
 

 

ควำมรุง่เรอืงในยคุแอนโทรโพซนี: 
เหตใุดมนุษยต์อ้งมสีทิธใินกำรมี
สภำพแวดลอ้มทีด่ ี

 

Claudia Ituarte-Lima 
 
 

 

สำระส ำคญั 

• การรับมอืกบัวกิฤตสงัคมและระบบนเิวศในปัจจบุันให ้

ประสบความส าเร็จจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงและ

นวัตกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในระดบัโลก 

ระดบัภมูภิาค และระดบัชาต ิโดยไดรั้บการสนับสนุน

จากผูท้ีม่ปีระสบการณ์หลากหลาย มคีวามเชีย่วชาญ

หลายสาขา และมคีวามรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีนั่น้ ๆ  

 
• กระบวนการจัดท ารายงานฉบับนี้มาจากการเรยีนรู ้

ระหวา่งบคุคลกบับคุคล (peer-to-peer learning) และ

การรว่มถกเถยีงและปรกึษาหารอืในหมูนั่กวชิาการและ

นักปฏบิัตจิากทัง้ดา้นสทิธมินุษยชนและกฎหมาย

สิง่แวดลอ้ม 

 
• การตระหนักถงึสทิธมินุษยชนในการมสี ิง่แวดลอ้มที่

ดชีว่ยปกป้องมนุษยแ์ละธรรมชาต ิ และด ารงปัจจัย

ส าหรับการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและความเจรญิมั่งคัง่โดยทีไ่ม่

ทิง้ใครไวข้า้งหลงั 

 
• ตราสารทางกฎหมายในระดบัระหวา่งประเทศและ

ระดบัภมูภิาค รวมทัง้กฎหมายภายในประเทศบางฉบับ 

ไดก้ าหนดกรอบการท างานส าหรับอาเซยีนเพือ่ใหค้วาม

ยัง่ยนืกลายเป็นหลกัส าคัญของภมูภิาค โดยก าหนดไว ้

ในตราสารสทิธมินุษยชนของอาเซยีน และได ้

ก าหนดใหแ้นวทางการยดึหลกัสทิธมินุษยชนเป็น

พืน้ฐาน (human rights-based approach) ใน

ขอ้ตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัภมูภิาคเป็นแนวทางที่

เป็นกระแสหลกั 

ควำมเป็นมำ 

คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิ(HRC) ยนืยนั

วา่ 'รัฐมหีนา้ทีใ่นการเคารพ ปกป้อง และปฏบิัตติามสทิธิ

มนุษยชน รวมถงึในการด าเนนิการทัง้ปวงเพือ่รับมอืกบัความ

ทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้ม และเพือ่ด าเนนิมาตรการปกป้อง

สทิธขิองทกุคนตามทีไ่ดรั้บรองไวใ้นตราสารระหวา่งประเทศ

ตา่ง ๆ’1 นอกจากนี ้HRC ไดเ้รยีกรอ้งใหรั้ฐตา่ง ๆ ด าเนนิการ

ตามพันธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนในการเขา้ถงึสิง่แวดลอ้มที่

สะอาด ปลอดภัย และยัง่ยนื อยา่งเต็มที่2 

เดวดิ บอยด ์(David Boyd) เจา้หนา้ทีพ่เิศษดา้นสทิธิ

มนุษยชนและสิง่แวดลอ้มของสหประชาชาต ิ(UN Special 

Rapporteur on Human Rights and Environment) กลา่ว

เพิม่เตมิวา่ สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีปลอดภยั สะอาด 

และยัง่ยนืไดรั้บการรับรองในประเทศสมาชกิขององคก์าร

สหประชาชาตอิยา่งนอ้ย 155 ประเทศ ผา่นกฎหมาย

ภายในประเทศ ความตกลงระหวา่งประเทศ หรอืทัง้สอง

อยา่ง3 บอยดอ์ธบิายองคป์ระกอบเชงิเนือ้หาของสทิธิ

ดงักลา่ว ไดแ้ก ่การมสีภาพภมูอิากาศทีป่ลอดภัย อากาศ

บรสิทุธิ ์น ้าสะอาดและสขุาภบิาลทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

อาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการและมกีระบวนการผลติอยา่ง

ยัง่ยนื สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดมลพษิในการใชช้วีติ การ

ท างาน การเรยีน และการเลน่ และความหลากหลายทาง

ชวีภาพและระบบนเิวศทีด่ ีสว่นองคป์ระกอบเชงิกระบวนการ

นัน้ ไดแ้ก ่การเขา้ถงึขอ้มลู การมสีว่นรว่มของประชาชนใน

การตดัสนิใจดา้นสิง่แวดลอ้ม และการเขา้ถงึกระบวนการ

ยตุธิรรมและไดรั้บเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยในรายงานนี้

จะใชค้ าวา่ "สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่"ี เพือ่ครอบคลมุ

องคป์ระกอบทัง้สองประเภท 

 

รายงานฉบับนีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่น าไปสูก่ารปฏบิัตติามขอ้มติ

ของ HRC ในดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การ

ตระหนักถงึ 'สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย สะอาด 

และยัง่ยนื' ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตต้ามทีรั่บรองไวใ้น

มาตรา 28(f) ของปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนปี 

ค.ศ. 2013 (AHRD) 

 

ในชว่งเวลาทีร่ะบบนเิวศของดาวเคราะหต์กอยูภ่ายใตก้าร

คกุคาม แนวทางใหม ่ๆ ทางกฎหมายในระดบัเขตอ านาจที่

หลากหลายสามารถน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงเพือ่ความยัง่ยนื

และสง่เสรมิปฏสิมัพันธท์ีม่ปีระสทิธผิลส าหรับการก ากบัดแูล

สิง่แวดลอ้มหลายระดบั ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดรั้บรอง

สทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีด่ผีา่นปฏญิญาทีไ่มม่ผีลผกูพัน

ทางกฎหมายแทนสนธสิญัญาดังเชน่ภมูภิาคอืน่ ๆ ตวัอยา่ง

ของขอ้ตกลงระดบัภมูภิาคดงักลา่ว เชน่ กฎบัตรแอฟรกิาวา่

ดว้ยสทิธมินุษยชนและสทิธขิองประชาชน พธิสีารเพิม่เตมิ

ของอนุสญัญาอเมรกินัวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนในดา้นสทิธทิาง

เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม และกฎบัตรอาหรับวา่ดว้ย

สทิธมินุษยชน 
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แนวทางของอาเซยีนกอ่ใหเ้กดิขอ้ทา้ทายทีย่งัไมเ่ป็นที่

เขา้ใจด ีรายงานฉบับนี้จงึมสีว่นชว่ยเตมิเต็มชอ่งวา่งทาง

ความรูแ้ละน าไปสูก่ารปฏบิัตจิรงิ ตอบสนองตอ่ขอ้ทา้ทายใน

ปัจจบุัน และสรา้งมาตรการเชงิบวกมากมายทีป่ระเทศใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตไ้ดด้ าเนนิการไปแลว้ 

วตัถปุระสงคข์องงำนวจิยั 

รายงานฉบับนีป้ระกอบดว้ยวัตถปุระสงค ์3 ขอ้ ดงันี:้ 

 
• จัดท าแผนภาพพันธกรณีดา้นสทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ขีองประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้

 

• ระบแุนวปฏบิัตทิีด่ใีนการท าใหส้ทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถ้กู

น าไปปฏบิัตใิหเ้กดิผล และ 

 
• ตรวจสอบความคบืหนา้ นวัตกรรมหรอืแนวทาง 

ใหม ่ๆ และอปุสรรคในการท าใหส้ทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่ถีกูน าไปปฏบิัตใิหเ้กดิผล และ

เสนอแนะวธิกีารส าหรับการด าเนนิการทีจ่ะน าไปสูก่าร

พัฒนาทีย่ัง่ยนืและความเจรญิมั่งคัง่ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้

 
รายงานฉบับนีใ้ชค้ าวา่ "สเีขยีว" ในชือ่เรือ่งเพือ่อา้งถงึทัง้

ระบบนเิวศบนบกและทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้า และความเชือ่มโยง

ของระบบนเิวศเหลา่นี้กบัสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

นอกเหนอืจากการระบพุืน้ทีเ่ฉพาะ เชน่ ป่าไมห้รอืน ้าจดื แลว้ 

คณะผูศ้กึษาวจัิยยงัไดท้ างานรว่มกนัเพือ่ชีใ้หเ้ห็นถงึ 

ขอ้ทา้ทายในภมูภิาคทีเ่ชือ่มโยงกนั และเพือ่สรา้งสะพาน

เชือ่มระหวา่งชมุชนสทิธมินุษยชนและชมุชนสิง่แวดลอ้ม 

(โปรดดภูาคผนวก 2 ส าหรับประวัตแิละประสบการณ์ของ

คณะผูศ้กึษาวจัิย) สว่นค าวา่ 'มั่งคัง่' หมายถงึ 'คณุภาพชวีติ

ทีด่'ี ในขณะทีค่ าวา่ 'คณุภาพ' ขึน้อยูก่บับรบิทและแตกตา่ง

กนัไปในสงัคมและกลุม่ตา่ง ๆ แนวคดินีร้วมถงึองคป์ระกอบ

ส าคญั เชน่ การเขา้ถงึอาหาร น ้าทีส่ะอาดและสขุาภบิาล 

ทีเ่พยีงพอเหมาะสม ความมั่นคงในการด ารงชวีติ สขุภาพทีด่ ี

อตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรม และเสรภีาพในการเลอืกและปฏบิัต ิ

