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สำระส ำคญั 

• เพือ่ตอบสนองตอ่ความทา้ทายในยคุแอนโทรโพซนี จ าเป็นตอ้งมี

การควบคมุและก ากบัดแูลในเชงิกลยทุธแ์ละด าเนนิการรว่มกนัใน

ทกุระดบั หากพจิารณาในระดบัสากล ประเทศสมาชกิอาเซยีน

ไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ขา้เป็นภาคขีองอนุสญัญาออรฮ์สู 

นอกจากนี้ ประเทศตา่ง ๆ ยงัสามารถมสีว่นรว่มในความตกลง 

พหภุาคดีา้นสภาพแวดลอ้ม (MEA) และอนุสญัญาดา้นสทิธิ

มนุษยชนตา่ง ๆ เพือ่เสรมิสรา้งการด าเนนิการระหวา่งประเทศและ

สนับสนุนการเห็นคณุคา่ของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ทีั่วโลก 

 

• ในระดบัภมูภิาค ประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถเจรจาเกีย่วกบั

ตราสารกฎหมายทีป่รับใหเ้หมาะกบัภมูภิาคของตน ซึง่อาจอยูใ่น

รปูแบบของอนุสญัญาวา่ดว้ยการเขา้ถงึขอ้มลู การมสีว่นรว่มของ

ประชาชนในการตดัสนิใจสาธารณะ และการเขา้ถงึกระบวนการ

ยตุธิรรมในประเด็นสิง่แวดลอ้ม หรอือาจเป็นความตกลงทีก่วา้ง

ขึน้ซึง่ก าหนดองคป์ระกอบเชงิกระบวนการและเชงิเนือ้หาของ

สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

 

• เพือ่สนับสนุนการปฏบิัตติราสารตา่ง ๆ ของอาเซยีน ประเทศ

สมาชกิอาเซยีนสามารถจัดตัง้กลไกการตรวจสอบระดบัภมูภิาค 

เพือ่ตรวจสอบการคุม้ครองสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีหรอือาจ

ใหอ้ านาจคณะกรรมาธกิารระหวา่งรัฐบาลอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธิ

มนุษยชน (AICHR) มอี านาจตรวจสอบกรณีการไมป่ฏบิัตติาม

ความตกลงใหมห่รอืทีม่อียู ่

 

• สว่นการด าเนนิการในระดบัชาตนัิน้ จ าเป็นตอ้งอาศยักฎหมาย  

ค าวนิจิฉัยของศาล และนโยบายตา่ง ๆ รวมกนั เพือ่ใหก้าร

คุม้ครองสทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีด่เีกดิประสทิธผิล ส าหรับ

ประเทศทีย่งัไมม่ศีาลช านัญพเิศษดา้นสิง่แวดลอ้ม ("green 

benches’") สามารถพจิารณาจัดตัง้ศาลได ้นอกจากนี ้ประเทศ

สมาชกิสามารถขยายขดีความสามารถของสถาบันสทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิ(NHRI) หรอืจัดตัง้ NHRI ในกรณีทีย่ังไมม่กีารจัดตัง้ 

ตลอดจนเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าโดยสตรเีป็นผูข้บัเคลือ่น เพือ่

ยกระดบัประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากความเทา่เทยีมกนัทางเพศในการ

ด าเนนิการตามสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ควำมเป็นมำ 

การเริม่ตน้ของยคุแอนโทรโพซนีไดน้ ามาซึง่ความทา้ทาย

ทางสงัคมและระบบนเิวศทีต่อ้งไดรั้บการแกไ้ขในทกุระดบั 

ไมว่า่จะเป็นระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบัโลก นับเป็น

ครัง้แรกในประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตทิีป่ระชาชนมอี านาจ

รว่มกนัในการปรับเปลีย่นโลกในระดบัสากล  อยา่งไรกต็าม 

ปัญหารว่มกนัของภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เชน่ ขยะ

พลาสตกิในน ้า มลพษิทางอากาศขา้มพรมแดน และของเสยี

อนัตรายในทางน ้าและบรเิวณชายฝ่ัง สง่ผลกระทบตอ่

สขุภาพและการด ารงชวีติของมนุษย ์ ดว้ยเหตนุี ้กลไกทีม่ี

ประสทิธผิลเพือ่ประชาชนไดรั้บสทิธมินุษยชนในการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่มีคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในบรบิทของความทา้

ทายทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งกนัเหลา่นี ้

 

รายงานฉบับนีจั้ดท าแผนภาพพันธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนที่

เกีย่วขอ้งกบัสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ขีองประเทศใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ดงัทีร่ะบไุวใ้นบทน า 
 

มมุมองภมูปิระเทศของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
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สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่เีป็นแนวคดิทีค่รอบคลมุ แมม้ี

การใชค้ าศพัทแ์ตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ ส าหรับ

อาเซยีนนัน้ ไดก้ลา่วถงึสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ใีน

ปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (AHRD) โดยใช ้

ถอ้ยค าวา่ 'สทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะอาด 

และยัง่ยนื'  นอกจากนี ้ยงัมแีนวปฏบิัตทิีด่ใีนการคุม้ครอง

สทิธทิีป่ระเทศสมาชกิไดด้ าเนนิการใหก้า้วหนา้ขึน้ โดย

รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศ กฎหมายภายในรัฐ และ

ค าพพิากษาบรรทัดฐาน และอาเซยีนในฐานะองคก์าร

ระหวา่งประเทศในระดบัภมูภิาคไดด้ าเนนิการเพือ่รับมอืกบั

ความทา้ทายทางสงัคมและระบบนเิวศทีเ่กดิขึน้รว่มกนัใน

ภมูภิาค 

 
ส าหรับเนือ้หาของบทสดุทา้ยนี ้จะเป็นการเสนอแนะวธิกีาร

ส าหรับการด าเนนิการในระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค รวมทัง้

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัพันธกรณีในระดบัโลก โดยมี

จดุมุง่หมายโดยรวม คอื การเพิม่ความยัง่ยนืและความมั่งคัง่

ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยเป็นภมูภิาค ‘สเีขยีว’ 

และมคีวามมั่งคัง่ ซึง่ประชาชนทกุคนสามารถมคีณุภาพชวีติ

ทีด่ทีจากการมสีว่นรว่มของธรรมชาตทิีม่ตีอ่การด ารงชวีติ

ของตน (NCP) โดยปราศจากการเลอืกปฏบิัต ิและสามารถมี

สว่นชว่ยในการปกป้องสิง่แวดลอ้มทีด่สี าหรับคนรุน่ปัจจบุัน

และอนาคต 

กำรด ำเนนิกำรระดบัชำต ิ

กำรตรำกฎหมำย 

 

อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์ไทย และเวยีดนามไดรั้บรองสทิธใิน

