติิ โด้ย ICJ และศ้นย์ทนายความเพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่น’, กุมภูาพิันธิ์ 
2560, ย่อหนา้ 65, ด้ไ้ด้ท้่�: https://www.icj.org/joint-submission-to-the-un-human-rights-committee-by-the-icj-and-thai-lawyers-
for-human-rights/ (ภูาษาอังกฤษ) ในชื่่วงก่อนการลงประชื่ามติิร่างรัฐธิรรมน้ญเม่�อเด้่อนสิงหาคม 2559 ม่การใชื่้คำาสั�ง หน.คสชื่. ท่� 3/2558 ท่�
กำาหนด้ห้ามการชืุ่มนุมทางการเม่องท่�ม่จำานวนคนติั�งแติ่ 5 คนข้่�นไป และ พิ.ร.บ. ว่าด้้วยการออกเส่ยงประชื่ามติิร่างรัฐธิรรมน้ญ พิ.ศ. 2559 เพิ่�อ
ห้ามการวิจารณ์ การถูกเถู่ยง และการแสด้งออก รวมทั�งการรณรงค์ในร้ปแบบอ่�นเก่�ยวกับาข้ั�นติอนการลงประชื่ามติิ โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งมาติรา 
61 ได้้บัญญัติิให้การกระทำาบางประเภูทเป็นความผู้ิด้ทางอาญา อ่กทั�งใชื่้ข้้อความท่�คลุมเคร่อในการบัญญัติิความผู้ิด้ ได้้แก่การ “ก่อความวุ่นวาย
เพิ่�อให้การออกเส่ยงไม่เป็นไปด้้วยความเร่ยบร้อย” ซึ่่�งรวมถู่งผู้้้ซึ่่�ง “ด้ำาเนินการเผู้ยแพิร่ข้้อความ ภูาพิ เส่ยง ในส่�อหนังส่อพิิมพิ์ วิทยุ โทรทัศน์ ส่�อ
อิเล็กทรอนิกส์ หร่อในชื่่องทางอ่�นใด้ ท่�ผู้ิด้ไปจากข้้อเท็จจริง หร่อม่ลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระด้ม หร่อข้่มข้้่โด้ยมุ่งหวังเพิ่�อให้ผู้้้ม่
สิทธิิออกเส่ยงไม่ไปใชื่้สิทธิิออกเส่ยง หร่ออกเส่ยงอย่างใด้อย่างหน่�ง หร่อไม่ออกเส่ยง” โด้ยโทษส้งสุด้ข้องการฝ่าฝืนมาติรา 61 ค่อโทษจำาคุกสิบปี
และปรับเป็นเงิน 200,000 บาท ทั�งน่� ปรากฏิว่าม่ประชื่าชื่นอย่างนอ้ย 207 คน ซึ่่�งม่ส่วนร่วมในการรณรงค์ในชื่่วงก่อนและข้ณะการลงประชื่ามติิ 
ถู้กด้ำาเนินคด้่ฐานฝ่าฝืนข้้อห้ามชืุ่มนุมทางการเม่องภูายใติ้กฎหมายด้ังกล่าว 

147 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้า 4-17
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41บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

การใชื่้อำานาจเพิ่ยงฝ่ายเด้่ยวเพิ่�อออกคำาสั�งโด้ยหัวหน้าคสชื่.และคสชื่.เชื่่นท่�ได้้กล่าวมาส่งผู้ลให้บุคคลและชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ
ถู้กก่ด้กันออกจากกระบวนการม่ส่วนร่วมในการติัด้สินใจ ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบไม่สามารถูใชื่้กลไกการติรวจสอบความชื่อบ
ด้้วยกฎหมายมาติรวจสอบการด้ำาเนินการติามคำาสั�งด้ังกล่าวได้้เชื่่นในกรณ่ปกติิ และทำาให้ติ้องนำาคด้่ข้่�นส้่ศาลโด้ยอาศัยกลยุทธิ์ใน
การใชื่้ม้ลฟ้้องอ่�นท่�ไม่ใชื่่การคัด้คานการใชื่้อำานาจข้องคสชื่.หร่อหัวหน้าคสชื่. ติัวอย่างเชื่่น ประชื่าชื่นในจังหวัด้แม่สอด้จำาเป็นติ้อง 
ย่�นฟ้้องคด่้โด้ยอาศัยข้้อโต้ิแยง้ในประเด็้นความชื่อบด้ว้ยกฎหมายข้องการออกโฉนด้ท่�ด้นิโด้ยกระทรวงการคลงั เน่�องจากไมส่ามารถู
ข้อให้ศาลพิิจารณาทบทวนความชื่อบด้้วยกฎหมายข้องคำาสั�งหัวหน้าคสชื่.ว่าด้้วยการประกาศพิ่�นท่�พิัฒนา SEZ และการกำาหนด้
ข้ั�นติอนการจัด้หาท่�ด้ินได้้148

3.1.2 การขาดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งโดยคสช.

คสชื่. เป็นผู้้้แติ่งติั�งสมาชื่ิกสภูานิติิบัญญัติิแห่งชื่าติิ (สนชื่.) ซึ่่�งประกอบข้่�นเป็นฝ่ายนิติิบัญญัติิข้องรัฐบาล จากการรวบรวมข้้อม้ล
โด้ยองค์กรพัิฒนาเอกชื่น Ilaw พิบว่าตัิ�งแต่ิการทำารัฐประหารในปี 2557 จนกระทั�งวันท่� 18 กุมภูาพัินธ์ิ พิ.ศ. 2562 สนชื่.ได้้ 
ติรากฎหมายกว่า 412 ฉบับ149 ในบรรด้ากฎหมายท่�ติราข้่�น ม่กฎหมายท่�ใชื่้บังคับกับการด้ำาเนินการข้อง EEC ได้้แก่ พิ.ร.บ.EEC 
และม่การแก้ไข้เพิิ�มเติิมกฎหมายว่าด้้วยการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม ได้้แก่ พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ 
พิ.ร.บ.โรงงาน และ พิ.ร.บ.วัติถูุอันติราย

อย่างไรก็ติาม ในบางกรณ่นั�นพิบว่าประชื่าชื่นผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบไม่ม่โอกาสเข้้าไปม่ส่วนร่วมในกระบวนการติรากฎหมายเหล่า
น่�ได้้อย่างแท้จริง ถู่งแม้ว่าจะต้ิองจัด้ให้ม่การรับฟั้งความคิด้เห็นข้อง “ผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ย” ก่อนการติราเป็นพิ.ร.บ.ติามมาติรา 77 
แห่งรัฐธิรรมน้ญฉบับปี 2560 ก็ติาม ในการติรา พิ.ร.บ. EEC นอกจากการจัด้การรับฟั้งความคิด้เห็นจากหน่วยงานข้องรัฐแล้ว 
จากข้้อม้ลท่�เผู้ยแพิร่ทางสาธิารณะพิบว่าไม่ม่การจัด้การรับฟ้ังความคิด้เห็นในเข้ติพิ่�นท่�ท่�ได้้รับผู้ลกระทบ ทั�งน่� บุคคลท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบท่�ประสงค์จะแสด้งข้้อคิด้เห็นเก่�ยวติ่อร่างพิ.ร.บ. EEC จะติ้องแสด้งความคิด้เห็นผู้่านเว็บไซึ่ติ์ข้องการนิคมอุติสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (“กนอ.”) (http://www.ieat.go.th) 150 ระหว่างวันท่� 20 พิฤษภูาคม และ 5 มิถูุนายน 2560 ทำาให้กลุ่มบุคคล
ด้งักลา่วมร่ะยะเวลาและโอกาสท่�จำากดั้ในการเสนอข้อ้หว่งกงัวล จากข้อ้มล้ข้องสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิฒันาพิเิศษ
ภูาคติะวันออก (“สกพิอ.”) ปรากฎว่าม่ผู้้้เข้้ามาแสด้งความคิด้เห็นผู้่านชื่่องทางออนไลน์เพิ่ยง 4 ราย151

อย่างไรก็ติาม สกพิอ. ยังคงย่นยันว่าการยกร่างกฎหมาย EEC นั�นเป็นไปติามเง่�อนไข้ท่�กำาหนด้ไว้ภูายใติ้รัฐธิรรมน้ญ และได้้ม่การ
จัด้ให้ม่การรับฟ้ังความคิด้เห็นจาก “ผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยทุกภูาคส่วนผู้่านทางชื่่องทางติ่าง ๆ เท่าท่�เป็นไปได้้”152

3.1.3 สิทธิมนุษยชนที่หายไปจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กรอบกฎหมายทุกฉบับนั�นยังจะติ้องสอด้คล้องกับยุทธิศาสติร์ชื่าติิ 20 ปีท่�รัฐบาลทหารเป็นผู้้้จัด้ทำาข่้�น อ่กทั�งยุทธิศาสติร์ชื่าติิ  
20 ปียังม่ผู้ลผู้้กพิันหน่วยงานข้องรัฐทั�งในปัจจุบันและอนาคติ

เม่�อวันท่� 13 ติุลาคม 2561 ยุทธิศาสติร์ชื่าติิ 20 ปี (พิ.ศ. 2561 - 2580) จัด้ทำาข้่�นโด้ยคณะกรรมการจัด้ทำายุทธิศาสติร์ชื่าติิท่� 
แติ่งตัิ�งโด้ยรัฐบาล ได้้ถู้กประกาศลงในราชื่กิจจานุเบกษา โด้ยนโยบาย SEZ และ EEC ติ่างเป็นส่วนหน่�งข้องยุทธิศาสติร์ชื่าติิ  
20 ปีข้องไทยเพิ่�อ “เป็นเคร่�องม่อในการพัิฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญส่้ภู้มิภูาค ยกระดั้บรายได้้และคุณภูาพิชื่่วิติ

148 ประชื่าไท, ‘ชื่าวบ้านแม่สอด้ย่�นฟ้้องรัฐบาลทหารติ่อศาล โติ้แย้งเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ’, 2 พิฤศจิกายน 2559, ด้้ได้้ท่�: https://prachatai.com/
english/node/6686. (ภูาษาอังกฤษ) ค้่ความสามารถูติกลงข้้อไกล่เกล่�ยนอกกระบวนพิิจารณาในชื่ั�นศาล ภูายหลังการเจรจาหลายครั�ง ชืุ่มชื่น
ท่�ได้้รับผู้ลกระทบจ่งได้้รับการเย่ยวยาท่�ร้องข้อแล้วจ่งทำาการถูอนฟ้้องในท่�สุด้

149 ข่้าวสด้, ‘เปิด้สถูิติิ 5 ปี สนชื่. ยกม่อผู้่านกฎหมาย พิุ่งกว่า 400 ฉบับ โค้งสุด้ท้ายพิุ่งกระฉ้ด้’, 21 กุมภูาพิันธิ์ 2559, ด้้ได้้ท่�: https://www.
khaosod.co.th/politics/news_2234486 

150 สกพิอ. , ‘สรุปผู้ลการรับฟั้งความคิด้เห็นต่ิอร่าง พิ.ร.บ. EEC พิ.ศ. ...’, ด้้ได้้ท่�: https://www.ieat.go.th/assets/uploads/attachment/
file/20170920150706284543165.pdf 

151 สกพิอ. , ‘สรุปผู้ลการรับฟั้งความคิด้เห็นต่ิอร่าง พิ.ร.บ. EEC พิ.ศ. ...’, หน้า 8, https://www.ieat.go.th/assets/uploads/attachment/
file/20170920150706284543165.pdf; การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับกรรมการคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม พิ.ศ. 
2562 โปรด้ด้้: ข้่าวมติิชื่น, ‘กสม.ชื่งความเห็นแก้ร่าง กม. อ่อ่ซึ่่ 3 มาติรา หลังพิบกระทบสิทธิิมนุษยชื่น ข้ัด้ รธิน.’, 12 ธิันวาคม 2560, ด้้ได้้ท่�: 
https://www.matichon.co.th/politics/news_763707. การจดั้ใหม้ก่ารรบัฟ้งัความคดิ้เหน็ติอ่ พิ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้ม
แห่งชื่าติิก็ประสบปัญหาเชื่่นเด้่ยวกัน, โปรด้ด้้: iLaw, ‘เม่�อการรับฟ้ังความคิด้เห็นเป็นเพิ่ยงพิิธิ่กรรมข้องรัฐ’, 18 กรกฎาคม พิ.ศ. 2560, ด้้ได้้ท่�: 
https://www.ilaw.or.th/node/4569

152 สกพิอ., ‘รายงานชื่่�แจงประเด้็นข้่าวหนังส่อพิิมพิ์กรุงเทพิธิุรกิจ : จ่� ครม.-สนชื่.แก้ไข้ ก.ม.อ่อ่ซึ่่ ชื่่�กระทบสิทธิิ’, https://bit.ly/3js5ZM5

https://prachatai.com/english/node/6686
https://prachatai.com/english/node/6686
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2234486
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2234486
https://www.ieat.go.th/assets/uploads/attachment/file/20170920150706284543165.pdf
https://www.ieat.go.th/assets/uploads/attachment/file/20170920150706284543165.pdf
https://www.matichon.co.th/politics/news_763707
https://www.ilaw.or.th/node/4569


42 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ข้องประชื่าชื่น และแก้ปัญหาความมั�นคงบริเวณชื่ายแด้น”153 หน่วยงานข้องรัฐใด้ท่�ไม่ด้ำาเนินการติามยุทธิศาสติร์ชื่าติิก็อาจถู้ก 
ติรวจสอบโด้ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริติแห่งชื่าติิ (“ป.ป.ชื่.”) ในข้ณะท่�หัวหน้าหน่วยงานภูาครัฐอาจถู้กสั�ง
ให้พิักราชื่การหร่อสั�งให้ออกจากราชื่การได้้ หากไม่ด้ำาเนินการให้สอด้คล้องกับยุทธิศาสติร์แห่งชื่าติิ154

แมว้า่ยทุธิศาสติรจ์ะกำาหนด้วา่มาติรการสนบัสนนุการลงทนุนั�นต้ิอง “ม่ความยั�งย่น”155 แต่ิยทุธิศาสติรช์ื่าติิ 20 ปกีลบัมไิด้้ใหค้วาม
สนใจกบัการกำาหนด้ให้ติอ้งคำานง่ถูง่ประเด้น็การละเมดิ้สทิธิมินษุยชื่นท่�อาจเกดิ้ข้่�นหรอ่การวางยทุธิศาสติรก์ารบริหารจดั้การความ
เส่�ยงสำาหรับการด้ำาเนินโครงการ EEC และ SEZ แติ่เน้นให้ความสำาคัญกับการมอบสิทธิิประโยชื่น์และสิทธิิพิิเศษติ่าง ๆ ให้แก่ 
นักลงทุนและภู้มิภูาคท่�ถู้กคัด้เล่อกสำาหรับการลงทุน156

3.2 กรอบกฎหมายสำาหรับ SEZ และ EEC 

กรอบกฎหมายสำาหรับการจัด้ติั�งและกำากับด้้แล SEZ และ EEC ท่�ผู่้านการยกร่างและได้้รับการติราเป็นกฎหมายประกอบด้้วย 
คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. และคำาสั�งคสชื่. พิ.ร.บ. EEC และร่างพิ.ร.บ. SEZ ในส่วนน่�จะข้อกล่าวถู่งบทสรุปย่อข้องกฎหมายด้ังกล่าว โด้ย
การพิิจารณาประเด้็นสิทธิิมนุษยชื่นท่�น่าห่วงกังวลภูายใติ้กรอบกฎหมายสำาหรับ SEZ และ EEC โด้ยละเอ่ยด้จะอย้่ในส่วนท่� 4 - 5

3.2.1 คำาสั่ง คสช. และคำาสั่งหัวหน้า คสช.

คำาสั�งหวัหนา้คสชื่. และคำาสั�งคสชื่. ท่�เก่�ยวข้อ้งกบัการจดั้ติั�งและกำากบัด้แ้ล SEZ และ EEC ท่�ผู่้านการยกร่างและได้รั้บการติราเปน็
กฎหมาย ม่รายละเอ่ยด้ด้ังปรากฎในติารางท่� 3 และ 4 ด้้านล่างน่� ทั�งน่� การวิเคราะห์ถู่งผู้ลกระทบทางด้้านกฎหมายจากคำาสั�ง 
ข้้างติ้นอย่างละเอ่ยด้จะสามารถูด้้ได้้ในส่วนท่� 4 – 5 ข้องรายงานฉบับน่�

กล่าวโด้ยสรุป คำาสั�งคสชื่. และคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ได้้แก้ไข้เปล่�ยนแปลงกรอบกฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับการจัด้หาท่�ด้ินสำาหรับ SEZ 
กำาหนด้ใหม้ก่ารยกเวน้การบงัคบัใชื่บ้ทคุม้ครองท่�กำาหนด้ไวใ้นกฎหมาย นอกจากน่�คำาสั�งด้งักลา่วยงัทำาการเปล่�ยนสถูานะข้องท่�ด้นิ 
ซึ่่�งเด้มิมก่ารจำากัด้การเข้า้ใชื่ป้ระโยชื่น์ติามประเภูทข้องท่�ด้นิ ได้แ้ก ่ท่�ด้นิปา่สงวน หรอ่ท่�ด้นิเพิ่�อการเกษติรกรรม ใหเ้ปน็ท่�ราชื่พิสัด้ ุ
(โด้ยม่กระทรวงการคลงัเป็นผู้้ถู้อ่กรรมสทิธ์ิิ) และโอนท่�ด้นิด้งักลา่วให้เป็นท่�ด้นิ SEZ กอ่ใหเ้กดิ้ปญัหาแกป่ระชื่าชื่นท่�ถูอ่ครอง อาศัย 
ครอบครอง หร่อเข้้าใชื่้ประโยชื่น์ในพิ่�นท่�ด้ังกล่าว ได้้แก่ ปัญหาการข้ับไล่และ/หร่อการส้ญเส่ยการถู่อครองท่�ด้ิน ในส่วนท่� 4 จะม่
การวเิคราะห์ในประเด้น็ความชื่อบด้ว้ยกฎหมายข้องการแกไ้ข้เปล่�ยนแปลงกรอบกฎหมายและการด้ำาเนนิการในลกัษณะด้งักลา่ว 
โด้ยเฉพิาะในประเด้็นท่�ว่าการด้ำาเนินการในลักษณะด้ังกล่าวถู่อเป็นการละเมิด้ข้้อห้ามการบังคับข้ับไล่หร่อส่งผู้ลเป็นการละเมิด้
สิทธิิในท่�อย้่อาศัย อาหาร และสิทธิิมนุษยชื่นประการอ่�น ๆ หร่อไม่

คำาสั�งเหล่าน่�ยังแก้ไข้เปล่�ยนแปลงกระบวนการวางผัู้งเม่องโด้ยผู่้อนคลายเง่�อนไข้ในการจัด้ให้ม่การรับฟั้งความคิด้เห็นจากกลุ่ม 
ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบก่อนท่�จะม่การกำาหนด้แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ท่�ด้ิน โครงสร้างพิ่�นฐานและสาธิารณ้ปโภูค หร่อการทำาธิุรกิจและ
อุติสาหกรรมติ่าง ๆ อ่กทั�งยังผู้่อนคลายข้้อกำาหนด้เก่�ยวกับเง่�อนไข้ในการด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมและสุข้ภูาพิ 
โด้ยจะได้้ม่การวิเคราะห์ถู่งความชื่อบด้้วยกฎหมายข้องการแก้ไข้เปล่�ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้ังกล่าวโด้ยละเอ่ยด้ในส่วนท่� 4-5 ซึ่่�ง 
รวมถู่งประเด็้นท่�ว่าการกระทำาดั้งกล่าวเป็นการละเมิด้พัินธิกรณ่ข้องประเทศไทยในด้้านสิทธิิในท่�อย่้อาศัยท่�เหมาะสม สุข้ภูาพิ 
อาหาร นำ�า และการเย่ยวยาท่�ม่ประสิทธิิภูาพิหร่อไม่

153 ยุทธิศาสติร์ชื่าติิ (พิ.ศ. 2561 - 2580), 13 ติุลาคม 2561, หน้า 29-30, ด้้ได้้ท่�: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/
A/082/T_0001.PDF 

154 มาติรา 25, พิ.ร.บ. การจัด้ทำายุทธิศาสติร์ชื่าติิ 2560, ด้้ได้้ท่�: http://www.ldd.go.th/www/files/81731.pdf. โปรด้ด้้: Bangkok Post, 
‘ยุทธิศาสติร์ชื่าติิ 20 ปี ม่ผู้ลบังคับใชื่้’, 13 ติุลาคม 2561, ด้้ได้้ท่�: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1557462/20-year-
national-strategy-comes-into-effect (ภูาษาอังกฤษ)

155 ยทุธิศาสติร์ชื่าติิ 20 ป,ี 13 ติลุาคม พิ.ศ. 2561, หนา้ 29-30, ด้ไ้ด้้ท่�: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.
PDF 

156 ประเด้็นน่�ได้้รับการกล่าวถู่งโด้ยผู้้้เข้้าร่วมการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการซึ่่�งจัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม พิ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพิฯ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
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43บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ตารางที่ 3: คำาสั่งคสช. และคำาสั่งหัวหน้าคสช. ที่นำาไปสู่การจัดตั้ง SEZ 

คำาสั่งที่ รายละเอียด สถานะ

คำาสั�ง คสชื่.  
ท่� 72/2557157

คำาสั�งด้ังกล่าวได้้แติ่งติั�งคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิัฒนา
เศรษฐกิจพิิเศษ (“คณะกรรมการนโยบาย SEZ”) ในเด้่อน
มิถูุนายน 2557

ยกเลิกโด้ยคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. 
ท่� 9/2562 แติ่คณะกรรมการ
นโยบาย SEZ ยังคงอย้่โด้ย
ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. 
ท่� 17/2558158

คำาสั�งด้ังกล่าวได้้เปล่�ยนสถูานะสภูาพิท่�ด้ินประเภูทติ่าง ๆ รวม
ถู่งพิ่�นท่� “ป่าสงวนแห่งชื่าติิ” “เข้ติป่าไม้ถูาวร” “สาธิารณ
สมบัติิข้องแผู้่นด้ินสำาหรับพิลเม่องใชื่้ร่วมกัน” และ “พิ่�นท่�ใน
เข้ติปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม” ให้เป็นท่�ราชื่พิัสดุ้และเป็น
กรรมสิทธิิ์ข้องกระทรวงการคลัง เพิ่�อนำาไปพิัฒนาเป็น SEZ 

ยังคงม่ผู้ลบังคับใชื่้

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่.
ท่� 3/2559159

คำาสั�งด้ังกล่าวยกเว้นการบังคับใชื่้กระบวนการผู้ังเม่องติาม
ท่�กำาหนด้ไว้ในกฎหมายปกติิในพิ่�นท่� SEZ โด้ยม่ผู้ลเป็นการ
ยกเว้นการบังคับใชื่้กฎหมายหลายฉบับว่าด้้วยการผู้ังเม่อง
และกฎหมายว่าด้้วยการควบคุมอาคารสำาหรับพิ่�นท่� SEZ และ
ให้อำานาจแก่เจ้าพินักงานติามพิ.ร.บ. ควบคุมอาคารในการ
เปล่�ยนร้ปแบบการใชื่้อาคารผู้่านการออกประกาศกระทรวง
มหาด้ไทย160

ยังคงม่ผู้ลบังคับใชื่้

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. 
ท่� 4/2559161

คำาสั�งด้ังกล่าวยกเว้นการบังคับใชื่้กฎกระทรวงให้ใชื่้บังคับ
ผู้ังเม่องรวมสำาหรับการประกอบกิจการบางประเภูทในธิุรกิจ
กลุ่มพิลังงานและอุติสาหกรรม

ถู้กยกเลิก คำาสั�งม่ผู้ลใชื่้บังคับ
ติั�งแติ่ 20 มกราคม พิ.ศ. 2559 
ถู่ง 19 มกราคม พิ.ศ. 2560

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่.
ท่� 9/2559162

คำาสั�งด้ังกล่าวเปิด้ชื่่องให้สามารถูด้ำาเนินการประม้ลโครงการ
ติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้้องกับ “โครงการหร่อกิจการด้้านการคมนาคม
ข้นส่ง การชื่ลประทาน การป้องกันสาธิารณภูัย โรงพิยาบาล 
และท่�อย้่อาศัย” ก่อนท่�จะได้้รับผู้ลการพิิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมได้้

คำาสั�งถู้กยกเลิกแติ่ได้้รับการ
บัญญัติิไว้เป็นมาติราหน่�ง
ใน พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ 
(ฉบับท่� 2) พิ.ศ. 2561

157 เร่�อง ‘แติ่งติั�งคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ’, ลงวันท่� 27 มิถูุนายน 2557, ด้้ได้้ท่�: https://library2.parliament.go.th/
giventake/content_ncpo/ncpo-order72-2557.pdf 

158 เร่�อง ‘การจัด้หาท่�ด้ินเพิ่�อใชื่้ประโยชื่น์ในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ’, ลงวันท่� 15 พิฤษภูาคม 2558, ด้้ได้้ท่�: http://www1.mof.go.th/home/
projectM/accmaster/doc4/04/03/02.pdf 

159 เร่�อง ‘การยกเว้นการใชื่้บังคับกฎหมายว่าด้้วยการผัู้งเม่องและกฎหมายว่าด้้วยการควบคุมอาคารในพิ่�นท่�เข้ติพัิฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ’, ลงวันท่�  
20 มกราคม 2559, ด้้ได้้ท่�: https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order3-2559.pdf 

160 มาติรา 13 ข้อง พิ.ร.บ. ควบคุมอาคารกำาหนด้ให้รัฐมนติร่โด้ยคำาแนะนำาข้องอธิิบด้่กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง หร่อเจ้าพินักงานท้องถูิ�น แล้วแติ่
กรณ่ ม่อำานาจในการประกาศในราชื่กิจจานุเบกษา ห้ามการก่อสร้าง ด้ัด้แปลง ร่�อถูอน เคล่�อนย้าย และใชื่้หร่อเปล่�ยนการใชื่้อาคารในบริเวณ
นั�นเป็นการชื่ั�วคราวได้้ และให้ด้ำาเนินการออกกฎกระทรวงหร่อข้้อบัญญัติิท้องถูิ�นภูายในหน่�งปีนับแติ่วันท่�ประกาศนั�นม่ผู้ลใชื่้บังคับ อย่างไรก็ด้่  
มาติรา 2 ข้องคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. 3/2559 ข้ยายกำาหนด้สิ�นสุด้ระยะเวลาด้ังกล่าวจากหน่�งปี กลายเป็นจนกว่าผู้ังเม่องรวมจะได้้รับการอนุมัติิติาม
กระบวนการภูายใติ้ พิ.ร.บ. การผู้ังเม่อง

161 เร่�อง ‘การยกเว้นการใชื่้บังคับกฎหมายว่าด้้วยการผัู้งเม่องและกฎหมายว่าด้้วยการควบคุมอาคารในพิ่�นท่�เข้ติพัิฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ’, ลงวันท่�  
20 มกราคม พิ.ศ. 2559, ด้้ได้้ท่�: https://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order4-2559.pdf 

162 เร่�อง ‘การแก้ไข้เพิิ�มเติิมกฎหมายว่าด้้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ’, ลงวันท่� 8 ม่นาคม 2559, ด้้ได้้ท่�: https://library2.
parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order9-2559.pdf 
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44 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ตารางที่ 4: คำาสั่ง คสช. และคำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่นำาไปสู่การจัดตั้ง EEC 

คำาสั่งที่ รายละเอียด สถานะ

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. 
ท่� 2/2560163

คำาสั�งแติ่งติั�งคณะกรรมการติ่าง ๆ ได้้แก่ 1. คณะกรรมการ
นโยบายการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก  
2. คณะกรรมการบริหารการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาค
ติะวันออก 3. สำานักงานเพิ่�อการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษ
ภูาคติะวันออก

คำาสั�งถู้กยกเลิกแติ่ได้้รับการ
บัญญัติิเป็นข้้อบทใน พิ.ร.บ. 
EEC 164

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. 
ท่� 28/2560165

คำาสั�งแติ่งติั�งคณะกรรมการผู้้้ชื่ำานาญการเพิ่�อพิิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมข้องโครงการหร่อกิจการ
เป็นการเฉพิาะเพิ่�อให้คำาปร่กษาหร่อพิิจารณาอนุมัติิรายงาน 
การวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมให้แล้วเสร็จภูายในหน่�งปี 
นับแติ่วันท่�ได้้รับรายงานท่�ถู้กติ้องครบถู้วน

คำาสั�งถู้กยกเลิกแติ่ได้้รับการ
บัญญัติิเป็นข้้อบทใน พิ.ร.บ. 
EEC 

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. 
ท่� 47/2560166

คำาสั�งยกเว้นการบังคับใชื่้กระบวนการผู้ังเม่องติามท่�กำาหนด้ไว้ 
ในกฎหมาย
คำาสั�งกำาหนด้ให้คณะกรรมการบริหารการพิัฒนาระเบ่ยง
เศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออกม่อำานาจหน้าท่�ในการจัด้ทำาและ
เสนอแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC การใชื่้ประโยชื่น์
ในท่�ด้ิน โครงสร้างพิ่�นฐานและระบบสาธิารณ้ปโภูค ติ่อคณะ
กรรมการนโยบายการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษ 
ภูาคติะวันออกเพิ่�อให้ความเห็นชื่อบ
คำาสั�งด้ังกล่าวกำาหนด้ให้กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวง
มหาด้ไทย จัด้ทำาผู้ังเม่องใหม่และยกเลิกผู้ังเม่องเด้ิมท่�ได้้รับ
ความเห็นชื่อบภูายใติ้ พิ.ร.บ.การผู้ังเม่อง

คำาสั�งถู้กยกเลิกแติ่ได้้รับการ
บัญญัติิเป็นข้้อบทใน พิ.ร.บ. 
EEC 

3.2.1 พ.ร.บ. EEC 

ในปี 2561 กรอบกฎหมายข้องหัวหน้าคสชื่.ท่�กำากับ EEC ถู้กยกเลิกและแทนท่�ด้้วยการติรา พิ.ร.บ. เข้ติพัิฒนาพิิเศษภูาค 
ติะวันออก 2561167 (“พิ.ร.บ. EEC”) พิ.ร.บ.ฉบับน่�ม่ผู้ลบังคับใชื่้ในวันท่� 15 พิฤษภูาคม 2561 ประกอบด้้วยบทบัญญัติิ 75 มาติรา 
ครอบคลมุเก่�ยวกบัหนว่ยงานกำากับด้แ้ล การพัิฒนาพ่ิ�นท่� EEC และเข้ติสง่เสริม ฯ ในพิ่�นท่� EEC กองทนุ EEC และบทลงโทษสำาหรบั
การละเมิด้กฎหมาย พิ.ร.บ.ด้ังกล่าวได้้รวมเอากรอบกฎหมายข้องหัวหน้าคสชื่. ได้้แก่ คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. 2/2560 คำาสั�งหัวหน้า
คสชื่. 28/2560 และคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. 47/2560 ไว้เป็นส่วนหน่�งในบทบัญญัติิ

ติามท่�กล่าวไว้ข้้างต้ิน เน่�องจากการรับฟ้ังความคิด้เห็นข้องผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยสำาหรับพิ.ร.บ.น่�นั�นสามารถูจัด้ทำาข้้อเสนอแนะผู้่าน 
ชื่่องทางออนไลน์ได้้เท่านั�น โด้ยมิได้้จัด้ให้ม่การรับฟั้งความคิด้เห็นในพิ่�นท่�ท่�ได้้รับผู้ลกระทบ ทำาให้บรรด้ากลุ่มภูาคประชื่าสังคม 

163 เร่�อง ‘การพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก’, ลงวันท่� 17 มกราคม 2560, ด้้ได้้ท่�: https://library2.parliament.go.th/giventake/
content_ncpo/ncpo-head-order2-2560.pdf 

164 มาติรา 71, พิ.ร.บ. EEC ภูายหลังจากท่� พิ.ร.บ. EEC ม่ผู้ลใชื่้บังคับ อำานาจหน้าท่�ข้องคณะกรรมการนโยบาย EEC และสำานักงานคณะกรรมการ
นโยบาย EEC (“คณะกรรมการนโยบาย SEZ”) ซึ่่�งเดิ้มอาศยัอำานาจติามคำาสั�งหวัหนา้ คสชื่. อำานาจหนา้ท่�ด้งักลา่วได้้ถูก้โอนมายงั “คณะกรรมการ
นโยบาย EEC ” (“คณะกรรมการนโยบาย SEZ”) และ “สกพิอ.” ภูายใติ้ พิ.ร.บ. EEC คณะกรรมการบริหารการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษ
ภูาคติะวันออกจ่งถู้กยุบเลิก อย่างไรก็ติาม ให้ถู่อว่าการอนุมัติิ อนุญาติ ออกใบอนุญาติ ให้ความเห็นชื่อบ หร่อการด้ำาเนินการใด้ ๆ ติามกลไกท่�
กำาหนด้ไวโ้ด้ย คสชื่. รวมไปถูง่การด้ำาเนนิการท่�เก่�ยวข้อ้งกบัการบังคบัใชื่ก้ฎหมายในเข้ติสง่เสรมิเศรษฐกจิพิเิศษยงัมผู่้ลบังคบัได้ต้ิอ่ไปจนกว่ากลไก
ท่�จัด้ติั�งข้่�นภูายใติ้ พิ.ร.บ. EEC จะได้้ม่มติิให้ยกเลิกหร่อกำาหนด้เป็นอย่างอ่�น

165 เร่�อง ‘มาติรการเพิิ�มประสิทธิิภูาพิการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก’, ลงวันท่� 26 พิฤษภูาคม 2560, ด้้ได้้ท่�: https://library2.
parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order28-2560.pdf 

166 เร่�อง ‘ข้อ้กำาหนด้การใชื่ป้ระโยชื่นใ์นท่�ด้นิในพิ่�นท่�ระเบย่งเศรษฐกจิพิเิศษภูาคติะวนัออก’, ลงวนัท่� 25 ติลุาคม พิ.ศ. 2560, ด้ไ้ด้ท้่�: https://library2.
parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order47-2560.pdf 

167 ด้้ได้้ท่�: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/034/1.PDF 
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45บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

คณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ (“กสม.”) และสมาชิื่กในชุื่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ ติ่างแสด้งความกังวลในกระบวนการ 
ด้ังกล่าวในระหว่างให้สัมภูาษณ์แก่ ICJ168

ประเด้น็ท่�ควรได้ร้บัการยกยอ่งภูายใติพ้ิ.ร.บ. EEC คอ่พิ.ร.บ.น่�กำาหนด้หลกัประกันใหร้ฐัและบรษัิทเคารพิหลกัสทิธิมินษุยชื่น พิ.ร.บ. 
EEC ได้้รับรองสามเสาหลักข้องหลักการชื่่�แนะว่าด้้วยธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่นข้องสหประชื่าชื่าติิ (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights หร่อ UNGPs) อันได้้แก่ “กรอบการคุ้มครอง การเคารพิ และการเย่ยวยา” สำาหรับผู้้้ท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบ ติลอด้จน “หลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่น” ในกระบวนการจัด้ทำานโยบายและแผู้นการใชื่้ประโยชื่น์ใน
ท่�ด้ิน การพิัฒนาโครงสร้างข้ั�นพิ่�นฐาน และระบบสาธิารณ้ปโภูค169

นอกจากน่� พิ.ร.บ.ดั้งกล่าวยังกำาหนด้ให้หน่วยงานข้องรัฐต้ิอง “คำาน่งถู่งความสัมพัินธิ์กับชุื่มชื่น สุข้ภูาวะข้องประชื่าชื่น  
สภูาพิแวด้ล้อม และระบบนิเวศติามหลักการพัิฒนาอย่างยั�งย่นด้้วย ทั�งน่� โด้ยให้สร้างความรับร้้ท่�ถู้กต้ิองแก่ประชื่าชื่นในพิ่�นท่�” 
และ “รับฟั้งความคิด้เห็นและข้้อเสนอแนะข้องผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ย ประชื่าชื่น และชุื่มชื่นท่�เก่�ยวข้้อง เพิ่�อประกอบการพิิจารณา”  
ในการจดั้ทำารายละเอย่ด้ข้องแผู้นผู้งัการใชื่ป้ระโยชื่นใ์นท่�ด้นิ และแผู้นผู้งัการพิฒันาโครงสรา้งพิ่�นฐานและระบบสาธิารณป้โภูค170 
พิ.ร.บ.น่�ยงัได้จ้ัด้ติั�ง “กองทุนพิฒันา EEC ” โด้ยม่วตัิถูุประสงค ์“เพิ่�อเปน็ทนุสนบัสนุนการพิฒันาพิ่�นท่� ชื่มุชื่น และประชื่าชื่นท่�อย้่
ภูายในหร่อท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากการพิัฒนา EEC”171

อย่างไรก็ติาม ด้ังท่�ได้้กล่าวถู่งข้้างติ้นเก่�ยวกับบรรด้าคำาสั�งหัวหน้าคสชื่.และคำาสั�งคสชื่. ในส่วนข้อง พิ.ร.บ. EEC ท่�นำาคำาสั�งด้ัง
กล่าวมาบรรจุเป็นข้้อบทหน่�งในกฎหมายนั�นได้้กำาหนด้ยกเว้นการบังคับใชื่้กฎหมายหลายฉบับเชื่่นเด้่ยวกัน โด้ยรวมถู่งการยกเว้น
การบังคับใชื่้ พิ.ร.บ.การผู้ังเม่อง และ พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ172 และถู่งแม้ว่ากฎหมายด้ังกล่าวจะ
บัญญัติิให้ติ้องพิิจารณาความสำาคัญข้องชืุ่มชื่น อย่างไรก็ติาม ชืุ่มชื่นและกลุ่มภูาคประชื่าสังคมท่� ICJ ทำาการสัมภูาษณ์กลับมองว่า
บทบญัญตัิดิ้งักลา่วไมไ่ด้ถู้้กนำามาปฏิบัิติติิามอยา่งเครง่ครัด้ในความเปน็จริง (โปรด้ด้ด้้า้นล่าง ในสว่นท่� 4 - 5) นอกจากน่� พิ.ร.บ.ยงัให้ 
อำานาจแก่กพิอ. และเลข้าธิิการ สกพิอ. ในการจด้ทะเบ่ยนสำาหรับการด้ำาเนินการต่ิางๆภูายใน EEC และอำานาจในการแก้ไข้ 
เพิิ�มเติิมหร่อเสนอความคิด้เห็นในการแก้ไข้เพิิ�มเติิมหลักเกณฑ์ติ่าง ๆ ท่�กำาหนด้ไว้ในกฎหมายอ่�นท่�เก่�ยวข้้อง173

3.2.3 ร่าง พ.ร.บ. SEZ 

เม่�อวันท่� 13 มิถูุนายน 2559 ได้้ม่การเผู้ยแพิร่ร่างพิระราชื่บัญญัติิเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ พิ.ศ.... (“ร่างพิ.ร.บ. SEZ”)174 ในเด่้อน
สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนติร่ได้้พิิจารณาร่างพิ.ร.บ. SEZ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎ่กาทำาการพิิจารณา175 ติั�งแต่ินั�นร่าง
พิ.ร.บ.ด้ังกล่าวยังคงไม่ม่ความค่บหน้าใด้ๆ

ร่าง พิ.ร.บ.ด้ังกล่าวประกอบด้้วยบทบัญญัติิ 19 มาติราครอบคลุมข้้อบทเก่�ยวกับองค์ประกอบและอำานาจหน้าท่�ข้องหน่วยงาน 
ท่�กำากบัด้แ้ล SEZ การจัด้ตัิ�งศ้นยบ์รกิารเบด็้เสรจ็ ณ จดุ้เด้ย่ว (one-stop service หร่อ OSS) และสทิธิิประโยชื่นร์วมถูง่สทิธิิพิเิศษ
ท่�จะให้แก่นักลงทุน แติ่ร่างพิ.ร.บ.ฉบับน่�ม่ความแติกติ่างจาก พิ.ร.บ. EEC เน่�องจากในร่างกฎหมายไม่ม่การกำาหนด้เง่�อนไข้การจัด้
ให้ม่การรับฟ้ังความคิด้เห็นและไม่ม่มาติราใด้ท่�ให้การคุ้มครองสิทธิิข้องบุคคลและชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบโด้ยชื่ัด้แจ้ง

อย่างไรก็ติาม ในข้ณะท่�พิ.ร.บ. SEZ ไม่ถู้กบังคับใชื่้ ก็ได้้ม่การบัญญัติิระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ข้่�นมาเพิ่�อกำากับด้้แล SEZ 
ได้้แก่ ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการบริหารการพิัฒนาพิ่�นท่�ในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ พิ.ศ. 2558 และร่างระเบ่ยบ 
สำานกันายกรฐัมนติรว่า่ด้้วยการพัิฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิเิศษ พิ.ศ. 2563 ซึ่่�งคณะรฐัมนติรม่ม่ติเิหน็ชื่อบในหลกัการเม่�อวนัท่� 9 มถิูนุายน 
2563 แติ่ยังคงมิได้้ถู้กติ่พิิมพิ์ในราชื่กิจจานุเบกษา โด้ยระเบ่ยบด้ังกล่าวม่บทบัญญัติิส่วนใหญ่ครอบคลุมข้้อบทท่�เก่�ยวกับสมาชื่ิก
และอำานาจหน้าท่�ข้องหน่วยงานกำากับด้้แล SEZ เป็นหลัก

168 ประเด้็นน่�ได้้รับการกล่าวถู่งโด้ยผู้้้เข้้าร่วมการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการซึ่่�งจัด้ข่้�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม พิ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพิฯ;  
การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ, สิงหาคม 2562

169 มาติรา 29, พิ.ร.บ. EEC 
170 มาติรา 30, พิ.ร.บ. EEC 
171 มาติรา 61-64, พิ.ร.บ. EEC 
172 มาติรา 8 และ 32, พิ.ร.บ. EEC 
173 มาติรา 37 และ 43, พิ.ร.บ. EEC 
174 ด้้ได้้ท่� https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/key-summary-on-draft-special-economic-zones-act-be 
175 เพิิ�งอ้าง

https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/key-summary-on-draft-special-economic-zones-act-be


46 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

3.3 องค์กรกำากับดูแล SEZ และ EEC 

โครงสร้างข้องหน่วยงานท่�ทำาหน้าท่�ในการกำากับด้้แลเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษข้องประเทศไทยม่ความเชื่่�อมโยงกับองค์กรต่ิาง ๆ และ 
ผู้้ม้ส่ว่นเก่�ยวข้้องท่�หลากหลาย (ได้้แก่ รฐับาล หนว่ยงานภูายในเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ ผู้้พ้ิฒันาพิ่�นท่� ผู้้ด้้ำาเนนิการ และผู้้ใ้ชื่พ้ิ่�นท่�) การ
บริหารจัด้การและการกำากับด้้แลเข้ติพิ่�นท่�นั�นเก่�ยวข้้องกับรัฐบาล (ทั�งในระด้ับท้องถูิ�นและระด้ับชื่าติิ) นักลงทุน ติลอด้จนผู้้้ม่ส่วน
ได้้เส่ย เชื่่น นักการเงินและสมาคมอุติสาหกรรม176

ในส่วนน่�จะข้อกล่าวถู่งกรอบอำานาจท่�กว้างข้วางข้องสามองค์กรสำาคัญ ได้้แก่ คณะกรรมการนโยบาย SEZ กพิอ. และเลข้าธิิการ
สกพิอ. ซึ่่�งติ่างเป็นกลไกท่�ม่อำานาจบริหารจัด้การและกำากับด้้แล SEZ และ EEC 

3.3.1 การขาดการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับกพอ.และคณะกรรมการนโยบาย SEZ 

ขอบเขตอำานาจ

คณะกรรมการนโยบายเข้ติพัิฒนาเศรษฐกจิพิเิศษ (“คณะกรรมการนโยบาย SEZ”) ได้ร้บัการแติง่ติั�งโด้ยคสชื่. ติามคำาสั�งคสชื่. ฉบับ
ท่� 72/2557 เม่�อเด้่อนมิถูุนายน 2557 โด้ยคณะกรรมการม่อำานาจหน้าท่�ในการ “พิิจารณาให้ความเห็นชื่อบและเสนอร่างหลัก
เกณฑ์และวิธิ่การสนับสนุนการจัด้ติั�งและด้ำาเนินการเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ ... ติ่อคณะรักษาความสงบแห่งชื่าติิเพิ่�อพิิจารณา
อนมุัติ”ิ177 หร่อ “กำาหนด้แนวทางให้หน่วยงานถู่อปฏิิบตัิิเพิ่�อการพิฒันา SEZ” และเพิ่�อ “กำากับด้แ้ล ติิด้ติาม และประเมินผู้ลการ
ด้ำาเนินงานติามแผู้นแม่บท” คำาสั�งคสชื่. ท่� 72/2557 ได้้ถู้กยกเลิกโด้ยคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. 9/2562 ในเด้่อนกรกฎาคม พิ.ศ. 2562 
ภูายหลังการสิ�นสุด้ข้องคสชื่. หลังการจัด้การเล่อกติั�งทั�วไปเม่�อเด้่อนม่นาคม 2562

อย่างไรก็ด้่ ในเด้่อนธิันวาคม 2558 โด้ยผู้ลข้องระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการบริหารการพิัฒนาพิ่�นท่�ในเข้ติพิัฒนา
เศรษฐกจิพิเิศษ พิ.ศ. 2558 ได้ม้ก่ารติั�งคณะกรรมการนโยบาย SEZ ข้่�น ในวนัท่� 9 มถิูนุายน 2563 คณะรฐัมนติรย่งัมม่ติเิหน็ชื่อบใน 
หลักการร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ พิ.ศ. 2563 เม่�อม่การติ่พิิมพิ์ในราชื่กิจจานุเบกษา 
จะม่คณะกรรมการนโยบาย SEZ ติั�งข้่�นใหม่ภูายใติ้ระเบ่ยบน่� ทั�งน่� ข้อบเข้ติอำานาจหน้าท่�ข้องคณะกรรมการใหม่นั�นม่ความ
คล้ายคล่งกับคณะกรรมการชืุ่ด้ก่อนเป็นอย่างมาก ได้้แก่อำานาจในการ “กำาหนด้นโยบาย มาติรการ แนวทางการด้ำาเนินงาน และ
การบรหิารการพัิฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ” “พิิจารณาใหค้วามเห็นชื่อบและประกาศกำาหนด้พิ่�นท่�เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ อตุิสาหกรรม
เปา้หมายพิิเศษ และสิทธิิประโยชื่นท์่�จะใหแ้กผู่้้ป้ระกอบกิจการในเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษแต่ิละแห่ง” และ “กำากับด้้แลและติดิ้ติามการ 
ด้ำาเนินงานข้องหน่วยงานติามแผู้นพิัฒนา”178

ภูายใติร้ะเบย่บสำานักนายกรัฐมนติรท่ั�งปี 2558 และร่างระเบย่บสำานักนายกรฐัมนติรป่ ี2563 เลข้านกุารข้องคณะกรรมการนโยบาย 
SEZ179 ยังได้้รับอำานาจหน้าท่� ได้้แก่ อำานาจหน้าท่�ในการ “ศ่กษาวิจัย พิัฒนาองค์ความร้้เพิ่�อสนับสนุนการด้ำาเนินงานพิัฒนาเข้ติ
เศรษฐกิจพิิเศษ” และท่�สำาคัญค่ออำานาจหน้าท่�ในการ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถูิ�น ภูาคเอกชื่น และ
ประชื่าชื่นเข้้ามาม่ส่วนร่วมในการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษให้เป็นไปติามแผู้นพิัฒนา”180 ทั�งน่� การท่�ระเบ่ยบด้ังกล่าวกำาหนด้ให้
เลข้านุการข้องคณะกรรมการนโยบาย SEZ ม่หน้าท่�ในการสนับสนุนการม่ส่วนร่วมข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถูิ�น ภูาคเอกชื่น 
และประชื่าชื่นในการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษนั�นถู่อเป็นข้้อบทท่�น่ายินด้่ยิ�ง

ในทำานองเด้่ยวกัน ติามคำาสั�งหัวหน้าคสชื่.ท่� 2/2560 (ซึ่่�งติ่อมาถู้กบัญญัติิในมาติรา 11 ข้อง พิ.ร.บ.EEC) กพิอ. ม่อำานาจหน้าท่� 
ในการ “กำาหนด้นโยบายเพิ่�อการพิัฒนา EEC” “กำาหนด้พิ่�นท่�เข้ติส่งเสริมเศรษฐกิจพิิเศษ” “อนุมัติิแผู้นงานในการพิัฒนา EEC” 

176 สำาหรับข้้อม้ลเพิิ�มเติิมเก่�ยวกับร้ปแบบการกำากับด้้แลสำาหรับเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษติ่าง ๆ  โปรด้ด้้: UNCTAD, ‘รายงานการลงทุนทั�วโลก ค.ศ. 2019: 
เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ’, UN, 2562, หน้า 131, ด้้ได้้ท่�: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf (ภูาษาอังกฤษ) 

177 คำาสั�งคณะกรรมการเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษท่� 1/2558, ด้้ได้้ท่�: https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/
SECBAnnoucement1-2558_SEZphase1.pdf และคำาสั�งคณะกรรมการเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษท่� 2/2558, ด้้ได้้ท่�: https://enlawfoundation.
org/newweb/wp-content/uploads/SECBAnnoucement2-2558_SEZphase2.pdf 

178 ข้้อ 9 ร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ พิ.ศ. 2563
179 ภูายใติ้ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ทั�งปี 2558 สำานักงานปลัด้กระทรวงอุติสาหกรรมรับผู้ิด้ชื่อบงานด้้านธิุรการและสนับสนุนการปฏิิบัติิงานข้อง

คณะกรรมการนโยบาย SEZ ในข้ณะท่�ร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ปี 2563 สำานักงานสภูาพิัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิทำาหน้าท่�
เลข้านุการข้องคณะกรรมการนโยบาย SEZ

180 ข้้อ 10 ร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ พิ.ศ. 2563

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/SECBAnnoucement1-2558_SEZphase1.pdf%20และคำสั่งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่%202/2558
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/SECBAnnoucement1-2558_SEZphase1.pdf%20และคำสั่งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่%202/2558
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/SECBAnnoucement2-2558_SEZphase2.pdf
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/SECBAnnoucement2-2558_SEZphase2.pdf


47บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

“ติิด้ติามและประเมินผู้ลการด้ำาเนินการพิัฒนา EEC” และ “แก้ไข้ปัญหาและอุปสรรคในการด้ำาเนินงาน” ติามนโยบาย EEC181

อย่างไรก็ติาม ภูายใติ้ร่างพิ.ร.บ. SEZ พิ.ร.บ. EEC และระเบ่ยบติ่างๆท่�เก่�ยวข้้องนั�น ข้อบเข้ติหน้าท่�ข้องคณะกรรมการติ่าง ๆ นั�น
ควรท่�จะติ้องรวมไปถู่งการพิิจารณาปัญหาทางด้้านสิทธิิมนุษยชื่นและด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้องบุคคลและชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ
โด้ยชื่ัด้แจ้ง เพิ่�อให้เกิด้ความสอด้คล้องกับกฎหมายภูายในและพิันธิกรณ่ระหว่างประเทศข้องประเทศไทย รวมไปถู่งพิันธิกรณ่ท่�
ประเทศไทยม่ภูายใติ้ UNGP 

นอกจากน่� กพิอ.ยังม่อำานาจหน้าท่�ในการ “อนุมัติิ อนุญาติ ให้สิทธิิ หร่อให้สัมปทาน” แก่บุคคลซึ่่�งด้ำาเนินการอันเป็นประโยชื่น์
โด้ยติรงต่ิอการพิัฒนา EEC ติามกฎหมายท่�ระบุไว้ในมาติรา 37 ข้อง พิ.ร.บ. EEC182 คณะกรรมการยังม่อำานาจในการแก้ไข้ 
เพิิ�มเติิมหร่อทบทวนหลกัเกณฑ ์วธิิก่าร หร่อเง่�อนไข้เพิ่�อทำาใหก้ารอนมัุติิ อนญุาติ ใหส้ทิธิิ หร่อใหส้มัปทานดั้งกลา่ว “ม่ประสทิธิิภูาพิ
ยิ�งข้่�น”183 ซึ่่�งถู่อเป็นการให้อำานาจในทางบริหารท่�กว้างข้วางและให้อำานาจในการกำากับด้้แลท่�ปราศจากการข้อบเข้ติท่�ชื่ัด้เจน
แก่กพิอ. โด้ยไม่ได้้ให้ความสำาคัญอย่างเพิ่ยงพิอในการวางกลไกป้องกันให้คณะกรรมการติ้องทำาการการประเมินและป้องกัน 
ผู้ลกระทบด้้านสิทธิิมนุษยชื่น

ในส่วนอำานาจหน้าท่�ข้องเลข้าธิิการ สกพิอ. ก็ม่ลักษณะท่�กว้างข้วางและไม่ม่ข้อบเข้ติท่�ชื่ัด้เจนเชื่่นกัน เน่�องจาก เลข้าธิิการผู้้้ได้้รับ
การแติ่งติั�งและติ้องรายงานติ่อกพิอ.นั�น184ม่อำานาจหน้าท่�ในการ “ออกระเบ่ยบเพิ่�อปฏิิบัติิการติามพิ.ร.บ. EEC”185 และม่อำานาจ
หน้าท่�ในการ “อนุมัติิ อนุญาติ ออกใบอนุญาติ หร่อให้ความเห็นชื่อบ หร่อเป็นผู้้้ม่อำานาจในการรับจด้ทะเบ่ยนหร่อรับแจ้ง”  
ภูายใติ้มาติรา 43 ข้องพิ.ร.บ. EEC186 อ่กทั�งเลข้าธิิการยังม่อำานาจในการเสนอความเห็นเก่�ยวกับการแก้ไข้เพิิ�มเติิม “หลักเกณฑ์ 
วิธิ่การ และเง่�อนไข้” ในการอนุมัติิ อนุญาติ ให้สิทธิิ ให้ความยินยอม การรับจด้ทะเบ่ยน หร่อการรับแจ้ง ถู้าการแก้ไข้เพิิ�มเติิม 
ด้งักลา่วจะทำาให ้“ม่ประสทิธิิภูาพิยิ�งข้่�น”187 ไปยงักพิอ. ท่�เลข้าธิิการด้ำารงติำาแหนง่เปน็ทั�งสมาชิื่กและเลข้านกุารข้องคณะกรรมการ188 
เชื่่นเด้่ยวกัน ไม่ม่บทบัญญัติิท่�ระบุโด้ยชื่ัด้แจ้งว่าการแก้ไข้เพิิ�มเติิมหลักเกณฑ์ด้ังกล่าวนั�นติ้องกระทำาโด้ยพิิจารณาถู่งหลักการ
คุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นให้เหมาะสม หร่อให้ม่การบริหารจัด้การและลด้ผู้ลเส่ยท่�อาจเกิด้ข้่�นกับบุคคลและชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ

บทบัญญัติิข้อง พิ.ร.บ. EEC ควรได้้รับการแก้ไข้เพิิ�มเติิมเพิ่�อกำาหนด้มาติรการควบคุมการใชื่้อำานาจด้ังกล่าว โด้ยกำาหนด้ให้การ
แกไ้ข้เพิิ�มเติมิหรอ่การใหค้วามเหน็ชื่อบข้องกพิอ.และการเสนอความเหน็เก่�ยวกับการแก้ไข้เพิิ�มเติมิหลกัเกณฑ์ติา่งๆข้องเลข้าธิกิาร
สกพิอ. ติอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิ้ผู้ลกระทบและติอ้งประกนัการคุม้ครองสทิธิมิมนษุยชื่นข้องชื่มุชื่นและบคุคลท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบ มาติรการ
ควบคมุดั้งกลา่วเปน็มาติรการท่�จำาเปน็เพ่ิ�อประกนัวา่การด้ำาเนนิการโด้ยกพิอ.และเลข้าธิิการจะสอด้คลอ้งกบักฎหมายภูายในและ
สอด้คลอ้งกบัพินัธิกรณร่ะหว่างประเทศด้า้นสทิธิมินุษยชื่นข้องประเทศไทย นอกจากน่� ถูา้ติอ่มาสมาชื่กิข้องคณะกรรมการนโยบาย 
SEZ หร่อผู้้้แทนข้องคณะกรรมการในระด้ับท้องท่�ได้้รับอำานาจหน้าท่�อย่างกว้างข้วางในการแก้ไข้เพิิ�มเติิมหลักเกณฑ์ วิธิ่การ และ
เง่�อนไข้ข้องการด้ำาเนินการ ด้ังเชื่่นอำานาจหน้าท่�ข้อง กพิอ. ก็ติ้องม่การบัญญัติิท่�เป็นมาติรการควบคุมการใชื่้อำานาจท่�เหมาะสมใน
ลักษณะเด้่ยวกันไว้ในกฎหมายด้้วยเพิ่�อป้องกันมิให้การใชื่้อำานาจด้ังกล่าวกระทบกับการคุ้มครองสิทธิิมมนุษยชื่น

ภูายใติ้กฎหมายไทย หน่วยงานทางปกครองหร่อเจ้าพินักงานรัฐ รวมไปถู่ง คณะกรรมการนโยบาย SEZ กพิอ. สกพิอ. และ
เลข้าธิิการ สกพิอ.189 นั�นอาจต้ิองรับผิู้ด้ในทางปกครอง หากเกิด้ข้้อพิาทข้่�นเน่�องจากการกระทำาโด้ยไม่ชื่อบด้้วยกฎหมายนั�น
เป็นการใชื่้อำานาจเกินข้อบเข้ติ ข้ัด้ติ่อกฎหมาย หร่อไม่สุจริติ190 มาติรการบังคับทางกฎหมาย ได้้แก่ การสั�งให้เพิิกถูอนกฎหร่อคำา

181 มาติรา 11, พิ.ร.บ. EEC 
182 รวมถู่งกฎหมายว่าด้้วยการเด้ินเร่อในน่านนำ�าไทย กฎหมายว่าด้้วยการชื่ลประทานหลวง กฎหมายว่าด้้วยการประกอบกิจการพิลังงาน กฎหมาย

ว่าด้้วยทางหลวงสัมปทาน กฎหมายว่าด้้วยพิลังงานนิวเคล่ยร์เพิ่�อสันติิ
183 มาติรา 37, พิ.ร.บ. EEC ภูายใติ้มาติรา 37 ให้คณะกรรมการนโยบาย EEC แจ้งให้ผู้้้ม่หน้าท่�และอำานาจติามกฎหมายท่�เก่�ยวข้้อง และยังให้ 

คณะกรรมการนโยบายประกาศหลักเกณฑ์ วิธิ่การ หร่อเง่�อนไข้ท่�เห็นสมควรในราชื่กิจจานุเบกษา
184 มาติรา 16, พิ.ร.บ. EEC 
185 มาติรา 20, พิ.ร.บ. EEC 
186 รวมถู่งกฎหมายว่าด้้วยการขุ้ด้ด้ินและถูมด้ิน กฎหมายว่าด้้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้้วยการจด้ทะเบ่ยนเคร่�องจักร กฎหมายว่าด้้วยการ

สาธิารณสุข้ กฎหมายว่าด้้วยคนเข้้าเม่อง เฉพิาะเพิ่�อการอนุญาติให้คนติ่างด้้าวติามมาติรา 54(1) หร่อ (2) อย้่ติ่อในราชื่อาณาจักร กฎหมายว่า
ด้้วยทะเบ่ยนพิาณิชื่ย์ กฎหมายว่าด้้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้้วยการจัด้สรรท่�ด้ิน

187 มาติรา 37 และ 43, พิ.ร.บ. EEC 
188 มาติรา 10, พิ.ร.บ. EEC 
189 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับทนายความจากม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม, 1 เมษายน 2563
190 มาติรา 9 ข้อง พิ.ร.บ. จัด้ติั�งศาลปกครองและวิธิ่พิิจารณาคด้่ปกครอง



48 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

สั�ง หร่อมค่ำาสั�งหา้มการกระทำาการทั�งหมด้หร่อบางสว่น ทั�งน่� การอุทธิรณค์ำาสั�งเชื่น่วา่ติอ่ศาลปกครองนั�นติอ้งเป็นไปติามมาติรา 9 
และ 72 ข้องพิ.ร.บ.จัด้ติั�งศาลปกครองและวิธิ่พิิจารณาคด้่ปกครอง พิ.ศ. 2542191 ด้ังนั�นศาลปกครองจ่งม่เข้ติอำานาจในการสั�งให้ 
เพิิกถูอนบรรด้าใบอนุญาติและการอนุญาติโด้ยหน่วยงานทางปกครองด้ังเชื่่น คณะกรรมการนโยบาย SEZ และกพิอ. และสั�งให้
หน่วยงานทางปกครองหร่อเจ้าหน้าท่�ข้องรัฐด้ำาเนินการเพิ่�อให้เป็นไปติามกฎหมาย

องค์ประกอบ

คณะกรรมการนโยบาย SEZ และกพิอ. ประกอบด้้วยสมาชื่ิกท่�เป็นผู้้้แทนจากหน่วยงานภูาครัฐและภูาคเอกชื่น ภูายใติ้ระเบ่ยบ
สำานักนายกรัฐมนติร่ 2558 และร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ฉบับใหม่นั�น คณะกรรมการนโยบาย SEZ นั�นม่นายกรัฐมนติร่
นั�งเป็นประธิานกรรมการ กรรมการบางท่านในคณะกรรมการนโยบาย SEZ เป็นผู้้้แทนจากหน่วยงานด้้านความมั�นคง อาทิ  
ผู้้บั้ญชื่าการติำารวจแหง่ชื่าติแิละเลข้าธิกิารสภูาความมั�นคงแห่งชื่าติ ิและยงัประกอบไปด้ว้ยรฐัมนติรจ่ากกระทรวงติา่ง ๆ  ท่�เก่�ยวข้อ้ง 
อาทิ กระทรวงอุติสาหกรรม กระทรวงมหาด้ไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน นอกจากน่�ยังม่ผู้้้แทนจากภูาคธิุรกิจ
และการลงทุนเปน็กรรมการในคณะกรรมการด้งักลา่ว192 และมผู่้้ว้า่ราชื่การจงัหวดั้193เปน็กรรมการในคณะอนกุรรมการข้องคณะ
กรรมการนโยบาย SEZ ม่หน้าท่�ในการด้ำาเนินการติามนโยบาย SEZ ในระด้ับจังหวัด้194 

ภูายในคณะกรรมการนโยบาย SEZ นั�นมก่ารแติง่ติั�งคณะอนกุรรมการติา่ง ๆ  รวมถูง่ 1. คณะอนกุรรมการด้า้นสทิธิปิระโยชื่น ์การ
กำาหนด้พิ่�นท่� และการลงทุน 2. คณะอนุกรรมการด้้านแรงงาน สาธิารณสุข้ และความมั�นคง 3. คณะอนุกรรมการด้้านโครงสร้าง
พิ่�นฐานและด่้านศุลกากร 4. คณะอนุกรรมการด้้านการจดั้หาท่�ด้ินและบริหารจัด้การ 5. คณะอนุกรรมการด้้านการติลาด้และ
ประชื่าสัมพิันธิ์ และ 6. คณะอนุกรรมการด้้านการข้ับเคล่�อนเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษระด้ับพิ่�นท่�195

แผนภาพที่ 1: แผนผังองค์กรของคณะกรรมการนโยบาย SEZ196

คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หัวหน้า คสช.

คณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิ
ประโยชน์ 
การกำาหนดพื้นที่ 
และการลงทุน
ประธิานคณะ
กรรมการ: 
รัฐมนติร่ กระทรวง
การคลัง

คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ในระดับจังหวัด)
ประธิานคณะกรรมการ: ผู้้้ว่าราชื่การจังหวัด้

คณะอนุกรรมการ
ด้านแรงงาน
สาธารณสุข  
และความ
มั่นคง ประธิาน
คณะกรรมการ: 
รัฐมนติร่กระทรวง
แรงงาน

คณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ ด่าน
ศุลกากร ประธิาน 
คณะกรรมการ: 
รัฐมนติร่กระทรวง
คมนาคม

คณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดหา
ที่ดินและ บริหาร
จัดการ ประธิาน
คณะกรรมการ: 
รัฐมนติร่ กระทรวง
มหาด้ไทย

คณะอนุกรรมการ
ด้านการ
ตลาดและ 
ประชาสัมพันธ์
ประธิานคณะ
กรรมการ: 
รัฐมนติร่กระทรวง
พิาณิชื่ย์

คณะอนุกรรมการ
ด้านการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระดับพื้นที่ 
ประธิานคณะ
กรรมการ: 
รัฐมนติร่ประจำา 
สำานักนายกรัฐมนติร่

191 ภูายใติ้มาติรา 72 ข้อง พิ.ร.บ. จัด้ติั�งศาลปกครองและวิธิ่พิิจารณาคด้่ปกครอง
192 ยกติัวอย่างเชื่่น หอการค้าไทย สภูาอุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธินาคารไทย
193 ในประเทศไทย ผู้้้ว่าราชื่การจังหวัด้ไม่ได้้มาจากการเล่อกติั�งโด้ยประชื่าชื่นในท้องท่�แติ่มาจากการแติ่งติั�งและทำาหน้าท่�เป็นผู้้้แทนข้องรัฐบาล 

ส่วนกลาง
194 ติามคำาสั�งคณะกรรมการเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษท่� 2/2558 เร่�อง แติ่งติั�งคณะอนุกรรมการภูายใติ้คณะกรรมการนโยบายเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจ

พิิเศษ, ลงวันท่� 3 เมษายน พิ.ศ. 2558, อำานาจหน้าท่�หลักข้องคณะอนุกรรมการน่�ค่อการ “ประสาน ติิด้ติามความก้าวหน้า และประเมินผู้ลการ 
ด้ำาเนินงานข้องเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษระด้ับพิ่�นท่� รายงานอุปสรรค และจัด้ทำาข้้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข้ปัญหา”

195 คำาสั�งคณะกรรมการเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษท่� 1/2558 และ 2/2558
196 เพิิ�งอ้าง



49บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กพิอ.นั�นม่นายกรัฐมนติร่นั�งเป็นประธิาน รองนายกรัฐมนติร่โด้ยการแติ่งติั�งข้องนายกรัฐมนติร่เป็นรองประธิาน คณะกรรมการ
ประกอบด้้วยรัฐมนติร่อย่างน้อยจำานวน 14 ท่านจากหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้อง ผู้้้อำานวยการจากหน่วยงานข้องรัฐจำานวน 3 ท่าน197  
ผู้้้แทนจากภูาคธิุรกิจและการลงทุน198 และผู้้้ทรงคุณวุฒิจำานวนไม่เกิน 5 ท่านท่�แติ่งติั�งโด้ยนายกรัฐมนติร่ให้เป็นกรรมการ199 

สกพิอ. ม่โครงสร้างประกอบด้้วย 1. สำานักนโยบายและแผู้น 2. สำานักพิัฒนาพ่ิ�นท่�และชืุ่มชื่น 3. สำานักโครงสร้างพ่ิ�นฐาน 4.  
สำานักการลงทุนและความร่วมม่อระหว่างประเทศ 5. สำานักเพิิ�มประสิทธิิภูาพิองค์กร200

แผนภาพที่ 2: แผนผังองค์กรของสำานักงาน EEC 201

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เลขาธกิาร

สำานักนโยบาย
และแผน

สำานักพัฒนาพื้นที่
และชุมชน

สำานักโครงสร้างพื้นฐาน
สำานักการลงทุนและ
ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

สำานักเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร

แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายเหล่าน่�จะม่อำานาจในทางบริหารท่�กว้างข้วางในการกำากับด้้แล SEZ และ EEC แต่ิกลับไม่ม่คณะ
อนุกรรมการในองค์กรท่�ม่หน้าท่�ในการประสานการหาร่อกับชุื่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบโด้ยเฉพิาะอย่างสมำ�าเสมอเพิ่�อรับฟั้งความ
เหน็ข้องคนกลุม่น่� รวมถูง่กระบวนการรบัฟ้งัข้อ้รอ้งเรย่นอยา่งเปน็ทางการ เพิ่�อเปน็ชื่อ่งทางใหบ้คุคลหรอ่ชื่มุชื่นท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบ
สามารถูรอ้งเร่ยนหร่อข้อความชื่ว่ยเหลอ่และการเย่ยวยาติอ่คณะกรรมการนโยบายผู่้านคณะอนกุรรมการท่�ถูก้ติั�งเปน็การถูาวรได้้ 
ซึ่่�งอาจเป็นหน่�งในปัจจัยท่�ส่งผู้ลติ่อการกำาหนด้พิ่�นท่� SEZ และ EEC และพิ่�นท่�พิัฒนาด้ังจะกล่าวถู่งติ่อไปในรายงานน่�

อน่�ง แม้จะม่คณะกรรมการเฉพิาะกิจท่�ถู้กจัด้ติั�งข้่�นในพิ่�นท่�หลายจังหวัด้ท่�ม่ SEZ และม่พิันธิกิจในการปร่กษาหาร่อกับประชื่าชื่น
ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบเก่�ยวกับกระบวนการจัด้สรรท่�ด้ินเพิ่�อการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ โด้ยม่ผู้้้แทนข้องประชื่าชื่นผู้้้ได้้รับ 
ผู้ลกระทบเป็นสมาชิื่กในคณะกรรมการ ได้้แก่ คณะทำางานร่วมระหว่างหน่วยงานภูาครัฐและภูาคประชื่าชื่นเพ่ิ�อกำาหนด้หลัก
เกณฑ์แนวทางการจัด้สรรท่�ด้ินสำาหรับราษฎรท่�ได้้รับผู้ลกระทบในเข้ติพัิฒนาเศรษฐกิจพิิเศษติาก202 อย่างไรก็ติาม แม้ว่า
กระบวนการเฉพิาะกจิเหลา่น่�จะชื่ว่ยเหลอ่ทำาใหเ้กดิ้การประสานงานกบัสาธิารณชื่นและเพิิ�มความโปร่งใสได้อ้ย่างมาก แติท่ว่าเพิ่�อ
ท่�จะให้ประชื่าชื่นและชุื่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบสามารถูม่ส่วนร่วมกับกระบวนการตัิด้สินใจได้้อย่างแท้จริงนั�น อาจจะเป็นการด้่ท่� 
คณะกรรมการนโยบาย SEZ และกพิอ. จะพิิจารณาจัด้ติั�งอนุกรรมการถูาวรท่�ม่พิันธิกิจเฉพิาะในการปร่กษาหาร่อกับประชื่าชื่นผู้้้
ได้้รับผู้ลกระทบและอนุญาติให้ม่ผู้้้แทนจากภูาคประชื่าสังคม สหภูาพิแรงงาน และชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบเข้้าเป็นสมาชื่ิก

197 สำานักงบประมาณ สำานักงานสภูาพิัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ (“สศชื่.”) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
198 หอการค้าไทย สภูาอุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธินาคารไทย
199 ในปัจจุบันนายกรัฐมนติร่ได้้เสนอรายชื่่�อบุคคลท่�ม่คุณสมบัติิเหมาะสม ได้้แก่ พิลอากาศเอก ประจิน จั�นติอง นายด้อน ปรมัติถ์ูวินัย และ 

นายประเสริฐ บุญสัมพิันธิ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย EEC 
200 ด้้ได้้ท่�: https://eng.eeco.or.th/en/organization-structure 
201 เพิิ�งอ้าง 
202 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562 ทั�งน่� ICJ ได้้รับสำาเนาบันท่กการประชืุ่มจากหน่�งในผู้้้ได้้

รับผู้ลกระทบท่�เป็นกรรมการข้องคณะทำางาน

https://eng.eeco.or.th/en/organization-structure


50 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

4. ผลกระทบต่อการเข้าถึงที่ดินและที่อยู่อาศัย

กรอบกฎหมายท่�กำากับด้้แล SEZ และ EEC ติามท่�กล่าวไว้ในส่วนท่� 3 นำาไปส้่ข้้อห่วงกังวลทางด้้านสิทธิิมนุษยชื่นหลายประการ 
ท่�เก่�ยวเน่�องกับการจัด้สรรท่�ด้ิน ได้้แก่

1. การกำาหนด้พิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ และเข้ติส่งเสริมเศรษฐกิจพิิเศษในพิ่�นท่� EEC ท่�ไม่เหมาะสม

2. คำาสั�งท่�มผู่้ลเปน็การยกเลกิกระบวนการติรวจสอบและถูว่งด้ลุทางด้า้นสงัคมและสิ�งแวด้ลอ้มท่�บงัคบัใชื่ใ้นเวลาปกติ ิและ

3. การข้าด้กลไกทางด้้านการเย่ยวยาและการรับผู้ิด้เม่�อม่การเวนค่นหร่อย่ด้ค่นท่�ด้ินเพิ่�อใชื่้ใน SEZ

4.1 ภาพรวมของโครงสร้างทางกฎหมายในการใช้ที่ดินในประเทศไทย

4.1.1 ที่ดินของรัฐ

ประมวลกฎหมายท่�ด้ิน พิ.ศ. 2497 กำาหนด้ประเภูทข้องท่�ด้ินในประเทศไทยไว้ ค่อ ท่�ด้ินข้องเอกชื่น ซึ่่�งได้้รับความคุ้มครองติาม
กฎหมายโด้ยอาศัยเอกสารสิทธิิ และท่�ดิ้นข้องรัฐ ซึ่่�งหมายความรวมถู่งท่�ด้ินใด้ ๆ ทั�งปวงท่� “มิได้้ติกเป็นกรรมสิทธ์ิิข้องบุคคล
หน่�งบุคคลใด้”203 ภูายในบังคับข้องประมวลกฎหมายท่�ด้ิน ท่�ด้ินข้องรัฐสามารถูใชื่้ประโยชื่น์ได้้ผู่้านการให้สัมปทาน ให้ หร่อให้
ใชื่้ในระยะเวลาอันจำากัด้204 บุคคลผู้้้ไม่ม่สิทธิิครอบครองในท่�ดิ้นข้องรัฐด้ังกล่าวหร่อมิได้้รับอนุญาติจากพินักงานเจ้าหน้าท่�ย่อม
ติ้องห้ามมิให้ “เข้้าไปย่ด้ถู่อ ครอบครอง รวมติลอด้ถู่งการก่อสร้างหร่อเผู้าป่า” “ทำาด้้วยประการใด้ ให้เป็นการทำาลาย หร่อทำาให้ 
เส่�อมสภูาพิท่�ด้ิน” หร่อ “ทำาสิ�งหน่�งสิ�งใด้อันเป็นอันติรายแก่ทรัพิยากรในท่�ด้ิน”205 บุคคลท่�เข้้าครอบครองและใชื่้ประโยชื่น์ใน
ท่�ด้ินข้องรัฐบางรายจะได้้รับใบสำาคัญ “ภู.บ.ท.5” เพิ่�อแสด้งว่าผู้้้ถู่อครองท่�ด้ินได้้ชื่ำาระภูาษ่บำารุงท้องท่� (หร่อท่�เร่ยกกันว่าภูาษ่
ด้อกหญ้า) แล้ว แติ่ใบสำาคัญด้ังกล่าวก็หาได้้เป็นการแสด้งกรรมสิทธิิในท่�ด้ินแติ่อย่างใด้ไม่ เป็นเพิ่ยงแติ่การแสด้งว่าม่การครอบ
ครองหร่อใชื่้ประโยชื่น์เท่านั�น206

ท่�ด้ินข้องรัฐหมายความรวมถู่งท่�ด้ินด้ังติ่อไปน่�

1. ท่�ป่าไม้ เชื่่น พิ่�นท่�ป่าสงวนแห่งชื่าติิ ป่าไม้ถูาวร และอุทยานแห่งชื่าติิ ซึ่่�งอย้่ภูายใติ้บังคับข้องกฎหมายติ่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้้อง
กับป่าไม้ เชื่่น พิ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชื่าติิ พิ.ร.บ.ป่าไม้ และพิ.ร.บ.อุทยานแห่งชื่าติิ

2. พิ่�นท่�ปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม (ท่� ส.ป.ก.) ซึ่่�งอย่้ภูายใต้ิการด้แ้ลข้องสำานักงานการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรมติาม
ความในพิ.ร.บ.การปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม โด้ยเป็นแนวเข้ติท่�ดิ้นท่�จัด้สรรให้แก่ประชื่าชื่นเพ่ิ�อวัติถุูประสงค์ในการ
ทำาเกษติรกรรม

3. ท่�ราชื่พิัสดุ้ ซึ่่�งเป็นกรรมสิทธิิ์ข้องกรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง207 และ

4. ท่�ด้ินสาธิารณสมบัติิข้องแผู้่นด้ินสำาหรับประชื่าชื่นใชื่้ประโยชื่น์ร่วมกัน ซึ่่�งอย้่ในความด้้แลข้องหน่วยงานปกครอง 
ส่วนท้องถูิ�น208 

ทั�งน่� ในเข้ติพิ่�นท่�ท่�เป็นท่�ติั�งข้อง SEZ ท่�ด้ินในบริเวณด้ังกล่าวเก่อบทั�งหมด้เป็นท่�ด้ินข้องรัฐ209

203 มาติรา 2 และมาติรา 3 ประมวลกฎหมายท่�ด้ิน
204 มาติรา 12 ประมวลกฎหมายท่�ด้ิน
205 มาติรา 9 ประมวลกฎหมายท่�ด้ิน
206 สยาม ล่เกิ�ล, ‘โฉนด้ท่�ด้ิน’, ด้้ได้้ท่� https://www.siam-legal.com/realestate/thailand-title-deeds.php (ภูาษาอังกฤษ) [เข้้าถู่ง ณ วันท่� 

31 ม่นาคม 2563]
207 ภูายใติ้พิ.ร.บ.ท่�ราชื่พิัสดุ้ พิ.ศ. 2562 ท่�ราชื่พิัสดุ้ ได้้แก่ (1) อสังหาริมทรัพิย์อันเป็นทรัพิย์สินข้องแผู้่นด้ินทุกชื่นิด้ (2) ท่�ด้ินท่�สงวนหร่อหวงห้ามไว้

เพิ่�อประโยชื่น์ข้องแผู้่นด้ินโด้ยเฉพิาะ หร่อ (3) ท่�ด้ินท่�สงวนหร่อหวงห้ามไว้เพิ่�อประโยชื่น์ข้องทางราชื่การติามกฎหมาย
208 One Map, ‘ท่�ด้ินข้องรัฐ’, ด้้ได้้ท่� http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/pages-left-sidebar.html [เข้้าถู่ง ณ วันท่� 31 ม่นาคม 

2563]
209 เป็นประเด้็นท่�ได้้ม่การยกข้่�นมาหาร่อโด้ยผู้้้เข้้าร่วมการสัมมนาซึ่่�งจัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม 2562 ท่�กรุงเทพิ ฯ 

https://www.siam-legal.com/realestate/thailand-title-deeds.php
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/pages-left-sidebar.html


51บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

4.1.2 ที่ดินเอกชน

ในประเทศไทยม่การแบ่งประเภูทข้องกรรมสิทธิิ์ในท่�ด้ินเอกชื่นออกเป็นหลายประเภูท โด้ยม่กรมท่�ด้ิน กระทรวงมหาด้ไทย เป็น 
ผู้้้ออกเอกสารสิทธิิ เอกสารสิทธิิในท่�ด้ินด้ังกล่าวนั�นเป็นสิ�งแสด้งว่าผู้้้ถู่อเอกสารม่สิทธิิในการเข้้าครอบครองหร่อใชื่้ประโยชื่น์ใน
ท่�ด้ินชัื่�วคราว หร่อเป็นเจ้าข้องท่�ด้ิน เอกสารสิทธิิหลัก ๆ ท่�ใชื่้ในการแสด้งว่าผู้้้ถู่อครองเอกสารเป็นเจ้าข้องท่�ด้ินได้้แก่ (1) โฉนด้
ท่�ด้ิน ซึ่่�งให้สิทธิิผู้้้ถู่อครองโฉนด้ท่�ด้ินในการใชื่้ประโยชื่น์จากท่�ด้ินได้้อย่างเติ็มท่� และ (2) น.ส.3 น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข้. ซึ่่�งเป็น
เอกสารแสด้งกรรมสิทธิิ์ชื่ั�วคราวในระหว่างรอการออกโฉนด้ท่�ด้ินฉบับสมบ้รณ์210

ติรงกนัข้า้มกบัพิ่�นท่�ใน SEZ ท่�โครงการสว่นใหญ่ถู้กพิฒันาในพิ่�นท่�ข้องรฐั พิ่�นท่�ใน EEC นั�นโด้ยสว่นใหญเ่ปน็ท่�ด้ินเอกชื่นท่�เจา้ข้อง
มส่ทิธิอิยา่งเติม็ท่� (เปน็ผู้้ถู้อ่ครองโฉนด้ท่�ดิ้น) และมช่ื่าวนาจำานวนมากท่�เชื่า่พิ่�นท่�ดั้งกลา่วเพิ่�ออย้อ่าศยัและใชื่ใ้นการเพิาะปล้ก ทั�งน่� 
การกำาหนด้เข้ติพิ่�นท่� EEC มักทำาให้ราคาท่�ด้ินส้งข้่�น ทำาให้เจ้าข้องท่�ด้ินหลายคนติัด้สินใจบอกเลิกสัญญาเชื่่ากับชื่าวนาเพิ่�อทำาให้
ท่�ด้ินด้ังกล่าวเป็นท่�ด้ินว่างเปล่าพิร้อมสำาหรับการจำาหน่ายให้แก่ผู้้้ลงทุน จากข้้อม้ลท่�ได้้จากองค์กร EEC Watch ปรากฏิว่าม่การ
ฟ้้องร้องด้ำาเนินคด้่โด้ยบริษัทติ่าง ๆ อย่างน้อยสองคด้่กับชื่าวนาและบุคคลท่�เชื่่าท่�ด้ินในพิ่�นท่� EEC แติ่ปฏิิเสธิท่�จะออกจากพิ่�นท่�
ให้รับผู้ิด้ทางแพิ่งและอาญาฐานบุกรุก (ติามท่�จะได้้กล่าวถู่งติ่อไปใน 4.2.2)211