ตวัอยา่งของมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัเกีย่วกบัคณุภาพชวีติทีด่ี

และชวีติทีม่ั่งคัง่ ไดแ้ก ่‘อยูร่ว่มกบัธรรมชาต’ิ ‘อยูอ่ยา่งสมดลุ

และกลมกลนืกบัผนืแผน่ดนิ’ และ ‘ความเป็นอยูท่ีด่ขีอง

มนุษย’์ (โปรดดแูผนภาพที ่2) ชวีติทีม่ั่งคัง่บนโลก

หมายความถงึบรบิททีท่กุคนสามารถมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

จากการมสีว่นรว่มของธรรมชาตทิีม่ตีอ่การด ารงชวีติของ

ประชาชน (NCP) โดยปราศจากการเลอืกปฏบิัต ิชวีติทีม่ั่งคัง่

ยงับง่บอกเป็นนัยวา่ประชาชนสามารถมสีว่นรว่มในการ

ปกป้องคุม้ครองระบบนเิวศ โดยปราศจากการคกุคาม 

หรอืการขม่ขู ่ เนือ่งจากผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มเกดิขึน้ใน

ทกุระดบั ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมกีารด าเนนิการรว่มกนัในทกุ

ระดบัของการก ากบัดแูล ไมว่า่จะเป็นระดบัระหวา่งประเทศ  

ระดบัภมูภิาค ระดบัชาต ิและระดับทอ้งถิน่ เพือ่ใหป้ระชาชน

มคีณุภาพชวีติทีด่ ี

ระเบยีบวธิกีำรศกึษำ 

รายงานนีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรูแ้กผู่ป้ฏบิัตงิานดา้น
กฎหมายในการใชด้ลุยพนิจิของตนและสนับสนุนนักปกป้อง
สทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มภายใตก้รอบกฎหมายและ
นโยบายทีม่อียู ่ คณะผูศ้กึษาวจัิยใชว้ธิกีารศกึษาทีร่วมไปถงึ

การวเิคราะหเ์อกสารทีเ่ชือ่ถอืได ้ซึง่รวมทัง้หลักกฎหมาย
ทีม่าจากค าพพิากษาทีเ่ป็นบรรทัดฐาน พระราชบัญญัต ิและ
เอกสารทางกฎหมายอืน่ ๆ4 เพือ่หารอืวา่ประเทศในภมูภิาค
เอเชยีตะวันออกเฉียงใตก้ าหนดสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี
ปลอดภัย สะอาด และยัง่ยนืแตกตา่งกนัอยา่งไร  จากนัน้
คณะผูว้จัิยไดเ้ปรยีบเทยีบตราสารกฎหมายทีส่ าคญั ทัง้ตรา
สารในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิเพือ่
แสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารทีต่ราสารเหลา่นีก้ าหนดกรอบ
กฎหมายและนโยบายในการเคารพ ปกป้อง และปฏบิัตติาม

สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีแกป่ระเทศในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้

 
แมว้า่แนวปฏบิัตทิีด่ใีนระบบกฎหมายภายในของประเทศจะ

เป็นกญุแจส าคัญในการแกปั้ญหาของประเทศ แตว่กิฤตทาง

สงัคมและระบบนเิวศทีเ่กดิขึน้จ าเป็นตอ้งมกีารด าเนนิการใน

ระดบัเขตอ านาจทีห่ลากหลาย กลา่วคอื กระบวนการ

ระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดับระหวา่งประเทศตอ้งมี

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนั  ส าหรับพันธกรณีของประเทศใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตเ้กดิขึน้จากการลงนามและ

ใหส้ตัยาบันความตกลงพหภุาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม (MEA) และ

สนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศจ านวนมาก (ดู

ตารางที ่1) รายงานฉบับนีจ้ะพจิารณาวา่ กฎหมาย

ภายในประเทศ และกรอบกฎหมาย นโยบาย และโครงสรา้ง

เชงิสถาบันของอาเซยีนไดก้ าหนดสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้ม

ทีด่อียา่งไร และมขีอบเขตเพยีงใด ตลอดจนระบถุงึอปุสรรค

ตอ่ความสามารถของประเทศสมาชกิในการด าเนนิการ

ดงักลา่ว  นอกจากนี ้รายงานฉบับนีย้งัชีใ้หเ้ห็นถงึโอกาส

ส าหรับอาเซยีนในการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของตน

เพือ่น าไปสูก่ารปรับใชแ้ละปฏบิัตติามสทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ใีหเ้กดิผลในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

 
เนือ่งจากวธิทีีใ่ชศ้กึษาวจัิยมาจากหลกัวชิาการทางกฎหมาย

เป็นหลกั5
 แมม้กีารน าหลกัการและวธิกีารอืน่ ๆ รวมกนัเพือ่

ชว่ยใหเ้กดิความกระจา่งแกเ่นือ้หาและความหมายของ

กฎหมาย รวมทัง้การด าเนนิการตามกฎหมาย6
 อยา่งไรกต็าม 

รายงานฉบับนีก้ลบัมขีอ้จ ากดัหนึง่ประการ คอื ไมไ่ดใ้ช ้

วธิกีารวจัิยเชงิประจักษ์ เชน่ การสมัภาษณ์หรอืการวจัิยเชงิ

ชาตพัินธุว์รรณนา ซึง่วธิกีารวจัิยเชงิประจักษ์นัน้จะชว่ยให ้

เห็นมมุมองทีห่ลากหลายของผูป้ฏบิัตหินา้ทีแ่ละผูถ้อืสทิธทิี่

แตกตา่งกนัในประเทศสมาชกิอาเซยีนตา่ง ๆ โดยเฉพาะ

อปุสรรคและโอกาสทีพ่วกเขาเผชญิในการปรับใชแ้ละน า

สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ไีปปฏบิัตใิหเ้กดิผล  แตก่าร

วเิคราะหต์ามหลักทฤษฎเีป็นขัน้ตอนแรกซึง่ใหผ้ลวจัิยที่

สามารถตอ่ยอดดว้ยวธิกีารเชงิประจักษ์ไดใ้นอนาคต7
 

4. 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 

5. ibid 

6. ibid 

7. Smith, R. (2018) Research Methods in Human Rights. London and New York: Routledge 



20   

ในการท างานรว่มกนัระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้คณะผูว้จัิยไดใ้ชแ้นวทาง 'การสรา้งองค์

ความรูร้ว่มกนั' จากศาสตรก์ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื8  เนือ่งจาก

แนวทางการสรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนันีเ้ป็นการมุง่เนน้ทีปั่ญหา 

และน ามาซึง่ความรว่มมอืระหวา่งนักวชิาการและนักปฏบิัต ิ9  

เพราะฉะนัน้ การมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ

มคีวามส าคญัตอ่การท างานรว่มกนัในประเด็นความยัง่ยนื10 

กระบวนการจัดท ารายงานฉบับนีจ้งึพยายามสรา้งโอกาสใน

การมปีฏสิมัพันธด์งักลา่ว 

 
ในการประชมุเชงิปฏบิัตกิารของผูเ้ขยีนระหวา่งวันที ่20-22 

กนัยายน ค.ศ. 2019 ทีก่รงุเทพฯ Artipania ซึง่เป็นองคก์ร

ในประเทศไทย ไดส้นับสนุนการสรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนัผา่น

กระบวนการบันทกึการถา่ยทอดและสงัเคราะหก์ารอภปิราย

ระหวา่งนักวชิาการและนักปฏบิัตติามเวลาจรงิ โดยบันทกึใน

รปูแบบของกราฟิก การบันทกึภาพกราฟิกเชน่นี้เป็นวธิกีาร

หนึง่ในการน าเสนอทางวทิยาศาสตรแ์ละการสนทนาเกีย่วกบั

ปัญหาสิง่แวดลอ้ม โดยการใชค้ าและภาพวาดรวมกนั11 

งานวจัิยในปี ค.ศ. 2013 พบวา่ วธิกีารนีม้ปีระโยชนใ์นการ

ตรวจสอบความเชือ่มโยงของแนวคดิ และสง่เสรมิ

ความสามารถของผูร้ว่มอภปิรายในการเสนอแนวทางแกไ้ข

รว่มกนั12
 

 
ในการสรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนั คณะผูว้จัิยไดไ้ปทัศนศกึษาที่