การมสีภาพแวดลอ้มทีด่ไีวอ้ยา่งชดัเจนในรัฐธรรมนูญของ

ประเทศ ซึง่เป็นตราสารทางกฎหมายระดบัสงูสดุของ

ประเทศ สว่นมาเลเซยีนัน้ยอมรับสทิธนิีโ้ดยปรยิายผา่นทาง

ค าวนิจิฉัยของศาล โดยผูพ้พิากษาเป็นผูอ้ธบิายขยายความ

ไวใ้นค าพพิากษาเกีย่วกบัเนือ้หาของสทิธใินการมชีวีติตามที่

อา้งถงึในมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแหง่สหพันธรัฐมาเลเซยี 

โดยใหเ้หตผุลวา่บทบัญญัตนิีป้ระกอบดว้ยสทิธทิีจ่ะใชช้วีติ

ในสิง่แวดลอ้มทีด่แีละปราศจากมลพษิ  สว่นบรไูน กมัพชูา 

สปป.ลาว พมา่ และสงิคโปรนั์น้ แมไ้มไ่ดใ้หก้ารรับรองสทิธนิี้

ในรัฐธรรมนูญ526 แตใ่หก้ารรับรองมติเิชงิเนือ้หาและเชงิ

กระบวนการของสทิธดิงักลา่วในกฎหมายภายในประเทศและ

ค าวนิจิฉัยของศาล 

 

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตไ้ดใ้หก้ารรับรอง

ในองคป์ระกอบเชงิเนือ้หำของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มที่

ด ีเชน่ การกลา่วถงึอำกำศบรสิทุธิแ์ละองคป์ระกอบเชงิ

กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งของสทิธดิงักลา่วในฟิลปิปินส5์27  

 

การประมงน ้าจดืสง่เสรมิการด าเนนิชวีติใน Solorejo, East Java, 
Indonesia 

 
สทิธใินสภำพภมูอิำกำศทีป่ลอดภยัไดรั้บการยอมรับ 

เชน่เดยีวกนั เชน่ ในรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย528 

นอกจากนี ้ยงัมบีทบัญญัตรัิฐธรรมนูญและกฎหมายทีก่ลา่วถงึ

องคป์ระกอบของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่มีากกวา่หนึง่

องคป์ระกอบ ตวัอยา่งเชน่ รัฐธรรมนูญของไทย ปี ค.ศ. 2017 

กลา่วถงึน ำ้ทีป่ลอดภยัและสขุำภบิำลทีเ่พยีงพอและ

เหมำะสม รวมถงึสภำพภมูอิำกำศทีป่ลอดภยั529
 

 
ตวัอยา่งอืน่ ๆ ของความเชือ่มโยงระหวา่งองคป์ระกอบของสทิธิ

ในการมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีเชน่ การเขา้ถงึน ้าบรโิภคที่

ปลอดภัยและสขุาภบิาลทีด่ ีและสทิธใินกำรด ำรงชวีติ กำร

ท ำงำน กำรเรยีน และกำรเลน่ในสิง่แวดลอ้มทีป่ลอด

มลพษิถกูก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตคิวบคมุมลพษิทางน ้า

และการระบายน ้าและพระราชบัญญัตคิวบคมุมลพษิของ

สงิคโปร์530 

 
ในแงข่องระบบนเิวศและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพทีด่ ี

น ัน้ รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 2013 ของสาธารณรัฐสงัคมนยิม

เวยีดนามไดก้ าหนดใหรั้ฐมหีนา้ทีป่กป้องธรรมชาตแิละความ

หลากหลายทางชวีภาพ  ความหลากหลายทางชวีภาพเชน่วา่นี้

ครอบคลมุถงึความหลากหลายทางการเกษตรทีเ่กดิจาก

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาต ิและมคีวามส าคญัตอ่

องคป์ระกอบอืน่ ๆ ของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีหรอืที่

เรยีกวำ่ กำรเขำ้ถงึอำหำรทีม่โีภชนำกำรและมกีำรผลติ

อยำ่งย ัง่ยนื  ในประเทศก าลงัพัฒนานัน้ ภาคเกษตรกรรมเป็น

รากฐานของความมั่นคงทางอาหาร ซึง่ความมั่นคงทางอาหาร

นัน้ไมส่ามารถบรรลผุลไดห้ากไมม่กีารสนับสนุนของสตรใีน

ระดบัครัวเรอืน ระดบัชมุชน531 และระดบัปฏสิมัพันธอ์ืน่ ๆ532
 

ดงันัน้ มติทิีเ่ชือ่มโยงของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีคอื 

ควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำทของสตรใีนนเิวศบรกิาร

ในการจัดหาอาหารทีด่แีละมคีณุคา่ทางโภชนาการ  นอกจาก

การตระหนักถงึองคป์ระกอบเชงิเนือ้หาของสทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่แีลว้ 
 

526. See Chapter 2, p 42 

527. UN HRC, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the 

Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, 40th sess, UN Doc A/HRC/40/55 (2019); Philippine 

Clean Air Act 1999, s 2; ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report (2017) 67 

528. Constitution of Thailand 2017, s 258 

529. ibid 

530. Clive Briffett and Jamie Mackee, ‘Environmental Assessment in Singapore: An Enigma Wrapped up in a Mystery!’ Impact 

Assessment and Project Appraisal, 20:2, pp 113-125 

531. Revathi Balakrishnan, Rural Women and Food Security in Asia and the Pacific: Prospects and Paradoxes. (FAO, 2005) 
532. See Chapters 1 and 5 in this report 

533. See Chapters 1 and 5 in this report 
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Myint Zaw จากพมา่ไดรั้บรางวลั Goldman Environmental Prize 
ประจ าปี ค.ศ. 2015 จากการสรา้งความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัคณุคา่ของระบบนเิวศน ้าจดื 

 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนหลายประเทศไดด้ าเนนิการรับรอง

องคป์ระกอบเชงิกระบวนการภายใตก้ฎหมายในประเทศของ

ตน ซึง่บทที ่3 ไดอ้ธบิายถงึบทบัญญัตขิองกฎหมายภายใน

ทีใ่หก้ารประกนัวา่ทกุคนมสีทิธเิขำ้ถงึขอ้มลู กำรมสีว่น

รว่มของประชำชนในประเด็นสำธำรณะ และกำรเขำ้ถงึ

กระบวนกำรยตุธิรรมและกำรเยยีวยำทีม่ปีระสทิธภิำพ

ส าหรับความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้ม 

 

สว่นบทที ่2, 3 และ 4 ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนมคีวามคลา้ยคลงึกบัประเทศและภมูภิาคอืน่ ๆ533 ใน

แงท่ีว่า่ไดเ้ห็นประโยชนจ์ากการรับรองสทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ไีวใ้นรัฐธรรมนูญ เพราะการรับรองดงักลา่ว

เป็นฐานส าหรับการตรากฎหมายสิง่แวดลอ้มทีบ่รูณาการสทิธิ

มนุษยชนเขา้มา และเป็นฐานส าหรับการตดัสนิของศาลเพือ่

ปกป้องสทิธนิีจ้ากการถกูละเมดิ  นอกจากนี ้การรับรองสทิธิ

ในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ผีา่นกฎหมายภายในของประเทศ ยงั