4.2 การกำาหนดพื้นที่ SEZ และ EEC ที่ไม่เหมาะสม

ติามท่�ได้้กล่าวไว้ในส่วนท่� 2 กฎหมายและมาติรฐานระหว่างประเทศกำาหนด้ให้รัฐบาลติ้องด้ำาเนินการโด้ยทันท่เพ่ิ�อประกันสิทธิิ 
ข้ั�นติำ�าเก่�ยวกับความมั�นคงในการครอบครองทรัพิย์สินและประกันความคุ้มกันทางกฎหมายจากการบังคับข้ับไล่ การข้่มข้้่คุกคาม 
และภูัยอ่�น ๆ  แก่ประชื่าชื่น นอกจากน่�ยังกำาหนด้ให้รัฐติ้องหาร่อกับบุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบก่อนด้ำาเนินการใชื่้ประโยชื่น์จากท่�ด้ิน
ท่�บุคคลด้ังกล่าวครอบครองหร่อพิ่�งพิาอาศัยอย้่เพิ่�อประกอบธิุรกิจหร่อเพิ่�อการด้ำาเนินโครงการอ่�น ๆ และติ้องจัด้ให้ม่การทำาการ
วเิคราะหป์ระเมนิ “ผู้ลกระทบจากการข้บัไล”่ อก่ด้ว้ย212 ไมเ่พิย่งเทา่นั�น รฐัยงัติอ้งจดั้ใหม้ก่ลไกทางกฎหมายท่�เหมาะสมเพิ่�อให้การ
ข้บัไลท่กุกรณเ่ปน็ไปติามข้อ้กำาหนด้ท่�กฎหมายและมาติรฐานระหวา่งประเทศกำาหนด้ไว้213 รัฐบาลยงัติอ้งหารอ่กับบคุคลในชื่มุชื่น
ท่�อาจจะได้้รับผู้ลกระทบท่�อาจเกิด้ข้่�นเน่�องจากโครงการหร่อกิจกรรมทางด้้านอุติสาหกรรมท่�กำาลังจะด้ำาเนินการ รวมถู่งกำาหนด้
มาติรการเพิ่�อบรรเทาความเส่�ยงท่�จะเกิด้ผู้ลกระทบทางลบติั�งแติ่ก่อนการอนุมัติิโครงการใด้ ๆ

ทั�ง SEZ และ EEC ติ่างก็ม่กระบวนการเป็นข้องตินเองในการกำาหนด้เข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ อย่างไรก็ด้่ ทั�งสองโครงการติ่างก็
ประสบปัญหาทำานองเด้่ยวกัน ค่อ การข้าด้หลักเกณฑ์ท่�ชื่ัด้เจนในการกำาหนด้เข้ติพิ่�นท่�และการหาร่ออย่างม่ความหมายกับชืุ่มชื่น
ท่�ได้้รับผู้ลกระทบท่�ไม่เพิ่ยงพิอ

4.2.1 การกำาหนดเขตพื้นที่ SEZ

กระบวนการกำาหนดและเวนคืนที่ดิน

ก่อนท่�คณะกรรมการนโยบาย SEZ จะถู้กยุบไป คณะกรรมการด้ังกล่าวได้้กำาหนด้เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ 10 แห่งใน 90 ติำาบลใน
พิ่�นท่� 10 จงัหวัด้ข้องประเทศไทย ประกาศด้งักลา่วมไิด้้ใหเ้หติผุู้ลวา่เหติใุด้พิ่�นท่�ด้งักลา่วจ่งถูก้กำาหนด้ใหเ้ปน็ SEZ แติร่ะบไุวว้า่การ
กำาหนด้พิ่�นท่�ด้งักลา่วเปน็ไป “เพ่ิ�อใหก้ารจดั้ตัิ�งและด้ำาเนนิการเข้ติพัิฒนาเศรษฐกิจพิิเศษเปน็ไปอยา่งรวด้เรว็และม่ประสทิธิิภูาพิ”214 
เหติุการณ์ด้ังกล่าวก่อให้เกิด้ความกังวลเก่�ยวกับการให้ข้้อม้ลข้องรัฐบาลในภูาพิรวมด้้านยุทธิ์ศาสติร์และหลักเกณฑ์ในการจัด้ติั�ง 
SEZ ท่�ไม่เพิ่ยงพิอติ่อสาธิารณชื่น

210 สยาม ล่เกิ�ล, ‘โฉนด้ท่�ด้ิน’, ด้้ได้้ท่� https://www.siam-legal.com/realestate/thailand-title-deeds.php (ภูาษาอังกฤษ) [เข้้าถู่ง ณ วันท่� 
31 ม่นาคม 2563]

211 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้อง EEC Watch เม่�อเด้่อนเมษายน 2563
212 หลักการข้้อ 32-33 และ 37-41 ข้องหลักการและแนวปฏิิบัติิพิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายถูิ�นเน่�องจากการ

พิัฒนา
213 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 7: สิทธิิในการม่ท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสม (มาติรา 11.1): การบังคับข้ับไล่’, เอกสารสหประชื่าชื่าติิเลข้ท่� E/1998/22, 

2541, ย่อหน้าท่� 13-17, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html 
214 ประกาศคณะกรรมการนโยบาย SEZท่� 1/2558 ด้้ได้้ท่� https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/1-2558 และ

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย SEZ ท่� 2/2558 ด้้ได้้ท่� https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/2-2558-2 

https://www.siam-legal.com/realestate/thailand-title-deeds.php
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/1-2558
https://data.opendevelopmentmekong.net/th/laws_record/2-2558-2


52 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ในแต่ิละ SEZ ได้้ม่การกำาหนด้ “พิ่�นท่�พิฒันา” ไว้ในเข้ติดั้งกลา่วในฐานะเป็นเข้ติทด้ลองเพ่ิ�อการด้ง่ด้ด้้ผู้้ล้งทุนใหเ้ข้า้มาลงทนุ (“พิ่�นท่�
พิฒันาใน SEZ”) เข้ติพิ่�นท่�ด้งักลา่วประกอบไปด้ว้ยแปลงท่�ด้นิท่�รฐัเป็นเจา้ข้องเพ่ิ�อใหผู้้้ล้งทนุเชื่า่เพ่ิ�อประกอบกจิการอุติสาหกรรม
หรอ่บรกิารต่ิาง ๆ 215 ซึ่่�งถูอ่เปน็สดั้สว่นท่�ไมม่ากนกัเม่�อเท่ยบกบัพิ่�นท่�ท่�กำาหนด้ใหเ้ปน็ SEZ ทั�งหมด้ อยา่งไรกด็้ ่ท่�ด้นิดั้งกลา่วจำานวน
มากเป็นท่�ด้ินท่�ผู้้้อย้่อาศัยในท้องถูิ�นได้้เข้้าครอบครองหร่อใชื่้ประโยชื่น์ไปแล้ว

ท่�ด้ินส่วนใหญ่ท่�ได้้รับคัด้เล่อกให้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ เป็นท่�ด้ินท่�ถู้กกำาหนด้ไว้ให้เป็นพิ่�นท่�ป่าสงวน ท่�ด้ินเพิ่�อการเกษติร หร่อ
ท่�ด้ินเพิ่�อประโยชื่น์สาธิารณะ (ด้้รายละเอ่ยด้ในภูาคผู้นวก 4) คณะกรรมการนโยบาย SEZจำาติ้องด้ำาเนินการถูอนสถูานะท่�ด้ิน 
ใหม่หร่อเปล่�ยนสถูานะท่�ด้ินเพิ่�อการใชื่้ประโยชื่น์ในร้ปแบบใหม่เส่ยก่อนท่�จะนำาท่�ด้ินด้ังกล่าวมาใชื่้ใน SEZ ซ่ึ่�งปกติิแล้วกระบวน
การดั้งกล่าวใช้ื่เวลาอย่างน้อยเก้าเด่้อน (ด้้เพิิ�มใน 4.3.1) ด้้วยเหตุิน่� ในข้ณะนั�น คณะกรรมการนโยบาย SEZจ่งใช้ื่อำานาจติามมาติรา 44 
ข้องรฐัธิรรมน้ญแห่งราชื่อาณาจกัรไทยฉบบัชัื่�วคราวเพิ่�อออกคำาสั�งหวัหนา้ คสชื่.ท่� 17/2558 และ 74/2559 เพิ่�อให้คณะกรรมการ
สามารถูแปรสภูาพิท่�ด้ินหวงห้ามไปเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้ ซึ่่�งเป็นท่�ด้ินท่�รัฐโด้ยกรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้้้ถู่อกรรมสิทธิิ์

อน่�ง คณะรฐัมนติรไ่ด้ส้ั�งการใหส้ภูาพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชื่าติดิ้ำาเนนิการศ่กษาความเปน็ไปได้ใ้นการจดั้ติั�งเข้ติเศรษฐกจิ
พิเิศษ ณ บรเิวณชื่ายแด้น แต่ิรายงานผู้ลการศ่กษาดั้งกลา่วไมไ่ด้้มก่ารเผู้ยแพิรต่่ิอสาธิารณชื่น216 แมว้า่หลกัการและแนวปฏิิบัติพิิ่�น
ฐานวา่ด้ว้ยการโยกยา้ยและการเคล่�อนยา้ยถูิ�นเน่�องจากการพิฒันา (UN Basic Principles and Guidelines on Development-
Based Evictions and Displacement) จะกำาหนด้วา่รฐัต้ิองใหค้วามสำาคญัในการแสวงหากลยทุธ์ิท่�ทำาใหเ้กดิ้การเคล่�อนย้ายน้อย
ท่�สุด้217 อย่างไรก็ติาม ไม่เป็นท่�ชื่ัด้เจนว่าการศ่กษาความเป็นไปได้้ท่�ได้้กระทำาข้่�นข้้างต้ินได้้ม่การพิิจารณาหลักการดั้งกล่าวหร่อ
ไม่ นอกจากน่� หลักการพิ่�นฐานสหประชื่าชื่าติิยังได้้กำาหนด้ให้รัฐติ้องด้ำาเนินการประเมิน “ผู้ลกระทบจากการข้ับไล่” (eviction-
impact assessments) “เพิ่�อเป็นการประกันสิทธิิมนุษยชื่นข้องบุคคล กลุ่มบุคคล และชืุ่มชื่นท่�อาจได้้รับผู้ลกระทบอย่างเติ็ม
ท่� รวมถู่งให้ความคุ้มกันบุคคลด้ังกล่าวจากการถู้กบังคับข้ับไล่”218 หลักการด้ังกล่าวยังกำาหนด้อ่กด้้วยว่าการวิเคราะห์ผู้ลกระทบ 
ด้ังกล่าวติ้องรวมถู่งการแสวงหาทางเล่อกและกลยุทธิ์ท่�ก่อให้เกิด้ภูยันติรายน้อยท่�สุด้219 กระนั�นก็ด้่ ไม่ปรากฏิติ่อสาธิารณะว่าได้้
ม่การด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบจากการข้ับไล่ก่อนด้ำาเนินการกำาหนด้เข้ติท่�ด้ินและแปรสภูาพิท่�ด้ินท่�ได้้กำาหนด้เข้ติไว้เลย การ
ข้าด้การด้ำาเนนิการดั้งกลา่วกอปรกบัการข้าด้ความคุม้ครองทางกฎหมายท่�เหมาะสมทำาใหบ้คุคลท่�อาศยัในพิ่�นท่�และท่�ดิ้นดั้งกลา่ว
ติกอย้่ในความเส่�ยงท่�จะถู้กบังคับข้ับไล่ ด้ังจะได้้กล่าวถู่งติ่อไป

ตารางที่ 5: ลำาดับเวลาของการจัดตั้งและการกำาหนดพื้นที่ SEZ

31 ม่นาคม 2556 คณะรัฐมนติร่สั�งการให้สภูาพิัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิด้ำาเนินการศ่กษาความ
เป็นไปได้้ในการจัด้ติั�ง SEZ ณ บริเวณชื่ายแด้นประเทศไทย220 แติ่รายงานผู้ลการศ่กษา 
ด้ังกล่าวไม่ได้้ถู้กเผู้ยแพิร่ติ่อสาธิารณชื่น221

19 มิถูุนายน 2557 คสชื่. ออกคำาสั�งท่� 72/2557 ติั�งคณะกรรมการนโยบาย SEZ คำาสั�งด้ังกล่าวถู้กเผู้ยแพิร่ใน 
ราชื่กิจจานุเบกษาเม่�อวันท่� 27 มิถูุนายน 2557

19 มกราคม 2558 คณะกรรมการนโยบาย SEZออกประกาศท่� 1/2558 กำาหนด้พิ่�นท่� SEZ ในระยะท่� 1 ซึ่่�ง
ครอบคลุมพิ่�นท่� 36 ติำาบลในจังหวัด้ติาก มุกด้าหาร สระแก้ว ติราด้ และสงข้ลา

215 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�ในหน่วยงานแห่งหน่�งข้องรัฐซึ่่�งม่ส่วนร่วมในการกำาหนด้นโยบาย SEZ ท่�กรุงเทพิ ฯ เด้่อนกรกฎาคม 2562 
(ไม่ประสงค์เปิด้เผู้ยชื่่�อหน่วยงาน)

216 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�ในหน่วยงานแห่งหน่�งข้องรัฐซึ่่�งม่ส่วนร่วมในการกำาหนด้นโยบาย SEZ เด้่อนม่นาคม 2563 (ไม่
ประสงค์เปิด้เผู้ยชื่่�อหน่วยงาน)

217 หลักการข้้อ 32
218 เพิิ�งอ้าง
219 เพิิ�งอ้าง
220 มติิคณะรัฐมนติร่ เร่�อง แนวทางการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ, 31 ม่นาคม 2556, ด้้ได้้ท่� http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.

jsp?top_serl=99307320 และด้้เพิิ�มท่� สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ‘เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ’, วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่� 25, 
11 พิฤศจิกายน 2557, ด้้ได้้ท่� https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/b8ddb891-6842-434c-9e48-ccf42e4c437c/
resource/ade721be-3b7d-44c3-bbae-fde1212cda7b/download/3boi_november57_30162.pdf 

221 การสมัภูาษณท์างโทรศัพิทข์้อง ICJ กับเจา้หน้าท่�ในหน่วยงานข้องรฐัซึ่่�งมส่ว่นรว่มในการกำาหนด้นโยบาย SEZ เม่�อเด้อ่นมน่าคม 2563 (ไมป่ระสงค์
เปิด้เผู้ยชื่่�อหน่วยงาน)

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99307320
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99307320
https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/b8ddb891-6842-434c-9e48-ccf42e4c437c/resource/ade721be-3b7d-44c3-bbae-fde1212cda7b/download/3boi_november57_30162.pdf
https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/b8ddb891-6842-434c-9e48-ccf42e4c437c/resource/ade721be-3b7d-44c3-bbae-fde1212cda7b/download/3boi_november57_30162.pdf


53บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

16 ม่นาคม 2558 คณะกรรมการนโยบาย SEZ ประชืุ่มหาร่อเก่�ยวกับพิ่�นท่�ท่�เหมาะสมติ่อการกำาหนด้เป็นพิ่�นท่� 
พิัฒนาใน SEZ เพิ่�อให้ผู้้้ลงทุนเชื่่าในจังหวัด้ติาก มุกด้าหาร สระแก้ว ติราด้ สงข้ลา และ
หนองคาย โด้ยพิ่�นท่�ส่วนใหญ่ท่�ได้้รับการคัด้เล่อกเป็นท่�ด้ินข้องรัฐ (ด้้เพิิ�มในภูาคผู้นวก 4)222

24 เมษายน 2558 คณะกรรมการนโยบาย SEZ ออกประกาศท่� 2/2558 กำาหนด้พิ่�นท่� SEZ ในระยะท่� 2 ซึ่่�ง
ครอบคลุมพิ่�นท่� 54 ติำาบลในจังหวัด้หนองคาย นราธิิวาส เชื่่ยงราย นครปฐม และกาญจนบุร่

15 พิฤษภูาคม 2558 หัวหน้า คสชื่. ออกคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 เพ่ิ�อแปรสภูาพิท่�ดิ้นหลายประเภูท ได้้แก่ 
พ่ิ�นท่� “ป่าสงวนแห่งชื่าติิ” “ป่าไม้ถูาวร” “สาธิารณสมบัติิข้องแผู่้นดิ้นสำาหรับประชื่าชื่นใช้ื่
ประโยชื่น์ร่วมกัน” และ “เข้ติปฏิิร้ปท่�ดิ้นเพ่ิ�อเกษติรกรรม” เป็น “ท่�ราชื่พัิสดุ้” ซ่ึ่�งเป็นท่�ดิ้นท่�รัฐ
เป็นเจ้าข้องเพ่ิ�อใช้ื่ในการพัิฒนา SEZ ในจังหวัด้ติาก มุกด้าหาร สระแก้ว ติราด้ และหนองคาย

หลังวันท่� 15 พิฤษภูาคม 
2558

เจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์หร่อเจ้าหน้าท่�ในองค์กรปกครองส่วนท้องถูิ�นในจังหวัด้ท่�จะม่การแปร
สภูาพิท่�ด้ินด้ำาเนินการแจ้งให้ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบทราบถู่งการแปรสภูาพิท่�ด้ินด้ังกล่าว  
ยกติัวอย่างเชื่่น ICJ ได้้รับแจ้งจากชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้ติากว่าการประชืุ่มแรก
ระหว่างผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบและเจ้าหน้าท่�เก่�ยวกับการแปรสภูาพิท่�ด้ินนั�นถู้กจัด้ข้่�นเม่�อวันท่�  
21 พิฤษภูาคม 2558 

25 มิถูุนายน 2558 หลังจากท่�คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 ได้้ถู้กเผู้ยแพิร่ในราข้กิจจานุเบกษาแล้ว คณะ
กรรมการนโยบาย SEZ ได้้ติั�งข้้อสังเกติว่า “หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องควรสร้างความเข้้าใจกับ
ประชื่าชื่นในเร่�องการถูอนสภูาพิท่�ด้ินข้องรัฐ เพิ่�อใชื่้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจ
พิิเศษ และด้้แลประชื่าชื่นในพิ่�นท่�ไม่ให้เด้่อด้ร้อน”223

18 มกราคม 2559 คณะกรรมการนโยบาย SE Zประชืุ่มเก่�ยวกับพิ่�นท่�ท่�เหมาะสมท่�จะกำาหนด้ให้เป็นพิ่�นท่�พิัฒน
าใน SEZ เพิ่�อให้ผู้้้ลงทุนเชื่่าในจังหวัด้เชื่่ยงราย นครพินม และกาญจนบุร่ โด้ยชื่่�ว่าท่�ด้ินท่�ได้้
รับการคัด้เล่อกทั�งหมด้เป็นท่�ด้ินข้องรัฐ สำาหรับ SEZ นราธิิวาส คณะกรรมการได้้มอบหมาย
ให้การนิคมอุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ม่อำานาจในการเข้้าซึ่่�อท่�ด้ินเอกชื่นเพิ่�อ
ด้ำาเนินการพิัฒนา (ด้้ภูาคผู้นวก 4)224

9 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนโยบาย SEZ สิ�นสภูาพิติามคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 9/2562 เน่�องจากคสชื่. ได้้
สิ�นสภูาพิไปแล้ว นอกจากน่� คณะอนุกรรมการติ่าง ๆ ยังสิ�นสภูาพิไปพิร้อมกันด้้วยและยังไม่ม่
การแติ่งติั�งคณะกรรมการอ่�นใด้ข้่�นมาทด้แทน

ติามข้อ้มล้ท่� ICJ ได้ร้บัจากเจา้หนา้ท่�ข้องหนว่ยงานข้องรฐัซึ่่�งมส่ว่นรว่มในการกำาหนด้นโยบาย SEZ การกำาหนด้เข้ติพิฒันาเศรษฐกจิ
พิิเศษทั�ง 10 เข้ติ (รวมถู่งการกำาหนด้พิ่�นท่�พิัฒนาในเข้ติด้ังกล่าว) อาศัยข้้อม้ลท่�ได้้รับมาจากคณะกรรมการร่วมภูาครัฐและ
เอกชื่น (“คณะทำางานฯ”) ในระด้ับจังหวัด้225 คณะทำางานฯ ประกอบไปด้้วยเจ้าหน้าท่�องค์กรปกครองส่วนท้องถูิ�นและผู้้้แทนจาก 
หน่วยงานข้องรัฐและภูาคเอกชื่นซึ่่�งเป็นผู้้้มอบรายชื่่�อข้องพิ่�นท่�ท่�ม่ความเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการนโยบาย SEZ เพิ่�อการ
พิิจารณา กระบวนการด้ังกล่าวมิได้้ม่การหาร่อกับสาธิารณชื่นหร่อด้ำาเนินการวิเคราะห์ผู้ลกระทบจากการข้ับไล่กับบุคคลผู้้้ได้้รับ
ผู้ลกระทบก่อนด้ำาเนินการกำาหนด้เข้ติพิ่�นท่�ติามท่�กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด้แติ่อย่างใด้226

222 คณะกรรมการนโยบาย SEZ, ‘รายงานการประชืุ่มคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ ครั�งท่� 2/2558’, 16 ม่นาคม 2558, ด้้ได้้ท่�: 
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf 

223 คณะกรรมการนโยบาย SEZ, ‘รายงานการประชืุ่มคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ ครั�งท่� 3/2558’, 25 มิถูุนายน 2558, ด้้ได้้ท่�: 
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/ReportKNP3-2558.pdf 

224 คณะกรรมการนโยบาย SEZ, ‘รายงานการประชืุ่มคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ ครั�งท่� 1/2559’, 18 มกราคม 2559, ด้้ได้้ท่�: 
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=4865&filename=index 

225 การสมัภูาษณข์้อง ICJ กบัเจา้หนา้ท่�ในหนว่ยงานข้องรัฐซึ่่�งมส่ว่นรว่มในการกำาหนด้นโยบาย SEZ ท่�กรงุเทพิ ฯ เด้อ่นกรกฎาคม 2562 (ไมป่ระสงค์
เปิด้เผู้ยชื่่�อหน่วยงาน)

226 เพิิ�งอ้าง นอกจากน่�ประเด็้นดั้งกล่าวยังได้้ม่การยกข่้�นมาหาร่อโด้ยผู้้้เข้้าร่วมการสัมมนาซ่ึ่�งจัด้ข่้�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม 2562 ท่�กรุงเทพิ ฯ 
ประกอบกบัการสมัภูาษณข์้อง ICJ กบัชื่มุชื่นท่�ได้รั้บผู้ลกระทบในจงัหวัด้ติาก เด่้อนกนัยายน 2562 นอกจากน่�โปรด้ด้ ้Land Watch, ‘รายงานการ
ศ่กษาการด้ำาเนินการและผู้ลกระทบข้องระเบ่ยงเศรษฐกิจอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง, ธินาคารพิัฒนาเอเชื่่ย – นโยบายเก่�ยวกับเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจ
พิิเศษในประเทศไทย’, เมษายน 2559

http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/ReportKNP3-2558.pdf
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=4865&filename=index


54 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

จากการสอบถูามข้อง ICJ ไปยังเจ้าหน้าท่�ในระด้ับจังหวัด้รายหน่�งท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้้องกับการกำาหนด้เข้ติพิ่�นท่�เชื่่นว่า ได้้ความว่าเม่�อ
คณะทำางาน ฯ พิิจารณาเก่�ยวกับการกำาหนด้เข้ติพิ่�นท่�พิัฒนา เจ้าหน้าท่�ในระด้ับจังหวัด้มิได้้ม่เวลา เอกสาร หร่อข้้อม้ลท่�เพิ่ยงพิอ
ติอ่การทำาความเข้า้ใจนโยบายและความคาด้หวงัติา่ง ๆ  เจา้หนา้ท่�รายเด้ย่วกนัน่�ยงัได้บ้อกว่าแมว้า่สำานกังานข้องเจา้หนา้ท่�ด้งักลา่ว
จะได้้ส่งรายชื่่�อพิ่�นท่�ท่�อาจกำาหนด้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาไปสามแห่ง (ซึ่่�งได้้รับการคัด้เล่อกในภูายหลังหน่�งแห่ง) แต่ิรัฐบาลกลางเป็น 
ผู้้ต้ิดั้สนิใจในขั้�นสดุ้ทา้ย โด้ยสำานกังานประจำาจงัหวดั้ไมม่่สว่นเก่�ยวข้้องในขั้�นติอนดั้งกลา่ว เจา้หนา้ท่�รายดั้งกลา่วให้ความเห็นว่าหาก
ตินทราบในเวลานั�นว่านโยบายด้ังกล่าวจะม่การนำาไปใชื่้ในลักษณะเชื่่นน่� ตินจะไม่เสนอแปลงท่�ด้ินท่�ได้้รับการคัด้เล่อก เน่�องจาก
ท่�ด้ินด้ังกล่าวม่ผู้้้อย้่อาศัยเป็นจำานวนมากและติ้องถู้กข้ับไล่ออกจากท่�ด้ินด้ังกล่าวในเวลาติ่อมา227

จากข้้อม้ลท่� ICJ ได้้รับในจังหวัด้ติากและจังหวัด้สงข้ลาพิบว่าผู้้้อย้่อาศัยท่�ได้้รับผู้ลกระทบเน่�องจากตินเป็นเจ้าข้องท่�ด้ินหร่อเป็น 
ผู้้้อย้่อาศัยในท่�ด้ินสาธิารณะท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ และจำาติ้องโยกย้ายออกจากพิ่�นท่�เพิ่�อให้รัฐสามารถูใชื่้พิ่�นท่�
เพ่ิ�อด้ำาเนินกิจกรรมทางอุติสาหกรรมได้้นั�นไม่ได้้รับแจ้งหร่อได้้รับการบอกกล่าวเก่�ยวกับการเวนค่นและ/หร่อการท่�พิวกเข้าต้ิอง
โยกย้ายออกจากพิ่�นท่�ซึ่่�งเป็นหน้าท่�ข้องรัฐติามท่�กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด้ไว้228 จนกระทั�งชื่่วงเวลาท่�จะติ้องโยกย้ายออก
จากพิ่�นท่�เลย229 ข้้อม้ลท่�ได้้รับจากเจ้าหน้าท่�ในเข้ติพิ่�นท่�ทั�งสองเข้ติท่�ม่การด้ำาเนินการ SEZ นั�นพิบว่าเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์เป็น 
ผู้้แ้จง้ใหช้ื่มุชื่นท่�ได้รั้บผู้ลกระทบทราบถู่งการเวนคน่ท่�ด้นิ แติก่เ็ป็นการแจง้หลังจากท่�คำาสั�งหัวหนา้ คสชื่. ท่� 17/2558 และ 74/2559 
ได้ถู้ก้เผู้ยแพิรล่งในราชื่กจิจานเุบกษาแลว้ โด้ยการสง่หนงัส่อถูง่บคุคลทกุคนท่�ครอบครองหร่อเปน็เจา้ข้องท่�ดิ้นในพิ่�นท่�ท่�ได้ร้บัการ
คดั้เลอ่กติามท่�ระบใุนคำาสั�งด้งักลา่ว หรอ่สง่ไปยงัผู้้ใ้หญ่บา้นหรอ่เจา้หนา้ท่�ในองคก์รปกครองสว่นท้องถูิ�นเพิ่�อนดั้หมายการประชื่มุ
หาร่อเก่�ยวกับการเวนค่นท่�ด้ินจากเจ้าข้องท่�ด้ินท่�ได้้รับการคัด้เล่อกและการโยกย้าย/ข้ับไล่ผู้้้อาศัยท่�เข้้าครอบครองท่�ด้ินข้องรัฐ230 
นอกจากน่� ICJ ยังได้้รับข้้อม้ลว่าอย่างน้อยในพิ่�นท่� SEZ แห่งหน่�ง ได้้ม่การส่งหมายข้ับไล่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้้้ได้้รับผู้ลก
ระทบ แติ่หมายด้ังกล่าวได้้ถู้กจัด้ส่งเม่�อระยะเวลาผู้่านไปเก่อบหน่�งปีหลังจากท่�คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 และ 74/2559 
ได้้ถู้กเผู้ยแพิร่ลงในราชื่กิจจานุเบกษา231

โด้ยสรุป ICJ ได้้รับทราบข้้อม้ลว่าม่ครัวเร่อนอย่างน้อย 242 ครัวเร่อนท่�ถู้กข้ับไล่จากท่�ด้ินในจังหวัด้ติากและจังหวัด้สงข้ลา  
โด้ยการข้บัไล่ด้งักลา่วมไิด้ม้ก่ารด้ำาเนนิการติามมาติรการเพิ่�อให้ได้ร้บัความคุม้ครองอยา่งเหมาะสมติามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่่�งรวมถู่งการหาร่อกับผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ และกระบวนการบอกกล่าวเก่�ยวกับการข้ับไล่ท่�เหมาะสมและเพิ่ยงพิอ232

จากข้้อม้ลท่�รวบรวมจากคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ233 องค์กรพิัฒนาเอกชื่น Land Watch Thai234 และแหล่งข้้อม้ล
อ่�น ๆ ICJ ได้้พิบกรณ่ติัวอย่างอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวเน่�องกับการกำาหนด้เข้ติท่�ด้ินซึ่่�งส่งผู้ลให้บุคคลอย่างน้อย 391 รายติ้องถู้กบังคับข้ับไล่
ออกจากพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ จังหวัด้ติาก สงข้ลา มุกด้าหาร นครพินม และกาญจนบุร่ ทำาให้พิวกเข้าไม่สามารถูเข้้าถู่งทรัพิยากร
ทำากินท่�ม่ความสำาคัญต่ิอการด้ำารงช่ื่วติิอย่างยิ�งยวด้ได้้ ทำาให้บุคคลด้ังกล่าวบางรายจำาต้ิองไปพิักอาศัยกับญาติิในจังหวัด้อ่�น ๆ235 
และในเก่อบทุกกรณ่ ไม่ได้้ม่การเสนอให้ค่าชื่ด้เชื่ยและท่�อย้่อาศัยหร่อท่�ด้ินท่�เหมาะสมอ่�นทด้แทนก่อนม่การออกคำาสั�ง (คำาสั�ง 
หัวหน้าคสชื่.) ให้ด้ำาเนินกระบวนการข้ับไล่/โยกย้ายแติ่อย่างใด้ 

227 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�ในหน่วยงานระด้ับจังหวัด้ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้้องกับการกำาหนด้เข้ติพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ เม่�อเด้่อนกันยายน 2562
228 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 7: สิทธิิในการม่ท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสม (มาติรา 11.1): การบังคับข้ับไล่’, เอกสารสหประชื่าชื่าติิเลข้ท่� E/1998/22, 

2540, ย่อหน้าท่� 15, ด้้ได้้ท่�: https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html 
229 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้ติาก เด้่อนกันยายน 2562 และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบใน

จังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562
230 การสมัภูาษณท์างโทรศพัิทข์้อง ICJ กบัเจา้หนา้ท่�กรมธินารักษ ์กระทรวงการคลงั ประจำาพิ่�นท่�ท่�มก่ารกำาหนด้ให้เปน็เข้ติเศรษฐกจิพิเิศษ เม่�อเด้อ่น

ม่นาคม 2563
231 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนม่นาคม 2562
232 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 4: สิทธิิในการม่ท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสม (มาติรา 11.1 ข้อง ICESCR)’, E/1992/23, 13 ธิันวาคม 2534, ย่อหน้าท่� 8 

(ก) และ 15, ด้้ได้้ท่�: https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
233 กสม., ‘เอกสารประกอบการสมัมนาเพิ่�อจดั้ทำาข้้อเสนอแนะนโยบายและการปรบัปรงุกฎหมายกรณ่นโยบายเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ’, 24-25 สงิหาคม 

2560
234 เพิิ�งอ้าง, Land Watch, ‘รายงานการศ่กษาการด้ำาเนินการและผู้ลกระทบข้องระเบ่ยงเศรษฐกิจอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง, ธินาคารพิัฒนาเอเชื่่ย – 

นโยบายเก่�ยวกับเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศไทย’, เมษายน 2559
235 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษติาก เม่�อเด้่อนกันยายน 2562

https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html


55บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกำาหนดเขตพื้นที่และกระบวนการได้มาซึ่งที่ดิน

ติามข้้อม้ลข้องคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ ใน SEZ ติาก ผู้้้อย้่อาศัย 65 ราย ซึ่่�งส่วนใหญ่เป็นชื่าวนา อ้างว่าบริเวณพิ่�นท่�
พิัฒนาท่�ได้้กำาหนด้ไว้ (ซึ่่�งเคยเป็นพิ่�นท่�เข้ติป่าสงวนแห่งชื่าติิและป่าไม้ถูาวร) เป็นท่�ด้ินท่�ครอบครัวข้องพิวกเข้าครอบครองมาเป็น
เวลานานแล้ว236 ผู้้้อย้่อาศัยบางรายอ้างว่าตินได้้เข้้าครอบครองท่�ด้ินก่อนท่�จะม่การประกาศให้เข้ติท่�ด้ินด้ังกล่าวเป็นเข้ติป่าสงวน
แหง่ชื่าติแิละปา่ไมถู้าวร237 และแมว้า่ผู้้อ้ย้อ่าศยัด้งักลา่วจะไม่ได้ถู้อ่ครองกรรมสิทธิิใ์นท่�ด้นิติามกฎหมาย แติผู้้่้อย้อ่าศัยก็ได้อ้้างว่าได้้
ชื่ำาระค่าภูาษ่บำารุงท้องท่�ในท่�ด้ินด้ังกล่าว (ภู.บ.ท. 5)238 ในปี 2560 ซึ่่�งเป็นเวลาสองปีนับจากวันท่�คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 
(ท่�ให้ม่การแปรสภูาพิท่�ด้ินหวงห้ามเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้เพิ่�อด้ำาเนินการพิัฒนาเป็น SEZ) ม่ผู้ลบังคับใชื่้239 ม่บุคคลจำานวน 82 ราย 
ท่�ได้้รับเงินชื่่วยเหล่อ/ชื่ด้เชื่ยติามมติิคณะรัฐมนติร่ แติ่ไม่ได้้รับการจัด้สรรท่�ด้ินแปลงอ่�นทด้แทน240 ในปี 2562 ม่ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ
อ่กห้ารายท่�เด้ิมปฏิิเสธิท่�จะรับเงินชื่ด้เชื่ยได้้เข้้ารับการชื่ด้เชื่ยและได้้รับความชื่่วยเหล่อจากรัฐในการแสวงหาท่�ด้ินแปลงอ่�นเพิ่�อให้
เชื่่าใชื่้ประโยชื่น์241 หลังจากนั�น พิ่�นท่�ในบริเวณด้ังกล่าวถู่งได้้ถู้กนำาไปด้ำาเนินกิจกรรมทางอุติสาหกรรม242

พิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ ติาก

236 กสม., ‘เอกสารประกอบการสมัมนาเพิ่�อจดั้ทำาข้้อเสนอแนะนโยบายและการปรบัปรงุกฎหมายกรณ่นโยบายเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ’, 24-25 สงิหาคม 
2560

237 Land Watch, ‘รายงานการศ่กษาการด้ำาเนินการและผู้ลกระทบข้องระเบ่ยงเศรษฐกิจอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง, ธินาคารพิัฒนาเอเชื่่ย – นโยบาย
เก่�ยวกับเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศไทย’, เมษายน 2559

238 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้ติาก เด้่อนกันยายน 2562
239 ICJ ได้้รับทราบข้้อม้ลจากผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้ติากว่าการประชืุ่มครั�งแรกระหว่างเจ้าหน้าท่�และผู้้้อย้่อาศัยในพิ่�นท่�นั�นเกิด้ข้่�นเม่�อวันท่� 21 

พิฤษภูาคม 2558 ในการประชืุ่มครั�งน่�ผู้้้อย้่อาศัยได้้รับทราบข้้อม้ลเก่�ยวกับ SEZ และการเวนค่นท่�ด้ิน
240 ยกเว้นเจ้าข้องท่�ด้ินอย่างน้อยหน่�งรายในเข้ติพิัฒนาซึ่่�งเป็นผู้้้ถู่อครองโฉนด้และข้อแลกเปล่�ยนท่�ด้ินข้องตินกับท่�ราชื่พิัสดุ้แทนการรับค่าชื่ด้เชื่ยเป็น

จำานวนเงิน (ด้้ในส่วนท่� 4.3.1) จากการสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้ติาก เด้่อนเมษายน 2563
241 เพิิ�งอ้าง
242 เพิิ�งอ้าง ประกอบกับการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ 

เด้่อนกันยายน 2562



56 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

สำาหรับ SEZ สงข้ลา ได้้ม่ครอบครัว 160 ครอบครัวย่�นคำาร้องต่ิอหน่วยงานข้องรัฐท่�เก่�ยวข้้องโด้ยอ้างว่าพิ่�นท่�ท่�ได้้กำาหนด้ให้
เป็นเข้ติพิัฒนานั�นส่งผู้ลกระทบต่ิอครอบครัวท่�เชื่่าท่�ด้ินจากสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟ้อกเงินเพิ่�อการอย่้อาศัยและ 
เพิาะปล้ก243 หลังจากคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 (ท่�ให้ม่การแปรสภูาพิท่�ด้ินหวงห้ามเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้เพิ่�อด้ำาเนินการพิัฒนา 
SEZ) ม่ผู้ลบังคับใชื่้ ได้้ม่การให้การสนับสนุนทางการเงินในการโยกย้าย รวมถู่งจัด้หาท่�ด้ินแปลงอ่�นไว้ทด้แทนให้244 ผู้้้อย้่อาศัยใน
ท่�ด้นิพิพิิาทบางส่วนได้้ทำาการข้นยา้ยทรพัิยส์นิออกจากพิ่�นท่�และส่งมอบพ่ิ�นท่�ใหก้ารนคิมอตุิสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (“กนอ.”) 
นำาไปใชื่้พิัฒนาเป็น SEZ ในข้ณะท่�ท่�ด้ินส่วนอ่�นยังคงม่ข้้อพิิพิาทอย้่245 ปัจจุบันม่ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบอย่างน้อย 41 รายท่�ยังคง
อาศัยอย่้ในท่�ด้ินด้ังกล่าวและปฏิิเสธิท่�จะออกจากพ่ิ�นท่�246 ทั�งน่� กลุ่มบุคคลด้ังกล่าวได้้รับคำาบอกกล่าวข้ับไล่หลายครั�ง เม่�อวันท่�  
21 พิฤษภูาคม 2563 พิวกเข้าได้้รับคำาบอกกล่าวข้ับไล่ฉบับสุด้ท้าย ซึ่่�งกำาหนด้ให้พิวกเข้าติ้องออกจากพิ่�นท่�ภูายในเด้่อนกันยายน 
2563 มิเชื่น่นั�นหนว่ยงานข้องรฐัจะด้ำาเนนิการบงัคบัให้ออกจากพ่ิ�นท่�ภูายใติบ้ทบญัญตัิขิ้องพิ.ร.บ.ควบคุมอาคาร247 และในกรณดั่้ง
กล่าว กฎหมายระบุว่าเจ้าข้องสิ�งปล้กสร้างจะไม่ม่สิทธิิเร่ยกร้องค่าชื่ด้เชื่ยความเส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นจากเจ้าหน้าท่�เลย

พิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ สงข้ลา

ใน SEZ นครพินม พิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนานั�นเคยม่สถูานะเป็นท่�ด้ินสาธิารณสมบัติิข้องแผู้่นด้ินสำาหรับประชื่าชื่นใชื่้
ประโยชื่น์ร่วมกันโด้ยม่ประชื่าชื่นอย่างน้อย 29 รายท่�ถู่อครองกรรมสิทธิิ์ในท่�ด้ินด้ังกล่าวติามกฎหมาย ก่อนท่�ท่�ด้ินด้ังกล่าวจะถู้ก
ประกาศเป็นท่�ด้ินสาธิารณสมบัติิ248 ผู้้้อย้่อาศัยอ้างว่าได้้ถู่อครอง น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข้. และปฏิิเสธิท่�จะออกจากพิ่�นท่�249 ด้้วย
เหติุด้ังกล่าว ผู้้้อย้่อาศัยจำานวน 33 รายจ่งถู้กพินักงานอัยการฟ้้องคด้่ในข้้อหาบุกรุก แติ่เม่�อวันท่� 6 กุมภูาพิันธิ์ 2562 ศาลอุทธิรณ์
ภูาคได้้วนิจิฉยัยกฟ้้องจำาเลยและย่นยนัวา่ผู้้อ้ย้อ่าศยัเหลา่น่�ได้ค้รอบครองท่�ด้นิมาก่อนท่�จะม่การประกาศให้เปน็ท่�ด้นิสาธิารณสมบติัิ 
ด้ังนั�นจ่งม่สิทธิิท่�จะครอบครองติ่อไปได้้250

243 กสม., ‘เอกสารประกอบการสมัมนาเพิ่�อจดั้ทำาข้้อเสนอแนะนโยบายและการปรบัปรงุกฎหมายกรณ่นโยบายเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ’, 24-25 สงิหาคม 
2560 ประกอบกับการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562

244 เพิิ�งอ้าง
245 เพิิ�งอ้าง
246 การสมัภูาษณท์างโทรศพัิทข์้อง ICJ กบัเจา้หนา้ท่�กรมธินารักษ ์กระทรวงการคลงั ประจำาพิ่�นท่�ท่�มก่ารกำาหนด้ให้เปน็เข้ติเศรษฐกจิพิเิศษ เม่�อเด้อ่น

ม่นาคม 2563 อย่างไรก็ด้่ ผู้้้แทนชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบเปิด้เผู้ยติ่อ ICJ ว่าม่ผู้้้ท่�ยังคงอย้่ในพิ่�นท่�ด้ังกล่าวอย้่ 85 ราย ข้้อม้ลจากการสัมภูาษณ์ทาง
โทรศัพิท์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนม่นาคม 2563

247 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนพิฤษภูาคม 2563
248 กสม., ‘เอกสารประกอบการสมัมนาเพิ่�อจดั้ทำาข้้อเสนอแนะนโยบายและการปรบัปรงุกฎหมายกรณ่นโยบายเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษ’, 24-25 สงิหาคม 

2560 ประกอบกับการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562
249 เพิิ�งอ้าง, Land Watch, ‘รายงานการศ่กษาการด้ำาเนินการและผู้ลกระทบข้องระเบ่ยงเศรษฐกิจอนุภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง, ธินาคารพิัฒนาเอเชื่่ย – 

นโยบายเก่�ยวกับเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศไทย’, เมษายน 2559
250 เพิิ�งอ้าง



57บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (“กสม.”)

กสม. เป็นกลไกการร้องทุกข้์ท่�ไม่ใชื่่กระบวนการยุติิธิรรม ม่หน้าท่�ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นในประเทศไทย251 
ในบางกรณ่ท่�กล่าวถู่งข้้างติ้นนั�นพิบว่าม่บุคคลท่�ได้้ร้องเร่ยนปัญหาเก่�ยวกับการกำาหนด้พิ่�นท่� SEZ ไปยังกสม.เชื่่นเด้่ยวกัน  
ทำาให้กสม.ม่บทบาทสำาคัญในการเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังแม้ว่าจะถู้กวิพิากษ์วิจารณ์ว่าอำานาจในการส่บสวนและการบังคับให้
ม่การปฏิิบัติิติามข้้อเสนอแนะติ่าง ๆ ข้องตินนั�นไม่เข้้มแข้็งพิอก็ติาม

มาติรา 247 แห่งรัฐธิรรมน้ญ พิ.ศ. 2560 ได้้กำาหนด้อำานาจและหน้าท่�ข้องกสม. ซึ่่�งรวมถู่งการเสนอมาติรการหร่อแนวทางท่�
เหมาะสมในการป้องกันหร่อแก้ไข้การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่น การให้ข้้อเสนอแนะเก่�ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่น 
ติ่อหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้อง เน่�องจากปราศจากอำานาจในการบังคับให้ม่การปฏิิบัติิติามข้้อเสนอแนะต่ิาง ๆ กรอบอำานาจหน้าท่�
ข้องกสม.เหล่าน่�จ่งถู้กมองว่าไม่เพิ่ยงพิอติ่การปฏิิบัติิหน้าท่�252

อำานาจข้องกสม. ติามกรอบกฎหมายในปัจจุบันนั�นได้้ถู้กลด้ทอนลงหลังจากรัฐธิรรมน้ญ พิ.ศ. 2550 สิ�นสุด้ลง เน่�องจาก
รัฐธิรรมน้ญเดิ้มได้้ให้อำานาจกสม. ในการส่งกรณ่และความเห็นไปยังศาลรัฐธิรรมน้ญและศาลปกครอง รวมถู่งด้ำาเนินการ 
ย่�นฟ้อ้งด้ำาเนนิคด้ต่ิอ่ศาลยุติธิิรรมแทนผู้้ร้้องด้ว้ย แติรั่ฐธิรรมนญ้ฉบบัปจัจบุนัมไิด้ใ้หอ้ำานาจด้งักลา่วอก่ต่ิอไป อนักอ่ใหเ้กดิ้ความ
ท้าทายอย่างยิ�งในการนำาข้้อเสนอแนะข้องกสม. ไปปฏิิบัติิ253

แมว่้าจะมข่้อ้จำากัด้ในการบงัคบัติามข้อ้เสนอแนะและการใหก้ารเยย่วยากต็ิาม แติก่สม.ยงัคงมบ่ทบาทสำาคญัในการติิด้ติามและ
ส่บสวนการละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่น รวมถู่งในกรณ่ข้อง SEZ และ EEC โด้ยหลังจากท่�ได้้ม่การร้องเร่ยนว่าม่การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่น 
ในระหว่างการด้ำาเนินนโยบาย SEZ ติ่อกสม.เป็นจำานวน 12 กรณ่254 กสม.ได้้เก็บรวบรวมข้้อม้ลและลงพิ่�นท่�ติรวจสอบใน SEZ 
หลายแห่ง รวมถู่ง SEZ ในจังหวัด้ติาก เชื่่ยงราย และสงข้ลา

แติ่กระนั�นก็ด้่ ข้้อเท็จจริงท่�แสวงหามาได้้และข้้อเสนอแนะติ่าง ๆ ยังคงอย้่ในข้ั�นการพิิจารณาข้องกรรมการกสม.เน่�องจาก
ม่กรรมการท่�ลาออกเกินกว่าก่�งหน่�งข้องคณะกรรมการ 7 คน255 (ทำาให้คณะกรรมการไม่สามารถูประชืุ่มได้้จนกว่าจะครบ 
องค์ประชืุ่มท่�เพิ่ยงพิอติ่อการม่คำาวินิจฉัยติ่าง ๆ) อย่างไรก็ด้่ เม่�อวันท่� 1 พิฤศจิกายน 2562 ประธิานศาลฎ่กาและประธิาน 
ศาลปกครองส้งสดุ้ได้้ติั�งกรรมการสิทธิิมนษุยชื่นแหง่ชื่าติิชื่ั�วคราวจำานวนส่�ราย256 โด้ยกรรมการท่�ได้้รบัแต่ิงตัิ�งใหมน่ั�นจะพิิจารณา
รายงานท่�คงค้างอย้่ 206 เร่�อง257 ปัจจุบันยังไม่ปรากฏิว่าม่การรายงานความค่บหน้าใด้ ๆ  เก่�ยวกับการส่บสวนกรณ่ท่�เก่�ยวข้้อง
กับ SEZ258

251 กสม. อย้่ภูายในบังคับข้องรัฐธิรรมน้ญและพิระราชื่บัญญัติิประกอบรัฐธิรรมน้ญว่าด้้วยคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ พิ.ศ. 2560 ด้้
เพิิ�มเติิมท่� HRW, ‘ฤๅจะถู่งคราสิ�นสุด้ข้องคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งประเทศไทย’, 3 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://www.hrw.org/
news/2019/08/03/end-thailands-human-rights-commission (ภูาษาอังกฤษ)

252 ด้้เพิิ�มใน HRW, ‘ประเทศไทย: อย่าลด้บทบาทคณะกรรมการสิทธิิฯ”, 23 สิงหาคม 2560, ด้้ได้้ท่�: https://www.hrw.org/news/2017/08/23/
thailand-dont-weaken-rights-commission (ภูาษาอังกฤษ)

253 ด้เ้พิิ�มใน Business & Human Rights Resource Centre, ‘องคก์รสิทธิมินุษยชื่นในเอเชื่ย่ติะวนัออกเฉ่ยงใต้ิ: “เสอ่กระด้าษ” จะกลับมาโลด้แลน่
หรอ่ไม’่, ด้ไ้ด้ท้่�: https://www.business-humanrights.org/en/human-rights-institutions-in-southeast-asia-are-the-%E2%80%9Cpaper-
tigers%E2%80%9D-coming-to-life-0 (ภูาษาอังกฤษ)

254 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ เด้่อนสิงหาคม 2562
255 ด้้เพิิ�มเติิมใน HRW, ‘ฤๅจะถู่งคราสิ�นสุด้ข้องคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งประเทศไทย’ 3 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://www.hrw.org/

news/2019/08/03/end-thailands-human-rights-commission (ภูาษาอังกฤษ) และ ประชื่าไท, ‘‘อังคณา-เติอ่นใจ’ ลาออกกรรมการสทิธิิฯ 
เหติุข้าด้อิสระ-ระเบ่ยบใหม่ไม่สามารถูชื่่วยเหล่อปชื่ชื่.อย่างทั�วถู่ง’, 1 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://prachatai.com/english/node/8156 

256 ได้้ม่การแติ่งติั�งกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นชื่ั�วคราวเม่�อไม่นานมาน่� ซึ่่�งอาจทำาให้องค์ประชืุ่มครบเพิ่ยงพิอท่�จะสามารถูม่มติิท่�ยังค้างอย้่ได้้ ด้้เพิิ�มท่� มติิ
ชื่น, ‘“ปธิ.ศาลฎ่กา-ปธิ.ศาลปกครองส้งสุด้”ติั�ง 4 กรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิปฏิิบัติิหน้าท่�ชื่ั�วคราว’, 1 พิฤศจิกายน 2562, ด้้ได้้ท่�: https://
www.matichon.co.th/local/crime/news_1736576 

257 ติามมาติรา 42 และ 43 ข้องพิระราชื่บัญญัติิประกอบรัฐธิรรมน้ญว่าด้้วยคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ พิ.ศ. 2560 กสม. ม่หน้าท่�ในการ
ให้คำาแนะนำาแก่รัฐสภูา คณะรัฐมนติร่ และหน่วยงานอ่�น ๆ ข้องรัฐท่�เก่�ยวข้้อง และหน่วยงานด้ังกล่าว “ติ้องด้ำาเนินการแก้ไข้ [กฎหมาย ระเบ่ยบ
และคำาสั�ง] ติามสมควรโด้ยเร็ว” “กรณ่ใด้ไม่อาจด้ำาเนินการได้้หร่อติ้องใชื่้เวลาในการด้ำาเนินการ ให้แจ้งเหติุผู้ลให้ กสม. ทราบ”

258 กสม., ‘กสม. ชื่ั�วคราวร่วมประชืุ่ม กสม. ครั�งแรก หลังได้้รับแติ่งติั�ง เพิ่�อเติร่ยมทำาหน้าท่�พิิจารณาเร่�องร้องเร่ยนค้างกว่า 200 เร่�อง’, 6 พิฤศจิกายน 
2562, ด้้ได้้ท่�: https://bit.ly/35CNj5K 

https://www.hrw.org/news/2019/08/03/end-thailands-human-rights-commission
https://www.hrw.org/news/2019/08/03/end-thailands-human-rights-commission
https://www.hrw.org/news/2017/08/23/thailand-dont-weaken-rights-commission
https://www.hrw.org/news/2017/08/23/thailand-dont-weaken-rights-commission
https://www.business-humanrights.org/en/human-rights-institutions-in-southeast-asia-are-the-%E2%80%9Cpaper-tigers%E2%80%9D-coming-to-life-0
https://www.business-humanrights.org/en/human-rights-institutions-in-southeast-asia-are-the-%E2%80%9Cpaper-tigers%E2%80%9D-coming-to-life-0
https://www.hrw.org/news/2019/08/03/end-thailands-human-rights-commission
https://www.hrw.org/news/2019/08/03/end-thailands-human-rights-commission
https://prachatai.com/english/node/8156
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1736576
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1736576
https://bit.ly/35CNj5K


58 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ใน SEZ มุกด้าหาร ติามข้้อม้ลข้อง Land Watch พิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนานั�นเป็นพิ่�นท่�ท่�คนท้องถูิ�นได้้ครอบครองและ
ใชื่้ประโยชื่น์อย้่ก่อนแล้ว259 เม่�อวันท่� 30 มกราคม 2560 หลังจากคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 (ท่�ให้ม่การแปรสภูาพิท่�ด้ินหวง
ห้ามเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้เพิ่�อด้ำาเนินการพิัฒนา SEZ) ม่ผู้ลบังคับใชื่้ไปแล้วเก่อบสองปี กรมธินารักษ์ประจำาจังหวัด้มุกด้าหารได้้จัด้สรร
งบประมาณเพิ่�อเป็นค่าชื่ด้เชื่ยแก่ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจำานวนห้าราย260

ลำาด้ับสุด้ท้าย ใน SEZ กาญจนบุร่ ม่ข้้อม้ลว่าการกำาหนด้พิ่�นท่�พิัฒนาก่อให้เกิด้ผู้ลกระทบกับบุคคลอย่างน้อย 115 รายท่�ครอบ
ครองพิ่�นท่�เพิ่�อเกษติรกรรม261 และแม้ว่าคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 74/2559 (ท่�ให้ม่การแปรสภูาพิท่�ด้ินหวงห้ามเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้เพิ่�อ
ด้ำาเนินการพิฒันา SEZ ) จะมผู่้ลบงัคบัใชื่ไ้ปติั�งแติว่นัท่� 20 ธินัวาคม 2559 แติค่ณะรฐัมนติรก่ย็งัมิได้ท้ำาการอนมัุติงิบประมาณเพิ่�อ
เป็นค่าชื่ด้เชื่ยให้แก่คนในพิ่�นท่�ด้ังกล่าวแติ่อย่างใด้262 และบุคคลเหล่าน่�ยังคงอาศัยอย้่ในพิ่�นท่�ด้ังกล่าวติ่อไป263

สำาหรับติัวอย่างประเด้็นปัญหาอ่�น ๆ ท่�เกิด้ข้่�นจากการกำาหนด้พิ่�นท่�เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ โปรด้ด้ภู้าคผู้นวก 4

4.2.2 การกำาหนดพื้นที่ EEC

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน EEC

สำาหรับ EEC ได้้ม่การกำาหนด้ไว้ติั�งแติ่เริ�มติ้นว่า EEC จะติ้องอย้่ในพิ่�นท่�ข้องจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา ชื่ลบุร่ และระยอง ซึ่่�งทับซึ่้อนกับ
พิ่�นท่�ข้องโครงการพิฒันาพิ่�นท่�บรเิวณชื่ายฝัง่ทะเลติะวนัออก หรอ่ Eastern Seaboard Development Program ซึ่่�งเปน็โครงการ
กอ่นหนา้ การกำาหนด้เข้ติพ่ิ�นท่�ด้งักลา่วเป็นไปติามคำาสั�งหวัหนา้ คสชื่. โด้ยก่อนการกำาหนด้เข้ติจงัหวดั้ด้งักลา่วไมม่ร่ายงานว่ามก่าร
หาร่อกับภูาคประชื่าชื่นหร่อศ่กษาผู้ลกระทบเชื่่นท่�กำาหนด้ไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ม่การเผู้ยแพิร่ข้้อม้ลการศ่กษา
เชื่่นว่าโด้ยรัฐบาลแก่สาธิารณชื่น264

พิ.ร.บ. EEC กำาหนด้ให้สกพิอ.เป็นผู้้้จัด้ทำาแผู้นภูาพิรวมเพิ่�อการพัิฒนา รวมถู่งแผู้นผัู้งการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน อ่กทั�งยังระบุให้
กระบวนการด้ังกล่าวติ้องคำาน่งถู่งความเชื่่�อมโยงกับแผู้นพิัฒนาข้องพิ่�นท่�ติ่อเน่�องกันโด้ยให้ “ย่ด้หลักการคุ้มครอง เคารพิ และ
เย่ยวยาให้แก่ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบติามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นในบริบทข้องการประกอบธุิรกิจ และสิทธิิติาม
กฎหมายท่�เก่�ยวข้อ้ง” หลกัการด้งักลา่วน่�เปน็การอา้งองิถูง่ถูง่สามเสาหลกัข้องหลกัการช่ื่�แนะเร่�องสทิธิมินษุยชื่นสำาหรบัธิรุกจิข้อง
สหประชื่าชื่าติิ (UNGP) อย่างชื่ัด้เจน265

เม่�อกพิอ.ให้ความเห็นชื่อบแผู้นภูาพิรวมเพิ่�อการพิัฒนาด้ังท่�กล่าวถู่งข้้างติ้นแล้ว สกพิอ.และหน่วยงานข้องรัฐอ่�น ๆ  ท่�เก่�ยวข้้องจะ
ติอ้งจดั้ทำารายละเอย่ด้ข้องแผู้นผู้งัการใชื่ป้ระโยชื่นท์่�ด้นิ และแผู้นการพิฒันาโครงสรา้งพิ่�นฐานและระบบสาธิารณป้โภูค (“แผู้นผู้งั
การใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC”) กระบวนการเชื่่นว่ารวมถู่งการกำาหนด้ว่าท่�ด้ินในส่วนใด้จะใชื่้ประโยชื่น์เพิ่�อการใด้ เชื่่น ใชื่้เป็นเข้ติ
ส่งเสริมอุติสาหกรรม ชืุ่มชื่นชื่นบท เข้ติส่งเสริมเกษติรกรรม และเข้ติอนุรักษ์ป่าไม้หร่อท่�โล่งเพิ่�อการรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม

259 เพิิ�งอ้าง ทั�งน่�ไม่ปรากฏิจำานวนคนท้องถูิ�นท่�ได้้ครอบครองและใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ินท่�แน่นอน
260 ศ้นย์ราชื่การจังหวัด้มุกด้าหาร, ‘ข้้อม้ลพิ่�นฐานข้องจังหวัด้มุกด้าหารและเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษมุกด้าหาร’, มิถูุนายน 2561, ด้้ได้้ท่�: http://

www.mukdahan.go.th/data/pg.pdf ค่าชื่ด้เชื่ยดั้งกล่าวได้้รับการอนุมัติิโด้ยคณะรัฐมนติร่เม่�อวันท่� 18 ติุลาคม 2559 ด้้เพิิ�มเติิมท่� คณะ
อนุกรรมการด้้านการจัด้หาท่�ด้ินและบริหารจัด้การ, ‘รายงานการประชืุ่ม’, 3 กุมภูาพิันธิ์ 2559, ด้้ได้้ท่�: http://www.taksez.com/images/
file_document/F00158.pdf 

261 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อน
ม่นาคม 2563

262 เพิิ�งอ้าง
263 สศชื่., ‘รายงานความก้าวหน้าการพัิฒนาเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษ’, ม่นาคม 2563, ด้้ได้้ท่�: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=10024 
264 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับนายสมน่ก จงม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้อง EEC Watch และนักวิชื่าการ เด้่อนม่นาคม 2563 ด้้

เพิิ�มเติมิ การนคิมอตุิสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”). ‘หลักเกณฑใ์นการติรวจสอบความจำาเป็นในการติราพิระราชื่บัญญตัิ’ิ, สิงหาคม 2560. 
หน้า 9. เข้้าถู่งได้้จาก https://www.ieat.go.th/assets/uploads/attachment/file/20170920150620130804545.pdf กนอ. อธิิบายว่า
จังหวัด้ทั�งสามได้้รับการคัด้เล่อกเน่�องจาก “ม่ความพิร้อมด้้านการคมนาคมข้นส่งทั�งทางอากาศ ทางเร่อ ทางรางและทางบก รวมทั�งอย้่ในระยะ
ท่�สามารถูเชื่่�อมติ่อกับกรุงเทพิมหานครและส่วนอ่�นข้องประเทศได้้โด้ยสะด้วก นอกจากนั�นพิ่�นท่�ภูาคติะวันออกด้ังกล่าวสามารถูปรับปรุงระบบ
สาธิารณ้ปโภูค และโครงสร้างพิ่�นฐานได้้อย่างประหยัด้และม่ประสิทธิิภูาพิ”

265 มาติรา 29 ข้องพิ.ร.บ. EEC
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59บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กฎหมายยงักำาหนด้ให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องพิิจารณา “ความสมัพิันธิ์กับชื่มุชื่น สุข้ภูาวะข้องประชื่าชื่น สภูาพิแวด้ลอ้ม และระบบ
นิเวศติามหลักการพิัฒนาอย่างยั�งย่นด้้วย ทั�งน่� โด้ยให้สร้างความรับร้้ท่�ถู้กติ้องแก่ประชื่าชื่นในพิ่�นท่�” และ “รับฟ้ังความคิด้เห็น
และข้้อเสนอแนะข้องผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ย ประชื่าชื่น และชืุ่มชื่นท่�เก่�ยวข้้อง เพิ่�อประกอบการพิิจารณาด้้วย”266

ไม่เพิ่ยงเท่านั�นพิ.ร.บ. EEC ยังกำาหนด้ว่าหลังจากแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC ได้้รับความเห็นชื่อบจากกพิอ.และคณะ
รัฐมนติร่แล้ว แผู้นด้ังกล่าวจะม่ผู้ลเป็นการเพิิกถูอน “ผู้ังเม่องรวม” ติามกฎหมายว่าด้้วยการผู้ังเม่อง267 ท่�ใชื่้บังคับใน EEC ก่อน
ท่�คณะรัฐมนติร่จะม่มติิอนุมัติิแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน หลังจากนั�นให้กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่องจัด้ทำาผู้ังเม่องข้่�นใหม่ให้
สอด้คลอ้งกบัแผู้นผู้งัการใชื่ป้ระโยชื่น์ในท่�ด้นิ EEC ฉบับใหม่268 ซึ่่�งหมายความว่า “ผู้งัเมอ่งรวม” ในจงัหวัด้ฉะเชื่งิเทรา ชื่ลบรุ ่และ
ระยองท่�ได้้เคยได้้รับการอนุมัติิติามพิ.ร.บ.การผู้ังเม่องย่อมติ้องสิ�นผู้ลไปด้้วยผู้ลข้องการอนุมัติิใชื่้แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ดิ้น 
EEC ซึ่่�งม่ผู้ลบังคับใชื่้เม่�อเด้่อนธิันวาคม 2562 (ติามท่�จะได้้กล่าวถู่งรายละเอ่ยด้ติ่อไปใน 4.3.3)

ในการจดั้ทำาแผู้นผู้งัการใชื่ป้ระโยชื่นใ์นท่�ด้นิ EEC พิ.ร.บ. EEC ได้ก้ำาหนด้กระบวนการเพิ่�อประกนัการคุม้ครองสทิธิแิละมก่ารอา้งองิ
ถูง่กลไกการคุม้ครองสทิธิมินษุยชื่นในระดั้บระหวา่งประเทศ เปน็ติน้วา่ พิ.ร.บ. EEC อา้งองิถูง่พินัธิกรณ่หลายประการท่�ประเทศไทย
ติ้องปฏิิบัติิติาม ICESCR อ่กทั�งยังเปิด้โอกาสให้ม่การหาร่ออย่างม่ส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบด้้วย อย่างไรก็ด่้  
มส่มาชื่กิในชื่มุชื่นและองคก์รภูาคประชื่าสงัคมท่�วจิารณว์า่ความคุม้ครองด้งักลา่วในความเปน็จรงิแลว้มิได้ถู้ก้นำามาปรบัใชื่อ้ยา่งม่
ประสิทธิิภูาพิ ด้ังจะได้้กล่าวถู่งติ่อไปด้้านล่าง

จากการสมัภูาษณเ์จ้าหนา้ท่�อาวโุสในกรมโยธิาธิกิารและผู้งัเมอ่ง กระทรวงมหาด้ไทย พิบว่าได้ม้ก่ารรบัฟ้งัความเหน็ประชื่าชื่นเปน็
จำานวน 18 ครั�งในพิ่�นท่�ทั�งสามจังหวัด้ใน EEC เพิ่�อจัด้ทำาแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC269 กระนั�นก็ด้่ ผู้้้อย้่อาศัยในท้องถูิ�น
ท่�ได้้รับผู้ลกระทบจาก EEC และองค์กรภูาคประชื่าชื่นจำานวนหน่�งเปิด้เผู้ยติ่อ ICJ ว่าเวลาท่�ให้แก่ผู้้้เข้้าร่วมเพิ่�อวิพิากษ์แผู้นนั�นม่
ไม่เพ่ิยงพิอ โด้ยกล่าวว่าผู้้้จัด้การหาร่อได้้ให้เวลาแก่ผู้้้เข้้าร่วมแสด้งความเห็นเพิ่ยง 30 นาท่ โด้ยไม่ม่เอกสารหร่อข้้อม้ลเก่�ยวกับ
แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ินด้ังกล่าวเผู้ยแพิร่ก่อนการรับฟ้ังความเห็น270 ซึ่่�งไม่เป็นไปติามข้้อกำาหนด้ท่�ให้ม่การ “ปร่กษาหาร่อ
อย่างแท้จริง” โด้ยกระบวนการดั้งกล่าวจำาติอ้งให้บคุคลต่ิางๆ ได้้รบัข้อ้มล้อยา่งเพิย่งพิอลว่งหนา้กอ่นการรบัฟั้งความเหน็และเปดิ้
โอกาสให้ม่การนำาเสนอทางเล่อกอ่�น ๆ ติ่อประเด้็นท่�ม่การหาร่อ

ผู้้ท่้�เข้า้รว่มรบัฟ้งัความคดิ้เห็นอา้งวา่ความพิยายามในการนำาเสนอทางเลอ่กอ่�น ๆ  และชื่่�แจงความติอ้งการข้องตินมกัไมไ่ด้ร้บัความ
สนใจซึ่่�งไมเ่ป็นไปติามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศและแนวปฏิบิตัิทิ่�ด่้271 พิวกเข้ายงัใหค้วามเหน็อก่วา่พิวกเข้าร้ส้ก่วา่ตินเองมไิด้้
รับการปฏิิบัติิในฐานะผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยในการประเมินประเด้็นปัญหาเพิ่�อการพิัฒนาอย่างยั�งย่น และความเห็นท่�ได้้เสนอไปอาจจะ
ไม่ได้้ถู้กนำาไปประกอบการพิิจารณาในกระบวนการตัิด้สินใจท่�เก่�ยวกับแผู้นผัู้งการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC272 ข้้อร้องเร่ยนข้้าง
ติ้นก่อให้เกิด้ความกังวลว่าในกระบวนการพัิฒนาแผู้นผัู้งการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC นั�นได้้ม่การแสด้งความยินยอมโด้ยสมัคร
ใจ ล่วงหน้า และได้้ม่การให้ข้้อม้ลท่�เพิ่ยงพิอกับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบติามท่�ถู้กระบุไว้ในแผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจ
กับสิทธิิมนุษยชื่นหร่อไม่273

266 มาติรา 30 ข้องพิ.ร.บ. EEC
267 เด้ิมการใชื่้ประโยชื่น์ท่�ดิ้นในประเทศไทย ทั�งใน SEZ และ EEC อย่้ภูายในบังคับข้อง ‘ผู้ังเม่องรวม’ ซึ่่�งกำาหนด้ลักษณะการใชื่้ท่�ดิ้นแบ่งออก

เป็นประเภูทข้องท่�ด้ินติามบทบัญญัติิข้องพิ.ร.บ.การผู้ังเม่อง พิ.ศ. 2518 (แก้ไข้เพิิ�มเติิม พิ.ศ. 2562) การจัด้หมวด้หม้่ด้ังกล่าวเป็นการกำาหนด้
วัติถูุประสงค์ในการใชื่้ประโยชื่น์ท่�ด้ินในแติ่ละส่วนข้องจังหวัด้ กล่าวค่อ จัด้แบ่งเป็นเข้ติอุติสาหกรรม ชืุ่มชื่นชื่นบท เกษติรกรรม และเข้ติอนุรักษ์
สำาหรับทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม

268 มาติรา 32 ข้องพิ.ร.บ. EEC
269 การสัมภูาษณข์้อง ICJ กบัเจา้หนา้ท่�อาวโุสประจำากรมโยธิาธิิการและผัู้งเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย กรงุเทพิฯ เด้อ่นสงิหาคม 2562 ด้เ้พิิ�มท่� สกพิอ., 

‘รายงานการประชุื่มคณะอนุกรรมการจัด้ทำาแผู้นผัู้งการพัิฒนาเข้ติพัิฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก ครั�งท่� 1/2562’, 15 พิฤษภูาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: 
https://bit.ly/3hnqs2I 

270 เปน็ประเด้น็ท่�ได้ม้ก่ารยกข้่�นมาหารอ่โด้ยผู้้เ้ข้า้รว่มการสมัมนาซึ่่�งจดั้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวนัท่� 13 กรกฎาคม 2562 ท่�กรงุเทพิ ฯ ด้เ้พิิ�มท่� สำานกัข้า่วชื่าย
ข้อบ, ‘ชื่าวบ้านโวย EEC เอ่�อทุนใหญ่ฮุบท่�ด้ินเกษติรชื่ั�นด้่’, 14 กุมภูาพิันธิ์ 2562, ด้้ได้้ท่�: http://transbordernews.in.th/home/?p=20131 
และผู้้จั้ด้การออนไลน,์ ‘โครงการทา่เร่อบกฉะเชื่งิเทราสอ่เคา้วุน่ หลงัชื่าวบา้นรวมตัิวคา้นยนัใหค้งพิ่�นท่�สเ่ข้ย่ว’, 26 มกราคม 2562, ด้ไ้ด้ท้่�: https://
mgronline.com/local/detail/9620000009076 

271 เชื่่นท่�ปรากฎใน CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 7: สิทธิิในการม่ท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสม (มาติรา 11.1): การบังคับขั้บไล่’, เอกสารสหประชื่าชื่าติิ 
เลข้ท่� E/1998/22, 2540, ย่อหน้าท่� 13, ด้้ได้้ท่�: https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html 

272 เป็นประเด้็นท่�ได้้ม่การยกข้่�นมาหาร่อโด้ยผู้้้เข้้าร่วมการสัมมนาซึ่่�งจัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม 2562 ท่�กรุงเทพิ ฯ 
273 แผู้นปฏิิบัติิการลำาด้ับท่� 8 เก่�ยวกับหน้าท่�ข้องรัฐในการคุ้มครอง ในแผู้นปฏิิบัติิการด้้านชืุ่มชื่น ท่�ด้ิน ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ และสิ�งแวด้ล้อม  

แผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่น (พิ.ศ. 2562 - 2565) กำาหนด้ให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้อง “พิิจารณากำาหนด้มาติรการเพิ่�อ
รบัรองการพัิฒนาชื่นบทและนโยบายท่�ด้นิ ม่การคำาน่งถูง่มติิิทางเพิศ และไมค่วรถูก้บงัคบัไลท่่� หากม่ความจำาเปน็ต้ิองด้ำาเนนิการ ควรม่แบบฟ้อรม์
แสด้งความยินยอม (Free Prior Informed Consent) และบุคคลท่�ถู้กข้ับไล่ออกจากท่�จะติ้องได้้รับค่าชื่ด้เชื่ยด้้วย” (หน้า 70)

https://bit.ly/3hnqs2I
http://transbordernews.in.th/home/?p=20131
https://mgronline.com/local/detail/9620000009076
https://mgronline.com/local/detail/9620000009076
https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html


60 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กระนั�นก็ด้่ แม้ว่าจะม่ข้้อวิจารณ์ด้ังกล่าว274 เม่�อวันท่� 9 ธิันวาคม 2562 กพิอ.ได้้ทำาการเผู้ยแพิร่ “ประกาศ กพิอ.เร่�อง แผู้นผู้ัง
การใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน และแผู้นผัู้งการพิัฒนาโครงสร้างพิ่�นฐานและระบบสาธิารณ้ปโภูค เข้ติพัิฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก”  
ในราชื่กิจจานุเบกษา275 โด้ยแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC ได้้แนบท้ายประกาศด้ังกล่าวและม่ผู้ลบังคับใชื่้ในวันถูัด้จากวัน
เผู้ยแพิร่ในราชื่กิจจานุเบกษา

ตารางที่ 6: ลำาดับเวลาในการจัดตั้งและกำาหนดเขต EEC

28 มิถูุนายน 2559 คณะรัฐมนติร่เห็นชื่อบในหลักการข้อง EEC276

4 มกราคม 2560 คณะรัฐมนติร่เห็นชื่อบกับแผู้นพิัฒนา EEC (2560-2564)277

17 มกราคม 2560 ม่การเผู้ยแพิร่คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 2/2560 ในราชื่กิจจานุเบกษา คำาสั�งด้ังกล่าวได้้จัด้ติั�งคณะ
กรรมการหลายคณะ ได้้แก่ (1) คณะกรรมการนโยบายการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษ 
ภูาคติะวันออก (2) คณะกรรมการบริหารการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก (กรศ.) 
และ (3) สำานักงานเพิ่�อการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก (สกรศ.)

25 ติุลาคม 2560 ม่การเผู้ยแพิร่คำาสั�งหัวหน้า คสชื่.ท่� 47/2560 ในราชื่กิจจานุเบกษา คำาสั�งด้ังกล่าวกำาหนด้ให้ม่การ 
จัด้ทำาผู้ังเม่องในพิ่�นท่� EEC และให้ม่แผู้นด้ังกล่าวม่ผู้ลแทนท่�กระบวนการผู้ังเม่องติามกฎหมายปกติิ 
โด้ยกำาหนด้ให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องจัด้ทำาผู้ังเม่องใหม่ (เร่ยกว่าแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC) 
และม่ผู้ลเป็นการยกเลิกผู้ังเม่องเด้ิมท่�เคยได้้รับความเห็นชื่อบไว้

15 พิฤษภูาคม 
2561

พิ.ร.บ. EEC ม่ผู้ลใชื่้บังคับหลังจากประกาศในราชื่กิจจานุเบกษา โด้ยม่ผู้ลเป็นการยกเลิกคำาสั�งหัวหน้า 
คสชื่. ท่� 2/2560 28/2560 และ 47/2560

10 ธิันวาคม 2562 แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC ม่ผู้ลใชื่้บังคับหลังจากประกาศในราชื่กิจจานุเบกษา

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใน EEC

นอกจากน่� ติามคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 2/2560 และ พิ.ร.บ. EEC กพิอ.ยังม่อำานาจในการกำาหนด้ให้พ่ิ�นท่�ใด้ๆใน EEC ให้เป็น  
“เข้ติส่งเสริมเศรษฐกิจพิิเศษ” (“เข้ติส่งเสริมฯ”) เพิ่�อวัติถุูประสงค์ในการผู้ลักดั้นการลงทุนในอุติสาหกรรมเป้าหมายพิิเศษ278  
โด้ยการกำาหนด้เข้ติด้ังกล่าวนั�นจำาติ้องอย้่ในบริเวณพิ่�นท่�ในจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา ชื่ลบุร่ ระยอง และพิ่�นท่�อ่�นใด้ท่�อย้่ในภูาคติะวัน
ออก279 จนถู่งปัจจุบันได้้ม่เข้ติส่งเสริม ฯ อย่างน้อย 29 แห่งใน EEC ท่�ได้้รับการประกาศให้เป็นเข้ติส่งเสริม ฯ โด้ยกพิอ.280

274 ผู้ลค่อในวันท่� 16 กรกฎาคม 2563 ม่ผู้้้อย้่อาศัยในจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา ชื่ลบุร่ และระยองท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากการโครงการ EEC ทำาการฟ้้อง
ร้องด้ำาเนินคด้่ติ่อกพิอ.และคณะรัฐมนติร่ติ่อศาลปกครอง ข้อให้ศาลเพิิกถูอนแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC ข้องกพิอ.ท่�ถู้กอนุมัติิโด้ยคณะ
รัฐมนติร่ กำาหนด้เง่�อนไข้ให้ผู้้้ถู้กฟ้้องด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์ (SEA) และให้ด้ำาเนินการรับฟ้ังความคิด้เห็นข้อง
ประชื่าชื่นอย่างม่ความหมายในกระบวนการจัด้ทำาแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน 

275 ด้้ได้้ท่�: https://www.eeco.or.th/en/filedownloads/1924/706040a85c6d69a13cefb27b5a1e3bae.pdf 
276 `Thailand Business News, ‘โครงการอะไรท่�ประเทศไทยจะส่งเสริมในเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก’, 25 เมษายน 2560, ด้้ได้้ท่�: https://

www.thailand-business-news.com/business/57135-thailand-eastern-economic-corridor.html (ภูาษาอังกฤษ)
277 สำานกังานสภูาพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชื่าติ,ิ ‘เข้ติพิฒันาพิเิศษภูาคติะวนัออก’, กุมภูาพินัธิ ์2560, ด้ไ้ด้ท้่�: https://www.nesdc.go.th/

ewt_dl_link.php?nid=6383 (ภูาษาอังกฤษ)
278 มาติรา 40 ข้อง พิรบ. EEC และข้้อ 3(4) ข้องคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 2/2560
279 มาติรา 6 ข้อง พิรบ. EEC ทั�งน่� ก่อนการติรา พิรบ. EEC คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 2/2560 กำาหนด้ให้ EEC สามารถูข้ยายไปยัง “เข้ติจังหวัด้อ่�นท่�

ติดิ้ต่ิอหรอ่เก่�ยวข้อ้งติามท่�กพิอ.กำาหนด้เพิิ�มเติมิโด้ยความเหน็ชื่อบข้องคณะรัฐมนติร่” ด้งันั�นในอด้ต่ิ จ่งมโ่ครงการท่�ได้รั้บความเหน็ชื่อบอยา่งนอ้ย 
หน่�งโครงการท่�มิได้้อย้่ในเข้ติภูาคติะวันออกข้องประเทศไทยเท่านั�น เชื่่น โครงการรถูไฟ้ความเร็วส้งเชื่่�อม 3 สนามบิน ซึ่่�งครอบคลุมพิ่�นท่�บางส่วน
ในกรุงเทพิและสมุทรปราการ

280 ด้้รายชื่่�อข้องเข้ติส่งเสริมเศรษฐกิจพิิเศษท่�ได้้รับการอนุมัติิแล้วได้้ท่� https://eeco.or.th/th/announced-promotion-area 

https://www.eeco.or.th/en/filedownloads/1924/706040a85c6d69a13cefb27b5a1e3bae.pdf
https://www.thailand-business-news.com/business/57135-thailand-eastern-economic-corridor.html
https://www.thailand-business-news.com/business/57135-thailand-eastern-economic-corridor.html
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6383
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6383
https://eeco.or.th/th/announced-promotion-area


61บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

พิรบ. EEC กำาหนด้ว่าก่อนการกำาหนด้เข้ติใด้ๆให้เป็นเข้ติส่งเสริมฯ สกพิอ. ติ้องจัด้ให้ม่ “การศ่กษาความเป็นไปได้้” เก่�ยวกับ  
“การด้ำาเนินการ ประโยชื่น์ ผู้ลกระทบ และมาติรการเย่ยวยาผู้ลกระทบท่�อาจเกิด้ข้่�นแก่ประชื่าชื่นหร่อชุื่มชื่นท่�อาจได้้รับความ
เด้่อด้ร้อนหร่อเส่ยหาย” พิร้อมทั�งจัด้ทำาร่างแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ินในเข้ติส่งเสริม ฯ281

จากข้้อม้ลในค่้ม่อการจัด้ตัิ�งหร่อข้ยายเข้ติส่งเสริมฯ ใน EEC ท่�เผู้ยแพิร่โด้ยสกพิอ.282 พิบว่าผู้้้ลงทุนจะติ้องเป็นผู้้้ด้ำาเนินการ 
จัด้ทำาการศ่กษาความเป็นไปได้้ รวมถู่งข้้อม้ลเก่�ยวกับผู้ลกระทบท่�อาจเกิด้ข่้�นต่ิอประชื่าชื่นหร่อชุื่มชื่น ซึ่่�งเป็นกระบวนการท่�
อาจก่อให้เกิด้ปัญหาเน่�องจากในกรณ่ท่�ผู้้้ลงทุนเป็นผู้้้จัด้ทำา ผู้้้ลงทุนนั�นมักม่เป้าหมายท่�จะได้้รับสิทธิิประโยชื่น์ในเข้ติส่งเสริม ฯ  
ติ่างจากเจ้าหน้าท่�หร่อหน่วยงานรัฐเป็นผู้้้จัด้ทำา ท่�จะสามารถูให้ความสำาคัญกับการพิิจารณานโยบายในภูาพิรวมและม่อิสระใน
การด้ำาเนินการมากกว่า

อยา่งไรกต็ิาม ค่้มอ่ด้งักล่าวยงักำาหนด้ให้ผู้้้ข้อรบัการส่งเสริมจัด้ใหม่้การรบัฟั้งความคดิ้เหน็ข้องประชื่าชื่น จัด้ทำารายงานการวเิคราะห์
ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม (EIA/EHIA) และย่�นผู้ลการประเมินมาด้้วย แติ่มิได้้ม่การอ้างถู่งมาติรการอ่�นใด้เพิ่�อคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่น
ข้องผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบโด้ยชัื่ด้เจน รวมถู่งมาติรการท่�ชื่ัด้เจนในการป้องกันการบังคับขั้บไล่ แม้จะกำาหนด้ให้ม่การย่�นสำาเนาโฉนด้
ท่�ด้ินหร่อสำาเนาหนังส่อแสด้งสิทธิิในท่�ด้ินประกอบการพิิจารณาก็ติาม

แผนภูมิ 3: กระบวนการขอจัดตั้งเขตส่งเสริม ฯ ใน EEC283

ผู้้้ท่�ประสงค์จะจัด้ติั�งเข้ติส่งเสริม ฯ ย่�นคำาข้อประกอบรายงานการ
ศ่กษาความเป็นไปได้้ข้องโครงการติ่อสกพิอ. (รวมถู่งผู้ลจากการ 

รับฟ้ังความคิด้เห็นและการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม)

สกพิอ.พิิจารณาคำาข้อและเอกสารทั�งหมด้ประกอบกับกฏิระเบ่ยบ 
ท่�เก่�ยวข้้องกับการจัด้ติั�งเข้ติส่งเสริม ฯ ใน EEC

เผู้ยแพิร่ผู้ลการศ่กษาทาง website ข้องสกพิอ.284

สกพิอ. นำาเสนอผู้ลการศ่กษาติ่อกพิอ.

