ี :
I ควำมรุง่ เรืองในยุคแอนโทรโพซน
ิ ธิในกำรมี
เหตุใดมนุษย์ตอ
้ งมีสท
สภำพแวดล้อมทีด
่ ี

Claudia Ituarte-Lima
สำระสำค ัญ

เดวิด บอยด์ (David Boyd) เจ ้าหน ้าทีพ
่ เิ ศษด ้านสิทธิ
มนุษยชนและสิง่ แวดล ้อมของสหประชาชาติ (UN Special
• การรับมือกับวิกฤตสังคมและระบบนิเวศในปั จจุบันให ้ Rapporteur on Human Rights and Environment) กล่าว
ประสบความสาเร็จจะต ้องมีการเปลีย
่ นแปลงและ
เพิม
่ เติมว่า สิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี ปลอดภัย สะอาด
นวัตกรรมทีก
่ อ
่ ให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงในระดับโลก
และยัง่ ยืนได ้รับการรับรองในประเทศสมาชิกขององค์การ
ระดับภูมภ
ิ าค และระดับชาติ โดยได ้รับการสนั บสนุน
สหประชาชาติอย่างน ้อย 155 ประเทศ ผ่านกฎหมาย
่ วชาญ
จากผู ้ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์หลากหลาย มีความเชีย
ภายในประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ หรือทัง้ สอง
หลายสาขา และมีความรู ้เกีย
่ วกับพืน
้ ทีน
่ ัน
้ ๆ
อย่าง3 บอยด์อธิบายองค์ประกอบเชิงเนือ
้ หาของสิทธิ
ดังกล่าว ได ้แก่ การมีสภาพภูมอ
ิ ากาศทีป
่ ลอดภัย อากาศ
• กระบวนการจัดทารายงานฉบับนี้มาจากการเรียนรู ้
บริสท
ุ ธิ์ น้ าสะอาดและสุขาภิบาลทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
ระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer-to-peer learning) และ อาหารทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการและมีกระบวนการผลิตอย่าง
การร่วมถกเถียงและปรึกษาหารือในหมูน
่ ั กวิชาการและ
ยัง่ ยืน สภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดมลพิษในการใช ้ชีวต
ิ การ
นั กปฏิบัตจิ ากทัง้ ด ้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
ทางาน การเรียน และการเล่น และความหลากหลายทาง
สิง่ แวดล ้อม
ชีวภาพและระบบนิเวศทีด
่ ี ส่วนองค์ประกอบเชิงกระบวนการ
นั น
้ ได ้แก่ การเข ้าถึงข ้อมูล การมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
• การตระหนั กถึงสิทธิมนุษยชนในการมีสงิ่ แวดล ้อมที่ การตัดสินใจด ้านสิง่ แวดล ้อม และการเข ้าถึงกระบวนการ
ดีชว่ ยปกป้ องมนุษย์และธรรมชาติ
และดารงปั จจัย ยุตธิ รรมและได ้รับเยียวยาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ โดยในรายงานนี้
สาหรับการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนและความเจริญมั่งคัง่ โดยทีไ่ ม่ จะใช ้คาว่า "สิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ "ี เพือ
่ ครอบคลุม
ทิง้ ใครไว ้ข ้างหลัง
องค์ประกอบทัง้ สองประเภท
• ตราสารทางกฎหมายในระดับระหว่างประเทศและ
ระดับภูมภ
ิ าค รวมทัง้ กฎหมายภายในประเทศบางฉบับ
ได ้กาหนดกรอบการทางานสาหรับอาเซียนเพือ
่ ให ้ความ
ยัง่ ยืนกลายเป็ นหลักสาคัญของภูมภ
ิ าค โดยกาหนดไว ้
ในตราสารสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และได ้
กาหนดให ้แนวทางการยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ น
พืน
้ ฐาน (human rights-based approach) ใน
ข ้อตกลงด ้านสิง่ แวดล ้อมระดับภูมภ
ิ าคเป็ นแนวทางที่
เป็ นกระแสหลัก

ควำมเป็นมำ
ิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ยืนยัน
คณะมนตรีสท
ว่า 'รัฐมีหน ้าทีใ่ นการเคารพ ปกป้ อง และปฏิบัตต
ิ ามสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงในการดาเนินการทัง้ ปวงเพือ
่ รับมือกับความ
ท ้าทายด ้านสิง่ แวดล ้อม และเพือ
่ ดาเนินมาตรการปกป้ อง
สิทธิของทุกคนตามทีไ่ ด ้รับรองไว ้ในตราสารระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ’1 นอกจากนี้ HRC ได ้เรียกร ้องให ้รัฐต่าง ๆ ดาเนินการ
ตามพันธกรณีด ้านสิทธิมนุษยชนในการเข ้าถึงสิง่ แวดล ้อมที่
สะอาด ปลอดภัย และยัง่ ยืน อย่างเต็มที2่
1.
2.
3.
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่ ารปฏิบัตต
รายงานฉบับนีม
้ วี ัตถุประสงค์เพือ
่ นาไปสูก
ิ ามข ้อมติ
ของ HRC ในด ้านสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล ้อม รวมทัง้ การ
ตระหนั กถึง 'สิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีป
่ ลอดภัย สะอาด
และยัง่ ยืน' ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ตามทีร่ ับรองไว ้ใน
มาตรา 28(f) ของปฏิญญาอาเซียนว่าด ้วยสิทธิมนุษยชนปี
ค.ศ. 2013 (AHRD)
ในช่วงเวลาทีร่ ะบบนิเวศของดาวเคราะห์ตกอยูภ
่ ายใต ้การ
คุกคาม แนวทางใหม่ ๆ ทางกฎหมายในระดับเขตอานาจที่
่ ารเปลีย
หลากหลายสามารถนาไปสูก
่ นแปลงเพือ
่ ความยัง่ ยืน
ั พันธ์ทม
และส่งเสริมปฏิสม
ี่ ป
ี ระสิทธิผลสาหรับการกากับดูแล
สิง่ แวดล ้อมหลายระดับ ประเทศสมาชิกอาเซียนได ้รับรอง
สิทธิในการมีสภาพแวดล ้อมทีด
่ ผ
ี า่ นปฏิญญาทีไ่ ม่มผ
ี ลผูกพัน
ั ญาดังเช่นภูมภ
ทางกฎหมายแทนสนธิสญ
ิ าคอืน
่ ๆ ตัวอย่าง
ของข ้อตกลงระดับภูมภ
ิ าคดังกล่าว เช่น กฎบัตรแอฟริกาว่า
ด ้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน พิธส
ี ารเพิม
่ เติม
ั ญาอเมริกน
ของอนุสญ
ั ว่าด ้วยสิทธิมนุษยชนในด ้านสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกฎบัตรอาหรับว่าด ้วย
สิทธิมนุษยชน
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แนวทางของอาเซียนก่อให ้เกิดข ้อท ้าทายทีย
่ งั ไม่เป็ นที่
เข ้าใจดี รายงานฉบับนี้จงึ มีสว่ นช่วยเติมเต็มช่องว่างทาง
่ ารปฏิบัตจิ ริง ตอบสนองต่อข ้อท ้าทายใน
ความรู ้และนาไปสูก
ปั จจุบัน และสร ้างมาตรการเชิงบวกมากมายทีป
่ ระเทศใน
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ได ้ดาเนินการไปแล ้ว

ว ัตถุประสงค์ของงำนวิจ ัย
รายงานฉบับนีป
้ ระกอบด ้วยวัตถุประสงค์ 3 ข ้อ ดังนี:้
• จัดทาแผนภาพพันธกรณีด ้านสิทธิในการมี
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ ข
ี องประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
• ระบุแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นการทาให ้สิทธิในการมี
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ ใี นภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูก
นาไปปฏิบัตใิ ห ้เกิดผล และ
• ตรวจสอบความคืบหน ้า นวัตกรรมหรือแนวทาง
ใหม่ ๆ และอุปสรรคในการทาให ้สิทธิในการมี
สภาพแวดล ้อมทีด
่ ถ
ี ก
ู นาไปปฏิบัตใิ ห ้เกิดผล และ
่ าร
เสนอแนะวิธก
ี ารสาหรับการดาเนินการทีจ
่ ะนาไปสูก
พัฒนาทีย
่ งั่ ยืนและความเจริญมั่งคัง่ ในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
่ เรือ
รายงานฉบับนีใ้ ช ้คาว่า "สีเขียว" ในชือ
่ งเพือ
่ อ ้างถึงทัง้
่ มโยง
ระบบนิเวศบนบกและทีเ่ กีย
่ วข ้องกับน้ า และความเชือ
ของระบบนิเวศเหล่านี้กบ
ั สิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี
นอกเหนือจากการระบุพน
ื้ ทีเ่ ฉพาะ เช่น ป่ าไม ้หรือน้ าจืด แล ้ว
คณะผู ้ศึกษาวิจัยยังได ้ทางานร่วมกันเพือ
่ ชีใ้ ห ้เห็นถึง
่ มโยงกัน และเพือ
ข ้อท ้าทายในภูมภ
ิ าคทีเ่ ชือ
่ สร ้างสะพาน
่ มระหว่างชุมชนสิทธิมนุษยชนและชุมชนสิง่ แวดล ้อม
เชือ
(โปรดดูภาคผนวก 2 สาหรับประวัตแ
ิ ละประสบการณ์ของ
คณะผู ้ศึกษาวิจัย) ส่วนคาว่า 'มั่งคัง่ ' หมายถึง 'คุณภาพชีวต
ิ
ทีด
่ 'ี ในขณะทีค
่ าว่า 'คุณภาพ' ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริบทและแตกต่าง
กันไปในสังคมและกลุม
่ ต่าง ๆ แนวคิดนีร้ วมถึงองค์ประกอบ
สาคัญ เช่น การเข ้าถึงอาหาร น้ าทีส
่ ะอาดและสุขาภิบาล
ทีเ่ พียงพอเหมาะสม ความมั่นคงในการดารงชีวต
ิ สุขภาพทีด
่ ี
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเสรีภาพในการเลือกและปฏิบัต ิ
ตัวอย่างของมุมมองทีแ
่ ตกต่างกันเกีย
่ วกับคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
และชีวต
ิ ทีม
่ ั่งคัง่ ได ้แก่ ‘อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ’ ‘อยูอ
่ ย่างสมดุล
และกลมกลืนกับผืนแผ่นดิน’ และ ‘ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี อง
มนุษย์’ (โปรดดูแผนภาพที่ 2) ชีวต
ิ ทีม
่ ั่งคัง่ บนโลก
หมายความถึงบริบททีท
่ ก
ุ คนสามารถมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
จากการมีสว่ นร่วมของธรรมชาติทม
ี่ ต
ี อ
่ การดารงชีวต
ิ ของ
ประชาชน (NCP) โดยปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ ชีวต
ิ ทีม
่ ั่งคัง่
ยังบ่งบอกเป็ นนั ยว่าประชาชนสามารถมีสว่ นร่วมในการ
ปกป้ องคุ ้มครองระบบนิเวศ โดยปราศจากการคุกคาม
หรือการข่มขู่ เนือ
่ งจากผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมเกิดขึน
้ ใน
ทุกระดับ ดังนั น
้ จึงจาเป็ นต ้องมีการดาเนินการร่วมกันในทุก
ระดับของการกากับดูแล ไม่วา่ จะเป็ นระดับระหว่างประเทศ
4.