โครงการคุง้บางกระเจา้ซึง่ตัง้อยูท่างใตข้องกรงุเทพฯ บน

เกาะเทยีมทีส่รา้งขึน้ในโคง้แมน่ ้าเจา้พระยา คณะผูว้จัิยได ้

พบขอ้ทา้ทายตอ่ความยัง่ยนืในชวีติจรงิ และไดแ้ลกเปลีย่น

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการด าเนนิการตา่ง ๆ ทีอ่าจบรรลผุลใน

การแกไ้ขปัญหาขยะพลาสตกิในพืน้ทีคุ่ง้บางกระเจา้ แมว้า่ผู ้

ทีอ่าศยัอยูใ่นบางกระเจา้จะพยายามก าจัดขยะพลาสตกิ แต่

เห็นไดช้ดัวา่ความพยายามของคนในทอ้งถิน่เหลา่นี้

จ าเป็นตอ้งเกดิขึน้รว่มกบัการด าเนนิการของรัฐในระดบัอืน่ ๆ 

ดว้ย จากประสบการณ์รว่มกนัทีบ่างกระเจา้ คณะผูว้จัิยเห็นวา่ 

ประชาชนในแตล่ะประเทศสมาชกิอาเซยีนประสบกบัมลพษิ 

ขยะพลาสตกิแตกตา่งกนัออกไป อกีทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

พลงัขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดลอ้มในระดบัตา่ง 

ๆ ทางภมูศิาสตร ์ กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัและการรว่ม

จัดท ารายงานนีไ้ดช้ว่ยเพิม่ขดีความสามารถของผูเ้ขา้รว่ม 

และเป็นการแลกเปลีย่นบทเรยีนทีไ่ดรั้บจากประเทศตา่ง ๆ 

นอกจากนีป้ระสบการณ์ดงักลา่วยงัชว่ยเพิม่ความเขา้ใจของ

ผูเ้ขยีนเกีย่วกบัระบบและตน้ตอของความไมย่ัง่ยนืระดบัโลก 

 
องคป์ระกอบของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีเชน่ สภาพ

ภมูอิากาศทีป่ลอดภัย และความหลากหลายทางชวีภาพและ

ระบบนเิวศทีด่นัีน้ ก าลงัเผชญิกบัความทา้ทายทีซ่บัซอ้นและ

เป็นระบบทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประชาชนทกุคนและสิง่มชีวีติ

ทัง้หมด แนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการรับมอืกบัขอ้ทา้ทาย

เหลา่นีจ้ าเป็นตอ้งอาศยันักวชิาการและนักปฏบิัตทิีม่รีปูแบบ

การเรยีนรูแ้ละรูปแบบการสือ่สารทีห่ลากหลาย  การประชมุ

เชงิปฏบิัตกิารของคณะผูว้จัิยไดท้ าใหเ้ห็นถงึความซบัซอ้น

ในการพจิารณาวา่ประเทศตา่ง ๆ ตระหนักและตคีวามสทิธใิน

การมสี ิง่แวดลอ้มทีด่อียา่งไร และความซบัซอ้นในการระบุ

แนวปฏบิัตทิีด่เีพือ่ใหส้ทิธดิงักลา่วถกูน าไปปฏบิัตอิยา่ง

บรรลผุล 

 
ขอ้ทา้ทายดา้นความยัง่ยนืและความยตุธิรรมทางสงัคมใน

ปัจจบุันจ าเป็นตอ้งไดรั้บการจัดการดว้ยขอ้มลูเชงิลกึจากท่ัว

ทกุมมุโลก รวมทัง้จากนักวชิาการในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาจากการตพีมิพผ์ลงาน

ในวารสารสงัคมศาสตรร์ะดบัระหวา่งประเทศ พบวา่ ผลงาน

ทีม่าจากนักวชิาการเหลา่นีย้งัมจี านวนไมเ่พยีงพอ13  

เพราะฉะนัน้ นักวชิาการจากประเทศทีก่ าลงัพัฒนาควรมี

โอกาสในการอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวคดิของพวกเขา 

รวมทัง้โอกาสในการไดรั้บขอ้เสนอแนะและความเห็นจาก

ผูต้รวจงานเขยีนทีม่าจากในประเทศก าลงัพัฒนาและประเทศ

ทีพั่ฒนาแลว้ผา่นกระบวนการท างานรว่มกนั  กระบวนการ

ดงักลา่ว เชน่ การอยูเ่บือ้งหลงัรายงานฉบับนี ้ซ ึง่ก าลงัชว่ย

สง่เสรมิการเป็นตวัแทนของนักวชิาการและมมุมองระดบัโลก

อยา่งแทจ้รงิในการแสวงหาแนวทางแกไ้ขวกิฤตทางสงัคม

และระบบนเิวศของโลก 

 
 
 
 
 
 

 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 Fernández- 
Giménez, 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 

12. 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; 

13. See e.g. Cummings et al, 2017; Medie et al 2018; Ituarte-Lima (forthcoming) 
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สทิธมินษุยชนและสิง่แวดลอ้ม 

ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นัในระดบัภมูศิำสตร ์

แผนภำพที ่1: ภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 

แอนโทรโพซนีเป็นแนวคดิทีแ่สดงถงึยคุธรณีวทิยาใหมท่ี่

มนุษยก์ลายเป็นพลงัขบัเคลือ่นหลกัในระบบโลก แนวคดิ

ดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบของโลกมคีวามเชือ่มโยงที่

แข็งแรงระหวา่งกนั และก าลงัเคลือ่นทีอ่ยา่งรวดเร็วเขา้สู่

สภาวะความไมเ่สถยีรทีอ่นัตรายและมคีวามเสีย่งอนัเป็นผล

มาจากผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มของมนุษยท่ั์วโลก14 เมือ่

กลา่วถงึผลกระทบของมนุษย ์สิง่ส าคญัคอืตอ้งตระหนักวา่

ไมใ่ชม่นุษยท์กุกลุม่ในสงัคมทีร่่วมกนัรับผดิชอบในความ

รับผดิชอบเดยีวกนั ซึง่กค็อืความรับผดิชอบตอ่การกระตุน้ให ้

เกดิวกิฤตสงัคมและระบบนเิวศในปัจจบุัน เชน่เดยีวกบัความ

มั่งคัง่ทางเศรษฐกจิทีก่ระจายอยา่งไมเ่ทา่เทยีมกนั15 

มนุษยชาตติอ้งเผชญิกบัความรับผดิชอบทีจ่ะเปลีย่นไปสู่

หนทางทีย่ัง่ยนืและเป็นธรรม   

ในบรบิทของแอนโทรโพซนี วกิฤตการณ์ทางธรรมชาติ

เชือ่มโยงกบัความทา้ทายใหม ่ๆ เชน่ การแพรร่ะบาดของ

ไวรัส COVID-19  การด าเนนิการรว่มกนัแบบพหภุาคแีละ

ความสามัคคตีามหลกัสทิธมินุษยชนเทา่นัน้ทีจ่ะชว่ยให ้

มนุษยส์ามารถรับมอืกบัความทา้ทายทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น 

และมคีวามสามารถในการปรับตวัมากขึน้ เพือ่ประโยชนข์อง

คนรุน่ปัจจบุันและอนาคต 

 
หลกัสทิธมินุษยชนเป็นหัวใจส าคญัของความตกลงระหวา่ง

ประเทศและขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) แตห่ลกัการ

ดงักลา่วก าลงัถกูคกุคามมากขึน้เรือ่ย ๆ เจา้หนา้ทีพ่เิศษของ

องคก์ารสหประชาชาต ิ(UN Special Rapporteurs) เห็นวา่ 

COVID-19 ไมเ่พยีงเป็นความทา้ทายระดบัระหวา่งประเทศที ่

 
 

 

14. Galaz et al (2017); Kotzé (2014) 5 

15. See e.g. Libert et al (2019); Boonstra (2016) 
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รา้ยแรง แตย่งัเป็นการ 'ปลกุกระแสใหม้กีารฟ้ืนฟหูลกั 

สทิธมินุษยชนสากล' เจมสินั เออรว์นิ (Jamison Ervin)  

จากโครงการพัฒนาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) เนน้ย ้าถงึ

ความส าคญัของการด าเนนิการป้องกนั เพือ่จัดการกบัวกิฤต

ความหลากหลายทางชวีภาพท่ัวโลก รวมถงึความเสีย่งตอ่

การระบาดใหญอ่ยา่งเชน่ COVID-19 โดยใหข้อ้สงัเกตวา่ 

'การแกปั้ญหาตัง้แตต่น้หรอืตัง้แตเ่นิน่ ๆ ยอ่มเกดิประโยชน์

อยา่งมหาศาล สว่นการแกปั้ญหาทีล่า่ชา้นัน้จะทวคีวามยาก

ของปัญหามากขึน้ และหากด าเนนิการแกปั้ญหาทีไ่กลเกนิ

จากจดุทีไ่มอ่าจหันหลงักลบัไดอ้าจเกดิประโยชนข์ึน้เพยีง

เล็กนอ้ยหรอืไมเ่กดิประโยชนอ์ันใดเลย'16 

 