เผู้ยแพิร่ในราชื่กิจจานุเบกษา

กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกำาหนดเขตพื้นที่ใน EEC อันเป็นที่กังขา

นอกจากประเด้น็เก่�ยวกบัการรบัฟ้งัความคดิ้เหน็กบัประชื่าชื่นท่�อาจเปน็ไปอยา่งจำากดั้ติามท่�ได้ก้ลา่วไวข้้า้งติน้แลว้นั�น ยงัม่ประเด้น็
อ่�น ๆ ท่�ผู้้้อาศัยในพิ่�นท่�ได้้หยิบยกข้่�นมากล่าวถู่งแติ่มิได้้ถู้กนำาไปพิิจารณาแก้ไข้ก่อนท่�แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC จะได้้
รับความเห็นชื่อบโด้ยกพิอ.และคณะรัฐมนติร่ กรณ่ด้ังกล่าวรวมถู่งข้้อกล่าวหาว่าหลายพิ่�นท่�ติามท่�ปรากฏิในผู้ังเม่องรวมปี 2558 
ข้องจงัหวัด้ฉะเชื่งิเทรา ชื่ลบรุ ่และระยอง285 ถูก้เปล่�ยนประเภูทใหม ่เปน็ติน้วา่การกำาหนด้ใหเ้ข้ติท่�ด้นิประเภูทสง่เสริมเกษติรกรรม
และพิ่�นท่�ท่�สงวนไว้ใชื่้สำาหรับการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ�งแวด้ล้อมไปเป็นเข้ติอุติสาหกรรม ไม่เพิ่ยงเท่านั�น พิ่�นท่�ท่�เป็นข้องทหารมิได้้

281 มาติรา 40 ข้อง พิรบ. EEC
282 สกพิอ., ‘ค้่ม่อการจัด้ติั�งหร่อข้ยายเข้ติส่งเสริมเศรษฐกิจพิิเศษ’, เมษายน 2562, ด้้ได้้ท่�: https://bit.ly/3eM4ox7 
283 เพิิ�งอ้าง, หน้า 5-8
284 ติัวอย่างเชื่่น https://eeco.or.th/th/filedownloads/2373/download-1-pdf และ https://eeco.or.th/th/filedownloads/2372/

download-pdf 
285 กอ่นม่การบงัคบัใชื่แ้ผู้นผัู้งการใชื่ป้ระโยชื่นใ์นท่�ด้นิ EEC การกำาหนด้เข้ติท่�ด้นิอย่้ในบงัคบัข้องผัู้งเม่องรวมข้องจงัหวดั้ฉะเชื่งิเทรา ชื่ลบรุ่ และระยอง

ปี 2558 

https://bit.ly/3eM4ox7
https://eeco.or.th/th/filedownloads/2373/download-1-pdf
https://eeco.or.th/th/filedownloads/2372/download-pdf
https://eeco.or.th/th/filedownloads/2372/download-pdf


62 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ม่การกำาหนด้ประเภูทใด้ ๆ และการใชื่้พิ่�นท่�ด้ังกล่าวนั�นเป็นไปติามดุ้ลยพิินิจข้องเจ้าหน้าท่�ทหาร286

ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบยังอ้างอ่กว่ายังม่พิ่�นท่�ในบริเวณอ่�นท่�สามารถูนำาไปจัด้สรรเพิ่�อกิจกรรมอุติสาหกรรมได้้โด้ยไม่กระทบติ่อ
การด้ำารงชื่่วิติข้องชุื่มชื่นท้องถิู�น ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบยังอ้างว่าพิ่�นท่�อุติสาหกรรมบางพิ่�นท่�ในแผู้นผัู้งการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน 
EEC มิได้้ถู้กกำาหนด้ให้อย้่ในบริเวณท่�ม่ความเหมาะสมสำาหรับร้ปแบบกิจการ287 ICJ ยังได้้รับข้้อม้ลว่าม่ท่�ด้ินท่�เคยถู้กกำาหนด้ให้
เป็นพิ่�นท่�ประเภูทอนุรักษ์ป่าไม้หายไปจากแผู้นผู้ัง288

อย่างไรก็ติาม อธิิบด้่กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่องได้้กล่าวกับส่�อมวลชื่นเม่�อม่การยกข้้อวิพิากษ์วิจารณ์ด้ังกล่าวข้่�นมาโด้ยปฏิิเสธิว่า 
ท่�ด้ินด้ังกล่าวมิได้้ม่การจัด้ประเภูทโด้ยไม่ถู้กต้ิองหร่อกำาหนด้บริเวณโด้ยไม่เหมาะสม อธิิบด่้อธิิบายว่าแผู้นผัู้งการใชื่้ประโยชื่น์ใน
ท่�ด้ิน EEC จะทำาให้พิ่�นท่�อุติสาหกรรมเพิิ�มข้่�นจากเด้ิม ม่พิ่�นท่�รวม 45,000 ไร่ เป็น 70,000 ไร่และ “การทำาผู้ังเม่อง EEC ครั�ง
น่�กระทบภูาคเกษติรไม่มาก เพิราะพิ่�นท่�เกษติรลด้ลงประมาณ 8% แติ่จะเพิิ�มเป็นพิ่�นท่�เม่อง 3% พิ่�นท่�อุติสาหกรรมเพิิ�ม 2%  
ส่วนพิ่�นท่�อ่ก 3% กันเป็นพิ่�นท่�รักษาสภูาพิสิ�งแวด้ล้อม”289

แผนท่ี 3: ผังเมืองรวมสำาหรับพื้นที่ EEC (ซ้าย) และแผนผังการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน EEC ที่ได้รับความเห็นชอบโดยคณะ
รัฐมนตรีในปี 2562 ตาม พ.ร.บ. EEC (ขวา)

แผู้นท่� 3 ด้้านล่างแสด้งให้เห็นการข้ยายติัวข้องเข้ติอุติสาหกรรม (ส่ม่วง) และ เข้ติพิาณิชื่ยกรรม (ส่แด้ง) ชืุ่มชื่นเม่อง (ส่ส้ม) และ
ชืุ่มชื่นชื่นบท (ส่เหล่องอ่อน) ไปในพิ่�นท่�เข้ติเกษติรกรรม และเข้ติอนุรักษ์ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม (ส่เข้่ยวอ่อนและ 
เข้่ยวเข้้ม)

เป็นท่�น่าสังเกติว่าความแติกติ่างท่�ติามมาอย่างม่นัยสำาคัญมากท่�สุด้ระหว่างแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ดิ้น EEC ฉบับใหม่และ
ผู้งัเมอ่งรวมฉบบัเด้มิท่�จดั้ทำาข้่�นติามพิ.ร.บ. การผู้งัเมอ่ง คอ่การท่�พิ่�นท่�ชื่มุชื่นชื่นบทข้ยายติวัไปยงัเข้ติสง่เสรมิเกษติรกรรมและเข้ติ
อนรุกัษท์รพัิยากรธิรรมชื่าติแิละสิ�งแวด้ลอ้ม การข้ยายพิ่�นท่�เชื่น่น่�ทำาให้เข้ติชื่นบทมพ่ิ่�นท่�ถู่งเกอ่บหน่�งในส่�ข้องพิ่�นท่�ทั�งหมด้ใน EEC290

286 เชื่่น พิ่�นท่�ริมแม่นำ�านครนายก บริเวณ ติ.โยธิะกา อ.บางนำ�าเปร่�ยว จ.ฉะเชื่ิงเทรา ทั�งน่� จากการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�อาวุโสประจำากรม
โยธิาธิิการและผัู้งเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย ท่�กรุงเทพิ เด้่อนสิงหาคม 2562 เจ้าหน้าท่�อ้างว่าปกติิแล้วพิ่�นท่�ทหารมิได้้ม่การกำาหนด้พิ่�นท่�เป็น
ประเภูทใด้ ๆ อย่้แล้ว อย่างไรก็ติาม ข้้อยกเว้นด้ังกล่าวมิได้้ถู้กระบุไว้โด้ยชัื่ด้แจ้งในผู้ังเม่องรวมจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา พิ.ศ. 2555 ด้้ได้้ท่�: http://
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/039/1.PDF 

287 ประชื่าไท, ‘ประมวลสถูานการณ์: ปล่อย ‘ป้’ หน้าทำาเน่ยบ ผู้ังอ่อ่ซึ่่เจอศ่กหนัก’, 6 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://prachatai.com/
journal/2019/08/83745 

288 เพิิ�งอ้าง เชื่่น พิ่�นท่�เข้ายางด้ง ซึ่่�งเป็นพิ่�นท่�ระหว่างอำาเภูอแปลงยาวและอำาเภูอพินมสารคาม จังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา
289 ประชื่าชื่าติิธิุรกิจ, ‘บอร์ด้ EEC เห็นชื่อบ(ร่าง)ผู้ังเม่องรวม อาจไม่ทันประกาศ 9 ส.ค. แติ่ยันคงเกษติรชื่ั�นด้่ไว้เชื่่นเด้ิม’, 5 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: 

https://www.prachachat.net/economy/news-357325 
290 ไทยพิ่บ่เอส, ‘เปิด้ข้้อกังวลผู้ังเม่อง EEC สยายปีกอุติสาหกรรม เติ็ม 4.2 แสนไร่’, 23 ธิันวาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://news.thaipbs.or.th/

content/287326 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/039/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/039/1.PDF
https://prachatai.com/journal/2019/08/83745
https://prachatai.com/journal/2019/08/83745
https://www.prachachat.net/economy/news-357325
https://news.thaipbs.or.th/content/287326
https://news.thaipbs.or.th/content/287326


63บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กรณ่เชื่่นว่าน่�น่ากังวล จากการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับกลุ่ม EEC Watch และนักวิชื่าการรายหน่�ง291 นั�นชื่่�ว่าความเปล่�ยนแปลง 
ด้งักลา่วอาจเปดิ้ช่ื่องใหม่้การใชื่ท้่�ด้นิดั้งกลา่วในทางท่�สง่ผู้ลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่ิอชุื่มชื่นทอ้งถิู�นได้้เน่�องจากติามประกาศกพิอ.292 
นั�น ท่�ด้ินประเภูทชืุ่มชื่นชื่นบทสามารถูใชื่้ประโยชื่น์เพิ่�อการอย้่อาศัย เกษติรกรรม สถูาบันราชื่การ สาธิารณ้ปโภูค สาธิารณ้ปการ 
“และกิจการอ่�น” ได้้ แต่ิเน่�องจากคำาว่า “กิจการอ่�น” สามารถูติ่ความได้้อย่างกว้างข้วาง ย่อมทำาให้เกิด้ความกังวลว่ากิจการ
ประเภูทอ่�น ๆ  และโรงงานท่�อาจสง่ผู้ลกระทบต่ิอบคุคลหร่อชุื่มชื่นอยา่งรา้ยแรง ยกเวน้โรงงานข้นาด้ใหญบ่างโรงงานหร่อโครงการ
ข้นาด้ใหญ่ท่�กฎหมายหวงห้ามไว้293 จะได้้รับอนุญาติิให้มาด้ำาเนินการในพิ่�นท่� ทั�งน่� องค์กรติ่าง ๆ เชื่่น EEC Watch ได้้แสด้งความ
กังวลว่าข้้อห้ามภูายใต้ิกฎหมายข้้างต้ินอาจไม่ครอบคลุมเพิ่ยงพิอและอาจเป็นการเอ่�อให้สามารถูด้ำาเนินกิจการท่�ส่งผู้ลกระทบ
ติ่อชืุ่มชื่นในเข้ติชืุ่มชื่นชื่นบทได้้ และแม้ว่ากฎหมายบางฉบับจะม่บทบัญญัติิคุ้มครองไว้ เป็นติ้นว่า พิ.ร.บ. โรงงาน ซึ่่�งอาจบรรเทา 
ผู้ลกระทบด้งักลา่วนั�นได้ ้แติก่ฎหมายด้งักลา่วพิ่�งได้รั้บการแกไ้ข้เพิย่งไม่นาน และหลักเกณฑเ์ก่�ยวกบัโรงงานข้นาด้เล็กกลับมค่วาม
อ่อนแอลง (ติามท่�ได้้อธิิบายติ่อไปในส่วนท่� 5.2.1)

ทั�งน่� จังหวัด้ฉะเชื่ิงเทราเป็นจังหวัด้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบจาก EEC มากท่�สุด้ เน่�องจากจังหวัด้ด้ังกล่าวเด้ิมเป็นจังหวัด้เพิ่�อการเกษติร
กรรมซึ่่�งชื่าวนาเชื่า่ท่�ดิ้นเพิ่�อทำานาปลก้ข้า้ว ทำาไรผู่้ลไม ้เล่�ยงสตัิว ์และกจิกรรมทางการเกษติรอ่�น ๆ  แติห่ลงัจากท่�ได้ม่้การประกาศ
นโยบายเก่�ยวกับ EEC ท่�ด้ินจำานวนมากได้้ถู้กผู้้้ลงทุนซึ่่�อไป ก่อให้เกิด้การเลิกสัญญาเชื่่าก่อนกำาหนด้กับค้่สัญญาท่�เป็นครัวเร่อน
ข้นาด้เล็กท่�ทำาไร่หร่อทำานา ม่รายงานว่าม่ครัวเร่อนอย่างน้อย 43 ครัวเร่อนท่�เชื่่าท่�ด้ินเพิ่�อทำานา/ทำาไร่ในอำาเภูอบางปะกง จังหวัด้
ฉะเชื่ิงเทรา ท่�ถู้กบอกเลิกสัญญาเชื่่า นอกจากน่�ยังม่รายงานว่าได้้ม่การบอกกล่าวไปยังครัวเร่อนไม่น้อยกว่า 100 ครัวเร่อนใน
อำาเภูอบางละมุง จังหวัด้ชื่ลบุร่ ให้ออกจากพิ่�นท่� ส่งผู้ลให้คนเหล่าน่�ไม่สามารถูเข้้าถู่งท่�ด้ิน พิ่�นท่�นาหร่อไร่ และท่�เชื่่าพิักอาศัยได้้  
ส่งผู้ลกระทบติ่อสิทธิิในอาหาร สิทธิิในการทำางาน และสิทธิิในท่�อย่้อาศัยข้องพิวกเข้า ไม่เพิ่ยงเท่านั�น ยังม่รายงานว่าบริษัทติ่าง 
ๆ ได้้ด้ำาเนินการฟ้้องร้องบุคคลในท้องท่�ข้้างติ้นหลายรายเป็นคด้่ความแพิ่งและอาญาข้้อหาบุกรุกเน่�องจากพิวกเข้าไม่ยินยอมท่�
จะออกจากพิ่�นท่�ด้ังกล่าว294

ในกรณ่ข้องอำาเภูอบางปะกง จากแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC ม่รายงานว่าม่พิ่�นท่�ซ่ึ่�งปัจจุบันใชื่้เป็นพิ่�นท่�ปล้กข้้าวชื่ั�น
ด้่ ได้้ถู้กเปล่�ยนประเภูทจากพิ่�นท่�เข้ติชืุ่มชื่นชื่นบทและเกษติรกรรม (ผู้ังเม่องรวมปี 2558) เป็นเข้ติอุติสาหกรรม (แผู้นผู้ังการใชื่้
ประโยชื่นใ์นท่�ด้นิ EEC) โด้ยท่�ด้นิดั้งกล่าวได้้ถู้กจำาหนา่ยใหกั้บผู้้ล้งทนุ295 ผู้้เ้ชื่า่ท่�ด้นิในบรเิวณดั้งกล่าวไม่นอ้ยกวา่ 43 ครวัเร่อนได้้รบั 
ผู้ลกระทบจากนโยบายด้ังกล่าว โด้ยบางคนม่ความเส่�ยงว่าจะเป็นผู้้้ไร้บ้าน296 บุคคลรายหน่�งอ้างว่าก่อนท่�ท่�ด้ินจะได้้ม่การข้ายให้
นักลงทุน บุคคลด้ังกล่าวได้้เชื่่าท่�ด้ินประมาณ 74 ไร่ (0.12 ติารางกิโลเมติร) เพิ่�อทำานามาเป็นเวลากว่า 70 ปี297 จากข้้อม้ลข้อง 
EEC Watch บุคคลด้ังกล่าวถู้กด้ำาเนินคด้่ในข้้อหาบุกรุก ปัจจุบันคด้่อย้่ในระหว่างการพิิจารณาข้องศาลชื่ั�นติ้น298

291 เพิิ�งอ้าง, การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับนายสมน่ก จงม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้อง EEC Watch และนักวิชื่าการ ท่�จังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา เด้่อน
สิงหาคม 2562 และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้อง EEC Watch เด้่อนสิงหาคม 2562

292 ข้้อ 14 ข้องประกาศคณะกรรมการนโยบายเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก เร่�อง แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน และแผู้นผู้ังการพิัฒนา
โครงสร้างพิ่�นฐานและระบบสาธิารณ้ปโภูค เข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก ด้้ได้้ท่�: https://www.eeco.or.th/en/filedownloads/1924/70 
6040a85c6d69a13cefb27b5a1e3bae.pdf

293 ประกาศหา้มมใิหก้จิการดั้งติอ่ไปน่�ด้ำาเนนิการในเข้ติชื่มุชื่นชื่นบท ได้้แก่ (1) อตุิสาหกรรมแปด้ประเภูทท่�ปรากฏิในประกาศกระทรวงอตุิสาหกรรม 
เร่�อง โครงการหร่อกจิกรรมเก่�ยวกับการอตุิสาหกรรมท่�อาจกอ่ให้เกดิ้ผู้ลกระทบติอ่ชุื่มชื่นอย่างรนุแรงทั�งด้า้นคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้ม ทรพัิยากรธิรรมชื่าติ ิ
และสขุ้ภูาพิ เชื่น่ การทำาเหม่องใต้ิด้นิ เหม่องแร่ติะกั�วและสงักะส่ การถูลงุแร ่อตุิสาหกรรมปโิติรเคม่บางประการท่�อาจกอ่ใหเ้กดิ้มลสารทางอากาศ
ท่�เป็นอันติรายหร่อม่พิิษรุนแรง นิคมอุติสาหกรรม โรงงานฝังกลบข้องเส่ยอันติรายจากอุติสาหกรรม โรงงานผู้ลิติไฟ้ฟ้้าท่�ใชื่้เชื่่�อเพิลิงฟ้อสซึ่ิล และ
โรงไฟ้ฟ้้านิวเคล่ยร์ (2) การจัด้สรรท่�ด้ินเพิ่�อประกอบการพิาณิชื่ยกรรมติามกฎหมายว่าด้้วยการจัด้สรรท่�ด้ิน (3) การจัด้สรรท่�ด้ินเพิ่�อประกอบ
อุติสาหกรรมติามกฎหมายว่าด้้วยการจัด้สรรท่�ด้ิน และ (4) การอย้่อาศัยหร่อประกอบพิาณิชื่ยกรรมท่�อาคารส้งหร่ออาคารข้นาด้ใหญ่พิิเศษ 

294 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้อง EEC Watch เด้่อนเมษายน 2563
295 Land Watch Thai, ‘เข้าด้ินกับกรณ่การกว้านซึ่่�อท่�ดิ้นโครงการจัด้ตัิ�งนิคมอุติสาหกรรมในพิ่�นท่� EEC’, 11 กุมภูาพิันธิ์ 2562, ด้้ได้้ท่�: http://

landwatchthai.org/2884 
296 Voice TV, ‘บางปะกง (กรรม) EEC จาก ‘พิ่�นท่�ส่เข้่ยว’ ส้่ ‘ลำาธิารอุติสาหกรรม’’, 16 พิฤศจิกายน 2562, ด้้ได้้ท่�: http://www.voicetv.co.th/

read/Gc_dZ7tR7 
297 เพิิ�งอ้าง
298 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้อง EEC Watch เด้่อนเมษายน 2563

https://www.eeco.or.th/en/filedownloads/1924/706040a85c6d69a13cefb27b5a1e3bae.pdf
https://www.eeco.or.th/en/filedownloads/1924/706040a85c6d69a13cefb27b5a1e3bae.pdf
http://landwatchthai.org/2884
http://landwatchthai.org/2884
http://www.voicetv.co.th/read/Gc_dZ7tR7
http://www.voicetv.co.th/read/Gc_dZ7tR7


64 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ภูาพิถู่ายด้าวเท่ยมแสด้งพ่ิ�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็นเข้ติอุติสาหกรรม (หมุด้ส่แด้ง) ท่ามกลางพ่ิ�นท่�เกษติรกรรมในอำาเภูอบางปะกง

ในกรณ่ข้องอำาเภูอบางละมุงนั�น พิ่�นท่�บริเวณติำาบลเข้าไม้แก้วซึ่่�งถู้กจำาแนกเป็นเข้ติอุติสาหกรรมเองก็เป็นพิ่�นท่�ท่�ม่ข้้อพิิพิาทเชื่่น
กัน เน่�องจากได้้ม่การออกโฉนด้ท่�ด้ินให้แก่บริษัทซึ่่�งเข้้าซึ่่�อท่�ด้ิน แติ่ชื่าวบ้านท่�อาศัยในท้องท่�อ้างว่าพิ่�นท่�ด้ังกล่าวเป็นเข้ติป่าสงวน
ท่�ม่ชืุ่มชื่นอย้่อาศัยกว่า 100 ครัวเร่อนมาเป็นเวลา 50 ปี299 และปัจจุบันม่บุคคลจำานวน 10 รายท่�ถู้กบริษัทด้ำาเนินคด้่อาญาข้้อหา
บุกรุก โด้ย ณ เด้่อนสิงหาคม 2562 ติำารวจยังอย้่ระหว่างการส่บสวนสอบสวนข้้อเท็จจริง300 สำาหรับการกำาหนด้เข้ติท่�ด้ินสำาหรับ 
EEC ท่�ถู้กติั�งข้้อกังข้าในกรณ่อ่�น ๆ โปรด้ด้้ภูาคผู้นวก 5

ข้้อกังวลเก่�ยวกับการกำาหนด้เข้ติท่�ดิ้นข้อง EEC ติามแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC นั�นเป็นประเด้็นท่�ชุื่มชื่นท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบได้้ยกข้่�นมาท้วงติิงติ่อสาธิารณชื่นด้้วย ทำาให้อธิิบด้่กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย ออกมาให้คำาย่นยัน
ในระหว่างการแถูลงข่้าวว่าท่�ดิ้นดั้งกล่าวได้้ม่การจัด้ประเภูท “ให้ม่ความความเหมาะสมติามศักยภูาพิและบทบาทข้องพ่ิ�นท่�”301 
เลข้าธิิการสกพิอ. ยังให้สัมภูาษณ์แก่ส่�อมวลชื่นเพิ่�อย่นยันว่าแผู้นผัู้งการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC ได้้ม่การจัด้ทำาข้่�น “ติรงติาม 
หลักผู้ังเม่องแน่นอน” อ่กทั�งยังคำาน่งถู่ง “ความสัมพิันธิ์กับชืุ่มชื่น สุข้ภูาวะประชื่าชื่น สภูาพิแวด้ล้อม ระบบนิเวศเพิ่�อการพิัฒนา
ท่�ยั�งย่น” ติามท่�กำาหนด้โด้ย พิ.ร.บ. EEC302

299 ผู้้จั้ด้การออนไลน,์ ‘ชื่าวบา้น เข้าไมแ้กว้ โวยท่�ด้นิจงัหวดั้ชื่ลบรุ่  รงัวดั้ท่�เข้ติปา่สงวนเติร่ยมออกโฉนด้ใหเ้อกชื่น’, 14 สงิหาคม 2562, ด้ไ้ด้้ท่�: https://
mgronline.com/local/detail/9620000077395 อน่�ง ม่แหล่งข้้อม้ลบางแห่งอ้างว่าม่ครัวเร่อนท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากการออกโฉนด้ดั้งกล่าว
ประมาณ 400 ครัวเร่อน ด้้เพิิ�มท่� ธิรรมชื่าติิ กร่อักษร, ‘อ่อ่ซึ่่ (1): ไม่ม่รัฐประหาร ไม่ม่ทางทำาได้้’, ประชื่าไท, 24 ธิันวาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://
prachatai.com/journal/2019/12/85663

300 สยามรัฐ, ‘ชื่าวบ้านเข้าไม้แก้วบุกสำานักงานโรจนะ จ่� ถูามม่นโยบายไล่ชื่าวบ้านออกจากพิ่�นท่�หร่อไม่’, 27 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://
siamrath.co.th/n/99423 

301 ประชื่าชื่าติิธิุรกิจ, ‘บอร์ด้ EEC เห็นชื่อบ (ร่าง) ผู้ังเม่องรวม อาจไม่ทันประกาศ 9 ส.ค. แติ่ยันคงเกษติรชื่ั�นด้่ไว้เชื่่นเด้ิม’, 5 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: 
https://www.prachachat.net/economy/news-357325 

302 ไทยรัฐ, ‘สกพิอ.ติอบข้้อสงสัย 10 คำาถูาม “อ่อ่ซึ่่”’, 13 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://www.thairath.co.th/news/business/1636213 

https://mgronline.com/local/detail/9620000077395
https://mgronline.com/local/detail/9620000077395
https://prachatai.com/journal/2019/12/85663
https://prachatai.com/journal/2019/12/85663
https://siamrath.co.th/n/99423
https://siamrath.co.th/n/99423
https://www.prachachat.net/economy/news-357325
https://www.thairath.co.th/news/business/1636213


65บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

4.3 คำาสั่งที่มีผลเป็นการยกเลิกกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ในเวลาปกติ 

4.3.1 คำาสั่งหัวหน้าคสช. ถูกใช้เพื่อเร่งกระบวนการได้มาซึ่งที่ดินใน SEZ

เพิ่�อเร่งให้ม่การจัด้ติั�ง SEZ กระบวนการในการได้้มาซึ่่�งท่�ด้ินมักถู้กลัด้ข้ั�นติอนหร่อไม่ปฏิิบัติิติามข้ั�นติอน กระบวนการด้ังกล่าว 
ก่อให้เกิด้ความเส่ยหายติ่อชืุ่มชื่นท้องถูิ�นท่�มักไม่ถู้กบอกกล่าวหร่อไม่ติระหนักร้้ถู่งกระบวนการด้ังกล่าว การได้้มาซึ่่�งท่�ด้ินนั�นมัก
ถู้กด้ำาเนินการโด้ยไม่ม่การพิิจารณาถู่งร้ปแบบการใชื่้ประโยชื่น์ข้องท่�ด้ินในท้องถิู�น หร่อติามวัฒนธิรรม ซึ่่�งส่วนใหญ่แล้วถู่อเป็น 
องค์ประกอบท่�สำาคัญติ่อการด้ำารงชื่่พิข้ั�นพิ่�นฐานข้องชืุ่มชื่นด้ังกล่าวนั�น

SEZ และพิ่�นท่�พิัฒนาในเข้ติ SEZ อย้่ในบริเวณชื่ายแด้น ซึ่่�งประกอบไปด้้วยท่�ด้ิน ได้้แก่ “ท่�ราชื่พิัสดุ้” (ท่�ด้ินข้องรัฐท่�กรมธินารักษ์ 
กระทรวงการคลังเป็นเจ้าข้อง) และท่�ด้ินท่�เคยเป็น “เข้ติป่าสงวนแห่งชื่าติิ” “เข้ติป่าไม้ถูาวร” “เข้ติปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม” 
และ “ท่�ด้นิสาธิารณสมบตัิขิ้องแผู่้นด้นิสำาหรบัประชื่าชื่นใชื่ป้ระโยชื่นร์ว่มกนั” ท่�ได้ถู้ก้แปรสภูาพิเปน็ “ท่�ราชื่พิสัด้”ุ ติามคำาสั�งข้อง
หัวหน้าคสชื่. หร่อคำาพิิพิากษาศาล303 บางพิ่�นท่�ยังรวมถู่งท่�ด้ินท่�เอกชื่นเป็นเจ้าข้องด้้วย304

ผู้้้อย้่อาศัยในพิ่�นท่�หร่อทำางานในเข้ติพิ่�นท่�ด้ังกล่าวเข้้าครอบครองพิ่�นท่�ด้้วยวิธิ่การลักษณะท่�แติกติ่างกัน ไม่ว่าจะเป็นโด้ยการเป็น
เจ้าข้องท่�ด้ินโด้ยการถู่อครองโฉนด้ หร่อเอกสารสิทธิิอ่�น ๆ ท่�แสด้งถู่งการถู่อครองท่�ด้ินติามกฎหมาย (เชื่่น น.ส.3 ก.) หร่อไม่ม่
เอกสารสิทธิิใด้ ๆ เลย เชื่่น ผู้้้เชื่่าท่�ครอบครองและใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ินมาเป็นระยะเวลายาวนาน และในบางกรณ่ได้้ชื่ำาระภูาษ่
บำารุงท้องท่�ในท่�ด้ินด้ังกล่าวนั�นด้้วย (ภู.บ.ท. 5)

แติ่ติ่อมาคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 ลงวันท่� 15 พิฤษภูาคม 2558 เร่�อง “การจัด้หาท่�ด้ินเพิ่�อใชื่้ประโยชื่น์ในเข้ติพิัฒนา
เศรษฐกจิพิิเศษ” (ท่�ได้แ้กไ้ข้เพิิ�มเติิมโด้ยคำาสั�งหวัหนา้คสชื่. ท่� 74/2559) ถูก้ใชื่เ้พิ่�อแปรสภูาพิท่�ด้นิทั�งหลายเปน็ “ท่�ราชื่พัิสด้”ุ โด้ย
ไมผู่้า่นกระบวนการติามท่�กฎหมายไทยกำาหนด้เพิ่�อประโยชื่น์ในการพัิฒนา SEZ คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ด้งักลา่วออกโด้ยอาศัยอำานาจ
ติามมาติรา 44 ข้องรัฐธิรรมน้ญฉบับชื่ั�วคราว โด้ยหากไม่ม่มาติรา 44 แล้วนั�นการแปรสภูาพิท่�ด้ินโด้ยเร็วและกระบวนการลัด้ 
ข้ั�นติอนเชื่่นน่�ย่อมไม่สามารถูกระทำาได้้ภูายใติ้กฎหมายภูายใน305

ในกรณป่กติ ิการเพิกิถูอนสถูานะพิเิศษข้องท่�ด้นิท่�กำาหนด้ไวน้ั�นจะติอ้งมก่ารปฏิบิตัิติิามข้อ้กำาหนด้ติามท่�ระบใุนติารางท่� 7 เปน็ติน้
ว่า ท่�ด้ินสาธิารณสมบัติิข้องแผู้่นด้ินสำาหรับประชื่าชื่นใชื่้ประโยชื่น์ร่วมกันจะสามารถูเพิิกถูอนสถูานะหร่อโอนไปใชื่้ประโยชื่น์เพิ่�อ
การอ่�นได้้โด้ยพิระราชื่บัญญัติิหร่อพิระราชื่กฤษฎ่กา แต่ิทั�งน่� หน่วยงานข้องรัฐหร่อรัฐวิสาหกิจหร่อเอกชื่นต้ิองจัด้หาท่�ด้ินมาให้
พิลเม่องใชื่้ร่วมกันแทน306 ทำานองเด่้ยวกัน การเพิิกถูอนแนวเข้ติป่าสงวนแห่งชื่าติิสามารถูกระทำาได้้โด้ยกฎกระทรวงเท่านั�น307  
ในกรณ่ข้องท่�ด้ินสำาหรับการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม ท่�ด้ินสามารถูใชื่้ได้้เฉพิาะในกิจการเกษติรกรรมติามพิระราชื่บัญญัติิ 
การปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม การจะเพิิกถูอนสถูานะข้องท่�ดิ้นดั้งกล่าวต้ิองกระทำาโด้ยพิระราชื่กฤษฎ่กา308 ทั�งน่� ข้้อกำาหนด้ 
ด้ังกล่าวได้้ถู้กยกเลิกโด้ยคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 และ 74/2559

303 เชื่่น พิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ สงข้ลาเป็นท่�ด้ินท่�ได้้มาติามคำาพิิพิากษาข้องศาล โด้ยเป็นท่�ด้ินท่�ย่ด้มาจากผู้้้กระทำาผู้ิด้
ติามพิ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟ้อกเงิน พิ.ศ. 2542 โด้ยคำาพิิพิากษาศาลฎ่กาท่� 21821/2556 วินิจฉัยให้ท่�ด้ินด้ังกล่าวติกเป็นข้องรัฐ (ท่�
ราชื่พิัสดุ้) โด้ยม่กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าข้อง

304 เชื่น่ พิ่�นท่�ท่�ถูก้กำาหนด้ใหเ้ปน็พิ่�นท่�พิฒันาใน SEZ นราธิิวาสเปน็พิ่�นท่�ท่�กรมธินารกัษ ์กระทรวงการคลงัซ่ึ่�อมาจากบคุคลต่ิาง ๆ  ท่�ถูอ่ครองกรรมสิทธ์ิิ
ติามกฎหมายในท่�ด้ิน ท่�ด้ินบางแปลงในพิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็นพ่ิ�นท่�พิัฒนาใน SEZ ติากก็เคยเป็นข้องบุคคลธิรรมด้าท่�ถู่อครองกรรมสิทธิิ์ติาม
กฎหมายในท่�ด้ินเชื่่นกัน

305 รวมถู่งพิ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชื่าติิ พิ.ศ. 2507 ซึ่่�งคุ้มครองท่�ป่าสงวนแห่งชื่าติิ พิ.ร.บ.การปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม ซึ่่�งคุ้มครองท่�ด้ินท่�ได้้กำาหนด้
ไว้เพิ่�อการเกษติรกรรม พิ.ร.บ.ป่าไม้ พิ.ศ. 2484 ซึ่่�งคุ้มครองพิ่�นท่�ท่�กำาหนด้เป็นพิ่�นท่�ป่า หร่อประมวลกฎหมายท่�ด้ิน พิ.ศ. 2497 ซึ่่�งคุ้มครองท่�ด้ิน
สาธิารณสมบัติิข้องแผู้่นด้ินสำาหรับประชื่าชื่นใชื่้ประโยชื่น์ร่วมกัน

306 มาติรา 8 ประมวลกฎหมายท่�ด้ิน และระเบ่ยบกระทรวงมหาด้ไทยว่าด้้วยวิธิ่ปฏิิบัติิเก่�ยวกับการถูอนสภูาพิ การจัด้ข้่�นทะเบ่ยน และการจัด้หาผู้ล
ประโยชื่น์ในท่�ด้ินข้องรัฐ ติามประมวลกฎหมายท่�ด้ิน พิ.ศ. 2550

307 มาติรา 7 พิ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชื่าติิ
308 Land Watch, ‘นโยบายเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศไทย: ศ่กษากรณ่เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในจังหวัด้ติาก เชื่่ยงราย หนองคาย นครพินม และ

มุกด้าหาร’, เมษายน 2559, หน้า 96 และ 98
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ตาราง 7: การแปรสภาพที่ดินตามขั้นตอนของกฎหมายปกติ309

ท่�ด้ินสาธิารณสมบัติิข้องแผู้่นด้ิน
สำาหรับประชื่าชื่นใชื่้ประโยชื่น์ร่วมกัน

ท่�ด้ินสามารถูเพิิกถูอนสถูานะหร่อโอนไปใชื่้ประโยชื่น์เพิ่�อการอ่�นได้้โด้ย 
พิระราชื่บัญญัติิหร่อพิระราชื่กำาหนด้ แติ่ทั�งน่� หน่วยงานข้องรัฐหร่อรัฐวิสาหกิจ 
หร่อเอกชื่นติ้องจัด้หาท่�ด้ินมาให้พิลเม่องใชื่้ร่วมกันแทน โด้ยกระบวนการด้ังกล่าว 
ใชื่้เวลาไม่น้อยกว่าหน่�งปี310

ป่าสงวนแห่งชื่าติิ ท่�ด้ินสามารถูเพิิกถูอนสถูานะได้้โด้ยกฎกระทรวง311 กระบวนการด้ังกล่าวใชื่้เวลา 
ไม่น้อยกว่าหน่�งปี312

ป่าไม้ถูาวร พิ่�นท่�ป่าไม้ถูาวรสามารถูเพิิกถูอนได้้โด้ยมติิคณะรัฐมนติร่ การเพิิกถูอนด้ังกล่าวโด้ย
ปกติิติ้องม่การด้ำาเนินการห้าข้ั�นติอน รวมถู่งการสำารวจท่�ด้ินและรับฟ้ังความเห็น 
กระบวนการด้ังกล่าวใชื่้เวลาไม่น้อยกว่าเก้าเด้่อน313

เข้ติปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม นำาท่�ด้ินไปใชื่้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษไม่ได้้เน่�องจากท่�ประเภูทน่�ติ้องใชื่้เพิ่�อการ 
เกษติรกรรมเท่านั�นติามพิระราชื่บัญญัติิการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม แติ่สถูานะ
ข้องท่�ด้ินด้ังกล่าวสามารถูเพิิกถูอนหร่อโอนให้แก่กันได้้โด้ยพิระราชื่กฤษฎ่กา 
กระบวนการด้ังกล่าวใชื่้เวลาไม่น้อยกว่าหน่�งปี314

ด้้วยเหติุน่� รัฐบาลจ่งด้ำาเนินการเพิิกถูอนประเภูทท่�ด้ินโด้ยมิได้้ทำาการศ่กษาเพิ่�อประเมิน “ผู้ลกระทบจากการข้ับไล่” (eviction-
impact assessments) และการหารอ่กบัชื่มุชื่นท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบ อก่ทั�งไมไ่ด้ด้้ำาเนนิการจดั้ใหม้ม่าติรการเพิ่�อใหก้ารคุม้ครองทาง
กฎหมายท่�เหมาะสมเพิ่�อปอ้งกนัการถูก้บงัคบัขั้บไล ่โด้ยมาติรการดั้งกลา่วเป็นมาติรการท่�จำาเปน็ติามพัินธิกรณ่ระหวา่งประเทศข้อง
ประเทศไทย รวมถู่ง ICESCR และ ICCPR315 และเน่�องด้้วยคำาสั�งหวัหน้า คสชื่. เหล่าน่�ออกติามความในมาติรา 44 ทำาใหไ้ม่จำาเป็น
ติ้องจัด้ให้ม่การรับฟ้ังความคิด้เห็นกับประชื่าชื่นผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ และการด้ำาเนินการติามคำาสั�งด้ังกล่าวก็ไม่สามารถูถู้กทบทวน
หร่อติรวจสอบผู้่านกระบวนการยุติิธิรรมได้้316 ส่งผู้ลให้ผู้้้อาศัยหลายรายติ้องถู้กข้ับไล่จากท่�ด้ินท่�ตินครอบครองใชื่้ประโยชื่น์มา
เป็นเวลาหลายชื่ั�วอายุคนด้้วยผู้ลข้องคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 และ 74/2559

ไม่เพ่ิยงเท่านั�น ติามรายงานข้ององค์กร Land Watch ท่�ด้ินหลายแปลงก่อนท่�จะถู้กกำาหนด้ให้ม่สถูานะเป็นป่าคุ้มครองหร่อท่�
สาธิารณสมบัติินั�นก็เป็นท่�ด้ินท่�ม่ผู้้้อาศัยในท้องถูิ�นเข้้าครอบครองอย่้ก่อนแล้ว เชื่่น ผู้้้อาศัยท่�ได้้รับผู้ลกระทบใน SEZ ติาก ได้้
กล่าวอ้างว่าตินได้้รับส่บทอด้ท่�ด้ินพิิพิาทมาจากบรรพิบุรุษก่อนท่�จะม่การกำาหนด้ให้เข้ติดั้งกล่าวเป็นเข้ติป่าสงวนแห่งชื่าติิในปี 
2524 และป่าไม้ถูาวรในปี 2525317 ในอ่กกรณ่หน่�งใน SEZ นครพินม ก่อนการแปรสภูาพิท่�ด้ินเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้ ได้้ม่การกล่าวหาว่า 
กรมท่�ด้นิ กระทรวงมหาด้ไทย ได้้ทำาการประกาศใหพ้ิ่�นท่�ดั้งกล่าวเปน็พิ่�นท่�สาธิารณสมบติัิข้องแผู่้นดิ้นสำาหรบัประชื่าชื่นใชื่ป้ระโยชื่น์
รว่มกนัโด้ยไมถู่ก้ต้ิอง เน่�องจากท่�ดิ้นดั้งกลา่วอย่้ในความครอบครองและม่ผู้้ถู้อ่เอกสารสทิธิิเปน็เจา้ข้องท่�มส่ทิธิิติามกฎหมาย (สำาหรบั
รายละเอ่ยด้เพิิ�มเติิม โปรด้ด้้ภูาคผู้นวก 4)

309 เพิิ�งอ้าง
310 คณะกรรมการนโยบาย SEZ, ‘รายงานการประชื่มุ ครั�งท่� 2/2558’, 16 มน่าคม 2558, ด้ไ้ด้ท้่�: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/

PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf 
311 มาติรา 7 พิระราชื่บัญญัติิป่าสงวนแห่งชื่าติิ
312 คณะกรรมการนโยบาย SEZ, ‘รายงานการประชื่มุ ครั�งท่� 2/2558’, 16 มน่าคม 2558, ด้ไ้ด้ท้่�: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/

PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf
313 เพิิ�งอ้าง ด้ ้Land Watch, ‘นโยบายเข้ติเศรษฐกจิพิิเศษในประเทศไทย: ศ่กษากรณ่เข้ติเศรษฐกจิพิิเศษในจงัหวดั้ติาก เชื่ย่งราย หนองคาย นครพินม 

และมุกด้าหาร’, เมษายน 2559, หน้า 96 และ 98
314 เพิิ�งอ้าง
315 เชื่่น มาติรา 17 ข้อง ICCPR
316 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 7: สิทธิิในการม่ท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสม (มาติรา 11.1): การบังคับข้ับไล่’, เอกสารสหประชื่าชื่าติิเลข้ท่� E/1998/22, 

2540, ย่อหน้าท่� 15, ด้้ได้้ท่�: https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html
317 Land Watch Group, ‘นโยบายเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในประเทศไทย: ศ่กษากรณ่เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษในจังหวัด้ติาก เชื่่ยงราย หนองคาย นครพินม 

และมุกด้าหาร’, เมษายน 2559

http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf
http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/SpecialEconomic/Confirm-22558.pdf.pdf


67บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 ยังเปิด้ชื่่องให้ม่การได้้มาซึ่่�งท่�ด้ินท่�เอกชื่นม่กรรมสิทธิิ์เพิ่�อใชื่้ในการพิัฒนา SEZ โด้ยคำาสั�งด้ังกล่าว
กำาหนด้ว่าหากท่�ด้ินแปลงใด้ท่�อย้่ภูายในแนวเข้ติท่�ด้ินท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็น SEZ แม้จะเป็นพ่ิ�นท่�ข้องเอกชื่นหร่อรัฐวิสาหกิจ คณะ
กรรมการนโยบาย SEZม่อำานาจในการสั�งการให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องนำาท่�ด้ินอันเป็นท่�ราชื่พัิสดุ้แลกเปล่�ยนกับท่�ด้ินข้องเอกชื่น 
รายนั�นได้้ และ “กรณ่จำาเป็นเพ่ิ�อประโยชื่น์แก่ทางราชื่การ” คณะกรรมการนโยบาย SEZสามารถูยังม่สามารถูสั�งให้ชื่ด้ใชื่้เงิน 
แทนการแลกเปล่�ยนท่�ด้ินนั�นก็ได้้318

บทบัญญัติิด้ังกล่าวข้้างติ้นได้้ม่การบังคับใชื่้ในพิ่�นท่� SEZ ติาก319 โด้ยในพ่ิ�นท่�ด้ังกล่าวม่พ่ิ�นท่�เอกชื่นท่�ถู้กล้อมรอบโด้ยท่�ราชื่พัิสดุ้ 
เจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิด้เผู้ยติ่อ ICJ ว่าการชื่ด้ใชื่้เงินในกรณ่ด้ังกล่าวนั�นส้งกว่าราคาประเมินข้องรัฐบาล320 
อย่างไรก็ด้่ ICJ ได้้รับทราบข้้อม้ลว่าเกิด้ความล่าชื่้าในการชื่ด้ใชื่้เงินให้แก่ประชื่าชื่นด้ังกล่าว321

4.3.2 การใช้ที่สำาหรับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็น SEZ และ EEC

ท่�ด้ินท่�ถู้กจัด้ไว้เพิ่�อประโยชื่น์ข้องเกษติรกรผู้้้ไม่ม่ท่�ดิ้นข้องตินเองถู้กนำามาใชื่้เพิ่�อประโยชื่น์ในการพัิฒนา SEZ และ EEC กรณ่ 
ด้ังกล่าวไม่เพิ่ยงแติ่จะกระทบติ่อชืุ่มชื่นท่�ม่ความเปราะบางท่�สุด้เท่านั�น แติ่ยังเป็นการส่งผู้ลกระทบติ่อกฎหมายและนโยบายข้อง
ประเทศไทยท่�ถู้กสร้างข่้�นโด้ยม่วัติถูุประสงค์เพ่ิ�อบรรเทาปัญหาการการข้าด้แคลนท่�ด้ินทำากิน การเปล่�ยนแปลงร้ปแบบการใชื่้
ประโยชื่น์ในท่�ด้ินด้ังกล่าว ถู้ากระทำาโด้ยยังคงปรากฏิว่าม่ปัญหาการข้าด้แคลนท่�ด้ินทำากินเพ่ิ�อการเกษติรกรรมในพ่ิ�นท่�หร่อการ
ไม่ม่การจัด้สรรท่�ด้ินอ่�นท่�เหมาะสมทด้แทน จะไม่สอด้คล้องกับพัินธิกรณ่ข้องประเทศไทยในด้้านสิทธิิในอาหารและการบรรเทา
ความไม่มั�นคงทางด้้านอาหาร

พิ.ร.บ.การปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรมกำาหนด้ให้ม่การจัด้ท่�ดิ้นให้แก่เกษติรกร “ผู้้้ไม่ม่ท่�ดิ้นข้องตินเองหร่อเกษติรกรท่�ม่ท่�ด้ิน 
เล็กน้อยไม่เพิ่ยงพิอต่ิอการครองรงชื่่พิ” และให้แก่สถูาบันเกษติรกรได้้เข้้าทำาประโยชื่น์ในการ “พัิฒนาอาชื่่พิเกษติรกรรม”322 
อย่างไรก็ด้่ ม่การใชื่้คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 เพิ่�อแปรสภูาพิเข้ติปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรมซึ่่�งเป็นท่�ด้ินท่�ควรจะติ้องนำา
ไปใชื่้เพิ่�อประโยชื่น์ในทางเกษติรกรรมติามพิ.ร.บ.การปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม ไปเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้เพิ่�อพิัฒนาเป็น SEZ คำาสั�ง 
ด้ังกล่าวได้้การลัด้กระบวนการติามท่�กำาหนด้ในพิ.ร.บ.ปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรมและกฎระเบ่ยบอ่�นท่�เก่�ยวข้้อง323 โด้ยมิได้้ม่
การให้การประกันอย่างเพิ่ยงพิอล่วงหน้าว่าจะม่การจัด้หาท่�ด้ินทด้แทน และ/หร่อให้ค่าชื่ด้เชื่ยในจำานวนท่�เพิ่ยงพิอติ่อเกษติรกร
ท่�ได้้รับผู้ลกระทบ เชื่่น ใน SEZ มุกด้าหาร ได้้ปรากฏิว่าม่ท่�ด้ินในเข้ติปฏิิร้ปท่�ด้ินได้้รับการคัด้เล่อกเป็นส่วนหน่�งในพิ่�นท่�พิัฒนาใน 
SEZ ท่�ด้ินด้ังกล่าว รวมถู่งเข้ติป่าไม้ถูาวรและท่�ด้ินสาธิารณสมบัติิข้องแผู้่นด้ินสำาหรับประชื่าชื่นใชื่้ประโยชื่น์ร่วมกันได้้รับการแปร
สภูาพิเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้ติามคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 เพิ่�อการพิัฒนาเป็น SEZ ส่งผู้ลให้ครัวเร่อนท่�ได้้รับผู้ลกระทบสั�งสิ�นห้า 
ครัวเร่อนจำาติ้องโยกย้ายออกจากพิ่�นท่�และได้้รับค่าชื่ด้เชื่ย324 แติ่มิได้้ม่การจัด้หาท่�ด้ินอ่�นทด้แทนให้

ไมเ่พิย่งเทา่นั�น คำาสั�งหวัหนา้ คสชื่. ท่� 31/2560 ยงัสามารถูถูก้ใชื่เ้ปน็เคร่�องม่อในการได้้มาซึ่่�งพิ่�นท่�ในเข้ติปฏิิรป้ท่�ด้นิเพิ่�อวตัิถุูประสงค์
อ่�นนอกเหน่อจากการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรมเชื่่นกัน เน่�องจากคำาสั�งด้ังกล่าวให้อำานาจแก่ “คณะกรรมการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อ
เกษติรกรรม” ภูายใติ้ความเห็นชื่อบข้องคณะรัฐมนติร่ ในการนำาท่�ด้ินท่�ได้้มาเพิ่�อประโยชื่น์ในการด้ำาเนินการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อ
เกษติรกรรมเพิ่�อด้ำาเนินกิจการอ่�น ๆ “ในกรณ่ม่เหติุจำาเป็นเพิ่�อประโยชื่น์ด้้านพิลังงาน การใชื่้ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ หร่อประโยชื่น์
ส่วนรวมข้องประเทศ” คำาสั�งด้งักลา่วยงักำาหนด้ด้ว้ยวา่การพิจิารณาด้งักลา่วติอ้งคำานง่ถูง่ “ยทุธิศาสติรช์ื่าติ ิประโยชื่นแ์กเ่กษติรกร 
และประโยชื่น์ส่วนรวมข้องประเทศ”325 และกำาหนด้ว่าผู้้้ข้อใชื่้ประโยชื่น์ท่�ด้ินด้ังกล่าวต้ิองเป็นผู้้้รับผิู้ด้ชื่อบเย่ยวยาหร่อจ่ายค่า
ชื่ด้เชื่ยให้แก่เกษติรกรท่�ได้้รับผู้ลกระทบ

318 ข้้อ 5 ข้องคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558
319 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนกันยายน 2562
320 เพิิ�งอ้าง
321 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับบุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบในเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษติาก เด้่อนเมษายน 2563
322 มาติรา 4 พิ.ร.บ.การปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม
323 ติวัอยา่งเชื่น่ บนัท่กข้้อติกลงระหว่างกรมท่�ด้นิกบัสำานกังานการปฏิิรป้ท่�ดิ้นเพิ่�อเกษติรกรรม เร่�อง วธิิป่ฏิิบัติเิก่�ยวกับการออกหนงัส่อแสด้งสิทธิิในท่�ด้นิ

ในเข้ติปฏิร้ิปท่�ดิ้น พิ.ศ. 2558, ด้้ได้ท้่�: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER078/GENERAL/DATA0000/00000312.
PDF แติ่ทั�งน่�ติามบันท่กข้้อติกลงด้ังกล่าว เอกสารแสด้งสิทธิิในท่�ด้ินสามารถูออกสำาหรับท่�ด้ินในเข้ติปฏิิร้ปท่�ด้ินได้้ก็ติ่อเม่�อผู้้้ข้อม่กรรมสิทธิิ์หร่อ
สิทธิิครอบครองร้ปแบบใด้ร้ปแบบหน่�งในท่�ด้ินด้ังกล่าว

324 ศ้นย์ราชื่การจังหวัด้มุกด้าหาร, ‘ข้้อม้ลพิ่�นฐานข้องจังหวัด้มุกด้าหารและเข้ติพิัฒนาเศรษฐกิจพิิเศษมุกด้าหาร’, มิถูุนายน 2561, ด้้ได้้ท่�: http://
www.mukdahan.go.th/data/pg.pdf 

325 ข้้อ 1 ข้องคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 31/2560

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER078/GENERAL/DATA0000/00000312.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER078/GENERAL/DATA0000/00000312.PDF
http://www.mukdahan.go.th/data/pg.pdf
http://www.mukdahan.go.th/data/pg.pdf


68 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

เป็นท่�น่าสนใจว่ามาติรา 36 ข้อง พิ.ร.บ. EEC326 กำาหนด้ว่ากพิอ. ม่อำานาจในการสั�งให้สกพิอ.เข้้าใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ินท่�ถู้กกำาหนด้
ใหเ้ปน็เข้ติปฏิริป้ท่�ดิ้นเพิ่�อเกษติรกรรมเพิ่�อการด้ำาเนนิการหรอ่ประกอบกจิการอ่�นใด้นอกเหนอ่จากท่�กำาหนด้ไวใ้นกฎหมายวา่ด้ว้ย
การปฏิิรป้ท่�ด้นิเพ่ิ�อเกษติรกรรมได้้โด้ยไมจ่ำาเปน็ต้ิองเพิิกถูอนสถูานะเข้ติปฏิริป้ท่�ดิ้นสำาหรบัท่�ดิ้นสว่นนั�น ทั�งน่� สกพิอ.อาจให้สทิธิิใน
การใชื่้พิ่�นท่�ด้ังกล่าวให้แก่บุคคลใด้ก็ได้้โด้ยม่ค่าติอบแทน แติ่หากม่ผู้้้ท่�ม่สิทธิิในการใชื่้ท่�ด้ินด้ังกล่าวอย้่ก่อน สกพิอ.อาจจัด้หาท่�ด้ิน
อ่�นให้บุคคลด้ังกล่าวใชื่้แทนก็ได้้หร่อจะเล่อกจ่ายค่าชื่ด้เชื่ยหร่อให้ประโยชื่น์ติอบแทนอ่�นก็ได้้

เป็นท่�ชื่ัด้เจนว่าไม่ว่าจะเป็นคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 หร่อ 31/2560 ติ่างก็มิได้้ให้การรับประกันท่�เก่�ยวกับการโยกย้ายถูิ�น
อย่างเหมาะสม รวมถู่งการเข้้าถู่งท่�ด้ินทางเล่อกแปลงอ่�น คำาสั�งด้ังกล่าวจ่งอาจก่อให้เกิด้การข้าด้แคลนท่�ด้ินเพิ่�อการเกษติร และ
อาจก่อให้เกิด้ความเส่�ยงท่�ประเทศไทยจะละเมิด้พิันธิกรณ่ในการติระหนักซ่ึ่�งสิทธิิในท่�อย้่อาศัยและอาหาร รวมถู่งการบรรเทา
ภูาวะความไม่มั�นคงทางด้้านอาหาร

ในทางกลับกัน ติามพิ.ร.บ. EEC ได้้กำาหนด้ให้ม่การจัด้ให้ม่ท่�ด้ินทางเล่อกเพิ่�อทด้แทนหร่อให้ค่าชื่ด้เชื่ยให้แก่เกษติรกรท่�ได้้รับ 
ผู้ลกระทบได้ ้แติก่ารแลกเปล่�ยนและการชื่ด้เชื่ยด้งักล่าวติอ้งเปน็ไป “ติามหลกัเกณฑ ์วธิิก่าร และเง่�อนไข้ท่�คณะกรรมการนโยบาย
กำาหนด้”327 ทั�งน่� ICJ หวังว่ากพิอจะ.พิิจารณาผู้ลกระทบต่ิอสิทธิิในอาหารและท่�อย่้อาศัยท่�เหมาะสมข้องผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจาก
นโยบายด้ังกล่าว และด้ำาเนินการให้ม่การเข้้าถู่งกลไกการโยกย้ายท่�ชัื่ด้เจนยิ�งข่้�น รวมถู่งจัด้ให้ม่ท่�ดิ้นทางเล่อกแปลงอ่�นท่�เหมาะ
สมติ่อการทำาเกษติรกรรมและให้ค่าชื่ด้เชื่ยท่�เหมาะสม

4.3.3 การมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง

เด้ิมท่ลักษณะการใชื่้ท่�ด้ินในเข้ติชุื่มชื่นเม่องและชุื่มชื่นชื่นบทข้องประเทศไทย รวมถู่งในพ่ิ�นท่� SEZ และ EEC อย่้ภูายในบังคับ
ข้อง “ผู้ังเม่องรวม” โด้ยร้ปแบบการใชื่้ท่�ด้ินจะติ้องเป็นไปติามความในพิ.ร.บ.การผู้ังเม่อง พิ.ศ. 2518 (แก้ไข้เพิิ�มเติิม พิ.ศ. 2562)  
การจัด้ประเภูทการใชื่้ท่�ดิ้นด้ังกล่าวเป็นการกำาหนด้วัติถุูประสงค์ในการใชื่้ท่�ดิ้นแติ่ละส่วนข้องจังหวัด้ โด้ยแบ่งเป็นเข้ติ เชื่่น  
เข้ติอุติสาหกรรม ชื่นบทและเกษติรกรรม และเข้ติรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม

พิ.ร.บ.การผู้ังเม่องกำาหนด้ให้ผู้้้อย้่อาศัยในท้องถูิ�นติ้องได้้รับโอกาสในการม่ส่วนร่วมในกระบวนการวางผู้ังเม่อง โด้ยม่การกำาหนด้
มาติรการหลายข้ั�นติอนเพิ่�อคุ้มครองผู้้้อย้่อาศัยจากการโยกย้าย/ข้ับไล่ติามท่�กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด้ไว้ โด้ยกฎหมาย
กำาหนด้ให้ในกระบวนการวาง “ผู้ังเม่องรวม” จะติ้องม่การรับฟ้ังความเห็นกับประชื่าชื่น ติ้องม่การเผู้ยแพิร่ผู้ังเม่องให้ประชื่าชื่น
ทราบ และผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยจะติ้องได้้รับโอกาสในการโติ้แย้งผู้ังเม่องด้ังกล่าวและสามารถูร้องเร่ยนไปยังคณะอนุกรรมการพิิจารณา
ข้้อร้องเร่ยน ซึ่่�งจัด้ติั�งโด้ยกรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย เพิ่�อให้ทำาการพิิจารณาได้้328

นอกจากน่� มาติรา 9 ข้องพิ.ร.บ.การผัู้งเม่องยังคุ้มครองว่าจะต้ิองม่การจัด้รับฟั้งความคิด้เห็นโด้ยต้ิอง “ม่การประชื่าสัมพัินธ์ิให้
ทราบด้้วยวธิิก่ารท่�หลากหลายและทั�วถู่ง” และ “ม่ข้อ้ม้ลเพิย่งพิอต่ิอการท่�ประชื่าชื่นจะเข้า้ใจถู่งผู้ลกระทบต่ิอประชื่าชื่น ชื่มุชื่น สิ�ง
แวด้ล้อม ความหลากหลายทางชื่่วภูาพิ และแนวทางการเย่ยวยาความเด้่อด้ร้อน หร่อความเส่ยหายแก่ประชื่าชื่นหร่อชืุ่มชื่น” แติ่
คำาสั�งหวัหนา้ คสชื่. ท่� 3/2559 ยกเวน้กฎหมายวา่ด้้วยผู้งัเม่องในการวางแผู้นผัู้งการใชื่ป้ระโยชื่นใ์นท่�ด้นิใน SEZ ทำาให้มิได้้ใชื่ก้ลไก
ท่�มก่ารรบัประกันการจดั้ใหม่้การรบัฟั้งความคดิ้เหน็ข้องประชื่าชื่นในกระบวนการวางผัู้งเม่อง ติามท่�กำาหนด้โด้ยพิ.ร.บ.การผัู้งเม่อง

กลา่วโด้ยเฉพิาะค่อ คำาสั�งหวัหนา้ คสชื่. ท่� 3/2559 ยกเวน้การบังคบัใชื่ผัู้้งเม่องและกฎหมายควบคมุอาคารหลายฉบับเพิ่�อประโยชื่น์
ในการพิฒันา SEZ โด้ยอนุญาติให้เจ้าพินักงานติามพิ.ร.บ.ควบคมุอาคารแก้ไข้รป้แบบการจดั้ประเภูทท่�ด้นิได้ช้ื่ั�วคราวโด้ยการออก
ประกาศกระทรวงมหาด้ไทย329 จนกว่าจะได้้ม่การแก้ไข้ผู้ังเม่องรวมข้องจังหวัด้ท่�เก่�ยวข้้องเพิ่�อให้เกิด้การพิัฒนา SEZ

326 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ เด้่อนสิงหาคม 2562 นอกจากน่�ประเด้็นด้ังกล่าวยังเป็นประเด้็นท่�ได้้ม่การยกข้่�นมา
หาร่อโด้ยผู้้้เข้้าร่วมการสัมมนาซึ่่�งจัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม 2562 ท่�กรุงเทพิ ฯ 

327 มาติรา 36 พิรบ. EEC
328 กระบวนการด้ังกล่าวร้้จักในอ่กชื่่�อหน่�งว่า ‘18 ข้ั�นติอนในการจัด้ทำาผู้ังเม่องรวม’ ด้้เพิิ�มท่� กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง, ‘ข้ั�นติอนและวิธิ่การด้ำาเนิน

การวางและจัด้ทำาผู้ังเม่องรวม’, ด้้ได้้ท่�: http://eservices.dpt.go.th/lawmap1/ 
329 มาติรา 13 พิ.ร.บ.ควบคุมอาคารกำาหนด้ว่า “รัฐมนติร่โด้ยคำาแนะนำาข้องอธิิบด้่กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง หร่อเจ้าพินักงานท้องถูิ�น แล้วแติ่กรณ่ 

ม่อำานาจประกาศในราชื่กิจจานุเบกษา ห้ามการก่อสร้าง ด้ัด้แปลง ร่�อถูอน เคล่�อนย้าย และใชื่้หร่อเปล่�ยนการใชื่้อาคารในบริเวณนั�นเป็นการ
ชื่ั�วคราวได้้” ทั�งน่� ประกาศด้ังกล่าวปกติิจะสิ�นผู้ลภูายในระยะเวลาหน่�งปีนับแติ่วันท่�ม่ผู้ลใชื่้บังคับ แติ่ข้้อ 2 ข้องคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 3/2559 ได้้
ข้ยายระยะเวลาสิ�นผู้ลข้องประกาศด้งักลา่วออกไปจากหน่�งปเีปน็จนกวา่ผู้งัเมอ่งรวมจะได้ร้บัความเหน็ชื่อบติามกระบวนการปกติิข้องพิ.ร.บ.การ
ผู้ังเม่อง

http://eservices.dpt.go.th/lawmap1/


69บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

คำาสั�งในลักษณะเชื่่นน่�ก่อให้เกิด้ปัญหาเน่�องจากในกรณ่ปกติิการจัด้ทำาผู้ังเม่องรวมควรติ้องเป็นไปติามกระบวนการติามกฎหมาย
ไทยเก่�ยวกับการวางผู้ังเม่อง รวมถู่งกลไกการรับฟ้ังความคิด้เห็นข้องประชื่าชื่นและการประกันความโปร่งใสติามท่�ระบุไว้ข้้างติ้น 
ประกาศกระทรวงมหาด้ไทยนั�นเปน็การรน่เวลาสำาหรบัเจา้หนา้ท่�ในการเปล่�ยนแปลงประเภูทท่�ด้นิและปลด้ภูาระหนา้ท่�ในการจดั้
ให้ม่การรับฟ้ังความคิด้เห็นข้องประชื่าชื่น อันเป็นการจำากัด้การม่ส่วนร่วมท่�ม่ความหมายข้องชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบและบุคคล
ติ่าง ๆ ในกระบวนการวางผู้ังเม่อง

ไม่เพิ่ยงเท่านั�น ข้้อ 3 ข้องคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 ยังกำาหนด้อ่กว่าท่�ด้ินท่�ได้้กำาหนด้ประเภูทการใชื่้ท่�ด้ินท่�ได้้แปรสภูาพิ
มาเป็นท่�ราชื่พิสัด้เุพิ่�อการพิฒันา SEZ ไมอ่ย้ใ่นบงัคบัข้อ้กำาหนด้เก่�ยวกบัการใชื่ป้ระโยชื่นท์่�ด้นิติามกฎกระทรวงใหใ้ชื่บ้งัคบัผู้งัเม่อง
รวม ด้ังนั�น การแปรสภูาพิท่�ด้ินติามคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 เป็นพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ (ท่�ราชื่พิัสดุ้) เพิ่�อด้ำาเนินกิจกรรม
ทางอุติสาหกรรมจ่งไม่จำาเป็นติ้องปฏิิบัติิติามผู้ังเม่องรวมจังหวัด้ ซึ่่�งถู้กจัด้ทำาข้่�นโด้ยประชื่าชื่นม่ส่วนร่วม พิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ จ่ง
สามารถูติั�งอย้่ในพิ่�นท่�ใด้ก็ได้้ รวมถู่งพิ่�นท่�ชืุ่มชื่นชื่นบท พิ่�นท่�เกษติรกรรม และพิ่�นท่�อนุรักษ์ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม

ในการหาร่อร่วมกับ ICJ กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย ชื่่�แจงว่าในข้ั�นติอนการร่างประกาศกระทรวงมหาด้ไทย
เพิ่�อกำาหนด้พิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ ติามท่�กล่าวถู่งข้้างติ้นนั�น ทางกรม ฯ ได้้ด้ำาเนินการรับฟ้ังความคิด้เห็นกับผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ย330 และ
ยังชื่่�แจงกับ ICJ ว่ากรม ฯ กำาลังอย้่ระหว่างข้ั�นติอนการร่างผู้ังเม่องรวมประจำาจังหวัด้ฉบับใหม่เพิ่�อรองรับการพิัฒนา SEZ โด้ยจะ
ม่การรับฟ้ังความคิด้เห็นจากประชื่าชื่นผู้้้อย้่อาศัยในท้องท่�ในทุก ๆ จังหวัด้ และผู้ังเม่องรวมประจำาจังหวัด้ฉบับใหม่น่�จะถู้กนำามา
ใชื่้แทนท่�ประกาศกระทรวงมหาด้ไทยในส่วนท่�เก่�ยวข้้องกับ SEZ

เน่�องจากพิ.ร.บ.การผัู้งเม่องถู้กแก้ไข้เม่�อไม่นานมาน่� ผู้ังเม่องรวมประจำาจังหวัด้ฉบับใหม่จ่งน่าจะเสร็จสมบ้รณ์ได้้ภูายในกลางปี 
2564331 และกระบวนการการรับฟ้ังความคิด้เห็นจะเปิด้โอกาสให้ผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยม่โอกาสในการโติ้แย้งการกำาหนด้ประเภูทการใชื่้
ท่�ด้ินระหว่างข้ั�นติอนการวางผู้ังเม่อง อย่างไรก็ด้่ โอกาสในการม่ส่วนร่วมข้องประชื่าชื่นท่�อาจม่ข้่�นนั�นย่อมไม่ส่งผู้ลกระทบติ่อการ
กำาหนด้พิ่�นท่�พิฒันาใน SEZ เน่�องจากท่�ด้นิด้งักลา่วได้ถู้ก้จดั้สรรไปเพิ่�อใชื่ใ้นกจิการอตุิสาหกรรมโด้ยอาศยัอำานาจติามคำาสั�งหวัหนา้ 
คสชื่. ท่� 17/2558 ท่� 3/2559 และประกาศกระทรวงมหาด้ไทยติามความในพิ.ร.บ.ควบคุมอาคารแล้ว

ในส่วนท่�เก่�ยวข้้องกับ EEC ทั�งคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 47/2560 และมาติรา 30 ถู่ง 32 ข้องพิ.ร.บ. EEC ได้้กำาหนด้ให้สกพิอ. และ
กรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่องจัด้ทำาแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ินฉบับใหม่ท่�ม่ผู้ลเป็นการยกเลิกผู้ังเม่องท่�ได้้เคยอนุมัติิไว้แล้ว
ติามพิ.ร.บ.การผู้ังเม่อง ด้ังนั�น พิ.ร.บ.การผู้ังเม่องจ่งมิได้้เป็นกฎหมายหลักในการกำาหนด้ผู้ังเม่องอ่กติ่อไป อย่างไรก็ด้่ ติามท่�ได้้
พิิจารณาไว้ในส่วนท่� 4.2.2 แม้ว่าพิ.ร.บ. EEC จะใชื่้ถู้อยคำาท่�ม่การกล่าวถู่งหลักสิทธิิมนุษยชื่นเก่�ยวกับการรับฟ้ังความคิด้เห็นและ
การจำาแนกประเภูทการใชื่ท้่�ด้นิแติท่วา่ มก่ลุ่มผู้้แ้ทนชื่มุชื่นและองคก์รภูาคประชื่าชื่นท่�ช่ื่�วา่ความคุม้ครองด้งักล่าวมไิด้ถู้ก้นำาไปบงัคบั
ใชื่อ้ยา่งเครง่ครดั้ ไมเ่พิย่งเทา่นั�น โอกาสในการแสด้งความคดิ้เหน็ข้องประชื่าชื่นท่�อาจมข่้่�นในข้ั�นติอนการร่างผู้งัเมอ่งรวมฉบบัใหม่
ยอ่มไมส่ง่ผู้ลใด้ ๆ  ติอ่การกำาหนด้พิ่�นท่�เข้ติสง่เสรมิฯหร่อพิ่�นท่�ท่�ได้้มก่ารจดั้สรรไวแ้ลว้เพิ่�อใชื่ใ้นกจิการทางด้้านอตุิสาหกรรมติามคำา
สั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 47/2560 และพิ.ร.บ. EEC

นอกจากน่� คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 4/2559 ยังยกเว้นการบังคับใชื่้กฎกระทรวงติามกฎหมายว่าด้้วยการผู้ังเม่องกับกิจการบาง
ประเภูทในภูาคพิลงังานและอตุิสาหกรรม ซ่ึ่�งหมายความวา่กจิการด้งักล่าวอาจติั�งอย้ใ่นท่�ใด้กไ็ด้ไ้มว่่าท่�ด้นิด้งักล่าวจะถูก้กำาหนด้ไว้
ในผัู้งเม่องรวมวา่เปน็ท่�ดิ้นประเภูทใด้กต็ิาม คำาสั�งดั้งกลา่วยงัสง่ผู้ลเปน็การยกเวน้ไมจ่ำาต้ิองบงัคบัใชื่ก้ฎหมายทั�งปวงท่�เก่�ยวข้้องกบั
การผู้งัเมอ่งและพิ.ร.บ.การผู้งัเมอ่งกบัโรงงานไฟ้ฟ้า้อยา่งนอ้ย 29 โรงงาน332 ติามคำาสั�งด้งักลา่ว ภูายใติบ้งัคบัข้องการประเมนิผู้ลก
ระทบสิ�งแวด้ล้อม (EIA/EHIA) ท่�บริษัทติ้องจัด้ทำา โครงการพิลังงานอ่�น ๆ รวมถู่งคลังนำ�ามัน ท่อส่งไฟ้ฟ้้าและนำ�ามัน และกิจการ
กำาจัด้ข้องเส่ยท่�ปกติิสามารถูด้ำาเนินการได้้ในเข้ติอุติสาหกรรมเท่านั�นย่อมสามารถูลัด้ข้ั�นติอนข้องกฎหมายว่าด้้วยการผู้ังเม่องได้้
เชื่่นกัน333 อย่างไรก็ติาม คำาสั�งด้ังกล่าวม่ผู้ลใชื่้บังคับเพิ่ยงหน่�งปี (ระหว่าง 20 มกราคม 2559 ถู่ง 19 มกราคม 2560)

330 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�อาวุโสประจำากรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย กรุงเทพิ เด้่อนสิงหาคม 2562
331 เพิิ�งอ้าง
332 ประชื่าไท, ‘ประยุทธิ์ยกคำาสั�งหัวหน้า คสชื่.ปลด้ล็อคยกเว้นผู้ังเม่องรวมผู้่าน 29 โรงไฟ้ฟ้้า’, 1 เมษายน 2559, ด้้ได้้ท่�: https://prachatai.com/

journal/2016/04/65007 เม่�อวนัท่� 31 มน่าคม 2559 มก่ารเผู้ยแพิรป่ระกาศคณะกรรมการนโยบายพิลงังานแหง่ชื่าติใินราชื่กจิจานเุบกษา และ
กำาหนด้ให้โครงการด้ังกล่าวติ้อง “ม่มาติรการท่�รัด้กุมในการรักษาสิ�งแวด้ล้อมและคุณภูาพิชื่่วิติข้องชืุ่มชื่น” ด้้วย

333 มล้นิธินิิติธิิรรมสิ�งแวด้ลอ้ม, ‘สรุปคำาสั�งหัวหนา้ คสชื่. 4/2559 ยกเวน้ผู้งัเมอ่งสำาหรบักจิการพิลงังานและข้ยะ’, 1 กมุภูาพินัธิ ์2559, ด้ไ้ด้ท้่�: https://
enlawfoundation.org/newweb/?p=2688 

https://prachatai.com/journal/2016/04/65007
https://prachatai.com/journal/2016/04/65007
https://enlawfoundation.org/newweb/?p=2688
https://enlawfoundation.org/newweb/?p=2688


70 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ข้้อยกเว้นดั้งกล่าวก่อให้เกิด้ความเส่�ยงเพิิ�มข่้�นอย่างมากต่ิอชุื่มชื่นในพ่ิ�นท่�ท่�ม่การด้ำาเนินกิจการพิลังงานและกำาจัด้ข้องเส่ย เป็นต้ิน
ว่า ติามแผู้นพิัฒนากำาลังผู้ลิติไฟ้ฟ้้าข้องประเทศไทย 2558 - 2579 (PDP 2015) โรงไฟ้ฟ้้าถู่านหินกำาลังการผู้ลิติ 800 เมกะวัติติ์
ในจังหวัด้กระบ่� และโรงไฟ้ฟ้้าถู่านหินกำาลังการผู้ลิติ 1000 เมกะวัติติ์ในอำาเภูอเทพิา จังหวัด้สงข้ลา (เฟ้ส 1) ซึ่่�งโด้ยปกติิติ้อง
ก่อสร้างในพิ่�นท่�เข้ติอุติสาหกรรม จะสามารถูติั�งอย่้ในพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเกษติรกรรม (ส่เข้่ยว) ได้้โด้ยผู้ลข้องคำาสั�ง
หัวหน้า คสชื่. ท่� 4/2559334

4.4 การไม่สามารถจัดหาที่ดินทดแทนและให้ค่าชดเชย

ติามกฎหมายสทิธิมินษุยชื่นระหวา่งประเทศ รฐัมพ่ินัธิกรณใ่นการจดั้ใหม้ท่่�อย้อ่าศยัทด้แทนและคา่ชื่ด้เชื่ยใหแ้กผู่้้ไ้ด้ร้บัผู้ลกระทบ
จากการข้บัไล่ ไมว่า่จะครอบครองพิ่�นท่�โด้ยการเชื่า่ เปน็เจา้ข้อง หร่อครอบครองท่�ด้นิหรอ่สิ�งปล้กสรา้งด้งักล่าว ทั�งน่� รฐัควรจดั้ให้
ม่กระบวนการคุ้มครองด้ังกล่าวในระยะเวลาก่อนท่�กระบวนการข้ับไล่ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจากพิ่�นท่�จะเริ�มข้่�น335

4.4.1 ค่าชดเชย

ติามหลกัการและแนวปฏิบิตัิพิิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติวิา่ด้ว้ยการโยกยา้ยและการเคล่�อนยา้ยถูิ�นเน่�องจากการพิฒันา (UN Basic 
Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement) รัฐจะติ้องให้ค่าชื่ด้เชื่ยท่�เป็นธิรรม
และเหมาะสมติอ่ความสญ้เสย่ไมว่า่จะเปน็ทรพัิยส์นิสว่นติวั อสงัหารมิทรัพิยห์รอ่ทรพัิยส์นิหรอ่สนิคา้อ่�นใด้ติอ่ผู้้ท้่�ได้ร้บัผู้ลกระทบ 
และ “การชื่ด้เชื่ยเป็นเงินสด้ไม่สามารถูแทนท่�การชื่ด้เชื่ยในร้ปข้องท่�ด้ินและทรัพิยากรอันเป็นทรัพิย์สินสำาหรับใชื่้ร่วมกันไม่ว่าใน
กรณ่ใด้ก็ติาม” ผู้้้ท่�ถู้กขั้บไล่ “ไม่ว่าจะได้้ถู่อครองกรรมสิทธ์ิิในทรัพิย์สินหร่อไม่ก็ติาม ย่อมม่สิทธิิได้้รับค่าชื่ด้เชื่ยในความส้ญเส่ย 
การก้้ค่น และการเคล่�อนย้ายทรัพิย์สินข้องบุคคลดั้งกล่าวท่�ได้้รับผู้ลกระทบ รวมถู่งค่าชื่ด้เชื่ยเก่�ยวเน่�องกับท่�อย้่อาศัยเดิ้มและ
ท่�ด้ินท่�ส้ญเส่ยไปหร่อได้้รับความเส่ยหายไปในกระบวนการด้ังกล่าว”336 ไม่เพิ่ยงเท่านั�น “ในกรณ่ท่�บ้านและท่�ด้ินเป็นแหล่งด้ำารง
ชื่่พิข้องผู้้้อาศัยท่�ถู้กข้ับไล่ การประเมินผู้ลกระทบและความส้ญเส่ยติ้องพิิจารณาม้ลค่าข้องความเส่ยหายทางธิุรกิจ วัสดุ้/อุปกรณ์ 
ปศุสัติว์ ท่�ด้ิน ติ้นไม้/พิ่ชื่ผู้ล และค่าจ้าง/รายได้้ท่�ลด้ลงหร่อติ้องเส่ยไป”337

กรณ่ท่�ท่�ด้ินถู้กแปรสภูาพิไปเป็นท่�ราชื่พัิสดุ้ คณะกรรมการต่ิาง ๆ (รวมถู่งคณะทำางานเเก้ไข้ปัญหาเเละบริหารจัด้การในท่�ด้ิน 
ราชื่พิัสดุ้ท่�ได้้มาติามคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 17/2558 ใน SEZ) ได้้ถู้กจัด้ติั�งข้่�นในแติ่ละ SEZ แติ่ละเข้ติเพิ่�อพิิจารณา “ความชื่่วย
เหล่อทางการเงินและความชื่่วยเหล่ออ่�น ๆ”338 แก่ชืุ่มชื่นและประชื่าชื่นผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ รวมถู่งผู้้้ท่�ถู้กบังคับให้ย้ายออกจาก
พิ่�นท่�พิฒันาใน SEZ ไมว่า่จะเปน็ผู้้ท้่�มก่รรมสทิธิิใ์นท่�ด้นิติามกฎหมายหรอ่ไมก็่ติาม คณะกรรมการด้งักลา่วได้เ้สนอมาติรการความ
ชื่่วยเหล่อทางการเงินติ่อคณะรัฐมนติร่เพิ่�อให้ม่มติิอนุมัติิการสนับสนุนทางด้้านการเงินกับบุคคลผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ339 อย่างไรก็ด้่  
มติิด้ังกล่าวก็ได้้ม่ข่้�นเป็นเวลาเก่อบสองปีหลังจากท่�คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 17/2558 (ท่�ให้ม่การแปรสภูาพิท่�ด้ินหวงห้ามเป็นท่� 

334 ฐานเศรษฐกิจ, ‘ลุยโรงไฟ้ฟ้้า44จ.ทั�วไทย ติ่ออายุคำาสั�งคสชื่.ยกเว้นข้้อบังคับผู้ังเม่อง’, 1 กุมภูาพิันธิ์ 2560, ด้้ได้้ท่�: https://www.thansettakij.
com/content/127495 

335 CESCR, ‘ข้้อสังเกติการณ์เชื่ิงสรุปในต่ิอรายงานการทบทวนการปฏิิบัติิติามพิันธิกรณ่ในระยะท่�หน่�งและระยะท่�สองข้องประเทศไทย’, เอกสาร
สหประชื่าชื่าติิเลข้ท่� E/C.12/THA/CO/1-2, 19 มิถูุนายน 2558, ย่อหน้าท่� 10 ทั�งน่� CESCR ให้ความเห็นในรายงานข้้อสังเกติการณ์เชื่ิงสรุปติ่อ
ประเทศไทยในเด้่อนมิถูุนายน 2558 ว่าประเทศไทยควรด้ำาเนินมาติรการท่�จำาเป็น รวมถู่งพิิจารณาปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายและเชื่ิง
นโยบายเพิ่�อ “ให้ประกันว่าการบังคับข้ับไล่จะถู้กใชื่้ในลำาด้ับสุด้ท้าย และบุคคลท่�ถู้กบังคับข้ับไล่ติ้องได้้รับค่าชื่ด้เชื่ย และ/หร่อม่โยกย้ายถูิ�นฐาน
ท่�เหมาะสม ทั�งน่� โด้ยคำาน่งถู่งความเห็นทั�วไปข้องคณะกรรมาธิิการข้้อ 4 (2534) เก่�ยวกับสิทธิิในการม่ท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสม และข้้อ 7 (2540) 
เก่�ยวกับการบังคับข้ับไล่” และ “ด้ำาเนินการปรับใชื่้แนวทางท่�ติั�งอย้่บนฐานข้องสิทธิิมนุษยชื่นในโครงการพิัฒนาติ่าง ๆ รวมถู่งการจัด้ให้ม่กลไก
การม่ส่วนร่วมเพิ่�อประกันว่าการติัด้สินใจติ่าง ๆ จะไม่ด้ำาเนินการในลักษณะท่�อาจก่อให้เกิด้ผู้ลกระทบติ่อการเข้้าถู่งทรัพิยากรโด้ยปราศจากการ
รับฟ้ังความคิด้เห็นข้องบุคคลและชืุ่มชื่นท่�เก่�ยวข้้อง เพิ่�อให้ได้้มาซึ่่�งความยินยอมโด้ยโด้ยสมัครใจ ล่วงหน้า และได้้ม่การให้ข้้อม้ลท่�เพิ่ยงพิอ”

336 หลักการและแนวปฏิิบัติิพิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายถูิ�นเน่�องจากการพิัฒนา ย่อหน้าท่� 60-61
337 เพิิ�งอ้าง ย่อหน้าท่� 63
338 เจ้าหน้าท่�รายหน่�งข้องกรมธินารักษ์ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษให้ข้้อม้ลกับ ICJ ว่าการเล่อกใชื่้คำาว่า “เงินชื่่วยเหล่อ” 

แทนท่�จะใชื่้คำาว่า “ค่าชื่ด้เชื่ย” นั�นเน่�องมาจาก “ชื่าวบ้านท่�ม่สิทธิิได้้รับความชื่่วยเหล่อทางการเงินนั�นมิได้้เป็นเหย่�อข้องการกระทำาละเมิด้ แติ่
เป็นบุคคลท่�อาศัยอย้่ในท่�ด้ินข้องรัฐ [ไม่ว่าจะเป็นท่�ป่าหร่อสาธิารณสมบัติิ] โด้ยมิชื่อบ และท่�ด้ินด้ังกล่าวถู้กแปรสภูาพิเป็นท่�ราชื่พิัสดุ้” จากการ
สัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562

339 ด้เ้พิิ�มใน กสม., ‘เอกสารประกอบการสมัมนาเพิ่�อจดั้ทำาข้อ้เสนอแนะนโยบายและการปรบัปรงุกฎหมายกรณน่โยบายเข้ติเศรษฐกิจพิเิศษ’, 24-25 
สิงหาคม 2560 ประกอบกับการสมัภูาษณข์้อง ICJ กบัชื่มุชื่นท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบในจงัหวัด้สงข้ลา เด้อ่นสงิหาคม 2562 และคณะอนกุรรมการด้า้นการ
จัด้หาท่�ด้ินและบริหารจัด้การ, ‘รายงานการประชืุ่ม’, 3 กุมภูาพิันธิ์ 2559, เข้้าถู่งได้้จาก http://www.taksez.com/images/file_document/
F00158.pdf 

https://www.thansettakij.com/content/127495
https://www.thansettakij.com/content/127495
http://www.taksez.com/images/file_document/F00158.pdf
http://www.taksez.com/images/file_document/F00158.pdf


71บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ราชื่พัิสด้เุพิ่�อด้ำาเนนิการพัิฒนา SEZ) ม่ผู้ลบงัคบัใชื่แ้ละผู้้้ได้ร้บัผู้ลกระทบถู้กสั�งใหย้า้ยจากท่�ด้นิ340 ใน SEZ กาญจนบุร่ ซ่ึ่�งเป็นพิ่�นท่�
ท่�ถูก้กำาหนด้ใหเ้ปน็พ่ิ�นท่�พิฒันานั�นสง่ผู้ลกระทบติอ่บคุคลอยา่งนอ้ย 115 รายท่�ครอบครองท่�ด้นิด้งักล่าวเพ่ิ�อทำาการเกษติร กรณดั่้ง
กล่าวได้้ม่การเสนองบประมาณให้ความชื่่วยเหล่อให้แก่คณะรัฐมนติร่แล้ว แติ่งบประมาณด้ังกล่าวอย้่ในระหว่างรอการอนุมัติิ341

ในการกำาหนด้ร้ปแบบ “ความชื่่วยเหล่อ” ข้องคณะกรรมการในแติ่ละจังหวัด้นั�นข้่�นอย้่กับผู้ลการเจรจา342 ระหว่างชืุ่มชื่นท่�ได้้รับ
ผู้ลกระทบและหน่วยงานข้องรัฐ เชื่น่ กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลงั รวมถูง่ทรพัิยากรและร้ปแบบความช่ื่วยเหล่อท่�กรมธินารกัษ์
ในท้องท่�สามารถูจัด้หาให้แก่ผู้้้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�ตินได้้343 เชื่่น ใน SEZ บางแห่งม่การจัด้หาท่�ดิ้นแปลงอ่�นไว้ทด้แทนให้  
แติ่ในพิ่�นท่�อ่�น ๆ ผู้้้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบจะได้้รับการชื่ด้เชื่ยทางการเงินเท่านั�น

ใน SEZ ติาก SEZ มุกด้าหาร SEZ สงข้ลา และ SEZ กาญจนบุร่ เงินชื่ด้เชื่ยท่�รัฐบาลมอบให้แก่ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบประกอบไปด้้วย
ราคาท่�ด้ิน สิ�งปล้กสร้าง และพิ่ชื่ผู้ล (รายละเอ่ยด้ในภูาคผู้นวก 4)344 กระนั�นก็ด้่ จำานวนเงินท่�ได้้ชื่ำาระให้แก่ครัวเร่อนท่�ได้้รับผู้ล 
กระทบในแติ่ละพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ นั�นกลับม่ความแติกติ่างกันออกไป ใน SEZ บางแห่ง ผู้้้อาศัยท่�มิได้้ม่กรรมสิทธิิ์ติามกฎหมาย
ได้้รับค่าชื่ด้เชื่ยติามราคาประเมินท่�ด้ินข้องรัฐ345 ในข้ณะท่�ในพิ่�นท่�อ่�น ๆ ผู้้้อาศัยจะได้้รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่ยงเล็กน้อย
สำาหรับการโยกย้ายและค่าชื่ด้เชื่ยการร่�อถูอนทรัพิย์สิน346 ในบางพิ่�นท่� ม่การชื่ำาระค่าชื่ด้เชื่ยให้ทั�งสำาหรับอสังหาริมทรัพิย์และ
สังหาริมทรัพิย์ รวมถู่งพิ่ชื่ผู้ลและต้ินไม้ ติามกฎระเบ่ยบข้องกรมชื่ลประทาน เชื่่น ใน SEZ ติากและ SEZ สงข้ลา347 แต่ิทว่า  
ไมม่่การใหค้า่ชื่ด้เชื่ยสำาหรบัความเส่ยหายทางธุิรกิจและคา่จา้ง/รายได้้ท่�เส่ยไปหร่อลด้ลงในพิ่�นท่�ใด้เลย348 ความแติกต่ิางข้้างต้ินนั�น
สะท้อนว่าการเยย่วยาได้ร้บัการจดั้การในแติล่ะพิ่�นท่�ต่ิางกนัไป และสะทอ้นวา่กรอบการเยย่วยานั�นอาจเปน็ประเด้น็ท่�ถู้กพิจิารณา
ข้่�นในภูายหลังแติ่มิได้้ถู้กนำามาพิิจารณาประกอบติั�งแติ่ข้ั�นติอนการวางแผู้นโครงการ 

นอกจากน่� ในกรณท่่�อาคารถูก้ร่�อถูอนยงัพิบว่าไมม่ก่ารใหค้า่ชื่ด้เชื่ยท่�เหมาะสมเม่�ออาคารถูก้ร่�อถูอนโด้ยผู้ลข้องพิ.ร.บ.ควบคมุอาคาร349

ติามกฎหมายไทย ในกระบวนการเพิ่�อให้ได้้มาซึ่่�งท่�ด้นิ หนว่ยงานท่�เก่�ยวข้อ้งมอ่ำานาจในการบงัคับโยกยา้ยผู้้้อย้อ่าศัยติามกฎหมาย
หลายฉบับ ซึ่่�งรวมถู่งพิ.ร.บ.ควบคุมอาคารและพิ.ร.บ.ท่�ราชื่พิัสดุ้ พิ.ศ. 2562 (ซึ่่�งยกเลิกพิ.ร.บ.ท่�ราชื่พิัสดุ้ พิ.ศ. 2518) ภูายใติ้
มาติรา 40 ถู่ง 43 ข้องพิ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เจ้าพินักงานท้องถูิ�นม่อำานาจในการร่�อถูอนอาคารใด้ ๆ ท่� “ม่การก่อสร้าง ด้ัด้แปลง 
ร่�อถูอน หร่อเคล่�อนย้ายอาคาร” โด้ยข้ัด้ต่ิอกฎหมาย หากเจ้าข้องอาคารมิได้้ปฏิิบัติิติามคำาสั�งข้องเจ้าพินักงานท้องถูิ�นท่�ให้แก้ไข้
การก่อสร้าง ด้ัด้แปลง ร่�อถูอน หร่อเคล่�อนย้ายอาคารด้ังกล่าว

ประเด้็นสำาคัญค่อเม่�อเจ้าพินักงานท้องถิู�น หร่อบุคคลผู้้้ปฏิิบัติิหน้าท่�แทนเจ้าพินักงานท้องถิู�น ได้้ใชื่้ความระมัด้ระวังติามสมควร
แก่พิฤติิการณ์ในข้ั�นติอนการร่�อถูอนอาคารแล้ว เจ้าข้องอาคารไม่สามารถูเร่ยกร้องค่าเส่ยหายจากเจ้าพินักงานท้องถูิ�นได้้350  
อน่�ง โด้ยหลกัแลว้ บทบญัญตัิดิ้งักลา่วกำาหนด้โทษสำาหรบัการกอ่สรา้งโด้ยมชิื่อบด้ว้ยกฎหมาย แติ ่ICJ ได้ร้บัทราบข้อ้มล้วา่บทบญัญตัิิ
ด้ังกล่าวกลับถู้กนำาไปใชื่้โด้ยหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องเพิ่�อบังคับข้ับไล่ผู้้้อาศัยในสถูานท่�เชื่่าในพิ่�นท่� SEZ สงข้ลา หลังจากท่�การเจรจา

340 เพิิ�งอ้าง
341 การสมัภูาษณท์างโทรศพัิทข์้อง ICJ กบัเจา้หนา้ท่�ในหนว่ยงานแหง่หน่�งข้องรฐัซึ่่�งมส่ว่นรว่มในการกำาหนด้นโยบาย SEZ ท่�กรงุเทพิ ฯ เด้อ่นมน่าคม 

2563 (ไม่ประสงค์เปิด้เผู้ยชื่่�อหน่วยงาน)
342 ในเข้ติพิัฒนา SEZ ติาก ชื่าวบ้านกลุ่มสุด้ท้ายท่�ปฏิิเสธิท่�จะย้ายออกจากท่�ด้ินได้้รับความชื่่วยเหล่อทางการเงิน และความชื่่วยเหล่อจากรัฐบาลใน

การหาแปลงท่�ด้ินใหม่ท่�ม่คุณภูาพิเท่ากันแติ่ราคาติำ�ากว่า
343 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนกันยายน 2562
344 เพิิ�งอ้าง โด้ยราคาพิ่ชื่ผู้ลท่�ชื่ำาระนั�นย่ด้ติามอัติรามาติรฐานท่�กำาหนด้โด้ยกรมชื่ลประทาน ข้้อม้ลจากการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�องค์การ

ปกครองท้องถูิ�นประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562
345 ราคาประเมนิคอ่มาติรฐานม้ลคา่ท่�ด้ินท่�คำานวณโด้ยกรมธินารกัษ ์กระทรวงการคลัง ด้้ข้อ้มล้จากการสัมภูาษณข์้อง ICJ กบัเจา้หน้าท่�กรมธินารักษ์ 

กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนกันยายน 2562
346 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562 

และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�ปกครองท้องถูิ�นประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562
347 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชุื่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้ติาก เด้่อนกันยายน 2562 และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ 

กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนกันยายน 2562
348 หลักการและแนวปฏิิบัติิพิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายถูิ�นเน่�องจากการพิัฒนา ย่อหน้าท่� 63
349 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562 

และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562
350 ด้้ได้้ท่�: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A404/%A404-20-9999-update.pdf 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A404/%A404-20-9999-update.pdf


72 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

เป็นเวลากว่าสองปีไม่ประสบผู้ลสำาเร็จ โด้ยมิได้้ม่การเย่ยวยาหร่อให้ค่าชื่ด้เชื่ยใด้ ๆ ทั�งสิ�น351

ติามกฎหมายระหวา่งประเทศ รฐับาลติอ้งใหค่้าชื่ด้เชื่ยท่�เหมาะสมทนัทท่่�มก่ารข้บัไล่352 แติใ่นกรณก่ารร่�อถูอนในพ่ิ�นท่� SEZ สงข้ลา
นั�นกลบัไมม่ก่ารใหค่้าชื่ด้เชื่ยด้งักล่าว353 ประเทศไทยม่พินัธิกรณ่ในการแกไ้ข้กฎหมายท่�เก่�ยวข้อ้งท่�ข้ดั้ข้วางการเข้า้ถูง่กระบวนการ
ยตุิธิิรรมและการเยย่วยาอยา่งม่ประสทิธิิผู้ล รวมทั�งต้ิองหา้มมใิหเ้จ้าหน้าท่�กระทำาการเวนค่นท่�ด้นิเวน้แติจ่ะได้ป้ฏิบัิติติิามมาติรการ
การป้องกันการบังคับข้ับไล่แล้ว

ใน EEC เน่�องจากท่�ด้นิสว่นมากมบ่คุคลทั�วไปหรอ่นติิบิคุคลเอกชื่นเปน็เจา้ข้อง ท่�ด้นิท่�ทหารถูอ่ครอง354 หรอ่ท่�ด้นิในนคิมอตุิสาหกรรม
อ่สเทิร์นซึ่่บอร์ด้ ค่าชื่ด้เชื่ยติ่อชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบท่�เชื่่าท่�ด้ินด้ังกล่าวนั�นถู้กกำาหนด้โด้ยผู้ลข้องการเจรจากับเจ้าข้องท่�ด้ิน 
ครอบครัวท่�เชื่่าท่�ด้ินในพิ่�นท่�ด้ังกล่าวจากเจ้าข้องคนละรายกันจะได้้รับค่าชื่ด้เชื่ยทางการเงินท่�แติกติ่างกันข้่�นอย้่กับผู้ลการเจรจา
ระหว่างครอบครัวท่�ได้้รับผู้ลกระทบด้ังกล่าวและเจ้าข้องท่�ด้ินรายนั�น ในบางกรณ่ ม่การบอกเลิกสัญญาเชื่่าท่�ด้ินโด้ยมิได้้ม่การให้
คา่ชื่ด้เชื่ย แติใ่นบางกรณ ่เจา้ข้องท่�ด้นิได้ช้ื่ำาระ “คา่ทำาข้วญั” ใหแ้กผู่้้อ้ย้อ่าศยัเปน็คา่ชื่ด้เชื่ย355 ทั�งน่� รฐับาลมไิด้ก้ำาหนด้จำานวนเงนิ
ข้ั�นติำ�าไวเ้น่�องจากมองวา่ปัญหาด้งักลา่วเปน็ข้อ้พิพิิาทระหวา่งเอกชื่น ประเด้น็ด้งักลา่วกอ่ใหเ้กดิ้ความกงัวล เน่�องจากติามหลกัการ
และแนวปฏิิบัติิพิ่�นฐานว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายถูิ�นเน่�องจากการพิัฒนาข้องสหประชื่าชื่าติินั�น รัฐควรจะม่บทบาท
มากข้่�นเน่�องจากตินม่พิันธิกรณ่ในการประกันว่าจะม่การจ่ายค่าชื่ด้เชื่ยท่�เป็นธิรรมและเหมาสมสำาหรับความเส่ยหายติ่อทรัพิย์สิน
ติ่าง ๆ ติ่อผู้้้ท่�ถู้กข้ับไล่ไม่ว่าบุคคลด้ังกล่าวจะถู่อกรรมสิทธิิ์ในทรัพิย์สินด้ังกล่าวหร่อไม่

4.4.2 การโยกย้ายถิ่นฐานและการดำารงชีวิตในรูปแบบใหม่

ภูายใติ้กฎหมายสิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศ การจัด้หาท่�อย้่อาศัยหร่อท่�ด้ินทด้แทนให้กับผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจากคำาสั�งโยกย้าย/
ข้ับไล่ติ้องเป็นไปติามเป็นไปติามหลักเกณฑ์ความเหมาะสมข้องท่�อย้่อาศัยติามความเห็นทั�วไปฉบับท่� 4 ข้องคณะกรรมาธิิการ 
สหประชื่าติิว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม หลักเกณฑ์ด้ังกล่าวได้้แก่

• การสร้างความมั�นคงทางกฎหมายในการถู่อครองทรัพิย์สิน
• การสามารถูเข้้าถู่งบริการ วัสดุ้อุปกรณ์ สิ�งอำานวยความสะด้วก และโครงสร้างพิ่�นฐาน
• ท่�อย้่อาศัยนั�นติ้องม่ราคาท่�เหมาะสม
• ความเหมาะสมในการใชื่้เป็นท่�อย้่อาศัย
• ท่�อย้่อาศัยนั�นสามารถูเข้้าถู่งได้้โด้ยง่าย
• ติำาแหน่งท่�ติั�งท่�เหมาะสม
• และความเหมาะสมในทางวัฒนธิรรม356

อย่างไรก็ด้่ เน่�องจากมิได้้ม่การรับฟ้ังความคิด้เห็นข้องชืุ่มชื่นและผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบก่อนด้ำาเนินมาติรการท่�อาจส่งผู้ลกระทบติ่อ
บุคคลด้ังกล่าว และมิได้้ม่การกำาหนด้การเย่ยวยาใด้ ๆ ไว้ก่อนท่�จะด้ำาเนินนโยบายท่�ส่งผู้ลให้เกิด้การโยกย้าย และเน่�องจากการ
ข้ับไล่เป็นผู้ลมาจากคำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ชืุ่มชื่นและบุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบย่อมไม่ม่โอกาสในการโต้ิแย้งคำาสั�งข้ับไล่ดั้งกล่าว  
อ่กทั�งใน SEZ ส่วนมากก็มิได้้ม่การจัด้หาท่�ด้ินแปลงอ่�นไว้ทด้แทนแก่ผู้้้อาศัยท่�ได้้รับผู้ลกระทบด้้วย357

351 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562 
และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562

352 หลักการท่� 52 ข้องหลักการและแนวปฏิิบัติิพิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายถูิ�นเน่�องจากการพิัฒนา
353 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562 

และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562
354 เชื่่น ในเข้ติติำาบลโยธิะกา อำาเภูอบางนำ�าเปร่�ยว จังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา กองทัพิเร่อได้้บอกเลิกสัญญาเชื่่ากับผู้้้อาศัยในท้องถูิ�นด้ังกล่าว แติ่หลังจากม่

การเจรจากันแล้ว ผู้้้อาศัยด้ังกล่าวยังม่สิทธิิท่�จะเชื่่าพิ่�นท่�ด้ังกล่าวได้้ แติ่เป็นเพิ่ยงสัญญาระยะสั�นเท่านั�น
355 การสมัภูาษณ์ข้อง ICJ กบับคุคลผู้้ไ้ด้ร้บัผู้ลกระทบจากนโยบายเข้ติพิฒันาพิเิศษภูาคติะวนัออกสองราย ท่�จงัหวดั้ฉะเชื่งิเทรา เด้่อนสงิหาคม 2562
356 ความเห็นทั�วไปท่� 4 ข้อง CESCR ย่อหน้าท่� 8
357 ด้้เพิิ�มในส่วนท่� 4.2.1 และภูาคผู้นวก 4



73บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ในอยา่งน้อยหน่�งกรณ ่ท่�ด้นิทด้แทนท่�หนว่ยงานท่�เก่�ยวข้อ้งจดั้หาไวใ้ห้ถูก้วพิิากษว์จิารณ์วา่ไมเ่หมาะสมติอ่การด้ำารงช่ื่พิข้องบคุคล
และครัวเร่อนท่�ได้้รับผู้ลกระทบ แม้ว่ารัฐบาลจะได้้จัด้หาสิ�งอำานวยความสะด้วกและบริการต่ิาง ๆ ไว้ในพิ่�นท่�ท่�ได้้จัด้หาไว้ให้  
แติ่ทว่าโอกาสทางธุิรกิจข้องครัวเร่อนท่�ต้ิองโยกย้ายไปมักถู้กจำากัด้ และท่�อย่้อาศัยก็อาจไม่สามารถูซึ่่�อหามาได้้โด้ยง่าย ติามท่�ได้้
อธิิบายไวก้อ่นหนา้น่�วา่สถูานท่�สำาหรบัการโยกยา้ยจะติอ้งสอด้คลอ้งกับปจัจยัทั�งเจด็้ประการเก่�ยวกบัความเหมาะสมข้องท่�อย้อ่าศยั 
ซึ่่�งรวมถู่งการท่� “ท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสมติ้องติั�งอย้่ในสถูานท่�ท่�สามารถูเข้้าถู่งการจ้างงานได้้”358 อ่กทั�งยังติ้องม่ราคาท่�เหมาะสม 
และรัฐบาลติ้องประกันว่าค่าใชื่้จ่ายท่�เก่�ยวข้้องกับท่�อย้่อาศัยนั�นติ้องได้้สัด้ส่วนเหมาะสมกับระด้ับรายได้้359

ยกติวัอยา่งเชื่น่กรณข่้อง SEZ สงข้ลา กรมธินารกัษไ์ด้จ้ดั้หาท่�ด้นิแปลงใหมส่ำาหรบัใหผู้้้อ้ย้อ่าศยัในพิ่�นท่�เชื่า่เพิ่�อใชื่ป้ระโยชื่น ์แมว้า่
ท่�ด้ินดั้งกล่าวจะอย้่ในติำาแหน่งท่�ด้่ สามารถูเข้้าถู่งได้้ง่ายและม่บริการสาธิารณะ สิ�งอำานวยความสะด้วกและโครงสร้างพิ่�นฐาน
พิรอ้ม แติผู่้้ไ้ด้ร้บัผู้ลกระทบได้เ้ปดิ้เผู้ยกบั ICJ วา่เน่�องจากทรพัิยากรท่�มอ่ย่างจำากดั้ข้องหนว่ยงานรฐัในพิ่�นท่� ด้งันั�นท่�ดิ้นแปลงใหม่
ท่�ถูก้เสนอใหจ่้งไมม่พ่ิ่�นท่�เพิย่งพิอสำาหรบัเพิาะปล้กพิช่ื่หร่อเล่�ยงสัติว ์อ่กทั�งยงัไม่เหมาะสมต่ิอการทำาการเกษติรหร่อกิจกรรมอ่�นใด้  
ติ่างจากพิ่�นท่�เชื่่าในปัจจุบัน360 ไม่เพิ่ยงเท่านั�น บุคคลท่�ติ้องออกจากพิ่�นท่�นั�นได้้รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่ยงเล็กน้อยเพิ่�อการ
โยกย้ายทรัพิย์สินและค่าชื่ด้เชื่ยการร่�อถูอนสิ�งปล้กสร้าง แต่ิจะต้ิองสร้างท่�อย้่อาศัยหลังใหม่ในท่�ด้ินแปลงใหม่โด้ยค่าใชื่้จ่ายข้อง
ตินเอง แมว้า่รัฐบาลจะใหค้วามชื่ว่ยเหลอ่ในการอำานวยความสะด้วกในการเข้า้ถูง่แหลง่เงนิก้เ้พิ่�อท่�อย้อ่าศยักบัธินาคารสำาหรบัผู้้ท้่�
ไมส่ามารถูซึ่่�อท่�อย่้อาศยัได้ ้ผู้้ไ้ด้รั้บผู้ลกระทบในพ่ิ�นท่�บางรายเปดิ้เผู้ยติอ่ ICJ วา่พิวกเข้าไมส่ามารถูเข้า้ถูง่แหลง่สนิเชื่่�อได้เ้น่�องจาก
อายุเกินกว่าอายุผู้้้ม่สิทธิิก้้ (60 ปี) และไม่ม่ทรัพิย์สินคำ�าประกัน361 ในกรณ่เชื่่นว่าน่� จะเห็นว่ามาติรการข้องรัฐไม่สามารถูให้การ
คุ้มครองให้การย้ายถูิ�นฐานข้องผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบทั�งหมด้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมได้้

ท่�ด้ินทด้แทนท่�กรมธินารักษ์ จังหวัด้สงข้ลา จัด้ให้ประชื่าชื่นในพิ่�นท่�เชื่่า

358 ความเห็นทั�วไปท่� 4 ข้อง CESCR ย่อหน้าท่� 8(ฉ)
359 เพิิ�งอ้าง ย่อหน้าท่� 8(ค)
360 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562 และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�กรมธินารักษ์ 

กระทรวงการคลัง ประจำาพิ่�นท่�ท่�ม่การกำาหนด้ให้เป็นเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ เด้่อนสิงหาคม 2562
361 เพิิ�งอ้าง



74 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ท่�อย้่อาศัยท่�ถู้กสร้างข้่�นโด้ยผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ ซึ่่�งได้้รับเงินสนับสนุนจากโครงการก้้เงินเพิ่�อท่�อย้่อาศัย 
ข้องธินาคารบนท่�ด้ินท่�ถู้กจัด้สรรไว้ให้

ทำานองเด้่ยวกัน ในพิ่�นท่� EEC ในจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา ICJ ได้้รับทราบถู่งกรณ่ท่�บริษัทผู้้้ลงทุนซ่ึ่�อท่�ดิ้นและด้ำาเนินการให้เชื่่าท่�ดิ้น
แปลงใหม่กับผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ แติ่ม่รายงานว่าท่�ด้ินด้ังกล่าวนั�นเล็กกว่าท่�ด้ินแปลงเด้ิมและไม่เหมาะสมสำาหรับการด้ำารงช่ื่พิด้ัง
เด้ิมได้้362 เป็นติ้นว่า บุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�อ้างว่าได้้เชื่่าท่�ด้ินประมาณ 74 ไร่ (0.112 ติารางกิโลเมติร) มานานกว่า 70 
ปีเพิ่�อทำานา แต่ิหลังจากท่�ม่การข้ายท่�ด้ินดั้งกล่าวให้แก่บริษัทแห่งหน่�ง ท่�ด้ินทด้แทน363 ท่�ได้้รับการจัด้สรรกลับม่ข้นาด้ท่�เล็กลง
มากและไม่เหมาะกับการปล้กข้้าว364

นอกจากน่� ผู้้้อย้่อาศัยในพิ่�นท่�พิัฒนาใน SEZ และ EEC ท่�ได้้รับผู้ลกระทบ โด้ยเฉพิาะกลุ่มท่�ติ้องทำาการโยกย้ายยังได้้ยกข้้อห่วง
กังวลเก่�ยวกับการท่�รัฐบาลมิได้้ด้ำาเนินการใด้ ๆ เพิ่�อให้พิวกเข้าได้้ใชื่้ชื่่วิติติามวิถู่ชื่่วิติเด้ิมได้้หร่อเข้้าถู่งงานทางเล่อกอ่�น ๆ โด้ยใน
หลายกรณ่ ผู้้้อย้่อาศัยในท้องท่�ม่ประสบการณ์อย่างจำากัด้ในการหารายได้้จากกิจกรรมท่�นอกเหน่อจากภูาคเกษติรกรรม และ
ไม่ม่การประกันทั�งทางกฎหมายหร่อการประกันอ่�นใด้ว่าการพิัฒนา SEZ หร่อ EEC จะนำาไปส้่โอกาสการจ้างงานกับผู้้้อาศัยท่�ได้้
รับผู้ลกระทบ อ่กทั�งมิได้้กำาหนด้ให้นายจ้างท่�อย้่ใน SEZ หร่อ EEC ม่พิันธิกรณ่ติามกฎหมายในการจ้างงานคนท้องถูิ�น ในระหว่าง
การจัด้ทำารายงานฉบับน่� ไม่ปรากฏิว่าม่การสนับสนุนหร่อให้ความชื่่วยเหล่อผู้้้อาศัยท่�ได้้รับผู้ลกระทบและติ้องย้ายถูิ�นฐานในการ
เปล่�ยนแปลงร้ปแบบการด้ำารงชื่่วิติจากภูาคเกษติรกรรมเป็นการจ้างงานในภูาคอุติสาหกรรมแทน365

362 เชื่่น http://www.bluetechcity.net/1411 ประกอบกับการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับบุคคลผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจากนโยบายเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาค
ติะวันออกสองราย ท่�จังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา เด้่อนสิงหาคม 2562

363 เชื่่น บล้เทค ซึ่ิติ่�, ‘บริษัทด้ับเบิ�ลพิ่ แลนด้์ จำากัด้ ผู้้้พิัฒนาโครงการนิคมอุติสาหกรรมฉะเชื่ิงเทรา บล้เทคซึ่ิติ่� จัด้สรรท่�ด้ินกว่า 12 ไร่ รองรับชื่าวบ้าน
ท่�ได้้รับความเด้่อด้ร้อนด้้านท่�ด้ินทำากินและท่�อย้่อาศัย’, 13 ธิันวาคม 2561, ด้้ได้้ท่�: https://www.bluetechcity.net/1011 ทั�งน่� ท่�ด้ินแปลงอ่�น
ด้ังกล่าวได้้รับการจัด้สรรให้แก่ครัวเร่อนจำานวน 14 ครัวเร่อน

364 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับบุคคลผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจากนโยบายเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออกสองราย ท่�จังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา เม่�อเด้่อนสิงหาคม 
2562 ด้้เพิิ�มท่� Voice TV, ‘บางปะกง (กรรม) EEC จาก ‘พิ่�นท่�ส่เข้่ยว’ ส้่ ‘ลำาธิารอุติสาหกรรม’’, 16 พิฤศจิกายน 2562, ด้้ได้้ท่�: http://www.
voicetv.co.th/read/Gc_dZ7tR7 

365 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในจังหวัด้ติาก เด้่อนกันยายน 2562 และการสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ
ในจังหวัด้สงข้ลา เด้่อนสิงหาคม 2562 กระนั�นก็ด้่ ในมติิคณะรัฐมนติร่เม่�อวันท่� 25 ธิันวาคม 2560 คณะรัฐมนติร่รับทราบข้้อเสนอข้องกระทรวง
อุติสาหกรรมในการจัด้ให้ม่การฝึกฝนอาชื่่พิแก่ชุื่มชื่นโด้ยรอบนิคมอุติสาหกรรมในเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษจังหวัด้สงข้ลา ติาก และสระแก้ว ด้้ได้้ท่�: 
http://www.ldd.go.th/Web_Cabinet/PDF/2561/Dec/25122018.pdf ทั�งน่� ICJ มไิด้ท้ราบถู่งโครงการด้งักลา่วจากชื่มุชื่นติา่ง ๆ  ท่�ได้ศ้ก่ษา
ในรายงานฉบับน่�เลย

http://www.bluetechcity.net/1411
https://www.bluetechcity.net/1011
http://www.voicetv.co.th/read/Gc_dZ7tR7
http://www.voicetv.co.th/read/Gc_dZ7tR7
http://www.ldd.go.th/Web_Cabinet/PDF/2561/Dec/25122018.pdf


75บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

4.4.3 การขาดความชัดเจนในกองทุนพัฒนาEEC

พิรบ. EEC ได้้กำาหนด้ไว้ในมาติรา 61 ว่าให้ม่การจัด้ติั�ง “กองทุนพิัฒนาเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก” โด้ยม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อ 
“เป็นทุนสนับสนุนการพิัฒนาพิ่�นท่� ชืุ่มชื่น และประชื่าชื่นท่�อย้่ภูายในหร่อท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากการพิัฒนา EEC” มาติรา 64  
ข้อง พิรบ. EEC ยังได้้กำาหนด้รายการกิจกรรมท่�สามารถูใชื่้ประโยชื่น์เงินกองทุนได้้ ซึ่่�งรวมถู่ง “เพ่ิ�อการพิัฒนาพิ่�นท่�หร่อชืุ่มชื่น  
รวมติลอด้ทั�งชื่่วยเหล่อ หร่อเย่ยวยาประชื่าชื่นและชืุ่มชื่นบรรด้าท่�อาจได้้รับผู้ลกระทบจากการพิัฒนา EEC” และ “ค่าใชื่้จ่ายอ่�น
ท่�จะส่งเสริมให้เกิด้ประสิทธิิภูาพิและความรวด้เร็วในการพิัฒนา EEC”

ปัจจุบันหลักเกณฑ์การพิิจารณากองทุนดั้งกล่าวยังไม่ม่ความชัื่ด้เจนนัก366 จากการสอบถูามไปยังเจ้าหน้าท่�ข้องสกพิอ.พิบว่าเงิน
กองทุนดั้งกล่าวจะไม่ใชื่้ในการเย่ยวยาผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจากกระบวนการได้้มาซึ่่�งท่�ด้ิน เน่�องจาก “EEC มิได้้ม่ส่วนเก่�ยวข้้องใน
กระบวนการได้ม้าซึ่่�งท่�ด้นิ” และเงนิกองทุนด้งักลา่วจะใชื่เ้ฉพิาะในกรณ่ข้อง “การให้ความช่ื่วยเหลอ่ผู้้ไ้ด้ร้บัผู้ลกระทบจากกจิกรรม
ท่�ด้ำาเนินอย้่ใน EEC”367 อย่างไรก็ด้่ ประสิทธิิภูาพิข้องกองทุนด้ังกล่าวนั�นติ้องได้้รับการประเมินติ่อไป

อน่�ง SEZ นั�นไม่ปรากฏิว่าม่กลไกทำานองเด้่ยวกันน่�

366 ระเบ่ยบกพิอ.ว่าด้้วยกองทุนพิัฒนาเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก พิ.ศ. 2562 ด้้ได้้ท่�: https://www.eeco.or.th/th/filedownload/1464/
fe12aad4f3d0e32fed8016f1eda3dac0.pdf 

367 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับนิติิกรข้อง สกพิอ. เด้่อนกรกฎาคม 2562

https://www.eeco.or.th/th/filedownload/1464/fe12aad4f3d0e32fed8016f1eda3dac0.pdf
https://www.eeco.or.th/th/filedownload/1464/fe12aad4f3d0e32fed8016f1eda3dac0.pdf


76 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

5. ข้อพิจารณาที่เกิดขึ้นในบริบทของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายระหวา่งประเทศและแนวปฎิบตัิท่ิ�ด้ใ่นประเด้น็ท่�เก่�ยวข้อ้งกบัการคุม้ครองสิ�งแวด้ลอ้มควบค้ไ่ปกบัการพิฒันาทางเศรษฐกจิ
และการเข้้าถู่งสภูาพิแวด้ล้อมท่�สะอาด้และม่สุข้ภูาพิท่�ด้่นั�นม่การพิัฒนาไปอย่างมาก โด้ยได้้ชื่่�ว่าสภูาพิแวด้ล้อมท่�เส่�อมโทรมหร่อ
ปนเปื้อนนั�นล้วนสร้างผู้ลกระทบติ่อสิทธิิติ่าง ๆ เป็นวงกว้าง ได้้แก่ สิทธิิด้้านสุข้ภูาพิ สิทธิิในนำ�าด้่�ม สิทธิิในอาหาร สิทธิิในการม่ท่�
อย้่อาศัย และมาติรฐานการครองชื่่พิท่�เหมาะสม รวมถู่งสิทธิิอ่�น ๆ ท่�ปรากฏิภูายใติ้ ICESCR และ ICCPR

5.1 กรอบกฎหมายทั่วไปเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

การคุม้ครองสิ�งแวด้ลอ้มในเข้ติ SEZ และ EEC นั�นมค่วามทา้ทายเปน็อยา่งมาก ทั�งน่� ม่รายงานว่าการพิฒันาในพ่ิ�นท่� EEC นั�นมผู่้ลติอ่
การจดั้การสิ�งแวด้ลอ้มนบัติั�งแติก่ารเริ�มติน้โครงการพิฒันาพิ่�นท่�ชื่ายฝัง่ทะเลติะวนัออก (The Eastern Seaboard Development 
Program) ไมว่า่จะเปน็ผู้ลกระทบข้องมลพิิษทางอากาศจากโรงงานต่ิอชุื่มชื่นใกลเ้ค่ยง ภูยัแลง้ท่�เกดิ้จากการข้าด้แคลนนำ�าสง่ผู้ลให้
เกดิ้ความติง่เครย่ด้ระหวา่งชื่มุชื่นและอุติสาหกรรมในพิ่�นท่�368 นอกจากน่�ยงัมร่ายงานการกำาจดั้ข้ยะอตุิสาหกรรมอยา่งผู้ดิ้กฎหมาย
ในภู้มิภูาคซึ่่�งส่งผู้ลให้เกิด้การปนเปื้อนทางบกและทางนำ�า369 ติลอด้จนการปล่อยนำ�าเส่ยจากเข้ติอุติสาหกรรมลงส้่ลำาคลอง พิ่�นท่�ท่�
อย้่อาศัย ป่าชื่ายเลน และทะเล370

จากสภูาพิปัญหาท่�เกิด้ข้่�น ปัญหาบางอย่างได้้ถู้กแก้ไข้ด้้วยจากการร่วมม่อระหว่างภูาครัฐ ภูาคเอกชื่น และผู้้้อย้่อาศัยในพิ่�นท่�ท่�ได้้
รับผู้ลกระทบ เชื่่นในกรณ่ข้องชืุ่มชื่นอ่าวอุด้มจังหวัด้ชื่ลบุร่ โด้ย ชื่าวบ้าน บริษัทเอกชื่น และองค์กรบริหารส่วนท้องถูิ�นได้้บรรลุ
ข้้อติกลงเก่�ยวกับแผู้นการพิัฒนาท่�ยั�งย่นในการอนุรักษ์และฟ้ื้นฟ้้สิ�งแวด้ล้อมโด้ยลงนามในบันท่กความเข้้าใจ (MOU) ในเด่้อน
พิฤษภูาคม 2556 เพิ่�อบรรเทาผู้ลกระทบทางสิ�งแวด้ล้อมอันเน่�องมาจากกิจกรรมทางธิุรกิจ371 

อยา่งไรกต็ิาม ผู้ลกระทบจากข้องเสย่ข้องภูาคอตุิสาหกรรมท่�สรา้งผู้ลกระทบติอ่สิ�งแวด้ลอ้มเปน็วงกวา้งและมก่ารบนัทก่ไวช้ื่ดั้เจน
ยังคงสร้างความกังวลอย่างต่ิอเน่�องในพ่ิ�นท่� หน่�งในกรณ่ศ่กษาท่�สำาคัญค่อการรั�วไหลข้องนำ�ามันดิ้บท่�ด้ำาเนินการโด้ยบริษัท พิ่ท่ท่ 
โกลบอลเคมิคอล จำากัด้ (มหาชื่น) บริเวณท่าเร่อมาบติาพิุด้ จังหวัด้ระยองปี 2556 ในบริเวณพิ่�นท่� EEC ส่งผู้ลให้นำ�ามันด้ิบจำานวน
มากรั�วไหลลงส่้ทะเล ถู่งแมว่้าทางบริษทัฯ จะแจง้ติอ่ผู้้อ้ย้อ่าศยัและชื่าวประมงในพิ่�นท่�ท่�เกดิ้การรั�วไหลข้องนำ�ามนัด้บิวา่พิวกเข้าจะ
ไมไ่ด้ร้บัผู้ลกระทบจากเหติกุารณ์ด้งักล่าว แติผู้้่้อย้อ่าศยัในพิ่�นท่�อา้งวา่การรั�วไหลข้องนำ�ามนัสง่ผู้ลใหช้ื่าวประมงทอ้งถูิ�นไมส่ามารถู
จับปลาในบริเวณชื่ายฝั่งท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากการรั�วไหลข้องนำ�ามันได้้แต่ิติ้องใชื่้เงินเป็นจำานวนมากข่้�นเพ่ิ�อไปทำาการประมงใน
พิ่�นท่�ท่�ไม่ได้้รับผู้ลกระทบ372 

อก่กรณ่ติวัอยา่งหน่�งค่อการท่�ติ้ค้อนเทนเนอรบ์รรทกุสนิคา้ท่�ข้นสง่สารเคม่ท่�เปน็พิิษเกดิ้การลกุไหมแ้ละระเบดิ้ข้่�น ณ ทา่เร่อแหลม
ฉบงั จงัหวดั้ชื่ลบรุ ่ในป ี2562 สง่ผู้ลให้มผู่้้บ้าด้เจบ็อยา่งนอ้ย 25 คน และชื่มุชื่นใกลเ้คย่งได้ร้บัความเด้อ่ด้ร้อนจากควนัพิษิและสาร
เคมท่่�เจอ่ปนทางอากาศ ทำาใหผู้้้อ้ย้อ่าศยัจากหลายชื่มุชื่นติอ้งอพิยพิออกจากพิ่�นท่�373 ผู้ลกระทบเหลา่น่�ลว้นแติเ่ปน็การละเมดิ้ติอ่สทิธิิ

368 มาบติาพิุด้เป็นพิ่�นท่�ท่�ถู้กควบคุมปริมาณมลพิิษติั�งแติ่ปี พิ.ศ. 2552, ด้้ได้้ท่�:http://www.pcd.go.th/info_serv/pczs/pczDetail.cfm?id=13; 
และ เอกพิล บรรล่อ, ‘บทสรุป 10 ปี คด้่มาบติาพิุด้ เข้ติควบคุมมลพิิษกับติ้นทุนราคาส้งลิ�วท่�สังคมติ้องจ่ายกันเอง’, The Standard, 18 ติุลาคม 
พิ.ศ. 2560, ด้้ได้้ท่�:https://thestandard.co/10-years-of-map-ta-phut-case/

369 ศ้นย์ประสานงานมาบติาพิุด้, ‘มลพิิษท่�มาบติาพิุด้’, ด้้ได้้ท่�: http://www.mtp.rmutt.ac.th/?page_id=1158
370 สมน่ก จงม่วศิน, ‘ถูอด้บทเร่ยนบาด้แผู้ลจาก ‘อ่สเทิรน์ซึ่บ่อรด์้’ กอ่นไปถูง่ ‘อ่อซ่ึ่’่’, 19 ติลุาคม พิ.ศ. 2560, ด้ไ้ด้ท้่�:https://ilaw.or.th/node/4656
371 เร่�องเด้่ยวกัน บันท่กข้�อติกลงสามารถูด้้เพิิ�มเติิม https://bit.ly/3co0XvW. บันท่กข้�อติกลงกำาหนด้การข้อความร�วมม่อไว�ด้ังน่�; ข้�อ 1 แผู้นการ

บริหารการจัด้การมรด้กในชืุ่มชื่น; ข้�อ 2 แผู้นการอนุรักษ์; ข้�อ 3 แผู้นการฟ้่�นฟ้้; ข้�อ 4 แผู้นด้�านการใชื่�ประโยชื่น์อย�างยั�งย่น; ข้�อ 5 แผู้นการแก�ไข้
ปัญหาในพิ่�นท่�ทางทะเล; ข้�อ 6 แผู้นการจัด้การมลพิิษ; ข้�อ 7 แผู้นพิ่�นท่�การเม่องภูาคพิลเม่อง; ข้�อ 8 แผู้นอัติลักษณ์ข้องพิ่�นท่�และคนในพิ่�นท่�อ�าว
อุด้ม; ข้�อ 9 การสร�างความร้�อย�างติ�อเน่�อง; ข้�อ 10 การสร�างเคร่อข้�าย

372 ในกรณ่น่�ศาลกล�าวไว�ว�าการฟ่้�นฟ้้ระบบนิเวศน์และสิ�งแวด้ล�อมนั�นเป็นไปอย�างชื่�าช้ื่าเพิ่�อกลับค่นส้�สภูาพิท่�ปราศจากมลพิิษ โด้ยได้�รับการย่นยัน
โด้ยกระทรวงท่�เก่�ยวข้�อง อย�างไรก็ติามศาลม่คำาสั�งให�บริษัทจ�ายค�าเส่ยหายให�กับคนในท�องท่�ผู้้�ท่�ข้าด้รายได้�จากเหติุการณ์ดั้งกล�าว ซึ่่�งม่จำานวน
มากกว�า 400 คน ด้้เพิิ�มเติิม ไทยรัฐ, ‘มองย�อน 1 ป่คราบนำ�ามันกล่นอ�าวพิร�าวเกาะเสม็ด้’, 31 กรกฎาคม พิ.ศ. 2557, ด้้ได้้ท่� https://www.
thairath.co.th/content/439975; การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับสมน่ก จงม่วศินผู้้�เชื่่�ยวชื่าญด้�านสิ�งแวด้ล�อมข้อง EEC Watch และนักวิชื่าการ, 
ฉะเชื่ิงเทรา, สิงหาคม 2562; การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ, ติ่อติัวแทนกลุ�มคนในพิ่�นท่�ท่�ได้�รับผู้ลกระทบ, ระยอง, สิงหาคม พิ.ศ. 2562. ด้้ สำานักข้�าว 
อิศรา ‘ศาลระยองสั�ง ‘พิ่ท่ท่ซึ่่จ่’ จ�ายค�าเส่ยหายชื่าวบ�านส้ญเส่ยอาชื่่พิจากนำ�ามันรั�วเม่�อ 5 ป่ก�อน’, 28 กันยายน พิ.ศ. 2561, ด้้ได้้ท่� https://
www.isranews.org/isranews-news/69851-pttgc.html

373 The Nation, ‘สารพิษิก�อให�เกดิ้เพิลงิไหม�ท�าเร่อ’, 26 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2562, ด้ไ้ด้ท้่� http://www.nationthailand.com/national/30370019; 
(ภูาษาอังกฤษ) และ สำานักข้�าวกรมประชื่าสัมพิันธิ์, ‘เพิลิงไหม�ติ้�คอนเทนเนอร์ท่�ท�าเร่อแหลมฉบัง’, 26 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2562, ด้้ได้้ท่�: http://
thainews.prd.go.th/en/news/print_news/TCATG190526133633257

http://www.pcd.go.th/info_serv/pczs/pczDetail.cfm?id=13
https://thestandard.co/10-years-of-map-ta-phut-case/
http://www.mtp.rmutt.ac.th/?page_id=1158
https://ilaw.or.th/node/4656
https://bit.ly/3co0XvW
https://www.thairath.co.th/content/439975
https://www.thairath.co.th/content/439975
https://www.isranews.org/isranews-news/69851-pttgc.html
https://www.isranews.org/isranews-news/69851-pttgc.html
http://www.nationthailand.com/national/30370019
http://thainews.prd.go.th/en/news/print_news/TCATG190526133633257
http://thainews.prd.go.th/en/news/print_news/TCATG190526133633257


77บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ในสุข้ภูาพิ ชื่่วิติ และการด้ำารงอย้่ในสภูาพิแวด้ล้อมท่�ด้่ติ่อสุข้ภูาพิ ทั�งน่� ท่าเร่อทั�งสองแห่งน่�ล้วนเป็นส่วนสำาคัญข้องโครงการ EEC 

อน่�ง ในเด้่อนพิฤษภูาคม 2562 สกพิอ.ได้้จัด้ทำา “แผู้นสิ�งแวด้ล้อมในพิ่�นท่�เข้ติเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก พิ.ศ. 2561-2564” 
เพิ่�อแก้ไข้ข้้อกังวลเหล่าน่�374 แผู้นด้ังกล่าวประกอบไปด้้วยโครงการทั�งสิ�น 86 โครงการ โด้ยเป็นการจัด้สรรเงินทุนจำานวนมากเพิ่�อ
สรา้งศน้ยจ์ดั้การข้ยะและระบบบำาบัด้นำ�าเสย่ในบริเวณเข้ติเศรษฐกจิด้งักลา่ว และเพิ่�อสนบัสนนุโครงการอนรุกัษส์ิ�งแวด้ลอ้มอ่�น ๆ  
เพิ่�อเพิิ�มประสิทธิิภูาพิข้องการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมในพิ่�นท่� EEC375

ประเทศไทยม่กฎหมายหลายฉบบัท่�มข่้อ้บทเก่�ยวกบัการคุม้ครองสิ�งแวด้ลอ้มจากกระบวนการการผู้ลิติทางอตุิสาหกรรม ประกอบ
ไปด้้วยข้้อบัญญัติิภูายใติ้รัฐธิรรมน้ญ พิระราชื่บัญญัติิการส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ พิระราชื่บัญญัติิโรงงาน 
พิระราชื่บัญญัติิวัติถูุอันติราย พิระราชื่บัญญัติิควบคุมอาคาร และพิระราชื่บัญญัติิการสาธิารณสุข้ นอกจากน่�ยังปรากฎติ่อว่าได้้
ม่การแก้ไข้กฎหมายเหล่าน่� ซึ่่�งทำาให้เกิด้ความคุ้มครองเพิิ�มเติิมในบางกรณ่ (อธิิบายในรายละเอ่ยด้ด้้านล่าง) แติ่ก็ม่ผู้้้แสด้งความ
กงัวลว่าการแกไ้ข้ด้งักลา่วทำาใหก้รอบข้องการคุม้ครองสิ�งแวด้ลอ้มมม่าติราฐานลด้ลง อยา่งไรกต็ิาม กฎหมายทางด้า้นการคุม้ครอง
สิ�งแวด้ล้อมในประเทศไทยนั�นยังคงไม่สอด้คล้องกับพิันธิกรณ่ข้องประเทศไทยท่�ติ้องรับรองว่ามลพิิษหร่อความเส่�อมโทรมทาง 
สิ�งแวด้ล้อมนั�นจะไม่สร้างผู้ลกระทบติ่อประชื่าชื่นในการเข้้าถู่งสิทธิิในสุข้ภูาพิ อาหาร นำ�า การทำางาน และท่�อย้่อาศัย และการ
ประกันว่าม่กฎระเบ่ยบท่�เหมาะสมในการคุ้มครองและเติิมเติ็มสิทธิิด้ังกล่าว 

ยิ�งไปกว่านั�น นักวิชื่าการ ภูาคประชื่าสังคม และผู้้้อย่้อาศัยในท้องถิู�น ติ่างตัิ�งคำาถูามถู่งประสิทธิิภูาพิข้องกระบวนการประเมิน 
ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มท่�ถูก้กำาหนด้ไวใ้นกฎหมายเหลา่น่� รวมทั�งม่การหยบิยกข้้อกงัวลเก่�ยวกบัการจดั้ทำารายงานท่�ไมต่ิรงกบัสภูาพิ
ความเปน็จรงิหร่อถูก้ติระเติร่ยมโด้ยไมล่ะเอ่ยด้รอบคอบ การข้าด้การม่สว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิข้องผู้้ท้่�ได้้รบัผู้ลกระทบในกระบวนการ
ด้ังกล่าว การม่กรอบระยะเวลาจำากัด้ติามท่�กฎหมายกำาหนด้ในการติรวจสอบรายงาน และทรัพิยากรท่�ม่อย่้อย่างจำากัด้ข้อง 
เจ้าหน้าท่�ผู้้้ม่หน้าท่�ในการติิด้ติามด้้แล

ทั�งน่� พิ.ร.บ. EEC และกฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับการควบคุม SEZ ไม่ปรากฎข้้อบัญญัติิโด้ยละเอ่ยด้เก่�ยวกับการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม
ส่งผู้ลให้จำาเป็นติ้องพิิจารณากฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมในประเทศไทยทั�งหลายประกอบ อย่างไรก็ติาม 
พิ.ร.บ. EEC นั�นสามารถูยกระดั้บการคุ้มครองสิ�งแวด้ลอ้มภูายใต้ิโครงสรา้งกฎหมายท่�มอ่ย้ไ่ด้้หาก พิ.ร.บ. ด้งักลา่วถูก้บงัคบัใชื่อ้ยา่ง 
เหมาะสม (โด้ยจะกล่าวติ่อไปอย่างละเอ่ยด้ด้้านล่าง) โด้ยพิ.ร.บ.ด้ังกล่าวสามารถูอำานวยความสะด้วกให้การประเมินผู้ลกระทบ 
สิ�งแวด้ล้อมด้ำาเนินไปอย่างรวด้เร็วในลักษณะท่�ไม่เป็นการทำาลายหร่อแทนท่�กลไกการคุ้มครองท่�ม่อย้่แล้วภูายใติ้กฎหมายเด้ิมได้้

จากปัญหาการจัด้การสิ�งแวด้ล้อมในพิ่�นท่� EEC นับแติ่โครงการพิัฒนาพิ่�นท่�บริเวณชื่ายฝั่งทะเลติะวันออก (Eastern Seaboard 
Development Program) นั�นสะท้อนให้เห็นว่าผู้้้กำาหนด้นโยบายควรพิิจารณากรอบกฎหมายท่�คุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมอย่าง
รอบคอบรว่มกบัผู้้ท้่�ได้้รบัผู้ลกระทบในพิ่�นท่� โด้ยต้ิองคำาน่งถูง่หลกัการพัิฒนาท่�ยั�งย่นและประเด็้นสิ�งแวด้ลอ้มเปน็หวัใจสำาคญั ทั�งน่�  
จะเห็นได้้ว่าในหลายครั�งจุด้บกพิร่องข้องการบังคับใชื่้ข้้อบทกฎหมายติ่าง ๆ ท่�ปรากฎอย้่ในปัจจุบันสามารถูแก้ไข้ได้้ด้้วยการจัด้
ให้ม่การเข้้าถู่งข้้อม้ลท่�ด้่ข้่�นและการม่ส่วนร่วมข้องชืุ่มชื่นในกระบวนการติัด้สินใจ ติามท่�ประกันไว้ใน ICCPR และ ICESCR หร่อ
ติราสารระหว่างประเทศและ/สนธิิสัญญาด้้านสิ�งแวด้ล้อมฉบับอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวข้้อง376 

กฎหมายหลายฉบับรวมถู่งประมวลกฎหมายแพ่ิงและพิาณิชื่ย์ ประมวลกฎหมายอาญา และพิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิ 
สิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ กำาหนด้ให้ประชื่าชื่นและชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบสามารถูเร่ยกร้องค่าชื่ด้เชื่ยในร้ปแบบข้องเงิน และในบาง
กรณ่การชื่ด้เชื่ยอาจประเมินจากม้ลค่าความเส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นข้องทรัพิยากรธิรรมชื่าติิอันถู้กทำาลายลง หร่ออาจหมายความถู่งค่า
ใชื่้จ่ายข้องรัฐบาลในการจัด้การมลพิิษท่�เกิด้ข้่�นได้้ 

374 สำานักงานทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อมจังหวัด้ระยอง, แผู้นสิ�งแวด้ล้อมในพิ่�นท่�เข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก พิ.ศ. 2561-2564, ด้้ได้้ท่� 
http://www.mnre.go.th/rayong/th/news/detail/45949 

375 สำานักข้่าว กรมประชื่าสัมพิันธิ์, ‘วางแผู้นโครงสร�างสิ�งแวด้ล�อมเพิ่�อข้จัด้วิกฤติข้ยะม้ลฝอยและนำ�าเส่ย’, ด้้ได้้ท่�:http://thainews.prd.go.th/th/
news/detail/TCATG190517155732919 

376 เชื่�น กรอบหลักการท่� 8 กรอบหลักการว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่นและสิ�งแวด้ล�อม (2561); หลักการท่� 17 , ปฏิิญญาริโอว่าด้้วยสิ�งแวด้ล�อมและการ
พิัฒนา และอนุสัญญาอาร์ฮ้ส (Aarhus Convention)

http://www.mnre.go.th/rayong/th/news/detail/45949
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190517155732919
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190517155732919


78 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ม่หลายคด้่ถู้กนำาข่้�นส่้กระบวนการยุติิธิรรมในชื่ั�นศาลโด้ยบุคคลและชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบเพิ่�อเร่ยกร้องค่าชื่ด้เชื่ยจากความ 
เส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นติ่อสิ�งแวด้ล้อมท่�พิวกเข้าหร่อชืุ่มชื่นได้้รับในพิ่�นท่�ติ่าง ๆ  มิใชื่่เฉพิาะในพิ่�นท่� SEZ และ EEC เท่านั�น อย่างไรก็ติาม 
ความท้าทายยังคงอย้่ท่�การบังคับใชื่้คำาพิิพิากษาเม่�อม่คำาตัิด้สิน ส่งผู้ลเป็นการละเมิด้สิทธิิข้องประชื่าชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในการ
ได้้รับการชื่ด้เชื่ยเย่ยวยาอย่างม่ประสิทธิิภูาพิ377

5.2 การขาดความคุ้มครองทางกฎหมายที่เพียงพอสำาหรับสิทธิในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ภูายใต้ิกฎหมายสิทธิิมนษุยชื่นระหวา่งประเทศ (ติามท่�อธิิบายไวใ้นสว่นท่� 2) นั�นการท่�มบ่ทบญัญติัิทางกฎหมายท่�ไมม่่ประสทิธิิภูาพิ
ในการควบคุมการพิัฒนาภูายในพิ่�นท่�เศรษฐกิจพิิเศษอาจส่งผู้ลให้เกิด้สภูาวะทางสิ�งแวด้ล้อมท่�ส่งผู้ลกระทบโด้ยติรงหร่อทางอ้อม
ติ่อสุข้ภูาพิได้้ โด้ยความล้มเหลวในการออกกฎหมายหร่อการบังคับใชื่้กฎหมายเพ่ิ�อป้องกันไม่ให้เกิด้ผู้ลกระทบด้ังกล่าวนั�นถู่อ
เป็นการละเมิด้พิันธิกรณ่ข้องรัฐในการปกป้องสิทธิิในสุข้ภูาพิติามท่�รับรองภูายใติ้ ICESCR และยังก่อให้เกิด้ภูัยคุกคามร้ายแรงติ่อ
สิทธิิในชื่่วิติติามท่�ประกันไว้ภูายใติ้ ICCPR378

กรอบกฎหมายข้องไทยในปจัจุบนัท่�เก่�ยวข้อ้งกบัการคุม้ครองสิ�งแวด้ลอ้มได้ถู้ก้บงัคบัใชื่ใ้นบรบิทพิ่�นท่� SEZ และ EEC เชื่น่เด้ย่วกนั 
เป็นท่�น่าสังเกติว่ากฎหมายท่�ใชื่้บังคับใน SEZ ไม่ปรากฎรายละเอ่ยด้ข้้อบทเก่�ยวกับคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมและกระบวนจัด้ทำาการ
ประเมินผู้ลกระทบทางสิ�งแวด้ลอ้มเปน็การเฉพิาะ เชื่น่เด้ย่วกบั พิ.ร.บ. EEC ท่�ไมไ่ด้้มข่้อ้บทการคุม้ครองสิ�งแวด้ลอ้มโด้ยละเอ่ยด้อย่าง
ชื่ดั้เจน แต่ิ พิ.ร.บ. ด้งักลา่วปรากฏิบทบญัญติัิเก่�ยวกบักระบวนการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�มาแทนท่�กระบวนการติามปกติิ

ในข้ณะท่�มาติรา 6 ข้องพิ.ร.บ. EEC ระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่�เกิด้ข้่�นภูายใน EEC ควรจะ “ทันสมัยและเป็นมิติรต่ิอ 
สิ�งแวด้ล้อมเพิ่�อเพิิ�มข้่ด้ความสามารถูในการแข้่งข้ันข้องประเทศ”379 เป็นท่�น่าสังเกติว่าไม่ปรากฎถู่งบทบัญญัติิท่�อธิิบายความ
หมายข้องคำาว่า “เป็นมิติรกับสิ�งแวด้ล้อม” นอกจากน่�มาติรา 30 ข้อง พิ.ร.บ.ด้ังกล่าวยังระบุว่าในกระบวนการร่างแผู้นผู้ังการใชื่้
ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน และแผู้นผู้ังการพิัฒนาโครงสร้างพิ่�นฐานและระบบสาธิารณ้ปโภูคใน EEC นั�น เจ้าหน้าท่�เก่�ยวข้้องติ้องคำาน่งถู่ง  
“สภูาพิแวด้ล้อมและระบบนิเวศติามหลักการการพิัฒนาอย่างยั�งย่นด้้วย” อย่างไรก็ติามบทบัญญัติิในมาติรา 8 กลับเอ่�อให้ม่การ
รวบรัด้ระยะเวลาเพิ่�ออำานวยในการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมภูายในเข้ติ EEC 

ในกรณ่ด้ังกล่าว การปรับใชื่้บทบัญญัติิอันม่ลักษณะผู่้อนปรนเก่�ยวกับการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมในพิ่�นท่� EEC นั�น
หากมก่ารด้ำาเนินการในลกัษณะท่�เปน็การบั�นทอนกลไกการป้องกันสิ�งแวด้ลอ้มท่�มอ่ย้เ่ด้มิทั�งกฎหมายภูายในและกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ อาจสง่ผู้ลใหก้ารคุม้ครองสิ�งแวด้ลอ้มข้องประเทศลด้ลง สิ�งเหลา่น่�แสด้งใหเ้หน็ถูง่อันติรายถูา้รฐับาลจะใชื่ก้รอบกฎหมาย
ข้อง EEC ในลักษณะหละหลวมเพิ่�อ “นำาร่อง” โครงการ เพิราะอาจนำาไปส้่การลด้ทอนมาติรฐานโด้ยรวมโด้ยเฉพิาะการคุ้มครอง
สิ�งแวด้ล้อมและชืุ่มชื่นท้องถูิ�น

5.2.1 ความคุ้มครองที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรัฐธรรมนูญ 

กรอบกฎหมายข้องไทยท่�เก่�ยวข้้องกับการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมนั�นจะถู้กปรับใชื่้ในบริบทข้อง EEC และ SEZ เชื่่นเด้่ยวกัน ด้ังนั�น
จ่งจำาเป็นจะติ้องนำากฎหมายท่�ควบคุม SEZ และ EEC มาพิิจารณาควบค่้กับกฎหมายภูายในประเทศฉบับอ่�นๆท่�เก่�ยวข้้องกับ 
สิ�งแวด้ลอ้ม ได้้แก่ รัฐธิรรมน้ญ พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มแหง่ชื่าติิ (ฉบบัแก้ไข้ พิ.ศ. 2561) และพิระราชื่บญัญติัิ
โรงงาน (ฉบับแก้ไข้ พิ.ศ. 2562) ซึ่่�งเป็นหน่�งในกฎหมายหลักท่�จะถู้กใชื่้เพิ่�อควบคุมการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมภูายในเข้ติพิ่�นท่� EEC 
และ SEZ 

377 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 กรุงเทพิฯ
378 OHCHR, ‘ความเห็นทั�วไป ฉบับท่� 36’, CCPR/C/GC/R.36/Rev.4, 20 พิฤษภูคม พิ.ศ. 2559, ย�อหน�า 62,ด้้ได้้ท่� https://tbinternet.ohchr.

org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
379 มาติรา 6, พิ.ร.บ. EEC

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf


79บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ

อาจกลา่วได้้วา่รฐัธิรรมน้ญแหง่ราชื่อาณาจกัรไทย พิ.ศ. 2560 ม่บทบญัญติัิหลายมาติราท่�กำาหนด้หน้าท่�ข้องบคุคล ชื่มุชื่น และรฐั ใน
การคุม้ครองสิ�งแวด้ล้อม รวมไปถู่งสิทธิิข้องบคุคลและชุื่มชื่นในการ “จดั้การ บำารงุรกัษา และใชื่ป้ระโยชื่นจ์ากทรพัิยากรธิรรมชื่าติ ิ
สิ�งแวด้ล้อม และความหลากหลายทางชื่่วภูาพิอย่างสมดุ้ลและยั�งย่น”380 

รัฐธิรรมน้ญยังกำาหนด้ให้รัฐม่หน้าท่� “อนุรักษ์ คุ้มครอง บำารุงรักษา ฟ้ื้นฟ้้ บริหารจัด้การ และใชื่้หร่อจัด้ให้ม่การใชื่้ประโยชื่น์ จาก
ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ สิ�งแวด้ล้อม และความหลากหลายทางชื่่วภูาพิ ให้เกิด้ประโยชื่น์อย่างสมดุ้ล และยั�งย่น โด้ยติ้องให้ประชื่าชื่น
และชืุ่มชื่นในท้องถูิ�นท่�เก่�ยวข้้องม่ส่วนร่วมด้ำาเนินการและได้้รับประโยชื่น์ จากการด้ำาเนินการด้ังกล่าวติามท่�กฎหมายบัญญัติิ”381 
รัฐธิรรมน้ญยังกล่าวติ่อไปอย่างชื่ัด้เจนว่า รัฐติ้อง “ด้ำาเนินการให้ม่การศ่กษา และประเมินผู้ลกระทบติ่อคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมและ
สขุ้ภูาพิข้องประชื่าชื่นหรอ่ชื่มุชื่น และ....จดั้ให้มก่ารรบัฟ้งัความคดิ้เหน็ข้องผู้้ม้ส่ว่นได้เ้สย่และประชื่าชื่นและชื่มุชื่นท่�เก่�ยวข้อ้งก่อน”382

อย่างไรก็ติาม ม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม ซึ่่�งเป็นองค์กรพัิฒนาเอกชื่นด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้องไทย ได้้ให้ข้้อสังเกติว่า สิทธิิการด้ำารง
ชื่่วิติอย้่ในสิ�งแวด้ล้อมท่�ด้่ (right to live in a heathy environment) ซึ่่�งปรากฎในรัฐธิรรมน้ญ พิ.ศ. 2550 ได้้ถู้กถูอด้ออกจาก
รัฐธิรรมน้ญฉบับปี 2560383 ถู่งแม้ว่าสิทธิิด้ังกล่าวจะได้้รับการยอมรับจากประชื่าคมโลกมากข่้�นเร่�อยๆ อ่กทั�งรัฐอ่�นๆ ได้้ให้การ
รบัรองสทิธิิด้งักลา่วไวใ้นรัฐธิรรมน้ญมากข้่�น การไม่กลา่วถูง่สทิธิดิ้งักลา่วออกจากรฐัธิรรมนญ้ฉบบัปจัจบุนัจง่เปน็เร่�องท่�นา่ผู้ดิ้หวงั
สำาหรับภูาคประชื่าสังคมเป็นอย่างมาก384 

ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ385 ม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อควบคุมมาติรฐานคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม386 ในเข้ติพิ่�นท่� 
ติ่าง ๆ  ท่�กำาหนด้ให้เป็นเข้ติอนุรักษ์สิ�งแวด้ล้อมและเข้ติควบคุมมลพิิษ387 นอกจาก พิ.ร.บ.ด้ังกล่าวยังควบคุมกระบวนการประเมิน
ด้า้นผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้ม/สขุ้ภูาพิ (EIA/EHIA)388 การกำาหนด้มาติรการในการควบคมุมลพิษิด้า้นติา่งได้แ้ก่ ทางอากาศ ทางเสย่ง 
ข้องเส่ยอันติราย และมลพิิษทางนำ�า ผู้่านมาติรการติ่าง ๆ เชื่่น การกำาหนด้มาติรฐานการปล่อยมลพิิษเพิ่�อควบคุมข้องเส่ยหร่อ
มลพิิษ389 เป็นท่�น่าสังเกติว่า พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ ได้้รับการแก้ไข้ในปี พิ.ศ. 2561 อย่างไรก็ติาม
การแก้ไข้ด้ังกล่าวเป็นเพิ่ยงการแก้ไข้เพิ่ยงบทบัญญัติิท่�เก่�ยวข้้องกับการควบคุมการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อม

ข้้อกังวลเก่�ยวกับกระบวนการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมติามท่�กำาหนด้ไว้ พิ.ร.บ. ได้้แก่ รายงานว่าการจัด้ทำาการประเมิน
ผู้ลกระทบนั�นถู้กติระเติร่ยมโด้ยหละหลวมรวมถู่งม่ข้้อม้ลไม่สอด้คล้องกับสภูาพิความเป็นจริง การข้าด้การม่ส่วนร่วมอย่างม่
ความหมายและแท้จริงข้องผู้้้ม่เก่�ยวข้้องทุกภูาคส่วน ข้้อกังวลเก่�ยวกับการรวบรัด้ขั้�นติอนต่ิางๆข้องการด้ำาเนินโครงการก่อนจัด้
ใหม้ก่ารประเมนิผู้ลกระทบด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม และข้อ้กงัวลเก่�ยวกบัประสทิธิภิูาพิข้องกระบวนการจดั้ทำารายงานและการติรวจสอบ
การปฏิิบัติิติามข้้อเสนอแนะ ซึ่่�งสามารถูส่งผู้ลโด้ยติรงติ่อโครงการภูายในพิ่�นท่� SEZ และพิ่�นท่�เข้ติ EEC ได้้ (อธิิบายไว้ด้้านล่างใน 
ส่วนท่� 5.3) 

380 มาติรา 43, รัฐธิรรมน้ญ 2560
381 มาติรา 57, รัฐธิรรมน้ญ 2560
382 มาติรา 58 รัฐธิรรมน้ญ 2560 
383 มาติรา 67 รัฐธิรรมน้ญฉบับปี พิ.ศ. 2550 บัญญัติิไว้ว่า “สิทธิิข้องบุคคลท่�จะม่ส�วนร�วมกับรัฐและชุื่มชื่นในการอนุรักษ์ บำารุงรักษาและการได้�

ประโยชื่นจ์ากทรัพิยากรธิรรมชื่าติแิละความหลากหลายทางชื่ว่ภูาพิ และในการคุ�มครอง ส�งเสริม และรักษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ล�อม เพิ่�อให�ด้ำารงชื่พ่ิอย้�
ได้�อย�างปกติแิละติ�อเน่�องในสิ�งแวด้ล�อมท่�จะไม�ก�อให�เกดิ้อนัติรายติ�อสขุ้ภูาพิอนามยั สวัสดิ้ภูาพิ หร่อคุณภูาพิช่ื่วิติข้องติน ย�อมได้�รับความคุ�มครอง
ติามความเหมาะสม” ด้้ ม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล�อม, ‘สิทธิิในการด้ำารงชื่่วิติอย้�ในสิ�งแวด้ล�อมท่�ด้่ท่�หายไปจากร�างรัฐธิรรมน้ญ’, 19 กรกฎาคม พิ.ศ. 
2559, ด้้ได้้ท่� https://bit.ly/2CtzlZT

384 RWI, ‘สิทธิิข้องผู้้�หญิงและสิทธิิในการเข้�าถู่งสิ�งแวด้ล�อมท่�สะอาด้ ปลอด้ภูัย ม่สุข้ภูาพิ และยั�งย่น’, พิ.ศ. 2562
385 พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ ด้้ได้้ท่�:http://web.krisdika.go.th/data//document/ext809/809866_0001.pdf 
386 มาติรา 32-34, พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ
387 มาติรา 42-45, พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ ติัวอย่างเชื่่น พิ่�นท่�อำาเภูอบางละมุงและอำาเภูอสัติห่บ จังหวัด้ชื่ลบุร่
388 มาติรา 46-51 พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ
389 หมวด้ท่� 4 ข้อง พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ นอกจากน่�ใน มาติรา 12 23 และ 31 ได้�จัด้ติั�งกองทุนเพิ่�อสิ�งแวด้ล�อมภูาย

ใติ�กระทรวงการคลัง โด้ยเจ�าหน�าท่�ข้องรัฐท่�เก่�ยวข้�องสามารถูใชื่�กองทุนน่�เพิ่�อด้ำาเนินการการจัด้การนำ�าเส่ยและกำาจัด้ข้ยะม้ลฝอย หร่อใชื่�เป็นกอง
ทนุให�หน�วยงานติ�างๆทั�งรฐับาล รฐัวสิาหกจิและเอกชื่นแก�ไข้ปญัหามลพิษิท่�ตินได้�ก�อข้่�นเพิราะการด้ำาเนนิกจิการข้องหน�วยงานเหล�านั�นหร่อกจิการ
อ่�น ๆ

http://web.krisdika.go.th/data//document/ext809/809866_0001.pdf


80 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและการควบคุมโรงงานขนาดเล็ก

พิ.ร.บ.โรงงานมว่ตัิถูปุระสงคเ์พิ่�อควบคมุและติรวจสอบการจดั้ติั�งและการด้ำาเนนิงานข้องโรงงาน โด้ยครอบคลมุนบัติั�งแติก่ารออก
ใบอนุญาติ การด้ำาเนินการ และการติ่ออายุใบอนุญาติข้องโรงงาน390

พิ.ร.บ. โรงงานได้้รับการแก้ไข้เม่�อปี พิ.ศ. 2562 และม่ผู้ลบังคับใชื่้ติั�งแติ่วันท่� 1 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2562391 บทบัญญัติิท่�แก้ไข้ 
เพิิ�มเติิมบางข้้อได้้ก่อให้เกิด้ข้้อห่วงกังวลว่าพิ.ร.บ.ด้ังกล่าวอาจทำาให้มาติรฐานการควบคุมโรงงานข้นาด้เล็กอ่อนแอลง เชื่่น การ
แก้ความหมายข้องคำาว่า “โรงงาน” จากเดิ้มท่�หมายถู่งอาคารหร่อสถูาน “ท่�ใชื่้เคร่�องจักรม่กำาลังรวมตัิ�งแติ่ห้าแรงม้าหร่อกำาลัง 
เท่ยบเท่าติั�งแติ่ห้าแรงม้าข้่�นไป หร่อใชื่้คนงานติั�งแติ่เจ็ด้คนข้่�นไป” โด้ยแทนท่�ด้้วยคำาว่าอาคารหร่อสถูาน “ท่�ใชื่้เคร่�องจักรม่กำาลัง
รวมติั�งแติ่ห้าสิบแรงม้าหร่อกำาลังเท่ยบเท่าติั�งแติ่ห้าสิบแรงม้าข้่�นไป หร่อใชื่้คนงานติั�งแติ่ห้าสิบคนข้่�นไป”

การแกไ้ข้คำานยิามด้งักลา่วนั�นอาจสง่ผู้ลให้โรงงานเกอ่บ 70,000 แหง่จาก 140,000 แหง่ทั�วประเทศ392 รวมถูง่ธิรุกจิท่�มค่วามเส่�ยง
สง้ท่�กอ่ใหเ้กดิ้ผู้ลกระทบติอ่สิ�งแวด้ลอ้ม เชื่น่ ธิรุกจิแยกข้ยะ รไ่ซึ่เคลิข้ยะ และจัด้เกบ็สารเคมอั่นติราย393 ไมอ่ย้ภู่ายใติข้้องคำาจำากดั้
ความข้องคำาว่าโรงงาน นอกจากน่�บทบัญญัติิท่�อนุญาติให้เจ้าหน้าท่�สามารถูปฏิิเสธิท่�จะติ่ออายุใบอนุญาติโรงงานได้้ หากโรงงาน
ไม่ปฏิิบัติิติามกฎหมายและข้้อบังคับการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมนั�นถู้กยกเลิกไปจากการแก้ไข้ล่าสุด้ ส่งผู้ลให้อำานาจในการควบคุม
ข้องกรมโรงงานอุติสาหกรรมลด้ลงรวมถู่งเป็นการลด้โทษผู้้้ประกอบการท่�ไม่ปฎิบัติิติาม394 สำาหรับบทลงโทษการไม่ปฏิิบัติิติาม 
คำาสั�งให้หยุด้ด้ำาเนินการหร่อปรับปรุงการด้ำาเนินงานข้องโรงงานก็ถู้กวิพิากษ์วิจารณ์ว่าไม่เพิ่ยงพิอติ่อการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม395 

บทบัญญัติทิ่�กล่าวมาข้้างติน้มน่ั�นม่ความเก่�ยวข้้องกบั SEZ และ EEC เน่�องจากโรงงานอุติสาหกรรมติา่ง ๆ  ทั�งข้นาด้เล็กและข้นาด้
กลางนั�นติั�งอย้่ในพิ่�นท่�396 และปฏิิเสธิไม่ได้้ว่าโรงงานทั�งท่�ติั�งอย้่และกำาลังจะก่อติั�งในพิ่�นท่�บริเวณด้ังกล่าวสามารถูสร้างผู้ลกระทบ
ติ่อสิ�งแวด้ล้อมอย่างมาก โด้ยบางโรงงานอาจไม่เข้้าข้่ายเป็นประเภูทกิจการท่�ติ้องจัด้ทำารายงานประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม  
แติ่ในทางปฏิิบัติิการประกอบกิจการอาจสร้างความเส่ยหายติ่อสิ�งแวด้ล้อมให้แก่พิ่�นท่�โด้ยรอบได้้

นอกจากน่�การแกไ้ข้บทบญัญตัิดิ้งักล่าวยังได้ข้้ยายอำานาจข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถูิ�นแทนท่�ควรจะเปน็อำานาจข้องกรมโรงงาน
อตุิสาหกรรมในการใชื่อ้ำานาจเหนอ่โรงงานข้นาด้เลก็ท่�ไมต่ิอ้งข้อใบอนญุาติกอ่นด้ำาเนนิการ397 ในกรณข่้อง ECC เลข้าธิกิาร สกพิอ.
ม่อำานาจในการอนุมัติิ อนุญาติ ออกใบอนุญาติ หร่อให้ความเห็นชื่อบ และม่อำานาจในการยอมรับการจด้ทะเบ่ยนหร่อการจด้แจ้ง
ติามพิ.ร.บ.โรงงาน398 ทั�งน่� แม้ว่ามาติราการด้ังกล่าวนำาไปส้่การกระจายอำานาจการติัด้สินใจเพิ่�อลด้ความล่าชื่้าข้องระบบราชื่การ 
แติ่ประเด้็นท่�นำามาส้่ข้้อห่วงกังกลค่อความเชื่่�ยวชื่าญในเร่�องด้ังกล่าวและความเข้้าใจในปัญหาสิ�งแวด้ล้อมท่�ซึ่ับซึ่้อนข้องเจ้าหน้าท่�
ส่วนท้องถูิ�น399 

390 เพิ่�อควบคมุการด้ำาเนินกจิการข้องโรงงาน กระทรวงอตุิสาหกรรมมอ่ำานาจในการกำาหนด้กฎเกณฑ์เก่�ยวกับท่�ตัิ�งโรงงาน สิ�งแวด้ล�อม ลักษณะอาคาร
ทั�งภูายนอกและภูายใน อุปกรณ์ กระบวนการผู้ลิติ รวมถู่งมาติรฐานและกระบวนการในการควบคุมการปล�อยข้องเส่ย มลพิิษ สารปนเป่�อนหร่อ
สิ�งอ่�นใด้ท่�ส่งผู้ลกระทบติ�อสิ�งแวด้ล�อมอันเป็นผู้ลมาจากการด้ำาเนินการข้องโรงงานนั�น

391 พิ.ร.บ. โรงงาน(ฉบับท่� 2) 2562, ด้้ได้้ท่� http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0213.PDF และพิ.ร.บ. โรงงาน 
(ฉบับท่� 3) 2562, ด้้ได้้ท่� http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0227.PDF

392 The Momentum, ร่างพิ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่กับการซึ่ำ�าเติิมปัญหาแก่ผู้้้ประกอบการ, 9 มกราคม 2562 ด้้ได้้ท่� https://themomentum.co/
amendment-to-the-factory-act/

393 iLaw, ‘ร�างพิ.ร.บ.โรงงาน: ระเบิด้เวลาข้องชืุ่มชื่นและสิ�งแวด้ล�อม’, 22 กุมภูาพิันธิ์ 2562, ด้้ได้้ท่� https://ilaw.or.th/node/5163 อย�างไรก็ติาม 
ธิุรกิจเหล�าน่�ยังคงติ�องปฏิิบัติิติามข้�อบังคับท�องท่�หร่อพิระราชื่บัญญัติิการสาธิารณสุข้ 2535

394 ก�อนหน�าน่� มาติรา 15 พิ.ร.บ. โรงงาน เจ�าหน�าท่�สามารถูปฏิิเสธิการติ�ออายุใบอนุญาติจัด้ติั�งโรงงานได้�หากโรงงานไม�ปฎิบัติิติามข้�อกำาหนด้
395 iLaw, ‘ร�างพิ.ร.บ.โรงงาน: ระเบิด้เวลาข้องชืุ่มชื่นและสิ�งแวด้ล�อม’, 22 กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2562, ด้้ได้้ท่� https://ilaw.or.th/node/5163
396 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ�าหน�าท่�อาวุโสสำานักงานนโยบายและแผู้นทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและ 

สิ�งแวด้ล�อม, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม 2562
397 พิ.ร.บ.สง่สรมิและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มแหง่ชื่าติ ิ(ฉบับท่� 3) 2561 โด้ยกอ่นหน้าน่� พิ.ร.บ. โรงงานพิ.ศ. 2535 มาติรา 35 37 และ 57 ใหอ้ำานาจ

พินักงานเจา้หนา้ท่�ในการติรวจสอบคณุสมบัติิข้องโรงงานและเคร่�องจกัรกล และม่อำานาจออกคำาสั�งใหผู้้้ฝ้า่ฝนืข้้อหา้มหยดุ้กระทำาการฝา่ฝนืนั�นและ
ปรับปรุงแก้ไข้เพิ่�อให้สอด้คล้องกับหลักเกณฑ์ภูายในระยะเวลาท่�กำาหนด้ หากไม่ปฏิิบัติิติามติ้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หร่อปรับไม่เกินหน่�ง
แสนบาท หร่อทั�งจำาทั�งปรับ และค่าปรับเพิิ�มเติิมไม่เกินห้าพิันบาทติลอด้ระยะเวลาท่�ฝ่าฝืนข้้อห้าม; โปรด้ด้้: การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับสมน่ก จง
ม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมจาก EEC Watch และนักวิชื่าการ, ฉะเชื่ิงเทรา, สิงหาคม 2562 ท่�ได้้ติั�งคำาถูามเก่�ยวกับความม่ประสิทธิิภูาพิใน
การลงโทษผู้้้ฝ่าฝืน และไม่ได้้สัด้ส่วนข้องบทลงโทษ และยังเสนอให้อัติราค่าปรับเท่ยบเท่าค่าเส่ยหายติามจริง; โปรด้ด้้: iLaw, ‘ร�างพิ.ร.บ.โรงงาน: 
ระเบิด้เวลาข้องชืุ่มชื่นและสิ�งแวด้ล�อม’, 22 กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2562, ด้้ได้้ท่� https://ilaw.or.th/node/5163

398 มาติรา 43 พิ.ร.บ. EEC
399 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับสมน่ก จงม่วศินผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมจาก EEC Watch และนักวิชื่าการ, ฉะเชื่ิงเทรา, สิงหาคม 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0213.PDF
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81บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พิ.ร.บ. วัติถูุอันติราย พิ.ศ. 2535400 (ฉบับแก้ไข้ พิ. ศ. 2562) ได้้วางกฎเกณฑ์ในการควบคุมสารอันติราย401 รวมถู่งการบัญญัติิ
หลักการข้อง “ค่าเส่ยหายเบ่�องติ้น” โด้ยให้ผู้้้รับประกันจ่ายค่าเส่ยหายเบ่�องติ้นให้แก่ผู้้้ได้้รับความเส่ยหายหร่อให้แก่หน่วยงาน
ข้องรัฐท่�ให้การช่ื่วยเหล่อหร่อเอกชื่นท่�ได้้มอบหมายจากหน่วยงานรัฐต่ิอความเส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นทันท่ โด้ยไม่ต้ิองรอการพิิส้จน์ 
ความรับผู้ิด้402

อน่�ง ในระหว่างปี 2559 – 2561 ม่รายงานถู่งเหติุการณ์ท่�เก่�ยวข้้องกับวัติถูุอันติรายจำานวนทั�งสิ�น 56 ครั�งในเข้ติ EEC (32 ครั�ง
เกิด้ข้่�นในจังหวัด้ระยอง 19 ครั�งในจังหวัด้ชื่ลบุร่ และอ่ก 5 ครั�งในจังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา) โด้ยเหติุการณ์ท่�เกิด้ข้่�นได้้แก่ เหติุเพิลิงไหม้ 
การระเบิด้ และการรั�วไหลข้องสารพิิษ403 เม่�อพิิจารณาถู่งจำานวนเหติุการณ์ท่�เกิด้ข้่�นในประเทศไทย โด้ยเฉพิาะในพิ่�นท่� EEC จะ
เห็นได้้ว่าบทบัญญัติิในเร่�องดั้งกล่าวม่ความสำาคัญเป็นอย่างมากเน่�องจากบุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบสามารถูเข้้าถู่งการเย่ยวยาท่�
ม่ประสิทธิิภูาพิและรวด้เร็วจากอันติรายท่�เกิด้ข้่�น โด้ยไม่ติ้องรอกระบวนการในชื่ั�นศาลท่�ยาวนาน หร่อข้ั�นติอนการบังคับติาม 
คำาพิิพิากษา วิธ่ิการน่�ยงัสามารถูลด้ความเส่�ยงติอ่การได้ร้บัสารพิษิท่�เปน็อนัติรายข้องประชื่าชื่นซึ่่�งเปน็องคป์ระกอบสำาคญัและนำา
ไปส้่การพิัฒนาสิ�งแวด้ล้อมและสุข้อนามัยในอุติสาหกรรมอย่างรอบด้้าน ติามท่�มาติรา 12 ICESCR ได้้ให้การรับรองไว้404 

พิ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พิ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง หร่อกฎหมายท้องถิู�นท่�ออกติามความในพิระราชื่บัญญัติิน่�405 ยังได้้กำาหนด้ 
กฎเกณฑ์อ่�น ๆ  เพิ่�อการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม เชื่่น กฎเกณฑ์ระเบ่ยบข้องอาคารโครงสร้าง และข้้อกำาหนด้สำาหรับระบบการจัด้การ
สิ�งแวด้ล้อมข้องอาคาร