5.
6.
7.

ระดับภูมภ
ิ าค ระดับชาติ และระดับท ้องถิน
่ เพือ
่ ให ้ประชาชน
มีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี

ึ ษำ
ระเบียบวิธก
ี ำรศก
รายงานนีม
้ วี ัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ความรู ้แก่ผู ้ปฏิบัตงิ านด ้าน
กฎหมายในการใช ้ดุลยพินจ
ิ ของตนและสนั บสนุนนั กปกป้ อง
สิทธิมนุษยชนด ้านสิง่ แวดล ้อมภายใต ้กรอบกฎหมายและ
นโยบายทีม
่ อ
ี ยู่ คณะผู ้ศึกษาวิจัยใช ้วิธก
ี ารศึกษาทีร่ วมไปถึง
่ ถือได ้ ซึง่ รวมทัง้ หลักกฎหมาย
การวิเคราะห์เอกสารทีเ่ ชือ
ทีม
่ าจากคาพิพากษาทีเ่ ป็ นบรรทัดฐาน พระราชบัญญัต ิ และ
เอกสารทางกฎหมายอืน
่ ๆ4 เพือ
่ หารือว่าประเทศในภูมภ
ิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้กาหนดสิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี
ปลอดภัย สะอาด และยัง่ ยืนแตกต่างกันอย่างไร จากนั น
้
คณะผู ้วิจัยได ้เปรียบเทียบตราสารกฎหมายทีส
่ าคัญ ทัง้ ตรา
สารในระดับชาติ ระดับภูมภ
ิ าค และระดับนานาชาติ เพือ
่
แสดงให ้เห็นถึงวิธก
ี ารทีต
่ ราสารเหล่านีก
้ าหนดกรอบ
กฎหมายและนโยบายในการเคารพ ปกป้ อง และปฏิบัตต
ิ าม
สิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี แก่ประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
แม ้ว่าแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นระบบกฎหมายภายในของประเทศจะ
เป็ นกุญแจสาคัญในการแก ้ปั ญหาของประเทศ แต่วก
ิ ฤตทาง
สังคมและระบบนิเวศทีเ่ กิดขึน
้ จาเป็ นต ้องมีการดาเนินการใน
ระดับเขตอานาจทีห
่ ลากหลาย กล่าวคือ กระบวนการ
ระดับชาติ ระดับภูมภ
ิ าค และระดับระหว่างประเทศต ้องมี
ั พันธ์ระหว่างกัน สาหรับพันธกรณีของประเทศใน
ปฏิสม
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้เกิดขึน
้ จากการลงนามและ
ให ้สัตยาบันความตกลงพหุภาคีด ้านสิง่ แวดล ้อม (MEA) และ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจานวนมาก (ดู
สนธิสญ
ตารางที่ 1) รายงานฉบับนีจ
้ ะพิจารณาว่า กฎหมาย
ภายในประเทศ และกรอบกฎหมาย นโยบาย และโครงสร ้าง
เชิงสถาบันของอาเซียนได ้กาหนดสิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อม
ทีด
่ อ
ี ย่างไร และมีขอบเขตเพียงใด ตลอดจนระบุถงึ อุปสรรค
ต่อความสามารถของประเทศสมาชิกในการดาเนินการ
ดังกล่าว นอกจากนี้ รายงานฉบับนีย
้ งั ชีใ้ ห ้เห็นถึงโอกาส
สาหรับอาเซียนในการเสริมสร ้างขีดความสามารถของตน
่ ารปรับใช ้และปฏิบัตต
เพือ
่ นาไปสูก
ิ ามสิทธิในการมี
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ ใี ห ้เกิดผลในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
เนือ
่ งจากวิธท
ี ใี่ ช ้ศึกษาวิจัยมาจากหลักวิชาการทางกฎหมาย
5
เป็ นหลัก แม ้มีการนาหลักการและวิธก
ี ารอืน
่ ๆ รวมกันเพือ
่
ช่วยให ้เกิดความกระจ่างแก่เนือ
้ หาและความหมายของ
กฎหมาย รวมทัง้ การดาเนินการตามกฎหมาย6 อย่างไรก็ตาม
รายงานฉบับนีก
้ ลับมีข ้อจากัดหนึง่ ประการ คือ ไม่ได ้ใช ้
วิธก
ี ารวิจัยเชิงประจักษ์ เช่น การสัมภาษณ์หรือการวิจัยเชิง
ชาติพันธุว์ รรณนา ซึง่ วิธก
ี ารวิจัยเชิงประจักษ์ นัน
้ จะช่วยให ้
เห็นมุมมองทีห
่ ลากหลายของผู ้ปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละผู ้ถือสิทธิท ี่
แตกต่างกันในประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อุปสรรคและโอกาสทีพ
่ วกเขาเผชิญในการปรับใช ้และนา
่
ิ
สิทธิในการมีสงแวดล ้อมทีด
่ ไี ปปฏิบัตใิ ห ้เกิดผล แต่การ
วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีเป็ นขัน
้ ตอนแรกซึง่ ให ้ผลวิจัยที่
สามารถต่อยอดด ้วยวิธก
ี ารเชิงประจักษ์ ได ้ในอนาคต7

See more on applying the doctrinal method to human rights at Suzanne Egan, ‘The doctrinal approach in international human
rights law scholarship’ in McConnell, L. and Smith, R. (2018) Research Methods in Human Rights. London and New York:
Routledge
ibid
ibid
Smith, R. (2018) Research Methods in Human Rights. London and New York: Routledge
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ในการทางานร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ คณะผู ้วิจัยได ้ใช ้แนวทาง 'การสร ้างองค์
ความรู ้ร่วมกัน' จากศาสตร์การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน8 เนือ
่ งจาก
แนวทางการสร ้างองค์ความรู ้ร่วมกันนีเ้ ป็ นการมุง่ เน ้นทีป
่ ั ญหา
และนามาซึง่ ความร่วมมือระหว่างนั กวิชาการและนั กปฏิบัต9ิ
ั พันธ์ระหว่างกันอย่างไม่เป็ นทางการ
เพราะฉะนั น
้ การมีปฏิสม
มีความสาคัญต่อการทางานร่วมกันในประเด็นความยัง่ ยืน10
กระบวนการจัดทารายงานฉบับนีจ
้ งึ พยายามสร ้างโอกาสใน
ั พันธ์ดงั กล่าว
การมีปฏิสม
ในการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ารของผู ้เขียนระหว่างวันที่ 20-22
กันยายน ค.ศ. 2019 ทีก
่ รุงเทพฯ Artipania ซึง่ เป็ นองค์กร
ในประเทศไทย ได ้สนั บสนุนการสร ้างองค์ความรู ้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการบันทึกการถ่ายทอดและสังเคราะห์การอภิปราย
ระหว่างนั กวิชาการและนั กปฏิบัตต
ิ ามเวลาจริง โดยบันทึกใน
รูปแบบของกราฟิ ก การบันทึกภาพกราฟิ กเช่นนี้เป็ นวิธก
ี าร
หนึง่ ในการนาเสนอทางวิทยาศาสตร์และการสนทนาเกีย
่ วกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล ้อม โดยการใช ้คาและภาพวาดรวมกัน11
งานวิจัยในปี ค.ศ. 2013 พบว่า วิธก
ี ารนีม
้ ป
ี ระโยชน์ในการ
่ มโยงของแนวคิด และส่งเสริม
ตรวจสอบความเชือ
ความสามารถของผู ้ร่วมอภิปรายในการเสนอแนวทางแก ้ไข
ร่วมกัน12
ในการสร ้างองค์ความรู ้ร่วมกัน คณะผู ้วิจัยได ้ไปทัศนศึกษาที่
โครงการคุ ้งบางกระเจ ้าซึง่ ตัง้ อยูท
่ างใต ้ของกรุงเทพฯ บน
เกาะเทียมทีส
่ ร ้างขึน
้ ในโค ้งแม่น้ าเจ ้าพระยา คณะผู ้วิจัยได ้
พบข ้อท ้าทายต่อความยัง่ ยืนในชีวต
ิ จริง และได ้แลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็นเกีย
่ วกับการดาเนินการต่าง ๆ ทีอ
่ าจบรรลุผลใน
การแก ้ไขปั ญหาขยะพลาสติกในพืน
้ ทีค
่ ุ ้งบางกระเจ ้า แม ้ว่าผู ้
ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นบางกระเจ ้าจะพยายามกาจัดขยะพลาสติก แต่
เห็นได ้ชัดว่าความพยายามของคนในท ้องถิน
่ เหล่านี้
จาเป็ นต ้องเกิดขึน
้ ร่วมกับการดาเนินการของรัฐในระดับอืน
่ ๆ
ด ้วย จากประสบการณ์รว่ มกันทีบ
่ างกระเจ ้า คณะผู ้วิจัยเห็นว่า
ประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนประสบกับมลพิษ

8.

9.
10.

11.

12.
13.
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ขยะพลาสติกแตกต่างกันออกไป อีกทัง้ ยังสะท ้อนให ้เห็นถึง
พลังขับเคลือ
่ นการเปลีย
่ นแปลงทางสิง่ แวดล ้อมในระดับต่าง
ๆ ทางภูมศ
ิ าสตร์ กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันและการร่วม
จัดทารายงานนีไ
้ ด ้ช่วยเพิม
่ ขีดความสามารถของผู ้เข ้าร่วม
และเป็ นการแลกเปลีย
่ นบทเรียนทีไ่ ด ้รับจากประเทศต่าง ๆ
นอกจากนีป
้ ระสบการณ์ดงั กล่าวยังช่วยเพิม
่ ความเข ้าใจของ
ผู ้เขียนเกีย
่ วกับระบบและต ้นตอของความไม่ยงั่ ยืนระดับโลก
องค์ประกอบของสิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี เช่น สภาพ
ภูมอ
ิ ากาศทีป
่ ลอดภัย และความหลากหลายทางชีวภาพและ
ั ซ ้อนและ
ระบบนิเวศทีด
่ น
ี ัน
้ กาลังเผชิญกับความท ้าทายทีซ
่ บ
เป็ นระบบทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชนทุกคนและสิง่ มีชวี ต
ิ
ทัง้ หมด แนวทางทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในการรับมือกับข ้อท ้าทาย
เหล่านีจ
้ าเป็ นต ้องอาศัยนั กวิชาการและนั กปฏิบัตท
ิ ม
ี่ รี ป
ู แบบ
่
การเรียนรู ้และรูปแบบการสือสารทีห
่ ลากหลาย การประชุม
เชิงปฏิบัตก
ิ ารของคณะผู ้วิจัยได ้ทาให ้เห็นถึงความซับซ ้อน
ในการพิจารณาว่าประเทศต่าง ๆ ตระหนั กและตีความสิทธิใน
การมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ อ
ี ย่างไร และความซับซ ้อนในการระบุ
แนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ เี พือ
่ ให ้สิทธิดงั กล่าวถูกนาไปปฏิบัตอ
ิ ย่าง
บรรลุผล
ข ้อท ้าทายด ้านความยัง่ ยืนและความยุตธิ รรมทางสังคมใน
ปั จจุบันจาเป็ นต ้องได ้รับการจัดการด ้วยข ้อมูลเชิงลึกจากทั่ว
ทุกมุมโลก รวมทัง้ จากนั กวิชาการในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ อย่างไรก็ตาม เมือ
่ พิจารณาจากการตีพม
ิ พ์ผลงาน
ในวารสารสังคมศาสตร์ระดับระหว่างประเทศ พบว่า ผลงาน
ทีม
่ าจากนั กวิชาการเหล่านีย
้ งั มีจานวนไม่เพียงพอ13
เพราะฉะนั น
้ นั กวิชาการจากประเทศทีก
่ าลังพัฒนาควรมี
โอกาสในการอธิบายเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับแนวคิดของพวกเขา
รวมทัง้ โอกาสในการได ้รับข ้อเสนอแนะและความเห็นจาก
ผู ้ตรวจงานเขียนทีม
่ าจากในประเทศกาลังพัฒนาและประเทศ
ทีพ
่ ัฒนาแล ้วผ่านกระบวนการทางานร่วมกัน กระบวนการ
ดังกล่าว เช่น การอยูเ่ บือ
้ งหลังรายงานฉบับนี้ ซึง่ กาลังช่วย
ส่งเสริมการเป็ นตัวแทนของนั กวิชาการและมุมมองระดับโลก
อย่างแท ้จริงในการแสวงหาแนวทางแก ้ไขวิกฤตทางสังคม
และระบบนิเวศของโลก

Mauser W, Klepper G, Rice M, Schmalzbauer BS, Hackmann H, Leemans R, Moore H: ‘Transdisciplinary global change
research: the co-creation of knowledge for sustainability’, Current Opinion in Environmental Sustainability 2013, 5:420-431;
Schultz, M, Hahn, T, Ituarte-Lima, C, Hällström, N (2018) Deliberative multi-actor dialogues as opportunities for
transformative social learning and conflict resolution in international environmental negotiations, International Environmental
Agreements: Politics, Law and Economics 18 (5): 671–688
DJ Lang, A Wiek, M Bergmann, M Stauffacher, P Martens, P Moll, M Swilling, CJ Thomas (2012) ‘Transdisciplinary research in
sustainability science — practice, principles, and challenges’, Sustainability Science, 7:25-43
KS Cheruvelil, PA Soranno, KC Weathers, PC Hanson, SJ Goring, CT Filstrup, EK Read (2014) ‘Creating and maintaining
high-performing collaborative research teams: the importance of diversity and interpersonal skills’ in Frontiers in Ecology and the
Environment, 12, pp. 31-38
See e.g. Mullen KC, Thompson JL: Graphic Recording: Using Vivid Visuals to Communicate Climate Change. Communication
Institute for Online Scholarship; 2013 www.cios.org/getfile/023034_EJC; Kathleen A Galvin, Robin S Reid, Maria E FernándezGiménez, Dickson ole Kaelo, Bathishig Baival, Margaret Krebs (2016) Co- design of transformative research for rangeland
sustainability, Current Opinion in Environmental Sustainability, Volume 20, 2016, pp 8-14
Mullen KC, Thompson JL (2013) Graphic Recording: Using Vivid Visuals to Communicate Climate Change. Communication
Institute for Online Scholarship; www.cios.org/getfile/023034_EJC;
See e.g. Cummings et al, 2017; Medie et al 2018; Ituarte-Lima (forthcoming)

ิ ธิมนุษยชนและสงิ่ แวดล้อม
สท
ั ันธ์ก ันในระด ับภูมศ
ทีม
่ ป
ี ฏิสมพ
ิ ำสตร์

รูป: is am are จาก Shutterstock

ี ตะว ันออกเฉียงใต้
แผนภำพที่ 1: ภูมภ
ิ ำคเอเชย

แอนโทรโพซีนเป็ นแนวคิดทีแ
่ สดงถึงยุคธรณีวท
ิ ยาใหม่ท ี่
มนุษย์กลายเป็ นพลังขับเคลือ
่ นหลักในระบบโลก แนวคิด
่ มโยงที่
ดังกล่าวแสดงให ้เห็นว่าระบบของโลกมีความเชือ
แข็งแรงระหว่างกัน และกาลังเคลือ
่ นทีอ
่ ย่างรวดเร็วเข ้าสู่
่ งอันเป็ นผล
สภาวะความไม่เสถียรทีอ
่ น
ั ตรายและมีความเสีย
มาจากผลกระทบทางสิง่ แวดล ้อมของมนุษย์ทั่วโลก14 เมือ
่
กล่าวถึงผลกระทบของมนุษย์ สิง่ สาคัญคือต ้องตระหนั กว่า
ไม่ใช่มนุษย์ทก
ุ กลุม
่ ในสังคมทีร่ ่วมกันรับผิดชอบในความ
รับผิดชอบเดียวกัน ซึง่ ก็คอ
ื ความรับผิดชอบต่อการกระตุ ้นให ้
เกิดวิกฤตสังคมและระบบนิเวศในปั จจุบัน เช่นเดียวกับความ
มั่งคัง่ ทางเศรษฐกิจทีก
่ ระจายอย่างไม่เท่าเทียมกัน15
มนุษยชาติต ้องเผชิญกับความรับผิดชอบทีจ
่ ะเปลีย
่ นไปสู่
หนทางทีย
่ งั่ ยืนและเป็ นธรรม

14.
15.

