รายงานที่ 158/2559 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือ
ของคลังก๊าซ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย
ประเด็นการร้องเรียน
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคาร้องที่ 90/2559 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลัง
ก๊าซดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลแหลมใหญ่
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และจากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
และฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า นอกจากโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารคลังเก็บก๊าซ และโครงการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อใน
พื้น ที่โ ครงการก่อสร้ างคลังก๊าซและท่าเทียบเรือดังกล่ าว ซึ่ งการดาเนินการทั้ง 3 โครงการ เป็นโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ความสาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า (Ramsar Convention on
Wetlands) ลาดับที่ 1099 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2543
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท อ. จากัด (ผู้ถูกร้องที่ 1)
ได้ดาเนินโครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อ โครงการก่อสร้างอาคารคลั งเก็บก๊าซ และโครงการก่อสร้างถนน
เพื่อเชื่อมต่อในพื้นที่ของโครงการทั้งหมดนั้น กระบวนการพิจารณาให้อนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน
500 ตันกรอส โดยสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม (ผู้ถูกร้องที่ 4) ภายใต้ความเห็นชอบของจังหวัด
สมุทรสงคราม (ผู้ถูกร้องที่ 3) เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิในการมี
ส่ ว นร่ ว ม และสิ ทธิชุมชนของผู้ ร้ องกับ ประชาชนผู้ มีส่ ว นได้ เสี ยจากโครงการ เนื่องจากขาดกระบวนการ
มีส่วนร่วมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 มาตรา 66 และ
มาตรา 67 ซึ่งรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4
รวมทั้งกระบวนการอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวยังขัดต่อประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 และการพิจารณาให้บริษัทฯ
แก้ไขโครงสร้างท่าเทียบเรือรวมถึงการขุดลอกร่องน้าใหม่ โดยสานั กงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่รอบด้าน นอกจากนี้ ยังพบว่ากระบวนการพิจารณาต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารคลัง
ก๊าซโดยองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมใหญ่ (ผู้ถูกร้องที่ 2) มิได้คานึงถึงการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงในที่ดินของ
บริษัทฯ และเงื่อนไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง เป็นการกระทาที่ขัดต่อ
ประกาศกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งสมุ ท รสงคราม พ.ศ. 2558 ที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่

12 มิถุน ายน 2558 อีกด้ว ย จึ งกาหนดมาตรการการแก้ ไ ขปัญหาการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนให้ ห น่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
สาหรับประเด็นการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการคลัง
เก็บก๊าซ ท่าเทียบเรือของคลังก๊าซ และการสร้างถนนของผู้ถูกร้องที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นว่าโครงการ
ก่ อ สร้ า งคลั ง เก็ บ ก๊ า ซเป็ น โครงการที่ ไ ม่ ต้ อ งจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง “การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง
ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการ
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า” เนื่องจากเป็ นโครงการลานบรรจุก๊าซ (คลังก๊าซ) แอลพีจี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชน
ส่วนโครงการท่าเทียบเรือรับก๊าซแอลพีจี ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
เนื่องจากขนาดของท่าเทียบเรือต่ากว่าที่เกณฑ์ที่กาหนด และการก่อสร้างถนนของผู้ถูกร้องที่ 1 ไม่เข้าข่าย
เป็นโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับเดียวกัน แม้จะตัดผ่านพื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระหว่างประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง
2 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นถนนที่เอกชนดาเนินการ ไม่เข้าข่ายนิยามของคาว่า “ทางหลวง” ตามกฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวง จึงให้มีข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(1) จังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้ถูกร้องที่ 3) และสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ซึ่งรับมอบอานาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกร้องที่ 4) ควรพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส บริเวณหมู่ที่ 7 ตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ของบริ ษั ท อ. (ผู้ ถู ก ร้ อ งที่ 1) เนื่ อ งจากขั ด ต่ อ การประกาศกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง
สมุ ท รสงคราม พ.ศ. 2558 ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2558 อี ก ทั้ ง การด าเนิ น โครงการ
ขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 มาตรา 66 และ