พิ.ร.บ.สาธิารณสุข้ พิ.ศ. 2535 (แก้ไข้เพิิ�มเติิม 2560)406 กำาหนด้หลักเกณฑ์การกำาจัด้สิ�งปฏิิก้ลและข้ยะม้ลฝอย และม่กฎระเบ่ยบ
ท่�ควบคุมการจัด้ติั�งอาคาร โรงงาน หร่อสถูานประกอบการท่�ไม่ม่การระบายอากาศ การระบายนำ�า หร่อการควบคุมสารพิิษท่�เป็น
อันติรายติ่อสุข้ภูาพิท่�เพิ่ยงพิอ407 

การบังคับใชื่้พิ.ร.บ.การสาธิารณสุข้ให้ม่ประสิทธิิภูาพิยังเป็นอ่กหน่�งข้้อห่วงกังวลท่�สำาคัญ408 กล่าวค่อในปี 2560 รัฐบาลพิยายาม
ท่�จะแก้ไข้ข้้อห่วงกงัวลด้งักล่าวโด้ยการรบัเอาหลกัการกระจายอำานาจการติัด้สนิใจให้แก่องคก์รบรหิารสว่นท้องถูิ�นและเจา้หน้าท่�
ใหม้อ่ำานาจในการออกหร่อแกไ้ข้บทบัญญัติิทอ้งถิู�นและด้แ้ลกจิกรรมท่�อาจสง่ผู้ลกระทบต่ิอสขุ้ภูาพิข้องประชื่าชื่น409 นอกจากน่�ยงั
ปรากฎว่าม่การให้อำานาจอ่�น ๆ เชื่่น อำานาจในการออกใบอนุญาติและการกำาหนด้เง่�อนไข้ติ่อกิจการท่�เป็นอันติรายติ่อสุข้ภูาพิ410 
ได้้แก่ กิจการการจัด้การสิ�งปฏิิก้ลและม้ลฝอย อุติสาหกรรมสิ�งทอ อุติสาหกรรมยานยนติ์ อุติสาหกรรมกระด้าษ อุติสาหกรรม
การแพิทย์และการด้้แลสุข้ภูาพิ411 การสั�งให้เจ้าข้องหร่อผู้้้ครอบครองอาคารใด้ๆ ซึ่่อมแซึ่มหร่อร่�อถูอนอาคารท่�อาจเป็นอันติราย

400 พิ.ร.บ. วัติถูุอันติราย 2562 ด้้ได้้ท่� https://www.diw.go.th/hawk/law/haz/act4_62.pdf
401 กฎหมายกำาหนด้กฎเกณฑ์สำาหรับการนำาเข้้ามา การส่งกลับไป การผู้ลิติ การข้นส�ง การใชื่� การปล�อย และ การส�งออกวัติถูุอันติราย
402 มาติรา 69/1, พิ.ร.บ.วัติถูุอันติราย (ฉบับท่� 4)
403 ‘หลักการค�าเส่ยหายเบ่�องติ�น’ กำาหนด้ให�ผู้้�รับประกันติ�องรับผู้ิด้ชื่อบค�าเส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นกับผู้้�เส่ยหายจากวัติถูุอันติรายและหน�วยงานรัฐหร่อ 

หน�วยงานเอกชื่นท่�ได้�รับมอบหมายจากหน�วยงานรัฐในการเข้�าเก็บก้้ กำาจัด้ บำาบัด้ บรรเทา หร่อข้จัด้ความเส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นจากวัติถูุอันติราย โด้ย
ไม�ติอ้งมก่ารพิสิจ้นค์วามรบัผู้ดิ้ และให�ผู้้�รบัประกนัมส่ทิธิไิล�เบ่�ยกบับคุคลภูายนอกผู้้�ก�อความเสย่หาย; โปรด้ด้:้ กรงุเทพิธิรุกจิ, ‘กรอ.ชื่่� พิ.ร.บ. วตัิถูุ
อันติรายใหม�ใชื่�บังคับติุลาคมน่�’, 1 มิถูุนายน 2562, ด้้ได้้ท่� https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/836729 

404 CESCR, ความเห็นทั�วไปท่� 14 ข้้อ 12 สิทธิิในการม่สุข้ภูาพิติามมาติรฐานส้งสุด้เท่าท่�เป็นได้้, เอกสาร UN E/C.12/2000/4, 11 สิงหาคม 2543, 
ย�อหน�า 51, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

405 มาติรา 8 และ 10, พิ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
406 พิ.ร.บ. การสาธิารณสุข้ ด้้ได้้ท่� http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=1HLaws2016
407 มาติรา 25, พิ.ร.บ.การสาธิารณสุข้
408 กรมอนามยั, ‘ค้�มอ่พิระราชื่บัญญติัิการสาธิารณสขุ้ พิ.ศ. 2535’, ธินัวาคม 2561, ด้ไ้ด้ท้่� http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/

DRAWER002/GENERAL/DATA0001/00001422.PDF 
409 มาติรา 6-7, พิ.ร.บ.การสาธิารณสุข้
410 สำาหรับประเภูทกจิการท่�ส�งผู้ลกระทบติ�อสขุ้ภูาพิ, ด้:้ ประกาศกระทรวงสาธิารณสขุ้ เร่�อง กจิการท่�เปน็อนัติรายติ�อสขุ้ภูาพิ, ลงวนัท่� 17 กรกฎาคม 

พิ.ศ. 2558, ด้้ได้้ท่� http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0000/00000348.PDF  
ฉบับท่� 2, ลงวันท่� 12 กุมภูาพิันธิ์ 2561, ด้้ได้้ท่� http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/
DATA0000/00000763.PDF และ ฉบับท่� 3, ลงวันท่� 16 ติุลาคม 2562, ด้้ได้้ท่� http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/
DRAWER002/GENERAL/DATA0001/00001958.PDF 

411 มาติรา 19-20 และมาติรา 31-33, พิ.ร.บ.การสาธิารณสุข้

https://www.diw.go.th/hawk/law/haz/act4_62.pdf
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/836729
https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
http://laws.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/laws/main.php?filename=1HLaws2016
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0001/00001422.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0001/00001422.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0000/00000348.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0000/00000763.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0000/00000763.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0001/00001958.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/DATA0001/00001958.PDF


82 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ติ่อสุข้ภูาพิ หร่อไม่ถู้กติ้องด้้วยสุข้ลักษณะ รวมถู่งการควบคุมสารอันติรายติ่างๆ412 อน่�ง ในพิ่�นท่� EEC เป็นท่�สังเกติว่าเลข้าธิิการ 
สกพิอ. ม่อำานาจในการอนุมัติิ อนุญาติ ออกใบอนุญาติ หร่อให้ความเห็นชื่อบติามพิ.ร.บ.น่� รวมถู่ง พิ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ทั�งน่�ทั�ง
นั�น ความม่ประสิทธิิภูาพิข้องร้ปแบบการกระจายอำานาจส้่องค์กรส่วนท้องถูิ�นข้องรัฐบาลจ่งยังเป็นเร่�องท่�ติ้องประเมินกันติ่อไป

การแก้ไข้บทบัญญัติิข้องกฎหมายเม่�อไม่นานมาน่�ก่อให้เกิด้พัิฒนาการทางกฎหมาย ได้้แก่ในการแก้ไข้บทบัญญัติิท่�เก่�ยวข้้องกับ
การชื่ด้เชื่ยค่าเส่ยหายเบ่�องติ้นติามพิ.ร.บ.วัติถูุอันติรายติามท่�อธิิบายไว้ อย่างไรก็ติามการแก้ไข้บทบัญญัติิอ่�น ๆ อาจส่งผู้ลติรงกัน
ข้้ามทำาให้คุณภูาพิการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมโด้ยรวมลด้ลง เชื่่น พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิท่�อนุญาติ
ให้ม่การด้ำาเนินขั้�นติอนแบบรวบรัด้ก่อนการจัด้ทำาการประเมินผู้ลด้้านกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมจะเสร็จสิ�น (อธิิบายด้้านล่าง  
ในส่วนท่� 5.3.3) ท่�เอ่�อติ่อการหลบหล่กกลไกการกำากับด้้แลการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมในลักษณะท่�เป็นประโยชื่น์ติ่อ 
นักลงทุน อ่กทั�งการแก้ไข้ พิ.ร.บ. โรงงานฉบับล่าสุด้ยังส่งผู้ลให้กฎระเบ่ยบในการควบคุมโรงงานข้นาด้เล็กม่เคร่�องม่อน้อยลงและ
เป็นการจำากัด้บทบาทกรมโรงงานอุติสาหกรรมในการติรวจสอบการปฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้องกิจการ

การวิเคราะห์กรอบทางกฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับ EEC และ SEZ จะติ้องคำาน่งถู่งความเก่�ยวกันข้องกฎหมายหลายฉบับท่�เก่�ยวข้้อง 
ซึ่่�งบางส่วนได้้ถู้กแก้ไข้โด้ยนำาบทเร่ยนจากพ่ิ�นท่� EEC และกฎหมายเดิ้มมาพิิจารณา รวมถู่งกรณ่ท่�กฎหมายถู้กนำามาใชื่้โด้ยไม่
สอด้คล้องกับบริบทข้อง EEC แติ่แม้ว่าจะม่สัญญาณเชื่ิงบวกติ่อแนวโน้มการแก้ไข้กฎระเบ่ยบด้้านสิ�งแวด้ล้อมให้เข้้มงวด้ข้่�น  
แติ่การแก้ไข้ในบางกรณ่กลับส่งผู้ลให้มาติรฐานการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมและชืุ่มชื่นท้องถูิ�นลด้ลง ทั�งน่� กรอบทางกฎหมายรวมทั�ง
การปรับใชื่้ท่�ไม่ม่ประสิทธิิภูาพินั�นสามารถูส่งผู้ลให้เกิด้ปัญหามลพิิษทางนำ�า อากาศ และดิ้น ผู้่านทางกระบวนการอุติสาหกรรม
การผู้ลิติและอุติสาหกรรมขุ้ด้เจาะ รวมทั�งเพิิ�มความเส่�ยงต่ิอการได้้รับสารพิิษท่�เป็นอันติรายข้องประชื่าชื่นอันไปส่้การละเมิด้
พิันธิกรณ่ข้องประเทศไทยในการปกป้องสิทธิิในสุข้ภูาพิ ทั�งน่� รัฐบาลไทยม่พิันธิกรณ่ในการจัด้การกับข้้อบกพิร่องเหล่าน่�รวมทั�ง
แก้ไข้กฎหมายและข้้อบังคับท่�เก่�ยวข้้องผู่้านกระบวนการการรับฟั้งความคิด้เห็นอย่างม่ความหมาย เพ่ิ�อรับรองว่าการคุ้มครอง 
สิ�งแวด้ล้อมท่�สอด้คล้องกับพิันธิกรณ่ทางกฎหมายสิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศ

5.3 กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสทิธิิมนษุยชื่นระหวา่งประเทศกำาหนด้พัินธิกรณข่้องรฐัในการประกนัสภูาพิแวด้ลอ้มท่�ปลอด้ภูยั สะอาด้ ม่สขุ้ภูาพิด้ ่และ
ยั�งย่น เพิ่�อให้เป็นไปติามหลักการเคารพิ คุ้มครอง และเติิมเติ็มหลักสิทธิิมนุษยชื่น กฎหมายยังกำาหนด้ให้ม่การจัด้ทำาการประเมิน
ผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมเพ่ิ�อประเมินผู้ลกระทบด้้านลบข้องโครงการและกิจกรรมอุติสาหกรรมท่�อาจจะเกิด้ข้่�นติ่อชืุ่มชื่นทั�ง
มลพิิษทางอากาศ นำ�า หร่อด้ิน นอกจากน่�กฎหมายยังกำาหนด้ว่ากระบวนการด้ังกล่าวติ้องม่การม่ส่วนร่วมเพิ่�อให้ประชื่าชื่นม่ส่วน
ในการติัด้สินใจเก่�ยวกับสิ�งแวด้ล้อม413 การไม่ปฏิิบัติิติามข้้อผู้้กพิันหล่าน่� ไม่เพิ่ยงแติ่เป็นการละเมิด้พิันธิกรณ่ระหว่างประเทศ แติ่
ยงัส่งผู้ลใหเ้กดิ้การเส่�อมโทรมข้องสภูาพิแวด้ลอ้มซึ่่�งกระทบติอ่สทิธิใินชื่ว่ติิ414 อาหาร สขุ้ภูาพิ นำ�า และท่�อย้อ่าศยัข้องประชื่าชื่น415

โครงการสิ�งแวด้ล้อมแห่งสหประชื่าชื่าติิ (UNEP) ได้้ติ่พิิมพิ์ “บันท่กเบ่�องติ้นเก่�ยวกับเป้าหมายและหลักการเก่�ยวกับการประเมิน
ผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อม” ในปี 2530 โด้ยเน้นยำ�าว่า

• กิจกรรมต่ิาง ๆ ไม่สามารถูด้ำาเนินการหร่ออนุญาติให้กระทำาได้้ถู้ามิได้้ม่การพิิจารณาผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมก่อน
ติั�งแติ่ชื่่วงแรก (หลักการท่� 1)

• ข้้อม้ลท่�ปรากฎเป็นส่วนหน่�งข้องการประเมินผู้ลกระทบควรได้้รับการติรวจสอบอย่างเป็นกลางก่อนการติัด้สินใจติ่าง ๆ 
(หลักการท่� 6)

• หน่วยงานข้องรัฐ ภูาคประชื่าชื่น ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญ และกลุ่มผู้้้สนใจ ควรได้้รับโอกาสอย่างเหมาะสมในการแสด้งความคิด้เห็น
เก่�ยวกับการประเมินผู้ลกระทบก่อนท่�จะทำาการติัด้สินใจใด้ๆเก่�ยวกับกิจกรรมด้ังกล่าว (หลักการ 7) และ

412 มาติรา 21-26, พิ.ร.บ.การสาธิารณสุข้
413 ติัวอย�าง, กรอบหลักการท่� 1 8 และ 9, กรอบหลักการว�าด้�วยสิทธิิมนุษยชื่นและสิ�งแวด้ล�อม; อนุสัญญาอาร์ฮ้ส (Aarhus Convention); หลักการ

ท่� 10 และ 17 ปฏิิญญาริโอเก่�ยวกับสิ�งแวด้ล�อมและการพิัฒนา
414 ความเห็นทั�วไปท่� 36, ย�อหน�า 62 ซึ่่�งคณะกรรมการ ฯ กล�าวว�า ในการเคารพิสิทธิิท่�จะม่ชื่่วิติ รัฐติ�องด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบติ�อสิ�งแวด้ล�อม 

และจัด้ชื่�องทางท่�เหมาะสมสำาหรับการเข้�าถู่งข้�อม้ลเก่�ยวกับสภูาพิแวด้ล�อมท่�เป็นอันติราย
415 John H Knox, ‘รายงานผู้้�ติรวจการอิสระว�าด้�วยประเด็้นพัินธิกรณ่ทางสทิธิิมนษุยชื่น ท่�เก่�ยวข้�องกับการม่สิ�งแวด้ล�อมท่�ปลอด้ภัูย สะอาด้ ม่สขุ้ภูาพิ

ท่�ด้่ และยั�งย่น’, เอกสาร UN ท่�. A/HRC/22/43, 2012, ย�อหน�า 42



83บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

• ไมค่วรมก่ารติดั้สนิใจวา่กจิกรรมท่�เสนอควรได้ร้บัอนญุาติหรอ่ด้ำาเนนิการหรอ่ไมจ่นกวา่จะพิจิารณาความคดิ้เหน็ข้องผู้้ม้่
ส่วนได้้เส่ยติามระยะเวลาท่�เหมาะสม (หลักการ 8)416

แนวปฏิิบัติิท่�ด้่ข้องการกระบวนการประเมินผู้ลกระทบทางสิ�งแวด้ล้อมยังได้้รับการพิัฒนาโด้ยสมาคมระหว่างประเทศเพ่ิ�อการ
ประเมินผู้ลกระทบ (International Association for Impact Assessment) ภูายใติ้โครงการ EIA Global Guidelines โด้ย
ระบุว่าการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมควรประกอบไปด้้วยลักษณะท่�สำาคัญ กล่าวค่อ หลักการเคร่งครัด้ ปรับใช้ื่ได้้ สัมพัินธ์ิ
กัน คุ้มค่า ม่ประสิทธิิภูาพิ ติรงประเด้็น ปรับเปล่�ยนได้้ ม่ส่วนร่วม ม่พิ่�นฐานทางสหวิทยาการ เชื่่�อถู่อได้้ บ้รณาการ โปร่งใส  
และเป็นระบบ417

นอกจากน่� แนวปฏิิบัติิท่�ด้่ในการประเมินผู้ลกระทบติ่อสิ�งแวด้ล้อมยังได้้เน้นยำ�าว่าเพิ่�อประกันการ “ม่ส่วนร่วม” นั�น กระบวนการ
ประเมินผู้ลกระทบควรเปิด้โอกาสให้ม่การแจ้งติ่อสมาชื่ิกชืุ่มชื่นท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้้องหร่อได้้รับผู้ลกระทบ เพิ่�อนำาข้้อม้ลหร่อข้้อกังวล
ท่�ได้้รับจากรับฟ้ังความคิด้เห็นข้องผู้้้ท่�เก่�ยวข้้องในชืุ่มชื่นเข้้าไปพิิจารณาและข้้อพิิจารณาด้ังกล่าวควรปรากฎชื่ัด้เจนในร้ปแบบ
เอกสารและกระบวนการการติัด้สินใจ 

จากปัญหาสิ�งแวด้ล้อมท่�เกิด้ข้่�นในพิ่�นท่�โครงการพิัฒนาชื่ายฝั่งทะเลติะวันออก มาติรการป้องกันท่�ม่ประสิทธิิภูาพิเชื่่นการ
ประเมินผู้ลกระทบด้้านระบบนิเวศวิทยาและสุข้ภูาพิ จ่งม่ความสำาคัญอย่างมากเพิ่�อให้เกิด้การคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม การประเมิน 
ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มอยา่งเพิย่งพิอจ่งเปน็เคร่�องมอ่หลกัในการประเมนิผู้ลกระทบท่�อาจเกดิ้ข้่�นและเปน็มาติรการเพิ่�อชื่ด้เชื่ยความ
เสย่หายจากผู้ลกระทบด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม ด้ว้ยความท่�ผู้ลกระทบด้งักลา่วอาจสง่ผู้ลโด้ยพิลันติอ่การใชื่ส้ทิธิอิ่�นๆข้องประชื่าชื่นอก่ด้ว้ย

5.3.1 ประเภทของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายไทย

รายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมภูายใติ้กรอบทางกฎหมายไทยสามารถูจำาแนกออกได้้แก่ (1) การศ่กษาและมาติรการ
ป้องกันและแก้ไข้ผู้ลกระทบติ่อคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมและความปลอด้ภัูย (ESA)418 (2) รายการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม 
เบ่�องติ้น (IEE)419 (3) การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม (EIA) (4) การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมและสุข้ภูาพิ (EHIA) และ  
(5) รายงานการติรวจสอบเก่�ยวกับการด้ำาเนินการติามหลัก EIA หร่อ EHIA (“รายงานการติรวจสอบ”)

การทำา EIA และ EHIA รวมถูง่การทำารายงานติรวจสอบมค่วามสำาคญัและสอด้คลอ้งกับวตัิถูปุระสงคข์้องรายงานฉบับน่� เน่�องจาก
การประเมินผู้ลกระทบดั้งกล่าวถู้กใชื่้อย่างกว้างข้วางเพ่ิ�อประเมินผู้ลกระทบท่�เกิด้จากภูาคธุิรกิจในพ่ิ�นท่� EEC อย่างไรก็ติาม
ประสทิธิภิูาพิข้องรายงานนั�นถูก้ติั�งข้อ้กงัข้าโด้ยชื่มุชื่นท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบรวมถูง่ผู้้เ้ชื่่�ยวชื่าญอยา่งมาก โด้ยหลกั บรษิทัจะต้ิองทำา EIA 
หร่อ EHIA หร่อไม่นั�นข้่�นอย้่กับข้นาด้และประเภูทข้องธิุรกิจ อย่างไรก็ติาม ในการพิัฒนาพิ่�นท่� EEC และ SEZ นั�นกฎหมายไม่ได้้
บงัคบัใหม้ก่ารทำา SEA ท่�ม่ความเข้ม้งวด้ แติเ่ปน็ไปติามกฎหมายและระเบย่บหลายฉบับท่�ควบคมุการประเมินผู้ลกระทบในระด้ับ
โครงการ ทั�งท่�กำาหนด้เง่�อนไข้เคร่งครัด้และท่�ม่ความผู่้อนปรนกว่า ก่อให้เกิด้เป็นประเด้็นปัญหาทำาให้การการจัด้ทำารายงานการ

416 โครงการสิ�งแวด้ล�อมแห�งสหประชื่าชื่าติิ, ‘เป้าหมายและหลักการการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม, 16 มกราคม พิ.ศ. 2530, ด้้ได้้ท่�: https://
elaw.org/system/files/unep.EIA_.guidelines.and_.principles.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

417 International Association for Impact Assessment, ‘หลักการสำาหรับแนวปฏิิบัติิท่�ด้่เย่�ยมในการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม’, มกราคม 
พิ.ศ. 2542, ด้้ได้้ท่� https://www.sdwg.org/wp-content/uploads/2019/05/EIA-principles.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

418 รายงานเก่�ยวกับการศ่กษาและมาติรการป�องกันและแก�ไข้ผู้ลกระทบติ�อคุณภูาพิสิ�งแวด้ล�อมและความปลอด้ภูัย (Environmental and Safety 
Assessment หร่อ ESA) เป็นรายงานท่�ติ�องย่�นติ�อกระทรวงอุติสาหกรรม การจัด้ทำารายงาน ESA ม่ไว�สำาหรับโรงงานข้นาด้เล็กท่�ไม�ม่หน�าท่�ติ�อง
จัด้ทำารายงาน EIA เชื่�น โรงงานท่�ประกอบกจิการทอผู้�า การฟ้อกย�อมส ่การทำาหนงัเทย่ม และการทำากระด้าษ. ด้:้ ประกาศกระทรวงอตุิสาหกรรม 
เร่�อง การจัด้ทำารายงานเก่�ยวกับการศ่กษาและมาติรการป�องกันและแก�ไข้ผู้ลกระทบติ�อคุณภูาพิสิ�งแวด้ล�อมและความปลอด้ภูัย พิ.ศ. 2552

419 มาติรา 50 ข้องพิระราชื่บญัญัติสิ�งเสริมและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ล�อม พิ.ศ. 2561 บัญญตัิิถู่งการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อมเบ่�องติ�น ท่�ติ�องย่�น
ติ�อกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม โด้ยรายงานประกอบด้�วยการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อมเบ่�องติ�นท่�อาจเกิด้ข้่�นในโครงการ
ข้นาด้เล็กในเข้ติพิ่�นท่�คุ�มครองสิ�งแวด้ล�อม เชื่�น พิ่�นท่�อำาเภูอบางละมุง และอำาเภูอสัติห่บ จังหวัด้ชื่ลบุร่ ซึ่่�งติั�งอย้�ใน EEC รายงานการประเมินผู้ล 
กระทบสิ�งแวด้ล�อมเบ่�องติ�น จะม่รายละเอ่ยด้และข้ั�นติอนท่�น�อยกว�ารายงาน EIA และกำาหนด้ให้อย�างน�อยติ�องม่การจัด้ทำาการรับฟ้ังความ
คิด้เห็นหน่�งครั�ง. โปรด้ด้้: ประกาศกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม เร่�อง กำาหนด้แนวทางในการจัด้ทำารายงานผู้ลกระทบสิ�ง
แวด้ล�อมเบ่�องติ�น และรายงานการวิเคราะห์ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อม ในเข้ติพ่ิ�นท่�คุ�มครองสิ�งแวด้ล�อมในบริเวณพ่ิ�นท่�อำาเภูอบางละมุง และอำาเภูอ
สัติห่บ จังหวัด้ชื่ลบุร่ พิ.ศ. 2553, 5 พิฤศจิกายน พิ.ศ. 2553, ด้้ได้้ท่� http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=c 
md&year=2548&lawPath=c2_0672_2548; และคณะกรรมการกฤษฎก่า, ‘สรุปแนววนิจิฉยัข้องการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อม’, 672/2548, 
ติลุาคม พิ.ศ. 2551, ด้้ได้ท่้� http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2548&lawPath=c2_0672_2548

https://elaw.org/system/files/unep.EIA_.guidelines.and_.principles.pdf
https://elaw.org/system/files/unep.EIA_.guidelines.and_.principles.pdf
https://www.sdwg.org/wp-content/uploads/2019/05/EIA-principles.pdf
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2548&lawPath=c2_0672_2548
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2548&lawPath=c2_0672_2548
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=2548&lawPath=c2_0672_2548


84 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มเหลา่น่�ไมเ่ข้ม้แข้ง็ การจดั้ทำารายงานการประเมนิผู้ลกระทบด้้านสขุ้ภูาพิระดั้บชุื่มชื่น (Community 
Health Impact Assessment Reports หร่อ CHIA) เองก็ม่ศักยภูาพิระด้ับหน่�งในการแก้ไข้ข้้อพิกพิร่องท่�เกิด้จากกระบวนการ 
EIA/EHIA แม้ว่ากระบวนการด้ังกล่าวจะไม่ได้้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ หร่อไม่ได้้รับสถูานะเท่ยบเท่ากับการประเมินเป็น
อย่างทางการ (อธิิบายติ่อไปด้้านล่าง)

การจดั้ทำารายงานประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม (Environmental Impact Assessment หรอ่ EIA)420 พิ.ร.บ.สง่เสริมและรักษา
คุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ421 กำาหนด้ให้โครงการหร่อกิจกรรมทั�งสิ�น 35 ประเภูทท่�อาจม่ผู้ลกระทบติ่อ “ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ 
คุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม สุข้ภูาพิ อนามัย คุณภูาพิชื่่วิติ หร่อส่วนได้้เส่ยอ่�นใด้ข้องประชื่าชื่น สังคม หร่อสิ�งแวด้ล้อม” ติ้องทำาการ
ประเมิน EIA 

หลายโครงการในเข้ติพิ่�นท่� SEZ และ EEC จำาเป็นติ้องจัด้ทำา EIA เชื่่น การจัด้ติั�งนิคมอุติสาหกรรม โรงงานข้นาด้ใหญ่ การจัด้สรร
ท่�ด้ินเพ่ิ�อจัด้ตัิ�งพ่ิ�นท่�พัิฒนาใน SEZ และระบบการสาธิารณ้ปโภูคท่�จำาเป็น โด้ยขั้�นติอน ประเภูท และข้นาด้ข้องโครงการหร่อ
กิจกรรมท่�ติ้องจัด้ทำา EIA นั�นถู้กกำาหนด้ไว้ในพิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิและประกาศข้องกระทรวง
ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม ในกระบวนการจัด้เติร่ยมรายงาน EIA นั�นต้ิองม่การรับฟั้งความคิด้เห็นข้องประชื่าชื่น 
อย่างน้อยสองครั�ง422 และรายงาน EIA ม่ระยะเวลาการบังคับใชื่้ทั�งสิ�น 5 ปีนับแติ่การได้้รับแจ้งการอนุมัติิข้องรายงาน423

การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมและสุข้ภูาพิ (Environmental and Health Impact Assessment หร่อ EHIA) โด้ยหลักการ
ทั�วไปนั�นม่การกำาหนด้ใหโ้ครงการหร่อกิจกรรมทั�งสิ�น 12 ประเภูทท่�อาจสง่ผู้ลกระทบอยา่งรนุแรงต่ิอทรพัิยากรธิรรมชื่าติ ิคณุภูาพิ
สิ�งแวด้ลอ้ม สขุ้ภูาพิ อนามยั และคณุภูาพิชื่ว่ติิข้องคนในชุื่มชื่น424 ได้แ้ก ่นคิมอตุิสาหกรรม อตุิสาหกรรมปโิติรเคม่ หร่ออตุิสาหกรรม
ถูลุงแร่ โครงการท่�เก่�ยวกับธุิรกิจสายการบิน ท่าเร่อ เข่้�อน อ่างเก็บนำ�า หร่อโรงไฟ้ฟ้้าพิลังความร้อน425 ท่�ติ้องจัด้ทำา EHIA เชื่่น
เด้่ยวกันกับการประเมินผู้ล EIA ข้ั�นติอน ประเภูท และข้นาด้ข้องโครงการหร่อกิจกรรมท่�ติ้องด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบต่ิอ 
สิ�งแวด้ลอ้มและสขุ้ภูาพินั�นติอ้งเป็นไปติามพิ.ร.บ.สง่เสริมและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มแหง่ชื่าติแิละประกาศกระทรวงทรพัิยากรธิรรมชื่าติิ
และสิ�งแวด้ลอ้มท่�เก่�ยวข้้อง เปน็ท่�นา่สงัเกติวา่ในกระบวนการจดั้ทำารายงาน EHIA จะต้ิองม่การจดั้ใหร้บัฟั้งความคดิ้เหน็ประชื่าชื่น
อย่างน้อยสามครั�ง และเชื่่นเด้่ยวกับการจัด้ทำารายงาน EIA รายงาน EHIA ม่ระยะเวลาใชื่้บังคับ 5 ปีนับติั�งแติ่วันท่�ได้้รับจด้หมาย
อนุญาติ 

รายงานการติรวจสอบ (Monitoring Report) ติ้องม่การจัด้ทำารายงานเพ่ิ�อเสนอติ่อกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและ 
สิ�งแวด้ลอ้มปลีะ 1 ครั�ง หร่อติามท่�คณะกรรมการผู้้ช้ื่ำานาญการ (คชื่ก.) สงักดั้กระทรวงทรพัิยากรธิรรมชื่าติแิละสิ�งแวด้ลอ้มกำาหนด้ 
ติามหลกัเกณฑใ์นประกาศกระทรวงฯ426 โด้ยรายงานการติรวจสอบถู่อเปน็หน่�งในกลไกสำาหรบัการติรวจสอบการด้ำาเนนิการติาม
มาติรการท่�กำาหนด้ไว้ในรายงาน EIA/EHIA

420 มาติรา 46 และ 48, พิระราชื่บัญญัติิการส�งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล�อมแห�งชื่าติิ
421 รวมถู่งการทำาเหม่องแร่ นิคมอุติสาหกรรม การพิัฒนาปิโติรเล่ยมและระบบข้นส่งปิโติรเล่ยมทางท่อ การผู้ลิติป้นซึ่่เมนติ์ อุติสาหกรรมเหล็กหร่อ

เหล็กกล้า โรงงานปรับคุณภูาพิข้องเส่ยเฉพิาะสำาหรับกากอุติสาหกรรม โรงไฟ้ฟ้้าพิลังความร้อน ระบบทางพิิเศษ ทางหลวงหร่อถูนน ท่าเท่ยบเร่อ 
การชื่ลประทาน อาคารอย่้อาศยัท่�มพ่ิ่�นท่�ใชื่ส้อยตัิ�งแต่ิ 4,000 ติารางเมติร ข้่�นไป หร่อการจดั้สรรท่�ด้นิเพิ่�อเปน็ท่�อย้อ่าศยัหร่อประกอบการพิาณชิื่ย ์
ม่เน่�อท่�เกินกว่า 100 ไร่ ด้้ ประกาศกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม เร่�องกำาหนด้โครงการ กิจการ หร่อการด้ำาเนินการ ซึ่่�งต้ิอง 
จัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม และหลักเกณฑ์ วิธิ่การ และเง่�อนไข้การจัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม,  
19 พิฤศจิกายน พิ.ศ. 2561, ด้้ได้้ท่�:http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/04/Eialaweng.pdf

422 เพิิ�งอ้าง
423 มาติรา 51/6, พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม
424 ประกาศกระทรวงทรพัิยากรธิรรมชื่าติแิละสิ�งแวด้ลอ้ม เร่�อง กำาหนด้โครงการกจิการ หรอ่การด้ำาเนินการท่�อาจม่ผู้ลกระทบติอ่ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ

คุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม สุข้ภูาพิ อนามัย คุณภูาพิชื่่วิติ ข้องประชื่าชื่นในชืุ่มชื่นอย่างรุนแรงซึ่่�งติ้องจัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธิ่การ และเง่�อนไข้ในการจัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม, 19 พิฤศจิกายน พิ.ศ. 2561, ด้้ได้้ท่� http://www.
onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/04/lawengEHIA.pdf

425 เพิิ�งอ้าง, เอกสารแนบท้าย 1
426 มาติรา 51/5, พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม. ประกาศกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม เร่�อง หลักเกณฑ์ และวิธิ่การ

จัด้ทำารายงานผู้ลการปฏิบัิติติิามมาติรการท่�กำาหนด้ไวใ้นรายงานการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มซึ่่�งผู้้ด้้ำาเนนิการ หรอ่ผู้้ข้้ออนญุาติจะติอ้งจดั้ทำา
เม่�อได้้รับอนุญาติให้ด้ำาเนินโครงการหร่อกิจการแล้ว พิ.ศ. 2561, 4 มกราคม พิ.ศ. 2561, ด้้ได้้ท่�: http://www.onep.go.th/eia/wp-content/
uploads/2019/01/Monitor40162.pdf

http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/04/Eialaweng.pdf
http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/04/lawengEHIA.pdf
http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/04/lawengEHIA.pdf
http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/01/Monitor40162.pdf
http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/01/Monitor40162.pdf


85บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

จากท่�กล่าวมาทั�งหมด้ กฎหมายไทยกำาหนด้ให้รายงานเหล่าน่�จะต้ิองจัด้ทำาโด้ย “บริษัทท่�ได้้รับอนุญาติ”427 ซึ่่�งผู้้้ร้องข้อหร่อ
บริษัทผู้้้ร้องข้อจะเป็นผู้้้รับผู้ิด้ชื่อบค่าใชื่้จ่ายในการด้ำาเนินการจัด้ทำารายงานด้ังกล่าว หลังจากนั�นหน่วยงานข้องรัฐรวมถู่ง
กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อมจะพิิจารณาและอนุมัติิรายงาน ในการพิิจารณารายงาน EIA และ EHIA กระทรวง
ทรพัิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ลอ้มจะด้ำาเนนิการติรวจสอบรายงานเบ่�องต้ิน หากติรวจสอบพิบวา่รายงานไม่ถู้กต้ิองหร่อไม่สมบ้รณ ์
เจา้หน้าท่�จะแจ้งใหผู้้้้ด้ำาเนินการหรอ่ผู้้ข้้ออนญุาติท่�ทราบภูายใน 15 วัน หากพิบวา่รายงานได้้จัด้ทำาถูก้ติอ้งและม่เอกสารครบถู้วน 
เจ้าหน้าท่�จะให้ความเห็นเบ่�องติ้นภูายใน 30 วันนับแติ่ได้้รับรายงาน เพิ่�อเสนอให้คชื่ก.สังกัด้กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�ง
แวด้ล้อมพิิจารณาติ่อไป428 โด้ยคชื่ก.จะติ้องพิิจารณาและอนุมัติิให้แล้วเสร็จภูายใน 45 วัน429

พิ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิกำาหนด้ติ่อว่าหากคณะกรรมการผู้้้ชื่ำานาญการฯ ไม่สามารถูพิิจารณา
หร่ออนุมัติิให้แล้วเสร็จภูายในกรอบระยะเวลาท่�กำาหนด้ให้ถู่อว่ารายงานเหล่านั�นได้้รับการอนุมัติิแล้ว430 โด้ยท่�กรอบระยะเวลาท่�
กำาหนด้ไม่สามารถูข้ยายได้้ จากวิธิ่การท่�กฎหมายกำาหนด้แสด้งให้เห็นว่าความล่าช้ื่าข้องระบบราชื่การอาจส่งผู้ลให้ม่การอนุมัติิ
โครงการท่�เป็นปัญหาได้้ 

แม้ว่าศาลปกครองจะม่อำานาจในการพิิจารณาการติัด้สินใจข้องคณะกรรมการผู้้้ชื่ำานาญการฯ แต่ิในทางปฏิิบัติิการนำาเร่�องเข้้าส่้
กระบวนการในชื่ั�นศาลสร้างความท้าทายอย่างมากแก่ชืุ่มชื่น เน่�องจากพิวกเข้าติ้องเติร่ยมหลักฐานท่�อาศัยความเชื่่�ยวชื่าญทาง
เทคนิคและอาจม่ค่าใชื่้จ่ายส้ง431 ในเวลาเด้่ยวกันข้้อกำาหนด้เชื่่นว่าส่งผู้ลกระทบทางลบต่ิอนักลงทุนเพิราะหากคณะกรรมการ 
ผู้้้ชื่ำานาญการฯ ไม่สามารถูติรวจสอบรายงานอย่างละเอ่ยด้ภูายในระยะเวลาท่�กำาหนด้ คณะกรรมการอาจติัด้สินใจท่�จะปฏิิเสธิ
รายงานได้้432

หากคณะกรรมการผู้้้ชื่ำานาญการฯ ไม่อนุมัติิรายงาน ผู้้้ร้องข้อจะติ้องทำาการแก้ไข้และส่งรายงาน EIA และ EHIA อ่กครั�งภูายใน 
180 วัน เม่�อผู้้้ร้องได้้ส่งรายงานฉบับแก้ไข้ให้ติ่อคชื่ก. คชื่ก.จะติ้องทำาการพิิจารณาภูายใน 30 วัน โด้ยกรอบระยะเวลาด้ังกล่าว
เปน็กรอบท่�กฎหมายกำาหนด้ไมอ่นญุาติใหม่้การข้ยายระยะเวลาได้้ นอกจากน่�การวนิจิฉัยดั้งกลา่วยงัถูอ่เปน็ท่�สิ�นสดุ้ อยา่งไรก็ติาม
ผู้้้ร้องท่�ถู้กปฏิิเสธิสามารถูส่งรายงานการประเมินเพิ่�อข้อรับการประเมินใหม่ได้้

จะเห็นว่ากระบวนการเหล่าน่�ม่ความสำาคัญเป็นอย่างมาก เพิ่�อทำาให้การประเมินผู้ลกระทบสามารถูให้ข้้อม้ลแก่ผู้้้กำาหนด้นโยบาย
และผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยอ่�น ๆ ได้้รับข้้อม้ลอย่างเพิ่ยงพิอ เชื่่�อถู่อได้้ และม่ประโยชื่น์ โด้ยคำาน่งถู่งการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมและความ
เป็นอย่้ท่�ด้่ข้องชืุ่มชื่น อ่กทั�งประกันว่าคชื่ก.ปฏิิบัติิหน้าท่�ด้้วยความโปร่งใสและสนับสนุนการม่ส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน 
ผู้ลกระทบ

427 ข้้อม้ล ณ วันท่� 26 กรกฎาคม พิ.ศ. 2561 ม่บริษัทจำานวน 64 บริษัทท่�ข้่�นทะเบ่ยนกับกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม, โปรด้ด้้:  
กองพิฒันาระบบการวิเคราะหผ์ู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้ม, ‘รายชื่่�อบรษิทัท่�มส่ทิธิจัิด้ทำารายงานการวเิคราหผ์ู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้ม’, 26 กรกฎาคม พิ.ศ. 
2561, ด้้ได้้ท่� https://bit.ly/3hqxBiF สำาหรับคุณสมบัติิและข้ั�นติอนการอนุญาติ, โปรด้ด้้: ค้่ม่อการข้อรับใบอนุญาติเป็นผู้้้ม่สิทธิิทำารายงานการ
ประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม, กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2563, ด้้ได้้ท่� https://bit.ly/2WKq4CP 

428 มาติรา 51, พิระราชื่บัญญัติิส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม. สำาหรับกระบวนการคัด้เล่อก คุณสมบัติิข้องผู้้้ม่สิทธิิได้้รับคัด้เล่อก ข้อบเข้ติ
อำานาจและหน้าท่�ข้องคณะกรรมการผู้้้ชื่ำานาญการ, โปรด้ด้้: ประกาศคณะกรรมการสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ เร่�อง หลักเกณฑ์และวิธิ่การในการแติ่ง
ติั�งคณะกรรมการผู้้ช้ื่ำานาญการ พิจิารณารายงานการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้ม, 27 สงิหาคม พิ.ศ. 2561, ด้ไ้ด้้ท่�: http://www.onep.go.th/
eiathailand/wp-content/uploads/2019/05/2.expert-committee-to-consider-the-report.pdf

429 ปัจจุบัน ม่คณะกรรมการผู้้�ชื่ำานาญการจำานวนเก�าด้�าน เพิ่�อพิิจารณาวิเคราะห์ในด้�านท่�ม่ความชื่ำานาญ รวมถู่ง ด้�านพิัฒนาแหล�งนำ�า ด้�านโครงสร�าง
พิ่�นฐานทางบกและอากาศ ด้�านโครงสร�างพิ่�นฐานทางนำ�า ด้�านเหมอ่งแร� ด้�านพิฒันาปโิติรเลย่ม ด้�านอตุิสาหกรรมกลั�นนำ�ามนั ปโิติรเลย่ม ปโิติรเคม ่
และก๊าซึ่ธิรรมชื่าติิ ด้�านอุติสาหกรรม และระบบสาธิารณ้ปโภูคท่�สนับสนุน ด้�านอาคาร การจัด้สรรท่�ด้ิน และบริการชืุ่มชื่น และด้�านโรงไฟ้ฟ้�า
พิลังงานความร�อน โด้ยคณะกรรมการหน่�งประกอบด้�วยกรรมการ 13 คนโด้ยประมาณ คณะกรรมการม่วาระครั�งละสามป่โด้ยสามารถูติ�ออายุ
ได้�ไม�เกินหกป่. ด้้, สำานักงานนโยบายและแผู้นทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม, ‘คณะกรรมการผู้้�ชื่ำานาญการ 9 ด้�าน, ด้้ได้้ท่� https://bit.
ly/2Lrivf6 [เข้�าถู่งข้้อม้ล ณ วันท่� 3 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2563]

430 มาติรา 51/1, พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม.
431 ด้:้ ประชื่าไท, ‘สอ่งเสน้ทางชื่าวบา้นนกัติอ่ส้เ้จอคด้่เพิย่บ นกัวชิื่าการชื่่�อยา่มองแยกสทิธิกิารเมอ่ง-สทิธิชิื่มุชื่น’, 10 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2559, ด้้ได้ท้่�: 

https://prachatai.com/journal/2016/05/65689 
432 International Association for Impact Assessment, ‘หลักการสำาหรับแนวปฏิิบัติิท่�ด้่เย่�ยมในการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อม’, มกราคม 

พิ.ศ. 2542, ด้้ได้้ท่�: https://www.sdwg.org/wp-content/uploads/2019/05/EIA-principles.pdf (ภูาษาอังกฤษ) ติามหลักการดั้งกล�าว 
การประเมินติ�องเป็นไปอย�าง ‘ม่ประสิทธิิภูาพิ’ โด้ยหมายถู่งกระบวนการติ�องก่อให้เกิด้ค่าใชื่้จ่ายน้อยท่�สุด้ทั�งด้�านเวลาและการเงินแกผู่้้�ท่�ม่ส�วน
เก่�ยวข้�องโด้ยติ�องสอด้คล�องกับเง่�อนไข้และวัติถูุประสงค์ข้องการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อมท่�ติกลงในท่�ประชืุ่ม

https://bit.ly/3hqxBiF
https://bit.ly/2WKq4CP
http://www.onep.go.th/eiathailand/wp-content/uploads/2019/05/2.expert-committee-to-consider-the-report.pdf
http://www.onep.go.th/eiathailand/wp-content/uploads/2019/05/2.expert-committee-to-consider-the-report.pdf
https://bit.ly/2Lrivf6
https://bit.ly/2Lrivf6
https://prachatai.com/journal/2016/05/65689
https://www.sdwg.org/wp-content/uploads/2019/05/EIA-principles.pdf


86 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

แผนภูมิที่ 4 กรอบเวลาการประเมิน EIAของประเทศไทย

ผู้้้ท่�ได้้รับอนุญาติจัด้ทำารายงาน EIA ส่งติ่อ 
กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม

ภายใน 30 วัน

ข้ั�นติอนการติรวจสอบรายงานเบ่�องติ้นและให้ความคิด้เห็นเบ่�องติ้น

ภายใน 45 วัน

คชื่ก. ติรวจสอบรายงาน 
(หากพิิจารณาเกินกำาหนด้จะถู่อว่ารายงานได้้รับการอนุมัติิ)

ภายใน 180 วัน

หากม่มติิไม่อนุมัติิ ผู้้้ย่�นข้ออนุญาติสามารถูแก้ไข้หร่อ 
จัด้ทำารายงานใหม่ได้้

ภายใน 30 วัน

คชื่ก.พิิจารณาติัด้สิน (ข้ั�นติอนสุด้ท้าย)

5.3.2 การขาดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้กฎหมายไทย

มาติรา 58 ข้องรฐัธิรรมนญ้แหง่ราชื่อาณาจกัรไทย พิ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มแหง่ชื่าติ ิและ พิ.ร.บ. EEC กำาหนด้
ให้รฐัติอ้งหน้าท่�ศก่ษาและประเมนิผู้ลกระทบท่�อาจเกดิ้ข้่�นติอ่คณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มและสุข้ภูาพิข้องประชื่าชื่นหรอ่ชื่มุชื่นกอ่นท่�จะเริ�ม
ธิุรกิจหร่อโครงการภูายในเข้ติ SEZ และ EEC อย่างไรก็ติามบทบัญญัติิเหล่าน่�ไม่รวมถู่งการประเมินสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์ 
(Strategic Environmental Assessment หร่อ SEA) ซึ่่�ง SEA เป็นกระบวนการท่�แยกออกมาจากกระบวนการอ่�น ๆ โด้ยปกติิ
แล้วจะม่การทำา SEA ในขั้�นติอนการกำาหนด้นโยบายและการวางแผู้นสำาหรับโครงการท่�อาจส่งผู้ลกระทบต่ิอสิ�งแวด้ล้อมและ
สขุ้ภูาพิอย่างมน่ยัสำาคญั ทั�งน่� ผู้้เ้ชื่่�ยวชื่าญและภูาคประชื่าสงัคมท่� ICJ ทำาการสมัภูาษณ์จำานวนมากได้เ้ร่ยกรอ้งให้มก่ารจดั้ทำา SEA 
ในกระบวนการพิัฒนากฎหมาย SEZ และ EEC และการกำาหนด้พิ่�นท่� SEZ และ EEC433

พิิธิ่สารคณะกรรมาธิิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการประเมินสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์ติ่ออนุสัญญาว่าด้้วย
การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมในบริบทข้้ามพิรมแด้น (United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in 
a Transboundary Context) ได้้นิยามความหมายข้อง SEA ว่าค่อ

“การประเมินสภูาพิแวด้ล้อม สุข้ภูาพิ และผู้ลกระทบท่�น่าจะเกิด้ข้่�นซึ่่�งประกอบด้้วยการกำาหนด้ข้อบเข้ติและการจัด้
เติรย่มรายงานด้้านสิ�งแวด้ลอ้ม การด้ำาเนนิการเก่�ยวกบัการจัด้ม่ส่วนร่วมหร่อการปร่กษาหาร่อในภูาคประชื่าชื่น และการ
พิจิารณารายงานด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มและข้อ้สรปุข้องการมส่ว่นรว่มและการหารอ่ข้องประชื่าชื่นในแผู้นการหรอ่โครงการ”434

SEA ม่วตัิถุูประสงคเ์พิ่�อประกนัวา่ประเด็้นด้้านสิ�งแวด้ลอ้มจะได้้ถูก้หยบิยกและนำามาพิิเคราะห์เข้า้กบัการตัิด้สนิใจในเชื่งิยุทธิศาสติร ์
โด้ยพัิฒนามาจากหลักการประเมินสิ�งแวด้ล้อมติามมาติรฐานสากล นอกจากน่�การประเมินดั้งกล่าวยังส่งผู้ลด้่ต่ิางๆ เม่�อเปร่ยบ
เท่ยบกับการจัด้ทำารายงาน EIA และ EHIA ติามท่�กฎหมายไทยกำาหนด้ไว้ เชื่่นว่า SEA สามารถูประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมให้

433 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ
434 ข้้อ 2. โปรด้ด้้: คณะกรรมาธิิการเศรษฐกิจแห่งสหประชื่าชื่าติิในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe: UNECE), 

‘พิิธ่ิสารสำาหรับการประเมินสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์ อนุสัญญาว่าด้้วยการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมในบริบทข้้ามแด้น’, พิ.ศ. 2560,  
ด้้ได้้ท่�:https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/EIA/MOP7/ECE_MP.EIA_SEA_8_T.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/EIA/MOP7/ECE_MP.EIA_SEA_8_T.pdf


87บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

สอด้คลอ้งกบัแนวทางการพัิฒนาแนวนโยบายในระดั้บประเทศได้้โด้ยละเอ่ยด้ แทนท่�การจดั้ทำารายงานเฉพิาะข้องแต่ิละโครงการ435 
นอกจากน่� ในข้ณะท่� EIA ถู้กจัด้ทำาโด้ยบริษัทเอกชื่นม่แนวโน้มท่�จะต้ิองการได้้รับสิทธิิพิิเศษท่�ได้้จากการอนุมัติิโครงการ SEA  
จัด้ทำาข้่�นโด้ยหน่วยงานหร่อสถูาบันข้องภูาครัฐโด้ยการมุ่งเน้นไปท่�การพิิจารณาเชื่ิงนโยบายอย่างชัื่ด้เจน และปราศการม่จาก 
ผู้ลประโยชื่น์ทับซึ่้อน436

อน่�ง พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ ฉบับแก้ไข้เพิิ�มเติิมในปี 2561 อ้างถู่ง SEA ในมาติรา 47 ว่า “ในกรณ่
ท่�ม่การประเมินสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์ติามระเบ่ยบหร่อกฎหมายอ่�นใด้ไว้แล้ว การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมให้คำาน่ง
ถู่งผู้ลการประเมินสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์ด้ังกล่าวด้้วย”

สำานักงานสภูาพัิฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิเองอย่้ระหว่างการจัด้ทำาแนวนโยบายเก่�ยวกับ SEA ถู่งแม้ว่ากระบวนการ 
ด้ังกล่าวยังไม่ได้้ม่การบัญญัติิไว้โด้ยละเอ่ยด้ติามกฎหมายไทย437 แติ่จากข้้อห่วงกังวลท่�ถู้กหยิบยกข้่�นมาเก่�ยวกับการพิิจารณา
รายงาน EIA และรายงาน EHIA ข้องรัฐ (ด้ังท่�จะอธิิบายติ่อไปในส่วนท่� 5.3.4) ก่อให้เกิด้การติั�งข้้อสงสัยว่าการจัด้ทำา SEA โด้ย
รัฐเพิ่ยงลำาพิังนั�นจะม่ประสิทธิิภูาพิหร่อไม่ อย่างไรก็ติาม เป็นท่�ชื่ัด้เจนว่ายิ�ง SEA กำาหนด้ให้การวิเคราะห์รายงานติ้องกระทำาโด้ย
ละเอ่ยด้มากเท่าไหร่ และม่การกำาหนด้มาติรการป้องกันการข้ัด้กันแห่งผู้ลประโยชื่น์ (หากพิัฒนาติามมาติรฐานสากล) ย่อมนำาไป
ส้่การพิัฒนาท่�ด้่ยิ�งข้่�น

การกำาหนด้พิ่�นท่� SEZ และ EEC ถู้กวิพิากษ์วิจารณ์อย่างติ่อเน่�องจากผู้้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยบางกลุ่มส่บเน่�องจากการท่�ไม่ปรากฎว่าม่
การทำา SEA ทั�งน่� ICJ ได้้รับข้้อม้ลจากผู้้้อย้่อาศัยในพิ่�นท่�ว่านับติั�งแติ่เริ�มติ้นโครงการ EEC ผู้้้อย้่อาศัยในพิ่�นท่�ด้ังกล่าวได้้ร้องเร่ยน
ติ่อสกพิอ.ให้ม่การทำา SEA เพิ่�อให้สอด้คล้องและเป็นไปติามหลักเกณฑ์ในทางระหว่างประเทศ แม้ว่ากฎหมายไทยในปัจจุบันจะ
ไม่ได้้ระบุแนวทางให้ติ้องม่การจัด้ทำาการประเมินด้ังกล่าวก็ติาม แต่ิการเร่ยกร้องด้ังกล่าวไม่ได้้ถู้กปฏิิบัติิติาม438 จากการศ่กษา
ยังพิบว่าร่างพิ.ร.บ. EEC ในฉบับก่อนหน้ายังได้้กำาหนด้ให้สกพิอ.ม่หน้าท่�จัด้ทำา SEA439 แต่ิบทบัญญัติิด้ังกล่าวได้้ถู้กนำาออกไป 
ภูายหลังโด้ยไม่ได้้ม่การอธิิบายถู่งเหติุในการถูอด้ถูอนข้้อบทด้ังกล่าว440

5.3.3 การรวบรัดรวดขั้นตอนของการดำาเนินโครงการก่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎหมายไทยอนญุาติใหม้ก่ารรวบรดั้ข้ั�นติอนข้องการด้ำาเนินโครงการก่อนการวเิคราะหผ์ู้ลกระทบด้า้นสิ�งแวด้ล้อมเสรจ็สิ�นได้ ้เชื่น่
คำาสั�งหวัหนา้คสชื่.ท่� 9/2559 ท่�อนญุาติใหม่้การรวบรดั้ขั้�นติอนการข้องการด้ำาเนนิโครงการ “ด้้านคมนาคมข้นสง่ การชื่ลประทาน 
การป้องกันสาธิารณภูัย โรงพิยาบาล หร่อท่�อย้่อาศัย ในกรณ่ท่�ม่ความจำาเป็นเร่งด้่วนเพิ่�อสาธิารณประโยชื่น์” โด้ยกำาหนด้ให้
โครงการลักษณะเหล่าน่�สามารถูเสนอเพิ่�อการพิิจารณาอนุมัติิให้ด้ำาเนินกระบวนการหร่อข้ั�นติอนเพิ่�อให้ได้้มาซ่ึ่�งเอกชื่นท่�จะเป็น

435 คณะกรรมาธิิการเศรษฐกิจแห�งสหประชื่าชื่าติิในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe: UNECE), ‘ค้�ม่อสำาหรับการ
สนับสนุนพิิธิ่สารการประเมินสิ�งแวด้ล�อมระด้ับยุทธิศาสติร์ โด้ย UNECE’, พิ.ศ. 2555, ด้้ได้้ท่�:http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/
documents/2011/eia/ece.mp.eia.17.e.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

436 องค์การเพิ่�อความร�วมม่อและการพิัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD), ‘การ
ประเมินสิ�งแวด้ล�อมในระด้ับยุทธิศาสติร์: แนวปฏิิบัติิท่�ด้่สำาหรับการพิัฒนาการร�วมม่อด้ำาเนินการ’, พิ.ศ. 2549, หน�า 31, ด้้ได้้ท่�: https://www.
oecd.org/environment/environment-development/37353858.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

437 ปัจจุบัน สำานักงานสภูาพิัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชื่าติิกำาลังม่การจัด้ทำาร�างแนวทางการประเมินสิ�งแวด้ล�อมระด้ับยุทธิศาสติร์ ได้้กำาหนด้
ประเภูทข้องแผู้นหร่อแผู้นงานไว�เจด็้ด้�าน ได้�แก� 1. แผู้นพัิฒนาด้�านคมนาคมข้นส�ง 2. แผู้นพัิฒนาพิลงังานและปโิติรเล่ยม 3. แผู้นพัิฒนาทรพัิยากร
แร� 4. ผู้งัเมอ่ง 5. แผู้นบรหิารจดั้การลุ�มนำ�าหรอ่แผู้นพิฒันาชื่ายฝั�งทะเล 6. แผู้นพิฒันาพิ่�นท่�เฉพิาะหรอ่พิ่�นท่�พิเิศษ เชื่�น เข้ติพิฒันาพิเิศษภูาคติะวนั
ออก และ 7. แผู้นพิัฒนานิคมอุติสาหกรรม หร่อการพิัฒนาพิ่�นท่�ท่�ม่ลักษณะคล�ายคล่งกัน. โปรด้ด้้, สำานักงานสภูาพิัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชื่าติิ, ‘สภูาพิัฒน์จัด้ประชืุ่มกับผู้้้ท่�เก่�ยวข้้องเพิ่�อปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ�งแวด้ล้อมระดั้บยุทธิศาสติร์’ , 9 สิงหาคม พิ.ศ. 2562,  
ด้้ได้้ท่� https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=9175&filename=index 

438 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ
439 แติ�ร�างพิระราชื่บัญญัติิกำาหนด้ให�รายงาน SEA ท่�จัด้ทำาโด้ยสำานักงานคณะกรรมการนโยบายพ่ิ�นท่�พัิฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก ม่ผู้ลเท่ยบเท�า

การจัด้ทำารายงานประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อมและไม�ติ�องด้ำาเนินการจัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อมหากรายงานประเมิน
สิ�งแวด้ล�อมระด้ับยุทธิศาสติร์ได้�รับความเห็นชื่อบ กรณ่น่�สร�างความกังวลเน่�องจากควรจะติ�องม่การจัด้ทำาการประเมินทั�งระด้ับนโยบาย (SEA) 
และระด้ับโครงการ (EIA/EHIA). ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งและหาร่อโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่�  
13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ; และ บ�านด้่, ‘เปิด้ร่าง พิ.ร.บ. EEC ด้ัน ชื่ลบุร่-ระยอง-ฉะเชื่ิงเทรา ข้่�นระเบ่ยงเศรษฐกิจภูาคติะวันออก’,  
11 สิงหาคม พิ.ศ. 2559, ด้้ได้้ท่� https://www.baan-d.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%
E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF-6/ 

440 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/eia/ece.mp.eia.17.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/eia/ece.mp.eia.17.e.pdf
https://www.oecd.org/environment/environment-development/37353858.pdf
https://www.oecd.org/environment/environment-development/37353858.pdf
https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=9175&filename=index
https://www.baan-d.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF-6/
https://www.baan-d.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF-6/


88 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ผู้้รั้บงานไปพิลางระหวา่งการพิจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมติามพิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้ม
เสร็จสิ�นได้้ โด้ยท่�บทบัญญัติิน่�ถู้กยกเลิกภูายหลังด้้วยมาติรา 49 แห่ง พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม อย่างไรติาม
บทบัญญัติิมาติรา 49 ด้ังกล่าวกำาหนด้วิธิ่การเชื่่นเด่้ยวกันกับคำาสั�งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชื่าติิท่� 9/2559 และม่ผู้ลบังคับ
ครอบคลุมพิ่�นท่� SEZและ EEC ด้้วย

หลักเกณฑ์การรวบรัด้ขั้�นติอนข้้างต้ินก่อให้เกิด้ความยุ่งยากในการด้ำาเนินติามข้้อเสนอแนะท่�เกิด้จากการวิเคราะห์หร่อประเมิน
ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม โด้ยเป็นท่�น่าสังเกติว่าแม้ว่าหน่วยงานข้องรัฐจะไม่สามารถูจะลงนามสัญญาก่อสร้างจนกว่าการวิเคราะห์
ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมจะแล้วเสร็จ แติ่รัฐก็อาจจะได้้เจรจาและอนุมัติิงบประมาณในการด้ำาเนินการกับผู้้้รับงานในโครงการเหล่า
น่�ได้ใ้นข้ณะท่�กระบวนการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มยงัไมแ่ลว้เสรจ็441 ด้ว้ยเหตุิน่�กฎหมายควรถูก้แก้ไข้เพิ่�อรบัรองวา่โครงการ
จะไมส่ามารถูสามารถูเริ�มด้ำาเนนิการได้้จนกว่าจะได้้มก่ารประเมนิผู้ลกระทบท่�จำาเปน็ และควรด้ำาเนนิการกอ่นท่�จะมก่ารติกลงกัน
ด้้านงบประมาณ ทั�งน่� ประชื่าชื่น ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญ และกลุ่มผู้้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยควรได้้รับโอกาสในการเป็นส่วนหน่�งข้องการปร่กษา
หารอ่และได้ร้บัอนญุาติใหเ้สนอความเหน็เก่�ยวกบัการประเมนิผู้ลกระทบก่อนท่�จะม่การอนมุัติิการด้ำาเนนิการใด้ ๆ  ติามท่�กำาหนด้
ไว้ภูายใติ้มาติราฐานระหว่างประเทศ442

อน่�ง ในกรณ่ทั�วไป ถู้าม่ผู้้ด้้ำาเนนิการหรอ่ผู้้้ข้ออนุญาติท่�ฝ่าฝืนด้ำาเนินโครงการหร่อกิจการก่อนท่� EIA/EHIA จะได้้รับความเห็นชื่อบ 
กฎหมายระวางโทษปรับไม่เกินหน่�งล้านบาท และปรับอ่กไม่เกินวันละหน่�งแสนบาทติลอด้ระยะเวลาท่�ไม่ได้้ปฏิิบัติิให้ถู้กติ้องหร่อ
หยุด้การกระทำานั�น443 อย่างไรก็ติามบทบัญญัติิน่�ไม่บังคับใชื่้ในโครงการท่�ม่ลักษณะติามมาติรา 49 ภูายใต้ิ พิ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม

ทั�งน่� การพิัฒนาใด้ท่�อาจส่งผู้ลกระทบอย่างรุนแรงติ่อสิ�งแวด้ล้อมหร่อติ่อการใชื่้สิทธิิในสุข้ภูาพิ หร่อสิทธิิมนุษยชื่นท่�เก่�ยวกับการ
ม่สภูาพิแวด้ล้อมท่�ปลอด้ภูัย สะอาด้ อนามัย และยั�งย่น การประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมและการรับฟ้ังความคิด้เห็นข้อง
ประชื่าชื่นควรเกิด้ข้่�นก่อนการเห็นชื่อบหร่อติัด้สินใจใด้ ๆ ติามหลักเกณฑ์ในทางระหว่างประเทศ

5.3.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ในสว่นน่�จะพิิจารณาวา่การประเมนิผู้ลกระทบด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มในร้ปแบบติา่ง ๆ  นั�นถูก้ปรบัใชื่ใ้นพิ่�นท่� EEC และSEZ ในประเทศไทย
เชื่่นไร โด้ยพิบว่ากระบวนการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�ปรากฎในพ่ิ�นท่� SEZ นั�นม่ลักษณะเด้่ยวกับกระบวนการประเมิน
ผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมท่�บังคับใชื่้ในเข้ติพ่ิ�นท่�อ่�น ๆ ติามท่�ได้้กล่าวไปในข้้างต้ิน อย่างไรก็ด้่กระบวนการประเมินผู้ลกระทบ 
สิ�งแวด้ลอ้มท่�ถูก้กำาหนด้โด้ยพิ.ร.บ. EEC และนำามาบงัคบัใชื่ภู้ายในพิ่�นท่�เข้ติ EEC นั�นปรากฎเง่�อนไข้ท่�แติกต่ิางกนับางประการ โด้ย
ข้้อห่วงกังวลติ่อการด้ำาเนินการติามกระบวนการประเมินผู้ลกระทบท่�เกิด้ข้่�นทั�ง EEC และ SEZ ท่�ถู้กหยิบยกประกอบด้้วยปัญหา
การจัด้ทำารายงานหละหลวมหร่อใชื่้ข้้อม้ลอันเป็นเท็จ การข้าด้การม่ส่วนร่วมข้องประชื่าชื่น การข้าด้ความโปร่งใสในข้ั�นติอนการ
ด้ำาเนินการและระยะเวลาข้องกระบวนการติรวจสอบ รวมถู่งความสามารถูในการติดิ้ติามติรวจสอบภูายใติข้้อ้จำากัด้ด้า้นทรัพิยากร 
และข้้อคำาถูามเก่�ยวกับข้องสถูานะข้องรายงาน CHIA

การจัดทำารายงานหละหลวมหรือเขียนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ

ม่ผู้้้แสด้งความกังวลต่ิอการไม่ม่บทลงโทษท่�เหมาะสมต่ิอผู้้้ติรวจสอบผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�ไม่ปฏิิบัติิหน้าท่�อย่างอิสระหร่อเป็น 
กลาง หรอ่ภูาคเอกชื่นท่�ให้ข้อ้มล้เทจ็ในระหวา่งการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้ม อยา่งไรกต็ิาม รฐับาลพิยายามจัด้การกับปญัหา
เหล่าน่�ผู้่านการออกกฎข้้อบังคับ444 ให้ม่การระงับหร่อยกเลิกใบอนุญาติข้องบริษัทผู้้้ทำาการประเมินหร่อจัด้ทำารายงานท่�ละเลย  

441 การสัมภูาษณ์โด้ย ICJ, สมน่ก จงม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมจาก EEC Watch และนักวิชื่าการ, ฉะเชื่ิงเทรา, สิงหาคม 2562
442 ติัวอย่างเชื่่น หลักการท่� 6 และ 7, เป้าหมายและหลักการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมข้อง UNEP
443 มาติรา 101/1, พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม
444 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ�าหน�าท่�อาวุโสสำานักงานนโยบายและแผู้นทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและ 

สิ�งแวด้ล�อม, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม 2562. ปัจจุบันกระทรวงกำาลังจัด้ทำา ร�างกฎกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม เร่�อง กำาหนด้ 
หลกัเกณฑ ์วธิิก่าร และเง่�อนไข้การข้ออนญุาติ การอนญุาติ การติ�ออายุ การออกใบแทน การสั�งพิกัใชื่� และเพิิกถูอนใบอนญุาติเปน็ผู้้�จดั้ทำารายงาน
การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อม พิ.ศ. ...



89บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

จงใจรายงานข้้อม้ลอนัเปน็เทจ็ หร่อปกปดิ้ข้้อม้ลท่�สำาคญั445 อย่างไรก็ติามการระงับหร่อการยกเลกิดั้งกลา่วม่ผู้ลเฉพิาะกับบริษทัเท่านั�น

ด้ว้ยเหตุิข้า้งต้ินน่� จง่ม่ผู้้แ้สด้งความกังวลวา่ผู้้ท้ำาการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มท่�ทำางานกบับรษิทัซึ่่�งถูก้ยกเลกิใบอนญุาติสามารถู
จัด้ติั�งบริษัทใหม่โด้ยใชื่้ชื่่�อท่�แติกติ่างจากเด้ิมหร่อแอบแฝงรับหน้าท่�เข้่ยนรายงานผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมในนามข้องบริษัทอ่�นได้้446 
และกงัวลวา่จะมก่ารกระทำาความผู้ิด้ซึ่ำ�า อนัท่�จรงิแลว้ ข้อ้กังวลเชื่น่ว่าน่�สามารถูหล่กเล่�ยงได้้ด้ว้ยการจัด้ใหม้่กลไกการติรวจสอบท่�
รวด้เร็วและม่ประสิทธิิภูาพิซึ่่�งด้ำาเนินการโด้ยหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องเพิ่�อระงับหร่อยกเลิกใบอนุญาติข้องบริษัทใหม่ท่�จัด้ทำารายงาน
โด้ยประมาทเลินเล่อหร่อจงใจบิด้เบ่อนข้้อม้ล นอกจากน่�ยังพิบม่รายงานว่าผู้้้พิัฒนาโครงการพิยายามหล่กเล่�ยงการทำา EIA/EHIA 
ผู้า่นวธิิก่ารแบง่ยอ่ยโครงการออกเปน็จำานวนหลายโครงการ ทำาใหเ้หลอ่เปน็โครงการข้นาด้เลก็ท่�ไมเ่ข้า้เกณฑท์่�กฎหมายกำาหนด้ให้
ม่การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมหร่อสุข้ภูาพิ447 รวมถู่งรายงานการหล่กเล่�ยงการทำา EIA/EHIA ผู้่านการคอรัปชื่ั�น448

องคก์รภูาคประชื่าสงัคมและนักวชิื่าการบางกลุม่ยังได้แ้สด้งความกงัวลติอ่ ICJ เก่�ยวกบัประเด้น็ข้องความเปน็อสิระข้องผู้้จ้ดั้เติรย่ม
รายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม โด้ยชื่่�ว่าภูายใติ้กฎหมายปัจจุบัน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญเหล่าน่�ถู้กจ้างโด้ยบริษัทให้ทำาหน้าท่�ใน
ฐานะท่�ปร่กษา449 โด้ยม่วัถูติุประสงค์หลักค่อการสนับสนุนหร่อผู้ลักด้ันโครงการ มิใชื่่จากหน่วยงานท่�เป็นกลาง450 ปัญหาด้ังกล่าว
ถู้กทำาให้เลวร้ายลงเน่�องจากข้้อกล่าวหาข้องผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมว่าคชื่ก. ยังคงม่ผู้ลประโยชื่น์ทับซึ่้อน451 หร่อบางครั�งการ
อนุมัติิโครงการก็เกิด้ข้่�นจากการท่�การพิิจารณาท่�ไม่เสร็จสิ�นภูายในกรอบระยะเวลาท่�กฎหมายกำาหนด้ แม้ว่าประเด้็นเหล่าน่�อาจ
บรรเทาได้้ด้้วยกระบวนการจัด้ทำา SEA ข้องหน่วยงานรัฐ แติ่การแก้ไข้ข้้อบกพิร่องท่�เป็นอุปสรรคติ่อการด้ำาเนินงานข้องคชื่ก.ก็
ควรถู้กพิิจารณา เพิ่�อให้สามารถูรับรองได้้ว่าการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมนั�นจะต้ิองผู่้านความเห็นชื่อบจากหน่วยงานท่�ม่ 
ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญท่�ม่ข้อบเข้ติอำานาจภูายใติ้กฎหมายหร่อความร้้ทางเทคนิคท่�เพิ่ยงพิอ รวมทั�งสามารถูด้ำาเนินงานได้้อย่างอิสระ452

445 ติัวอย่าง, สำานักข้่าวอิศรา, ‘มติิคกก.ผู้้้ชื่ำานาญการฯ เพิิกถูอนใบอนุญาติ บ.เอิร์ธิ เเอนด้์ ซึ่ัน เซึ่่น ปมทำา EIA คอนโด้เท็จ’, 12 มกราคม พิ.ศ. 2562, 
ด้้ได้้ท่� https://www.isranews.org/isranews/72856-news-72856.html ; หร่อกรณ่โรงไฟ้ฟ้้าบ้านกร้ด้ จังหวัด้ประจวบค่ร่ขั้นธิ์ ท่�คณะ
กรรมการผู้้้ชื่ำานาญการติรวจพิบข้้อม้ลเท็จในรายงานและระงับใบอนุญาติข้องบริษัทผู้้้เชื่่�ยวชื่าญ. โปรด้ด้้: ไทยพัิบลิก้า, ‘“อ่ไอเอ-อ่เอชื่ไอเอ” 
มาติรการลวงติา – 6 ชื่่องโหว่ท่�ธิุรกิจหลบกฏิเกณฑ์ เล่�ยงความรับผู้ิด้ชื่อบสิ�งแวด้ล้อม’, 2 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2558, ด้้ได้้ท่� https://thaipublica.
org/2015/05/ehia-eia-1/ 

446 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ. โปรด้ด้้: 
Sal Forest, ‘มุ่งส้่ระบบการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�ม่หลักธิรรมาภูิบาล’, กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2560, หน้า 122.

447 ติัวอย่าง ในเข้ติพิ่�นท่� EEC ม่โครงการก่อสร้างท่าเท่ยบเร่อ 6 แห่งและคลังสินค้า 35 แห่งในพิ่�นท่�จังหวัด้ฉะเชื่ิงเทรา ม่การย่�นเสนอโครงการแยก
ติา่งหากจากกนัจ่งทำาใหไ้มเ่ข้า้เง่�อนไข้ท่�กำาหนด้ใหจ้ดั้ทำารายงานการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มหร่อรายงานการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม
และสุข้ภูาพิ (โด้ยไม่ได้้ย่�นร่วมกันเป็นโครงการเด้่ยวกัน อันจะติ้องด้ำาเนินการจัด้ทำารายงาน EIA/EHIA) จ่งม่การย่�นฟ้้องคด้่ส้่ศาลปกครอง ในปี 
2560 ศาลปกครองม่คำาสั�งว่าเน่�องจากท่าเท่ยบเร่อทั�ง 6 ท่า (แม้ว่าจะอย้่ในพิ่�นท่�เด้่ยวกัน) แติ่ก็ไม่ม่ลักษณะท่�เชื่่�อมติ่อกัน ด้ังนั�นจ่งสามารถูย่�น
เสนอโครงการแยกจากกันได้้ ไม่ติ้องม่การจัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม โปรด้ด้้: Green News, ‘‘ยกฟ้้อง’ ท่าเร่อบางปะกง
เล่�ยง ‘อ่ไอเอ’ ชื่าวบ้านส้้ติ่อ – อุทธิรณ์ศาลปกครองส้งสุด้’, 3 ติุลาคม พิ.ศ. 2559 

448 ติัวอย่าง ในเด้่อนม่นาคม พิ.ศ. 2554 เหม่องอัครา (หร่อบริษัท อัครา ร่ซึ่อร์สเซึ่ส จำากัด้ (มหาชื่น)) บริษัทเหม่องทองคำาได้�ส�งหนังส่อถู่งสำานักงาน
อุติสาหกรรมจังหวัด้เพิ่�อเปล่�ยนแผู้นการก�อสร�างและติำาแหน�งข้องบ�อกักเก็บกากแร� และข้ออนุญาติไม�ได้�จัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบ 
สิ�งแวด้ล�อม ติ�อมาโครงการจ่งได้�รับการอนุญาติโด้ยไม�ม่การจัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อม อย�างไรก็ด้่ในเด้่อนพิฤษภูาคม 
2563 คณะกรรมการติ่อติ้านการทุจริติแห่งชื่าติิประกาศว�าม่เจ�าหน�าท่�รัฐระด้ับส้งและพิวกอ่กห�าราย รวมถู่งอด้่ติกรรมการผู้้�บริหารข้องบริษัท
กระทำาความผู้ิด้ร�วมกันเพิ่�อให�บริษัทเหม่องแร�ทองคำาหล่กเล่�ยงหน�าท่�ในการจัด้ทำารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อม. โปรด้ด้้: Bangkok 
Post, ‘6 คนกระทำาความผู้ิด้ร�วมกันในการจัด้ทำา EIA’, 12 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2563, ด้้ได้้ท่�: https://www.bangkokpost.com/thailand/
general/1876624/6-found-guilty-of-colluding-over-eia (ภูาษาอังกฤษ)

449 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ
450 เพิิ�งอ้าง; การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับสมน่ก จงม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมจาก EEC Watch และนักวิชื่าการ, ฉะเชื่ิงเทรา สิงหาคม 2562; 

และ การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ�าหน�าท่�อาวุโสสำานักงานนโยบายและแผู้นทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ
และสิ�งแวด้ล�อม, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม 2562. โปรด้ด้้, สำานักข้่าวอิศรา, ‘นักวิชื่าการเสนอติั�งกองทุน EIA กันฮั�วผู้�านรายงานผู้ลกระทบสวล.’,  
3 กรกฎาคม พิ.ศ. 2554, ด้้ได้้ท่�: https://www.isranews.org/thaireform-other-news/30967-eia_30967.html

451 โปรด้ด้้: Sal Forest, ‘มุ่งส้่ระบบการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�ม่หลักธิรรมาภูิบาล’, กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2560, หน้า 134.
452 โปรด้ด้:้ UNEP, ‘การประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้ม – การทบทวนกฎหมายทั�วโลก’, พิ.ศ. 2561, ด้ไ้ด้ท้่�: https://wedocs.unep.org/bitstream/

handle/20.500.11822/22691/Environmental_Impacts_Legislation.pdf. รายงานแสด้งใหเ้หน็ว่าระบบการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้ม
ในหลายประเทศม่ลักษณะรวมศ้นย์ โด้ยหน่วยงานสิ�งแวด้ล้อมในระด้ับชื่าติิม่หน้าท่�กำากับด้้แลกระบวนการประเมินหร่ออย่างน้อยท่�สุด้เป็นผู้้้
ทบทวนรายงานการประเมิน โด้ยข้่�นอย้่กับการแบ่งหน้าท่�ติามความเชื่่�ยวชื่าญระหว่างองค์กรสิ�งแวด้ล้อมและองค์กรด้้านอ่�นข้องรัฐ ในส่วนข้อง
การจัด้เติร่ยมรายงาน ในบางประเทศหน่วยงานรัฐม่หน้าท่�ในการด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม (อย่างเชื่่นประเทศสหรัฐอเมริกา)  
แติ่ความรับผิู้ด้ชื่อบในการจดั้เติร่ยมรายงานในประเทศส่วนใหญ่จะติกอย่้กับผู้้้เสนอโครงการ โด้ยกฎหมายในหลายประเทศกำาหนด้ให้ต้ิองใชื่้ท่�
ปร่กษาหร่อองค์กรท่�ได้้รับใบอนุญาติหร่อข้่�นทะเบ่ยนกับรัฐบาล

https://www.isranews.org/isranews/72856-news-72856.html
https://thaipublica.org/2015/05/ehia-eia-1/
https://thaipublica.org/2015/05/ehia-eia-1/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1876624/6-found-guilty-of-colluding-over-eia
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1876624/6-found-guilty-of-colluding-over-eia
https://www.isranews.org/thaireform-other-news/30967-eia_30967.html
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22691/Environmental_Impacts_Legislation.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22691/Environmental_Impacts_Legislation.pdf


90 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

สำาหรับ EEC ม่ข้้อควรกังวลเพิิ�มเติิมค่อ มาติรา 8 ข้อง พิ.ร.บ. EEC กำาหนด้ให้ในกรณ่ท่�ไม่ม่ผู้้้ชื่ำานาญการศ่กษาผู้ลกระทบ 
สิ�งแวด้ลอ้มสำาหรับโครงการหรอ่กิจการใด้เพิย่งพิอ ใหผู้้้ท้่�ไมม่ส่ญัชื่าติไิทยสามารถูได้ร้บัอนญุาติใหเ้ปน็ผู้้จ้ดั้ทำารายงานการประเมนิ
ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม โด้ยมิให้นำาบทบัญญัติิกฎหมายว่าด้้วยการออกใบอนุญาติและคุณสมบัติิข้องผู้้้ได้้รับใบอนุญาติมาใชื่้บังคับ
กบัผู้้เ้ชื่่�ยวชื่าญท่�ไมม่ส่ญัชื่าติไิทยด้งักลา่วได้้453 กลุม่ภูาคประชื่าสงัคมและนกัวชิื่าการแสด้งความกงัวลติอ่เร่�องน่� เน่�องจากการข้าด้
กฎระเบ่ยบท่�กำากับด้้แลคุณสมบัติิข้องผู้้้เชื่่�ยวชื่าญท่�ไม่ม่สัญชื่าติิไทยจะม่ผู้ลกระทบติ่อการนำาติัวผู้้้กระทำาความผู้ิด้มาลงโทษหาก 
ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้ังกล่าวไม่ปฏิิบัติิหน้าท่�ท่�กำาหนด้ไว้ติามกฎหมาย454 

การที่บุคคลผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

ภูาคประชื่าสังคมและบุคคลผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบท่� ICJ สัมภูาษณ์ล้วนแสด้งความกังวลติ่อปัญหาการข้าด้การม่ส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ในกระบวนการพิิจารณารายงานติั�งแติ่ข้ั�นแรกเริ�ม ซึ่่�งไม่สอด้คล้องกับแนวปฏิิบัติิท่�รัฐได้้กำาหนด้ไว้455 นอกจากน่�ยังม่การรายงาน
ว่าการจัด้การจัด้เวท่รับฟั้งความคิด้เห็นนั�นม่ระยะเวลาท่�สั�น ส่งผู้ลให้ผู้้้เข้้าร่วมไม่สามารถูแสด้งความคิด้เห็นได้้ภูายในระยะเวลา
ท่�กำาหนด้ไว้ อ่กทั�งปัญหาการไม่ได้้รับทราบข้้อม้ลล่วงหน้าก่อนการจัด้การรับฟั้งความคิด้เห็น รวมทั�งไม่ม่การจัด้ทำาแผู้นสำารอง
ข้องโครงการเพิ่�อนำามาพิิจารณาหร่อนำาเสนอเป็นทางเล่อกในกระบวนการพิิจารณา456 ม่รายงานว่าผู้้้เข้้าร่วมรับฟ้ังความคิด้เห็นม่
ความหวาด้กลวัเน่�องจากเจา้หนา้ท่�ติำารวจเข้า้มาสงัเกติการณใ์นการรบัฟ้งัความคดิ้เหน็ หรอ่มก่ารกด่้กนัไมใ่หเ้ข้า้รว่มในการหารอ่
และการรบัฟ้งัความคดิ้เหน็457 และยงัมก่รณท่่�มก่ารลกัพิาติวันกักจิกรรมในชื่มุชื่นกอ่นการรับฟ้งัความคดิ้เหน็ ซึ่่�งคาด้วา่เปน็ไปเพิ่�อ
ก่ด้กันไม่ให้บุคคลด้ังกล่าวเข้้าร่วมการรับฟ้ัง458

นอกจากน่� ยังม่ข้้อม้ลว่าม่กรณ่ท่�ไม่ม่การเปิด้เผู้ยรายงานผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมฉบับสมบ้รณ์ติ่อสาธิารณะ ทั�งในข้ั�นติอนข้อง
เติร่ยมการรายงานหร่อระหว่างการพิิจารณาโด้ยหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้อง459 โด้ยรายงานฉบับสมบ้รณ์มักจะถู้กเผู้ยแพิร่เม่�อได้้ม่การ
พิิจารณาอนุมัติิแล้ว ทำาให้ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบไม่สามารถูแสด้งความคิด้เห็นได้้ ส่งผู้ลให้การจัด้เวท่รับฟ้ังความคิด้เห็นนั�นไม่
ถู่อว่าเป็นการปร่กษาหาร่อท่�ม่ประสิทธิิภูาพิ

การมส่ว่นร่วมข้องประชื่าชื่นนั�นจำาเปน็อยา่งมากติอ่การกำาหนด้นโยบายด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มท่�ถู้กติอ้ง และยงัเป็นองคป์ระกอบสำาคญั
ติามมาติรฐานสิทธิิมนุษยชื่น รวมถู่งแนวปฏิิบัติิท่�ด้่ในการกำาหนด้นโยบายด้้านสิ�งแวด้ล้อม460 หน่วยงานด้้านสิทธิิมนุษยชื่นติ่างๆ 
รวมถู่งสนธิิสัญญาและติราสารระหว่างประเทศด้้านสิ�งแวด้ล้อมต่ิางย่นยันถู่งหน้าท่�ข้องรัฐในการด้ำาเนินการเพิ่�อสนับสนุนการม่
ส่วนร่วมข้องประชื่าชื่นในการกำาหนด้นโยบายด้้านสิ�งแวด้ล้อม461 อ่กทั�งประเทศไทยม่พิันธิกรณ่ท่�จะติ้องด้ำาเนินการเพิ่�อให้การ
เข้้าถู่งข้้อม้ลเป็นไปอย่างอิสระ ประกันสิทธิิในการเข้้าร่วม รวมถู่งรับรองว่าการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมนั�นเป็นไปติาม
กฎหมายและมาติรฐานระหว่างประเทศ

453 มาติรา 8, พิ.ร.บ. EEC
454 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ
455 โปรด้ด้:้ ประกาศกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติแิละสิ�งแวด้ลอ้ม เร่�อง แนวทางการมส่ว่นรว่มข้องประชื่าชื่นในกระบวนการจดั้ทำารายงานการประเมนิ

ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม, 8 กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2562, หน้า 5, ด้้ได้้ท่� http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/02/S080262.
pdf. แนวทางกำาหนด้หลักประกันการม่ส่วนร่วมอย่างแท้จริงสำาหรับผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยท่�เก่�ยวข้้องในกระบวนการจัด้ทำารายงาน โด้ยม่กำาหนด้ว่าผู้้้ม่
ส่วนได้้เส่ยจะติ้องสามารถูแสด้งความคิด้เห็นได้้อย่างเสร่ แลกเปล่�ยนข้้อม้ล และม่ทางเล่อกอ่�นประกอบการพิิจารณา ติั�งแติ่เริ�มติ้นกระบวนการ 
และติ้องม่การเผู้ยแพิร่ข้้อม้ลก่อนการจัด้การรับฟ้ังความคิด้เห็น.