กำรท ำควำมเขำ้ใจกำรสอดประสำนระหวำ่งสทิธิ

มนษุยชนและสิง่แวดลอ้ม 

 
สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่มีทีีม่าจากปฏญิญาการประชมุ

องคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์

(Stockholm Declaration) ในปี ค.ศ. 1972 หลงัจากนัน้

ในชว่งไมก่ีท่ศวรรษทีผ่า่นมามกีาร 'กรนีนิง่ (greening)' 

หรอืท าใหส้ทิธมินุษยชนเกีย่วขอ้งกบัการดแูลรักษา

สิง่แวดลอ้ม เชน่ สทิธใินการมชีวีติและสทิธใินทรัพยส์นิ 

เนือ่งจากผูค้นตระหนักมากขึน้วา่ความเสือ่มโทรมของ

สิง่แวดลอ้มมผีลตอ่ความสามารถในการไดรั้บสทิธเิหลา่นี้

อยา่งไร17 

 
ในปัจจบุันนีก้ารด าเนนิการอยา่งมปีระสทิธผิลบนความ

เชือ่มโยงระหวา่งกฎหมายสิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชนใน

มมุมองของความทา้ทายทางสงัคมและระบบนเิวศในปัจจบุัน 

เป็นเรือ่งเรง่ดว่นกวา่ในอดตี ความทา้ทายดงักลา่วยงัรวมไป

ถงึผลกระทบขนาดใหญจ่ากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศและการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

รวมทัง้วธิทีีค่วามทา้ทายดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่

ความสามารถของทกุคนในการไดรั้บสทิธมินุษยชนอยา่ง

เต็มที ่โดยเฉพาะกลุม่เปราะบาง 

 

ขอ้มตขิองทีป่ระชมุสมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาตแิละขอ้

มตขิอง HRC ทีรั่ฐบาลรับรองไดรั้บเอาวธิกีารสอดประสาน

สิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชนรวมทัง้ความเสมอภาคทาง

เพศเขา้ดว้ยกนั18 ขอ้มตเิหลา่นีต้อ่ยอดจากงานของ

เจา้หนา้ทีพ่เิศษขององคก์รสหประชาชาตริวมถงึเดวดิ 

บอยด ์เจา้หนา้ทีพ่เิศษดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม

คนปัจจบุัน และจอหน์ น็อกซ ์(John Knox) อดตี

เจา้หนา้ทีพ่เิศษดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม 

รายงานของพวกเขาชีใ้หเ้ห็นวา่ พันธกรณีของรัฐและความ

รับผดิชอบทางธรุกจิเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ตัวอยา่งเชน่ 

สภาพอากาศ ความหลากหลายทางชวีภาพ และคณุภาพ

อากาศ19
  บอยดไ์ดน้ าเสนอรายงานของเขาตอ่ทีป่ระชมุ

สมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิพรอ้มกบัใหค้วามเห็นวา่ 

การน าหลกัสทิธมินุษยชนในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ไีปปฏบิัต ิ

อาจน าไปสูก่ฎหมายสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้แข็งขึน้และเพิม่การมี

สว่นรว่มของประชาชนในการตดัสนิใจดา้นสิง่แวดลอ้ม20  

สว่นน็อกซไ์ดเ้นน้ย ้าวา่ การพัฒนาทีย่ัง่ยนืจ าเป็นตอ้งอาศัย

ระบบนเิวศทีด่แีละความมเีสถยีรภาพของสภาพภมูอิากาศ 

อกีทัง้การพัฒนาจะตอ้งไมท่ าลายนเิวศบรกิาร (ecosystem 

services)21 หรอืประโยชนท์ีธ่รรมชาตใิหแ้กม่นุษย ์

 
กำรท ำแผนภำพของบรบิทสิง่แวดลอ้มของอำเซยีน 

 
กฎหมายสทิธมินุษยชนรวมทัง้วธิกีารทีม่ชี ือ่วา่ policy-
support tools and methodologies (PSTM) (ซึง่เป็น
เทคนคิและแนวทางทีไ่ดจ้ากการผสานความรูจ้ากศาสตร์
ตา่ง ๆ เพือ่ชว่ยในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไป
ปฏบิัต)ิ เป็นสว่นหนึง่ของธรรมาภบิาล (governance) และ
ยงัเป็นสว่นหนึง่ของทางปฏบิัตทิีด่ าเนนิมาอยา่งยาวนาน ซึง่
ชว่ยปกป้องธรรมชาตแิละประกนัคณุภาพชวีติทีด่สี าหรับทกุ

คน ตวัอยา่งเชน่ การจัดหาน ้าทีส่ะอาดและปลอดภยัมี
ความส าคญัตอ่ดา้นสาธารณสขุ และรักษาความสมบรูณ์ของ
ระบบนเิวศทีค่ ้าจนุภาคเศรษฐกจิทีส่ าคัญ เชน่ การประมง22 
โดยภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตถ้อืเป็นแหลง่
อตุสาหกรรมประมงหลกัของโลก และเตบิโตอยา่งรวดเร็ว
ในชว่งไมก่ีท่ศวรรษทีผ่า่น ซึง่สง่ผลตอ่ปลาในธรรมชาตเิป็น
อยา่งมาก จากภาพรวมของทวปีเอเชยี คาดวา่จะมกีารจับ
ปลาเพิม่ขึน้ในอกี 10 ปีขา้งหนา้ โดยประเทศฟิลปิปินสแ์ละ
อนิโดนเีซยีเป็นสว่นใหญ ่ การลดผลกระทบตอ่ปรมิาณปลา

ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตจ้ าเป็นตอ้งอาศยัหลาย
ปัจจัย รวมถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีส่ง่ผลใหน้ ้า
ในมหาสมทุรมอีณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้และปรากฏการณ์ทะเลกรด 
การจับปลามากเกนิไป และมลพษิชายฝ่ัง23 

 
น ้าดืม่ทีป่ลอดภัย อาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ และ
อากาศบรสิทุธิล์ว้นเป็นสว่นหนึง่ของ NCP หรอืทีเ่รยีกวา่
นเิวศบรกิาร ซึง่ครอบคลมุสนิคา้หรอืประโยชนท์ีม่าจากระบบ
นเิวศ (ecosystem goods and services) หากพจิารณาจาก
แผนภาพที ่2 ซึง่ปรับมาจากกรอบแนวคดิของหน่วยงาน
วทิยาศาสตร-์นโยบายระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชวีภาพและนเิวศบรกิาร (IPBES) และได ้
รวมเอาตวัอยา่งของ NCP จะเห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง
สิง่แวดลอ้มทีด่แีละคณุภาพชวีติทีด่ ี

 

 
 

16. Ervin, ‘Applying the hard lessons of coronavirus to the biodiversity crisis’, UNDP blog, 27 March 2020 
<https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/applying-the-hard-lessons-of-coronavirus-to-the- biodiversity-cri. 
html> 

17. See Knox and Boyd, 2018 

18. See e.g. HRC Resolution 34/20 2017 

19. OHCHR, ‘Special Rapporteur on Human Rights and the Environment’ <https://www.ohchr.org/en/Issues/environment/ 
SRenvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx> 

20. Boyd, 2018 

21. Knox, 2017 

22. Fifth ASEAN State of the Environment Report, 2017 

23. Karki, M et al (eds) The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Asia and the Pacific (IPBES 
2018),The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in Action (FAO, 2020) and OECD-FAO Agricultural 
Outlook 2020-2029 (FAO and OECD Publishing, 2020) 
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แผนภำพที ่2: กรอบแนวคดิของ IPBES และสทิธมินษุยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ทีม่า: ปรับมาจาก IPBES, Diaz et al 2018, Ituarte-Lima and Stromberg 2018  

ภาพประกอบ: Kautsky/Azote 
 

ทวปีเอเชยีมบีทบาทส าคญัในการดแูลมหาสมทุร แนว
ชายฝ่ัง และแมน่ ้า ใหม้สีภาพสมบรูณ์เนือ่งจากขยะพลาสตกิ
จ านวนมากทีส่ดุพบในแมน่ ้าแปดสายในเอเชยี จ านวนขยะ
พลาสตกิดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 95 ของมลพษิขยะพลาสตกิ

ของโลกในมหาสมทุร24  จากการประเมนิของประเทศบรไูน
ดารสุซาลาม กมัพชูา อนิโดนเีซยี มาเลเซยี เมยีนมา 
ฟิลปิปินส ์ไทย และเวยีดนาม พบวา่ ความเสยีหายทาง
เศรษฐกจิทีส่ าคัญมาจากการสญูเสยีนเิวศบรกิาร 
ตวัอยา่งเชน่ ความเสือ่มโทรมของป่าชายเลนสง่ผลใหก้าร
ป้องกนัชายฝ่ังลดลง ท าใหช้มุชนเสีย่งตอ่ภัยธรรมชาตแิละ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมากขึน้25 คาดการณ์วา่การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล 