มาตรา 67 ซึ่งรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมใหญ่ (ผู้ถูกร้องที่ 2) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ควรพิจารณาเพิกถอนการต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารคลั งก๊าซ

ของผู้ถูกร้องที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เนื่องจากขัดต่อการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ข้อเสนอแนะนโยบาย หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(1) คณะรัฐมนตรีควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 (เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543
เรื่ อ ง ทะเบี ย นรายนามพื้ น ที่ชุ่ ม น้ าที่ มี ค วามส าคัญ ระดั บนานาชาติแ ละระดั บ ชาติข องประเทศไทย และ
มาตรการอนุรั กษ์พื้น ที่ ชุ่มน้า) ข้อ 10 ภายใต้หลักการว่า “การดาเนินการโครงการหรือกิจการใด ๆ ของ
ภาคเอกชนในพื้น ที่ที่อยู่ ในหรื อใกล้พื้น ที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) อันส่ งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ น อยู่ของคนในชุมชนและส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในพื้นที่ ต้องมีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย”
(2) คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทา
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) ลงวั น ที่ 24 เมษายน 2555 ภายใต้ ห ลั ก การว่ า
“การดาเนินการโครงการหรือกิจการใด ๆ ของภาคเอกชนในพื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar sites) อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและส่งผลกระทบต่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งมี ก ารจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย”
(3) คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวัน ที่ 24 เมษายน 2555 ข้อ 20 ในส่วนของคานิยามของคาว่าทางหรือถนนที่จะ
สร้ างและการจั ดทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น ไม่ควรจากัดตามคานิยามตาม
พระราชบั ญ ญัติ ท างหลวง พ.ศ. 2535 แต่ควรพิจารณาถึง ขนาดและการใช้ป ระโยชน์ ที่ แท้ จริ ง ของถนน
ประกอบการพิจารณาด้วย
(4) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณากาหนดมาตรการหรือแนวทางให้มีการบูรณาการการจัดทา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการใด ๆ ที่มีการดาเนินการตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกั นดังเช่นกรณีต าม
ข้อร้องเรียนข้างต้น โดยรวมจัดทาเป็นรายงานฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ผลกระทบที่รอบด้านและ
นาไปสู่การกาหนดมาตรการการป้องกันปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผัง เมือง พ.ศ. 2518 และหรือ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อให้กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีกฎกระทรวงฉบับใหม่
ออกมาใช้บังคับ ซึ่งจะทาให้ไม่เกิดช่องว่างในการใช้บังคับกฎหมายผังเมือง
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รองนายกรัฐมนตรี (วิษณุ เครืองาม) มีคาสั่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อมา คณะรัฐ มนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
รั บ ทราบสรุ ป ผลการดาเนิ น การของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระส าคัญได้ว่า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง
ขอทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2552 (เรื่ อ ง การทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่
1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศ
ไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า) ยังมีความชัดเจนเพียงพอในการนาไปสู่ การปฏิบัติ และมีแผนการ
ปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) เป็นแผนระยะสั้นภายใน 3 ปี ซึ่งจะได้นาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้า และทางหลวงหรือถนนตาม
ข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการ หรือ กิจการที่ต้องจัดทารายงานฯ ให้มี
ความเหมาะสมต่อไป สาหรับกรณีที่เสนอให้มีแนวทางการบูรณาการการจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) หรือการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการใด ๆ ที่มีการ
ดาเนินการตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันโดยรวมจัดทาเป็นรายงานฉบับเดียวกัน
ดังเช่นกรณีตามข้อร้องเรียนนั้น เห็นสมควรให้เจ้าของโครงการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น
หากเจ้าของโครงการผลิตปิโตรเลียม และโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดียวกัน ตั้งอยู่
ในพื้นที่เดียวกัน หน่วยงานอนุญาตเดียวกัน การจัดทารายงาน IEE หรือ EIA สามารถรวมเป็นรายงานฉบับ
เดียวกันได้ แต่หากเป็นกรณีที่เป็นโครงการต่างประเภทกัน ซึ่งมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างหรือแยกจากกัน
หน่ ว ยงานอนุ ญ าตแยกกั น การจั ด ท ารายงานแยกฉบั บ ตามประเภทโครงการจะมี ค วา มเหมาะสมกว่ า
เป็นต้น และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาการและผังเมือง อยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ..... เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ โดยปรับรูปแบบและวิธีการวางและ
จัดทาผังเมืองทั้งระบบ รวมทั้งกาหนดให้ผังเมืองแต่ละประเภทไม่มีอายุการใช้บังคับ แต่ใช้ระบบประเมินผลผัง
ในรอบระยะเวลา 5 ปี