456 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ. โปรด้ด้้: 
Sal Forest, ‘มุ่งส้่ระบบการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�ม่หลักธิรรมาภูิบาล’, กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2560, หน้า 122.

457 ติวัอยา่ง กรณก่ลุม่คนรกับา้นเกดิ้ในจังหวดั้เลยท่�ถูก้หา้มไมใ่หเ้ข้า้รว่มกจิกรรมประชื่มุรบัฟ้งัความคดิ้เหน็การกำาหนด้ข้อบเข้ติแนวทางการประเมนิ
ผู้ลกระทบทางสิ�งแวด้ล้อมและสุข้ภูาพิข้องเหม่องแร่ทองคำา. โปรด้ด้้, ไทยพิับลิก้า, ‘เม่�อภู้ทับฟ้้าโด้นไซึ่ยาไนด้์ 6 หม้่บ้านรอบเหม่องทองคัด้ค้าน
ประทานบัติรแปลงใหม่’, 9 กันยายน พิ.ศ. 2559, ด้้ได้้ท่�: https://thaipublica.org/2013/09/phu-thap-fah-hit-cyanide/

458 ติัวอย่าง กรณ่เอกชื่ัย อิสระ นักกิจกรรมสิทธิิชืุ่มชื่นในจังหวัด้พิัทลุง ซึ่่�งถู้กลักพิาติัวโด้ยกลุ่มชื่ายฉกรรจ์ในข้ณะท่�กำาลังเข้้าร่วมกิจกรรมการรับฟ้ัง
ความคิด้เห็นกิจการเหม่องหินในจังหวัด้. โปรด้ด้้: Human Rights Watch, ‘ประเทศไทย: การส่บสวนการลักพิาติัวนักกิจกรรมในจังหวัด้พิัทลุง’, 
15 สิงหาคม พิ.ศ. 2562, ด้้ได้้ท่�: https://www.hrw.org/news/2019/08/15/thailand-investigate-activists-abduction-phatthalung 
(ภูาษาอังกฤษ)

459 ประชื่าไท, ‘เด้ชื่รัติ สุข้กำาเนิด้: คำาสั�งถูอยหลังกระบวนการ EIA ข้อง คสชื่. ไม่ม่คำาติอบจากปลายกระบอกปืน’, 19 พิฤษภูาคม พิ.ศ. 2559, ด้้ได้้ท่�: 
https://prachatai.com/journal/2016/03/64733 

460 ตัิวอยา่ง ปฏิิญญารโิอเก่�ยวกบัสิ�งแวด้ล�อมและการพิฒันา; กรอบหลกัการวา่ด้ว้ยสทิธิมินษุยชื่นและสิ�งแวด้ล�อม (ค.ศ. 2018); และอนสุญัญาอารฮ์ส้ 
(Aarhus Convention)

461 กรอบหลักการว่าด้้วยสิทธิิมนุษยชื่นและสิ�งแวด้ล�อม; CESCR, ติวามเห็นทั�วไปท่�15 (ค.ศ. 2002), ย�อหน�า 56

http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/02/S080262.pdf
http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2019/02/S080262.pdf
https://thaipublica.org/2013/09/phu-thap-fah-hit-cyanide/
https://www.hrw.org/news/2019/08/15/thailand-investigate-activists-abduction-phatthalung
https://prachatai.com/journal/2016/03/64733


91บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

การขาดความชัดเจนของขอบเขตและระยะเวลาสำาหรับการพิจารณารายงานผลกระทบ

ในการสร้างความมั�นใจให้กับผู้้้พิัฒนาโครงการในการวางแผู้นธิุรกิจและเพิ่�อลด้ความล่าชื่้าในการด้ำาเนินการติามโครงการท่�ได้้
วางแผู้นไว ้กฎหมายได้ม้ก่ารกำาหนด้กรอบระยะเวลาสำาหรับการพิจิารณารายงานการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม เชื่น่ ประเทศ
ปานามากำาหนด้ระยะเวลาไว้ 40 วัน ประเทศอินเด้่ยและเลบานอนกำาหนด้ระยะเวลาไว้ 60 วัน และประเทศเปร้กำาหนด้ระยะ
เวลาไว้ 70 วัน462 สำาหรับกรณ่ข้องประเทศไทย นั�นกฎหมายได้้กำาหนด้ระยะเวลาในลักษณะเด้่ยวกันและไม่สามารถูข้อข้ยาย
ระยะเวลาด้ังกล่าวได้้

ภูายใติ้ พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ คชื่ก.จะพิิจารณารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมให้แลว้
เสร็จภูายใน 45 วันนับแติ่วันท่�ได้้รับรายงาน หลังการด้ำาเนินการพิิจารณาเบ่�องติ้น หากพิิจารณาแล้วไม่เห็นชื่อบ ภูายหลังจากท่�
ผู้้้ข้ออนุญาติได้้ย่�นรายงานท่�ได้้ปรับแก้รายงานฉบับใหม่ภูายในระยะเวลา 180 วัน คชื่ก.ติ้องพิิจาณารายงานให้แล้วเสร็จภูายใน
ระยะเวลา 30 วัน กล่าวโด้ยสรุป คชื่ก.จ่งม่ระยะเวลา 45-75 วันเพ่ิ�อพิิจารณารายงาน ทั�งน่�กฎหมายไม่อนุญาติให้ม่การข้ยาย
ระยะเวลาด้ังกล่าว

การกำาหนด้ระยะเวลาการพิิจารณาด้ังกล่าวในพิ่�นท่� EEC ม่ระยะเวลาท่�ยาวกว่าอย่างม่นัยยะสำาคัญ ภูายใติ้มาติรา 8 ข้อง พิ.ร.บ. 
EEC กำาหนด้ใหค้ณะกรรมการผู้้ช้ื่ำานาญการเฉพาะการ463 ท่�คณะกรรมการสิ�งแวด้ลอ้มแหง่ชื่าติแิติง่ติั�งติอ้งพิจิารณาใหค้วามเหน็ติอ่
รายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมข้องโครงการนั�นให้แล้วเสร็จภูายใน 120 วันนับแติ่วันท่�ได้้รับรายงาน464 อย่างไรก็ติาม 
ไม่เป็นท่�ชัื่ด้เจนว่า พิ.ร.บ. EEC จะถู่อว่ารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�คณะกรรมการไม่สามารถูพิิจารณาให้แล้ว
เสร็จภูายในกำาหนด้เวลาด้ังกล่าวนั�นถู่อเป็นการเห็นชื่อบเชื่่นท่�กำาหนด้ไว้ในบทบัญญัติิภูายใติ้ พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�ง
แวด้ลอ้มแหง่ชื่าติหิร่อไม ่(ด้งัท่�ได้อ้ธิิบายไว้ในสว่นท่� 5.3.1) นอกจากน่� กย็งัไมช่ื่ดั้เจนวา่ระยะเวลา 120 วนัน่�รวมระยะเวลาสำาหรับ
ให้ผู้้ข้้ออนญุาติด้ำาเนินการแกไ้ข้ปรับปรุงรายงานหรอ่ไม่ เพิราะถูา้เปน็เชื่น่นั�นกอ็าจจะทำาใหก้ำาหนด้ระยะเวลาพิจิารณารายงานใน
กรณ่ EEC สั�นกว่ากำาหนด้ระยะเวลาในกระบวนการปกติิ นอกจากน่� พิ.ร.บ. EEC ยังไม่อนุญาติให้ม่การข้ยายระยะเวลาด้ังกล่าว 
เชื่่นเด้่ยวกันกับกรณ่ติาม พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม

การกำาหนด้ระยะเวลาพิิจารณาท่�ไม่สามารถูข้ยายได้้ อาจไม่เหมาะสมสำาหรับการการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมอันซึ่ับซึ่้อน
ข้องโครงการข้นาด้ใหญ่ท่�ติ้องม่ความรัด้กุม ม่ประสิทธิิภูาพิ และน่าเชื่่�อถู่อ465 ส่งผู้ลให้ไม่เปน็ไปติามหลักปฏิิบตัิิท่�ด้่ในการประเมิน
ผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม466

นอกจากน่�ยงัมก่ารข้าด้ความชื่ดั้เจนวา่จะใชื่ก้ำาหนด้ระยะเวลาการประเมนิรายงานการประเมนิสิ�งแวด้ลอ้มภูายใติ ้พิ.ร.บ. EEC หรอ่ 
พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมในพิ่�นท่� EEC เน่�องจาก ICJ ได้้รับข้้อม้ลจากเจ้าหน้าท่�กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ
และสิ�งแวด้ล้อมว่าการประเมินการด้ำาเนินธิุรกิจภูายใติ้เข้ติ EEC นั�นยังติ้องด้ำาเนินการภูายใติ้ พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิ 
สิ�งแวด้ล้อม โด้ยไม่ได้้นำา พิ.ร.บ. EEC มาใชื่้บังคับ เน่�องจากโครงการส่วนใหญ่ได้้ย่�นรับการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมก่อนท่�
จะม่การประกาศใชื่้ พิ.ร.บ. EEC และ ณ วันท่�ทำาการสัมภูาษณ์นั�นยังคงไม่ม่การกำาหนด้แนวทางท่�ชื่ัด้เจนในการนำากระบวนการ
ภูายใติ้ พิ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมให้มาอย้่ภูายใติ้ พิ.ร.บ. EEC467 ส่งผู้ลให้เกิด้ความสับสนว่าติ้องปรับใชื่้ 
หลักเกณฑ์ท่�เข้้มงวด้ภูายใติ้ พิ.รบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม หร่อหลักเกณฑ์ท่�ผู้่อนปรนภูายใติ้ พิ.ร.บ. EEC

ในการน่�เพิ่�อใหก้ารด้ำาเนนิการสอด้คลอ้งกบัพัินธิกรณข่้องประเทศไทยในการประกนัสทิธิทิ่�จะม่ชื่ว่ติิ สทิธิใินการม่สขุ้ภูาพิท่�ด้ ่สทิธิิ
ในการเข้้าถู่งนำ�า และสิทธิิมาติรฐานการครองชื่่พิท่�เพิ่ยงพิอ รวมทั�งการปกป้องสิ�งแวด้ล้อม ข้ั�นติอนการพิิจารณาจ่งควรติ้องม่การ

462 UNEP, ‘การประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม – การทบทวนกฎหมายทั�วโลก’, พิ.ศ. 2561, ด้้ได้้ท่�: https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/22691/Environmental_Impacts_Legislation.pdf

463 คณะกรรมการผู้้้ชื่ำานาญการในลักษณะเด่้ยวกันได้้รับการแต่ิงตัิ�งโด้ยกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อมสำาหรับเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษทั�ง 
10 แห่งโด้ยอาศัยอำานาจติาม พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม, ด้้ได้้ท่�: https://bit.ly/2Lrivf6

464 มาติรา 8, พิระราชื่บัญญัติิเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก. โปรด้ด้้, EEC, ‘คำาถูามและคำาติอบ: 9-16 กุมภูาพัินธิ์ พิ.ศ. 2561’, คำาถูามท่� 12,  
ด้้ได้้ท่�: https://bit.ly/2D25VBG 

465 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ. 
466 โปรด้ด้้: International Association for Impact Assessment, ‘หลักการสำาหรับแนวปฏิิบัติิท่�ด้่เย่�ยมในการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล�อม’, 

มกราคม 2542, ด้้ได้้ท่�: https://www.sdwg.org/wp-content/uploads/2019/05/EIA-principles.pdf (ภูาษาอังกฤษ)
467 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ�าหน�าท่�อาวุโสสำานักงานนโยบายและแผู้นทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและ 

สิ�งแวด้ล�อม, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม 2562

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22691/Environmental_Impacts_Legislation.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22691/Environmental_Impacts_Legislation.pdf
https://bit.ly/2Lrivf6
https://bit.ly/2D25VBG
https://www.sdwg.org/wp-content/uploads/2019/05/EIA-principles.pdf


92 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

กำาหนด้ระยะเวลาท่�ชื่ัด้เจน เพิ่ยงพิอสำาหรับการด้ำาเนินการประเมินผู้ลกระทบอย่างละเอ่ยด้รวมทั�งเหมาะสมสำาหรับการจัด้รับ
ฟ้ังความคิด้เห็น นอกจากน่� บทบัญญัติิท่�กำาหนด้กรอบระยะเวลาการพิิจารณาจะติ้องกำาหนด้ระยะเวลาท่�เหมาะสม และควรติ้อง
กำาหนด้ไว้อย่างชื่ัด้แจ้งเก่�ยวกับเง่�อนไข้ท่�จะสามารถูข้ยายระยะเวลาได้้ในกรณ่ท่�ม่ความจำาเป็น เพิ่�อให้สามารถูด้ำาเนินการประเมิน
โด้ยสอด้คล้องกับเง่�อนไข้และวัติถูุประสงค์ และสอด้คล้องกับแนวปฏิิบัติิท่�ด้่ในทางระหว่างประเทศได้้

ความสามารถในการตรวจสอบเป็นไปโดยจำากัด

การติรวจสอบจากองค์กรภูายนอกถู่อว่าเป็นสิ�งจำาเป็นในการสร้างความมั�นใจว่าการด้ำาเนินการติามข้้อเสนอแนะท่�ได้้รับจากการ
ประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมนั�นได้้เป็นไปติามวิธิ่การท่�สอด้คล้องกับหลักสิทธิิมนุษยชื่น อย่างไรก็ติาม ในข้ั�นติอนการติรวจสอบ 
นอกจากข้้อกังวลเก่�ยวกับความเป็นเป็นกลางและความเป็นอิสระข้องผู้้้จัด้เติร่ยมรายงาน และการข้าด้การม่ส่วนร่วมข้องผู้้้ม่ส่วน
ได้้เส่ยติามท่�ได้้กล่าวถู่งข้้างติ้นแล้ว ยังม่ผู้้้หยิบยกข้้อกังวลเก่�ยวกับการท่�เจ้าหน้าท่�ผู้้้ทำาการประเมินม่จำานวนจำากัด้ ซึ่่�งหมายความ
รวมถู่งเจ้าพินักงานสังกัด้กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อมด้้วย นอกจากน่� ยังม่ความกังวลเก่�ยวกับการข้าด้แคลน 
งบประมาณและทรัพิยากรเพิ่�อใชื่้สำาหรับการติรวจสอบเพิ่�อจะประกันว่าม่การด้ำาเนินการติามข้้อเสนอแนะจากการทำา EIA468

ความกังวลอ่กประการหน่�งค่อการท่�อำานาจข้องเจ้าหน้าท่�ผู้้้ด้ำาเนินการติรวจสอบเม่�อผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยหร่อเจ้าหน้าท่�ติรวจพิบปัญหา
ระหว่างข้ั�นติอนติรวจสอบนั�นม่อย่้อย่างจำากัด้ คณะกรรรมการท่�กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิสิ�งแวด้ล้อม แต่ิงติั�งไม่ม่อำานาจใน
การบังคับให้กลุ่มธิุรกิจปฏิิบัติิติามข้้อเสนอแนะข้องคณะกรรมการ โด้ยคณะกรรมการม่เพิ่ยงอำานาจหน้าท่�ในการทำาการประเมิน
รายงานติรวจสอบ และโอนเร่�องไปยังหน่วยงานอ่�นท่�ม่อำานาจในการบังคับใชื่้กฎหมาย469 อ่กทั�งเจ้าพินักงานผู้้้ทำางานใกล้ชื่ิด้กับ
คณะกรรมการยังแสด้งความถู่งความกังวลเก่�ยวกับความไม่ชื่ัด้เจนข้องหน่วยงานท่�ม่หน้าท่�ในการบังคับใชื่้กฎหมายด้ังกล่าวเน่�อง
ด้้วยม่หลายหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องท่�ด้ำาเนินการภูายใติ้กฎหมายหลายฉบับ470

นอกจากน่� ในข้ณะท่�มก่ารจดั้ทำาแนวทางสำาหรบัการทำารายงานประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มติามหมวด้หม้ส่ำาหรบัผู้้จ้ดั้ทำารายงาน
หร่อผู้้้ย่�นข้ออนุญาติ471 แต่ิม่ผู้้้แสด้งความกังวลเก่�ยวกับการท่�ไม่ม่การเปดิ้เผู้ยหลักเกณฑ์และมาติรฐานท่�ละเอ่ยด้ชื่ัด้เจนสำาหรับ
การพิิจารณาทบทวนรายงานการติรวจสอบ (monitoring report) ติ่อสาธิารณะ472 ประเด็้นด้ังกล่าวจ่งเป็นอุปสรรคสำาคัญต่ิอ 
ผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยท่�ติ้องการจะติรวจสอบว่ากระบวนการด้ังกล่าวม่ความเข้้มงวด้ ใชื่้ระเบ่ยบวิธิ่และเทคนิคท่�เหมาะสมสำาหรับแติ่ละ
ปัญหา ติามแนวปฏิิบัติิท่�ด้่ในระด้ับระหว่างประเทศหร่อไม่

สถานะของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน

การประเมินผู้ลกระทบด้้านสุข้ภูาพิโด้ยชุื่มชื่น (Community Health Impact Assessment Report หร่อ CHIA)473 ค่อการ 
จดั้ทำารายงานโด้ยประชื่าชื่นในพิ่�นท่�และภูาคประชื่าสงัคม CHIA จะเข้า้มาม่บทบาทสำาคญัอยา่งมากเม่�อชื่มุชื่นไมม่่โอกาสในการแสด้ง
ความคดิ้เหน็อยา่งแทจ้รงิในกระบวนการประเมนิผู้ลกระทบโด้ยรฐัติามท่�ได้้กลา่วไวข้้้างต้ิน และแม้วา่จะไม่ได้้ถูก้กำาหนด้ไวอ้ย่างเปน็
ทางการในกฎหมาย474 การจดั้ทำา CHIA มกัได้ร้บัความชื่ว่ยเหลอ่จากสำานกังานคณะกรรมการสขุ้ภูาพิแหง่ชื่าติ ิกระทรวงสาธิารณสขุ้ 
และภูาควิชื่าการ ในขั้�นติอนการจัด้ทำา รายงานดั้งกล่าวยังเป็นเคร่�องม่อในการประเมินผู้ลกระทบท่�ม่ติ่อทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ 
คุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม สุข้ภูาพิ อนามัย และคุณภูาพิช่ื่วิติข้องคนในชุื่มชื่น และสามารถูนำามาใชื่้ควบค้่กับการจัด้ทำารายงาน EIA/

468 เพิิ�งอ้าง. ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ
469 เพิิ�งอ้าง
470 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ�าหน�าท่�อาวุโสสำานักงานนโยบายและแผู้นทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล�อม กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและ 

สิ�งแวด้ล�อม, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม 2562
471 ตัิวอยา่ง ด้ไ้ด้ท้่�: https://bit.ly/2ztBu5X แนวปฏิบิตัิไิด้ร้บัการจดั้ทำาโด้ยสำานกังานนโยบายและแผู้นทรพัิยากรธิรรมชื่าติแิละสิ�งแวด้ล้อม กระทรวง

ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม.
472 Sal Forest, ‘มุ่งส้่ระบบการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมท่�ม่หลักธิรรมาภูิบาล’, กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2560, หน้า 134.
473 สมพิร เพิ็งคำ�า, ‘ค่นชื่่วิติให�กับการประเมินผู้ลกระทบสุข้ภูาพิโด้ยชุื่มชื่น’, สำานักงานคณะกรรมการสุข้ภูาพิแห�งชื่าติิ, ด้้ได้้ท่�: ท่�https://

en.nationalhealth.or.th/wp-content/uploads/2017/11/2012_Revitalizing-Thais-Community-HIA.pdf 
474 แม้ว่าการประเมินผู้ลกระทบสุข้ภูาพิโด้ยชุื่มชื่นจะยังไม่ม่การกำาหนด้อย่างเป็นทางการติามกฎหมาย แต่ิมักจะถู้กนำามาใชื่้โด้ยอ้างถู่งมาติรา 11 

วรรคแรกข้องพิระราชื่บัญญัติิสุข้ภูาพิแห่งชื่าติิ พิ.ศ. 2550 โด้ยกฎหมายด้ังกล่าวบัญญัติิว่า “บุคคลหร่อคณะบุคคลม่สิทธิิร้องข้อให้ม่การประเมิน
และม่สิทธิิร่วมในกระบวนการประเมินผู้ลกระทบด้้านสุข้ภูาพิจากนโยบายสาธิารณะ” พิ.ร.บ.ส่งเสริมสุข้ภูาพิแห่งชื่าติิ พิ.ศ. 2550 ด้้ได้้ท่� http://
thailawforum.com/laws/National%20Health%20Act_2007.pdf

https://bit.ly/2ztBu5X
https://en.nationalhealth.or.th/wp-content/uploads/2017/11/2012_Revitalizing-Thais-Community-HIA.pdf
https://en.nationalhealth.or.th/wp-content/uploads/2017/11/2012_Revitalizing-Thais-Community-HIA.pdf
http://thailawforum.com/laws/National%20Health%20Act_2007.pdf
http://thailawforum.com/laws/National%20Health%20Act_2007.pdf


93บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

EHIA และการจัด้ทำารายงานฉบับทางการอ่�น ๆ ได้้475 แต่ิเป็นท่�น่าเส่ยด้ายท่� CHIA ยังคงไม่ได้้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 
ภูายใติ้กฎหมายไทย อ่กทั�งหน่วยงานรัฐยังคงไม่ม่ทรัพิยากรในการให้ความชื่่วยเหล่อด้้านติ่าง ๆ แก่ชืุ่มชื่นเพิ่�อจัด้ทำาการประเมิน
ด้ังกล่าวเป็นการเฉพิาะ476 

ในพิ่�นท่� EEC ได้้เคยม่การทำารายงาน CHIA หลายฉบับท่�ช่ื่�ให้เห็นถู่งผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมท่�ไม่ถู้กกล่าวถู่งในรายงานการ
ประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมปกติิ เชื่่น ในปี 2554 ได้้ม่การจัด้ทำารายงาน CHIA สำาหรับโครงการโรงไฟ้ฟ้้าถู่านหินข้นาด้ 
600 เมกะวัติต์ิ ท่�ติั�งอย่้ท่�ติำาบลเข้าหินซึ่้อน อำาเภูอพินมสารคาม จังหวดั้ฉะเชื่ิงเทรา โด้ยรายงานระบุว่าการด้ำาเนินโครงการดั้ง
กล่าวอาจก่อให้เกิด้ผู้ลกระทบทางนำ�า ด้ิน และอากาศ ท่�ส่งผู้ลติ่อการปล้กมะม่วงในพิ่�นท่� และนำาไปส้่ปัญหาการข้าด้แคลนนำ�า
ได้้477 และติ่อมาได้้ม่การเสนอ CHIA ฉบับด้ังกล่าวติ่อคชื่ก.ข้องกระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม ทำาให้โครงการด้ัง
กล่าวถู้กปฏิิเสธิ โด้นส่วนหน่�งเกิด้จาก CHIA กรณ่น่�จ่งเป็นติัวอย่างท่�ด้่ท่�แสด้งให้เห็นว่า CHIA ม่บทบาทสำาคัญในการคุ้มครองสิ�ง
แวด้ล้อมและสิทธิิในการม่สุข้ภูาพิข้องชืุ่มชื่น

5.4 การเข้าถึงการเยียวยาสำาหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในคดีสิ่งแวดล้อม

ภูายใต้ิกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลม่พิันธิกรณ่ท่�จะต้ิองด้ำาเนินมาติรการท่�เหมาะสมเพิ่�อประกันว่ากระบวนการทางศาล
จะสามารถูด้ำาเนินคด้่ต่ิอกรณ่การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นท่�เกิด้ข้่�นจากกิจกรรมทางธุิรกิจโด้ยรัฐหร่อหน่วยงานท่�ไม่ใชื่่รัฐได้้อย่างม่
ประสิทธิิภูาพิ สิทธิิในการเข้้าถู่งการเย่ยวยาและการชื่ด้เชื่ยอย่างม่ประสิทธิิภูาพิยังนำาไปส้่สิทธิิในกระบวนการอันเป็นธิรรมและ
สิทธิิในการบังคับติามคำาติัด้สิน หากม่การพิบว่าม่การละเมิด้สิทธิิด้ังกล่าวเกิด้ข้่�นจริง

กฎหมายหลายฉบับ เชื่่น ประมวลกฎหมายแพิ่งและพิาณิชื่ย์ ประมวลกฎหมายอาญา และ พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิ 
สิ�งแวด้ล้อม ให้สิทธิิแก่บุคคลและชืุ่มชื่นในการเร่ยกร้องค่าเส่ยหายอันเป็นติัวเงินสำาหรับคด้่สิ�งแวด้ล้อม อย่างไรก็ด้่ ยังคงม่ปัญหา
เก่�ยวกับการบังคับติามคำาพิิพิากษา ทำาให้กลุ่มประชื่าชื่นท่�ได้้รับความเด้่อนร้อนติ้องประสบกับอุปสรรคติ่าง ๆ ในการเข้้าถู่งสิทธิิ
ในการได้้รับการเย่ยวยาและการชื่ด้เชื่ยอย่างม่ประสิทธิิภูาพิติามท่�ได้้กำาหนด้ไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ

5.4.1 การเยียวยาภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาติรา 420 ประมวลกฎหมายแพิ่งและพิาณิชื่ย์ม่บทบัญญัติิเก่�ยวกับการละเมิด้ท่�กำาหนด้สิทธิิสำาหรับบุคคลท่�ได้้รับความเส่ยหาย
จากการกระทำาโด้ยผู้ดิ้กฎหมายแก่ชื่วิ่ติและรา่งกายใหไ้ด้ร้บัการเยย่วยา ทั�งน่� การกำาหนด้คา่เสย่หายในกรณล่ะเมดิ้ในประเทศไทย
นั�นมุ่งเน้นไปท่�การชื่ด้เชื่ยเย่ยวยาความเส่ยหายและการทำาให้ผู้้้เส่ยหายกลับค่นส่้สถูานะเดิ้มเสม่อนกับเม่�อการละเมิด้ไม่ได้้เกิด้
ข่้�น สิทธิิทั�วไปในการเร่ยกร้องค่าเส่ยหายครอบคลุมถู่งกรณ่ค่าเส่ยหายติามจริงและติามท่�คาด้หมายได้้ว่าจะเกิด้ข้่�น เชื่่น ค่า
รักษาพิยาบาลท่�เกิด้ข้่�นและในอนาคติ478 ค่าเส่ยหายจากการเส่ยความสามารถูในการประกอบการงานสิ�นเชื่ิงหร่อแติ่บางส่วน479  
ค่าสินไหมทด้แทนให้แก่บุคคลภูายนอก480 ค่าสินไหมทด้แทนเพิ่�อความเส่ยหายอย่างอ่�นอันมิใชื่่ติัวเงิน481

นอกจากน่�ยังม่การเย่ยวยาสำาหรับความเส่ยหายทางจิติใจในคด้่ผู้้้บริโภูค482 โด้ยในอด้่ติ ม่น้อยครั�งนักท่�ศาลจะพิิพิากษาให้ม่การ
จ่ายค่าเส่ยหายสำาหรับความเส่ยหายทางจิติใจในคด่้ละเมิด้ จนกระทั�งในคด้่สิ�งแวด้ล้อมเก่�ยวกับการทำาเหม่องหินท่�ม่การฟ้้อง
คด้่ละเมิด้ทางแพิ่งระหว่างบริษัทผู้้้ประกอบกิจการและประชื่าชื่นในพิ่�นท่�ในเร่�องผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมข้องการประกอบกิจการ  
(คำาพิิพิากษาศาลฎ่กาท่� 516/2555)483 ซึ่่�งศาลได้้ม่คำาพิิพิากษากำาหนด้ค่าเส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นจากความเส่ยหายทางจิติใจ (ได้้แก่  
จากมลพิิษทางเส่ยง)

475 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ
476 สำานักงานคณะกรรมการสุข้ภูาพิแห�งชื่าติิ ติามพิ.ร.บ. สุข้ภูาพิแห�งชื่าติิ พิ.ศ. 2550 สนับสนุนการจัด้ทำาการประเมินผู้ลกระทบสุข้ภูาพิโด้ยชืุ่มชื่น

ในหลายพิ่�นท่�.
477 สำานักงานคณะกรรมการสุข้ภูาพิแห่งชื่าติิ, ‘ชื่าวแปด้ริ�วเผู้ยโรงไฟ้ฟ้้าถู่านหิน 600 เมกะวัติติ์ ทำาลายเกษติรอินทร่ย์และแย่งนำ�าคลองท่าลาด้’,  

22 สิงหาคม พิ.ศ. 2554, ด้้ได้้ท่�: https://www.nationalhealth.or.th/node/418 
478 มาติรา 443 วรรค 2 และมาติรา 444, ประมวลกฎหมายแพิ�งและพิาณิชื่ย์
479 มาติรา 444, ประมวลกฎหมายแพิ่งและพิาณิชื่ย์
480 มาติรา 445, ประมวลกฎหมายแพิ่งและพิาณิชื่ย์
481 มาติรา 446, ประมวลกฎหมายแพิ่งและพิาณิชื่ย์
482 ความรับผู้ิด้อันเกิด้มาจากผู้ลิติภูัณฑ์ท่�ก่อให้เกิด้อันติรายแก่ร่างกาย สุข้ภูาพิ หร่ออนามัยข้องผู้้้ท่�ได้้รับความเส่ยหาย เป็นไปติามพิระราชื่บัญญัติิ

วิธิ่พิิจารณาคด้่ผู้้้บริโภูค พิ.ศ. 2551 และพิระราชื่บัญญัติิความรับผู้ิด้ติ่อความเส่ยหายท่�เกิด้ข้่�นจากสินค้าท่�ไม่ปลอด้ภูัย 2551
483 นรเชื่ษฐ ขุ้นทองเพิชื่ร และนฤทธิิ์ ด้วงสุวรรณ์, ‘สิทธิิชืุ่มชื่นกับการพิิทักษ์เข้าค้หา’, วารสารหาด้ใหญ่วิชื่าการ 14(1) : 63-77, 8 เมษายน  

พิ.ศ. 2559, ด้้ได้้ท่�: https://bit.ly/3fNyHVB 

https://www.nationalhealth.or.th/node/418
https://bit.ly/3fNyHVB


94 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ในทางปฏิิบัติิ การฟ้้องคด้่โด้ยอาศัยม้ลฟ้้องด้ังกล่าวติ่อศาลแพิ่งให้สำาเร็จนั�นไม่ง่ายนัก เน่�องจากจะติ้องพิิส้จน์ความเส่ยหายท่� 
เกิด้ข้่�น และติ้องพิิส้จน์ว่ามลพิิษนั�นเป็นผู้ลข้องการกระทำาโด้ยผู้ิด้กฎหมายหร่อการประมาทเลินเล่อ484 พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม ติามท่�จะได้้อธิิบายติ่อไป จ่งถู่อเป็นชื่่องทางท่�ได้้รับความนิยมกว่าในกลุ่มบุคคลหร่อชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ 
เน่�องจาก พิ.ร.บ.ด้ังกล่าวกำาหนด้ให้ผู้้้ท่�เป็นเจ้าข้องหร่อผู้้้ท่�ครอบครองแหล่งมลพิิษม่ความรับผู้ิด้โด้ยไม่คำาน่งถู่งว่ามลพิิษเป็น 
ผู้ลจากการกระทำาโด้ยจงใจหร่อโด้ยประมาทข้องจำาเลย

5.4.2 การเยียวยาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญากำาหนด้บทลงโทษไว้เพิ่�อเอาผิู้ด้กับผู้้้ท่�สร้างความเส่ยหายต่ิอสิ�งแวด้ล้อม ติัวอย่างเชื่่น มาติรา 228 ข้อง
ประมวลกฎหมายอาญากำาหนด้ความผิู้ด้ไว้สำาหรับผู้้้ท่� “กระทำาด้้วยประการใด้ ๆ เพิ่�อให้เกิด้อุทกภัูย หร่อเพิ่�อให้เกิด้ขั้ด้ข้้องแก่
การใชื่้นำ�าซึ่่�งเป็นสาธิารณ้ปโภูค” ถู้าการกระทำานั�น “น่าจะเป็นอันติราย” แก่บุคคลอ่�นหร่อทรัพิย์ข้องผู้้้อ่�น

มาติรา 237 ข้องประมวลกฎหมายอาญากำาหนด้ความผู้ดิ้ไว้สำาหรบัผู้้ท้่� “เอาข้องท่�มพ่ิษิหรอ่สิ�งอ่�นท่�นา่จะเปน็อันติรายแกส่ขุ้ภูาพิเจอ่
ลงในอาหาร หร่อในนำ�าซึ่่�งอย่้ในบอ่ สระหร่อท่�ข้งันำ�าใด้ ๆ  และอาหารหร่อนำ�านั�นได้ม้อ่ย้ห่รอ่จดั้ไวเ้พิ่�อประชื่าชื่นบรโิภูค” มาติรา 380 
ข้องประมวลกฎหมายอาญากำาหนด้ความผิู้ด้ไวส้ำาหรบัผู้้ท้่� “ทำาใหเ้กิด้ปฏิิกล้แกน่ำ�าในบอ่ สระ หร่อท่�ข้งันำ�าอนัม่ไวส้ำาหรบัประชื่าชื่น
ใชื่้สอย” อย่างไรก็ติามการด้ำาเนินคด่้โด้ยอาศัยฐานความผู้ิด้ภูายใติ้ประมวลกฎหมายอาญาเหล่าน่�ไม่ค่อยปรากฎข้่�น เน่�องจาก
มาติรฐานในการพิสิจ้นใ์นคด้อ่าญานั�นสง้กวา่กรณเ่ชื่น่ พิ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้ม (ซึ่่�งจะอธิบิายติอ่ไปด้า้นลา่ง)485

5.4.3 การเยียวยาภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พิ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มกำาหนด้ความรับผู้ดิ้ทางแพิง่และทางอาญาสำาหรับผู้้ท้่�เปน็เจา้ข้องหรอ่ผู้้ท้่�ครอบครอง
แหลง่มลพิิษท่�ก่อใหเ้กิด้การรั�วไหลหร่อแพิรก่ระจายข้องมลพิิษอันเป็นเหตุิให้ผู้้อ่้�นได้รั้บอันติรายแก่ช่ื่วติิ ร่างกาย หร่อสขุ้ภูาพิอนามยั 
หรอ่เปน็เหติใุหท้รัพิย์สนิข้องผู้้อ้่�นได้รั้บความเสย่หาย และถู้าปรากฎวา่มก่ารกระทำาอนัเปน็การละเมิด้ด้งักลา่วเกดิ้ข่้�น เจา้ข้องหร่อ
ผู้้ค้รอบครองติอ้งรบัผู้ดิ้ในคา่ใชื่จ้า่ยทั�งหมด้ท่�ราชื่การติอ้งรบัภูาระจา่ยจรงิในการข้จดั้มลพิษิท่�เกดิ้ข้่�น รวมถูง่คา่สนิไหมทด้แทนแก่
ผู้้ท้่�ได้รั้บผู้ลกระทบ โด้ยไมค่ำานง่ถูง่ว่าการรั�วไหลหร่อแพิรก่ระจายเปน็ผู้ลจากการกระทำาโด้ยจงใจหร่อโด้ยประมาท486 กฎหมายยงั
กำาหนด้ความรับผู้ิด้ทางแพิ่งสำาหรับผู้้้ท่�ทำาลายหร่อทำาให้เส่ยหายแก่ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิซึ่่�งเป็นข้องรัฐ หร่ออันเป็นสาธิารณสมบัติิ
ข้องแผู่้นด้นิ รวมถูง่ต้ิองรบัผิู้ด้ชื่อบชื่ด้ใชื่ค้า่เส่ยหาย “ติามม้ลคา่ทั�งหมด้ข้องทรพัิยากรธิรรมชื่าติิท่�ถูก้ทำาลาย ส้ญหาย หร่อเส่ยหาย
ไปนั�น”487 นอกจากน่�กฎหมายยงักำาหนด้ความรับผิู้ด้ทางอาญาสำาหรบัผู้้ท่้�เป็นเจา้ข้องหรอ่ผู้้ท่้�ครอบครองแหลง่กำาเนิด้มลพิิษสำาหรับ
การกระทำาอนัเปน็การฝา่ฝนืคำาสั�งข้องเจา้พินกังานผู้้ม้อ่ำานาจ หร่อไมจ่ดั้ใหม่้ระบบบำาบดั้นำ�าเส่ยหร่อกำาจดั้ข้องเส่ยในบรเิวณอาคาร488

ทั�งน่� ม่กรณ่ท่�บุคคลและชุื่มชื่นท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบทำาการด้ำาเนนิคด้ภู่ายใติก้ฎหมายด้งักลา่วเพิ่�อเรย่กร้องคา่สนิไหมทด้แทน ติวัอยา่ง
เชื่่น กรณ่การฟ้้องเร่ยกค่าสินไหมทด้แทนจากการปนเปื้อนข้องแคด้เม่ยม และสังกะส่จากเหม่องในอำาเภูอแม่สอด้ จังหวัด้ติาก489 
การปนเปื้อนข้องติะกั�วจากเหม่องคลิติ่� จังหวัด้กาญจนบุร่490 การปนเปื้อนข้องโลหะหนักในด้ินและแหล่งนำ�าจากเหม่องทองใน
จังหวัด้เลย491 และการทิ�งกากอุติสาหกรรมโด้ยผิู้ด้กฎหมายและปนเปื้อนข้องสารเคม่ในแหล่งนำ�า ติำาบลหนองแหน จังหวัด้

484 ส.รัตินมณ่ พิลกล�า, ‘มาติรการเย่ยวยาทางกฎหมายไม�ได้�จำากัด้เพ่ิยงค�าสินไหมทด้แทน – ติ�องม่มาติรการป�องกัน’, https://www.business-
humanrights.org/en/legal-remedies-do-not-only-mean-compensation-they-mean-prevention (ภูาษาอังกฤษ) [เข้�าถู่งเม่�อวันท่�  
29 กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2563]

485 มาติรา 227 ข้องประมวลกฎหมายวิธิ่พิิจารณาความอาญาบัญญัติิว่า “ให้ศาลใชื่้ดุ้ลพิินิจวินิจฉัยชื่ั�งนำ�าหนักพิยานหลักฐานทั�งปวง อย่าพิิพิากษา
ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่าม่การกระทำาผิู้ด้จริงและจำาเลยเป็นผู้้้กระทำาความผู้ิด้นั�น เม่�อม่ความสงสัยติามสมควรว่าจำาเลยได้้กระทำาผิู้ด้หร่อไม่  
ให้ยกประโยชื่น์แห่งความสงสัยนั�นให้จำาเลย”

486 มาติรา 96, พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม
487 มาติรา 97, พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม
488 มาติรา 98-111, พิ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม
489 สำานักข้่าวอิศรา, ‘ผู้าแด้งฯ แพิ�คด้่ จ�าย 1.8 ล�านชื่าวบ�านฟ้�องกรณ่การปนเป่�อนโลหะแคด้เม่ยม ในอำาเภูอแม�สอด้’, 10 มิถูุนายน พิ.ศ. 2562,  

ด้้ได้้ท่�: https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/77375-pdi77375.html 
490 Bangkok Post, ‘ชื่าวบ้านเหม่องคลิติ่�ชื่นะคด่้ท่�ยาวนานกว่า 19 ปี’, 11 กันยายน พิ.ศ. 2560, ด้้ได้้ท่�: https://www.bangkokpost.com/

thailand/general/1322371/klity-creek-villagers-win-19-year-legal-battle#targetText=The%20lead%20contamination%20
of%20Klity,factory%20owned%20by%20the%20company (ภูาษาอังกฤษ)

491 Isaan Record, ‘ย�อนคด้่เหม่องแร� จ.เลย ชื่ัยชื่นะข้องชืุ่มชื่นท่�ได้�มาพิร�อมคด้่ติิด้ติัว ภูาระหน่�สิน และการถู้กติั�งค�าหัว’, 27 มกราคม พิ.ศ. 2562, 
ด้้ได้้ท่�: https://isaanrecord.com/2019/01/27/loei-gold-mining-community-rights/ และ Bangkok Post, ‘ศาลปรับบริษัทเม่องแร่  

https://www.business-humanrights.org/en/legal-remedies-do-not-only-mean-compensation-they-mean-prevention
https://www.business-humanrights.org/en/legal-remedies-do-not-only-mean-compensation-they-mean-prevention
https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/77375-pdi77375.html
https://isaanrecord.com/2019/01/27/loei-gold-mining-community-rights/


95บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ฉะเชื่ิงเทราในพิ่�นท่� EEC492

ในคด้่ส่วนใหญ่ ศาลได้้พิิพิากษากำาหนด้ให้ม่การเย่ยวยาแก่ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบในร้ปแบบติ่าง ๆ เชื่่น การกำาหนด้ค่าสินไหม
ทด้แทนในร้ปแบบข้องติัวเงิน และ/หร่อ คำาสั�งให้จำาเลยด้ำาเนินการฟ้ื้นฟ้้พิ่�นท่�ท่�ได้้รับความเส่ยหาย แสด้งให้เห็นว่ากระบวนการ
ยุติิธิรรมข้องไทยก็สามารถูให้การเย่ยวยาได้้ในระด้ับหน่�งแก่ชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ แม้ว่าจะม่ข้้อจำากัด้และข้้อน่าห่วงกังวลข้อง
กฎหมายด้ังท่�ได้้อธิิบายในรายงานฉบับน่� แติ่เป็นท่�น่าเส่ยด้ายว่าท่�ผู้่านมาการบังคับใชื่้คำาพิิพิากษายังไม่ค่อยม่ประสิทธิิภูาพิมาก
เท่าท่�ควร โด้ยทั�ง 4 คด้่ท่�กล่าวมา ยังไม่ม่ผู้้้เส่ยหายในคด้่ไหนท่�ได้้รับการชื่ด้เชื่ยอย่างเติ็มจำานวนติามคำาพิิพิากษา

แม้กระทั�งในคด้่ท่�คำาพิิพิากษาเป็นคุณแก่ผู้้้เส่ยหาย การบังคับคด้่ก็ยังคงม่ปัญหา โด้ยม่ข้้อท้าทาย493 เชื่่น การไม่ม่ความชื่ัด้เจนว่า
หนว่ยงานรฐัใด้ต้ิองรบัผิู้ด้ชื่อบในการบงัคับใชื่ก้ฎหมาย รวมถูง่การไม่ม่การกำาหนด้มาติรฐานขั้�นติอนการด้ำาเนนิงาน อ่กทั�งข้้อจำากดั้
ทางด้้านความเชื่่�ยวชื่าญทางเทคนิคในการฟ้ื้นฟ้ท้รพัิยากรธิรรมชื่าติใิหก้ลบัค่นส่้สภูาพิเด้มิกอ่นม่การปนเปือ้น และปญัหาท่�เกดิ้ข้่�น
จากผู้้้ก่อมลพิิษท่�พิยายามในการเล่�ยงความรับผู้ิด้ชื่อบในการจ่ายค่าสินไหมทด้แทน494 ติัวอย่างเชื่่น ในคด้่เหม่องคลิติ่� การด้ำาเนิน
การฟ้ื้นฟ้้สิ�งแวด้ล้อมเป็นไปอย่างล่าชื่้าและไม่ชื่ัด้เจน อ่กทั�งบุคคลท่�ได้้รับผู้ลกระทบก็ยังคงไม่ได้้รับเงินค่าสินไหมทด้แทนแม้ว่า
เวลาจะผู้่านไปหลายปีภูายหลังท่�ศาลได้้ม่คำาพิิพิากษาให้ชื่ด้เชื่ยค่าเส่ยหาย495

15 ล้านบาท’, 14 ธิันวาคม พิ.ศ. 2561, ด้้ได้้ท่�: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1593478/court-fines-mining-firm-
b15m (ภูาษาอังกฤษ)

492 เป็นการย่�นฟ้้องคด้่ต่ิอศาลปกครองสำาหรับความล่าช้ื่าในการปฏิิบัติิหน้าท่�ฟ้ื้นฟ้้และการจัด้การพิ่�นท่�ท่�ปนเปื้อนมลพิิษ โปรด้ด้้, ม้ลนิธิินิติิธิรรม 
สิ�งแวด้ล้อม ‘พิิพิากษายกฟ้้องคด้่ชื่าวบ้านหนองแหน จ.ฉะเชื่ิงเทรา ศาลปกครองชื่่�กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิิษไม่ได้้ละเลยล่าชื่้าใน
การปฏิิบัติิหน้าท่�ฟ้ื้นฟ้้จัด้การพิ่�นท่�ปนเปื้อนมลพิิษกากข้องเส่ยอุติสาหกรรมและกำากับด้้แลโรงงาน’, 13 มิถูุนายน พิ.ศ. 2562, ด้้ได้้ท่�: https://
enlawfoundation.org/newweb/?p=4577 

493 ธินาคารพัิฒนาเอเชื่่ย, ‘การอภูิปรายโติ๊ะกลมสำาหรับหัวหน้าผู้้้พิิพิากษาในอาเซึ่่ยนด้้านสิ�งแวด้ล้อม ครั�งท่�สาม: ข้้อท้าทายด้้านสิ�งแวด้ล้อมและ
แนวทางกฎหมายในอาเซึ่่ยน’, พิ.ศ. 2556, ด้้ได้้ท่�: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42866/3rd-asean-chief-
justices-roundtable-environment.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

494 ประเด้็นน่�ได้�รับการกล�าวถู่งโด้ยผู้้�เข้�าร�วมสัมมนาการประชืุ่มเชื่ิงปฏิิบัติิการท่�จัด้ข้่�นโด้ย ICJ เม่�อวันท่� 13 กรกฏิาคม 2562 ณ กรุงเทพิฯ
495 Nation, ‘หม้�บ�านท่�ม่ติะกั�วปนเป่�อนรอคอยความยุติิธิรรมกว�าสองทศวรรษภูายหลังจากคำาพิิพิากษา’, 11 เมษายน พิ.ศ. 2561, ด้้ได้้ท่�: https://

www.nationthailand.com/national/30343011 (ภูาษาอังกฤษ)

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1593478/court-fines-mining-firm-b15m
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1593478/court-fines-mining-firm-b15m
https://enlawfoundation.org/newweb/?p=4577
https://enlawfoundation.org/newweb/?p=4577
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42866/3rd-asean-chief-justices-roundtable-environment.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42866/3rd-asean-chief-justices-roundtable-environment.pdf
https://www.nationthailand.com/national/30343011
https://www.nationthailand.com/national/30343011


96 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

6. ข้อกังวลที่เกิดขึ้นต่อประเด็นสิทธิแรงงาน

ประเทศไทยม่พินัธิกรณ่ภูายใต้ิ ICESCR ในการเคารพิ คุม้ครองและเติิมเต็ิมสทิธิิในการทำางานในด้้านต่ิางๆรวมถูง่ท่�สทิธิิในท่�ทำางาน 
สิทธิิเหล่าน่�ม่ความเก่�ยวพิันกับสิทธิิด้้านอ่�นๆ ได้้แก่ สิทธิิข้องทุกคนท่�จะก่อติั�งและเข้้าร่วมสหภูาพิแรงงานติามท่�ตินเล่อก ในการ
รวมติัวกับกลุ่มอ่�น รวมทั�งร่วมเจรจาติ่อรองเพิ่�อปรับปรุงมาติรฐานความเป็นอย้่และสภูาพิการทำางาน496 

ประเทศไทยได้้พิยายามยกระด้ับการคุ้มครองแรงงานในหลายด้้าน รวมถู่งการเพิิ�มค่าแรงข้ั�นติำ�าและการแก้ไข้ปรับปรุงกฎหมาย
หลายฉบบั497เพิ่�อใหส้อด้คลอ้งกบัพัินธิกรณ่ด้า้นสทิธิิมนษุยชื่นระหวา่งประเทศมากยิ�งข้่�น แต่ินา่เส่ยด้ายท่�บทบญัญติัิติามกฎหมาย
หลายบทถู้กนำาไปใชื่้โด้ยไม่ม่ประสิทธิิภูาพิหร่อไม่ถู้กนำามาบังคับใชื่้ เชื่่นกรณ่กฎหมายด้้านสิ�งแวด้ล้อม 

SEZ และ ECC ม่ปัญหาเฉพิาะข้องตินเอง SEZ ติั�งอย้่บริเวณพ่ิ�นท่�ชื่ายแด้นเพ่ิ�อด้่งด้้ด้แรงงานข้้ามชื่าติิจากประเทศเพิ่�อนบ้าน  
รวมทั�งยังม่เป้าหมายเพิ่�อรกัษาความมั�นคงชื่ายแด้นและควบคมุระบบสขุ้ภูาพิผู่้านศ้นยบ์รกิารเบด็้เสรจ็ (One Stop Service หร่อ 
OSS) เพิ่�อการจัด้การด้้านแรงงาน สาธิารณสุข้ และความมั�นคง498 ทั�งน่� ศ้นย์บริการเบ็ด้เสร็จด้้านแรงงานใน 10 SEZ ได้้รับการ
จัด้ติั�งแล้วโด้ยกระทรวงแรงงาน

หลากหลายข้้อกังวลได้้ถู้กหยิบยกข่้�นมาพ้ิด้ถู่งโด้ยผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิทธิิแรงงานซึ่่�งให้ข้้อม้ลแก่ ICJ เก่�ยวกับสภูาพิข้องแรงงานใน 
SEZ โด้ยข้อ้กงัวลท่�ได้ร้บัการกลา่วถู่ง ได้แ้ก ่ปัญหาการข้่�นทะเบย่นแรงงานข้า้มชื่าติ ิการจำากัด้เสรภู่าพิในการเด้นิทางข้องแรงงาน
ข้้ามชื่าติิ การข้าด้ความคุ้มครองพิ่�นฐานสำาหรับแรงงานติามฤด้้กาล ติลอด้จนความยากลำาบากในการเข้้าถู่งสิทธิิประโยชื่น์ต่ิางๆ 
เชื่่น กองทุนประกันสังคม เป็นติ้น

EEC เองนั�นม่ปัญหาด้้านแรงงานท่�ติ่างออกไป เน่�องจาก EEC ถู้กจัด้ตัิ�งข้่�นเพิ่�อส่งเสริมอุติสาหกรรมเทคโนโลย่ข้ั�นส้ง จ่งม่ความ
จำาเปน็ในการใชื่แ้รงงานท่�มทั่กษะระดั้บส้ง และเพิ่�อปอ้งกนัการข้าด้แคลนแรงงานท่�มท่กัษะ499 รฐับาลจ่งได้้สรา้งศ้นยบ์รหิารแรงงาน
เข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก (EEC Labor Administration Center) ข้่�น เพิ่�ออำานวยความสะด้วกด้้านแรงงานให้กับนายจ้าง 
นักลงทุน ผู้้้ประกอบการ และแรงงาน เพิ่�อให้ทุกภูาคส่วนสามารถูบรรลุความติ้องการด้้านแรงงานได้้500 ทั�งน่� เพิ่�อแก้ปัญหาการ
ข้าด้แคลนแรงงาน บริษัทติ่างๆ จ่งนำาร้ปแบบการจ้างงานติ่างๆ ท่�ความย่ด้หยุ่นมาปรับใชื่้ ซึ่่�งรวมถู่งการจ้างแรงงานแบบชื่ั�วคราว
และแรงงานแบบรบัเหมาช่ื่วง ในกรณ่ข้องแรงงานรบัเหมาช่ื่วงนั�นมร่ายงานวา่ถูอ่เปน็สดั้สว่นจำานวนมากข้องแรงงานทั�งหมด้ในเข้ติ
อตุิสาหกรรมข้องประเทศไทย501 อยา่งไรกต็ิา มมร่ายงานเชื่น่เด้ย่วกนัวา่สทิธิ ิสวสัด้กิารและผู้ลประโยชื่นต์ิา่งๆ ท่�แรงงานกลุม่น่�ได้้
รับนั�นน้อยกว่าแรงงานติามปกติิอย่างม่นัยสำาคัญ502 

496 ข้อ้ 6 - 8, ICESCR; CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 18: สทิธิใินการทำางาน (ข้อ้ 6 ข้องกติกิาฯ)’, เอกสารสหประชื่าชื่าติ ิE/C.12/GC/18, 6 กมุภูาพินัธิ ์
2549, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html 

497 ได้้แก่ พิระราชื่บัญญัติิประกันสังคม (แก้ไข้เพิิ�มเติิมปี 2558) พิระราชื่บัญญัติิแรงงานทางทะเล (แก้ไข้เพิิ�มเติิมปี 2558) พิระราชื่บัญญัติิคุ้มครอง
แรงงาน (แก้ไข้เพิิ�มเติิมปี 2560 และ 2562) พิระราชื่กำาหนด้การบริหารจัด้การการทำางานข้องคนติ่างด้้าว (แก้ไข้เพิิ�มเติิมปี 2561) ด้้กระทรวง
ยุติิธิรรม, ‘แผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่น (2562-2565)’, ติุลาคม 2562, หน้า 19

498 การสัมภูาษณ์ ICJ กับผู้้้แทนข้องสภูาพิัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิผู้้้ซึ่่�งกำากับด้้แลเศรษฐกิจพิิเศษ, กรุงเทพิฯ, สิงหาคม 2562.
499 ภูาคธิุรกิจคาด้คะเนว่า EEC ติ้องการแรงงานท่�ม่ทักษะประมาณ 400,000 คนในอ่ก 5 ปีข้้างหน้า นอกจากนั�น ม่รายงานวิจัยพิบว่า ในอ่ก 10 ปี

ข้้างหน้า อุติสาหกรรมเป้าหมายใน EEC จะม่ความติ้องการแรงงานเพิิ�มเติิมอ่ก 1 ล้านคน ติามการคาด้การณ์ข้องสกพิอ.ระบุว่า ในข้ณะท่� 60% 
ข้องติำาแหน่งงานท่�ประมาณการไว้สามารถูจ้างแรงงานทักษะติำ�าแติ่ม่คุณสมบัติิเป็นแรงงานวิชื่าชื่่พิได้้ แติ่ส่วนท่�เหล่อ 40% ข้องติำาแหน่งงานท่�
จำาเป็นต้ิองจ้างงานนั�นต้ิองเป็นแรงงานทักษะระดั้บส้ง ด้้เนชัื่�น, ‘คณะกรรมการนโยบาย EECเติร่ยมมุ่งเน้นเร่�องการศ่กษาเพ่ิ�อบรรลุความต้ิองการ 
แรงงาน’, 15 กุมพิาพิันธิ์ 2562, ด้้ได้้ท่� http://www.nationthailand.com/national/30364215 (ภูาษาอังกฤษ) และ บางกอกโพิสติ์, ‘การ
ข้าด้แรงงานท่�ม่ทักษะคุกคาม EEC’, 20 พิฤษภูาคม 2562, ด้้ได้้ท่� https://www.bangkokpost.com/business/1680704/lack-of-skilled-
labour-threatens-eec (ภูาษาอังกฤษ)

500 กระทรวงแรงงาน, ‘กระทรวงแรงงานเปิด้ศ้นย์บริหารแรงงานเข้ติพิิเศษติะวันออกอ่อ่ซึ่่’, 18 มกราคม 2562, ด้้ได้้ท่� https://www.mol.go.th/
en/news/mol-opens-eec-labour-administration-center-2/ (ภูาษาอังกฤษ)

501 ILO, ‘กรณศ่ก่ษาท่�3164 (ประเทศไทย) - วนัท่�รอ้งเรย่น: 7 ติลุาคม 2558’, ยอ่หนา้ท่� 1052, ด้ไ้ด้ท้่� https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?
p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068#T (ภูาษาอังกฤษ)

502 ประชื่าไทย, ‘แรงงานข้้ามชื่าติิ/เหมาชื่่วง สุด้ลำาบาก หากไม่ม่การคุ้มครองสิทธิิจริงจัง’, 31 มกราคม 2559, ด้้ได้้ท่� https://prachatai.com/
journal/2016/01/63797 

https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html
http://www.nationthailand.com/national/30364215
https://www.bangkokpost.com/business/1680704/lack-of-skilled-labour-threatens-eec
https://www.bangkokpost.com/business/1680704/lack-of-skilled-labour-threatens-eec
https://www.mol.go.th/en/news/mol-opens-eec-labour-administration-center-2/
https://www.mol.go.th/en/news/mol-opens-eec-labour-administration-center-2/
https://prachatai.com/journal/2016/01/63797
https://prachatai.com/journal/2016/01/63797


97บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

การจำากัด้เสร่ภูาพิในการชุื่มนุมและสมาคม โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งต่ิอแรงงานข้้ามชื่าติิและแรงงานรับเหมาช่ื่วงเป็นอ่กหน่�งข้้อ 
ห่วงกังวล ปัญหาด้ังกล่าวไม่ได้้เกิด้ข้่�นเพิ่ยงแค่ภูายในเข้ติพิ่�นท่� SEZ และ EEC เท่านั�นแติ่ยังครอบคลุมทั�วทั�งประเทศไทย ด้ังท่�จะ
อธิิบายติ่อไปใน 6.2 ทั�งน่� เป็นท่�น่าสังเกติว่ารัฐบาลไทยได้้รับการเร่ยกร้องจากภูาคประชื่าสังคมในหลายโอกาสให้ปรับปรุงแก้ไข้
กฎหมายด้งักลา่วเพิ่�อเพิิ�มความเข้ม้แข้ง็ใหก้บัสหภูาพิแรงงานกลุม่ติา่งๆ ภูายในประเทศ และเพิ่�อปรบัปรงุกลไกการระงบัข้อ้พิพิิาท 
รวมทั�งกลไกด้้านแรงงานสัมพิันธิ์503 

6.1 ข้อกังวลในประเด็นกฎหมายที่ใช้บังคับต่อแรงงานข้ามชาติ

นโยบายการบริหารจัด้การแรงงานข้องประเทศไทยถู้กพัิฒนาโด้ยสอด้คล้องกับนโยบายทางด้้านเศรษฐกิจข้องรัฐบาลเพ่ิ�อแก้ไข้
ปัญหาการข้าด้แคลนแรงงาน การจ้างแรงงานข้้ามชื่าติิจากประเทศเพิ่�อนบ้านถู่อเป็นส่วนสำาคัญข้องนโยบายด้ังกล่าว504 จนถู่ง
เด้่อนม่นาคม 2563 ม่แรงงานข้้ามชื่าติิท่�ข้่�นทะเบ่ยนแล้วจำานวน 2,814,484 คน และม่แรงงานข้้ามชื่าติิในประเทศไทยท่�ยังไม่ได้้
ข้่�นทะเบ่ยนอ่กประมาณ 800,000 คน โด้ยในจำานวน 2,551,246 คนแบ่งเป็นแรงงานจากประเทศกัมพิ้ชื่า สปป. ลาว เม่ยนมา
และ เว่ยด้นาม ส่วนอ่ก 50,018 คนเป็นแรงงานติามฤด้้กาล505 

ข้้อม้ลจากสภูาพัิฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิพิบว่าในพิ่�นท่� SEZ ระหว่างเด้่อนตุิลาคม 2560 จนถู่งวันท่� 25 พิฤศจิกายน 
2562 ม่แรงงานทุกสัญชื่าติิเป็นจำานวน 423,066 คน โด้ยแยกเป็นแรงงานท่�เข้้ามาในลักษณะไป-กลับหร่อติามฤด้้กาลเป็นจำานวน 
350,488 คน506 อย่างไรก็ติาม ไม่ม่บันท่กอย่างเป็นทางการเก่�ยวกับจำานวนแรงงานท่�ไม่ใชื่่คนไทยใน EEC แติ่ทาง สกพิอ.ระบุไว้
ในชื่่วงปีพิ.ศ. 2562 ว่าความติ้องการแรงงานในพิ่�นท่�จะม่เกินกว่า 475,000 คนในอ่ก 5 ปีข้้างหน้า507 

6.1.1 ข้อกังวลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ในฐานะรัฐภูาค่ข้อง ICESCR ประเทศไทยม่พิันธิกรณ่ในการให้การประกันเก่�ยวกับการจ่ายค่าจ้างท่�เป็นธิรรม รวมถู่งการจ่ายค่า
ติอบแทนอย่างเท่าเท่ยมสำาหรับงานท่�ม่คุณค่าเท่ากันให้กับทุกคนโด้ยปราศจากความแติกติ่าง แรงงานควรได้้รับการประกันว่าจะ
ได้ร้บัคา่ติอบแทน ซึ่่�งรวมถูง่คา่จา้งท่�เปน็ธิรรมและเหมาะสมติอ่ความเปน็อย้ส่ำาหรบัติวัแรงงานเองและครอบครวั สภูาพิการทำางาน
ติอ้งปลอด้ภูยัและถูก้สขุ้ลกัษณะ ในสว่นข้องลก้จา้งนั�นติอ้งมก่ารกำาหนด้ชื่ั�วโมงการทำางานท่�เหมาะสม การพิกัผู้อ่นและเวลาวา่งท่�
เพิ่ยงพิอ ติลอด้จนม่วันหยุด้เป็นครั�งคราวและได้้รับค่าติอบแทนสำาหรับวันหยุด้ทางการด้้วย 

ICESCR ยังได้้เน้นยำ�าว่าสิทธิิในการได้้รับเง่�อนไข้การทำางานท่�ยุติิธิรรม และสภูาพิการทำางานเป็นท่�น่าพิ่งพิอใจ ถู่อสิทธิิข้องทุกคน
ท่�ควรได้้รับ โด้ยหลักดั้งกล่าวต้ิองนำามาปฏิิบัติิกับแรงงานทุกคนรวมถู่งแรงงานข้้ามชื่าติิ โด้ยปราศจากความแติกต่ิางใด้ๆ นอกจากน่� 
คณะกรรมการยังระบุว่า

“กฎหมายและนโยบายติ่างๆควรประกันว่าแรงงานข้้ามชื่าติิจะได้้รับการปฏิิบัติิท่�ไม่ด้้อยไปกว่าแรงงานท่�เป็นคนในชื่าติิ
ในเร่�องท่�เก่�ยวกับการจ่ายค่าติอบแทนและเง่�อนไข้ข้องงาน”508

503 ติัวอย่างเชื่่น กรุงเทพิธิุรกิจ, ‘เคร่อข้่ายแรงงานข้้ามชื่าติิย่�น 4 ข้้อเสนอ ให้แรงงานทุกกลุ่มติั�งสหภูาพิได้้-เลิกคด้่ฟ้้องปิด้ปาก’, 15 ธิันวาคม 2562, 
ด้้ได้้ท่� https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858354 และประชื่าไท, ‘เคร่อข้่ายแรงงานเร่ยกร้องรัฐบาลรับอนุสัญญา ILO 
87-98 ข้่�นค่าจ้างข้ั�นติำ�า 421 บาททั�วประเทศ’, 7 ติุลาคม 2553, ด้้ได้้ท่� https://prachatai.com/journal/2010/10/31409 

504 เร่�องสิทธิิทั�วไปในการทำางานข้องผู้้้ท่�ไม่ม่สถูานะพิลเม่อง, ด้้ ICJ ‘การส่งเสริมสิทธิิข้องผู้้้ท่�ไม่ม่สถูานะพิลเม่องเพิ่�อทำางานในแอฟ้ริกาใติ้’, เมษายน 
2563,ด้้ได้้ท่� https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/04/South-Africa-Non-Citizens-Right-to-Work-Advocacy-Analysis-
Brief-2020-ENG-.pdf 

505 กรมการจัด้หางาน กระทรวงแรงงาน, ‘สถิูติิจำานวนคนต่ิางด้้าวท่�ได้้รับอนุญาติทำางานคงเหล่อทั�วราชื่อาณาจักร ประจำาเด้่อน ม่นาคม 2563’, 
ม่นาคม 2563, ด้้ได้้ท่� https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/cfd5266a7529106b9fdd751603d77d31.pdf 

506 สภูาพิัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ, ‘ความก้าวหน้าข้องเข้ติเศรษฐกิจพิิเศษ’, มกราคม 2563, ด้้ได้้ท่� httpsnesdc.go.th/ewt_dl_link.
php?nid=9813

507 บางกอก โพิสต์ิ, ‘การข้าด้แคลนแรงงานฝม่ีอคกุคาม EEC’, 20 พิฤษภูาคม 2563, ด้ท้่� https://www.bangkokpost.com/business/1680704/
lack-of-skilled-labour-threatens-eec ( ภูาษาอังกฤษ)

508 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 23: สิทธิิเก่�ยวกับทำางานท่�ยุติิธิรรมและสภูาพิการทำางานเป็นท่�น่าพิ่งพิอใจ (ข้้อ 7 ข้อง ICESCR)’, เอกสารองค์การ
สหประชื่าชื่าติิท่� E/C.12/GC/23, เมษายน 2559, ยอ่หนา้ 5 และ 47 (e), ด้ไ้ด้้ท่� https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html (ภูาษา
อังกฤษ)

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858354
https://prachatai.com/journal/2010/10/31409
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file:///C:\Users\saovaneekaewjullakarn\Desktop\Translaton%20of%20EEC_%20Thai%20and%20Eng\httpsnesdc.go.th\ewt_dl_link.php%3fnid=9813
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98 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ทั�งน่� จะเห็นได้้ว่าอัติราค่าแรงข้ั�นติำ�าข้องประเทศไทยถู้กกำาหนด้โด้ยคณะกรรมการค่าจ้างและนำามาปรับใชื่้กับล้กจ้างทุกคน โด้ย
ไม่คำาน่งถู่งสัญชื่าติิข้องแรงงานรวมถู่งร้ปแบบข้องสัญญาจ้างงาน โด้ยท่�อัติราค่าจ้างข้ั�นติำ�าล่าสุด้ม่ผู้ลบังคับใชื่้เม่�อวันท่� 1 มกราคม 
2563509 โด้ยอัติราค่าแรงขั้�นติำ�าในปัจจุบันแติกต่ิางกันไปติามแต่ิละจังหวัด้โด้ยเริ�มตัิ�งแต่ิ 313 บาท ถู่ง 336 บาทต่ิอวัน นอกจาก
น่� การจา่ยคา่ติอบแทนและเง่�อนไข้การทำางานอ่�นๆข้องแรงงานข้า้มชื่าติแิละแรงงานรบัเหมาช่ื่วงยงัได้ร้บัการคุม้ครองเชื่น่เด้ย่วกบั
แรงงานประเภูทอ่�นๆ ติามพิระราชื่บัญญัติิคุ้มครองแรงงาน พิ.ศ. 2541 

อยา่งไรกต็ิามยงัมห่ลายกรณต่ิวัอย่างท่�แรงงานข้า้มชื่าติไิด้ย้่�นฟ้อ้งนายจา้งติอ่ศาลแรงงานหรอ่รายงานไปยงัพินักงานติรวจแรงงาน510 
โด้ยฟ้อ้งรอ้งวา่ตินยงัไม่ได้ร้บัค่าจา้งเติม็จำานวน รวมถูง่คา่ลว่งเวลาหรอ่เงนิชื่ด้เชื่ยเม่�อถูก้เลกิจา้ง หรอ่ติกอย้ภู่ายใติส้ภูาพิการทำางาน
ท่�ไม่สมเหติุผู้ล511

ข้ณะท่�แรงงานข้้ามชื่าติิม่สิทธิิได้้รับเงินชื่ด้เชื่ยเม่�อถู้กเลิกจ้างเชื่่นเด้่ยวกับแรงงานอ่�น แต่ิกลุ่มแรงงานข้้ามชื่าติิท่�เดิ้นทางเข้้ามา
ทำางานใน SEZ โด้ยใชื่้บัติรผู้่านแด้นชื่ั�วคราว (border pass) (ซึ่่�งบัติรผู้่านแด้นชื่ั�วคราวอนุญาติให้ทำางานได้้เป็นเวลา 3 เด้่อน) 
ถู่อว่าเป็นแรงงานกลุ่มท่�ม่ความเปราะบางเป็นพิิเศษ (สำาหรับรายละเอ่ยด้เพิิ�มเติิม ด้้หัวข้้อ 6.1.2) ทั�งน่�ติามมาติรา 118 ข้องพิระ
ราชื่บัญญัติิคุ้มครองแรงงานกำาหนด้ให้นายจ้างต้ิองจ่ายค่าชื่ด้เชื่ยให้แก่ล้กจ้างท่�ตินเลิกจ้าง หากล้กจ้างทำางานติิด้ต่ิอกันครบหน่�ง
ร้อยย่�สิบวันหร่อมากกว่านั�น อย่างไรก็ติามแรงงานท่�ถู่อบัติรผู้่านแด้นชื่ั�วคราวบางคนถู้กจ้างงานในลักษณะเด้่ยวกับแรงงานทั�วไป 
(จา้งงานเติม็เวลาเปน็ระยะเวลานาน) โด้ยแรงงานกลุม่ด้งักลา่วมร่ายงานว่าถูก้เลกิจา้งโด้ยไมไ่ด้ร้บัเงนิชื่ด้เชื่ย และเหติทุ่�ว่าตินเปน็
แรงงานติามฤด้ก้าลถูก้นำามาใชื่ก้ลา่วอา้งเพิ่�อใหน้ายจา้งไมต่ิอ้งจา่ยคา่ชื่ด้เชื่ยเม่�อเลกิจา้ง (แมจ้ะได้ท้ำางานติดิ้ต่ิอกนัเกนิกวา่หน่�งรอ้ย
ย่�สิบวัน) ซึ่่�งแรงงานข้้ามชื่าติิส่วนใหญ่ไม่ติระหนักถู่งสิทธิิข้องตินเองจ่งไม่ได้้ม่การรายงานถู่งการปฏิิบัติิอันไม่เป็นธิรรมด้ังกล่าว512 

ในรายงานทบทวนสถูานการณ์สิทธิิมนุษยชื่นในประเทศไทยเม่�อเด้่อนมิถูุนายน 2558 CESCR ได้้แสด้งความกังวลติ่อรายงาน
ติ่างๆท่�สอด้คล้องกันเร่�องการละเมิด้และการแสวงหาประโยชื่น์จากแรงงานข้้ามชื่าติิ โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งกลุ่มแรงงานข้้ามชื่าติิท่�ม่
สถูานะไม่ปกติิและทำางานใน SEZ ซึ่่�งถู่อเป็นการละเมิด้ข้้อ 7 ข้อง ICESCR ท่�รับรองสิทธิิในการม่สภูาพิการทำางานท่�ยุติิธิรรมและ 
นา่พิง่พิอใจ โด้ยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ประเทศไทยกำาหนด้มาติรการเพิิ�มเติมิเพิ่�อประกันว่าแรงงานข้า้มชื่าติทิกุคน ไมว่า่จะ
ม่สถูานะทางกฎหมายเชื่่นไร ติ้องได้้รับสิทธิิในการคุ้มครองทางด้้านแรงงานและทางสังคม ติลอด้จนสามารถูเข้้าถู่งความยุติิธิรรม
เม่�อถูก้ละเมดิ้สทิธิิมนษุยชื่น อ่กทั�งคณะกรรมการฯยงัสนบัสนนุให้ประเทศไทยทำาการภูาคยานวัุติรต่ิออนสัุญญาว่าด้้วยการคุม้ครอง
สทิธิขิ้องแรงงานโยกย้ายถิู�นฐานและสมาชิื่กสมาชิื่กในครอบครวั (Convention on the Protection of the Rights of Migrants 
Workers and Member of Their Families)513 รวมทั�งด้ำาเนินมาติรการติ่างๆ ท่�จำาเป็นเพิ่�อประกันว่าแรงงานทุกคนจะได้้รับ 

509 ข้้อมติิด้ังกล่าวผู้่านความเห็นชื่อบจากคณะกรรมการค่าจ้างเม่�อวันท่� 6 ธิันวาคม 2562 ประกาศข้องคณะกรรมการค่าจ้างได้้กำาหนด้อัติราค่าจ้าง
ข้ั�นติำ�าใหมส่ำาหรบัแรงงานได้้รบัการติพิ่ิมพิใ์นราชื่กจิจานเุบกษาในวนัท่� 27 ธินัวาคมและม่ผู้ลบงัคบัใชื่แ้ลว้ นบัตัิ�งแต่ิวนัท่� 1 มกราคม 2563 เปน็ต้ิน
มา, ด้้ได้้ท่�: https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Prakadwage10-6Jan2020.pdf 

510 จากข้อ้มล้ข้องกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสด้กิาร กระทรวงแรงงาน ณ ป ี2559 ประเทศไทยมผู้้่้ติรวจแรงงานจำานวน 880 คน ซึ่่�งมห่นา้ท่�ติดิ้ติาม
ติรวจสอบทกุกจิการท่�มก่ารจ้างงานแรงงานคนงานหน่�งคนหรอ่มากกวา่นั�น จำานวนดั้งกลา่วน่�ติำ�ากวา่คำาแนะนำาข้ององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ
อย่างมาก โด้ยองค์กรด้ังกล่าวแนะนำาให้ม่ผู้้้ติรวจแรงงาน 1 คนติ่อล้กจ้าง 15,000 คนในประเทศอุติสาหกรรม ซึ่่�งหมายถู่งว่าประเทศไทยจำาเป็น
ติ้องม่ผู้้้ติรวจแรงงานจำานวน 2,563 คน

511 ตัิวอยา่ง ม้ลนธิิเิพิ่�อสิทธิมินษุยชื่นและการพัิฒนา (HRDF), ‘ใบแจ้งข่้าว: พินกังานติรวจแรงงานจงัหวดั้ติากม่คำาสั�งใหน้ายจา้งจา่ยเงนิมากกวา่ 10 ลา้น
บาทใหก้บัแรงงานข้า้มชื่าติจิากเมย่นมาจำานวน 71 คน ฐานละเมดิ้กฎหมายคุม้ครองแรงงาน’, 7 กมุภูาพินัธิ ์2563, ด้ไ้ด้ท่้� http://hrdfoundation.
org/?p=2262 (ภูาษาอังกฤษ) ในวนัท่� 30 มกราคม 2563 ผู้้ต้ิรวจแรงงานจงัหวดั้ติากออกคำาสั�งท่� 2/2563 ลงวนัท่� 20 มกราคม 2563 ใหน้ายจา้ง
จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างการทำางานในวันหยุด้ ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาวันหยุด้ ค่าสินไหมทด้แทนการเลิกจ้าง และเงินชื่ด้เชื่ยแทนการแจ้งล่วงหน้า  
รวมทั�งสิ�น 10,298,124 บาทให้กับแรงงานข้้ามชื่าติิ 71 คนจากเม่ยนมา, ด้้ท่� บางกอก โพิสติ์, ‘แรงงานฟ้าร์มไก่ชื่าวเม่ยนมาได้้รับเงินจำานวน 1.7 
ล้านบาท’, 13 ม่นาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1643436/myanmar-farm-workers-get-b1-
7m (ภูาษาอังกฤษ). ในกรณ่น่� แรงงานข้้ามชื่าติิจากเม่ยนมา 14 คน ได้้รับค่าชื่ด้เชื่ยหลังหลังจากส้้คด้่นาน 3 ปี จำานวนทั�งสิ�น 1.7 ล้านบาท โด้ย
ครอบคลุมอัติราค่าปรับ เงินเด้่อนท่�ถู้กหักออกไป และค่าล่วงเวลาติลอด้ชื่่วงระยะเวลาการทำางาน 2 ปี ด้้เพิิ�มเติิม: ประชื่าไทย, ‘115 แรงงานข้้าม
ชื่าติ ิรบั 8 ลา้น หลงัศาลแรงงานภูาค 6 สั�งไกลเ่กล่�ยข้อ้พิพิิาท’, 13 กนัยายน 2561, ด้ไ้ด้ท้่�: https://prachatai.com/journal/2018/09/78687 

512 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้องม้ลนิธิิเพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่นและการพิัฒนา (HRDF), ม่นาคม 2563 ยกติัวอย่างเชื่่น HRDF, ‘ใบ
แจ้งข่้าว: พินักงานติรวจแรงงานจังหวัด้ติากม่คำาสั�งให้นายจ้างจ่ายเงินมากกว่า 10 ล้านบาทให้กับแรงงานข้้ามชื่าติิจากเม่ยนมาจำานวน 71 คน 
ฐานละเมิด้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน’, 7 กุมภูาพัินธิ์ 2563, ด้้ได้้ท่�: http://hrdfoundation.org/?p=2262 (ภูาษาอังกฤษ) เคร่อข้่ายองค์กร
ด้้านประชื่ากรข้้ามชื่าติิ (MWG) ‘ข้้อเสนอแนะข้อง MWG ติ่อรัฐบาลไทยเก่�ยวกับการพิัฒนาแผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจกับสิทธิิมนุษย
ชื่น’, 5 สิงหาคม 2561, ด้้ได้้ท่�: https://bit.ly/2D138sQ 

513 CESCR ‘ข้้อสังเกติโด้ยสรุปจากรายงานสถูานการณ์สิทธิิมนุษยชื่นรวมรอบท่� 1 และรอบท่� 2 ข้องประเทศไทย’, เอกสาร UN ท่� E/C.12/THA/
CO/1-2, 19 มิถูุนายน 2558, ย่อหน้าท่� 21 และ 23
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99บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ค่าจ้างข้ั�นติำ�าท่�ทำาให้ม่สภูาพิความเป็นอย้่อย่างเหมาะสมสำาหรับติัวเองและครอบครัว514

ทั�งน่� สิทธิิ สวัสดิ้การ และผู้ลประโยชื่น์ข้องล้กจ้างติามสัญญาและล้กจ้างรับเหมาช่ื่วง/รับเหมาค่าแรงได้้รับการรับประกัน
ติามมาติรา 11 (1) ข้องพิระราชื่บัญญัติิคุ้มครองแรงงาน515 และคำาพิิพิากษาข้องศาลฎ่กา516 แติ่ทว่ากลับม่รายงานว่าแรงงาน
รับจ้างเหมาชื่่วงได้้รับค่าจ้างรายเด้่อนติำ�ากว่าและไม่ได้้รับสิทธิิประโยชื่น์เชื่่นแรงงานประจำา517 กรณ่ด้ังกล่าวส่งผู้ลให้เกิด้ความไม่ 
เท่าเท่ยมกันในค่าจ้างและสิทธิิประโยชื่น์ระหว่างล้กจ้างติามสัญญากับล้กจ้างรับเหมาชื่่วง/รับเหมาค่าแรง นอกจากน่� แรงงาน
ข้้ามชื่าติิส่วนใหญ่ในไทยยังเป็นส่วนหน่�งข้องการจ้างงานแบบรับเหมาช่ื่วง แสด้งให้เห็นว่าแรงงานกลุ่มน่�ม่ความเปราะปรางอัน 
นำาไปส้่การแสวงหาประโยชื่น์โด้ยมิชื่อบมากยิ�งข้่�น518

6.1.2 ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิในการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ 

ด้ังเชื่่นกฎหมายในกลุ่มอ่�นๆ หลังจากการทำารัฐประหารในปี 2557 กฎหมายแรงงานหลายฉบับได้้รับการแก้ไข้เพิิ�มเติิม รวมถู่ง
กฎหมายท่�เก่�ยวข้้องกับแรงงานข้้ามชื่าติิใน SEZ และ EEC519 เป็นท่�น่าสังเกติว่าการแก้ไข้เพิิ�มเติิมดั้งกล่าวม่การพิิจารณาถู่งข้้อ
กังวลด้้านสิทธิิมนุษยชื่นหร่อด้้านแรงงานไม่เพิ่ยงพิอ และเปิด้ชื่่องให้ม่การจำากัด้การเด้ินทางข้องแรงงานข้้ามชื่าติิอย่างเข้้มงวด้  
ซึ่่�งการกระทำาด้ังกล่าวอาจนำาไปส้่การแทรกแซึ่งการใชื่้สิทธิิเสร่ภูาพิในการเคล่�อนย้ายข้องแรงงาน

นโยบายการบริหารแรงงานข้้ามชื่าติิถู้กกำาหนด้ไว้ในมาติรา 64 ข้องพิระราชื่กำาหนด้การบริหารจัด้การการทำางานข้องคนติ่างด้้าว 
พิ.ศ.2560 (แก้ไข้เพิิ�มเติิม พิ.ศ. 2561) และติามบันท่กความติกลง (Memorandum of Understanding หร่อ MOU) ระหว่าง
ไทยกบัประเทศเพ่ิ�อนบา้น โด้ยท่�กฎหมายเหลา่น่�ควบคมุการอนุญาติการทำางานข้องแรงงานข้้ามชื่าติิท่�มาจากประเทศซ่ึ่�งม่พิรมแด้น
ติิด้กับไทย

ประเภูทแรงงานข้้ามชื่าติิท่�ข้่�นทะเบ่ยนแล้วในประเทศไทยสามารถูแบ่งออกเป็นกลุ่มติ่างๆ ได้้แก่

(ก) แรงงานข้้ามชื่าติิท่�เด้ินทางเข้้าประเทศไทยติาม MOU กับประเทศติ้นทางข้องแรงงาน
(ข้) แรงงานข้้ามชื่าติิท่�ม่บัติรข้่�นทะเบ่ยน (บัติรส่ชื่มพิ้) ซึ่่�งได้้มาจากกระบวนการพิิส้จน์สัญชื่าติิ และ
(ค) แรงงานข้้ามชื่าติิติามฤด้้กาลท่�ถู่อหนังส่อผู้่านแด้น 