การรกุล ้าของน ้าเค็มเขา้ไปในแหลง่น ้าจดื และพายไุตฝุ้่ นจะ
เพิม่มลพษิของแหลง่กกัเกบ็น ้าบาดาลหรอืน ้าจดืในพืน้ที่
ชายฝ่ัง สง่ผลใหห้มูเ่กาะเล็ก ๆ จ านวนมากในประเทศแถบ
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้คีวามเสีย่งมากขึน้
เนือ่งจากประชากรบนเกาะตอ้งอาศยัแหลง่น ้าบาดาลซึง่มี
จ านวนจ ากดั และมแีนวโนม้ทีจ่ะเหอืดหายไปในชว่งทีเ่กดิ
ภยัแลง้และอาจปนเป้ือนดว้ยน ้าเค็มในชว่งเกดิพายุ26 

สว่นระบบนเิวศบนบก (territorial ecosystems) นัน้ มี

ความส าคญัตอ่การด ารงชวีติของมนุษยเ์ชน่เดยีวกบัระบบ
นเิวศทะเลและชายฝ่ังทะเล ระบบนเิวศบนบกทีด่จีะสง่เสรมิ 

การด ารงชวีติของประชาชนทั่วทัง้ภมูภิาค ดงันัน้ NCP 

สนับสนุนระบบการผลติอาหารยอ่มกอ่ใหเ้กดิรายไดใ้น

ภมูภิาค และท าใหป้ระชาชนไดรั้บโภชนาการอาหารทีด่ี27 

จากการศกึษาของคณะผูว้จัิย พบวา่ ผูห้ญงิมบีทบาทส าคญั

ในการสง่เสรมิ NCP เพราะอาหารจากระบบวนเกษตรมสีว่น

ชว่ยในการมคีณุภาพชวีติทีด่ ี(โปรดดบูทที ่5 ส าหรับการ

อภปิรายเพิม่เตมิ) แตผู่ห้ญงิตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายที่

ส าคญัเชน่กนั เนือ่งจากในบางประเทศในแถบภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตนั้น้ สทิธใินการครอบครองและใช ้

ประโยชนจ์ากผนืป่า (right to forest tenure) ไดรั้บ

อทิธพิลจากล าดบัชนชัน้ เพศ และศาสนา ท าใหเ้กดิการ

กระจายสทิธคิรอบครองทีด่นิรวมทัง้การครอบครองและใช ้

ประโยชนจ์ากผนืป่าอยา่งไมเ่ป็นธรรม ประกอบกบัความ

ยุง่ยากในกระบวนการทางปกครองทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ช ้

ประโยชนจ์ากป่า (forest producers) รายยอ่ยสามารถตดั

ตน้ไมไ้ด ้สง่ผลเป็นการจ ากดัโอกาสทีผู่ห้ญงิจะเขา้ถงึและ

ไดรั้บประโยชนจ์ากป่า28 

 
เนือ่งจากบางชมุชนขึน้อยูก่บั NCP โดยตรงมากกวา่ชมุชน

อืน่ ๆ เพราะฉะนัน้ การปกป้องสิง่แวดลอ้มทีด่เีป็นเรือ่งทีท่กุ

คนตอ้งใหค้วามส าคญั ตวัอยา่งทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนทีส่ดุ 

 

 

 

 
 

24. ibid 

25. ibid 

26. Schwerdtner Máñez et al (2012) 

27. Fifth ASEAN State of the Environment Report, 2017; Karki et al (2018) 

28. Karki et al 2018; Ituarte-Lima et al (2017) 

มกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ – แนวโนม้ตำมพืน้ฐำน 

ระดบัโลก 

ระดบัทอ้งถิน่ 

คณุภำพชวีติทีด่ ี

ควำมเป็นอยูท่ ีด่ขีองมนษุย ์

กำรอยูร่ว่มกบัธรรมชำต ิ

กำรอยูอ่ยำ่งสมดลุและ 

กลมกลนืกบัผนืแผน่ดนิ 

เชน่ น ้าสะอาดและปลอดภัย 

ทรพัยส์นิของมนษุย ์

เชน่ เงนิทนุส าหรับสง่เสรมิ

การมสีว่นรว่มของประชาชน 

ประโยชนจ์ำกธรรมชำตติอ่ผูค้น 

ผลติภณัฑแ์ละนเิวศบรกิำร 

ผลผลติจำกธรรมชำต ิ

เชน่ การหาปลาในชมุชน

ทอ้งถิน่ 

ตวัขบัเคลือ่นโดยตรงจำก
ธรรมชำต ิ

เชน่ ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ
   สถำบนัและธรรมำภบิำล 

และตวัขบัเคลือ่นอืน่ ๆ 

ตัวอยา่งเชน่ กฎหมายสทิธมินุษยชนและ

เครือ่งมอืเชงินโยบาย เชน่   

การประเมนิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สว่น PSTM เชน่ วธิกีารสรา้งอ านาจทาง

กฎหมาย 

   
ตวัขบัเคลือ่นโดยตรงจำกมนษุย ์

เชน่ การขดุเหมอืงทีก่ระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ 

ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำต ิ

และระบบนเิวศ 

ผนืแผน่ดนิ  

ระบบคณุคำ่ชวีติทีแ่ทจ้รงิ 

เชน่ ระบบนเิวศทางทะเล 
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สตรชีนกลุม่นอ้ย Ifugao ตรงนาขัน้บันไดที ่Banaue, Philippines

 
คอืการผลติยาจากวัตถดุบิธรรมชาต ิผูค้นประมาณสีพั่นลา้น

คนทั่วโลกตอ้งพึง่พายารักษาจากธรรมชาตทิีพ่บในระบบ

นเิวศตา่ง ๆ ส าหรับการดแูลสขุภาพของตน ประมาณรอ้ยละ 

70 ของยาทีใ่ชรั้กษาโรคมะเร็งมแีหลง่ก าเนดิจากธรรมชาต ิ

หรอืเป็นผลติภัณฑส์งัเคราะหท์ีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจาก

ธรรมชาติ29 รายงานการประเมนิระดบัโลกของ IPBES แสดง

ใหเ้ห็นวา่ ความหลากหลายทางชวีภาพและนเิวศบรกิารที่

ลดลงอยา่งไมเ่คยปรากฏมากอ่นทั่วโลกมผีลกระทบรา้ยแรง

ตอ่สขุภาพ ความมั่งคัง่ และความอยูร่อดระยะยาวของ

มนุษย์30 ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคอาเซยีนจงึมคีวามส าคญั

ตอ่การปกป้องสขุภาพของประชาชนและระบบนเิวศ 

 
ความพยายามในการแกปั้ญหาความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้ม

และการปกป้องชวีติอยูใ่ตน้ ้าและบนบกนัน้เกีย่วพันกบัการ

ขจัดความยากจน แมว้า่สถานการณ์จะดขี ึน้ แตภ่มูภิาคเอเชยี

แปซฟิิกมปีระชากร 400 ลา้นคนทีม่ชีวีติอยูอ่ยา่งยากจนจาก

ประชากรทัง้หมด 767 ลา้นคนจากทั่วโลก  ภายใตภ้ายใต ้

กฎหมายสทิธมินุษยชนนัน้ รัฐตา่ง ๆ มพัีนธกรณีตอ่

ประชาชนทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ปราะบาง เชน่ ผูท้ีอ่าศยัอยู่

อยา่งยากจน ซึง่สว่นใหญพ่ึง่พา NCP โดยตรงส าหรับอาหาร 

วัสดกุอ่สรา้ง และการเยยีวยาสขุภาพตามธรรมชาต ิ

 

ตรำสำรทำงกฎหมำยทีส่ ำคญั
ส ำหรบัประเทศในภมูภิำคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้

การตระหนักถงึสทิธมินุษยชนในการมสี ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

สะอาด และยัง่ยนืของประเทศสมาชกิอาเซยีนมาจาก

ความกา้วหนา้ในระดบัสากล ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

และในระบบกฎหมายของประเทศ รวมทัง้ในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

 
ตรำสำรกฎหมำยระหวำ่งประเทศ 

 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดล้งนามและใหส้ตัยาบัน

สนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศหลายฉบับ  กรอบ

หลกัการดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม (The 

Framework Principles on Human Rights and the 

Environment) ไดก้ลา่วถงึวธิกีารทีพั่นธกรณีดา้นสทิธิ

มนุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดรั้บสิง่แวดลอ้มทีด่ ีปลอดภัย 

สะอาด และยัง่ยนื31
 ตวัอยา่งสนธสิญัญาสทิธมินุษยชน

ระหวา่งประเทศทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนไดล้งนามและให ้

สตัยาบัน เชน่ อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่

สตรใีนทกุรปูแบบ (CEDAW) โดยมปีระเทศสมาชกิ 10 

ประเทศเป็นภาคขีองสนธสิญัญานี ้(ดตูารางที ่2) ภายใต ้

อนุสญัญา CEDAW พันธกรณีของรัฐมคีวามเกีย่วขอ้งอยา่ง

มากกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งสทิธิ

สตรใีนพืน้ทีช่นบท ขอ้บทที ่14 ของอนุสญัญานีร้ะบวุา่: 