ท าใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบัหนา้ทีข่องรัฐและบคุคลอืน่ที่

มหีนา้ทีต่ามกฎหมาย เชน่ ผูป้ระกอบธรุกจิตา่ง ๆ การรับรอง

สทิธนิี้ยงัชว่ยสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การตรากฎหมายอืน่ 

ๆ เชน่ กฎหมายคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในบทที ่2, 3 และ 6 

ไดข้ยายความแลว้วา่ฝ่ายนติบิัญญัตขิองประเทศสมาชกิ

อาเซยีนตา่ง ๆ ไดแ้สดงออกถงึเนือ้หาของสทิธนิีอ้ยา่งไร 

 
กำรรบัรองสทิธใินกระบวนกำรยตุธิรรม 

 
การท าใหท้กุคนไดรั้บสทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีด่นัีน้ 

การมบีทบัญญัตขิองกฎหมายเพยีงอยา่งเดยีวยอ่มไม่

เพยีงพอ ความเป็นอสิระของศาลและการใหอ้ านาจแกผู่ถ้อื

สทิธมิคีวามส าคัญเชน่เดยีวกนั เมือ่ผูถ้อืสทิธพิึง่พาระบบศาล 

ผูพ้พิากษาสามารถใชค้ าตัดสนิของตนเป็นโอกาสในการ 

ทบทวนและตคีวามหลกักฎหมาย เพือ่ระบเุนือ้หาทีส่ าคญั

ของสทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีตวัอยา่งเชน่ ศาล

รัฐธรรมนูญของฟิลปิปินสไ์ดรั้บรองสทิธแิละความรับผดิชอบ

ระหวา่งยคุสมัย534 ในประเทศมาเลเซยี ศาลยตุธิรรมได ้

รับรองสทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีด่ตีามรัฐธรรมนูญไว ้

โดยนัยในคดขีอง Tan Teck Seng v Suruhanjaya 

Perkhidmatan Pendidikan & Another535 

 
บทบาทของตลุาการซึง่มคีวามส าคญัยงัมขีอ้จ ากดัใน

บางครัง้ ดงัทีป่รากฏในกรณีทีศ่าลฎกีาของอนิโดนเีซยีตัดสนิ

ใหม้กีารปลอ่ยขอ้มลูของรัฐเกีย่วกบัสมัปทานปาลม์น ้ามัน ท า

ใหห้น่วยงานของรัฐอาจลม้เหลวในการปฏบิัตติามค าวนิจิฉัย

ของศาล 

 
กำรก ำหนดนโยบำยและกำรตดัสนิใจของฝ่ำยบรหิำร 

 

นอกจากการเนน้การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูป้ฏบิัตหินา้ทีแ่ละผู ้

ถอืสทิธแิลว้ รายงานฉบับนีย้งัแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการ

ตรากฎหมายและก าหนดนโยบายมคีวามเชือ่มโยงกนั

อยา่งไร  นโยบายอาจเป็นวธิกีารปฏบิัตติามพันธกรณีของ

ประเทศตามความตกลงพหภุาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม (MEAs) 

เชน่ ขอ้ตกลงปารสีวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

หรอือนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ (CBD) 

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มทีด่ ี ประเทศในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตท้ัง้ 10 ประเทศไดย้ืน่ขอ้เสนอการมสีว่น

รว่มของประเทศในการลดกา๊ซเรอืนกระจกและการ

ด าเนนิงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (INDC) ใน 

ปี ค.ศ. 2015 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของพันธกรณีเชงิกระบวนการ

ภายใตก้รอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC)536 ดังนัน้ จะเห็น

ไดว้า่ ในการด าเนนิการรว่มกนันัน้ ม ี'วงจรแหง่ความ

เจรญิรุง่เรอืง (virtuous cycle)' ของการด าเนนิการใน

ลกัษณะทีส่ง่เสรมิสนับสนุนซึง่กนัและกนั มกีฎหมายภายใน

ทีม่สีว่นชว่ยก าหนดรายละเอยีดของนโยบาย และมกีาร

ด าเนนินโยบายเหลา่นี้เพือ่ตอบสนองพันธกรณีของประเทศ

ตามความตกลงพหภุาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม (MEAs)  

 
การมนีโยบายยอ่มไมเ่กดิประโยชนจ์นกวา่จะไดด้ าเนนิการ

ตามนโยบาย จงึเห็นไดว้า่ ในบางครัง้ผูถ้อืสทิธใินภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตไ้ดห้ยบิยกประเด็นองคป์ระกอบของ

สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีเพือ่เรยีกรอ้งตอ่ฝ่ายบรหิารของ

รัฐบาลใหต้ดัสนิใจเพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม ตวัอยา่งเชน่ 

องคก์รภาคประชาสงัคม (CSOs) ในเวยีดนามไดเ้รยีกรอ้ง

สทิธใินขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการปกป้องพืน้ทีท่างทะเลที่

อดุมดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพทีช่ว่ยในการด ารงชวีติ

ของประชาชน537 

 

 

 
 

534. See e.g. HRC, Right to a healthy environment: good practices, Report of the Special Rapporteur on the issu 

of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, A/HRC/43/53 

(2019) 

535. Oposa v Factoran Supreme Court of the Philippines G.R. No. 101083 (1993) 

536. As quoted in HA Rahman, ‘Human Rights to Environment in Malaysia’ 1 Issue 59 No 1 Health and the Environment Journal 

(2010) 61-63 

537. See more at https://unfccc.int/ 

538. Transportation News (25 July 2017); Thanh Niên news video (26 July 2017) 
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รายงานฉบับนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่เสยีงของชมุชนตอ้งมคีวาม

เขม้แข็งเพยีงพอ เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บสทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่ ี การจัดระเบยีบชมุชนตามวัตถปุระสงค์

ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงสามารถท าไดโ้ดยความเป็น

อนัหนึง่อนัเดยีวของทอ้งถิน่ และการสนับสนุนใหผู้ท้ีอ่ยู่

อาศยัในทอ้งถิน่นัน้ ๆ มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ

พัฒนาทีส่ง่ผลกระทบตอ่ตน ผูถ้อืสทิธใินทอ้งถิน่สามารถ

สรา้งเครอืขา่ยกบัองคก์รระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบั

ระหวา่งประเทศ เพือ่ท าความเขา้ใจและด าเนนิการตามการ

พัฒนาของกฎหมายและวทิยาศาสตรท์ีม่ผีลตอ่สทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่ ี