ในบริบทของแอนโทรโพซีน วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ
่ มโยงกับความท ้าทายใหม่ ๆ เช่น การแพร่ระบาดของ
เชือ
ไวรัส COVID-19 การดาเนินการร่วมกันแบบพหุภาคีและ
ความสามัคคีตามหลักสิทธิมนุษยชนเท่านั น
้ ทีจ
่ ะช่วยให ้
มนุษย์สามารถรับมือกับความท ้าทายทีไ่ ม่เคยเกิดขึน
้ มาก่อน
และมีความสามารถในการปรับตัวมากขึน
้ เพือ
่ ประโยชน์ของ
คนรุน
่ ปั จจุบันและอนาคต
หลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหัวใจสาคัญของความตกลงระหว่าง
ประเทศและขององค์การสหประชาชาติ (UN) แต่หลักการ
ดังกล่าวกาลังถูกคุกคามมากขึน
้ เรือ
่ ย ๆ เจ ้าหน ้าทีพ
่ เิ ศษของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Special Rapporteurs) เห็นว่า
COVID-19 ไม่เพียงเป็ นความท ้าทายระดับระหว่างประเทศที่

Galaz et al (2017); Kotzé (2014) 5
See e.g. Libert et al (2019); Boonstra (2016)
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ร ้ายแรง แต่ยงั เป็ นการ 'ปลุกกระแสให ้มีการฟื้ นฟูหลัก
ั เออร์วน
สิทธิมนุษยชนสากล' เจมิสน
ิ (Jamison Ervin)
จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เน ้นย้าถึง
ความสาคัญของการดาเนินการป้ องกัน เพือ
่ จัดการกับวิกฤต
่ งต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก รวมถึงความเสีย
การระบาดใหญ่อย่างเช่น COVID-19 โดยให ้ข ้อสังเกตว่า
'การแก ้ปั ญหาตัง้ แต่ต ้นหรือตัง้ แต่เนิน
่ ๆ ย่อมเกิดประโยชน์
อย่างมหาศาล ส่วนการแก ้ปั ญหาทีล
่ า่ ช ้านั น
้ จะทวีความยาก
ของปั ญหามากขึน
้ และหากดาเนินการแก ้ปั ญหาทีไ่ กลเกิน
จากจุดทีไ่ ม่อาจหันหลังกลับได ้อาจเกิดประโยชน์ขน
ึ้ เพียง
เล็กน ้อยหรือไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย'16
กำรทำควำมเข้ำใจกำรสอดประสำนระหว่ำงสิทธิ
มนุษยชนและสิง่ แวดล้อม
สิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ม
ี ท
ี ม
ี่ าจากปฏิญญาการประชุม
องค์การสหประชาชาติวา่ ด ้วยสิง่ แวดล ้อมของมนุษย์
(Stockholm Declaration) ในปี ค.ศ. 1972 หลังจากนั น
้
ในช่วงไม่กท
ี่ ศวรรษทีผ
่ า่ นมามีการ 'กรีนนิง่ (greening)'
หรือทาให ้สิทธิมนุษยชนเกีย
่ วข ้องกับการดูแลรักษา
ิ
สิง่ แวดล ้อม เช่น สิทธิในการมีชวี ต
ิ และสิทธิในทรัพย์สน
่ มโทรมของ
เนือ
่ งจากผู ้คนตระหนั กมากขึน
้ ว่าความเสือ
สิง่ แวดล ้อมมีผลต่อความสามารถในการได ้รับสิทธิเหล่านี้
อย่างไร17
ในปั จจุบันนีก
้ ารดาเนินการอย่างมีประสิทธิผลบนความ
่ มโยงระหว่างกฎหมายสิง่ แวดล ้อมและสิทธิมนุษยชนใน
เชือ
มุมมองของความท ้าทายทางสังคมและระบบนิเวศในปั จจุบัน
เป็ นเรือ
่ งเร่งด่วนกว่าในอดีต ความท ้าทายดังกล่าวยังรวมไป
ถึงผลกระทบขนาดใหญ่จากการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทัง้ วิธท
ี ค
ี่ วามท ้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของทุกคนในการได ้รับสิทธิมนุษยชนอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะกลุม
่ เปราะบาง
ข ้อมติของทีป
่ ระชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและข ้อ
มติของ HRC ทีร่ ัฐบาลรับรองได ้รับเอาวิธก
ี ารสอดประสาน
สิง่ แวดล ้อมและสิทธิมนุษยชนรวมทัง้ ความเสมอภาคทาง
เพศเข ้าด ้วยกัน18 ข ้อมติเหล่านีต
้ อ
่ ยอดจากงานของ
เจ ้าหน ้าทีพ
่ เิ ศษขององค์กรสหประชาชาติรวมถึงเดวิด
บอยด์ เจ ้าหน ้าทีพ
่ เิ ศษด ้านสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล ้อม
คนปั จจุบัน และจอห์น น็ อกซ์ (John Knox) อดีต
เจ ้าหน ้าทีพ
่ เิ ศษด ้านสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล ้อม
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รายงานของพวกเขาชีใ้ ห ้เห็นว่า พันธกรณีของรัฐและความ
รับผิดชอบทางธุรกิจเกีย
่ วข ้องกับสิง่ แวดล ้อม ตัวอย่างเช่น
สภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพ
อากาศ19 บอยด์ได ้นาเสนอรายงานของเขาต่อทีป
่ ระชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร ้อมกับให ้ความเห็นว่า
การนาหลักสิทธิมนุษยชนในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ไี ปปฏิบัต ิ
่ ฎหมายสิง่ แวดล ้อมทีเ่ ข ้มแข็งขึน
อาจนาไปสูก
้ และเพิม
่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด ้านสิง่ แวดล ้อม20
ส่วนน็ อกซ์ได ้เน ้นย้าว่า การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนจาเป็ นต ้องอาศัย
ระบบนิเวศทีด
่ แ
ี ละความมีเสถียรภาพของสภาพภูมอ
ิ ากาศ
อีกทัง้ การพัฒนาจะต ้องไม่ทาลายนิเวศบริการ (ecosystem
services)21 หรือประโยชน์ทธ
ี่ รรมชาติให ้แก่มนุษย์
กำรทำแผนภำพของบริบทสิง่ แวดล้อมของอำเซียน
ื่ ว่า policyกฎหมายสิทธิมนุษยชนรวมทัง้ วิธก
ี ารทีม
่ ช
ี อ
support tools and methodologies (PSTM) (ซึง่ เป็ น
เทคนิคและแนวทางทีไ่ ด ้จากการผสานความรู ้จากศาสตร์
ต่าง ๆ เพือ
่ ช่วยในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไป
ปฏิบัต)ิ เป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมาภิบาล (governance) และ
ยังเป็ นส่วนหนึง่ ของทางปฏิบัตท
ิ ด
ี่ าเนินมาอย่างยาวนาน ซึง่
ช่วยปกป้ องธรรมชาติและประกันคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ส
ี าหรับทุก
คน ตัวอย่างเช่น การจัดหาน้ าทีส
่ ะอาดและปลอดภัยมี
ความสาคัญต่อด ้านสาธารณสุข และรักษาความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทีค
่ ้าจุนภาคเศรษฐกิจทีส
่ าคัญ เช่น การประมง22
โดยภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถือเป็ นแหล่ง
อุตสาหกรรมประมงหลักของโลก และเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในช่วงไม่กท
ี่ ศวรรษทีผ
่ า่ น ซึง่ ส่งผลต่อปลาในธรรมชาติเป็ น
อย่างมาก จากภาพรวมของทวีปเอเชีย คาดว่าจะมีการจับ
ปลาเพิม
่ ขึน
้ ในอีก 10 ปี ข ้างหน ้า โดยประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์และ
อินโดนีเซียเป็ นส่วนใหญ่ การลดผลกระทบต่อปริมาณปลา
ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้จาเป็ นต ้องอาศัยหลาย
ปั จจัย รวมถึงการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศทีส
่ ง่ ผลให ้น้ า
ในมหาสมุทรมีอณ
ุ หภูมท
ิ เี่ พิม
่ ขึน
้ และปรากฏการณ์ทะเลกรด
การจับปลามากเกินไป และมลพิษชายฝั่ ง23
น้ าดืม
่ ทีป
่ ลอดภัย อาหารทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ และ
อากาศบริสท
ุ ธิล
์ ้วนเป็ นส่วนหนึง่ ของ NCP หรือทีเ่ รียกว่า
นิเวศบริการ ซึง่ ครอบคลุมสินค ้าหรือประโยชน์ทม
ี่ าจากระบบ
นิเวศ (ecosystem goods and services) หากพิจารณาจาก
แผนภาพที่ 2 ซึง่ ปรับมาจากกรอบแนวคิดของหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด ้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ (IPBES) และได ้
รวมเอาตัวอย่างของ NCP จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ แ
ี ละคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
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ิ ธิมนุษยชน
แผนภำพที่ 2: กรอบแนวคิดของ IPBES และสท
คุณภำพชีวต
ิ ทีด
่ ี
ควำมเป็นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องมนุษย์
กำรอยูร่ ว่ มก ับธรรมชำติ
กำรอยูอ
่ ย่ำงสมดุลและ
กลมกลืนก ับผืนแผ่นดิน
เช่น น้ าสะอาดและปลอดภัย

ิ ของมนุษย์
ทร ัพย์สน
เช่น เงินทุนสาหรับส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประโยชน์จำกธรรมชำติตอ
่ ผูค
้ น
ผลิตภ ัณฑ์และนิเวศบริกำร
ผลผลิตจำกธรรมชำติ
เช่น การหาปลาในชุมชน
ท ้องถิน
่