MOU ระดั้บทวิภูาค่ระหว่างไทยและประเทศเพ่ิ�อนบ้านได้้ถู้กร่างข้่�นเพิ่�อทำาให้กระบวนการย้ายถิู�นฐานเป็นระเบ่ยบแบบแผู้น  
อาจกลา่วได้้วา่ภูายใต้ิข้ั�นติอนติาม MOU แรงงานข้้ามชื่าติิสามารถูเดิ้นทางเข้า้ส้ป่ระเทศไทยผู่้านตัิวแทนจดั้หางานท่�ได้ก้ารรบัรอง
จากกระทรวงแรงงานข้องไทยโด้ยสัญญาจ้างงานท่�ม่ระยะเวลา 2 ปี และสามารถูข้ยายได้้อ่ก 2 ปี520 สำาหรับประเทศไทยได้้ลง
นามใน MOU ว่าด้้วยความร่วมม่อในการจ้างงานกับประเทศกัมพิ้ชื่า สปป. ลาว และเม่ยนมาในปี 2545 และ 2546 ติามลำาด้ับ  

514 เพิิ�งอ้าง, ย่อหน้าท่� 22 
515 มาติรา 11/1 ข้องพิระราชื่บัญญัติิคุ้มครองแรงงานระบุว่า “ในกรณ่ท่�ผู้้้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหน่�งบุคคลใด้เป็นผู้้้จัด้หาคนมาทำางาน

อันมิใชื่ก่ารประกอบธุิรกจิจดั้หางาน โด้ยการทำางานนั�นเป็นสว่นหน่�งสว่นใด้ในกระบวนการผู้ลติิหร่อธิรุกจิในความรบัผิู้ด้ชื่อบข้องผู้้ป้ระกอบกจิการ 
และโด้ยบคุคลนั�นจะเปน็ผู้้ค้วบคมุด้แ้ลการทำางานหรอ่รบัผู้ดิ้ชื่อบในการจา่ยคา่จา้งใหแ้กค่นท่�มาทำางานนั�นหรอ่ไมก่ต็ิาม ให้ถูอ่ว่าผู้้ป้ระกอบกจิการ
เปน็นายจา้งข้องคนท่�มาทำางานด้งักลา่ว ใหผู้้้ป้ระกอบกจิการด้ำาเนินการให้ลก้จา้งรับเหมาค่าแรงท่�ทำางานในลักษณะเด่้ยวกนักบัลก้จา้งติามสัญญา
จ้างโด้ยติรงได้้รับสิทธิิประโยชื่น์และสวัสด้ิการท่�เป็นธิรรมโด้ยไม่เล่อกปฏิิบัติิ”

516 ติัวอย่างคำาพิิพิากษาศาลฎ่กาท่� 22326-22404/2555 
517 ณฐัภูรณ ์อรณุโณ, ‘กระบวนการข้ด้้รด่้ในระบบการจา้งแรงงานเหมาชื่ว่ง:กรณศ่ก่ษาอตุิสาหกรรมยานยนติใ์นจงัหวดั้ชื่ลบรุ’่, วารสารเศรษฐศาสติร์

การเม่องบ้รพิา, ปีท่�7 ฉบับท่�1 (2562)
518 ประชื่าไทย, ‘แรงงานข้้ามชื่าติิ/เหมาชื่่วง’ สุด้ลำาบาก หากไม่ม่การคุ้มครองสิทธิิจริงจัง’, 31 มกราคม 2559, ด้้ได้้ท่� https://prachatai.com/

journal/2016/01/63797 
519 ใน EEC บทบัญญัติิท่�กำากับควบคุมแรงงานติ่างชื่าติิได้้รับการอธิิบายไว้ในมาติรา 48 และ 54 ข้องพิ.ร.บ.EEC และประกาศกระทรวงแรงงาน ณ 

วันท่� 29 มกราคม 2561 กฎหมายเหล่าน่�ให้สิทธิิกับผู้้้ประกอบการในการนำาคนติ่างด้้าวซึ่่�งเป็นผู้้้ม่ความร้้ความเชื่่�ยวชื่าญในด้้านใด้ๆหร่อผู้้้บริหาร
หร่อผู้้้ชื่ำานาญการ พิร้อมกับค้่สมรสและบุคคลซึ่่�งอย้่ในอุปการะข้องบุคคลด้ังกล่าว เข้้ามาภูายในราชื่อาณาจักรและอย้่พิำานัก โด้ยเลข้าธิิการ EEC 
สามารถูกำาหนด้จำานวนรวมข้องคนติา่งด้า้วและระยะเวลาอย้ใ่นราชื่อาณาจกัร แมว่้าจำานวนคนติา่งด้า้วหรอ่ระยะเวลาอย้ใ่นราชื่อาณาจกัรจะเกนิ
กว่าท่�กำาหนด้ไว้ภูายใติ้กฎหมายว่าด้้วยคนเข้้าเม่อง

520 เคร่อข้่ายการย้ายถูิ�นในอนุภู้มิภูาคลุ่มนำ�าโข้ง (Mekong migration Network (MMN), ‘ติำาแหน่งงานใน SEZ: แรงงานข้้ามชื่าติิในโรงงานผู้ลิติ
เส่�อผู้า้สำาเรจ็ร้ปในภูม้ภิูาคลุ่มแมน่ำ�าโข้ง’, มถุิูนายน 2562, ด้ไ้ด้ท่้� http://dds.ait.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-
1.1.2_TT_v2-web.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

https://prachatai.com/journal/2016/01/63797
https://prachatai.com/journal/2016/01/63797
http://dds.ait.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf
http://dds.ait.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf


100 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

แติ่กระนั�นการเคล่�อนย้ายข้องแรงงานกัมพิ้ชื่าและลาวนั�นได้้เริ�มติ้นข้่�นในปี 2549 ส่วนข้องเม่ยนมานั�นเริ�มปี 2552521 

สำาหรับแรงงานข้้ามชื่าติิท่�เข้้ามาในประเทศไทยโด้ยผู้ิด้กฎหมาย ไม่ผู้่านกระบวนการนำาเข้้าแรงงานข้อง MOU รวมถู่งไม่ได้้ถู่อ 
เอกสารใด้ๆ กรณ่ด้ังกล่าวรัฐบาลได้้ปรับใชื่้กลไกการข้่�นทะเบ่ยนแรงงานข้้ามชื่าติินอกเหน่อจากกระบวนการติาม MOU กล่าวค่อ
แรงงานข้้ามชื่าติิเหล่าน่�จะได้้รับบัติรข้่�นทะเบ่ยน (บัติรส่ชื่มพิ้) และติ้องผู้่านกระบวนการพิิส้จน์สัญชื่าติิ (National Verification 
หร่อ NV) เพิ่�อให้ได้้รับเอกสารรับรองสถูานะ สำาหรับการติ่ติราว่ซึ่่าและข้อใบอนุญาติทำางาน522 

ในส่วนข้องแรงงานทำางานแบบไป-กลับหร่อติามฤด้้กาลภูายใติ้มาติรา 64 ข้องพิระราชื่กำาหนด้การบริหารจัด้การการทำางานข้อง
คนติ่างด้้าว พิ.ศ.2560 นั�นถู้กบัญญัติิข้่�นเพิ่�อชื่่วยเหล่อนายจ้างติามพ่ิ�นท่�ชื่ายแด้นรวมถู่งใน SEZ เพ่ิ�อจ้างงานแรงงานข้้ามชื่าติิ 
ทั�งน่�ในมาติรา 64 ระบุว่า 

“คนติ่างด้้าวซึ่่�งม่สัญชื่าติิข้องประเทศท่�ม่ชื่ายแด้นติิด้กับประเทศไทย ถู้าได้้เข้้ามาในราชื่อาณาจักรโด้ยม่บัติรผู้่านแด้น…… อาจได้้
รบัอนญุาติจากนายทะเบ่ยนใหท้ำางานในราชื่อาณาจกัรเปน็การชัื่�วคราวในช่ื่วงระยะเวลาหร่อติามฤด้ก้าลและในทอ้งท่�ท่�กำาหนด้ได้้”

จะเห็นได้้ว่าบทบัญญัติิด้ังกล่าวอนุญาติให้แรงงานสามารถูข้้ามชื่ายแด้นด้้วยบัติรผู้่านแด้นเพิ่�อเข้้ามาทำางานแบบไป-กลับหร่อ
ทำางานติามแบบฤด้ก้าลได้ ้และด้ว้ยบตัิรผู้า่นแด้นน่�แรงงานข้า้มชื่าติจิะได้ร้บัอนญุาติใหท้ำางานในไทยเปน็เวลา 3 เด้อ่นติอ่การเด้นิ
ทางเข้้ามาแติ่ละครั�ง และพิำานักอาศัยอย้่ในประเทศไทยได้้เป็นเวลา 30 วันภูายใน “พิ่�นท่�ท่�กำาหนด้” ติามแนวชื่ายแด้น523 โด้ย
ภูายในระยะเวลา 30 วนัถูง่ 3 เด้อ่นนับจากวันท่�เข้า้มาแรงงานกลุม่น่�ต้ิองกลบัไปยังจุด้ผู้า่นแด้นท่�เด้นิทางเข้า้มาเพ่ิ�อข้อติอ่อายุบตัิร 
ผู้่านแด้น524 

บนพิ่�นฐานข้องข้อ้ติกลงทวภิูาคส่ำาหรบัแรงงานชื่ายแด้นจากกัมพิช้ื่า525และเมย่นมา526 เสรภู่าพิในการเคล่�อนยา้ยข้องแรงงานข้า้ม
ชื่าติิกลุ่มด้ังกล่าวถู้กจำากัด้ใน “พิ่�นท่�ท่�กำาหนด้” (specified areas) อย่างไรก็ติามข้้อติกลงลักษณะเด้่ยวกันกับ สปป. ลาวนั�นอย้่
ในระหว่างการพิิจารณา527 ติัวอย่างเชื่่น ภูายใติ้ข้้อติกลงระหว่างกระทรวงการติ่างประเทศข้องไทยกับรัฐบาลเม่ยนมานั�นกำาหนด้
ให้แรงงานข้า้มชื่าติท่ิ�เด้นิทางเข้า้ประเทศไทยผู้า่นจดุ้ผู้า่นแด้นท่�จงัหวดั้เมย่วด้ใ่นเมย่นมา528เพิ่�อไปยังจงัหวดั้ติาก สามารถูพิกัอาศยั
และทำางานได้้ในเข้ติ 4 อำาเภูอข้องจังหวัด้ติากเท่านั�น ได้้แก่อำาเภูอซึ่่�งเป็นท่�ติั�งข้อง SEZ ในกรณ่แรงงานข้้ามชื่าติิท่�ถู่อบัติรผู้่าน

521 ILO,’การทบทวนประสทิธิภิูาพิข้อง MOU ในการบรหิารจดั้การแรงงานข้า้มชื่าติริะหวา่งไทยและประเทศเพิ่�อนบา้น’, 2558, หนา้ 5, ด้ไ้ด้ท้่�: http://
un-act.org/publication/view/review-of-the-effectiveness-of-the-mous-in-managing-labour-migration-between-thailand-and-
neighbouring-countries/ (ภูาษาอังกฤษ)

522 MWN, ‘ติำาแหน่งงานใน SEZ:: แรงงานข้้ามชื่าติิในโรงงานผู้ลิติเส่�อผู้้าสำาเร็จร้ปในภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง’, มิถูุนายน 2562, ด้้ท่� http://dds.ait.
ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

523 เพิิ�งอา้ง, โด้ยทั�วไปบตัิรผู้า่นแด้นติอ้งได้้รบัการติอ่อายทุกุๆ 30 วนั แต่ิหากแรงงานข้้ามชื่าติิติอ้งการเข้า้มาทำางาน แรงงานจำาเปน็ต้ิองผู่้านการติรวจ
สุข้ภูาพิและจะได้้รับใบอนุญาติทำางานเป็นเวลา 90 วันกับนายจ้างท่�ระบุไว้

524 เพิิ�งอ้าง, สภูาพิัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ, ‘ความก้าวหน้า: การบริการจัด้การแรงงานและศ้นย์บริการจุด้เด้่ยวเบ็ด้เสร็จ’, มกราคม 2563, 
ด้้ได้้ท่� https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195 

525 RYT9,’การแก้ไข้ความติกลงว่าด้้วยการข้้ามแด้นระหว่างรัฐ’, 2 มิถูุนายน 2558, ด้้ได้้ท่� https://www.ryt9.com/s/cabt/2172996 
526 ความติกลงระหวา่งรฐับาลแห่งราชื่อาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแหง่สาธิารณรฐัแหง่เมย่นมาวา่ด้ว้ยการข้า้มแด้นระหวา่งประเทศทั�งสอง, 24 มถิูนุายน 

2559, ด้้ได้้ท่� http://www.takimmigration.go.th/attach/m14.pdf (หน้าท่� 40 - 61)
527 เพิิ�งอ้าง เม่�อวันท่� 11 กุมภูาพัินธ์ิ 2558 รัฐบาลไทยได้้ร่วมลงนามในความติกลงว่าด้้วยการข้้ามแด้นกับกัมพิ้ชื่า โด้ยความติกลงดั้งกล่าวม่ผู้ลใชื่้

บงัคบัหลงัจากวนัท่�ลงนาม ในสว่นข้อง “พิ่�นท่�ท่�กำาหนด้” ติามข้้อติกลงบรเิวณชื่ายแด้นข้องไทยครอบคลมุพิ่�นท่� 7 จงัหวดั้ข้องประเทศไทย - ได้้แก่
อุบลราชื่ธิาน่ ศร่สะเกษ สุรินทร์ บุร่รัมย์ สระแก้ว จันทบุร่ และติราด้ ติ่อมาในวันท่� 24 มิถูุนายน 2559 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเม่ยนมาได้้ร่วมลง
นามลงนามในความติกลงวา่ด้้วยการข้้ามแด้นกบัเม่ยนมา โด้ยความติกลงดั้งกลา่วม่ผู้ลใชื่บ้งัคบัหลงัจากวนัท่�ลงนาม ในสว่นข้อง “พิ่�นท่�ท่�กำาหนด้” 
บริเวณชื่ายแด้นไทย ครอบคลุม 8 อำาเภูอใน 4 จังหวัด้ข้องไทย - ได้้แก่ อำาเภูอแม่สาย อำาเภูอแม่จัน อำาเภูอเม่อง จังหวัด้เชื่่ยงราย, อำาเภูอแม่สอด้ 
อำาเภูอแม่ระมาด้ อำาเภูอพิบพิระ จังหวัด้ติาก, อำาเภูอเม่อง จังหวัด้กาญจนบุร่, อำาเภูอเม่อง จังหวัด้ระนอง

528 เฉพิาะพิลเม่องเม่ยนมาท่�อาศัยอย่้ในเข้ติเม่ยวด่้เท่านั�น สามารถูเข้้ามาทำางานในพ่ิ�นท่�แม่สอด้และได้้รับสิทธิิน่� ม่รายงานว่า ประเด็้นน่�นำาไปส่้
การคอรัปชื่ั�นเชื่ิงระบบ ICJ ได้้รับแจ้งว่ากรณ่ท่�บุคคลสัญชื่าติิเม่ยนมาจากเม่องท่�ไม่ใชื่่เม่ยวด้่ ติ้องการเด้ินทางข้้ามพิรมแด้นเพิ่�อมาทำางานในไทย 
จำาเปน็ติอ้งใชื่ค้วามชื่ว่ยเหลอ่ผู้า่นทางนายหนา้ เพิ่�ออำานวยความสะด้วกในการเข้า้มาทำางาน สง่ผู้ลใหค้นกลุม่น่�เส่�ยงติอ่การคอรปัชื่ั�น การแสวงหา
ประโยชื่น์โด้ยมิชื่อบ รวมทั�งความรุนแรงทางร่างกาย การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนองค์กร HRDF, จังหวัด้ติาก, กันยายน 2562

http://un-act.org/publication/view/review-of-the-effectiveness-of-the-mous-in-managing-labour-migration-between-thailand-and-neighbouring-countries/
http://un-act.org/publication/view/review-of-the-effectiveness-of-the-mous-in-managing-labour-migration-between-thailand-and-neighbouring-countries/
http://un-act.org/publication/view/review-of-the-effectiveness-of-the-mous-in-managing-labour-migration-between-thailand-and-neighbouring-countries/
http://dds.ait.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf
http://dds.ait.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5195
https://www.ryt9.com/s/cabt/2172996
http://www.takimmigration.go.th/attach/m14.pdf


101บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

แด้นแติ่เด้ินทางออกจาก “พิ่�นท่�ท่�กำาหนด้”529 จะถู้กระวางโทษไม่เกินสองปี หร่อปรับไม่เกินสองหม่�นบาท หร่อทั�งจำาทั�งปรับ530 

ทั�งน่�ติามข้้อท่� 12 ข้อง ICCPR ซึ่่�งไทยได้้เข้้าเป็นภูาค่ข้องอนุสัญญาด้ังกล่าวนั�นระบุว่า “บุคคลทุกคนท่�อย่้ในด้ินแด้นข้องรัฐใด้
โด้ยชื่อบด้้วยกฎหมายย่อมม่สิทธิิในเสร่ภูาพิในการโยกย้ายและเสร่ภูาพิในการเล่อกถูิ�นท่�อย้่ภูายในด้ินแด้นข้องรัฐนั�น” ซึ่่�งบุคคล
ติามข้้อ 12 ย่อมหมายถู่งแรงงานข้้ามชื่าติิด้้วย อย่างไรก็ติามสิทธิิด้ังกล่าวอาจถู้กจำากัด้ได้้ภูายใติ้ข้้อ 12 (3) โด้ยการจำากัด้นั�น  
“ติ้องเป็นไปติามกฎหมาย และจำาเป็นเพ่ิ�อรักษาความมั�นคงแห่งชื่าติิ ความสงบเร่ยบร้อย การสาธิารณสุข้ หร่อศ่ลธิรรมข้อง
ประชื่าชื่นหร่อเพิ่�อคุ้มครองสิทธิิและเสร่ภูาพิข้องบุคคลอ่�นและข้้อจำากัด้นั�นต้ิองสอด้คล้องกับสิทธิิอ่�นๆท่�ถู้กรับรองไว้ในกติิกาน่�” 
ได้้แก่ หลักการพิ่�นฐานว่าด้้วยความเท่าเท่ยมและการไม่เล่อกปฎิบัติิ531

จากท่�ปรากฎข้า้งติน้ แมว้า่การจำากดั้การโยกยา้ยด้งักลา่ว532จะถูก้อธิบิายโด้ยรฐับาลวา่กระทำาไปเพิ่�อรกัษาความมั�นคงแหง่ชื่าติิ533 
แติ่บทลงโทษทางอาญาท่�ม่ลักษณะรุนแรงเชื่่นน่�อาจถู่อว่าไม่ได้้สัด้ส่วนและอาจนำาไปส่้การแทรกแซึ่งการใชื่้สิทธิิเสร่ภูาพิในการ 
โยกย้ายข้องแรงงาน

6.1.3 การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำาหรับแรงงานไป-กลับ/ตามฤดูกาลรวมถึงแรงงานเหมาช่วงที่เป็นไปโดยจำากัด

หัวข้้อน่�ศก่ษาประเด็้นข้้อหว่งกงัวลทางด้้านสทิธิิมนษุยชื่นเก่�ยวกบัอปุสรรคในการเข้า้ถูง่ประกนัสงัคมและสทิธิิประโยชื่นอ่์�นๆ ข้อง
รัฐข้องแรงงานข้้ามชื่าติิ แรงงานแบบไป-กลับ/ติามฤด้้กาล รวมถู่งแรงงานเหมาชื่่วง

ภูายใติ้กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยม่พิันธิกรณ่ติามข้้อ 9 ข้อง ICESCR เพิ่�อรับรองสิทธิิข้องทุกคนโด้ยไม่เล่อกปฎิบัติิ
ในการท่�จะม่ประกันสังคม และได้้รับการคุ้มครองจาก (ก) การข้าด้รายได้้โด้ยม่เหติุมาจากความเจ็บป่วย ความพิิการ การคลอด้
บุติร การบาด้เจ็บระหว่างการจ้างงาน การว่างงาน ชื่ราภูาพิ หร่อ สมาชื่ิกในครอบครัวเส่ยชื่่วิติ (ข้) การไม่สามารถูเข้้าถู่งบริการ
ทางด้้านสุข้ภูาพิได้้ และ (ค) การได้้รับการด้้แลหร่อชื่่วยเหล่อจากครอบครัวท่�ไม่เพิ่ยงพิอ โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งเด้็กและผู้้้ติิด้ติาม534

ในความเห็นทั�วไปท่� 19 CESCR ย่นยันว่า “บุคคลทุกคนควรได้้รับการคุ้มครองโด้ยระบบประกันสังคมโด้ยปราศจากการเล่อก
ปฎิบัติิ โด้ยเฉพิาะกลุ่มผู้้้ด้้อยโอกาสมากท่�สุด้และกลุ่มคนชื่ายข้อบ” ซึ่่�งรวมถู่ง “พินักงานพิาร์ทไทม์ พินักงานชื่ั�วคราว แรงงาน
ติามฤด้ก้าลหร่อไป-กลบั พินกังานแบบไมม่่นายจา้ง และงานประเภูทอ่�นๆท่�มร่ป้แบบการจา้งงานแบบไมป่กติิในระบอบเศรษฐกิจ
นอกระบบ” นอกจากน่� CESCR ได้้กล่าวเพิิ�มเติิมว่าสิทธิิประโยชื่น์ติ่างๆข้องประกันสังคมจะติ้องเป็นไปติาม “หลักความสมเหติุ
สมผู้ล หลักความได้้สัด้ส่วน และหลักความโปร่งใส” และในกรณ่ท่�ประกันสังคมกำาหนด้ให้ม่การจ่ายเงินสมทบเข้้ากองทุนประกัน
สังคม “การจ่ายเงินด้ังกล่าวจะติ้องกำาหนด้ไว้ล่วงหน้า” และ “ทุกคนสามารถูจ่ายได้้”535

529 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�สำานักงานติรวจคนเข้้าเม่องจังหวัด้ติาก, ม่นาคม 2563; การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับ
นายอด้ิศร เกิด้มงคล เคร่อข้่ายองค์กรด้้านประชื่ากรข้้ามชื่าติิ, ม่นาคม 2563; การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับทนายความจาก HRDF, 
ม่นาคม 2563 

530 มาติรา 81 ข้องพิระราชื่บัญญัติิคนเข้้าเม่อง ด้้เพิิ�มเติิม สำานักงานติำารวจแห่งชื่าติิ, ‘บันท่กข้้อความ: แนวทางปฏิิบัติิในการติรวจสอบคนติ่างด้้าว’, 
12 พิฤศจิกายน 2558, ด้้ได้้ท่� http://www.edupol.org/eduOrganize/announceDoc/2015/12/02.pdf ในทางกลับกัน บุคคลกลุ่มอ่�นท่�
ไมใ่ชื่ส่ญัชื่าติคินสญัชื่าติไิทยซึ่่�งอาศัยอย้ใ่นประเทศไทยเปน็เวลานาน เชื่น่ ชื่มุชื่นชื่าวเข้า กถ็ูก้หา้มเด้นิทางออกจากพิ่�นท่�ท่�กำาหนด้ไว้ อยา่งไรกต็ิาม 
คนกลุ่มน่�สามารถูข้ออนุญาติจากนายอำาเภูอประจำาแติ่ละท้องท่�เพิ่�อท่�จะไม่ถู้กลงโทษติามกฎหมาย ด้้ ประกาศกระทรวงมหาด้ไทย เร่�องการ
กำาหนด้เข้ติพิ่�นท่�ควบคมุและการอนญุาติให้คนต่ิางด้้าวบางจำาพิวกท่�เข้า้มาอย่้ในราชื่อาณาจกัรเปน็การชัื่�วคราวออกนอกเข้ติพิ่�นท่�ควบคมุ, ลงวนัท่�  
5 สิงหาคม 2559, ด้้ได้้ท่� https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/singburi_th/cf729cf094ea06e58e27a4b35db036f0.pdf 

531 คณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ, ความเห็นทั�วไปท่� 27 ข้้อท่� 12 เสร่ภูาพิในการโยกย้าย เอกสาร UN ท่� CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 ,  
2 พิฤศจิกายน 2542,ด้้ได้้ท่� : https://www.refworld.org/pdfid/45139c394.pdf

532 เป็นท่�เห็นได้้ชื่ัด้ว่า, แรงงานข้้ามชื่าติิท่�ได้้รับบัติรข้่�นทะเบ่ยน (บัติรชื่มพิ้) และผู้่านกระบวนการพิิส้จน์สัญชื่าติิ ถู่อเป็นอ่กกลุ่มหน่�งท่�ถู้กจำากัด้
การเดิ้นทางแค่ภูายในจังหวัด้ข้องนายจ้างจนกว่ากระบวนการพิิส้จน์สัญชื่าติิจะสำาเร็จลง ด้้ ILO, ‘รายงานการย้ายถิู�นข้องประเทศ ปี 2562’,  
หน้า 32, ด้้ได้้ท่� https://thailand.iom.int/sites/default/files/document/publications/Thailand%20Report%202019_22012019_
HiRes.pdf 

533 การสมัภูาษณข์้อง ICJ กบัเจา้หนา้ท่�ในหนว่ยงานข้องรัฐซึ่่�งมส่ว่นรว่มในการกำาหนด้นโยบาย SEZ ท่�กรงุเทพิ ฯ เด้อ่นกรกฎาคม 2562 (ไมป่ระสงค์
เปิด้เผู้ยชื่่�อหน่วยงาน)

534 CESCR, ‘ความเห็นทั�วไปท่� 19: สิทธิิในการประกันสังคม (ข้้อ. 9 ICESCR)’, เอกสาร UN ท่�. E/C.12/GC/19, 2 กุมภูาพิันธิ์ 2551, วรรค 2, 
ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html

535 เพิิ�งอ้าง ย่อหน้าท่� 23-27

http://www.edupol.org/eduOrganize/announceDoc/2015/12/02.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/singburi_th/cf729cf094ea06e58e27a4b35db036f0.pdf
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https://thailand.iom.int/sites/default/files/document/publications/Thailand%20Report%202019_22012019_HiRes.pdf
https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html


102 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำางาน

ภูายใติ้กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยม่พิันธิกรณ่ในการคุ้มครองแรงงานท่�ได้้รับบาด้เจ็บท่�เกิด้จากงานท่�จ้างหร่องานการ
ผู้ลิติอ่�น ๆ ซึ่่�งครอบคลุมถู่งค่าเส่ยหายจากการข้าด้รายได้้เน่�องจากการบาด้เจ็บหร่อสภูาพิการทำางานท่�อันติรายหร่อค่าข้าด้ไร้ซึ่่�ง
การอุปการะสำาหรับค้่ครองหร่อผู้้้ติิด้ติามเน่�องจากการเส่ยชื่่วิติข้องหัวหน้าครอบครัว536 

หลักการคุม้ครองด้งักลา่วยงัระบไุวใ้นพิระราชื่บญัญัติเิงินทด้แทน พิ.ศ. 2537 ซ่ึ่�งติามพิระราชื่บัญญตัิฉิบับน่� กรณท่่�ล้กจา้งประสบ
อันติรายหร่อเจ็บป่วยในระหว่างการทำางาน นายจ้างต้ิองจ่ายค่ารักษาพิยาบาลให้กับล้กจ้างทุกคนโด้ยทันท่ รวมถู่งแรงงาน 
ข้้ามชื่าติิและแรงงานไป-กลับ/ติามฤด้้กาลด้้วย นายจ้างติ้องจ่ายค่ารักษาพิยาบาลเท่าท่�จ่ายจริงติามความจำาเป็นและโด้ยไม่ล่าชื่้า
เม่�อฝ่ายล้กจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบถู่งอันติรายหร่อการเจ็บป่วยด้ังกล่าว นอกจากน่�ล้กจ้างม่สิทธิิในเงินทด้แทนทันท่นับติั�งแติ่ 
วนัแรกท่�เข้า้ทำางานใหน้ายจา้งโด้ยไมจ่ำาติอ้งคำานง่ถูง่วนั เวลา และสถูานท่�หรอ่การจา่ยเงนิสมทบ537 โด้ยคา่ทด้แทนติา่งๆ ครอบคลมุ
ค่าใชื่้จ่ายได้้แก่ ค่าฟ้ื้นฟ้้สมรรถูภูาพิในการทำางาน ค่าทำาศพิ ค่าทด้แทนรายเด้่อน การชื่่วยเหล่อครอบครัวในกรณ่ท่�เส่ยชื่่วิติหร่อ
ล้กจ้างส้ญหาย538 

อน่�ง ประเทศไทยได้้ก่อติั�งกองทุนเงินทด้แทนข้่�นภูายใติ้สำานักงานประกันสังคมเพิ่�อเป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายเงินทด้แทนแก่
ล้กจ้าง (มาติรา 26) นายจ้างม่หน้าท่�ในการจ่ายเงินสมทบเข้้ากองทุนด้ังกล่าว อัติราการจ่ายเงินสมทบเข้้ากองทุนถู้กกำาหนด้ด้้วย
หลายๆ ปัจจัย ได้้แก่สถูิติิการประสบอุบัติิเหติุอันเก่�ยวเน่�องกับบาด้เจ็บและการเจ็บป่วยในสถูานประกอบการข้องแติ่ละประเภูท
ข้องกิจการ (มาติรา 44 -45) 

นอกจากน่�มาติรา 48 - 49 ข้องพิระราชื่บัญญัติิเงินทด้แทนยังกำาหนด้ไว้ว่าในการได้้รับสิทธิิชื่่วยเหล่อจากกองทุนเงินทด้แทน 
นายจา้งต้ิองแจ้งเหตุิต่ิอสำานักงานประกันสงัคมภูายใน 15 วนันับแต่ิวนัท่�นายจา้งรบัทราบหร่อควรรบัทราบเร่�องการประสบอนัติราย 
เจ็บป่วย หร่อส้ญหายข้องล้กจ้าง ในส่วนข้องล้กจ้าง ให้ล้กจ้างหร่อติัวแทนย่�นคำาร้องข้อรับเงินทด้แทนติ่อสำานักงานประกันสังคม
ภูายใน 180 วนันบัแติว่นัท่�ประสบอนัติราย เจบ็ปว่ย หร่อส้ญหาย ทั�งน่� เง่�อนไข้ดั้งกลา่วอาจสรา้งปญัหาความยุง่ยากใหก้บัแรงงาน
ข้้ามชื่าติิท่�ได้้รับบาด้เจ็บโด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งด้้านการเติร่ยมเอกสารและหลักฐานในระยะเวลาท่�จำากัด้ 

ในความเป็นจริงแล้วบทบัญญัติิหลายมาติราติามพิ.ร.บ.ด้ังกล่าวนั�นยังไม่ถู้กนำามาปรับใชื่้อย่างม่ประสิทธิิภูาพิหร่อไม่ได้้ถู้กนำามา
ปฏิบัิติ ิจากรายงานการวจิยัโด้ยนกัวชิื่าการไทยได้้ชื่่�ใหเ้หน็ถูง่อปุสรรคท่�แรงงานข้้ามชื่าติิในกจิการกอ่สรา้งต้ิองประสบในกระบวนการ
ได้้รับเงินทด้แทนด้ังกล่าว ได้้แก่ (ก) แรงงานเชื่่�อเองว่าสิ�งท่�นำาไปส้่การบาด้เจ็บหร่อความเจ็บป่วยนั�นไม่ได้้เก่�ยวข้้องกับการทำางาน 
(ข้) แรงงานวิติกกังวลว่าจะถู้กไล่ออกหากไปย่�นเร่�องเพิ่�อรับเงินค่าทด้แทน (ค) แรงงานคิด้ว่าอันติรายหร่อความเจ็บป่วยเกิด้จาก
ความผู้ดิ้พิลาด้หรอ่ไมร่ะมดั้ระวงัข้องติวัแรงงานเอง และ (ง) แพิทยไ์ม่ได้วิ้นจิฉยัวา่เปน็อนัติรายหรอ่เปน็การเจบ็ปว่ยท่�เกดิ้ข่้�นจาก
ท่�ทำางาน ด้้วยเหติุน่� สถูิติิติ่างๆ ท่�เก่�ยวกับอันติรายและการเจ็บป่วยจากการทำางานจ่งติำ�ากว่าจำานวนรวมท่�แท้จริง539 ยิ�งไปกว่านั�น
กระบวนการพิิจารณาท่�ยาวนานและซึ่ับซึ่้อนยังเป็นอ่กสาเหติุท่�ข้ัด้ข้วางไม่ให้แรงงานข้้ามชื่าติิได้้รับการชื่ด้เชื่ยเย่ยวยาติามสิทธิิท่�
ควรได้้รับ และม่แรงงานหลายคนท่�ไม่สามารถูอาศัยอย้่ในประเทศไทยได้้นานพิอท่�กระบวนการติ่างๆจะเสร็จสิ�น540

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมและการบาดเจ็บที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำางาน

ติามพิระราชื่บญัญติัิประกนัสงัคม พิ.ศ. 2533 นั�นล้กจา้งม่สทิธิิได้้รบัประโยชื่นจ์ากกองทนุประกนัสงัคม ประกอบด้้วย (1) ประโยชื่น์
ทด้แทนในกรณ่ประสบอันติรายหร่อเจ็บป่วย (2) ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่คลอด้บุติร (3) ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ทุพิพิลภูาพิ 
(4) ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ติาย (5) ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่สงเคราะห์บุติร (6) ประโยชื่น์ทด้แทนกรณ่ชื่ราภูาพิ และ  
(7) ประโยชื่น์ทด้แทนกรณ่ว่างงาน ทั�งน่� ล้กจ้างหลายประเภูทสามารถูเข้้าถู่งสิทธิิประโยชื่น์ข้องประกันสังคมเหล่าน่�ได้้ รวมถู่ง 
กลุ่มแรงงานข้้ามชื่าติิท่�จด้ทะเบ่ยนและแรงงานรับเหมาชื่่วง ในข้ณะท่�แรงงานข้้ามชื่าติิไม่จด้ทะเบ่ยนนั�นไม่สามารถูเข้้าส้่ระบบ
ประกันสังคมได้้ นอกจากน่� แม้ว่าล้กจ้างติามฤด้้กาลจะไม่อย่้ในบังคับติามกฎหมายว่าด้้วยประกันสังคมติามท่�กำาหนด้ไว้ใน 

536 เพิิ�งอ้าง ย่อหน้าท่� 17
537 สำานักงานคณะกรรมการข้้อม้ลข่้าวสารข้องราชื่การ, กองทุนเงินทด้แทน, ด้้ได้้ท่� http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/

DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000087.PDF 
538 มาติรา 5, 13 - 18 ข้องพิ.ร.บ.เงินทด้แทน
539 ผู้ลการศ่กษาได้้มาจากการสัมมนานำาเสนองานวิจัย เม่�อวันท่� 28 พิฤศจิกายน 2562, ด้้ วาสนา ลำาด้่, ‘งานท่�ม่คุณค่า –แรงงานข้้ามชื่าติิ และ 

คนงานแพิลติฟ้อร์ม’, 8 ธิันวาคม 2562, ด้้ได้้ท่� https://bit.ly/2DeC2OW 
540 ILO, ‘รายงานการอพิยพิย้ายถูิ�นฐานในประเทศไทยปี 2562’, หน้า 151, ด้้ได้้ท่� https://thailand.iom.int/sites/default/files/document/

publications/Thailand%20Report%202019_22012019_HiRes.pdf (ภูาษอังกฤษ)

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000087.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000087.PDF
https://bit.ly/2DeC2OW
https://thailand.iom.int/sites/default/files/document/publications/Thailand%20Report%202019_22012019_HiRes.pdf
https://thailand.iom.int/sites/default/files/document/publications/Thailand%20Report%202019_22012019_HiRes.pdf


103บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

พิระราชื่กฤษฎ่กา541 แติ่ทว่าติามแนวปฏิิบัติิการข่้�นทะเบ่ยนเป็นผู้้้ประกันตินข้องสำานักงานประกันสังคมนั�นเปิด้ชื่่องให้แรงงาน
ติา่งด้้าวท่�ได้เ้ข้า้มาในราชื่อาณาจักรโด้ยมบ่ตัิรผู่้านแด้น (Border Pass) ซึ่่�งรวมถูง่บรรด้าแรงงานท่�ทำางานใน SEZ มส่ทิธิิข้่�นทะเบย่น
ประกนัสงัคมได้้542 อยา่งไรกต็ิาม ในทางปฎบิติัิ แรงงานเหลา่นั�นยงัคงประสบกบัปญัหาความยากลำาบากในการเข้า้ถู่งสทิธิปิระโยชื่น์
ด้ังกล่าวได้้เชื่่นกัน เน่�องจากนายจ้างละเลยไม่ปฎิบัติิติามกฎหมาย

ประกันสังคมข้องประเทศไทยกำาหนด้ให้ม่การจ่ายเงินสมทบ กล่าวค่อติามมาติรา 34 ข้องพิ.ร.บ.ประกันสังคมกำาหนด้ให้นายจ้าง
ย่�นเอกสารท่�จำาเป็นทั�งหมด้ต่ิอสำานักงานประกันสังคมภูายใน 30 วัน นับแต่ิวันท่�ล้กจ้างเริ�มทำางานกับนายจ้าง การจะได้้รับการ
คุม้ครองติามกรอบข้องประกนัสงัคม นายจา้งและล้กจา้งต้ิองจา่ยเงินสมทบ 5 เปอร์เซึ่น็ติข์้องเงินเด้อ่นล้กจา้งเข้า้ส่้กองทนุประกนั
สังคม ข้ณะท่�รัฐบาลจะออกเงินสมทบให้เป็นจำานวน 2.75 เปอร์เซึ่็นติ์ข้องเงินเด้่อน แรงงานข้้ามชื่าติิเองจะได้้รับความคุ้มครองใน
ด้้านการบริการทางสุข้ภูาพิ การคลอด้บุติร ทุพิพิลภูาพิ ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ติาย รวมถู่งเงินสงเคราะห์บุติร ชื่ราภูาพิ และ
การว่างงานเชื่่นเด้่ยวกับคนไทย543 อย่างไรก็ติาม ผู้้้ท่�จะได้้รับการสิทธิิประโยชื่น์นั�นจำาติ้องจ่ายเงินสมทบครบถู้วนติามระยะเวลา
ข้ั�นติำ�าท่�กฎหมายกำาหนด้ ติั�งแติ่ 1 ถู่ง 180 เด้่อน (15 ปี) (สำาหรับระยะเวลาข้ั�นติำ�าในการส่งเงินสมทบเข้้ากองทุนประกันสังคม,  
ด้้ ภูาคผู้นวก 6)

มร่ายงานวา่หลกัเกณฑข์้อ้กำาหนด้เก่�ยวกบัระยะเวลาข้ั�นติำ�าในการจ่ายเงนิเข้า้กองทนุนั�นถูก้นายจา้งใชื่เ้ปน็หน่�งในเหติผุู้ลเพิ่�อปฎิเสธิ 
การนำาแรงงานข้า้มชื่าติใินเข้ติ SEZ ท่�ถูอ่บตัิรผู้า่นแด้นเข้า้ส้ร่ะบบประกนัสงัคมด้ว้ยข้อ้อา้งวา่เปน็การจ้างงานไปกลบั/ติามฤด้้กาล 
ในข้ณะท่�ความจรงิแลว้การจ้างงานแรงงานกลุ่มด้งักลา่วคอ่การจา้งงานติามสญัญาจา้งปกติทิ่�สมควรติอ้งจา่ยเงนิสมทบเข้า้กองทนุ
ประกนัสงัคม เน่�องจากระยะเวลาทำางานมักยาวนานเกินกว่าระยะเวลาข้ั�นติำ�าในการส่งเงนิสมทบ544 ยิ�งไปกว่านั�นเน่�องจากกระบวนการ
ด้ังกล่าวติ้องอาศัยนายจ้างเป็นผู้้้ย่�นเอกสารลงทะเบ่ยน ส่งผู้ลให้นายจ้างมักไม่เติ็มใจท่�จะนำาเแรงงานระยะสั�นหร่อแรงงานติาม
ฤด้้กาลท่�เข้้ามาทำางานในประเทศโด้ยม่บัติรผู้่านแด้น (Border Pass) ซึ่่�งรวมถู่งแรงงานท่�ทำางานใน SEZ เข้้าส้่ระบบประกันสังคม 
ทำาการย่�นเอกสารลงทะเบย่น และจา่ยเงินสมทบเข้า้กองทนุ545 ในทางปฏิบัิติ ินายจ้างจำาเป็นติอ้งย่�นเอกสารท่�จำาเป็นรวมทั�งด้ำาเนนิ
การลงทะเบ่ยน และสำาหรับแรงงานไป-กลับ/ติามฤด้้กาลท่�เข้้ามาด้้วยบัติรผู้่านแด้น นายจ้างยังจำาติ้องแจ้งข้้อม้ลเก่�ยวกับบัติร
ผู้่านแด้นทุก 3 เด้่อน ม่ผู้้้ให้ข้้อม้ลว่าเง่�อนไข้ข้้างติ้นน่�ค่อหน่�งในเหติุผู้ลหลักท่�เป็นเหติุให้นายจ้างไม่เติ็มใจท่�จะนำาแรงงานข้้ามชื่าติิ
ใน SEZ เข้้าระบบประกันสังคม546 ส่งผู้ลให้แรงงานข้้ามชื่าติิถู้กปฏิิเสธิสิทธิิในประกันสังคมด้ังท่�ถู้กรับรองในข้้อท่� 9 ข้อง ICESCR

นอกจากน่� ติามพิระราชื่บัญญัติิประกันสังคม แรงงานข้้ามชื่าติิหญิงยังได้้รับสิทธิิในการลาคลอด้และได้้รับเงินสงเคราะห์บุติร 
อย่างไรก็ติาม ม่การเก็บข้้อม้ลจากคณะทำางานเฉพิาะเร่�องแห่งสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการย้ายถิู�นในประเทศไทย547 และพิบว่าม่
กรณ่ท่�แรงงานข้้ามชื่าติิถู้กเลิกจ้างงานเม่�อติั�งครรภู์548 

541 พิระราชื่กฤษฎ่กากำาหนด้กิจการหร่อล้กจ้างอ่�นท่�ไม่อย้่ในบังคับติามกฎหมายว่าด้้วยประกันสังคม พิ.ศ. 2560 ซึ่่�งติ่พิิมพิ์ลงในราชื่กิจจานุเบกษา
เม่�อวันท่� 18 กุมภูาพิันธิ์ พิ.ศ. 2560 ทั�งน่� นอกจากล้กจ้างติามฤด้้กาลแล้ว ล้กจ้างอ่�น ๆ ท่�ไม่อย้่ในบังคับติามกฎหมายว่าด้้วยประกันสังคม ได้้แก่ 
ล้กจ้างข้องกิจการเพิาะปล้ก ประมง ป่าไม้ และเล่�ยงสัติว์ ซึ่่�งมิใชื่่ล้กจ้างติลอด้ปี และไม่ม่ลักษณะงานท่�เป็นกิจการนอกเหน่อกิจการด้ังกล่าวรวม
อย้่ด้ว้ย ลก้จา้งข้องนายจา้งท่�เปน็บคุคลธิรรมด้า ซึ่่�งงานท่�ล้กจา้งทำาอย้่นั�นมไิด้ม้ก่ารประกอบธิรุกิจรวมอย้ด่้ว้ย และลก้จา้งข้องนายจา้งท่�ประกอบ
การค้าเร่หร่อการค้าแผู้งลอย

542 จด้หมายระหว่างสำานักงานประกันสังคมจังหวัด้ติากและม้ลนิธิิเพ่ิ�อสิทธิิมนุษยชื่นและการพิัฒนา เร่�องชื่่�แจงการด้ำาเนินการติรวจสอบข้้อม้ลการ
จ้างงานแรงงานติ่างด้้าวติามมาติรา 64 แห่งพิรก.การบริหารจัด้การการทำางานข้องคนติ่างด้้าว พิ.ศ.2560 ลงวันท่� 7 พิฤษภูาคม 2563

543 MMN ‘ติำาแหน่งงานใน SEZs: แรงงานข้้ามชื่าติิในโรงงานเส่�อผู้้าสำาเร็จร้ปในภู้มิภูาคลุ่มแม่นำ�าโข้ง’, มิถูุนายน 2562, ด้้ท่� http://dds.ait.ac.th/
wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf (ภูาษาอังกฤษ)

544 HRDF ‘ใบแจ้งข้่าว: ผู้้้ติรวจแรงงานจังหวัด้ติากม่คำาสั�งให้นายจ้างจ่ายเงินกว่า 10 ล้านบาทให้แรงงานข้้ามชื่าติิ 71 คน จากเม่ยนมา ฐานละเมิด้
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน’, 7 กุมพิาพิันธิ์ 2563, ด้้ท่� http://hrdfoundation.org/?p=2262; และ MWG ‘ข้้อเสนอแนะข้องคณะทำางาน
แรงงานข้้ามชื่าติสิำาหรบัรฐับาลไทยเก่�ยวกบัการพัิฒนาแผู้นปฏิบิตัิกิารระด้บัชื่าติว่ิาด้ว้ยธิรุกิจกับสทิธิมินษุยชื่น’, 5 สงิหาคม 2561, ด้ไ้ด้ท้่� http://
hrdfoundation.org/?p=2262 (ภูาษาองักฤษ)การสมัภูาษณท์างโทรศพัิทข์้อง ICJ กบัทนายความจากองคก์ร HRDF จงัหวดั้ติาก, มน่าคม 2563

545 การสมัภูาษณท์างโทรศพัิทข์้อง ICJ กบัเจา้หนา้ท่�สำานกังานประกนัสังคม จงัหวัด้ติาก, มน่าคม 2563; การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กบัผู้้แ้ทน Solidarity 
Center Thailand , กรุงเทพิ, กันยายน 2562; การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนองค์กร HRDF จังหวัด้ติาก, สิงหาคม 2562

546 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�สำานักงานประจำาสังคม จังหวัด้ติาก ม่นาคม 2563 เจ้าหน้าท่�ให้ข้้อม้ลว่าแรงงานข้้ามชื่าติิติาม
ฤด้้กาลนั�นจะได้้รับการอัพิเด้ติหนังส่อเด้ินทางทุกๆ สามเด้่อน พิร้อมกับติ่ออายุบัติรผู้่านแด้น ด้ังนั�น นายจ้างจ่งติ้องย่�นเอกสารเพิิ�มเติิม ภูายหลัง
การแก้ไข้ข้้อม้ลข้้างติ้นติ่อสำานักงานประกันสังคม

547 สมาชื่ิกข้องคณะทำางาน ฯ ประกอบด้้วยองค์การ FOA IOM ILO OHCHR UN-ACT UNAIDS UNCDF UNDP UNESCO UNFPA UNHCR 
UNICEF UNODC UN Women ธินาคารโลก และ WHO

548 คณะทำางานเฉพิาะเร่�องแห่งสหประชื่าชื่าติิว่าด้้วยการย้ายถูิ�นในประเทศไทย, ‘รายงานการย้ายถูิ�นฐานในประเทศไทยปี 2562’, หน้า XII, ด้้ได้้ท่� 
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0


104 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

เม่�อพิิจารณาติามมาติรา 40 ข้องพิ.ร.บ.ประกันสังคมจะเห็นว่าล้กจ้างอาจสมัครเข้้าเป็นผู้้้ประกันตินติามพิ.ร.บ.ประกันสังคมได้้
โด้ยไม่ต้ิองพิ่�งนายจ้าง549 ในกรณ่เชื่่นน่� ผู้้้ประกันตินและรัฐบาลจะร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้้ากองทุน ส่งผู้ลให้ผู้้้ประกันตินได้้รับ
สิทธิิประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ประสบอันติรายหร่อเจ็บป่วยอันไม่เก่�ยวข้้องกับการทำางาน ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ทุพิพิลภูาพิ 
ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่เส่ยชื่่วิติ และประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ชื่ราภูาพิ550 อย่างไรก็ติาม จากค่้ม่อผู้้้ประกันตินข้องสำานักงาน
ประกันสังคม ผู้้้ได้้รับสิทธิิภูายใติ้มาติราด้ังกล่าวติ้องเป็นผู้้้ม่สัญชื่าติิไทยเท่านั�น551 ซึ่่�งถู่อเป็นการเล่อกปฏิิบัติิติ่อแรงงานท่�ไม่ม่
สัญชื่าติิไทย และละเมิด้ติ่อพิันกรณ่ติามกฎหมายระหว่างประเทศข้องไทยในการรับรองว่าสิทธิิติ่างๆ ภูายใติ้ ICESCR จะถู้กนำา
มาใชื่้โด้ยไม่ม่การเล่อกปฏิิบัติิ รวมถู่งติ่อสัญชื่าติิข้องแรงงานด้้วย

เม่�อพิิจารณาถู่งความไม่เติ็มใจข้องนายจ้างท่�จะนำาล้กจ้างเข้้าส้่ระบบประกันสังคม การท่�แรงงานข้้ามชื่าติิถู้กก่ด้กันออกจากชื่่อง
ทางติามมาติรา 40 น่�ถู่อว่าเป็นชื่่องว่างทางกฎหมายท่�น่ากังวล นอกจากน่� ความคุ้มครองติามมาติรา 40 กับแรงงานไทย รวมถู่ง
แรงงานเหมาชื่่วงนั�นก็ไม่เพิ่ยงพิอ เน่�องจากความคุ้มครองลักษณะน่�ครอบคลุมสิทธิิประโยชื่น์น้อยกว่าประกันสังคมในกรณ่ปกติิ 
(มาติรา 39) และไม่ครอบคลุมหลักสิทธิิประโยชื่น์ 9 ประการข้องประกันสังคมติามท่�ถู้กกำาหนด้ไว้ในความเห็นทั�วไปท่� 19552 ข้อง 
CESCR และอนุสัญญา ILO ฉบับท่� 102 (2495) ว่าด้้วยการประกันสังคม เน่�องจากสิทธิิประโยชื่น์ในกรณ่การว่างงาน คลอด้บุติร 
และสงเคราะหบ์ตุิรไมไ่ด้้รบัความคุม้ครอง อ่กทั�งระยะเวลาข้ั�นติำ�าท่�ติอ้งจา่ยเงนิสมทบติามมาติรา 40 กเ็ข้ม้งวด้ยิ�งกวา่ประกนัสงัคม
ทั�วไป (สำาหรับระยะเวลาข้ั�นติำ�าในการจ่ายเงินสมทบเข้้าประกันสังคม ด้้ท่�ภูาคผู้นวกท่� 6) 

สุด้ท้ายน่� เน่�องจากการเข้้าถู่งสิทธิิประกันสังคมหร่อสิทธิิประโยชื่น์อ่�นๆ ท่�ไม่เก่�ยวกับการทำางานได้้ถู้กจำากัด้ ข้้อ 6 ข้องประกาศ
กระทรวงสาธิารณสขุ้ เร่�องการติรวจสขุ้ภูาพิและประกนัสุข้ภูาพิแรงงานต่ิางด้้าว พิ.ศ. 2562553 จ่งกำาหนด้ใหร้ฐับาลไทยทำาประกนั
สขุ้ภูาพิใหแ้รงงานข้า้มชื่าติแิละผู้้ติ้ิด้ติาม รวมทั�งแรงงานไป-กลบั/ติามฤด้ก้าลท่�เด้นิทางเข้า้มาในประเทศไทยด้ว้ยบตัิรผู้า่นแด้นและ
กำาลงัรอสทิธิติิามกฎหมายประกนัสงัคม โด้ยแรงงานเปน็ผู้้อ้อกคา่ใชื่จ้า่ยด้งักลา่วเอง ทั�งน่� ประกาศด้งักลา่วกำาหนด้วา่แรงงานข้า้ม
ชื่าติิกลุ่มน่�จะติ้องด้ำาเนินการติรวจสุข้ภูาพิอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง และติ้องม่ประกันสุข้ภูาพิท่�ครอบคลุมระยะเวลาท่�ได้้รับอนุญาติ
ให้อาศัยและทำางานอย้่ในประเทศไทยอ่กด้้วย 

กล่าวโด้ยสรุป ในข้ณะท่�กฎหมายไทยรับประกันการเข้้าถู่งสิทธิิประโยชื่น์จากประกันสังคมข้องแรงงานหลายกลุ่ม แติ่ในทาง 
กลับกัน แรงงานข้้ามชื่าติิท่�เข้้ามาทำางานในประเทศโด้ยม่บัติรผู่้านแด้น (Border Pass) และแรงงานเหมาช่ื่วงกลับเข้้าถู่งสิทธิิ
ประโยชื่น์ด้้านประกนัสงัคมดั้งกลา่วได้น้อ้ย ซึ่่�งสาเหติอุาจสบ่เน่�องจากการท่�นายจา้งมักไมเ่ต็ิมใจชื่ว่ยแรงงานกลุม่น่� รวมถู่งแรงงาน
ใน SEZ และ EEC ในภูาคก่อสร้างหร่อล้กจ้างรายวัน เพิ่�อเข้้าส้่ระบบประกันสังคม นอกจากน่� แรงงานข้้ามชื่าติิท่�ไม่ม่สัญชื่าติิไทย
ยังถู้กก่ด้กันจากการเข้้าถู่งสิทธิิประโยชื่น์ทางประกันสังคมด้ังท่�ระบุในมาติรา 40 ซึ่่�งถู่อเป็นการเล่อกปฏิิบัติิ 

 6.2 ข้อจำากัดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมของแรงงาน 

สำาหรับประเทศไทยนั�น สิทธิิเสร่ภูาพิในการชุื่มนุมและสมาคมข้องแรงงานต่ิางชื่าติิถู้กจำากัด้อย่างเข้้มงวด้ ทำาให้แรงงานต่ิางชื่าติิ
ถู้กปฏิิเสธิสิทธิิในการม่ส่วนร่วมในการเจรจาติ่อรอง รวมถู่งเข้้าร่วมและก่อติั�งสหภูาพิแรงงานภูายใติ้กฎหมายในประเทศท่�กำากับ
การจัด้ติั�งสหภูาพิแรงงาน ด้ังท่�อธิิบายมาแล้วข้้างติ้น ภูายใติ้กฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยติ้องรับรองสิทธิิข้องทุกคนใน
การก่อติั�งสหภูาพิแรงงานและเข้้าร่วมสหภูาพิแรงงานติามท่�เข้า/เธิอเล่อก ติลอด้จนสิทธิิท่�สหภูาพิแรงงานจะสามารถูทำาหน้าท่�ได้้
อย่างอิสระเสร่554 นอกจากน่� ประเทศไทยยังม่พิันธิกรณ่ในการข้จัด้อุปสรรคทางกฎหมายและการปฏิิบัติิท่�ข้ัด้ข้วางไม่ให้แรงงาน
ม่เสร่ภูาพิในการสมาคมและสิทธิิในการร่วมเจรจาติ่อรอง

549 มาติรา 40 พิระราชื่บัญญัติิประกันสังคม
550 สำานักงานประกันสังคม, ‘ค้่ม่อผู้้้ประกันติน’, หน้า 36, ด้้ได้้ท่� http://www.sa.nu.ac.th/attach/files/M-person.pdf 
551 เพิิ�งอ้าง
552 CESCR ‘ความเหน็ทั�วไปท่� 19: สทิธิิในประกนัสงัคม (ข้้อ 9 ข้องกติิกาฯ)’, เอกสาร UN ท่� E/C.12/GC/19, 4 กมุภูาพัินธ์ิ 2551, ยอ่หนา้ท่� 12 - 20, 

ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html (ภูาษาอังกฤษ) หลักสิทธิิประโยชื่น์ 9 ประการข้องการประกันสังคมได้้แก่ 
บริการด้้านสุข้ภูาพิการเจ็บป่วย ชื่ราภูาพิ การว่างงาน การบาด้เจ็บระหว่างการจ้างงาน การสงเคราะห์ครอบครัวและบุติร ทุพิพิลภูาพิ การคลอด้
บุติร ติลอด้จนเงินชื่่วยเหล่อสำาหรับผู้้้ท่�ม่ชื่่วิติอย้่และผู้้้ท่�กำาพิร้า

553 ด้้ได้้ท่� https://bit.ly/3blFena
554 CESCR,’ความเห็นทั�วไปท่� 18: สิทธิิในประกันสังคม (ข้้อ 6 ข้องกติิกาฯ)’, เอกสาร UN ท่� E/C.12/GC/18, 6 กุมภูาพิันธิ์ 2549, ย่อหน้า 2, ด้้

ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html ( ภูาษาอังกฤษ)

http://www.sa.nu.ac.th/attach/files/M-person.pdf
https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html


105บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ปจัจบุนัน่�ประเทศไทยม่สหภูาพิแรงงานเพิย่งประมาณ 1,400 สหภูาพิ โด้ยม่สมาชิื่กราว 610,000 คน คดิ้เป็นเพิย่ง 3.62 เปอรเ์ซึ่น็ติ์
ข้องแรงงานในระบบซ่ึ่�งม่ประมาณ 17 ล้านคน555 ในจำานวนน่�ม่อย่างน้อย 173 สหภูาพิท่�ทำาหน้าท่�เป็นติัวแทนแรงงานในพิ่�นท่� 
EEC556 อย่างไรก็ติาม ไม่ม่ข้้อม้ลท่�เผู้ยแพิร่ติ่อสาธิารณะเก่�ยวกับจำานวนสหภูาพิใน SEZ

กฎหมายท่�กระทบติ่อสิทธิิในรวมติัวสมาคมข้องแรงงานค่อพิ.ร.บ.แรงงานสัมพิันธิ์ พิ.ศ. 2518557 กฎหมายฉบับด้ังกล่าวคุ้มครอง
เสร่ภูาพิในการสมาคมอย่างชื่ัด้เจนโด้ยการอนุญาติให้ล้กจ้างสามารถูก่อติั�งสหภูาพิแรงงาน และม่ส่วนร่วมในการติ่อรองระหว่าง
นายจ้างกับล้กจ้าง ด้้วยม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อการรับรองสภูาพิการทำางานท่�ด้่ ผู้่านข้้อติกลงการเจรจาร่วมม่ผู้ลผู้้กพิัน 

อย่างไรก็ด้่ ติามพิระราชื่บัญญัติิแรงงานสัมพิันธิ์ สิทธิิในการก่อติั�งสหภูาพิแรงงานครอบคลุมเพิ่ยงแค่ผู้้้ม่สัญชื่าติิไทยเท่านั�น558 
และไม่ได้้ครอบคลุมถู่งแรงงานบางกลุ่ม ได้้แก่ เจ้าหน้าท่�รัฐบาลไทยและแรงงานข้้ามชื่าติิ แม้กฎหมายดั้งกล่าวจะมิได้้ห้ามไม่ให้
แรงงานท่�ไม่ม่สัญชื่าติิไทยเป็นสมาชื่ิกข้องสหภูาพิ (ไม่ได้้ก่อติั�ง) แติ่ใน SEZ นั�นม่แรงงานสัญชื่าติิไทยจำานวนไม่มากในโรงงานติ่าง 
ๆ ซึ่่�งอาจส่งผู้ลให้ไม่สามารถูจัด้ตัิ�งสหภูาพิได้้559 ทั�งน่� ภูายใต้ิกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิิด้ังกล่าวไม่อาจถู้กจำากัด้ได้้ด้้วยเหตุิ
เพิ่ยงแค่สถูานะความเป็นพิลเม่อง560 

นอกจากนั�นแล้ว แรงงานเหมาชื่่วงยังถู้กจำากัด้การเข้้าร่วมสหภูาพิติามท่�ติัวเองเล่อก561 ซึ่่�งแรงงานเหล่าน่�ม่อย้่ประมาณ  
50 เปอร์เซึ่็นติ์ข้องกำาลังการผู้ลิติในเข้ติอุติสาหกรรมส่งออกข้องไทย562 แรงงานเหมาชื่่วงมักได้้รับอนุญาติิให้จัด้ติั�งและเข้้าร่วม
สหภูาพิแรงงานและเข้า้รว่มในการติอ่รองแติก่บัแคน่ายจา้งรบัเหมาชื่ว่งเทา่นั�น โด้ยไมส่ามารถูเข้า้รว่มสหภูาพิท่�มอ่ย้ใ่นอตุิสาหกรรม
หรอ่บรษิทัท่�นายจา้งรบัเหมาชื่ว่งสง่แรงงานกลุม่น่�ใหม้าทำางาน สาเหติเุน่�องจากติามพิ.ร.บ.แรงงานสมัพินัธิผ์ู้้ท้่�มส่ทิธิกิอ่ติั�งหรอ่เปน็
สมาชื่กิสหภูาพิเด่้ยวกันติอ้งเป็นลก้จา้งข้องนายจา้งเด้ย่วกนั563 แติแ่รงงานเหมาชื่ว่งถูอ่เปน็ลก้จา้งข้องนายหนา้รบัเหมาชื่ว่ง564 การ
ปฏิิบัติิเชื่่นน่�สร้างความยุ่งยากให้กับแรงงานรับเหมาชื่่วงในการเจรจาติ่อรองเร่�องสภูาพิการทำางานกับบริษัทท่�ตินติ้องทำางานอย้่ 

ข้อ้จำากดั้ข้า้งติน้เก่�ยวกบัความสามารถูข้องแรงงานข้า้มชื่าติแิละแรงงานรับเหมาชื่ว่งในการจดั้ติั�งหรอ่เข้า้ร่วมสหภูาพิใน SEZ และ 
EEC เป็นสิ�งท่�ประเทศไทยติ้องด้ำาเนินการแก้ไข้อย่างเร่งด้่วนเพิ่�อให้เป็นไปติามพิันธิกรณ่ระหว่างประเทศข้องไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมการ ILO ว่าด้้วยเสร่ภูาพิในการสมาคม ได้้พิิจารณาข้้อร้องเร่ยนท่�ย่�นโด้ยสหภูาพิ Industri ALL Globlal 
เก่�ยวกับชื่่องว่างทางกฎหมายข้องประเทศไทยท่�ปฎิเสธิและจำากัด้สิทธิิข้องแรงงานข้้ามชื่าติิ รวมทั�งแรงงานเหมาชื่่วงในการก่อติั�ง
และเข้้าร่วมสหภูาพิ เพิ่�อการติอบโติ้ข้้อกล่าวหาด้ังกล่าว รัฐบาลไทยชื่่�แจงถู่งมาติราป้องกันติ่างๆ ท่�ได้้นำามาปฏิิบัติิเพิ่�อเสริมสร้าง
ความเข้ม้แข้ง็ใหก้บัแรงงานข้้ามชื่าติิรวมทั�งสทิธิปิระโยชื่นภ์ูายใต้ิกฎหมายติา่งๆท่�แรงงานมส่ทิธิจิะได้ร้บั อยา่งไรกด็้ ่เปน็ท่�นา่เสย่ด้าย
ยิ�งนักท่�รัฐบาลไทยไม่ได้้ติอบกลับหร่อชื่่�แจงกลับมาในประเด้็นคำาถูามท่�เก่�ยวกับสิทธิิข้องแรงงานข้้ามชื่าติิในการก่อติั�งสหภูาพิ565 

ในข้้อสรุปเชื่ิงเสนอแนะ คณะกรรมการ ILO ติั�งข้้อสังเกติว่าการจำากัด้สิทธิิข้องแรงงานท่�ไม่ม่สัญชื่าติิไทยในการจัด้ติั�งสหภูาพิ  
“ถู่อเป็นการก่ด้กันไม่ให้แรงงานข้้ามชื่าติิแสด้งบทบาทสำาคัญในการปกป้องผู้ลประโยชื่น์ข้องตัิวเอง โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งในภูาค

555 ด้ร. ยงยุทธิ แฉล้มวงษ์ และราติร่ ประสมทรัพิย์, ‘‘3 เหติุผู้ล’ ถู่งเวลาไทยติ้องลงนาม ‘ILO 87 และ 98’, 19 ธิันวาคม 2562, ด้้ได้้ท่� https://
tdri.or.th/2019/12/ilo-87-and-98/ 

556 ฐานข้้อม้ลสหภูาพิแรงงานไทย, ด้้ได้้ท่� http://www.thailabordatabase.org/th/union.php?c=by_province&p=41 
557 ด้้ได้้ท่� https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/14497/132167/F-577929038/THA14497%20Eng.pdf 
558 มาติรา 86 และ 88 พิระราชื่บัญญัติิแรงานสัมพิันธิ์
559 MMN, ‘ติำาแหน่งงานใน SEZ: แรงงานข้้ามชื่าติิในโรงงานสิ�งทอในลุ่มแม่นำ�าโข้ง’, มิถูุนายน 2562, ด้้ได้้ท่� http://dds.ait.ac.th/wp-content/

uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf 
560 CESCR,’ความเห็นทั�วไปท่� 20: การไม่เล่อกปฏิิบัติิในสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธิรรม (ข้้อท่� 2.2)’ เอกสาร UNท่� E/C.12/GC/20,  

2 กรกฎาคม 2552, ยอ่หนา้ 24 และ 30, ด้ท้่� https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html; ความเหน็ทั�วไปท่� 18: สทิธิใินทำางาน (ข้อ้ 
6 ข้องกติิกาฯ)’, เอกสาร UN ท่� E/C.12/GC/18, 6 กุมพิาพิันธิ์ 2549, ย่อหน้า 18, ด้้ได้้ท่� https://www.refworld.org/docid/4415453b4.
html; ข้้อท่� 2 ข้องอนุสัญญา ILO ท่� 87

561 ข้้อท่� 2 ข้องอนุสัญญา ILO ฉบับท่� 87
562 ILO ‘กรณ่ท่� 3164 (ประเทศไทย) ร้องเร่ยนวันท่�: 7 ติุลาคม 2558’, ย่อหน้าท่� 1052, ด้้ได้้ท่� https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N

ORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068#T (ภูาษาอังกฤษ)
563 มาติรา 88 ข้องพิระราชื่บัญญัติิแรงงานสัมพิันธิ์ และการสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทน Solidarity Center, เมษายน 2563 
564 มาติรา 95 ข้องพิระราชื่บัญญัติิแรงงานสัมพิันธิ์ และการสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทน Solidarity Center, เมษายน 2563
565 ในการติอบโติ้ประเด้็นข้้อกล่าวหาเร่�องแรงงานเหมาชื่่วงนั�น รัฐบาลอ้างมาติรา 11/1 ข้องพิ.ร.บ.แรงงานสัมพิันธิ์ซึ่่�งกำาหนด้ว่าในกรณ่ท่�ผู้้้ประกอบ

การให้บุคคลหน่�งบุคคลใด้เป็นผู้้้จัด้หาคนมาทำางาน ผู้้้ประกอบการด้ังกล่าวถู่อว่าเป็นนายจ้างข้องล้กจ้าง โด้ยมิได้้ให้คำาอธิิบายใด้เพิิ�มเติิม

https://tdri.or.th/2019/12/ilo-87-and-98/
https://tdri.or.th/2019/12/ilo-87-and-98/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/14497/132167/F-577929038/THA14497%20Eng.pdf
http://dds.ait.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf
http://dds.ait.ac.th/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/SEZ_Book-1.1.2_TT_v2-web.pdf
https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html
https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html
https://www.refworld.org/docid/4415453b4.html


106 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ส่วนงานท่�แรงงานข้้ามชื่าติิค่อแหล่งแรงงานหลัก”566 คณะกรรมการฯ ยังระบุว่า “ข้้อ 2 ข้องอนุสัญญาฉบับท่� 87 ได้้ถู้กร่างมา
เพิ่�อสะท้อนว่าหลักการไม่เล่อกปฏิิบัติิในสหภูาพิแรงงานนั�นเป็นเร่�องสำาคัญ” และ “สมควรได้้รับการรับรองโด้ยไม่ม่การเล่อก
ปฏิิบัติิใด้ๆ” รวมถู่งบนพิ่�นฐานข้องสัญชื่าติิด้้วย คณะกรรมการฯ ยังเร่ยกร้องให้ทางการไทย “ลด้ทอนข้้อจำากัด้ติ่างๆติ่อการใชื่้
เสร่ภูาพิในการสมาคมข้องแรงงานข้้ามชื่าติิโด้ยไม่ล่าช้ื่า” นอกจากนั�นยังย่นยันว่าแรงงานทุกคนต้ิองม่สิทธิิในการก่อตัิ�งและเข้้า
ร่วมองค์กรติามท่�ตินเองเล่อก567 

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ทำาการภูาคยานุวัติรในอนุสัญญาว่าด้้วยเสร่ภูาพิในการสมาคมและการคุ้มครองการรวมติัว พิ.ศ. 2491 
(ฉบบัท่� 87) หร่ออนสุญัญาวา่ด้้วยสทิธิิในการรวมตัิวและรว่มเจรจาต่ิอรอง พิ.ศ. 2492 (ฉบบัท่� 98) รฐับาลไทยม่พัินธิกรณ่ในฐานะ
สมาชื่ิกข้อง ILO ในการเคารพิสิทธิิพิ่�นฐาน แม้จะยังไม่ได้้ให้สัติยาบันในอนุสัญญาด้ังกล่าว โด้ยสิทธิิเหล่าน่�ครอบคลุมเสร่ภูาพิใน
การสมาคมและการร่วมติ่อรองอย่างชื่ัด้เจน568

อน่�ง ประเทศไทยได้ต้ิั�งคณะทำางานไติรภูาคเ่พิ่�อพิจิารณารา่งและแกไ้ข้ปรบัปรงุพิ.ร.บ.แรงงานสมัพินัธิแ์ละพิ.ร.บ.แรงงานรฐัวสิาหกจิ
สัมพิันธิ์ข้่�น569 เพิ่�อผู้นวกรวมใจความข้องอนุสัญญาฉบับท่� 87 กับ 98 เข้้ากับพิ.ร.บ. เพิ่�อปกป้องเสร่ภูาพิในการสมาคมและการ
ร่วมติ่อรอง อย่างไรก็ติาม จากร่างพิ.ร.บ.ซึ่่�งถู้กเผู้ยแพิร่หลังจากท่�คณะรัฐมนติร่ให้ความเห็นชื่อบไปแล้วในปี 2562 นั�น570 พิบว่า
ร่างกฎหมายด้ังกล่าวยังไม่อนุญาติให้แรงงานข้้ามชื่าติิจัด้ติั�งสหภูาพิ และยังกำาหนด้ให้สมาชื่ิกสหภูาพิติ้องเป็นล้กจ้างข้องนายจ้าง
คนเด้่ยวกัน โด้ยไม่ม่ข้้อยกเว้นใด้ๆ สำาหรับแรงงานเหมาชื่่วง571 

อ่กประเด็้นท่�น่ากังวลค่อการท่�นายจ้างเลิกจ้างล้กจ้างท่�เข้้าไปเก่�ยวข้้องกับการจัด้ตัิ�งสหภูาพิแรงงาน แม้ว่าการกระทำาดั้งกล่าว
จะได้้รับการคุ้มครองติามมาติรา 31 ข้องพิ.ร.บ.แรงงานสัมพิันธิ์ท่�กำาหนด้ว่าในระหว่างการเจรจา การไกล่เกล่�ย หร่อการชื่่�ข้าด้ 
ข้้อพิิพิาทเก่�ยวกับเง่�อนไข้การจ้างงาน ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหร่อโยกย้ายกรรมการหร่อสมาชื่ิกสหภูาพิแรงงาน แติ่ทว่าการ
เลิกจ้างหร่อโยกย้ายดั้งกล่าวจะถู่อว่าเป็นการกระทำาท่�ชื่อบด้้วยกฎหมาย หากบุคคลดั้งกล่าวเก่�ยวข้้องกับการทุจริติต่ิอหน้าท่� 
หร่อกระทำาความผู้ิด้อาญาโด้ยเจตินาติ่อนายจ้าง หร่อจงใจทำาให้นายจ้างได้้รับความเส่ยหาย ละทิ�งหน้าท่�เป็นเวลาสามวันทำางาน
ติิด้ติ่อกันโด้ยไม่ม่เหติุผู้ลอันสมควร ฝ่าฝืนข้้อบังคับ ระเบ่ยบ หร่อคำาสั�งอันชื่อบด้้วยกฎหมายข้องนายจ้าง โด้ยนายจ้างได้้ว่ากล่าว
และติักเติ่อนเป็นหนังส่อแล้ว572

อย่างไรก็ติาม ในทางปฏิิบัติิม่หลายกรณ่ท่น่าสงสัยว่าเป็นการเลิกจ้างในระหว่างการเจรจาข้องสหภูาพิแรงงาน ติัวอย่างเชื่่นในปี 
2554 ม่ผู้้้กล่าวหาว่าบริษัทเลิกจ้างผู้้้นำาสหภูาพิแรงงาน 3 คน หลังจากจด้ทะเบ่ยนสหภูาพิสำาเร็จและนำาเสนอข้้อเร่ยกร้องติ่อ
บริษัท โด้ยผู้้้นำาสหภูาพิทั�ง 2 คน ยอมรับข้้อเสนอข้องบริษัทและยอมลาออกจากงาน ในข้ณะท่�อ่กหน่�งคนฟ้้องร้องด้ำาเนินคด้่ติ่อ
ศาล ปัจจุบันคด้่ด้ังกล่าวยังอย้่ระหว่างการพิิจารณาข้องศาลฎ่กา แติ่ในเด้่อนธิันวาคมปี 2560 ผู้้้นำาสหภูาพิคนเด้่ยวกันกลับถู้ก 
เลกิจา้งอก่ครั�งโด้ยบรษิทัเด้มิ หลงัจากท่�สหภูาพิได้ย้่�นข้อ้เรย่กรอ้งในเด้อ่นเมษายน 2560 ทำาใหล้ก้จา้งรายน่�ถูก้เลกิจา้งในระหวา่ง
กระบวนการเจรจา ทั�งน่� ทางบริษัทอา้งวา่เหติแุหง่การเลกิจา้งนั�นเป็นเพิราะบรษิทัได้ข้้ายกจิการแติไ่มส่ามารถูหาติำาแหนง่ใหมใ่ห้
ล้กจ้างคนด้ังกล่าวได้้573 

566 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ‘กรณ่ท่� 3164’ - ร้องเร่ยนเม่�อวันท่� 7 ติุลาคม 2558, ย่อหน้า 1052, ด้้ได้้ท่� https://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068#T (ภูาษาอังกฤษ)

567 เพิิ�งอ้าง, หน้า 1050 
568 ILO,’ปฏิิญญาข้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้้วยหลักการและสิทธิิพิ่�นฐานในท่�ทำางานและการติิด้ติามผู้ล’, 18 มิถูุนายน 2541, ด้้ได้้ท่� 

https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm (ภูาษาอังกฤษ)
569 วาสนา ลำาด้,่ ‘กระทรวงแรงงาน แจงเหติยุงัไมร่บัอนสุญัญาILO 87 และ98 อา้งรอแกก้ฎหมาย’, 31 มกราคม 2563, ด้ไ้ด้ท้่� https://bit.ly/2Wvi3Tr

; ILO ‘กรณ่ท่� 3161 (ประเทศไทย) - ร้องเร่ยนวันท่� 7 มกราคม 2558’ ย่อหน้า 1052, ด้้ได้้ท่� https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR
MLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068#T (ภูาษาอังกฤษ)

570 มติิคณะรัฐมนติร่เร่�องการร่างพิระราชื่บัญญัติิแรงงานสัมพิันธิ์ปี พิ.ศ......, ลงวันท่� 5 กุมพิาพิันธิ์ 2562, ด้้ท่� https://cabinet.soc.go.th/soc/
Program2-3.jsp?top_serl=99331445; ด้้ร่างพิ.ร.บ.ได้้ท่� http://legal.labour.go.th/2018/images/law/draft/labour_relation_bill01.
pdf 

571 เพิิ�งอ้าง, มาติรา 89 และ 94, ร่างพิระราชื่บัญญัติิแรงงานสัมพิันธิ์ (2562)
572 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ‘ข้้อกำาหนด้อันเป็นสาระสำาคัญในการเลิกจ้าง (เหติุผู้ลท่�ยอมรับได้้และติ้องห้าม) - ประเทศไทย - 2556’, ด้้ท่� 

https://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.dismissReqts?p_lang=en&p_country=TH 
573 บางกอก โพิสติ,์ ‘พินกังานร้องข้อความชื่ว่ยเหลอ่เน่�องจากโด้นเลกิจ้างอย่างไม่เป็นธิรรม’, 9 มกราคม 2561,ด้้ได้ท้่� https://www.bangkokpost.

com/thailand/general/1392650/staff-seek-help-for-unfair-dismissal (ภูาษาองักฤษ); ประชื่าไท, ‘เครอ่ข้า่ยแรงงาน-สติร ่จวก KFC เลกิ
จ้างปธิ.สหภูาพิแรงงาน ไม่เป็นธิรรม’, 19 ธิันวาคม 2560, ด้้ได้้ท่� https://prachatai.com/journal/2017/12/74638 

https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
https://bit.ly/2Wvi3Tr
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99331445
https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99331445
http://legal.labour.go.th/2018/images/law/draft/labour_relation_bill01.pdf
http://legal.labour.go.th/2018/images/law/draft/labour_relation_bill01.pdf
https://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.dismissReqts?p_lang=en&p_country=TH
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1392650/staff-seek-help-for-unfair-dismissal
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1392650/staff-seek-help-for-unfair-dismissal
https://prachatai.com/journal/2017/12/74638


107บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ในมาติรา 121 - 123 ข้องพิ.ร.บ.แรงงานสัมพิันธิ์ยังระบุถู่ง “การกระทำาอันไม่เป็นธิรรม” ซึ่่�งถู่อเป็นการละเมิด้สิทธิิข้องล้กจ้างใน
การเข้้าร่วมสหภูาพิ โด้ยครอบคลุมการเลิกจ้างหร่อการบังคับข้้่เข้็ญ การกด้ด้ันให้ล้กจ้างลาออกจากการทำากิจกรรมข้องสหภูาพิ 
หร่อเลิกจ้างในระหว่างท่�ล้กจ้างม่ส่วนในการร่วมเจรจาติ่อรอง574

อย่างก็ติาม เชื่่นเด้่ยวกันกับมาติรา 31 ม่ข้้อม้ลท่�บ่งชื่่�ว่ามาติรา 121 - 123 นั�นมิได้้ถู้กบังคับใชื่้อย่างม่ประสิทธิิภูาพินัก เน่�องจาก
ม่แรงงานหลายคนท่�ร้องเร่ยนว่านายจ้างเลิกจ้างผู้้้นำาสหภูาพิหร่อกรรมการสหภูาพิ ด้้วยข้้ออ้างว่าเป็นการปลด้พินักงานหร่อลด้
จำานวนพินักงานเพิ่�อย้ายคนกลุ่มน่�จากติำาแหน่งผู้้้นำา575 ยิ�งไปกว่านั�น ระหว่างกระบวนการจด้ทะเบ่ยนจัด้ติั�งสหภูาพิแรงงาน ICJ 
ได้้รับทราบข้้อร้องเร่ยนจากนักเคล่�อนไหวด้้านแรงงานท่านหน่�งว่ากระทรวงแรงงานมักติิด้ติ่อกับนายจ้างเพิ่�อย่นยันว่าแรงงานท่�
ม่รายชื่่�ออย้่ในเอกสารย่�นข้อจด้ทะเบ่ยนจัด้ติั�งสหภูาพิค่อล้กจ้างข้องบริษัทจริง และเม่�อนายจ้างรับทราบรายช่ื่�อข้องล้กจ้างท่�ม่
ส่วนเก่�ยวข้้องกับกระบวนการด้ังกล่าวแล้วนายจ้างบางคนได้้ติัด้สินใจเลิกจ้างล้กจ้างและอ้างว่าล้กจ้างยังไม่ได้้รับความคุ้มครอง
ติามมาติรา 31 เน่�องจากสหภูาพิยังไม่ได้้ถู้กจด้ทะเบ่ยนจัด้ติั�งข้่�น576 

กฎหมายระหวา่งประเทศและมาติรฐานสากลนั�นกลา่วถู่งปญัหาเก่�ยวกบัข้อ้จำากัด้ติา่งๆ รวมถู่งความลม้เหลวข้องรฐับาลติา่งๆ ใน
การปกปอ้งสทิธิิข้องแรงงานในการจดั้ตัิ�งสหภูาพิแรงงานโด้ยปราศจากความหวาด้กลวัหร่อการข้ม่ข้้ ่โด้ยเฉพิาะอยา่งยิ�งแรงงานข้้าม
ชื่าติิ จากข้้อม้ลการวเิคราะหห์ลักการในกฎหมายระหวา่งประเทศติามท่�ถูก้กลา่วถูง่ไวข้้้างต้ิน ประเทศไทยจำาต้ิองด้ำาเนนิมาติรการ
เพิ่�อรบัรองวา่แรงงานทกคนจะสามารถูใชื่สิ้ทธิใินการกอ่ติั�งหรอ่เข้า้รว่มสหภูาพิแรงงานติามท่�ติวัเองเลอ่กได้อ้ยา่งมป่ระสทิธิภิูาพิและ
สทิธิดิ้งักลา่วติอ้งครอบคลมุไปถู่งผู้้ท้่�ไมม่ส่ญัชื่าติไิทย กรอบกฎหมายในประเทศควรได้ร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข้โด้ยทนัทเ่พิ่�อผู้นวกรวม
หลกัการข้องอนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัท่� 87 และ 98 เข้า้ไว ้และประกนัการปฏิบิตัิติิามพินัธิกรณข้่้อท่� 6 ถูง่ 8 
ข้อง ICESCR577 บทบญัญตัิติิา่งๆ ท่�หา้มมิให้กระทำาการอนัไม่เป็นธิรรมติอ่แรงงานจะติอ้งนำามาบังคบัใชื่เ้พ่ิ�อปกป้องและส่งเสริมสิทธิิ
ข้องแรงงานทกุคนในการเข้า้ร่วมสหภูาพิและมส่่วนในการรว่มเจรจาติอ่รองโด้ยปราศจากความกลวัจากการถู้กเลกิจา้งหรอ่ลงโทษ 

574 พิมิพิว์มิล วภิูามณร่ตัิน,์ ปยิะวฒัน ์กายสทิธิิแ์ละชื่เ้สรฐิ ศภุูสทิธิิธ์ิำารง, ‘การปฏิบิตัิติิอ่ลก้จา้งอยา่งเปน็ธิรรมภูายใติก้ฎหมายแรงงานไทย’; บางกอก 
โพิสติ์, 4 กุมพิาพิันธิ์ 2563, ด้้ได้้ท่� https://www.bangkokpost.com/business/1850259/fair-treatment-of-employees-under-thai-
labour-law 

575 สหภูาพิแรงงานแห่งอเมริกาและสภูาองค์การอุติสาหกรรม (เอเอฟ้แอล - ซึ่่ไอโอ), ‘ข้้อเร่ยกร้องให้ถูอนประเทศไทยออกจากรายชื่่�อประเทศกำาลัง
พิัฒนาท่�ได้้รับสิทธิิประโยชื่น์ติาม 19 Usc 2462(D) ในระบบการให้สิทธิิพิิเศษทางภูาษ่ศุลกากรเป็นการทั�วไป (จ่เอสพิ่)’, 13 พิฤศจิกายน 2561, 
หน้า 4 