 
บทบำทของสตร ี

 
ในการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญันัน้ จ าเป็นตอ้งมี

การเปลีย่นแนวความคดิเกีย่วกบับทบาทของสตร ีโดยบทที ่

5 ไดอ้ธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารตา่ง ๆ ทีส่ตรมีี

บทบาทส าคญัในการปกป้องสิง่แวดลอ้มและสรา้งคณุคา่

รว่มกนัใหก้บัครัวเรอืน ชมุชนทอ้งถิน่ และประเทศ แตก่ารมี

สว่นรว่มของดงักลา่วมักไมไ่ดรั้บการยอมรับหรอืเป็นที่

ยอมรับอยา่งเพยีงพอ 

 
เนือ้หาในบทนีจ้งึเนน้การมสีว่นรว่มของสตรใีนภาคสือ่ เพือ่

เป็นตวัอยา่งของแนวปฏบิัตทิีด่ ีเนือ่งจากผูส้ ือ่ขา่วดา้น

สิง่แวดลอ้มและผูใ้หบ้รกิารสือ่ทีเ่ป็นสตรเีป็นผูส้ง่เสรมิการ

เขา้ถงึขอ้มลูส าหรับทกุคน  บทบาทของสตรใีนภาคสือ่

สามารถเป็นแบบอยา่ง และชว่ยขยายมมุมองและความรูข้อง

ผูอ้ ืน่ อกีทัง้ยงัสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของสตรใีนการตดัสนิใจ

ตอ่สว่นรวมในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ ี มาเลเซยีและเวยีดนามเป็นประเทศทีส่ตรมีี

สว่นรว่มในภาคสือ่คอ่นขา้งมาก ประเทศเหลา่นีส้ามารถ

แบง่ปันบทเรยีนทีต่นไดเ้รยีนรูก้บัประเทศอืน่ ๆ เชน่ กมัพชูา

และอนิโดนเีซยี538 ทีผู่ห้ญงิมบีทบาทนอ้ยในภาคสือ่ 
 

การประชมุนักกฎหมายระหวา่งประเทศซึง่ผูพ้พิากษาจากภมูภิาค
เอเชยีตะวันออกเฉียงใตไ้ดน้ าแนวทางดา้นมติหิญงิชายไปปรับใชใ้น
การท างาน 

ส าหรับเนือ้หาในสว่นตอ่ไปจะเป็นการเสนอขอ้เสนอแนะ

ส าหรับการควบคมุและก ากบัดแูลในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค 

และระดบัระหวา่งประเทศ โดยค านงึวา่ ผลกระทบของการ

ด าเนนิการในระดบัภมูศิาสตรท์ีแ่ตกตา่งกนันัน้มคีวาม

เชือ่มโยงกนั 

 
ขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนนิกำรระดบัชำต ิ

 

• ควำมกำ้วหนำ้ทำงกฎหมำย: กฎหมายของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีนควรอธบิายอยา่งละเอยีดเกีย่วกบั

เนือ้หาของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่โีดยสอดคลอ้งกบั

สทิธมินุษยชนและมาตรฐานระหวา่งประเทศในดา้น

สิง่แวดลอ้ม  สว่นประเทศทีย่งัไมรั่บรองสทิธนิีค้วร

ด าเนนิการโดยเร็ว เพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการรับรอง

สทิธดิงักลา่วไวใ้นรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี ้ฝ่ายนติบิัญญัติ

จากประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถแลกเปลีย่นบทเรยีน

เกีย่วกบัวธิกีารรับรองสทิธดิงักลา่ว เพือ่เป็นพืน้ฐานส าหรับ

การออกกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีบ่รูณาการสทิธมินุษยชน

เขา้ดว้ยกนั และเพือ่การตัดสนิคดขีองศาลเพือ่ปกป้องสทิธิ

ในการมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ี เมือ่ประเทศสมาชกิรับรองสทิธิ

ในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ผีา่นกฎหมายภายในของตน 

ประเทศเหลา่นีจ้ะสรา้งความชดัเจนเกีย่วกบัหนา้ทีข่องรัฐ

ตอ่การคุม้ครองสทิธดิงักลา่ว  การรับรองสทิธนิีย้งัชว่ย

สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ประโยชนก์บักฎหมายอืน่ ๆ เชน่ 

กฎหมายทีป่รับใชเ้พือ่ปกป้องคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

 
• กำรเขำ้ถงึขอ้มลู: เจา้หนา้ทีข่องรัฐควรประกนัวา่

สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งทันทว่งท ีทัง้

การเขา้ถงึทางตรง ทางออ้ม และโดยครอบคลมุ รวมทัง้

เสรภีาพในการแสดงออก ไดรั้บการรับรองโดยกฎหมาย

และไดรั้บการสนับสนุนจากนโยบาย 

 
• กำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรมและศำลช ำนญั

พเิศษดำ้นสิง่แวดลอ้ม (green benches): มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส ์และไทยเป็นประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใตท้ีม่ศีาลซึง่มอี านาจวนิจิฉัยคดสี ิง่แวดลอ้ม539 

ประเทศอืน่ ๆ สามารถเรยีนรูบ้ทเรยีนจากประสบการณ์ของ

ประเทศเหลา่นี ้และพจิารณาทางเลอืกในการสรา้ง 'ศาล

สิง่แวดลอ้ม' ของตวัเอง เพราะหน่วยงานดงักลา่วสามารถ

ชว่ยปรับปรงุประสทิธภิาพของระบบศาล เพิม่ความโปรง่ใส

และการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมในประเด็นสิง่แวดลอ้ม 

และมคีวามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มทีส่งูกวา่540 

ผูพ้พิากษาจากประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถหารอื

เกีย่วกบัความทา้ทายและโอกาสในการเขา้ถงึกระบวนการ

ยตุธิรรม เพือ่ใหก้ารเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมและการ

เยยีวยาเกดิขึน้จรงิในประเทศของตน  การอภปิราย

ดงักลา่วสามารถชว่ยใหม้ั่นใจไดว้า่ผูพ้พิากษาในคดี

ส ิง่แวดลอ้มมคีวามเชีย่วชาญในการตคีวามใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัการสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใช ้

นวัตกรรมหรอืแนวทางใหม ่ๆ ในการตคีวามกฎหมายทีม่อียู ่

และจัดท าค าพพิากษาทีต่อบสนองตอ่ขอ้ทา้ทายดา้น

สิง่แวดลอ้มในปัจจบุัน โดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ประชาชนและธรรมชาต ิ
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• กำรพฒันำควำมเป็นผูน้ ำ: ผูป้ฏบิัตหินา้ทีแ่ละผูถ้อื

สทิธคิวรท างานรว่มกบัสตรแีละเยาวชน เพือ่เสรมิสรา้ง

ศกัยภาพใหก้บัผูน้ ารุน่ตอ่ไป ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

แนวทางระยะยาวเพือ่ใหม้ั่นใจวา่หลกันติธิรรมดา้น

สิง่แวดลอ้มไดรั้บการเคารพ และหลกันติธิรรมดังกลา่ว

ไดส้นับสนุนการปฏบิัตติามสทิธมินุษยชนในการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่โีดยไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั 