สถำบ ันและธรรมำภิบำล
และต ัวข ับเคลือ
่ นอืน
่ ๆ
ตัวอย่างเช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
เครือ
่ งมือเชิงนโยบาย เช่น
การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม

ต ัวข ับเคลือ
่ นโดยตรงจำก
ธรรมชำติ
เช่น ภัยพิบัตท
ิ างธรรมชาติ
ต ัวข ับเคลือ
่ นโดยตรงจำกมนุษย์
เช่น การขุดเหมืองทีก
่ ระทบ
ต่อสิง่ แวดล ้อม

ส่วน PSTM เช่น วิธก
ี ารสร ้างอานาจทาง
กฎหมาย

ั ันธ์ก ันเชิงพืน
้ ที่
กำรมีปฏิสมพ

ระด ับโลก

ระด ับท้องถิน
่

ทร ัพยำกรธรรมชำติ
ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ
และระบบนิเวศ
ผืนแผ่นดิน
ระบบคุณค่ำชีวต
ิ ทีแ
่ ท้จริง
เช่น ระบบนิเวศทางทะเล

้ ฐำน
มีกำรเปลีย
่ นแปลงตลอดเวลำ – แนวโน้มตำมพืน
ทีม
่ า: ปรับมาจาก IPBES, Diaz et al 2018, Ituarte-Lima and Stromberg 2018
ภาพประกอบ: Kautsky/Azote

ทวีปเอเชียมีบทบาทสาคัญในการดูแลมหาสมุทร แนว
ชายฝั่ ง และแม่น้ า ให ้มีสภาพสมบูรณ์เนือ
่ งจากขยะพลาสติก
จานวนมากทีส
่ ด
ุ พบในแม่น้ าแปดสายในเอเชีย จานวนขยะ
พลาสติกดังกล่าวคิดเป็ นร ้อยละ 95 ของมลพิษขยะพลาสติก
ของโลกในมหาสมุทร24 จากการประเมินของประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ไทย และเวียดนาม พบว่า ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจทีส
่ าคัญมาจากการสูญเสียนิเวศบริการ
่ มโทรมของป่ าชายเลนส่งผลให ้การ
ตัวอย่างเช่น ความเสือ
่ งต่อภัยธรรมชาติและ
ป้ องกันชายฝั่ งลดลง ทาให ้ชุมชนเสีย
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศมากขึน
้ 25 คาดการณ์วา่ การ
เปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ การเพิม
่ ขึน
้ ของระดับน้ าทะเล
การรุกล้าของน้ าเค็มเข ้าไปในแหล่งน้ าจืด และพายุไต ้ฝุ่ นจะ
เพิม
่ มลพิษของแหล่งกักเก็บน้ าบาดาลหรือน้ าจืดในพืน
้ ที่
ชายฝั่ ง ส่งผลให ้หมูเ่ กาะเล็ก ๆ จานวนมากในประเทศแถบ
่ งมากขึน
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีความเสีย
้
เนือ
่ งจากประชากรบนเกาะต ้องอาศัยแหล่งน้ าบาดาลซึง่ มี
จานวนจากัด และมีแนวโน ้มทีจ
่ ะเหือดหายไปในช่วงทีเ่ กิด
ภัยแล ้งและอาจปนเปื้ อนด ้วยน้ าเค็มในช่วงเกิดพายุ26

การดารงชีวต
ิ ของประชาชนทั่วทัง้ ภูมภ
ิ าค ดังนั น
้ NCP
สนั บสนุนระบบการผลิตอาหารย่อมก่อให ้เกิดรายได ้ใน
ภูมภ
ิ าค และทาให ้ประชาชนได ้รับโภชนาการอาหารทีด
่ 27
ี
จากการศึกษาของคณะผู ้วิจัย พบว่า ผู ้หญิงมีบทบาทสาคัญ
ในการส่งเสริม NCP เพราะอาหารจากระบบวนเกษตรมีสว่ น
ช่วยในการมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี (โปรดดูบทที่ 5 สาหรับการ
อภิปรายเพิม
่ เติม) แต่ผู ้หญิงต ้องเผชิญกับความท ้าทายที่
สาคัญเช่นกัน เนือ
่ งจากในบางประเทศในแถบภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้นั น
้ สิทธิในการครอบครองและใช ้
ประโยชน์จากผืนป่ า (right to forest tenure) ได ้รับ
้ เพศ และศาสนา ทาให ้เกิดการ
อิทธิพลจากลาดับชนชัน
กระจายสิทธิครอบครองทีด
่ น
ิ รวมทัง้ การครอบครองและใช ้
ประโยชน์จากผืนป่ าอย่างไม่เป็ นธรรม ประกอบกับความ
ยุง่ ยากในกระบวนการทางปกครองทีอ
่ นุญาตให ้ผู ้ใช ้
ประโยชน์จากป่ า (forest producers) รายย่อยสามารถตัด
ต ้นไม ้ได ้ ส่งผลเป็ นการจากัดโอกาสทีผ
่ ู ้หญิงจะเข ้าถึงและ
28
ได ้รับประโยชน์จากป่ า

ส่วนระบบนิเวศบนบก (territorial ecosystems) นั น
้ มี
ความสาคัญต่อการดารงชีวต
ิ ของมนุษย์เช่นเดียวกับระบบ
นิเวศทะเลและชายฝั่ งทะเล ระบบนิเวศบนบกทีด
่ จ
ี ะส่งเสริม

เนือ
่ งจากบางชุมชนขึน
้ อยูก
่ บ
ั NCP โดยตรงมากกว่าชุมชน
อืน
่ ๆ เพราะฉะนั น
้ การปกป้ องสิง่ แวดล ้อมทีด
่ เี ป็ นเรือ
่ งทีท
่ ก
ุ
คนต ้องให ้ความสาคัญ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได ้อย่างชัดเจนทีส
่ ด
ุ

24.
25.
26.
27.
28.

ibid
ibid
Schwerdtner Máñez et al (2012)
Fifth ASEAN State of the Environment Report, 2017; Karki et al (2018)
Karki et al 2018; Ituarte-Lima et al (2017)
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รูป:: Kobby Dagan/Shutterstock

สตรีชนกลุม
่ น ้อย Ifugao ตรงนาขัน
้ บันไดที่ Banaue, Philippines

่ ันล ้าน
คือการผลิตยาจากวัตถุดบ
ิ ธรรมชาติ ผู ้คนประมาณสีพ
คนทั่วโลกต ้องพึง่ พายารักษาจากธรรมชาติทพ
ี่ บในระบบ
นิเวศต่าง ๆ สาหรับการดูแลสุขภาพของตน ประมาณร ้อยละ
70 ของยาทีใ่ ช ้รักษาโรคมะเร็งมีแหล่งกาเนิดจากธรรมชาติ
หรือเป็ นผลิตภัณฑ์สงั เคราะห์ทไี่ ด ้รับแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติ29 รายงานการประเมินระดับโลกของ IPBES แสดง
ให ้เห็นว่า ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการที่
ลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั่วโลกมีผลกระทบร ้ายแรง
ต่อสุขภาพ ความมั่งคัง่ และความอยูร่ อดระยะยาวของ
มนุษย์30 ความร่วมมือระดับภูมภ
ิ าคอาเซียนจึงมีความสาคัญ
ต่อการปกป้ องสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
ความพยายามในการแก ้ปั ญหาความท ้าทายด ้านสิง่ แวดล ้อม
และการปกป้ องชีวต
ิ อยูใ่ ต ้น้ าและบนบกนั น
้ เกีย
่ วพันกับการ
ขจัดความยากจน แม ้ว่าสถานการณ์จะดีขน
ึ้ แต่ภม
ู ภ
ิ าคเอเชีย
แปซิฟิกมีประชากร 400 ล ้านคนทีม
่ ช
ี วี ต
ิ อยูอ
่ ย่างยากจนจาก
ประชากรทัง้ หมด 767 ล ้านคนจากทั่วโลก ภายใต ้ภายใต ้
กฎหมายสิทธิมนุษยชนนั น
้ รัฐต่าง ๆ มีพันธกรณีตอ
่
ประชาชนทีอ
่ ยูใ่ นสถานการณ์ทเี่ ปราะบาง เช่น ผู ้ทีอ
่ าศัยอยู่
อย่างยากจน ซึง่ ส่วนใหญ่พงึ่ พา NCP โดยตรงสาหรับอาหาร
วัสดุกอ
่ สร ้าง และการเยียวยาสุขภาพตามธรรมชาติ

ตรำสำรทำงกฎหมำยทีส
่ ำค ัญ
ี
สำหร ับประเทศในภูมภ
ิ ำคเอเชย
ตะว ันออกเฉียงใต้
การตระหนั กถึงสิทธิมนุษยชนในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีป
่ ลอดภัย
สะอาด และยัง่ ยืนของประเทศสมาชิกอาเซียนมาจาก
ความก ้าวหน ้าในระดับสากล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และในระบบกฎหมายของประเทศ รวมทัง้ ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
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29.
30.
31.