 
รัฐภาคตีอ้งค านงึถงึปัญหาทีเ่ฉพาะสตรใีนชนบทตอ้ง

เผชญิ และบทบาทส าคญัทีส่ตรใีนชนบทมบีทบาทใน

การอยูร่อดทางเศรษฐกจิของครอบครัว รวมทัง้การ

ท างานของสตรเีหลา่นีใ้นภาคเศรษฐกจิทีไ่มไ่ดส้รา้ง

รายได ้และรัฐตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวง 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารบังคบัใชบ้ทบัญญัตขิองอนุสญัญา

ฉบับนีก้บัสตรใีนพืน้ทีช่นบท 

 
ขอ้บทที ่14 กลา่วเพิม่เตมิวา่ผูห้ญงิมสีทิธทิีจ่ะ: 

 

(a) มสีว่นรว่มในการชีแ้จงรายละเอยีดและการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาในทกุระดบั...(e) จัดตัง้กลุม่

ชว่ยเหลอืตนเองและสหกรณ ์เพือ่ใหไ้ดรั้บการเขา้ถงึ

ทางเศรษฐกจิทีเ่ทา่เทยีมผา่นการจา้งงานหรอือาชพี

อสิระ และ (f) มสีว่นรว่มในกจิกรรมทัง้หมดของชมุชน

 
 

29. Diaz et al (2019) 
30. ibid 

24 31. Knox (2018) 
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ปฏญิญำสำกลวำ่ดว้ยสทิธมินษุยชน 

ตรำสำรสทิธมินษุยชนระหวำ่งประเทศ 
ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CMW, CPD, ICCPED 

 

กฎบตัรอำเซยีน 
 

ปฏญิญำอำเซยีนวำ่ดว้ยสทิธมินษุยชน 

คณะกรรมำธกิำรระหวำ่งรฐับำล

อำเซยีนวำ่ดว้ยสทิธมินษุยชน 

(AICHR) 

   

   

คณะกรรมำธกิำรอำเซยีนวำ่

ดว้ยสทิธแิรงงำนตำ่งชำต ิ

(ACMW) 

คณะกรรมำธกิำรดำ้นสตร ี
(ACW) 

คณะกรรมำธกิำรอำเซยีนวำ่ดว้ยกำรสง่เสรมิ 

สทิธสิตรแีละเด็ก (ACWC) 

ตำรำงที ่1: กำรใหส้ตัยำบนัสนธสิญัญำหลกัดำ้นสทิธมินษุยชนโดยประเทศในอำเซยีน 
 

 บรไูน 

ดำรสุซำลำม 

 
กมัพชูำ 

 
อนิโดนเีซยี 

 
ลำว 

 
มำเลเซยี 

 
เมยีนมำ 

 
ฟิลปิปินส ์

 
สงิคโปร ์

 
ไทย 

 
เวยีดนำม 

 
% 

ICERD  R R R   R S R R 60 

ICCPR 
 R R R   R  R R 60 

 

ICESCR 
 

R R R 
 S R 

 
R R 60 

 

CEDAW R R R R R R R R R R 100 

 

CAT S R R R 
  

R 
 

R R 60 

 

CRC R R R R R R R R R R 100 

 
ICRMW 

 
S R 

   
R 

   
20 

 

ICCPED 
 R S S 

    
S 

 
10 

 

CRPD R R R R R R R R R R 100 
 

% 23 89 89 78 34 34 89 34 78 78 
 

ทีม่า: Nonthasoot, S. (2016)  

S=ลงนามแลว้; R=ใหส้ตัยาบัน 

 
แผนภำพที ่3: อำเซยีนและสทิธมินษุยชน 

 

ทีม่า: ปรับมาจาก Nonthasoot, S. (2016) 



 

แผนภำพที ่4: เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื (SDG) 

 
 

ทีม่า: UN Sustainable Development Goals 

 

นอกจากประเทศสมาชกิอาเซยีนเขา้เป็นภาคใีนสนธสิญัญา

สทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศตา่ง ๆ แลว้ ประเทศเหลา่นีย้งั

เป็นภาคขีองขอ้ตกลงพหภุาคดีา้นสภาพแวดลอ้ม (MEA) 

จ านวนมากเชน่กนั32 การก าหนดใหห้ลกัสทิธมินุษยชนเป็น

หลกัการส าคัญใน MEA และตราสารทางกฎหมายในดา้น

สิง่แวดลอ้มในระดบัภมูภิาค ระดับชาต ิและระดบัทอ้งถิน่มี

ความส าคญัเชน่เดยีวกบักระบวนการบรูณาการสิง่แวดลอ้ม

ในตราสารสทิธมินุษยชนทีไ่ดก้ลา่วถงึกอ่นหนา้นี้ (ดหูัวขอ้ 

3.2 และ 3.3) 

 

จากแผนภาพที ่4 จะเห็นวา่ วาระการพัฒนาทีย่ัง่ยนืปี ค.ศ. 

2030 และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ไดเ้นน้ย ้าถงึ

ความส าคญัของความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่ปกป้อง

โลกและสง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูค้น เป้าหมายที ่16 

พยายามทีจ่ะ 'สง่เสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพือ่การ

พัฒนาทีย่ัง่ยนื ใหท้กุคนสามารถเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

และสรา้งสถาบันทีม่ปีระสทิธผิลและครอบคลมุในทกุระดบั'33 

เป้าหมายนีม้คีวามเชือ่มโยงระหวา่งกนักบัเป้าหมายอืน่ๆ เชน่ 

การแกปั้ญหาสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่ตน้ ้า (เป้าหมายที ่14) สิง่มชีวีติ

บนบก (เป้าหมายที ่15) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(เป้าหมายที ่13) และความเสมอภาคทางเพศ (เป้าหมายที ่

5) 

 
ตรำสำรของอำเซยีน 

 
ประเทศสมาชกิอาเซยีนมลีว้นความหลากหลาย  

ตวัอยา่งเชน่ ในขณะทีม่ปีระชากรมากกวา่ 100 ลา้นคน

อาศยัอยูใ่นประเทศฟิลปิปินส ์ประเทศบรไูนมปีระชากรนอ้ย

กวา่ครึง่ลา้น34 ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศสงิคโปรม์คีา่ดชัน ี

การพัฒนามนุษย ์(HDI) สงูทีส่ดุ (0.935) ในกลุม่ประเทศ

สมาชกิอาเซยีน และอยูใ่นอนัดับที ่9 ของโลก ในขณะที่

กมัพชูามคีา่ HDI ต า่ทีส่ดุ (0.581) ในอาเซยีน และอยูใ่น

อนัดบัที ่146 ของโลก35  อยา่งไรกต็าม ความหลากหลายนี้

ไมไ่ดอ้ปุสรรคตอ่ประเทศสมาชกิในการบรรลฉัุนทามตใินการ

รับรองสทิธมินุษยชนในการมสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

สะอาด และยัง่ยนืใน AHRD หรอืการรับรองขอ้ตกลงดา้น

สิง่แวดลอ้มระดับภมูภิาคหลายฉบับ  ความทา้ทายทีส่ าคญั

อยูท่ีก่ารน าตราสารระดบัภมูภิาคเหลา่นีม้าใชใ้นทางปฏบิัต ิ

แตส่ ิง่นีท้ าใหก้ารท าความเขา้ใจภมูทัิศนท์างกฎหมายของ

อาเซยีนในปัจจุบันมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ เพือ่เรยีนรูจ้าก

ความกา้วหนา้ นวัตกรรมหรอืแนวทางใหม ่ๆ และอปุสรรค

ของประเทศตา่ง ๆ ในการท าใหส้ทิธมินุษยชนและ

สิง่แวดลอ้มทีด่เีกดิขึน้จรงิกบัประชาชนในภมูภิาค 

 
อาเซยีนอยูใ่นต าแหน่งยทุธศาสตรท์ีท่ าใหค้วามยัง่ยนืเป็น

หลกัการส าคัญในตราสารสทิธมินุษยชน ตราสารทางกฎ

หมายเหลา่นีร้วมไปถงึ กฎบัตรอาเซยีน (ค.ศ. 2008) ซึง่

ไดรั้บการใหส้ตัยาบันโดยประเทศสมาชกิทัง้ 10 ประเทศ กฎ

บัตรไดก้ลา่วถงึการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนใน

อารัมภบท และในขอ้ 14 ไดก้ลา่วถงึการจัดตัง้องคก์รสทิธิ

มนุษยชนในระดับภมูภิาค  ดว้ยเหตนี้ คณะกรรมาธกิาร

ระหวา่งรัฐบาลอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (AICHR) จงึ

ถกูกอ่ตัง้ข ึน้อยา่งเป็นทางการในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 2009  

นอกจากนี ้ยงัมกีลไกอืน่ ๆ ในการสง่เสรมิสทิธขิองกลุม่

บคุคลเฉพาะ ไดแ้ก ่คณะกรรมาธกิารอาเซยีนวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธสิตรแีละเด็ก (ACWC) ในปี ค.ศ. 