 
• สถำบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชำต ิ(NHRI): 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนทีจั่ดตัง้ NHRI ควรมสีว่นรว่มใน

การปรับปรงุขดีความสามารถในการปรับใชส้ทิธิ

มนุษยชนกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง  

นอกจากนี ้NHRI ควรท าหนา้ทีอ่ธบิายรายละเอยีดใน

องคป์ระกอบเชงิเนือ้หาของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ี

อนัไดแ้ก ่น ้าบรโิภคทีป่ลอดภัยและสขุาภบิาลที่

เพยีงพอเหมาะสม อากาศบรสิทุธิ ์สภาพภมูอิากาศที่

ปลอดภัย อาหารทีม่โีภชนาการและมกีารผลติอยา่ง

ยัง่ยนื ความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนเิวศทีด่ ี

และสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดมลพษิในการท างาน การ

เรยีน และการเลน่  NHRI ควรเสนอแนะและสง่เสรมิ

วธิกีารใหม ่ๆ ในการสนับสนุนสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้ม

ทีด่ ีรวมถงึมติเิชงิกระบวนการของสทิธนิี ้ ในรัฐทีย่งั

ไมไ่ดรั้บรองสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่นัีน้ NHRI ควร

มบีทบาทในการเรง่รัดใหม้กีารรับรองสทิธดิงักลา่ว 

ขณะเดยีวกนักค็วรสง่เสรมิสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สิง่แวดลอ้มอืน่ ๆ  ส าหรับประเทศทีย่งัไมม่ ีNHRI ที่

ไดรั้บการรับรองโดย Global Alliance of National 

Human Rights Institutions นัน้ สามารถจัดตัง้ NHRI 

ขึน้ไดโ้ดยตอ้งสอดคลอ้งกบัหลักการปารสีวา่ดว้ย

มาตรฐาน NHRI ระหวา่งประเทศ ซึง่รับรองโดยสมัชชา

ใหญแ่หง่สหประชาชาตใินปี ค.ศ. 1993 นอกจากนี ้

NHRI ของประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

สามารถท างานรว่มกนัในประเด็นตา่ง ๆ เกีย่วขอ้งกบั

สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ผีา่นการประชมุ Asia 

Pacific Forum ซึง่เป็นความรว่มมอืระหวา่งสถาบันสทิธิ

มนุษยชนระดบัชาตใินภมูภิาค และเป็นเวทหีารอื

เกีย่วกบัความทา้ทายและโอกาสในการด าเนนิการดา้น

สทิธมินุษยชนในระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาต ิ

กำรด ำเนนิกำรระดบัภมูภิำค 

กำรปฏบิตัติำมควำมตกลงระหวำ่งประเทศ 

ในอาเซยีน สิง่แวดลอ้มทีด่เีป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนุษย ์ 

อยา่งไรกต็าม การรับรององคป์ระกอบเชงิเนือ้หาของสทิธใิน

การมสี ิง่แวดลอ้มทีด่นัีน้แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ 

เชน่เดยีวกนักบัการปรับใชแ้ละการตคีวามองคป์ระกอบเชงิ

กระบวนการของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีรวมทัง้

มาตรฐานขององคป์ระกอบดงักลา่วทีม่คีวามแตกตา่งกนัไป

ตามแตล่ะประเทศ เชน่ การเขา้ถงึขอ้มลู การมสีว่นรว่มของ

ประชาชน และการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมและการ

เยยีวยาในประเด็นสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้เพราะขึน้อยูก่บักลไก

ระดบัชาตขิองประเทศนัน้ ๆ  

 
การจัดท ากรอบกฎหมายทีข่บัเคลือ่นดว้ยอาเซยีนสามารถดงึ

เอาประสบการณ์ ประโยชน ์ความสามารถ และคณุคา่รว่มกนั

ในภมูภิาคมาใชเ้พือ่พัฒนาสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ตีาม

มาตรฐานสากล กรอบกฎหมายภมูภิาคดงักลา่วสามารถใช ้

ในการอธบิายความตกลงทีม่ผีลผกูพันตามกฎหมาย 

ยทุธศาสตร ์นโยบาย และแผนปฏบิัตกิารเกีย่วกบัสทิธใินการ

มสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีและยงัสามารถสง่เสรมิการรับรองสทิธิ

ดงักลา่วใหไ้ปเป็นตามสทิธขิัน้พืน้ฐานอืน่ ๆ  อกีทัง้ยงัชว่ย

เสรมิการท างานในปัจจบุันใหไ้ปสูค่วามตกลงอาเซยีนวา่ดว้ย

การประเมนิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดน  

นอกจากนี ้ยงัมสีว่นชว่ยในววิัฒนาการของ 'วถิอีาเซยีน 

(ASEAN Way)' จากแนวทางทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะ

ประเทศไปสูย่ทุธศาสตรร์ว่มกนัของประเทศสมาชกิอาเซยีน

ทีถ่กูขบัเคลือ่นทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค โดย

ตระหนักถงึความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกนั และ

พันธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม  

 
ความตกลงระดับภมูภิาคสามารถเป็นแนวทางเชงิกลยทุธ์

ส าหรับประเทศสมาชกิอาเซยีนในการรว่มกนัเคารพ ปกป้อง 

และปฏบิัตติามสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีผลวจัิยของ

รายงานฉบับนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึแนวทางตา่ง ๆ ทีส่ามารถ

เสรมิสรา้งการรับรองสทิธนิีไ้ด ้แนวทางเหลา่นีไ้มส่ามารถ

ปรับใชโ้ดยประเทศใดประเทศหนึง่แตเ่พยีงผูเ้ดยีว แต่

สามารถด าเนนิการในลกัษณะทีแ่ตล่ะประเทศสง่เสรมิซึง่กนั

และกนั แนวทางดงักลา่วรวมไปถงึแนวทางดงัตอ่ไปนี:้ 

 
1. ประเทศสมาชกิอาเซยีนแตล่ะประเทศสามารถเขา้

เป็นภาคขีองอนุสญัญาวา่ดว้ยการเขา้ถงึขอ้มลู การมี

สว่นรว่มของประชาชนในการตดัสนิใจสาธารณะ และ

การเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมในประเด็นสิง่แวดลอ้ม 

(อนุสญัญาออรฮ์สู) ซึง่เปิดกวา้งส าหรับทกุประเทศ 

 
2. ประเทศสมาชกิสามารถพัฒนาความตกลงระดับ

ภมูภิาคฉบับใหมท่ีมุ่ง่เนน้ไปทีอ่งคป์ระกอบเชงิ

กระบวนการของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีโดยอาศัย

บทเรยีนจากอนุสญัญาออรฮ์สูและความตกลงเอสคาซ ู

(โปรดดบูทที ่6) ซึง่ความตกลงระดบัภมูภิาคนีส้ามารถ

สะทอ้นถงึหลกัการพืน้ฐานทีต่อ้งไดรั้บปกป้องคุม้ครอง 

ดงันี:้ 

 
• สทิธขิองคนรุน่ปัจจบุันและอนาคตในการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่ ีปลอดภัย และสะอาด 