Diaz et al (2019)
ibid
Knox (2018)

ตรำสำรกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได ้ลงนามและให ้สัตยาบัน
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ กรอบ
สนธิสญ
หลักการด ้านสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล ้อม (The
Framework Principles on Human Rights and the
Environment) ได ้กล่าวถึงวิธก
ี ารทีพ
่ ันธกรณีด ้านสิทธิ
มนุษยชนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการได ้รับสิง่ แวดล ้อมทีด
่ ี ปลอดภัย
ั ญาสิทธิมนุษยชน
สะอาด และยัง่ ยืน31 ตัวอย่างสนธิสญ
ระหว่างประเทศทีป
่ ระเทศสมาชิกอาเซียนได ้ลงนามและให ้
ั ญาว่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบัตต
สัตยาบัน เช่น อนุสญ
ิ อ
่
สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) โดยมีประเทศสมาชิก 10
ั ญานี้ (ดูตารางที่ 2) ภายใต ้
ประเทศเป็ นภาคีของสนธิสญ
ั ญา CEDAW พันธกรณีของรัฐมีความเกีย
อนุสญ
่ วข ้องอย่าง
มากกับปั ญหาสิง่ แวดล ้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ
่ งสิทธิ
ั
สตรีในพืน
้ ทีช
่ นบท ข ้อบทที่ 14 ของอนุสญญานีร้ ะบุวา่ :
รัฐภาคีต ้องคานึงถึงปั ญหาทีเ่ ฉพาะสตรีในชนบทต ้อง
เผชิญ และบทบาทสาคัญทีส
่ ตรีในชนบทมีบทบาทใน
การอยูร่ อดทางเศรษฐกิจของครอบครัว รวมทัง้ การ
ทางานของสตรีเหล่านีใ้ นภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่ได ้สร ้าง
รายได ้ และรัฐต ้องใช ้มาตรการทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง
ั ญา
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีการบังคับใช ้บทบัญญัตข
ิ องอนุสญ
ฉบับนีก
้ บ
ั สตรีในพืน
้ ทีช
่ นบท
ิ ธิทจ
ข ้อบทที่ 14 กล่าวเพิม
่ เติมว่าผู ้หญิงมีสท
ี่ ะ:
้ จงรายละเอียดและการ
(a) มีสว่ นร่วมในการชีแ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาในทุกระดับ...(e) จัดตัง้ กลุม
่
ช่วยเหลือตนเองและสหกรณ์ เพือ
่ ให ้ได ้รับการเข ้าถึง
ทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมผ่านการจ ้างงานหรืออาชีพ
อิสระ และ (f) มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทัง้ หมดของชุมชน

ั
ั
ิ ธิมนุษยชนโดยประเทศในอำเซย
ี น
ตำรำงที่ 1: กำรให้สตยำบ
ันสนธิสญญำหล
ักด้ำนสท
บรูไน
ดำรุสซำลำม

ก ัมพูชำ

อินโดนีเซีย

ลำว

มำเลเซีย

เมียนมำ

ฟิ ลิปปิ นส์

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนำม

%

R

R

60

ICERD

R

R

R

R

ICCPR

R

R

R

R

R

R

60

ICESCR

R

R

R

S

R

R

R

60

R

R

R

R

100

R

R

60

R

R

100

CEDAW

R

R

R

R

CAT

S

R

R

R

CRC

R

R

R

R

ICRMW

S

R

ICCPED

R

S

S

R

S

R

R
R

R

R

R

R

20
S

10

CRPD

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

%

23

89

89

78

34

34

89

34

78

78

100

ทีม
่ า: Nonthasoot, S. (2016)
S=ลงนามแล ้ว; R=ให ้สัตยาบัน

ี นและสท
ิ ธิมนุษยชน
แผนภำพที่ 3: อำเซย

ิ ธิมนุษยชน
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสท
ิ ธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ตรำสำรสท
ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CMW, CPD, ICCPED

ี น
กฎบ ัตรอำเซย
ี นว่ำด้วยสท
ิ ธิมนุษยชน
ปฏิญญำอำเซย
คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงร ัฐบำล
อำเซียนว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน
(AICHR)

คณะกรรมำธิกำรด้ำนสตรี
(ACW)

คณะกรรมำธิกำรอำเซียนว่ำ
ด้วยสิทธิแรงงำนต่ำงชำติ
(ACMW)

คณะกรรมำธิกำรอำเซียนว่ำด้วยกำรส่งเสริม
สิทธิสตรีและเด็ ก (ACWC)

ทีม
่ า: ปรับมาจาก Nonthasoot, S. (2016)
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แผนภำพที่ 4: เป้ำหมำยกำรพ ัฒนำทีย
่ งยื
่ ั น (SDG)

ทีม
่ า: UN Sustainable Development Goals

ั ญา
นอกจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข ้าเป็ นภาคีในสนธิสญ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ แล ้ว ประเทศเหล่านีย
้ งั
เป็ นภาคีของข ้อตกลงพหุภาคีด ้านสภาพแวดล ้อม (MEA)
จานวนมากเช่นกัน32 การกาหนดให ้หลักสิทธิมนุษยชนเป็ น
หลักการสาคัญใน MEA และตราสารทางกฎหมายในด ้าน
สิง่ แวดล ้อมในระดับภูมภ
ิ าค ระดับชาติ และระดับท ้องถิน
่ มี
ความสาคัญเช่นเดียวกับกระบวนการบูรณาการสิง่ แวดล ้อม
ในตราสารสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด ้กล่าวถึงก่อนหน ้านี้ (ดูหัวข ้อ
3.2 และ 3.3)
จากแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่า วาระการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนปี ค.ศ.
2030 และเป้ าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน (SDGs) ได ้เน ้นย้าถึง
ความสาคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ
่ ปกป้ อง
โลกและส่งเสริมความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องผู ้คน เป้ าหมายที่ 16
พยายามทีจ
่ ะ 'ส่งเสริมสังคมทีส
่ งบสุขและครอบคลุมเพือ
่ การ
พัฒนาทีย
่ งั่ ยืน ให ้ทุกคนสามารถเข ้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
และสร ้างสถาบันทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลและครอบคลุมในทุกระดับ'33
่ มโยงระหว่างกันกับเป้ าหมายอืน
เป้ าหมายนีม
้ ค
ี วามเชือ
่ ๆ เช่น
่
ี
การแก ้ปั ญหาสิงมีชวต
ิ ทีอ
่ ยูใ่ ต ้น้ า (เป้ าหมายที่ 14) สิง่ มีชวี ต
ิ
บนบก (เป้ าหมายที่ 15) การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
(เป้ าหมายที่ 13) และความเสมอภาคทางเพศ (เป้ าหมายที่
5)
ตรำสำรของอำเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีล ้วนความหลากหลาย
ตัวอย่างเช่น ในขณะทีม
่ ป
ี ระชากรมากกว่า 100 ล ้านคน
อาศัยอยูใ่ นประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ประเทศบรูไนมีประชากรน ้อย
กว่าครึง่ ล ้าน34 ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศสิงคโปร์มค
ี า่ ดัชนี
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32.
33.
34.
35.

การพัฒนามนุษย์ (HDI) สูงทีส
่ ด
ุ (0.935) ในกลุม
่ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน และอยูใ่ นอันดับที่ 9 ของโลก ในขณะที่
กัมพูชามีคา่ HDI ตา่ ทีส
่ ด
ุ (0.581) ในอาเซียน และอยูใ่ น
อันดับที่ 146 ของโลก35 อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายนี้
ไม่ได ้อุปสรรคต่อประเทศสมาชิกในการบรรลุฉันทามติในการ
รับรองสิทธิมนุษยชนในการมีสภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัย
สะอาด และยัง่ ยืนใน AHRD หรือการรับรองข ้อตกลงด ้าน
สิง่ แวดล ้อมระดับภูมภ
ิ าคหลายฉบับ ความท ้าทายทีส
่ าคัญ
อยูท
่ ก
ี่ ารนาตราสารระดับภูมภ
ิ าคเหล่านีม
้ าใช ้ในทางปฏิบัต ิ
แต่สงิ่ นีท
้ าให ้การทาความเข ้าใจภูมท
ิ ัศน์ทางกฎหมายของ
อาเซียนในปั จจุบันมีความสาคัญยิง่ ขึน
้ เพือ
่ เรียนรู ้จาก
ความก ้าวหน ้า นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ และอุปสรรค
ของประเทศต่าง ๆ ในการทาให ้สิทธิมนุษยชนและ
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ เี กิดขึน
้ จริงกับประชาชนในภูมภ
ิ าค
อาเซียนอยูใ่ นตาแหน่งยุทธศาสตร์ทท
ี่ าให ้ความยัง่ ยืนเป็ น
หลักการสาคัญในตราสารสิทธิมนุษยชน ตราสารทางกฎ
หมายเหล่านีร้ วมไปถึง กฎบัตรอาเซียน (ค.ศ. 2008) ซึง่
ได ้รับการให ้สัตยาบันโดยประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ กฎ
บัตรได ้กล่าวถึงการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
อารัมภบท และในข ้อ 14 ได ้กล่าวถึงการจัดตัง้ องค์กรสิทธิ
มนุษยชนในระดับภูมภ
ิ าค ด ้วยเหตนี้ คณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด ้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จึง
ถูกก่อตัง้ ขึน
้ อย่างเป็ นทางการในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009
นอกจากนี้ ยังมีกลไกอืน
่ ๆ ในการส่งเสริมสิทธิของกลุม
่
บุคคลเฉพาะ ได ้แก่ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด ้วยการ
ส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ในปี ค.ศ.
2010 (โปรดดูแผนภาพที่ 3)

See UNEP, ‘Access Information on Multilateral Environmental Agreements’, InforMEA
UN Department of Economic and Social Affairs, ‘SDG 16’, SDGs Knowledge Platform, accessed 15 April 2020
UN Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects (2019)
Pedro Conceição, ‘Overview’, Human Development Report 2019, UNDP