2010 (โปรดดแูผนภาพที ่3) 

 
 
 
 
 

 

32. See UNEP, ‘Access Information on Multilateral Environmental Agreements’, InforMEA 

33. UN Department of Economic and Social Affairs, ‘SDG 16’, SDGs Knowledge Platform, accessed 15 April 2020 

34. UN Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects (2019) 

26 35. Pedro Conceição, ‘Overview’, Human Development Report 2019, UNDP 



 

สว่นการรับรองสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะอาด 

และยัง่ยนืนัน้ AHRD ไดใ้หก้ารรับรองไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ 

28(f): 

 

บคุคลทกุคนมสีทิธใินมาตรฐานการครองชพีทีเ่พยีงพอ

ส าหรับตนเองและครอบครัวรวมถงึ…สทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะอาด และยัง่ยนื 

 
นอกจากนี ้ในวสิยัทัศนป์ระชาคมอาเซยีนปี ค.ศ. 2025 

(ASEAN Vision 2025) ทีจั่ดท าในปี ค.ศ. 2015 ไดก้ลา่วไว ้

อยา่งชดัเจนในหลกัการส าคัญวา่: 

 
…สทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน คณุภาพชวีติที่

สงูขึน้ และผลประโยชน์ทีป่ระชาคมสรา้ง ตอกย ้า

ความรูส้กึของการอยูร่ว่มกนัและอตัลกัษณ์รว่มของ

อาเซยีน โดยมวีัตถปุระสงคแ์ละหลกัการของกฎบัตร

อาเซยีนเป็นแนวทาง 

 
ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดรั้บรองปฏญิญา

อาเซยีนวา่ดว้ยการด าเนนิงานตามวสิยัทัศนป์ระชาคม

อาเซยีนปี ค.ศ. 2025 และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืโดย

ค านงึถงึมติหิญงิชาย (ASEAN Declaration on the 

Gender-Responsive Implementation of the ASEAN 

Community Vision 2025 and Sustainable 

Development Goals)36 

 
อาเซยีนยงัไดน้ าแนวทางการใชส้ทิธมินุษยชนเป็นฐานไป

เป็นแนวทางหลกัของตราสารอาเซยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม  

เชน่เดยีวกบัทีอ่าเซยีนไดน้ าหลักการพัฒนาทีย่ั่งยนืเป็น

หลกัการและแนวทางส าคญัในตราสารสทิธมินุษยชนของ

อาเซยีน เพือ่แกไ้ขปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้า 

พืน้ดนิ และอากาศ อาเซยีนมแีผนยทุธศาสตรร์ะดบัภมูภิาคทีม่ี

ขอบเขตทีค่รอบคลมุประเด็นทีแ่ตกตา่งกนั แตเ่กีย่วพันกนั เชน่ 

การจัดการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนื ความหลากหลายทางชวีภาพ และ

การคา้สตัวป่์าทีผ่ดิกฎหมาย37  ในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ

มลพษิทางอากาศทีเ่กีย่วขอ้งซึง่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของ

ประชาชนและระบบนเิวศ ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดล้งมติ

ยอมรับความตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลผกูพันตามกฎหมาย 

ซึง่กค็อืขอ้ตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยมลพษิจากหมอกควันขา้มแดน 

(AATHP) 

 
ควำมคบืหนำ้ในกรอบกฎหมำยระดบัชำต ิ

 
มากกวา่สามในสีข่องประเทศท่ัวโลกไดก้ลา่วถงึสทิธใิน

สิง่แวดลอ้ม และ/หรอืความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่ง

ชดัเจนในรัฐธรรมนูญของตน38 สว่นประเทศสมาชกิอาเซยีน

นัน้ มคีวามกา้วหนา้ทางกฎหมายในการรับรองสทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนรัฐธรรมนูญของตน และกฎหมายอืน่ๆ (ดู

ตารางที ่2) ตวัอยา่งเชน่ มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญของ

ประเทศฟิลปิปินสย์นืยนัวา่ 'รัฐตอ้งปกป้องและพัฒนาสทิธิ

ของประชาชนในการมรีะบบนเิวศทีส่มดลุและดใีหส้อดคลอ้ง

กบัความกลมกลนืของธรรมชาต'ิ39 อยา่งไรกต็าม ภมูภิาค

อาเซยีนยงัคงประสบความทา้ทายในการรับรองและปฏบิัต ิ

ตามสทิธดิงักลา่ว

 

ตำรำงที ่2: กำรรบัรองทำงกฎหมำยตอ่สทิธใินกำรมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนประเทศอำเซยีน 
 

ประเทศ รฐัธรรมนูญ กฎหมำยอืน่ ๆ 

บรไูนดารสุซาลาม ไมม่ ี ไมม่ ี

กมัพชูา ไมม่ ี ไมม่ ี

อนิโดนเีซยี ม ี
 

ม ี

 
ลาว 

 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี

มาเลเซยี ม ี(ไมช่ดัเจน) ไมม่ ี

เมยีนมา ไมม่ ี ไมม่ ี

ฟิลปิปินส ์ ม ี
 

ม ี

 
สงิคโปร ์

 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี

ไทย ม ี ม ี

เวยีดนาม ม ี
 

ม ี

ทีม่า: น ามาจากสมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิรายงานของเจา้หนา้ทีพ่เิศษในประเด็นพันธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมี
ส ิง่แวดลอ้มทีด่ ีปลอดภัย สะอาด และยั่งยนื Annex V: Asia-Pacific region. A/HRC/43/53/ Annex V, 14 February 2020 

 
 
 

36. ASEAN Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable 

Development Goals, 

37. ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report (2017) 

38. See Boyd (2011, 2012 and 2018) 

39. Constitution of the Republic of the Philippines 1987 27 



 

 

หอ้ง Human Rights and Alliance of Civilizations ในอาคารส านักงานใหญข่องสหประชาชาตใิน Geneva, Switzerland 

 

 

พลงัขบัเคลือ่นทีเ่ชือ่มโยงกนัใน
กำรตระหนกัถงึสทิธใินกำรมี
ส ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

 
ความกา้วหนา้ทางกฎหมายวา่ดว้ยสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มที่

ดใีนระดบัระหวา่งประเทศ ระดบัภมูภิาค และระดับชาตจิะเป็น

กญุแจส าคัญในการรับมอืกบัความทา้ทายและโอกาสทาง

สงัคมและระบบนเิวศในปัจจบุัน  นอกจากนี ้ควรมกีารจัดการ

ปัญหาในประเด็นทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัขอ้ทา้ทายตา่ง ๆ อนั

ไดแ้ก ่ความเสมอภาคทางเพศ การใหค้วามเป็นธรรมตาม

ชว่งวัย สทิธขิองนักปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และสทิธขิองบคุคลทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีไ่มม่ั่นคง 

 
การท าใหค้วามเสมอภาคทางเพศและการเพิม่ขดี

ความสามารถใหก้บัสตรแีละเด็กหญงิทกุคน (เป้าหมายที ่5 

ของ SDGs) บรรลผุล จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงบรรทัดฐาน

หรอืเกณฑท์างสงัคมทีไ่มเ่ป็นธรรมและอ านาจในการ

ขบัเคลือ่นประเด็นเหลา่นี้ ตลอดจนพัฒนากรอบกฎหมายที่

สง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งหญงิและชาย และระหวา่ง

เด็กหญงิและเด็กชาย ใหก้า้วหนา้ขึน้40  จากขอ้มลูตัง้แตปี่ 

ค.ศ. 2000-2016 ซึง่มาจากประมาณ 90 ประเทศ พบวา่ ใน

การท างานทีไ่มไ่ดรั้บคา่จา้ง ผูห้ญงิใชเ้วลาท างานมากกวา่

ผูช้ายประมาณสามเทา่41 ท าใหพ้วกเธอมเีวลาเขา้รว่มใน

กจิกรรมอืน่ ๆ นอ้ยลง รวมถงึการด าเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากนี ้ยงัมคีวามเปราะบางอนัเนือ่งมาจากเพศและวัยซึง่

เป็นประเด็นทีต่อ้งพจิารณา ตวัอยา่งเชน่ มลพษิของเสยีที่

เป็นพษิในน ้าดืม่มผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่สขุภาพของ 

 
มนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบทีร่นุแรงตอ่สตรมีคีรรภ์

และเด็ก42 ในการแกไ้ขปัญหาความเสมอภาคทางเพศและ

การใหค้วามเป็นธรรมตามชว่งวัย (เชน่ ความยตุธิรรมดา้น

สภาพภมูอิากาศระหวา่งคนรุน่ปัจจบุันและอนาคต) รายงานนี้

กา้วไปไกลกวา่การบรรยายเรือ่ง "ความเปราะบาง" ทีม่ัก

น าเสนอผูห้ญงิ เด็กและเยาวชนวา่ออ่นแอหรอืเป็นฝ่ายทีไ่ม่

โตต้อบ แตร่ายงานฉบับนีจ้ะกลา่วถงึประเด็นการตระหนักถงึ

ความทา้ทายทีผู่ห้ญงิตอ้งเผชญิโดยเนน้วธิทีีผู่ห้ญงิเป็น

ตวัแทนของการเปลีย่นแปลงเพือ่ปกป้องและจัดการ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื โดยยกตวัอยา่งจากประเทศในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่แนวทางดังกลา่วสอดคลอ้งกบัขอ้มต ิ