 
• รัฐตอ้งจัดใหม้สี ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัยและเอือ้ให ้

ประชาชนสามารถใชส้ทิธขิองตน 

 
• สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม การมสีว่น

รว่มของประชาชน และการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม

ในประเด็นสิง่แวดลอ้ม และ 

 
• สทิธขิองสตร ีเด็กหญงิ ชนพืน้เมอืง และประชาชนที่

อยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง โดยพจิารณาจาก

ภาระหนา้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้ตอ่กลุม่บคุคลเหลา่นี้ 

 
ความตกลงระดับภมูภิาคดงักลา่วอาจรวมถงึประเด็นดงัตอ่ไปนี้
ดว้ย: 

 
• หนา้ทีข่องรัฐในการด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมส าหรับ

การป้องกนั สบืสวนสอบสวน และลงโทษการขม่ขูห่รอื

การโจมตใีนกรณีทีนั่กปกป้องสทิธมินุษยชนดา้น

สิง่แวดลอ้มอาจไดรั้บผลกระทบขณะใชส้ทิธขิองตน 
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• หนา้ทีข่องหน่วยงานรัฐ และรัฐภาคขีอง MEAs และ

อนุสญัญาสทิธมินุษยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิใน

การรวบรวมและเผยแพรข่อ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
• ความรับผดิชอบของบรษัิทในการเคารพสทิธมินุษยชน 

ทีไ่ดส้ะทอ้นหลักการชีน้ าวา่ดว้ยธรุกจิและสทิธิ

มนุษยชนแหง่สหประชาชาต ิ(UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights) และแนวปฏบิัต ิ

ของ OECD ส าหรับบรรษัทขา้มชาต ิและ 

 
• วธิกีารจัดการเพือ่ปรับปรงุการปฏบิัตติามความตกลง

ระดบัภมูภิาค เชน่ ก าหนดกลไกตรวจสอบการปฏบิัต ิ

ตามความตกลง 

 
3. ประเทศสมาชกิสามารถเจรจาตราสารเฉพาะเรือ่ง

ของอาเซยีนทีก่ าหนดทัง้องคป์ระกอบเชงิเนือ้หาและ

เชงิกระบวนการของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีตรา

สารดงักลา่วจะใหแ้นวทางทีช่ดัเจนส าหรับประเทศ

สมาชกิเกีย่วกบัหนา้ทีข่องมนุษยต์อ่สทิธนิี้ตาม

มาตรฐานสากล นอกจากองคป์ระกอบเชงิกระบวนการที่

ระบไุวข้า้งตน้แลว้ ความตกลงทีจ่ะจัดท าขึน้ยงัสามารถ

อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบเชงิเนือ้หาของ

สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ตีามทีเ่จา้หนา้ทีพ่เิศษดา้น

สทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้มของสหประชาชาตแิสดง

ไว ้ไดแ้ก:่ 

 
• อากาศบรสิทุธิ ์

 
• สภาพภมูอิากาศทีป่ลอดภยั 

 
• การเขา้ถงึน ้าบรโิภคทีป่ลอดภัยและสขุาภบิาลที่
เพยีงพอเหมาะสม 

 
• อาหารทีม่โีภชนาการและมกีารผลติอยา่งยัง่ยนื 

 
• สิง่แวดลอ้มทีป่ลอดมลพษิในการท างาน การเรยีน

และการเลน่ และ 

 
• ความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนเิวศทีด่ ี

 
กำรจดักำรโครงสรำ้งเชงิสถำบนั 

 
กรอบกฎหมายระดบัภมูภิาคทีรั่บรองสทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่คีวรถกูเสรมิดว้ยการจัดโครงสรา้งเชงิสถาบัน 

เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการเชงิรุกและขา้มภาคสว่นส าหรับการ

สง่เสรมิความเขา้ใจและการน าไปปฏบิัตติามทีก่ลา่วไวใ้นบท

ที ่4 การจัดการดงักลา่วอาจรวมถงึสิง่ตอ่ไปนี:้ 

 
1. อาเซยีนสามารถจัดตัง้กลไกการตรวจสอบ ซึง่มี

หนา้ทีว่จัิยและตดิตามประเด็นเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีรวมถงึจัดการศกึษาคน้ควา้   

จัดการประชมุ เผยแพรข่อ้มลู จัดการเยีย่มชมภาคสนาม 

และก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการและแนวปฏบิัต ิ 

กลไกดงักลา่วสามารถปรับปรงุความเขา้ใจในสทิธิ

มนุษยชนระหวา่งหน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มและศนูย์

นโยบาย เชน่ ศนูยค์วามหลากหลายทางชวีภาพ

อาเซยีน ศนูยพ์ลงังานอาเซยีน และสถาบันอาเซยีน

เพือ่เศรษฐกจิสเีขยีว  กลไกเชน่วา่นีย้งัสามารถพัฒนา

เครือ่งมอืทีใ่ชง้านไดจ้รงิในทางปฏบิัตทิีม่ฐีานมาจาก

ความรูเ้ชงิประจักษ์ อกีทัง้ยงัพัฒนาขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบายทีช่ว่ยปรับปรงุการปฏบิตัติามนโยบายและ

วธิกีารประเมนิการปฏบิัตนัิน้ ตลอดจนชว่ยเสรมิการ

ท างานของ AICHR และคณะกรรมาธกิารอาเซยีนวา่

ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธสิตรแีละเด็ก (ACWC) 

 
2. อาเซยีนควรแกไ้ขเอกสารจัดตัง้และก าหนดอ านาจ

หนา้ทีแ่ก ่AICHR  เพือ่เสรมิสรา้งอ านาจในการคุม้ครอง

สทิธมินุษยชนและการปฏบิัตติามรายการสทิธมินุษยชน

ตา่ง ๆ ทีร่ะบไุวใ้น AHRD ซึง่รวมถงึสทิธใินการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะอาด และยัง่ยนื ส าหรับการ

ประกนัวา่ประชาชนสามารถเขา้ถงึวธิกีารเยยีวยาทีม่ี

ประสทิธภิาพ AICHR หรอืคณะกรรมาธกิารพจิารณา

ดา้นสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่คีวร: 

 
• สรา้งกลไกการรอ้งเรยีนทีเ่ขม้แข็งเพือ่ใหผู้เ้สยีหาย

สามารถรอ้งเรยีนได ้

 
• ตอบสนองตอ่วกิฤตดา้นสทิธมินุษยชนและการละเมดิ

สทิธดิงักลา่ว โดยเรยีกรอ้งใหป้ระเทศสมาชกิเปิดเผย

ขอ้มลู ออกแถลงการณ์ และปรกึษาหารอืกบัหน่วยงาน

ดา้นสทิธมินุษยชน 

 
• มสีว่นรว่มกบั CSO และนักปกป้องสทิธดิา้น

สิง่แวดลอ้มเมือ่ตอ้งด าเนนิกจิกรรมและจัดท า

กระบวนการตดัสนิใจ 

 
• สรา้งระบบการคดัเลอืกทีเ่ปิดกวา้งและโปรง่ใสของผู ้

ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมาธกิารของ AICHR โดยทัง้รัฐและ