ส่วนการรับรองสิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีป
่ ลอดภัย สะอาด
และยัง่ ยืนนั น
้ AHRD ได ้ให ้การรับรองไว ้อย่างชัดเจนในข ้อ
28(f):

เช่นเดียวกับทีอ
่ าเซียนได ้นาหลักการพัฒนาทีย
่ ั่งยืนเป็ น
หลักการและแนวทางสาคัญในตราสารสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาด ้านสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับน้ า
พืน
้ ดิน และอากาศ อาเซียนมีแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมภ
ิ าคทีม
่ ี
ขอบเขตทีค
่ รอบคลุมประเด็นทีแ
่ ตกต่างกัน แต่เกีย
่ วพันกัน เช่น
การจัดการป่ าไม ้อย่างยัง่ ยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การค ้าสัตว์ป่าทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย37 ในการแก ้ไขปั ญหาไฟป่ าและ
มลพิษทางอากาศทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ ประเทศสมาชิกอาเซียนได ้ลงมติ
ยอมรับความตกลงด ้านสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ผ
ี ลผูกพันตามกฎหมาย
่
ซึงก็คอ
ื ข ้อตกลงอาเซียนว่าด ้วยมลพิษจากหมอกควันข ้ามแดน
(AATHP)

ิ ธิในมาตรฐานการครองชีพทีเ่ พียงพอ
บุคคลทุกคนมีสท
สาหรับตนเองและครอบครัวรวมถึง…สิทธิในการมี
สภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัย สะอาด และยัง่ ยืน
ั ทัศน์ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. 2025
นอกจากนี้ ในวิสย
(ASEAN Vision 2025) ทีจ
่ ัดทาในปี ค.ศ. 2015 ได ้กล่าวไว ้
อย่างชัดเจนในหลักการสาคัญว่า:
…สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน
้ พืน
้ ฐาน คุณภาพชีวต
ิ ที่
สูงขึน
้ และผลประโยชน์ทป
ี่ ระชาคมสร ้าง ตอกย้า
ความรู ้สึกของการอยูร่ ว่ มกันและอัตลักษณ์รว่ มของ
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตร
อาเซียนเป็ นแนวทาง

ควำมคืบหน้ำในกรอบกฎหมำยระด ับชำติ
่ องประเทศทั่วโลกได ้กล่าวถึงสิทธิใน
มากกว่าสามในสีข
สิง่ แวดล ้อม และ/หรือความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อมอย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญของตน38 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียน
นั น
้ มีความก ้าวหน ้าทางกฎหมายในการรับรองสิทธิในการมี
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ ใี นรัฐธรรมนูญของตน และกฎหมายอืน
่ ๆ (ดู
ตารางที่ 2) ตัวอย่างเช่น มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญของ
ประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ยน
ื ยันว่า 'รัฐต ้องปกป้ องและพัฒนาสิทธิ
ของประชาชนในการมีระบบนิเวศทีส
่ มดุลและดีให ้สอดคล ้อง
39
กับความกลมกลืนของธรรมชาติ' อย่างไรก็ตาม ภูมภ
ิ าค
อาเซียนยังคงประสบความท ้าทายในการรับรองและปฏิบัต ิ
ตามสิทธิดงั กล่าว

ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศสมาชิกอาเซียนได ้รับรองปฏิญญา
ั ทัศน์ประชาคม
อาเซียนว่าด ้วยการดาเนินงานตามวิสย
อาเซียนปี ค.ศ. 2025 และเป้ าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนโดย
คานึงถึงมิตห
ิ ญิงชาย (ASEAN Declaration on the
Gender-Responsive Implementation of the ASEAN
Community Vision 2025 and Sustainable
Development Goals)36
อาเซียนยังได ้นาแนวทางการใช ้สิทธิมนุษยชนเป็ นฐานไป
เป็ นแนวทางหลักของตราสารอาเซียนด ้านสิง่ แวดล ้อม

ิ ธิในกำรมีสงิ่ แวดล้อมทีด
ี น
ตำรำงที่ 2: กำรร ับรองทำงกฎหมำยต่อสท
่ ใี นประเทศอำเซย

ประเทศ

ร ัฐธรรมนูญ

กฎหมำยอืน
่ ๆ

บรูไนดารุสซาลาม

ไม่ม ี

ไม่ม ี

กัมพูชา

ไม่ม ี

ไม่ม ี

มี

มี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

มาเลเซีย

ั เจน)
มี (ไม่ชด

ไม่ม ี

เมียนมา

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

มี

มี

สิงคโปร์

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไทย

มี

มี

เวียดนาม

มี

มี

อินโดนีเซีย
ลาว

ทีม
่ า: นามาจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รายงานของเจ ้าหน ้าทีพ
่ เิ ศษในประเด็นพันธกรณีด ้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการมี
สิง่ แวดล ้อมทีด
่ ี ปลอดภัย สะอาด และยั่งยืน Annex V: Asia-Pacific region. A/HRC/43/53/ Annex V, 14 February 2020

36.
37.
38.
39.

ASEAN Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable
Development Goals,
ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report (2017)
See Boyd (2011, 2012 and 2018)
Constitution of the Republic of the Philippines 1987
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ห ้อง Human Rights and Alliance of Civilizations ในอาคารสานักงานใหญ่ของสหประชาชาติใน Geneva, Switzerland

ื่ มโยงก ันใน
พล ังข ับเคลือ
่ นทีเ่ ชอ
ิ ธิในกำรมี
กำรตระหน ักถึงสท
สงิ่ แวดล้อมทีด
่ ี

มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบทีร่ น
ุ แรงต่อสตรีมค
ี รรภ์
และเด็ก42 ในการแก ้ไขปั ญหาความเสมอภาคทางเพศและ
การให ้ความเป็ นธรรมตามช่วงวัย (เช่น ความยุตธิ รรมด ้าน
สภาพภูมอ
ิ ากาศระหว่างคนรุน
่ ปั จจุบันและอนาคต) รายงานนี้
ก ้าวไปไกลกว่าการบรรยายเรือ
่ ง "ความเปราะบาง" ทีม
่ ัก
น
าเสนอผู
้หญิ
ง
เด็
ก
และเยาวชนว่
า
อ่
อ
นแอหรื
อ
เป็
นฝ่
ายที
ไ่ ม่
ความก ้าวหน ้าทางกฎหมายว่าด ้วยสิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมที่
โต
้ตอบ
แต่
ร
ายงานฉบั
บ
นี
จ
้
ะกล่
า
วถึ
ง
ประเด็
น
การตระหนั
ก
ถึง
ดีในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมภ
ิ าค และระดับชาติจะเป็ น
ความท
้าทายที
ผ
่
ู
้หญิ
ง
ต
้องเผชิ
ญ
โดยเน
้นวิ
ธ
ท
ี
ผ
่
ี
ู
้หญิ
ง
เป็
น
กุญแจสาคัญในการรับมือกับความท ้าทายและโอกาสทาง
่ นแปลงเพือ
่ ปกป้ องและจัดการ
สังคมและระบบนิเวศในปั จจุบัน นอกจากนี้ ควรมีการจัดการ ตัวแทนของการเปลีย
่
สิ
ง
แวดล
้อมอย่
า
งยั
ง
่
ยื
น
โดยยกตั
วอย่างจากประเทศในเอเชีย
่ มโยงกับข ้อท ้าทายต่าง ๆ อัน
ปั ญหาในประเด็นทีม
่ ค
ี วามเชือ
่
ตะวันออกเฉียงใต ้ ซึงแนวทางดังกล่าวสอดคล ้องกับข ้อมติ
ได ้แก่ ความเสมอภาคทางเพศ การให ้ความเป็ นธรรมตาม
UN HRC ปี ค.ศ. 2018 ทีไ่ ด ้มีการร ้องขอให ้เจ ้าหน ้าทีพ
่ เิ ศษ
ช่วงวัย สิทธิของนั กปกป้ องสิทธิมนุษยชนด ้านสิง่ แวดล ้อม
ด ้านสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล ้อมของสหประชาชาติ 'ปรับ
และสิทธิของบุคคลทีอ
่ ยูใ่ นสถานการณ์ทไี่ ม่มั่นคง
ใช ้มุมมองเรือ
่ งเพศโดยคานึงถึงสถานการณ์เฉพาะของสตรี
และเด็กหญิง และระบุการเลือกปฏิบัตท
ิ างเพศและความ
การทาให ้ความเสมอภาคทางเพศและการเพิม
่ ขีด
เปราะบาง รวมทัง้ กล่าวถึงแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ท
ี ท
ี่ ำให้สตรีและ
ความสามารถให ้กับสตรีและเด็กหญิงทุกคน (เป้ าหมายที่ 5
เด็กหญิงทำหน้ำทีเ่ ป็นต ัวแทนของกำรเปลีย
่ นแปลงใน
ของ SDGs) บรรลุผล จาเป็ นต ้องเปลีย
่ นแปลงบรรทัดฐาน
่
การปกป้
อ
งและจั
ด
การสิ
ง
แวดล
้อมอย่
า
งยั
ง
่
ยื
น
'
หรือเกณฑ์ทางสังคมทีไ่ ม่เป็ นธรรมและอานาจในการ
(A/HRC/RES/37/8, ย่อหน ้าที่ 7 (h), เน ้นโดยผู ้เขียน)
ขับเคลือ
่ นประเด็นเหล่านี้ ตลอดจนพัฒนากรอบกฎหมายที่
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และระหว่าง
ในปี 2018 มีการประเมินว่านั กปกป้ องสิทธิมนุษยชน
เด็กหญิงและเด็กชาย ให ้ก ้าวหน ้าขึน
้ 40 จากข ้อมูลตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 2000-2016 ซึง่ มาจากประมาณ 90 ประเทศ พบว่า ใน นั กข่าว และนั กสหภาพแรงงานอย่างน ้อย 1,019 คน ถูกฆ่า
ใน 61 ประเทศทั่วโลกนั บตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2015 ซึง่ เทียบเท่า
การทางานทีไ่ ม่ได ้รับค่าจ ้าง ผู ้หญิงใช ้เวลาทางานมากกว่า
41
ิ ธิมนุษยชนแห่ง
กับหนึง่ คนต่อวัน43 คณะมนตรีสท
ผู ้ชายประมาณสามเท่า ทาให ้พวกเธอมีเวลาเข ้าร่วมใน
กิจกรรมอืน
่ ๆ น ้อยลง รวมถึงการดาเนินการด ้านสิง่ แวดล ้อม สหประชาชาติ (HRC) แสดงความกังวลเป็ นอย่างมาก ’ที่
่ ัดการกับปั ญหาสิง่ แวดล ้อม
นอกจากนี้ ยังมีความเปราะบางอันเนือ
่ งมาจากเพศและวัยซึง่ นั กปกป้ องสิทธิมนุษยชนทีจ
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็ นหนึง่ ในกลุม
่ นั กปกป้ อง
เป็ นประเด็นทีต
่ ้องพิจารณา ตัวอย่างเช่น มลพิษของเสียที่
่ งมากทีส
่ ก
ู เปิ ดเผยและมีความเสีย
่ ด
ุ '44
เป็ นพิษในน้ าดืม
่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสุขภาพของ สิทธิมนุษยชน ทีถ