UN HRC ปี ค.ศ. 2018 ทีไ่ดม้กีารรอ้งขอใหเ้จา้หนา้ทีพ่เิศษ

ดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้มของสหประชาชาต ิ'ปรับ

ใชม้มุมองเรือ่งเพศโดยค านงึถงึสถานการณ์เฉพาะของสตรี

และเด็กหญงิ และระบกุารเลอืกปฏบิัตทิางเพศและความ

เปราะบาง รวมทัง้กลา่วถงึแนวปฏบิัตทิีด่ที ีท่ ำใหส้ตรแีละ

เด็กหญงิท ำหนำ้ทีเ่ป็นตวัแทนของกำรเปลีย่นแปลงใน

การปกป้องและจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื' 

(A/HRC/RES/37/8, ยอ่หนา้ที ่7 (h), เนน้โดยผูเ้ขยีน) 

 
ในปี 2018 มกีารประเมนิวา่นักปกป้องสทิธมินุษยชน 

นักขา่ว และนักสหภาพแรงงานอยา่งนอ้ย 1,019 คน ถกูฆา่

ใน 61 ประเทศทั่วโลกนับตัง้แตปี่ ค.ศ. 2015 ซึง่เทยีบเทา่

กบัหนึง่คนตอ่วัน43 คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแหง่

สหประชาชาต ิ(HRC) แสดงความกงัวลเป็นอยา่งมาก ’ที่

นักปกป้องสทิธมินุษยชนทีจั่ดการกบัปัญหาสิง่แวดลอ้ม

และความรับผดิชอบตอ่สว่นรวม เป็นหนึง่ในกลุม่นักปกป้อง

สทิธมินุษยชน ทีถ่กูเปิดเผยและมคีวามเสีย่งมากทีส่ดุ'44

 
 
 

 

40. UN Economic and Social Council, special edition: Progress towards the Sustainable Development Goals: Report of the Secretary- 
General, 8 May 2019, E/2019/68 

41. ibid 

42. See various resources on women, children and chemicals at http://gender-chemicals.org/protecting-the- health-of-women- 
children-and-future-generations 

28 43. UN HRC, Human rights and the environment (2018) Resolution A/HRC/RES/37/8 
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นาขา้วในอนิโดนเีซยีทีต่อ้งพึง่พาความหลากหลายทางชวีภาพและนเิวศบรกิารในการผลติ 
 

กลุม่บคุคลมากมายในหลายประเทศในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตก้ าลงัประสบกบัการถกูลดิรอนสทิธิ

เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นและการแสดงออก  

สถานการณ์นีส้ง่ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่การท างานของ

นักปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มในการปกป้อง

ดนิแดน การด ารงชวีติ และสิง่แวดลอ้ม45 แมว้า่จะมคีวาม

คบืหนา้ในการใหค้วามคุม้ครองบคุคลเหลา่นี ้เชน่ การ

จัดการประชมุประชาสงัคมอาเซยีน/การประชมุอาเซยีนภาค

ประชาชน (ACSC/APF) แตภ่าคประชาสงัคมไดเ้ผชญิกบั

ปัญหาทีส่ าคัญในการรับฟังเสยีงของพวกเขา และการ

เชือ่มโยงปัญหาดงักลา่วใหไ้ดรั้บการแกไ้ขในระดบัภมูภิาค 

กลา่วคอื เพือ่ใหปั้ญหาเหลา่นีม้อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของ

อาเซยีนอยา่งมปีระสทิธผิล46 

 
ในบทที ่5 มกีารจัดแสดงตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรมของสตรแีละ

เด็กหญงิทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนของการเปลีย่นแปลงใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้แมว้า่เนือ้หาในบทดงักลา่ว

จะมุง่เนน้ไปทีส่ทิธสิตรเีป็นหลกั แตย่งัจ าเป็นตอ้งมกีารวจัิย

เพิม่เตมิเพือ่การท าความเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ตอ่ประเด็น

ความเสมอภาคทางเพศและสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี 

ประเด็นเรือ่งความเสมอภาคทางเพศเป็นหัวขอ้กวา้ง ๆ ที่

รวมถงึสทิธ ิทรัพยากร และโอกาสของผูห้ญงิและผูช้าย 

เด็กหญงิและเด็กชาย ตลอดจนอตัลกัษณ์ทางเพศอืน่ ๆ ที่

อยูน่อกเหนอืจากเพศชายหญงิ ไดแ้ก ่เลสเบีย้น เกย ์ไบ

เซก็ชวล ทรานเจนเดอร ์เควยีร ์และอนิเตอรเ์ซก็ส ์

(LGBTQI)47 

 
ความพยายามทีจ่ะท าใหส้ทิธมินุษยชนของประชาชนใน

สถานการณ์ทีเ่ปราะบางไดรั้บความคุม้ครองตอ้งรวมถงึการ

ค านงึถงึอ านาจขบัเคลือ่นสงัคมและระบบนเิวศ และอ านาจที่

กอ่ใหเ้กดิความเปราะบางและการกดีกนัออกจากสงัคม48 

กลุม่เฉพาะ เชน่ ชาวนา คนยากจนในเมอืง ชาวประมง 

ผูห้ญงิ เยาวชนและเด็ก ชนพืน้เมอืง ผูอ้พยพยา้ยถิน่ และคน

พกิาร อาจจะตกอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ปราะบางและความ

เสีย่งทีทั่บซอ้นกนั การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัอ านาจ 

ขบัเคลือ่นเหลา่นีใ้นบรบิทอาเซยีนจะชว่ยใหผู้ป้ฏบิัตหินา้ที ่

รวมถงึเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีท่ างานในฝ่ายนติบิัญญัต ิบรหิาร 

และตลุาการ รวมทัง้ผูบ้รหิารธรุกจิ ท างานรว่มกบัผูถ้อืสทิธ ิ

เพือ่จัดการกบัตน้ตอของความไมย่ัง่ยนืและความไมเ่ทา่

เทยีมกนั และมสีว่นชว่ยในการท าใหส้ทิธมินุษยชนในการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่เีกดิขึน้จรงิในสงัคม โดยไมท่ิง้ใครไวข้า้ง

หลงั 

 
ตราสารทางกฎหมายในระดบัระหวา่งประเทศ ระดบัภมูภิาค 

และระดบัชาตไิดก้ าหนดกรอบนโยบายส าหรับอาเซยีน 

เพือ่ใหค้วามยัง่ยนืกลายเป็นแนวทางหลกัในตราสารสทิธิ

มนุษยชน และในทางกลบักนั อาเซยีนไดน้ าแนวทางการใช ้

หลกัสทิธมินุษยชนเป็นฐานมาเป็นแนวทางหลกัในขอ้ตกลง

ดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัภมูภิาค  ความกา้วหนา้ทางกฎหมาย 

และแนวปฏบิัตทิีด่ใีนภมูภิาคนี้แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไป

ไดท้ีแ่ทจ้รงิของการเปลีย่นแปลงเพือ่การด าเนนิการในระดบั

ทีส่งูขึน้และมปีระสทิธผิล เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บสทิธใินการ

มสีทิธแิวดลอ้มทีด่ ีและบรรลเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

(SDGs)49  แนวปฏบิัตทิีด่เีหลา่นีไ้มเ่พยีงน าโดยผูป้ฏบิัต ิ

หนา้ทีเ่ทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึผูถ้อืสทิธดิว้ย แนวปฏบิัตเิหลา่นี้

แสดงใหเ้ห็นถงึการตอบสนองตอ่ความทา้ทายเชงิระบบของ

ยคุแอนโทรโพซนีนัน้เป็นไปไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เชน่ การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความเสือ่มโทรมของระบบ

นเิวศ และการสญูพันธุข์องสิง่มชีวีติจ านวนมาก  อยา่งไรก็

ตาม ยงัคงมหีลายประเด็นทีต่อ่ด าเนนิการใหส้ าเร็จ  

เพราะฉะนัน้ การรับมอืกบัความทา้ทายเหลา่นีใ้หป้ระสบ

ความส าเร็จจะตอ้งอาศยัการท างานรว่มกนัของผูต้รา

กฎหมายและก าหนดนโยบาย นักวชิาการ และนักปฏบิัตทิีม่ ี

ประสบการณ์หลากหลาย มคีวามเชีย่วชาญในหลายสาขา 

และมคีวามรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีเ่ป็นอยา่งด ีนอกจากนี ้การสรา้ง

องคค์วามรูร้ว่มกนั หลกัสทิธมินุษยชน และแนวทางการ

แกปั้ญหาโดยอาศยัธรรมชาตเิป็นพืน้ฐาน จะสง่เสรมิให ้

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้หเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีวและเจรญิ

มั่งคัง่ในยคุแอนโทรโพซนี 
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