องคก์รภาคประชาสงัคมสามารถเสนอผูท้ีม่คีณุสมบัติ

เหมาะสม541 และ 

 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กรรมาธกิารของ AICHR ทีไ่ดรั้บ

การคดัเลอืกจะท าหนา้ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 

ไมใ่ชต่วัแทนของประเทศของตน542 

 
3. ประเทศสมาชกิอาเซยีนทีจั่ดตัง้สถาบันสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาต ิ(NHRI) ของตนเองควรรว่มมอืกบั

ประเทศทีย่งัไมไ่ดด้ าเนนิการจัดตัง้หน่วยงานดงักลา่ว 

เพือ่สง่เสรมิการจัดตัง้ NHRI ในทกุประเทศอาเซยีน 

นอกจากนี ้ประเทศสมาชกิควรด าเนนิการปรับปรงุแนว

ปฏบิัตขิองตนอยา่งตอ่เนือ่งผา่นการแบง่ปันความรูแ้ละ

ประสบการณ์กบัประเทศสมาชกิอืน่ ๆ  

 
 

 

541. Desi Hanara, ‘A Decade in Review: Assessing the Performance of The AICHR to Uphold the Protection Mandate’ (Forum- 

Asia, 2019) 5-6 

542. See Eric Paulsen et al, ‘A Decade in Review: Assessing the Performance of the ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights’ (Forum Asia, 2019) 
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กำรสรำ้งขดีควำมสำมำรถและกำรมสีว่นรว่มของ
ประชำชน 

 
การบังคบัใชก้ฎหมายและการจัดตัง้สถาบันล าดับรองตอ้ง

ด าเนนิควบคูไ่ปกบัการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของ

องคก์รอาเซยีนทีม่อียู ่ วธิกีารใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในภมูภิาคนี้

รวมไปถงึการจัดเสวนาโตะ๊กลมของตลุาการดา้นสิง่แวดลอ้ม

ทีม่สีว่นรว่มในการหารอืเกีย่วกบัวธิตีอบสนองตอ่ความทา้

ทายดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การตัดไมท้ าลายป่า การตดัไม ้

อยา่งผดิกฎหมาย และการละเมดิกฎหมายสิง่แวดลอ้ม543 

การเสวนาดงักลา่วยงัไดก้ลา่วถงึความส าคญัของศาล

สิง่แวดลอ้มหรอื 'green benches' ในการตดัสนิคดี

ส ิง่แวดลอ้มและเสรมิสรา้งการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม544
 

 
การจัดการและการป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนดา้น

สิง่แวดลอ้มหรอืสทิธมินุษยชนจะตอ้งอาศัยการสว่นรว่ม

อยา่งเต็มทีข่องผูก้ าหนดนโยบายระดบัภมูภิาคและระดบัชาต ิ

ขา้ราชการ ศาล บรษัิท องคก์ร นักลงทนุ องคก์รภาคประชา

สงัคม (CSOs) กลุม่ชมุชนทอ้งถิน่ ผูจั้ดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

NHRI สหภาพแรงงาน สถาบันการศกึษา และสือ่มวลชน 

ในขณะทีก่รอบนโยบายทีม่อียูเ่กีย่วกบัสทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่รีะบวุา่รัฐในฐานะผูป้ฏบิัตหินา้ทีห่ลกั 

อาเซยีนควรกา้วไปไกลกวา่แนวทางทีใ่หรั้ฐเป็นศนูยก์ลางใน

การมสีว่นรว่มกบักลุม่องคก์รทีก่วา้งขึน้ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชนเชน่ นัก

ปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
องคก์รธรุกจิ บรษัิท และองคก์รเพือ่การพัฒนาระดบัภมูภิาค

เป็นผูป้ฏบิัตหินา้ที ่จ าเป็นตอ้งทราบถงึความรับผดิชอบของ

ตนในเรือ่งสทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีและอาจตอ้งการ

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ เพือ่ท าความเขา้ใจเนือ้หา

ของความรับผดิชอบ วธิกีารในการด าเนนิการ และผลของ

การไมป่ฏบิัตติามหนา้  ดงันัน้ อาเซยีนควรอ านวยความ

สะดวกตอ่ผูป้ฏบิัตหินา้ทีแ่ละผูถ้อืสทิธใินการแบง่ปันและ

สง่เสรมิความเชีย่วชาญและความรูเ้กีย่วกบัความรับผดิชอบ

ของตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีรวมทัง้

การปฏบิัตติามหลกัการชีน้ าของสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิ

และสทิธมินุษยชน และแนวปฏบิัตขิอง OECD ส าหรับ

บรรษัทขา้มชาต ิ การด าเนนิการเชน่นีม้แีนวโนม้วา่จะเป็น

ประโยชนต์อ่อาเซยีนในการไดรั้บการสนับสนุนเพือ่สรา้งขดี

ความสามารถทางเทคนคิของตนเอง และสง่เสรมิวธิกีาร 

ใหม ่ๆ เชน่ มาตรการเพือ่ความโปรง่ใสและการตรวจสอบ

ดา้นสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่มของการด าเนนิธรุกจิ 

อาเซยีนและหุน้สว่นในการพัฒนาควรสรา้งขดีความสามารถ

ขององคก์รในอาเซยีน  หน่วยงานดงักลา่วประกอบดว้ย

หน่วยงานทีม่อี านาจในแตล่ะภาคสว่น เชน่ คณะท างาน

อาเซยีนดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ คณะท างาน

อาเซยีนดา้นการจัดการทรัพยากรน ้า คณะท างานอาเซยีน

ดา้นดา้นสิง่แวดลอ้มเมอืงทีย่ัง่ยนื และหน่วยงานทีม่อี านาจ

ขา้มภาคสว่นดา้นสทิธมินุษยชน ภัยพบิัต ิการลดความเสีย่ง

หายนะ และการวางแผนพัฒนา  แนวทางการเสรมิสรา้งขดี

ความสามารถนีค้วรรวมถงึการฝึกอบรมและการเรยีนรูร้ะหวา่ง

บคุคลกบับคุคล (peer-to-peer) ส าหรับเจา้หนา้ทีข่อง

หน่วยงานอาเซยีน เจา้หนา้ทีข่องรัฐทีท่ างานในฝ่ายบรหิาร

นติบิัญญัตแิละตลุาการและผูป้ฏบิัตงิานที ่NHRI, CSO, 

สือ่มวลชน และหน่วยงานภาคเอกชน 

 
กลยทุธต์ำมควำมตกลงพหภุำคดีำ้นสิง่แวดลอ้ม (MEA) 