40.
41.
42.
28

43.

UN Economic and Social Council, special edition: Progress towards the Sustainable Development Goals: Report of the SecretaryGeneral, 8 May 2019, E/2019/68
ibid
See various resources on women, children and chemicals at http://gender-chemicals.org/protecting-the- health-of-womenchildren-and-future-generations
UN HRC, Human rights and the environment (2018) Resolution A/HRC/RES/37/8

รูป: Budi Nursiyirwan/Flickr

นาข ้าวในอินโดนีเซียทีต
่ ้องพึง่ พาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการในการผลิต

กลุม
่ บุคคลมากมายในหลายประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้กาลังประสบกับการถูกลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
สถานการณ์นส
ี้ ง่ ผลกระทบอย่างร ้ายแรงต่อการทางานของ
นั กปกป้ องสิทธิมนุษยชนด ้านสิง่ แวดล ้อมในการปกป้ อง
ดินแดน การดารงชีวต
ิ และสิง่ แวดล ้อม45 แม ้ว่าจะมีความ
คืบหน ้าในการให ้ความคุ ้มครองบุคคลเหล่านี้ เช่น การ
จัดการประชุมประชาสังคมอาเซียน/การประชุมอาเซียนภาค
ประชาชน (ACSC/APF) แต่ภาคประชาสังคมได ้เผชิญกับ
ปั ญหาทีส
่ าคัญในการรับฟั งเสียงของพวกเขา และการ
่ มโยงปั ญหาดังกล่าวให ้ได ้รับการแก ้ไขในระดับภูมภ
เชือ
ิ าค
กล่าวคือ เพือ
่ ให ้ปั ญหาเหล่านีม
้ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจของ
อาเซียนอย่างมีประสิทธิผล46

ขับเคลือ
่ นเหล่านีใ้ นบริบทอาเซียนจะช่วยให ้ผู ้ปฏิบัตห
ิ น ้าที่
รวมถึงเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐทีท
่ างานในฝ่ ายนิตบ
ิ ัญญัต ิ บริหาร
และตุลาการ รวมทัง้ ผู ้บริหารธุรกิจ ทางานร่วมกับผู ้ถือสิทธิ
เพือ
่ จัดการกับต ้นตอของความไม่ยงั่ ยืนและความไม่เท่า
เทียมกัน และมีสว่ นช่วยในการทาให ้สิทธิมนุษยชนในการมี
สภาพแวดล ้อมทีด
่ เี กิดขึน
้ จริงในสังคม โดยไม่ทงิ้ ใครไว ้ข ้าง
หลัง

ตราสารทางกฎหมายในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมภ
ิ าค
และระดับชาติได ้กาหนดกรอบนโยบายสาหรับอาเซียน
เพือ
่ ให ้ความยัง่ ยืนกลายเป็ นแนวทางหลักในตราสารสิทธิ
มนุษยชน และในทางกลับกัน อาเซียนได ้นาแนวทางการใช ้
หลักสิทธิมนุษยชนเป็ นฐานมาเป็ นแนวทางหลักในข ้อตกลง
ด ้านสิง่ แวดล ้อมระดับภูมภ
ิ าค ความก ้าวหน ้าทางกฎหมาย
ในบทที่ 5 มีการจัดแสดงตัวอย่างทีเ่ ป็ นรูปธรรมของสตรีและ และแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นภูมภ
ิ าคนี้แสดงให ้เห็นถึงความเป็ นไป
เด็กหญิงทีท
่ าหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของการเปลีย
่ นแปลงใน
ได ้ทีแ
่ ท ้จริงของการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่ การดาเนินการในระดับ
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ แม ้ว่าเนือ
้ หาในบทดังกล่าว ทีส
่ งู ขึน
้ และมีประสิทธิผล เพือ
่ ให ้ประชาชนได ้รับสิทธิในการ
ิ ธิสตรีเป็ นหลัก แต่ยงั จาเป็ นต ้องมีการวิจัย
จะมุง่ เน ้นไปทีส
่ ท
ิ ธิแวดล ้อมทีด
มีสท
่ ี และบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน
เพิม
่ เติมเพือ
่ การทาความเข ้าใจอย่างสมบูรณ์ตอ
่ ประเด็น
(SDGs)49 แนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ เี หล่านีไ
้ ม่เพียงนาโดยผู ้ปฏิบัต ิ
ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิในการมีสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี
หน ้าทีเ่ ท่านั น
้ แต่ยงั รวมถึงผู ้ถือสิทธิด ้วย แนวปฏิบัตเิ หล่านี้
ประเด็นเรือ
่ งความเสมอภาคทางเพศเป็ นหัวข ้อกว ้าง ๆ ที่
แสดงให ้เห็นถึงการตอบสนองต่อความท ้าทายเชิงระบบของ
รวมถึงสิทธิ ทรัพยากร และโอกาสของผู ้หญิงและผู ้ชาย
ยุคแอนโทรโพซีนนั น
้ เป็ นไปได ้อย่างแท ้จริง เช่น การ
เด็กหญิงและเด็กชาย ตลอดจนอัตลักษณ์ทางเพศอืน
่ ๆ ที่
่ มโทรมของระบบ
เปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ ความเสือ
อยูน
่ อกเหนือจากเพศชายหญิง ได ้แก่ เลสเบีย
้ น เกย์ ไบ
นิเวศ และการสูญพันธุข
์ องสิง่ มีชวี ต
ิ จานวนมาก อย่างไรก็
เซ็กชวล ทรานเจนเดอร์ เควียร์ และอินเตอร์เซ็กส์
ตาม ยังคงมีหลายประเด็นทีต
่ อ
่ ดาเนินการให ้สาเร็จ
(LGBTQI)47
เพราะฉะนั น
้ การรับมือกับความท ้าทายเหล่านีใ้ ห ้ประสบ
ความสาเร็จจะต ้องอาศัยการทางานร่วมกันของผู ้ตรา
ความพยายามทีจ
่ ะทาให ้สิทธิมนุษยชนของประชาชนใน
กฎหมายและกาหนดนโยบาย นั กวิชาการ และนั กปฏิบัตท
ิ ม
ี่ ี
สถานการณ์ทเี่ ปราะบางได ้รับความคุ ้มครองต ้องรวมถึงการ
่ วชาญในหลายสาขา
ประสบการณ์หลากหลาย มีความเชีย
คานึงถึงอานาจขับเคลือ
่ นสังคมและระบบนิเวศ และอานาจที่ และมีความรู ้เกีย
่ วกับพืน
้ ทีเ่ ป็ นอย่างดี นอกจากนี้ การสร ้าง
ก่อให ้เกิดความเปราะบางและการกีดกันออกจากสังคม48
องค์ความรู ้ร่วมกัน หลักสิทธิมนุษยชน และแนวทางการ
กลุม
่ เฉพาะ เช่น ชาวนา คนยากจนในเมือง ชาวประมง
แก ้ปั ญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็ นพืน
้ ฐาน จะส่งเสริมให ้
ผู ้หญิง เยาวชนและเด็ก ชนพืน
้ เมือง ผู ้อพยพย ้ายถิน
่ และคน ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ให ้เป็ นพืน
้ ทีส
่ เี ขียวและเจริญ
พิการ อาจจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ทเี่ ปราะบางและความ
มั่งคัง่ ในยุคแอนโทรโพซีน
่ งทีท
เสีย
่ ับซ ้อนกัน การทาความเข ้าใจเกีย
่ วกับอานาจ
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