576 เพิิ�งอ้าง; การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้ข้อง solidarity Center, เมษายน 2563
577 เชื่่นเด้่ยวกัน CESCR, ในการทบทวนรายงานสถูานการณ์สิทธิิมนุษยชื่นในประเทศไทยปี 2558 คณะกรรมการว่าด้้วยสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธิรรมได้้แสด้งความกังวลว่าบุคคลากรทางการศ่กษาข้องมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชื่น พินักงานองค์การสาธิารณะ และผู้้้ไม่ม่สัญชื่าติิไทย 
ไม่ม่สิทธิิในการจัด้ติั�งสหภูาพิ คณะกรรมการฯ ได้้เร่ยกร้องให้ไทยรับรองว่า ล้กจ้างทุกคนทั�งในภูาครัฐและเอกชื่นจะสามารถูใชื่้สิทธิิในการจัด้ติั�ง
และเข้า้รว่มสหภูาพิได้อ้ยา่งมอ่สิระเสร ่และข้ยายสทิธิดิ้งักลา่วไปถูง่ผู้้ท้่�ไมม่ส่ญัชื่าติไิทย คณะกรรมการฯ ยงัได้เ้นน้ยำ�าความสำาคญัข้องการยอมรบั
สทิธิิข้องแรงงานข้้ามชื่าติใินการจดั้ติั�งและเข้า้รว่มสหภูาพิแรงงาน เพิ่�อใหแ้รงงานข้า้มชื่าติสิามารถูเปน็ติวัแทนผู้ลประโยชื่นข์้องตัิวเองและยกระด้บั
การใชื่ส้ทิธิติิาม ICESCR ด้ ้ICESCR, ‘ข้อ้สงัเกติเชื่งิสรปุโด้ยสรปุวา่ด้ว้ยรายงานสถูานการณสิ์ทธิมินษุยชื่นท่�ในระยะแรกและระยะท่�สอง’, เอกสาร 
UNท่� E/C.12/THA/CO/1-2, 19 มิถูุนายน 2558, ย่อหน้าท่� 23

https://www.bangkokpost.com/business/1850259/fair-treatment-of-employees-under-thai-labour-law
https://www.bangkokpost.com/business/1850259/fair-treatment-of-employees-under-thai-labour-law


108 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

7. สรุปและข้อเสนอแนะ

แม้พิ.ร.บ. EEC และกฎหมายอ่�นๆ จะประกอบไปด้้วยบทบัญญัติิหลายข้้อบทท่�ให้ความคุ้มครองสิทธิิข้องบุคคลหร่อชืุ่มชื่นท่�ได้้รับ
ผู้ลกระทบ บทบัญญัติิเหล่าน่�หลายประการกลับยังมิได้้ถู้กบังคับใชื่้โด้ยเคร่งครัด้หร่อถู้กนำามาปรับใชื่้อย่างไม่สมำ�าเสมอ และแม้
กฎหมายไทยจะรับรองและผู้นวกรวมมาติรฐานสากลว่าด้้วยธุิรกิจและสิทธิิมนุษยชื่นไว้แต่ิมาติรฐานเหล่าน่�ก็ยังไม่ถู้กปฏิิบัติิติาม
อยา่งจรงิจงัผู่้านกฎหมายและนโยบายท่�มป่ระสทิธิภิูาพิ ด้ว้ยเหตินุ่� พิ.ร.บ. SEZ ซึ่่�งกำาลงัอย้ใ่นกระบวนการรา่งจ่งเปน็โอกาสสำาคญั
ในการแกไ้ข้ข้อ้บกพิรอ่งทางด้้านกฎหมายท่�สำาคญัเหล่าน่� รวมถูง่เพิ่�อแก้ไข้ความเสย่หายท่�เกิด้ข้่�นจากคำาสั�งคสชื่.และหัวหน้าคสชื่. 
ซึ่่�งถู้กร่างและบังคับใชื่้โด้ยมิได้้คำาน่งถู่งหลักสิทธิิมนุษยชื่นและข้้อกังวลเร่�องสิ�งแวด้ล้อมเพิ่ยงพิอ 

ICJ ได้จ้ดั้ทำาข้อ้เสนอแนะด้งัติอ่ไปน่�โด้ยหวงัวา่ข้อ้เสนอแนะเหลา่น่�จะเป็นประโยชื่น์ในการพิฒันากฎหมายและนโยบายใหม้ค่วาม
สอด้คล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิิบัติิท่�ด้่มากยิ�งข้่�น

7.1 ขอ้เสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ (คณะกรรมการนโยบาย SEZ) และคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

1. นำาหลกัการสทิธิมินษุยชื่นมาปรบัใชื่ใ้นการพิฒันาโครงการติา่ง ๆ  และประกันวา่การติดั้สนิใจท่�เก่�ยวกบัการพิฒันาท่�อาจ
เป็นอันติรายติ่อชืุ่มชื่นและสิ�งแวด้ล้อมนั�นได้้กระทำาไปโด้ยม่การปร่กษาหาร่อกับบุคคลและชืุ่มชื่นติ่าง ๆ แล้ว

2. ให้การประกนัวา่การโยกยา้ย/ขั้บไลผู่้้อ้ย้อ่าศยัออกจากท่�ด้นิจะถูก้ด้ำาเนนิการเม่�อเป็นทางเล่อกสดุ้ทา้ยเทา่นั�น หลงัจากทาง
เล่อกอ่�น ๆ  ทั�งหมด้ท่�เปน็ไปได้ไ้ด้ร้บัการพิจิารณาอยา่งถู่�ถูว้นแลว้ รวมถูง่ประกนัวา่มาติรการการคุม้ครองเชื่งิกระบวนการ
ภูายใติก้ฎหมายสทิธิมินษุยชื่นระหวา่งประเทศถูก้นำามาปฏิบิตัิกิอ่นท่�จะมก่ารโยกยา้ยคนออกจากท่�ด้นิ โด้ยเฉพิาะอยา่งยิ�ง 
มาติรการเก่�ยวกบัการปรก่ษาหารอ่กบัผู้้ม้ส่ว่นได้เ้ส่ยอย่างแทจ้ริง มาติรการคุม้ครองท่�ชื่อบด้ว้ยกระบวนการทางกฎหมาย 
(due process safeguards) การเย่ยวยาทางกฎหมาย การชื่ด้เชื่ย และการจัด้หาท่�อย้่อาศัยท่�เหมาะสมทด้แทน

3. จัด้ติั�งคณะอนุกรรมการท่�ม่ลักษณะถูาวรและม่พัินธิกิจในการปร่กษาหาร่อกับประชื่าชื่นผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบและผู้้้ม่ส่วน
ได้้เส่ยอ่�นๆ โด้ยเฉพิาะ ติลอด้จนติิด้ติามติรวจสอบโครงการติ่างๆ โด้ยคณะอนุกรรมการด้ังกล่าวควรประกอบไปด้้วย
ติัวแทนจากองค์กรภูาคประชื่าสังคม สหภูาพิแรงงาน และชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบ

4. จัด้ให้ม่การอบรมและเสริมสร้างความเชื่่�ยวชื่าญและความเข้้าใจแก่เจ้าหน้าท่�ผู้้้ม่อำานาจในการอนุมัติิ อนุญาติ ออกใบ
อนุญาติ หร่อให้ความยินยอมในการด้ำาเนินการติ่างๆ ใน SEZ และ EEC โด้ยรวมถู่งการเสริมสร้างความเข้้าใจในเร่�อง
ข้้อม้ลเชื่ิงประจักษ์เก่�ยวกับผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อม การจัด้การทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและทางวัฒนธิรรม การประเมิน
ความเส่ยหาย และการฟ้ื้นฟ้้ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิท่�ได้้รับความเส่ยหายให้กลับส้่สภูาพิท่�ไม่ม่การปนเปื้อน

5. รบัรองวา่กระบวนการข้่�นทะเบย่นแรงงานข้า้มชื่าติทิ่�ไมม่ส่ญัชื่าติไิทยนั�นจะด้ำาเนนิไปอยา่งรวด้เร็ว ไมยุ่ง่ยาก สามารถูเข้า้
ถูง่ได้ง้า่ย และคุ้มคา่ ติลอด้จนรบัประกนัวา่แรงงานข้า้มชื่าติแิละแรงงานรับเหมาชื่ว่งจะสามารถูเข้า้ถูง่ความคุ้มครองทาง
กฎหมายท่�ม่อย้่เชื่่นแรงงานอ่�นๆ ได้้ และ

6. ประกันการเย่ยวยาทางกระบวนการยุติิธิรรมและท่�ไม่ใชื่่กระบวนการยุติิธิรรมให้ด้ำาเนินไปอย่างม่ประสิทธิิภูาพิ รวด้เร็ว 
สามารถูเข้า้ถูง่ได้ ้แกผู่้้ไ้ด้ร้บัผู้ลกระทบจากการด้ำาเนนินโยบาย SEZ และ EEC รวมถู่งผู้้ไ้ด้ร้บัผู้ลกระทบจากการบังคับใชื่้
คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 17/2558 3/2559 4/2559 74/2559 ประกาศข้องคณะกรรมการนโยบาย SEZ และพิ.ร.บ. EEC 



109บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

7.2 ข้อเสนอต่อรัฐสภาประเทศไทย 

1. แก้ไข้และผู่้านร่างพิ.ร.บ. SEZ รวมถู่งประกันว่าพิ.ร.บ.ดั้งกล่าวจะประกอบไปด้้วยบทบัญญัติิท่�สอด้คล้องกับพัินธิกรณ่
ด้้านสิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศข้องประเทศไทย รวมถู่งพิันธิกรณ่ติาม ICCPR และ ICESCR โด้ยพิ.ร.บ.ด้ังกล่าวควร

ก. ให้ม่การประกันในทางกฎหมายว่าคณะกรรมการนโยบาย SEZจะสามารถูด้ำาเนินการได้้โด้ยอิสระ ม่ประสิทธิิภูาพิ 
และเอ่�อใหม้ก่ารมส่ว่นรว่ม โด้ยข้อบเข้ติอำานาจ ร้ปแบบความรบัผิู้ด้ และองคป์ระกอบข้องสมาชิื่กข้องคณะกรรมการ
นโยบาย SEZ ติ้องสอด้คล้องกับหลักนิติิธิรรม

ข้. ใหม้ก่ารประกนัในทางกฎหมายวา่เจ้าหนา้ท่�ผู้้เ้ก่�ยวข้อ้งจะด้ำาเนนิการประเมนิผู้ลกระทบกอ่นรเิริ�มโครงการใด้ๆ ท่�อาจ
นำาไปส้่การข้ับไล่และโยกย้ายผู้้้อย้่อาศัยออกจากท่�ด้ินเพิ่�อการพิัฒนา โด้ยให้ประชื่าชื่นสามารถูเข้้ามาม่ส่วนร่วมใน
กระบวนการด้งักลา่วได้อ้ยา่งแทจ้รงิ อนัเปน็ไปติามข้อ้กำาหนด้ภูายใติก้ฎหมายและมาติรฐานระหวา่งประเทศ และ

ค. ให้ม่การประกันในทางกฎหมายให้ม่การรับฟ้ังความคิด้เห็นข้องประชื่าชื่นอย่างม่ความหมายและให้การปร่กษา
หารอ่รว่มกนักบัผู้้ม่้ส่วนได้เ้ส่ย สาธิารณชื่น และชื่มุชื่นติา่งๆ นั�นด้ำาเนนิไปโด้ยสอด้คลอ้งกบักฎหมายและมาติรฐาน
ระหว่างประเทศ ก่อนท่�จะด้ำาเนินการใด้ๆ ท่�อาจส่งผู้ลกระทบกับบุคคลด้ังกล่าว

2. ทบทวนและแก้ไข้พิ.ร.บ. EEC ติามท่�เหมาะสม เพ่ิ�อทำาให้พิ.ร.บ.ดั้งกล่าวม่ความสอด้คล้องกับพัินธิกรณ่ด้้าน 
สิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศข้องประเทศไทย รวมถู่งพัินธิกรณ่ติาม ICCPR และ ICESCR และมาติรฐานระหว่างประเทศ 
อ่�นๆ รวมถู่ง 

ก. ใหม้ก่ารประกนัในทางกฎหมายให้เจา้หนา้ท่�ผู้้้เก่�ยวข้อ้งด้ำาเนนิการประเมินผู้ลกระทบกอ่นริเริ�มโครงการใด้ๆ ท่�อาจ
นำาไปส้ก่ารข้บัไล่ผู้้อ้ย้อ่าศัยออกจากท่�ด้นิหรอ่กอ่ใหเ้กดิ้ผู้ลในทางลบอ่�นๆ โด้ยประชื่าชื่นสามารถูเข้า้มามส่ว่นรว่มใน
กระบวนการด้ังกล่าวได้้อย่างแท้จริง อันเป็นไปติามข้้อกำาหนด้ภูายใติ้กฎหมายและมาติรฐานระหว่างประเทศ

ข้. ให้ม่การประกันในทางกฎหมายว่าในการด้ำาเนินการรับฟ้ังความคิด้เห็นและการปร่กษาหาร่อกับประชื่าชื่น รวมถู่ง
กระบวนการรับฟ้ังความคิด้เห็นภูายใติ้มาติรา 30 ข้องพิ.ร.บ. EEC นั�น เจ้าหน้าท่�จำาติ้องด้ำาเนินการเผู้ยแพิร่ข้้อม้ล
ท่�เก่�ยวข้้องล่วงหน้า และให้ผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยม่เวลาเพิ่ยงพิอในการทำาความเข้้าใจกับข้้อเสนอต่ิางๆ และติระเติร่ยม 
ข้้อเสนอแนะข้องติน

ค. แก้ไข้มาติรา 8 ข้องพิ.ร.บ. EEC หร่อออกประกาศ/ระเบ่ยบเพิ่�อ

(i) คล่�คลายความกำากวมติา่งๆ เก่�ยวกบักระบวนการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มภูายใติพ้ิ.ร.บ. EEC ด้งัท่�รวบรวม
ไว้ในหัวข้้อ 5.3.4

(ii) อนญุาติอยา่งชื่ดั้แจง้ใหส้ามารถูข้ยายระยะเวลาการพิจิารณารายงานการประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มได้ส้ำาหรบั
กรณ่ท่�เป็นข้้อยกเว้น เชื่่น เน่�องด้้วยลักษณะ ความซึ่ับซึ่้อน สถูานท่�ติั�ง หร่อข้นาด้ข้องโครงการ ทั�งน่� การข้ยาย
เวลาการพิิจารณาด้ังกล่าวติ้องกระทำาเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ผู้้้ย่�นข้ออนุญาติิรับทราบเหติุผู้ลในการ
ข้ยายระยะเวลา รวมถู่งระบุวันเวลาท่�คาด้ว่าจะพิิจารณาเสร็จสิ�น และ

(iii) ม่มาติรการควบคุมคุณสมบัติิและความรับผิู้ด้ข้องผู้้้เชื่่�ยวชื่าญท่�ไม่ม่สัญชื่าติิไทยซึ่่�งได้้รับอนุญาติให้ติระเติร่ยม
รายงานการประเมินผู้ลกระทบด้้านสิ�งแวด้ล้อม 

ง. แก้ไข้มาติรา 61 ข้องพิ.ร.บ. EEC เพิ่�อรับรองว่ากองทุน EEC จะถู้กนำามาใชื่้เพิ่�อชื่่วยเหล่อผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจาก
กิจกรรมติ่างๆ ท่�ด้ำาเนินการใน EEC รวมถู่งผู้้้ท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากกระบวนการจัด้หาท่�ด้ิน
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(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

3. ทบทวนและแก้ไข้กฎหมายท่�ใชื่้กำากับกระบวนการการได้้มาซึ่่�งท่�ด้ินเพิ่�อด้ำาเนินกิจกรรมด้้านการพัิฒนาติามท่�เหมาะสม 
โด้ยผู้่านกระบวนการปร่กษาหาร่ออย่างม่ความหมาย เพิ่�อให้ม่ความสอด้คล้องกับพิันธิกรณ่ด้้านสิทธิิมนุษยชื่นระหว่าง
ประเทศข้องประเทศไทย รวมถู่งพิันธิกรณ่ติาม ICCPR ICESCR และหลักการชื่่�แนะเร่�องธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่นข้อง
องค์การสหประชื่าชื่าติิ (UNGP) เพิ่�อ

ก. ให้ม่การประกันในทางกฎหมายว่าบทลงโทษติามมาติรา 40 ถู่ง 43 ข้องพิ.ร.บ.ควบคุมอาคารจะไม่ถู้กนำามาใชื่้เพิ่�อ
บังคับข้ับไล่ผู้้้ใด้ก็ติาม แติ่ถู้กนำามาใชื่้ในลักษณะท่�ให้การประกันการคุ้มครองสิทธิิมนุษยชื่นข้องผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ
อย่างม่ประสิทธิิภูาพิ และสอด้คล้องกับกฎหมายและมาติรฐานระหว่างประเทศ

ข้. เพิิ�มเติิมบทบัญญัติิเก่�ยวกับการมอบท่�ด้ินทด้แทนหร่อกลไกการคุ้มครองเพ่ิ�อป้องกันการบังคับข้ับไล่และความไม่
มั�นคงทางด้้านอาหารอันเป็นผู้ลมาจากการใชื่้อำานาจติามคำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 31/2560 ซึ่่�งอนุญาติให้ม่การใชื่้เข้ติ
ปฏิิร้ปท่�ด้ินสำาหรับวัติถูุประสงค์อ่�นนอกเหน่อจากการด้ำาเนินการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม

ค. บัญญัติิโด้ยชื่ัด้แจ้งและบังคับมิให้ม่การบังคับข้ับไล่ โด้ยนำาหลักการและแนวปฏิิบัติิพิ่�นฐานข้องสหประชื่าชื่าติิ
ว่าด้้วยการโยกย้ายและการเคล่�อนย้ายถิู�นเน่�องจากการพัิฒนา (UN Basic Principles and Guidelines on 
Development-Based Evictions and Displacement) มาปรับใชื่้เป็นแนวทางในการโยกย้ายผู้้้อย่้อาศัยออก
จากท่�ด้ิน เพิ่�อให้กระบวนการเหล่าน่�เป็นไปโด้ยสอด้คล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

4. ทบทวนและแก้ไข้กฎหมายท่�กำากับการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม ซึ่่�งถู้กนำามาใชื่้ใน SEZ และ EEC ด้้วยเชื่่นกัน ติามท่�เหมาะ
สม ผู้่านกระบวนการปร่กษาหาร่ออย่างม่ความหมาย เพิ่�อให้ม่ความสอด้คล้องกับพิันธิกรณ่ด้้านสิทธิิมนุษยชื่นระหว่าง
ประเทศข้องประเทศไทย รวมถู่งพิันธิกรณ่ติาม ICCPR ICESCR และ UNGP เพิ่�อ

ก. ให้ม่การประกันในทางกฎหมายว่าติ้องม่การจัด้ทำาการประเมินสิ�งแวด้ล้อมระด้ับยุทธิศาสติร์ (SEA) โด้ยเจ้าหน้าท่�
หรอ่สถูาบนัข้องรฐั โด้ยผู่้านกระบวนการม่สว่นรว่มข้องประชื่าชื่นอยา่งแทจ้รงิ และสอด้คลอ้งกบัมาติรฐานระหวา่ง
ประเทศ และการด้ำาเนินการด้ังกล่าวติ้องกระทำาก่อนหน้าม่การติัด้สินใจในทางยุทธิศาสติร์ใด้ๆ

ข้. หา้มมใิหม่้การด้ำาเนนิกระบวนการหร่อขั้�นติอนเพิ่�อใหไ้ด้ม้าซึ่่�งเอกชื่นท่�จะเปน็ผู้้ร้บังานภูายใติม้าติรา 49 ข้องพิ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อม ก่อนทราบผู้ลการพิิจารณารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อม

ค. ใหม้ก่ารประกนัในทางกฎหมายวา่การประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มติอ้งด้ำาเนนิการติามมาติรฐานระหวา่งประเทศ
และแนวทางการปฏิิบัติิท่�ด้่ อันประกอบด้้วย

(i) การด้ำาเนนิการรบัฟ้งัความคิด้เหน็และการปรก่ษาหารอ่กบัประชื่าชื่นภูายใติม้าติรา 48 ข้องพิ.ร.บ.สง่เสรมิและ
รักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมนั�น ผู้้้ทำาการจัด้ทำารายงานประเมินผู้ลจำาต้ิองด้ำาเนินการเผู้ยแพิร่ข้้อม้ลท่�เก่�ยวข้้อง
ล่วงหน้า และให้ผู้้้ม่ส่วนได้้เส่ยม่เวลาเพิ่ยงพิอในการทำาความเข้้าใจกับข้้อเสนอต่ิางๆ และติระเติร่ยมข้้อ 
เสนอแนะข้องติน

(ii) อนุญาติอย่างชื่ัด้แจ้งให้สามารถูข้ยายระยะเวลาการพิิจารณารายงานการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมติาม
มาติรา 50 ถูง่ 51/6 ข้องพิ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคณุภูาพิสิ�งแวด้ลอ้มได้ส้ำาหรบักรณท่่�เปน็ข้อ้ยกเวน้ เชื่น่ เน่�อง
ด้้วยลักษณะ ความซึ่ับซึ่้อน สถูานท่�ติั�ง หร่อข้นาด้ข้องโครงการ ทั�งน่� การข้ยายเวลาการพิิจารณาด้ังกล่าวติ้อง
กระทำาเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และแจง้ใหผู้้้ย้่�นข้ออนญุาติรัิบทราบเหติผุู้ลในการข้ยายระยะเวลา รวมถูง่ระบุวัน
เวลาท่�คาด้ว่าจะพิิจารณาเสร็จสิ�น และ

(iii) เพิิ�มอำานาจแก่เจ้าหน้าท่�ผู้้้เก่�ยวข้้องในกระบวนการติิด้ติามติรวจสอบเพิ่�อให้เจ้าหน้าท่�สามารถูบังคับให้ม่การ
ปฏิิบัติิติามข้้อเสนอแนะติ่างๆได้้ โด้ยติ้องม่การจัด้สรรงบประมาณอย่างเพิ่ยงพิอเพ่ิ�อการติิด้ติามและประกัน
ว่าข้้อเสนอแนะจากการประเมินผู้ลกระทบสิ�งแวด้ล้อมจะถู้กนำามาปฏิิบัติิใชื่้ 
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(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ง. แก้ไข้พิ.ร.บ.โรงงานเพิ่�อนิยามความหมายข้องคำาว่า “โรงงาน” ภูายใติ้มาติรา 4 ให้ครอบคลุมโครงงานข้นาด้
เล็กและข้นาด้กลางท่�อาจม่ความเส่�ยงส้งท่�จะก่อให้เกิด้ผู้ลกระทบต่ิอสิ�งแวด้ล้อม และนำาบทบัญญัติิท่�อนุญาติให้ 
เจ้าหน้าท่�สามารถูปฏิิเสธิท่�จะติ่ออายุใบอนุญาติโรงงานกลับมาบังคับใชื่้ หากโรงงานด้ังกล่าวไม่สามารถูปฏิิบัติิติาม
กฎหมายและข้้อบังคับในการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อมท่�เก่�ยวข้้องได้้ และ

จ. ให้ม่การประกันในทางกฎหมายเก่�ยวกับการบังคับให้ม่การปฏิิบัติิติามคำาพิิพิากษาด้้านคด้่สิ�งแวด้ล้อมอย่างม่
ประสทิธิภิูาพิ ซึ่่�งรวมถูง่การแกไ้ข้อปุสรรคในการได้ร้บัการชื่ด้เชื่ยเยย่วยาสำาหรบัความเสย่หายด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มจาก
ผู้้้ก่อมลพิิษ ซึ่่�งใชื่้ชื่่องโหว่ทางกฎหมายเพิ่�อหล่กเล่�ยงการจ่ายค่าชื่ด้เชื่ย 

5. ทบทวนและแก้ไข้กฎหมายท่�กำากับการคุ้มครองแรงงานใน SEZ และ EEC ผู้่านกระบวนการปร่กษาหาร่ออย่างม่ 
ความหมาย เพิ่�อให้ม่ความสอด้คล้องกับพิันธิกรณ่ด้้านสิทธิิมนุษยชื่นระหว่างประเทศข้องประเทศไทย รวมถู่งพิันธิกรณ่
ติาม ICCPR ICESCR และ UNGP เพิ่�อ

ก. ผู้่อนคลายการจำากัด้เสร่ภูาพิในการเดิ้นทางข้องแรงงานไป-กลับ/ติามฤด้้กาลซ่ึ่�งเดิ้นทางเข้้ามาในประเทศไทยด้้วย
บัติรผู้่านแด้นชื่ั�วคราว (border pass) ภูายใติ้มาติรา 64 ข้องพิระราชื่กำาหนด้การบริหารจัด้การการทำางานข้อง 
คนติ่างด้้าว แติ่ม่ลักษณะการจ้างงานเชื่่นแรงงานติามสัญญาจ้างปกติิ รวมถู่งข้้อจำากัด้อ่�น ๆ ท่�ทำาให้แรงงานเหล่าน่�
ติกอย้ใ่นความเส่�ยงวา่จะถูก้ปฏิบิตัิอิยา่งไมเ่หมาะสมและทำาให้แรงงานข้า้มชื่าติไิมส่ามารถูเข้า้ถูง่ความคุม้ครองทาง
กฎหมายท่�ม่อย้่สำาหรับแรงงานคนอ่�นได้้

ข้. แก้ไข้มาติรา 48 และ 49 ข้องพิ.ร.บ.เงินทด้แทน เพิ่�อกำาจัด้อุปสรรคเชื่่นเง่�อนเวลาในการย่�นเร่�องร้องเร่ยน ซึ่่�งส่ง
ผู้ลใหแ้รงงานข้า้มชื่าติทิ่�ได้ร้บับาด้เจบ็จากการทำางานไมส่ามารถูรอ้งข้อให้มก่ารชื่ด้เชื่ยเยย่วยาได้ ้หรอ่พิฒันาระบบ
บริการให้คำาปร่กษาและให้ความชื่่วยเหล่อแก่แรงงานข้้ามชื่าติิในการติระเติร่ยมข้้อม้ลและย่�นข้้อร้องเร่ยน

ค. แก้ไข้มาติรา 39 และ 40 ข้องพิ.ร.บ.ประกันสังคมเพิ่�อประกันว่าแรงงานข้้ามชื่าติิและแรงงานอ่�นๆ นั�นสามารถูเข้้า
ถู่งสิทธิิประโยชื่น์ข้องประกันสังคมได้้อย่างทันท่วงท่ ไม่ยุ่งยาก เข้้าถู่งได้้ง่าย ไม่ม่การเล่อกปฏิิบัติิ และคุ้มค่า

ง. แก้ไข้มาติรา 88 ข้องพิ.ร.บ.แรงงานสัมพิันธิ์เพิ่�อข้จัด้ข้้อจำากัด้ท่�มิให้ผู้้้ท่�ไม่ม่สัญชื่าติิไทยจัด้ติั�งสหภูาพิ และ

จ. แก้ไข้มาติรา 95 ข้องพิ.ร.บ.แรงงานสัมพิันธิ์เพิ่�อเปิด้ช่ื่องให้แรงงานเหมาชื่่วงสามารถูเข้้าร่วมสหภูาพิท่�ม่อย่้แล้วใน
บริษัทท่�ตินติ้องปฏิิบัติิงานได้้ เพิ่�อให้สามารถูเจรจาติ่อรองเร่�องสภูาพิการทำางานกับบริษัทด้ังกล่าว 

6. ให้สัติยาบันรับรองอนุสัญญาข้ององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่� 87 (ว่าด้้วยเสร่ภูาพิในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิิในการรวมติัว) และฉบับท่� 98 (ว่าด้้วยสิทธิิในการรวมติัว และการร่วมเจรจาติ่อรอง) 

7.3 ข้อเสนอต่อภาคเอกชน

1. ด้ำาเนินกิจการธิุรกิจทั�งหมด้โด้ยสอด้คล้องกับ UNGP ปฏิิบัติิติามพิันธิกรณ่ข้องประเทศไทยในการเคารพิสิทธิิมนุษยชื่น 
และด้ำาเนินมาติรการเพิ่�อนำาแผู้นปฏิิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจกับสิทธิิมนุษยชื่นข้องประเทศไทย ซ่ึ่�งรวมถู่งแผู้น
ปฏิิบัติิการท่�เก่�ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ท่�ด้ิน สิ�งแวด้ล้อม และทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ มาปฏิิบัติิใชื่้

2. ปฏิิบัติิติามกฎหมายในประเทศทั�งหมด้ท่�เก่�ยวข้้องกับการคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม แรงงาน และสิทธิิมนุษยชื่น ติลอด้จน 
กฎระเบ่ยบและกระบวนการติ่างๆ ท่�เก่�ยวข้้อง

3. รบัรองวา่บคุคลผู้้อ้ย้อ่าศยัในท่�ด้นิท่�ถูก้บงัคบัข้บัไล่ออกจากสถูานท่�เชื่า่เพิ่�อพิกัอาศยัหรอ่ท่�ด้นิท่�เชื่า่ หรอ่ได้ร้บัผู้ลกระทบ
จากความเส่ยหายด้้านสิ�งแวด้ล้อมอันเกิด้จากการด้ำาเนินการข้องอุติสาหกรรม หร่อกิจกรรมอ่�นข้องบริษัท สามารถูเข้้า
ถู่งการชื่ด้เชื่ยและเย่ยวยาท่�ม่ประสิทธิิภูาพิติาม UNGP รวมทั�งกฎหมายและมาติรฐานระหว่างประเทศอ่�นๆได้้

4. ช่ื่วยเหล่อผู้้อ้ย้อ่าศยัท่�ได้ร้บัผู้ลกระทบและต้ิองตัิ�งรกรากใหมโ่ด้ยม่เปา้หมายเพิ่�อปกป้องวถ่ิูชื่ว่ติิความเป็นอย่้ข้องคนกลุม่
น่�หร่อให้การสนับสนุนอาชื่่พิทางเล่อกอ่�นๆ
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5. ยุติิการด้ำาเนินคด้่ความ - รวมถู่งการด้ำาเนินคด้่หมิ�นประมาท – กับบุคคลหร่อชืุ่มชื่นท่�ได้้รับผู้ลกระทบจากนโยบาย SEZ 
และ EEC และเปดิ้ชื่อ่งทางให้คนกลุ่มน่�สามารถูรอ้งเรย่นเร่�องราวความคบัข้อ้งใจหรอ่การละเมดิ้สทิธิมินษุยชื่นท่�ตินติอ้ง
ประสบได้้โด้ยชื่อบด้้วยกฎหมาย

6. ประกนัวา่การประเมนิผู้ลกระทบสิ�งแวด้ลอ้มนั�นจะด้ำาเนนิไปโด้ยอสิระ เปน็กลาง ชื่อบด้้วยกฎหมาย และม่ประสทิธิภิูาพิ 

7. ประกันว่าแรงงานข้า้มชื่าติ ิแรงงานไป-กลับ/ติามฤด้ก้าล และแรงงานเหมาชื่ว่งจะได้ร้บัการปฏิบิตัิทิ่�ไมด่้อ้ยไปกวา่แรงงาน
คนอ่�นๆ ทั�งในเร่�องการจา่ยคา่ติอบแทน สภูาพิการทำางาน ประกนัสงัคม การเด้นิทางเคล่�อนยา้ย และสามารถูเข้า้ถูง่การ
จ้างงานท่�ม่คุณค่าได้้อย่างเท่าเท่ยม

8. ประกันว่าแรงงานทั�งหลายสามารถูใชื่้สิทธิิในการจัด้ตัิ�งและเข้้าร่วมสหภูาพิแรงงานท่�ตินเองเล่อกได้้อย่างเสร่และม่
ประสิทธิิภูาพิ และไม่ถู้กเลิกจ้างเน่�องจากการเล่อกปฏิิบัติิเพิราะการเป็นสมาชื่ิกข้องสหภูาพิแรงงาน

9. ด้ำาเนินการติรวจสอบสิทธิิมนุษยชื่นอย่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence) เพิ่�อประกันว่าบริษัทได้้ลงทุน
อย่างม่ความรบัผิู้ด้ชื่อบและไมม่่สว่นพัิวพัินกบัการละเมดิ้สทิธิิมนษุยชื่น รวมถูง่เพิ่�อรบัรองวา่ท่�ด้นิข้องธุิรกจินั�นได้้มาโด้ย
ถู้กติ้องติามกฎหมาย และม่การเคารพิสิทธิิมนุษยชื่นในทุกกระบวนการข้องการได้้มาซึ่่�งท่�ด้ิน การแปล่�ยนแปลงร้ปแบบ
การใชื่้ท่�ด้ิน และการโยกย้ายคนออกจากท่�ด้ิน และ

10. จัด้ตัิ�งกลไกการพิิจารณาเร่�องราวร้องทุกข้์ในระด้ับปฏิิบัติิการ (Operational-level Grievance Mechanisms หร่อ 
OGMs) เพิ่�อแกไ้ข้ข้อ้รอ้งเร่ยนท่�สง่ผู้ลกระทบกบับคุคลหร่อชุื่มชื่นทอ้งถิู�นอนัเกดิ้มาจากการด้ำาเนนิกจิการข้องธุิรกจิ ติาม 
UNGP

7.4 ข้อเสนอต่อภาคประชาสังคมและทนายความ 

1. ติิด้ติามติรวจสอบและรวบรวมข้้อม้ลเก่�ยวกบัการพัิฒนา SEZ และ EEC ติลอด้จนม่สว่นรว่มในการรณรงคโ์ด้ยม่วตัิถูปุระสงค์
เพิ่�อให้เกิด้การประกันว่าการพิัฒนา SEZ และ EEC จะกระทำาโด้ยสอด้คล้องกับกฎหมายและมาติรฐานทั�งในประเทศ
และระหว่างประเทศ

2. แสวงหาและใชื่้ความร่วมม่อและความช่ื่วยเหล่อระหว่างประเทศและภูายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความช่ื่วยเหล่อ
ทางด้้านกฎหมาย เทคนิค และเทคโนโลย่จากองค์กรพัิฒนาเอกชื่นในประเทศ ในระดั้บภู้มิภูาค และระหว่างประเทศ  
รวมถูง่องคก์รภูาคประชื่าสงัคมทั�งในระด้บัในประเทศ ในระด้บัภูม้ภิูาค ในระด้บัระหวา่งประเทศ และผู้้เ้ชื่่�ยวชื่าญระหวา่ง
ประเทศ เพิ่�อเสริมสร้างงานด้้านการรณรงค์ใน SEZ และ EEC ให้ม่ความเข้้มแข้็ง

3. พิิจารณาโอกาสในการรว่มมอ่กบัทนายความในการฟ้อ้งร้องด้ำาเนนิคด้เ่ชื่งิยุทธิศาสติร์เม่�อมค่วามเส่�ยงวา่การละเมิด้สทิธิิ
ติ่างๆ นั�นอาจจะเกิด้ข้่�น กำาลังจะเกิด้ข้่�น หร่อได้้เกิด้ข้่�นแล้ว

4. สนับสนุนชืุ่มชื่นท้องถูิ�น แรงงาน และผู้้้ทรงสิทธิิอ่�นๆเพิ่�อประกันว่าสิทธิิมนุษยชื่นข้องพิวกเข้าจะได้้รับการคุ้มครอง 

5. แสวงหาความร่วมม่อ เท่าท่�เป็นไปได้้และเหมาะสม กับสมาชื่ิกรัฐสภูา พิรรคการเม่อง เจ้าหน้าท่�รัฐ และหน่วยงานข้อง 
SEZ และ EEC เพิ่�อเร่ยกร้องให้ม่การแก้ไข้และปรับใชื่้กฎหมาย นโยบาย และการปฏิิบัติิให้สอด้คล้องกับกฎหมายและ
มาติรฐานระหว่างประเทศ

6. เม่�อเหมาะสม ด้ำาเนินการฟ้้องร้องด้ำาเนินคด้่เชื่ิงยุทธิศาสติร์เพิ่�อเป็นคด้่ติัวอย่างอันเก่�ยวกับการประกันการเย่ยวยาและ
ชื่ด้เชื่ยอย่างม่ประสิทธิิภูาพิเม่�อเกิด้การละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่น ติลอด้จนเพ่ิ�อป้องกันและยุติิการละเมิด้สิทธิิมนุษยชื่นท่�
กำาลังเกิด้ข้่�นอันเก่�ยวเน่�องกับ SEZ และ EEC 
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7.5 ข้อเสนอต่อสหประชาชาติ นักการทูต และผู้สนับสนุนเงินทุน

1. ติิด้ติามติรวจสอบและรวบรวมข้้อม้ลเก่�ยวกับการพิัฒนา SEZ และ EEC ติลอด้จนม่ส่วนร่วมในการรณรงค์ทั�งในระด้ับ
ภูายในประเทศและระหว่างประเทศ เชื่่น ผู้่านกลไกติ่าง ๆ ข้องสหประชื่าชื่าติิ รวมถู่งการทบทวนสถูานการณ์สิทธิิ 
มนุษยชื่นภูายใติ้กลไก UPR โด้ยม่วัติถูุประสงค์เพิ่�อให้เกิด้การประกันว่าการพัิฒนา SEZ และ EEC จะกระทำาโด้ย
สอด้คล้องกับกฎหมายและมาติรฐานทั�งในประเทศและระหว่างประเทศ

2. ประกันว่านโยบายการลงทุนต่ิางๆ จะเป็นไปในลักษณะท่�เป็นการส่งเสริมสิทธิิมนุษยชื่น การคุ้มครองสิ�งแวด้ล้อม  
สิทธิิแรงงาน และการด้ำาเนินธิุรกิจท่�สอด้คล้องกับมาติรการในการคุ้มครองสิทธิิ ซึ่่�งรวมถู่งการประกันว่าความติกลง
ทวิภูาค่ด้้านการลงทุน (Bilateral Investment Treaties) นั�นจะอ้างอิงถู่งหลักสิทธิิมนุษยชื่น 

3. อ้างอิงและเสนอข้้อคิด้เห็นในประเด้็นต่ิางๆ โด้ยชัื่ด้แจ้ง ได้้แก่ ประเด็้นทางด้้านสิทธิิมนุษยชื่น แรงงาน สิ�งแวด้ล้อม  
โด้ยรวมถู่งในบริบทข้อง SEZ และ EEC 

4. แสวงหาความร่วมม่อ เท่าท่�เป็นไปได้้และเหมาะสม กับสมาชื่ิกรัฐสภูา พิรรคการเม่อง เจ้าหน้าท่�รัฐ และหน่วยงานข้อง 
SEZ และ EEC เพ่ิ�อเรย่กรอ้งใหม้ก่ารแกไ้ข้และปรบัใชื่ก้ฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัิติใิน SEZ และ EEC ใหส้อด้คล้อง
กับกฎหมายและมาติรฐานระหว่างประเทศ

5. ให้ความร่วมม่อและความช่ื่วยเหล่อในทางระหว่างประเทศและภูายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความช่ื่วยเหล่อทางด้้าน
กฎหมาย เทคนคิ และเทคโนโลย ่ติอ่เจา้หนา้ท่�รฐั องคก์รพิฒันาเอกชื่นในประเทศ ในระด้บัภูม้ภิูาค และระหวา่งประเทศ 
รวมถู่งองค์กรภูาคประชื่าสงัคมทั�งในระด้บัในประเทศ ในระด้บัภู้มิภูาค ในระด้บัระหวา่งประเทศ เพิ่�อเสรมิสรา้งงานด้า้น
การรณรงค์ใน SEZ และ EEC ให้ม่ความเข้้มแข้็ง
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1: พื้นที่ที่ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่ SEZ บริเวณชายแดน

1. พื้นที่ SEZ ตาก

ในพิ่�นท่� 14 ติำาบลใน 3 อำาเภูอ 
• 8 ติำาบลในอำาเภูอแม่สอด้ ได้้แก่ ติำาบลแม่สอด้ พิระธิาติุผู้าแด้ง ท่าสายลวด้ แม่ติาว แม่กาษา แม่ปะ แม่กุ และมหาวัน
• 3 ติำาบลในอำาเภูอพิบพิระ ได้้แก่ ติำาบลพิบพิระ ชื่่องแคบ และวาเล่ย์
• 3 ติำาบลในอำาเภูอแม่ระมาด้ ได้้แก่ ติำาบลแม่จะเรา แม่ระมาด้ และข้ะเนจ่�อ

2. พื้นที่ SEZ มุกดาหาร

ในพิ่�นท่� 11 ติำาบลใน 3 อำาเภูอ 
• 5 ติำาบลในอำาเภูอเม่อง ได้้แก่ ติำาบลศร่บุญเร่อง มุกด้าหาร คำาอาฮวน และนาส่นวน 
• 4 ติำาบลในอำาเภูอหว้านใหญ่ ได้้แก่ ติำาบลป่งข้าม หว้านใหญ่ ชื่ะโนด้ และบางทรายน้อย 
• 2 ติำาบลในอำาเภูอด้อนติาล ได้้แก่ ติำาบลโพิธิิ์ไทร และด้อนติาล

3. พื้นที่ SEZ สระแก้ว

ในพิ่�นท่� 4 ติำาบลใน 2 อำาเภูอ 
• 3 ติำาบลในอำาเภูออรัญประเทศ ได้้แก่ ติำาบลบ้านด้่าน ป่าไร่ และท่าข้้าม
• 1 ติำาบลในอำาเภูอวัฒนานคร ได้้แก่ ติำาบลผู้ักข้ะ

4. พื้นที่ SEZ ตราด

ในพิ่�นท่� 3 ติำาบลในอำาเภูอคลองใหญ่ ได้้แก่ ติำาบลคลองใหญ่ หาด้เล็ก และไม้ร้ด้ 

5. พื้นที่ SEZ สงขลา

ในพิ่�นท่� 4 ติำาบลในอำาเภูอสะเด้า ได้้แก่ ติำาบลสะเด้า สำานักข้าม สำานักแติ้ว และปาด้ังเบซึ่าร์

6. พื้นที่ SEZ เชียงราย

ในพิ่�นท่� 21 ติำาบลใน 3 อำาเภูอ 
• 7 ติำาบลในอำาเภูอเชื่่ยงข้อง ได้้แก่ ติำาบลคร่�ง บุญเร่อง ริมโข้ง เว่ยง ศร่ด้อนชื่ัย สถูาน และห้วยซึ่้อ 
• 6 ติำาบลในอำาเภูอเชื่่ยงแสง ได้้แก่ ติำาบลบ้านแซึ่ว ป่าสัก แม่เงิน โยนก เว่ยง และศร่ด้อนม้ล 
• 8 ติำาบลในอำาเภูอแม่สาย ได้้แก่ ติำาบลเกาะชื่้าง บ้านด้้าย โป่งงาม โป่งผู้า แม่สาย เว่ยงพิางคำา ศร่เม่องชืุ่ม และห้วยไคร

7. พื้นที่ SEZ หนองคาย

ในพิ่�นท่� 13 ติำาบลใน 2 อำาเภูอ 
• 12 ติำาบลในอำาเภูอเม่อง ได้้แก่ ติำาบลค่ายบกหวาน ในเม่อง บ้านเด้่�อ พิระธิาติุบังพิวน โพิธิิ์ชื่ัย โพินสว่าง ม่ชื่ัย เว่ยงคุก 

ส่กาย หนองกอมเกาะ หาด้คา และหินโงม 
• 1 ติำาบลในอำาเภูอสระใคร ได้้แก่ ติำาบลสระใคร
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8. พื้นที่ SEZ นครพนม

ในพิ่�นท่� 13 ติำาบลใน 2 อำาเภูอ 
• 10 ติำาบลในอำาเภูอเม่อง ได้้แก่ ติำาบลกุรุคุ ท่าค้อ นาทราย นาราชื่ควาย ในเม่อง บ้านผู้่�ง โพิธิิ์ติาก หนองญาติิ หนอง

แสง และอาจสามารถู 
• 3 ติำาบลในอำาเภูอท่าอุเทน ได้้แก่ ติำาบลโนนติาล รามราชื่ และเวินพิระบาท

9. พื้นที่ SEZ กาญจบุรี

ในพิ่�นท่� 2 ติำาบลในอำาเภูอเม่อง ได้้แก่ ติำาบลแก่งเส่�ยน และบ้านเก่า

10. พื้นที่ SEZ นราธิวาส

ในพิ่�นท่� 5 ติำาบลใน 5 อำาเภูอ 
• 1 ติำาบลในอำาเภูอเม่อง ได้้แก่ ติำาบลโคกเค่ยน
• 1 ติำาบลในอำาเภูอติากใบ ได้้แก่ ติำาบลเจ๊ะเห
• 1 ติำาบลในอำาเภูอย่�งอ ได้้แก่ ติำาบลละหาร 
• 1 ติำาบลในอำาเภูอแว้ง ได้้แก่ ติำาบลโล๊ะจ้ด้
• 1 ติำาบลในอำาเภูอสุไหงโก-ลก ได้้แก่ ติำาบลสุไหงโก-ลก



116 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ภาคผนวกที่ 2: รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

นักวิชาการ

• ด้ร. อาภูร หวังเก่ยรติิ  
อาจารย์วิทยาลัยวิศวกรรมศาสติร์ มหาวิทยาลัยรังสิติ

• ผู้้้ชื่่วยศาสติราจารย์ ด้ร.นัทมน คงเจริญ  
อาจารย์คณะนิติิศาติร์ มหาวิทยาลัยเชื่่ยงใหม่

ทนาย/ภาคประชาสังคม

• คุณสุมิติรชื่ัย หัติถูสาร  
ศ้นย์พิิทักษ์และฟ้ื้นฟ้้สิทธิิชืุ่มชื่นท้องถูิ�น

• คุณ ส.รัตินมณ่ พิลกล้า 
 ม้ลนิธิิศ้นย์ข้้อม้ลชืุ่มชื่น

• คุณเฉลิมศร่ ประเสริฐศร่  
ม้ลนิธิิศ้นย์ข้้อม้ลชืุ่มชื่น

• คุณพิรนภูา ก๊วยเจริญ  
Land Watch Thai

• คุณประยงค์ ด้อกลำาไย  
สหพิันธิ์เกษติรกรภูาคเหน่อ

• คุณสุภูาภูรณ์ มาลัยลอย  
ม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม

• คุณชื่นะจิติ รอนใหม่  
ม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม

• คุณสุรชื่ัย ติรงงาม  
ม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม

• คุณอด้ิศร เกิด้มงคล  
เคร่อข้่ายองค์กรด้้านประชื่ากรข้้ามชื่าติิ

• คุณกัญจน์ ทัติติิยกุล 
กลุ่มศ่กษาการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก 
(EEC Watch)

• คุณสมน่ก จงม่วิศิน  
กลุ่มศ่กษาการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก 
(EEC Watch)

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลระหว่างการลงพื้นที่สัมภาษณ์ (สิงหาคม-กันยายน 2562)

ตัวแทนหน่วยงานรัฐ

• เจ้าหน้าท่�จากหน่วยงานข้องรัฐซึ่่�งม่ส่วนร่วมในการกำาหนด้
นโยบาย SEZ จำานวน 4 คน

• เจ้าหน้าท่�จากกรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง  
กระทรวงมหาด้ไทย จำานวน 4 คน

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานนโยบายและแผู้น
ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม  
กระทรวงทรัพิยากรธิรรมชื่าติิและสิ�งแวด้ล้อม  
จำานวน 3 คน

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักวิเคราะห์แผู้นและนโยบาย จังหวัด้ติาก

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานธินารักษ์พิ่�นท่�จังหวัด้ติาก  
กระทรวงการคลัง

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานธินารักษ์พิ่�นท่�จังหวัด้สงข้ลา  
กระทรวงการคลัง

• เจ้าหน้าท่�จากกลุ่มงานยุทธิศาสติร์และการพิัฒนาจังหวัด้
สงข้ลา จำานวน 2 คน

• เจ้าหน้าท่�จากยุติิธิรรมจังหวัด้สงข้ลา กระทรวงยุติิธิรรม  
จำานวน 3 คน

• เจ้าหน้าท่�กลุ่มงานแผู้นและนโยบายจังหวัด้สงข้ลา 
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นักวิชาการ

• ด้ร.ธิัญรด้่ ทว่กาญจน์  
คณะวิทยาการจัด้การ มหาวิทยาลัยสงข้ลานคินทร์

ทนายความ/ภาคประชาสังคม

• คุณนาติยา เพิชื่รรัติน์  
ศ้นย์อภูิบาลผู้้้เด้ินทางทะเลสงข้ลา

• คุณสุธิาสิณ่ แก้วเหล็กไหล  
เคร่อข้่ายสิทธิิแรงงานข้้ามชื่าติิ

• คุณชื่ลธิิชื่า ติั�งวรมงคล  
ม้ลนิธิิเพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่นและการพิัฒนา

• คุณจิรารัติน์ ม้ลศิริ  
ม้ลนิธิิเพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่นและการพิัฒนา

• คุณสุนิด้า ปิยกุลพิานิชื่ย์ 
ม้ลนิธิิเพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่นและการพิัฒนา

• คุณพิุด้ติาล สะแกคุ้ม 
ม้ลนิธิิสมาพิันธิ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพิันธิ์

• คุณกัญจน์ ทัติติิยกุล 
กลุ่มศ่กษาการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก 
(EEC Watch)

• คุณสมน่ก จงม่วิศิน 
กลุ่มศ่กษาการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก 
(EEC Watch)

• คุณสันติิ โชื่คชื่ัยชื่ำานาญกิจ  
กลุ่มศ่กษาการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก 
(EEC Watch)

• คุณปีย์ กฤติยาก่รณ 
องค์กร Solidarity Center

• คุณปร่ด้า ทองชืุ่มนุม  
องค์กร Solidarity center 

• คุณอด้ิศร เกิด้มงคล  
เคร่อข้่ายองค์กรด้้านประชื่ากรข้้ามชื่าติิ

ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

• ติัวแทนจากกลุ่มผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�อำาเภูอสะเด้า  
จังหวัด้สงข้ลา จำานวน 10 คน

• ติัวแทนจากกลุ่มผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�อำาเภูอแม่สอด้ 
จังหวัด้ติาก จำานวน 13 คน

• ติัวแทนจากกลุ่มผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�จังหวัด้
ฉะเชื่ิงเทรา จำานวน 2 คน

• ติัวแทนจากกลุ่มผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�จังหวัด้ระยอง  
จำานวน 12 คน

• ติัวแทนจากกลุ่มผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�จังหวัด้ชื่ลบุร่  
จำานวน 1 คน

อื่น ๆ

• คุณประกายรัติน์ ติ้นธิ่รวงศ์  
กรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ

• คุณเติ่อนใจ ด้่เทศน์  
อด้่ติกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ

• ด้ร. เสาวรัจ รัตินคำาฟ้้  
สถูาบันวิจัยเพิ่�อการพิัฒนาประเทศไทย
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (มีนาคม - เมษายน 2563)

ตัวแทนหน่วยงานรัฐ

• เจ้าหน้าท่�จากหน่วยงานข้องรัฐซึ่่�งม่ส่วนร่วมในการกำาหนด้
นโยบาย SEZ จำานวน 2 คน

• เจ้าหน้าท่�จากสกพิอ. จำานวน 1 คน

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานธินารักษ์พิ่�นท่�จังหวัด้สระแก้ว  
กระทรวงการคลัง

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานธินารักษ์พิ่�นท่�จังหวัด้กาญจนบุร่ 
กระทรวงการคลัง

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานธินารักษ์พิ่�นท่�จังหวัด้สงข้ลา  
กระทรวงการคลัง

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานธินารักษ์พิ่�นท่�จังหวัด้ติาก  
กระทรวงการคลัง

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานประกันสังคมจังหวัด้ติาก

• เจ้าหน้าท่�จากสำานักงานติรวจคนเข้้าเม่องจังหวัด้ติาก

ทนายความ/ภาคประชาสังคม

• คุณสุภูาภูรณ์ มาลัยลอย  
ม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม

• คุณอัมรินทร์ สายจันทร์  
ม้ลนิธิินิติิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม

• คุณจิรารัติน์ ม้ลศิริ  
ม้ลนิธิิเพิ่�อสิทธิิมนุษยชื่นและการพิัฒนา

• คุณนาติยา เพิชื่รรัติน์  
ศ้นย์อภูิบาลผู้้้เด้ินทางทะเลสงข้ลา

• คุณพิุด้ติาน สะแกคุ้ม 
สหภูาพิแรงงานรัฐวิสาหกิจรถูไฟ้ฯ หาด้ใหญ่

• คุณกัญจน์ ทัติติิยกุล 

กลุ่มศ่กษาการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก 
(EEC Watch)

• คุณสมน่ก จงม่วิศิน 
กลุ่มศ่กษาการพิัฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจพิิเศษภูาคติะวันออก 
(EEC Watch)

• คุณปีย์ กฤติยาก่รณ 
องค์กร Solidarity Center

• คุณปร่ด้า ทองชืุ่มนุม 
องค์กร Solidarity center 

• คุณอด้ิศร เกิด้มงคล 
เคร่อข้่ายองค์กรด้้านประชื่ากรข้้ามชื่าติิ

ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

• ติัวแทนจากกลุ่มผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�อำาเภูอสะเด้า  
จังหวัด้สงข้ลา

• ติัวแทนจากกลุ่มผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบในพิ่�นท่�อำาเภูอแม่สอด้  
จังหวัด้ติาก



119บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ภาคผนวกที่ 3: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SEZ และ EEC

กฎหมายรัฐธรรมนูญ • รัฐธิรรมน้ญฉบับชื่ั�วคราวปี 2557
• รัฐธิรรมน้ญปี 2560

กรอบกฎหมายของ SEZ • คำาสั�งคสชื่. ท่� 72/2557
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 17/2558
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 3/2559
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 4/2559
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 9/2559
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 74/2559
• คำาสั�งหัวหน้า คสชื่. ท่� 9/2562
• ระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพิัฒนาเข้ติเศรษฐกิจ

พิิเศษ 2558
• ร่างระเบ่ยบสำานักนายกรัฐมนติร่ว่าด้้วยการพัิฒนาเข้ติเศรษฐกิจ

พิิเศษ 2563

กรอบกฎหมาย EEC • พิระราชื่บัญญัติิเข้ติพิัฒนาพิิเศษภูาคติะวันออก (พิรบ. EEC)
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 2/2560
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 28/2560
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 47/2560

Land Law
กฎหมายที่ดิน

• พิระราชื่บัญญัติิควบคุมอาคาร
• พิระราชื่บัญญัติิท่�ราชื่พิัสดุ้
• พิระราชื่บัญญัติิการผู้ังเม่อง
• ประมวลกฎหมายท่�ด้ิน
• พิระราชื่บัญญัติิป่าสงวนแห่งชื่าติิ
• พิระราชื่บัญญัติิการปฏิิร้ปท่�ด้ินเพิ่�อเกษติรกรรม 
• คำาสั�งหัวหน้าคสชื่. ท่� 31/2560
• พิระราชื่บัญญัติิป่าไม้
• พิระราชื่บัญญัติิป่าชืุ่มชื่น

Environmental Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

• พิระราชื่บัญญัติิส่งเสริมและรักษาคุณภูาพิสิ�งแวด้ล้อมแห่งชื่าติิ
• พิระราชื่บัญญัติิโรงงาน
• พิระราชื่บัญญัติิวัติถูุอันติราย
• พิระราชื่บัญญัติิควบคุมอาคาร
• พิระราชื่บัญญัติิสุข้ภูาพิแห่งชื่าติิ

กฎหมายแรงงาน • พิระราชื่กำาหนด้การบริหารจัด้การการทำางานคนติ่างด้้าว
• พิระราชื่บัญญัติิคนเข้้าเม่อง
• พิระราชื่บัญญัติิประกันสังคม
• พิระราชื่บัญญัติิคุ้มครองแรงงาน
• พิระราชื่บัญญัติิแรงงานสัมพิันธิ์
• พิระราชื่บัญญัติิเงินทด้แทน

อื่นๆ • พิระราชื่บัญญัติิคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชื่นแห่งชื่าติิ
• แผู้นปฎิบัติิการระด้ับชื่าติิว่าด้้วยธิุรกิจและสิทธิิมนุษยชื่น
• พิระราชื่บัญญัติิส่งเสริมการลงทุน
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126 ข้อห่วงกังวลทางด้านสิทธิมนุษยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ภาคผนวกที่ 5: ปัญหาเรื่องการกำาหนดเขตที่ดินเพื่อการพัฒนา EEC602

พื้นที่ ผลกระทบจากการแปรสภาพที่ดิน

พื้นที่ตำาบลเขาดิน 
อำาเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติามแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC พิ่�นท่�ท่�ปัจจุบันใชื่้ทำานาข้้าวแบบด้ั�งเด้ิมได้้ถู้กแปรสภูาพิ
จากพิ่�นท่�เข้ติชื่นบทและเกษติรกรรมไปเป็นพิ่�นท่�เข้ติอุติสาหกรรม โด้ยม่การข้ายท่�ด้ินให้กับ
บริษัท603

ม่รายงานว่าม่ครัวเร่อนท่�เชื่่าพิ่�นท่�เพิ่�อทำาการเพิาะปล้กได้้รับผู้ลกระทบจากนโยบายอย่างน้อย  
43 ครัวเร่อน ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบรายหน่�งอ้างว่าก่อนท่�ท่�ด้ินจะถู้กข้ายให้แก่บริษัท เธิอได้้เชื่่าท่�ด้ิน
ประมาณ 74 ไร่ เพิ่�อใชื่้เพิาะปล้กเป็นเวลาประมาณ 70 ปี 604 ปัจจุบันเธิอถู้กบริษัทฟ้้องร้องด้ำาเนิน
คด้่ในข้้อหาบุกรุกและคด้่ยังคงค้างอย้่ระหว่างการพิิจารณาข้องศาลชื่ั�นติ้น 605 

ทั�งน่� ในพิ่�นท่�ด้ังกล่าวยังคงม่ผู้้้อย้่อาศัยท่�ปฏิิเสธิท่�จะออกจากพิ่�นท่�และอย้่คงอย้่อาศัยติ่อไป 

พื้นที่ระหว่างจังหวัด
ฉะเชิงเทราและชลบุรี

ม่ข้้อม้ลปรากฏิติามส่�อว่าพิ่�นท่�ด้ังกล่าวเป็นพิ่�นท่�ท่�ถู้กนำ�าท่วมบ่อยครั�งแติ่ถู้กกำาหนด้ให้เป็นเข้ติ 
ส่งเสริม ฯ ปัจจุบันม่คนในท้องท่�เชื่่าท่�ด้ินจากบริษัทโด้ยติรงเพิ่�อทำาฟ้าร์มปลา606 

กลุ่ม EEC Watch Group ได้้แสด้งความกังวลเก่�ยวกับการข้ยายติัวข้องพิ่�นท่�เข้ติอุติสาหกรรมว่า
จะส่งผู้ลให้พิ่�นท่�เกษติรข้้างเค่ยงถู้กนำ�าท่วมได้้ง่ายข้่�น607

พื้นที่บริเวณต้นนำ้า
บางปะกง ตำาบล
เขาหินซ้อน อำาเภอ
พนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ม่การข้ยายพิ่�นท่�อุติสาหกรรมกว่า 2000 ไร่ในแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC ปัจจุบันใน
พิ่�นท่�ท่�อย้่ติิด้กับนิคมอุติสาหกรรมถู้กใชื่้เพิ่�อทำาสวนมะม่วง ทั�งน่� จากข้้อม้ลการประเมินผู้ลกระ
ทบสุข้ภูาพิโด้ยชืุ่มชื่น (CHIA) ท่�เผู้ยแพิร่เม่�อปี พิ.ศ. 2554 พิบว่ากิจกรรมด้้านอุติสาหกรรมอาจส่ง
ผู้ลกระทบติ่อผู้ลผู้ลิติข้องมะม่วงในพิ่�นท่� อ่กทั�งยังทำาให้ปัญหาเร่�องการข้าด้แคลนนำ�ายำ�าแย่ลง608

พื้นที่ริมแม่นำ้า
นครนายก  
ตำาบลโยธะกา  
อำาเภอบางนำ้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นพิ่�นท่�ท่�กองทัพิเร่อถู่อกรรมสิทธิิ์ติามแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC โด้ยไม่ปรากฏิว่าม่
การกำาหนด้ประเภูทท่�ด้ินให้เป็นประเภูทใด้โด้ยเฉพิาะ609 การใชื่้สอยท่�ด้ินด้ังกล่าวจ่งเป็นไปติาม
การพิิจารณาข้องฝ่ายทหารเจ้าข้องพิ่�นท่� 

องค์กร Land Watch ระบุว่าม่ครอบครัว 166 ครัวเร่อนท่�เชื่่าพิ่�นท่�เพิ่�ออย้่อาศัยและทำานาจาก
รุ่นส้่รุ่นและกังวลว่าสัญญาเชื่่าข้องตินจะถู้กบอกเลิกเพิ่�อนำาพิ่�นท่�ไปใชื่้ประโยชื่น์เพิ่�อการพิัฒนา 
EEC610

602 โปรด้ด้้เพิิ�มเติิม ประชื่าไท, ‘ประมวลสถูานการณ์: ปล่อย ‘ป้’ หน้าทำาเน่ยบ ผู้ังอ่อ่ซึ่่เจอศ่กหนัก’, 6 สิงหาคม พิ.ศ. 2562, ด้้ได้้ท่�: https://
prachatai.com/journal/พิ.ศ. 2562/08/83745

603 Land Watch Thai, ‘เข้าด้นิกับกรณก่ารกว้านซ่ึ่�อท่�ดิ้นโครงการจดั้ติั�งนคิมอตุิสาหกรรมในพิ่�นท่� EEC’, 11 กมุภูาพินัธิ ์พิ.ศ. 2562, ด้ไ้ด้ท้่�: http://
landwatchthai.org/2884

604 Voice TV, ‘บางปะกง (กรรม) EEC จาก ‘พิ่�นท่�ส่เข้่ยว’ ส้่ ‘ลำาธิารอุติสาหกรรม’’, 16 พิฤศจิกายน 2562, ด้้ได้้ท่�: http://www.voicetv.co.th/
read/Gc_dZ7tR7 

605 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้อง EEC Watch เด้่อนเมษายน 2563
606 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับผู้้้แทนข้อง EEC Watch เด้่อนสิงหาคม 2562
607 อ้างแล้ว
608 สำานักงานคณะกรรมการสุข้ภูาพิแห่งชื่าติิ, ‘ชื่าวแปด้ริ�วเผู้ยโรงไฟ้ฟ้้าถู่านหิน 600 เมกะวัติติ์ ทำาลายเกษติรอินทร่ย์และแย่งนำ�าคลองท่าลาด้’,  

22 สิงหาคม 2011, ด้้ได้้ท่�: https://www.nationalhealth.or.th/node/418 
609 การสัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับเจ้าหน้าท่�อาวุโสประจำากรมโยธิาธิิการและผู้ังเม่อง กระทรวงมหาด้ไทย กรุงเทพิฯ เด้่อนสิงหาคม 2562 เจ้าหน้าท่�ให้

ข้้อม้ลว่าปกติิแล้วจะไม่ม่การกำาหนด้ประเภูทข้องพิ่�นท่�ข้องทหาร
610 Land Watch, ‘กลุ่มโยธิะการักษ์ถูิ�นย่�นหนังส่อ ติ่อกรรมาธิิการ ท่�ด้ิน ทรัพิยากรธิรรมชื่าติิ และสิ�งแวด้ล้อม และกรรมาธิิการทหาร เร่�อง 

แนวทางการแก้ไข้ปัญหาประชื่าชื่นอาศัยในท่�ด้ินราชื่พิัสดุ้ท่�กองทัพิเร่อครอบครอง’, 13 กุมภูาพิันธิ์ 2563, ด้้ได้้ท่�: https://m.facebook.com/
landwatchthai/photos/a.1566657370317762/2624433964540092/?type=3&source=57&__tn__=EHH-R 

https://prachatai.com/journal/2019/08/83745
https://prachatai.com/journal/2019/08/83745
http://landwatchthai.org/2884
http://landwatchthai.org/2884
http://www.voicetv.co.th/read/Gc_dZ7tR7
http://www.voicetv.co.th/read/Gc_dZ7tR7
https://www.nationalhealth.or.th/node/418
https://m.facebook.com/landwatchthai/photos/a.1566657370317762/2624433964540092/?type=3&source=57&__tn__=EHH-R
https://m.facebook.com/landwatchthai/photos/a.1566657370317762/2624433964540092/?type=3&source=57&__tn__=EHH-R


127บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

พื้นที่ ผลกระทบจากการแปรสภาพที่ดิน

พื้นที่เขาดงยาง 
ระหว่างอำาเภอแปลง
ยาวและอำาเภอ
พนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิ่�นท่�ประเภูทอนุรักษ์ป่าไม้ได้้หายไปจากแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC611

พื้นที่ตำาบลเขาไม้
แก้ว อำาเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี

แผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC กำาหนด้ให้เป็นพิ่�นท่�อุติสาหกรรม อย่างไรก็ด้่ ได้้ปรากฏิ 
ข้้อพิิพิาทในพิ่�นท่� เก่�ยวกับการออกโฉนด้โด้ยบริษัทท่�ซึ่่�อท่�ด้ินมา โด้ยผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบอ้างว่าท่�
ด้ินด้ังกล่าวเป็นท่�ด้ินป่าสงวนแห่งชื่าติิท่�ม่ผู้้้อย้่อาศัยประมาณ 100 ครัวเร่อนมานานกว่า 50 ปี612 
ปัจจุบัน ผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจำานวน 10 คน ถู้กบริษัทด้ำาเนินคด้่ในข้้อหาบุกรุก เจ้าหน้าท่�ติำารวจได้้
ด้ำาเนินการส่บสวนสอบสวนติั�งแติ่เด้่อนสิงหาคม 2562613 ทั�งน่� ยังไม่ม่การรายงานความค่บหน้า
ข้องคด้่ให้สาธิารณชื่นได้้รับทราบ 

พื้นที่ตำาบลป่ายุบ 
อำาเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง

เป็นพิ่�นท่�ท่�ถู้กกำาหนด้ให้เป็นเข้ติส่งเสริมฯ แติ่ทว่าข้้อติกลงระหว่างชืุ่มชื่น ภูาคธิุรกิจและหน่วยงาน
รัฐท่�ห้ามไม่ให้ม่ธิุรกิจบางประเภูทท่�อาจสร้างผู้ลกระทบติ่อสิ�งแวด้ล้อมด้ำาเนินกิจการในพิ่�นท่� อาทิ 
ธิุรกิจด้้านพิลังงาน ปิโติรเล่ยม และการผู้ลิตินำ�ามัน การจัด้การข้องเส่ยอันติราย กลับไม่ถู้กระบุไว้
ในแผู้นผู้ังการใชื่้ประโยชื่น์ในท่�ด้ิน EEC นอกจากน่� ผู้ังเม่องรวมข้องจังหวัด้ระยองยังได้้ถู้กแก้ไข้ใน
เด้่อนสิงหาคม 2561 และเปิด้ชื่่องให้ธิุรกิจติามท่�ได้้กล่าวมาข้้างติ้นด้ำาเนินการในพิ่�นท่�ได้้ ซึ่่�งไม ่
สอด้รับกับข้้อติกลงสามฝ่ายติามท่�กล่าวถู่งข้้างติ้น614

โครงการพัฒนาท่าเรือ
ในเขตอุตสาหกรรม

ชื่าวประมงท้องถูิ�นได้้ร้องเร่ยนว่าโครงการพิัฒนาท่าเร่อหลายโครงการอาจส่งผู้ลกระทบติ่อกระ
แสนำ�าทะเล และเป็นอันติรายติ่ออุติสาหกรรมประมงท้องถูิ�น/แบบด้ั�งเด้ิม และร้องข้อท่�จะเข้้ามาม่
ส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข้ปัญหา 615

611 โปรด้ด้้เพิิ�มเติิม ประชื่าไท, ‘ประมวลสถูานการณ์: ปล่อย ‘ป้’ หน้าทำาเน่ยบ ผู้ังอ่อ่ซึ่่เจอศ่กหนัก’, 6 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://prachatai.
com/journal/2019/08/83745

612 ผู้้้จัด้การออนไลน์, ‘ชื่าวบ้าน เข้าไม้แก้ว โวยท่�ด้ินจังหวัด้ชื่ลบุร่  รังวัด้ท่�เข้ติป่าสงวนเติร่ยมออกโฉนด้ให้เอกชื่น’, 14 สิงหาคม พิ.ศ. 2562, ด้้ได้้ท่�: 
https://mgronline.com/local/detail/9620000077395%20%20%20%20 แหล่งข้่าวน่�กล่าวว่าม่ประมาณ 400 ครัวเร่อนท่�ได้้รับผู้ลก
ระทบ จากการออกโฉนด้ท่�ด้ินด้ังกล่าว โปรด้ด้้ ธิรรมชื่าติิ กร่อักษร, ‘อ่อ่ซึ่่: ไม่ม่รัฐประหาร ไม่ม่ทางทำาได้้’, ประชื่าไท, 24 ธิันวาคม 2562, ด้้
ได้้ท่�: https://prachatai.com/journal/2019/12/85663

613 สยามรัฐ, ‘ชื่าวบ้านเข้าไม้แก้วบุกสำานักงานโรจนะ จ่� ถูามม่นโยบายไล่ชื่าวบ้านออกจากพิ่�นท่�หร่อไม่’, 27 สิงหาคม 2562, ด้้ได้้ท่�: https://
siamrath.co.th/n/99423

614 โปรด้ด้้เพิิ�มเติิม กฎกระทรวง, ‘ให้ใชื่้บังคับผู้ังเม่องรวมจังหวัด้ระยอง (ฉบับท่� 2)’, 7 สิงหาคม 2561, ด้้ได้้ท่�: http://www.ratchakitcha.soc.
go.th/DATA/PDF/2561/A/060/T3.PDF; การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับนายสมน่ก จงม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้อง EEC 
Watch และนักวิชื่าการ เด้่อนม่นาคม 2563

615 ผู้้้จัด้การออนไลน์, ‘ท่าเร่อฯ มาบติาพุิด้ เฟ้ส 3 เปิด้เวท่รับฟั้งความเห็นสมาคมประมงพิ่�นบ้านเร่อเล็กระยอง’, 19 พิฤศจิกายน 2558, ด้้ได้้ท่�: 
https://mgronline.com/local/detail/9580000128638; ผู้้้จัด้การออนไลน์, ‘ประมงพิ่�นบ้านระยองค้านสร้างท่าเร่ออุติฯ มาบติาพุิด้ระยะ 
3 หวั�นกระทบท่�ทำากิน’, 30 ติุลาคม 2558, ด้้ได้้ท่�: https://mgronline.com/local/detail/9580000121283

https://prachatai.com/journal/2019/08/83745
https://prachatai.com/journal/2019/08/83745
https://mgronline.com/local/detail/9620000077395%20%20%20%20
https://prachatai.com/journal/2019/12/85663
https://siamrath.co.th/n/99423
https://siamrath.co.th/n/99423
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/060/T3.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/060/T3.PDF
https://mgronline.com/local/detail/9580000128638
https://mgronline.com/local/detail/9580000121283
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(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

พื้นที่ ผลกระทบจากการแปรสภาพที่ดิน

จังหวัดชลบุรีและ 
จังหวัดระยอง

นักวิชื่าการได้้แสด้งความกังวลว่าจังหวัด้ชื่ลบุร่และระยองอาจไม่เหมาะสมท่�จะทำาให้เป็นเข้ติ
อุติสาหกรรมหากปราศจากแผู้นการด้ำาเนินการท่�เหมาะสมเพิ่�อแก้ปัญหาการข้าด้แคลนแหล่ง
นำ�า อันจะส่งผู้ลกระทบติ่อการเข้้าถู่งแหล่งนำ�าสำาหรับการใชื่้ในชื่่วิติประจำาวันและการเกษติรใน
ภู้มิภูาค616

แม้ว่าภูาคติะวันออกข้องประเทศไทยจะม่ฝนชืุ่กในฤด้้ฝน แติ่ทว่ายังม่อ่างเก็บนำ�าหร่อท่�เก็บนำ�าไม่
เพิ่ยงพิอ ทำาให้ไม่ม่นำ�าเพิ่ยงพิอในฤด้้ร้อนอ่กทั�งยังได้้รับผู้ลกระทบจากการรุกลำ�าข้องนำ�าเค็ม617  
โด้ยพิ่�นท่� EEC ในปีน่�ยังเผู้ชื่ิญกับวิกฤติิการข้าด้แคลนนำ�าทำาให้บางบริษัทในพิ่�นท่� EEC คาด้ว่า 
ภูัยแล้งจะส่งผู้ลกระทบติ่อการผู้ลิติสินค้าข้องติน618

ทั�งน่� ในปี 2561 สำานักงานทรัพิยากรนำ�าแห่งชื่าติิพิบว่าม่อุปสงค์ข้องการบริโภูคนำ�าข้องกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในจังหวัด้ท่�ม่โครงการ EEC อย้่ท่� 1,984 พิันล้านล้กบาศก์เมติร ในข้ณะท่�พิ่�นท่� 
ด้ังกล่าวสามารถูจัด้หานำ�ามาได้้อย้่ท่� 1,682 พิันล้านล้กบาศก์เมติร และประเมินว่าจะม่ความติ้อง
การนำ�าในสามจังหวัด้ข้อง EEC เพิิ�มข้่�นเป็น 2,242 พิันล้านล้กบาศก์เมติรภูายในปี 2570619  
ด้ังนั�น หากไม่ม่มาติรการท่�เหมาะสมหร่อยั�งย่นในการแก้ปัญหาก็อาจส่งผู้ลให้ม่ความข้ัด้แย้งและ
การเผู้ชื่ิญหน้าระหว่างภูาคเกษติรกรรมและอุติสาหกรรมข้่�นได้้

ส่บเน่�องจากข้้อห่วงกังวลด้ังกล่าว สกพิอ.ได้้ออกมาติรการเพิ่�อแก้ไข้สถูานการณ์ภูัยแล้ง รวมถู่ง
มาติรการเร่งด้่วน 3 มาติรการท่�จะเพิิ�มปริมาณนำ�าในพิ่�นท่�เพิ่�อติอบสนองติ่อความติ้องการใชื่้นำ�า 
โด้ยการผู้ันนำ�าจากอ่างเก็บนำ�าอย่างน้อยสามแห่ง และอนุมัติิงบประมาณสำาหรับโครงการจัด้การนำ�า
ในระยะยาว จำานวน 53 โครงการ620 ม่การสร้างอ่างเก็บนำ�าในจังหวัด้จันทบุร่และสระแก้วซึ่่�งเป็น
จังหวัด้ข้้างเค่ยงกับจังหวัด้ใน EEC เพิ่�อจัด้สรรนำ�าให้แก่โครงการติ่างๆใน EEC โด้ยม่การเวนค่น
ท่�ด้ินในจังหวัด้จันทบุร่อย่างน้อย 200,000 ไร่ เพิ่�อการน่� 621 

อย่างไรก็ด้่ เม่�อพิิจารณาถู่งระด้ับการเปล่�ยนแปลงข้องสภูาพิอากาศในปัจจุบัน นักวิชื่าการในพิ่�นท่�
ได้้แสด้งความห่วงกังวลว่าโครงการด้ังกล่าวอาจไม่ชื่่วยให้สถูานการณ์ด้่ข้่�น อ่กทั�งเสนอว่าการแก้ไข้
ปัญหาท่�ยั�งย่นอาจเป็นการท่�รัฐบาลจัด้การอุปสงค์เร่�องนำ�าอย่างม่ประสิทธิิภูาพิมากข้่�น622 นอกจาก
น่� เน่�องจากบริษัทติ่าง ๆ ยังจำาเป็นติ้องแบ่งปันนำ�าจากอ่างเก็บนำ�ากับชื่าวไร่ชื่าวนาและครัวเร่อน
ทั�วไป จ่งนำาไปส้่รายงานว่าผู้้้อย้่อาศัยในพิ่�นท่�ได้้เริ�มประท้วงว่าแหล่งนำ�าในพิ่�นท่�ข้องตินถู้กนำาไป
จัด้สรรให้ภูาคอุติสาหกรรมใชื่้เท่านั�น 623

616 ชื่้ลิติ วัชื่รสินธิุ์, ‘การจัด้การนำ�ากับEEC’, เอกสารประกอบการสัมมนาข้องสถูาบันวิจัยเพิ่�อการพิัฒนาประเทศไทย, 2 ติุลาคม พิ.ศ. 2560; การ
สัมภูาษณ์ข้อง ICJ กับนายสมน่ก จงม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้อง EEC Watch และนักวิชื่าการ เด้่อนสิงหาคม 2562

617 กรมชื่ลประทาน, ‘การจดั้การนำ�าและค้ม่อ่การพิฒันาไปส้ ่EEC’, เอกสารประกอบการนำาเสนอในท่�ประชื่มุเก่�ยวกบั EEC, กรงุเทพิ, สงิหาคม 2559 
618 ยกติัวอย่าง, บางกอกโพิสติ์, ‘PTT: ภูัยแล้งอาจกระทบติ่อการกำาลังการผู้ลิติ’, 7 กุมภูาพิันธิ์ 2563, ด้้ได้้ท่�: https://www.bangkokpost.com 

/business/1852254/ptt-drought-likely-to-limit-production (ภูาษาอังกฤษ)
619 เนชื่ั�น, ‘วิจัยแหล่งนำ�าในพิ่�นท่� EEC’, 18 พิฤศจิกายน 2561, ด้้ได้้ท่�: https://www.nationthailand.com/national/30358810 (ภูาษาอังกฤษ) 
620 สกพิอ., ‘หมายเลข้ 1/2563: กพิอ. (ฉบับท่� 1.)’, 1 เมษายน 2563, ด้้ได้้ท่�: https://eng.eeco.or.th/en/news/NO-1-2020-The-Eastern-

Economic-Corridor-Policy-Committee-1st-issue 
621 บางกอกโพิสติ์, ‘กำาลังจะม่สงครามนำ�า’, 16 มกราคม 2563, ด้้ได้้ท่�: https://www.bangkokpost.com/business/1836554/water-wars-

looming (ภูาษาอังกฤษ)
622 การสัมภูาษณ์ทางโทรศัพิท์ข้อง ICJ กับนายสมน่ก จงม่วศิน ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้อง EEC Watch และนักวิชื่าการ เด้่อนม่นาคม 2563
623 บางกอกโพิสติ์, ‘กำาลังจะม่สงครามนำ�า’, 16 มกราคม 2563, ด้้ได้้ท่�: https://www. bangkokpost.com /business/1836554/water-wars-

looming (ภูาษาอังกฤษ)
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129บทวิเคราะห์กรอบกฎหมายในปัจจุบัน
(คำ�แปลอย่�งไม่เป็นท�งก�รจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)

ภาคผนวกที่ 6: ระยะเวลาขั้นตำ่าในการจ่ายเงินสมทบให้แก่ประกันสังคม

ประโยชื่นท์ด้แทนในกรณป่ระสบอันติราย
หร่อเจ็บป่วย

ผู้้้ประกันตินได้้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเด่้อนภูายในระยะเวลา 
สิบห้าเด้่อนก่อนวันรับบริการทางการแพิทย์ (มาติรา 62 พิ.ร.บ.ประกันสังคม)

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่คลอด้บุติร ผู้้้ประกันตินได้้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าเด้่อนภูายในระยะเวลา 
สิบห้าเด้่อนก่อนวันรับบริการทางการแพิทย์ (มาติรา 65 พิ.ร.บ.ประกันสังคม)

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ทุพิพิลภูาพิ ผู้้้ประกันตินติ้องได้้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเด้่อนภูายในระยะเวลา 
สิบห้าเด้่อนก่อนทุพิพิลภูาพิ (มาติรา 69 พิ.ร.บ.ประกันสังคม)

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ติาย ผู้้้ประกันตินติ้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่�งเด้่อน ภูายในระยะเวลา 
หกเด้่อนก่อนถู่งแก่ความติาย (มาติรา 73 พิ.ร.บ.ประกันสังคม)

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่สงเคราะห์บุติร ผู้้้ประกันตินได้้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเด้่อน ภูายในระยะเวลา  
36 เด้อ่นกอ่นท่�จะมส่ทิธิไิด้ร้บัประโยชื่นท์ด้แทน (มาติรา 74 พิ.ร.บ.ประกนัสงัคม)

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ชื่ราภูาพิ ผู้้้ประกันตินม่สิทธิิได้้รับประโยชื่น์ทด้แทนเม่�อได้้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า
หน่�งร้อยแปด้สิบเด้่อน ไม่ว่าจะติิด้ติ่อกันหร่อไม่ก็ติาม (มาติรา 76 พิ.ร.บ.ประกัน
สังคม) โด้ยได้้รับประโยชื่น์เป็นเงินเล่�ยงชื่่พิรายเด่้อนหร่อเงินบำาเหน็จท่�จ่ายให้ 
ครั�งเด้่ยว

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ว่างงาน ผู้้้ประกันตินได้้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเด้่อนและต้ิองอย่้ภูายในระยะ
เวลาสิบห้าเด้่อนก่อนการว่างงาน (มาติรา 78 พิ.ร.บ.ประกันสังคม)

ระยะเวลาขั้นตำ่าในการจ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคม (มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม)624

ประโยชื่นท์ด้แทนในกรณป่ระสบอันติราย
หร่อเจ็บป่วย

ผู้้ป้ระกนัตินได้้จา่ยเงนิสมทบมาไมน่อ้ยกวา่สามเด้อ่น ภูายในระยะเวลาส่�เด้อ่นกอ่น
เข้้ารับบริการทางการแพิทย์

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ทุพิพิลภูาพิ ผู้้้ประกันตินได้้จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าหกเด้่อน ภูายในระยะเวลาสิบเด้่อนก่อน
ทุพิพิลภูาพิ

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ติาย ผู้้้ประกันตินได้้จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าหกเด้่อน ภูายในระยะเวลาสิบสองเด่้อน
ก่อนเส่ยชื่่วิติ 

ประโยชื่น์ทด้แทนในกรณ่ชื่ราภูาพิ ผู้้้ประกันตินได้้จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าหน่�งร้อยแปด้สิบเด้่อน ไม่ว่าจะติิด้ติ่อกัน
หร่อไม่ก็ติาม (รับประโยชื่น์เป็นเงินบำาเหน็จท่�จ่ายให้ครั�งเด้่ยว)

624 สำานักงานประกันสังคม, ‘ค้่ม่อผู้้้ประกันติน’, หน้า 36, ด้้ได้้ท่�: http://www.sa.nu.ac.th/attach/files/M-person.pdf
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