 
ประเทศสมาชกิอาเซยีนเป็นภาคขีอง MEA หลายฉบับที่

เกีย่วขอ้งกบัสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีดว้ยเหตนุี้

เจา้หนา้ทีข่องรัฐและกลุม่อืน่ ๆ จงึเขา้รว่มการประชมุของ

ภาค ี(Conferences of Parties: CoPs) ทีจั่ดโดย MEAs ซึง่

จัดอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ขอ้ตกลงดงักลา่วจะถกู

น าไปปฏบิัต ิการประชมุเหลา่นี้มบีทบาทส าคญัในระบบ

กฎหมายระหวา่งประเทศ และมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญ

ตอ่พันธกรณีทางกฎหมายระหวา่งประเทศของรัฐ545 การ

ประชมุเหลา่นีม้สีว่นในพันธกรณีทางกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ โดยการ 'กระชบั (thickening)' พันธกรณีของรัฐ

ภาคใีนสนธสิญัญา546
 การมสีว่นรว่มของประเทศสมาชกิ

อาเซยีนในการประชมุ CoPs มักจะเกีย่วขอ้งในการชี้

แนวทางในการด าเนนิการตามพันธกรณีในระดับภมูภิาคและ

ระดบัชาต ิ
 

การลงนามบันทกึความร่วมมอืระหวา่ง CBD และศนูยค์วามหลากหลาย
ทางชวีภาพอาเซยีนในปี 2018

 
 
 
 

 

543. Kuala Lumpur Court, ‘ASEAN Chief Justices Roundtable on Environment’, <http://www.kehakiman.gov.my/kl/ms/node/37> 

accessed on 17 April 2020 

544. ibid 

545. Annecoos Wiersema, ‘The New International Law-Makers? Conferences of the Parties to Multilateral Environmental 

Agreements’ 31 Michigan Journal of International Law. 231 (2009) 

546. ibid 
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ประเทศสมาชกิอาเซยีนทกุประเทศตา่งลงนามใน MEA 

ดงัตอ่ไปนีซ้ ึง่ก าลงัพัฒนาเนือ้หาส าคญัของสทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่:ี 

 
• UNFCCC อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการด าเนนิการ

เพือ่สภาพภมูอิากาศทีป่ลอดภัย 

 
• CBD และอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซึง่

ชนดิสตัวป่์าและพชืป่าทีใ่กลส้ญูพันธุ ์(CITES) ซึง่

เกีย่วขอ้งกบัการรักษาระบบนเิวศและความหลากหลาย

ทางชวีภาพใหแ้ข็งแรง และ 

 
• อนุสญัญาบาเซลวา่ดว้ยการควบคมุการเคลือ่นยา้ย

ขา้มพรมแดนของของเสยีอนัตรายและการก าจัด  

ซึง่กลา่วถงึสทิธทิีจ่ะใชช้วีติในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอด

มลพษิ 

 
นอกจากนี ้ประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้หมดยงัเป็นภาคขีอง

อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่

สตรใีนทกุรปูแบบ (CEDAW) อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก และ

อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร อนุสญัญาเหลา่นีอ้ธบิาย

รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบเชงิเนือ้หาและเชงิ

กระบวนการของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ทีัง้ในอนุสญัญา

หรอืใน "ความเห็นท่ัวไป" จากหน่วยงานสนธสิญัญาดา้น

สทิธมินุษยชน ซึง่ใหก้ารตคีวามบทบัญญัตอิยา่งครอบคลมุ  

การเขา้เป็นภาคขีองอนุสญัญาระหวา่งประเทศเหลา่นีจ้งึถอื

เป็นแนวปฏบิัตทิีด่ใีนการสง่เสรมิสทิธใินการมสีภาพแวดลอ้ม

ทีด่ ีอกีทัง้พันธกรณีของอนุสญัญาดงักลา่วยงัไดรั้บการ

สนับสนุนจากประเทศตา่ง ๆ โดยการอนุวัตกิารใหเ้ป็น

กฎหมายและนโยบายของประเทศ 

 
การมสีว่นรว่มของอาเซยีนในกระบวนการรา่งกฎหมาย

ระหวา่งประเทศสามารถท าใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนมา

รวมตวักนั และชว่ยสานพันธกรณีดา้นสิง่แวดลอ้มและสทิธิ

มนุษยชนเขา้ดว้ยกนั  ยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาบทบาทของ

อาเซยีนและความมุง่มั่นในการด าเนนิการตามสทิธใินการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่ผีา่นพันธกรณีของ MEA มดีังตอ่ไปนี:้ 

 
1. อาเซยีนสามารถออกแถลงการณ์รว่มในการประชมุ

ของประเทศสมาชกิอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นแนวทางที่

อาเซยีนเคยปฏบิัตมิาในอดตี547 ตวัอยา่งเชน่ ประเทศ

สมาชกิไดอ้อกแถลงการณ์รว่มอาเซยีนวา่ดว้ยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศตอ่ทีป่ระชมุ UNFCCC 

COP-24 และแถลงการณ์รว่มอาเซยีนวา่ดว้ยการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชวีภาพตอ่ทีป่ระชมุ CBD  

COP-14 แถลงการณ์รว่มดงักลา่วไดรั้บการรับรองโดย

ผูน้ าประเทศในการประชมุสดุยอดอาเซยีนประจ าปี ค.ศ. 

2018548
 

2. อาเซยีนสามารถชว่ยประสานงานดา้นการปฏบิตัติาม

ขอ้ตกลงรว่มกนัของ MEA ของประเทศตา่ง ๆ ใน

ภมูภิาคไดเ้ชน่เดยีวกบับทบาทในการประสานงานดา้น

มนุษยธรรมหลงัเกดิพายไุซโคลนนารก์สี ภายหลงัจาก

เกดิผลกระทบรา้ยแรงของพายไุซโคลนในเมยีนมาในปี 

ค.ศ. 2008 อาเซยีนประสบความส าเร็จในการไกลเ่กลีย่

ระหวา่งรัฐบาลและผูบ้รจิาคจากนานาชาต ิเพือ่ลดความ

กลวัของรัฐบาลเมยีนมาวา่จะถกูแทรกแซงทางการเมอืง 

และท าใหป้ระชาชนในเมยีนมาสามารถเขา้ถงึความ

ชว่ยเหลอืดา้นมนุษยธรรมในการฟ้ืนตวัหลงัพายุ

ไซโคลน549 อาเซยีนท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่

ป้องกนัการแทรกแซงจากภายนอก โดยเนน้ย ้าถงึ

ลกัษณะความรว่มมอืของวาระการประชมุดา้นความ

มั่นคงทีไ่มใ่ชแ่บบดัง้เดมิ ซึง่อ านาจอธปิไตยของ

ประเทศไมไ่ดถ้กูแทนที ่แตเ่ป็นการรวมกนัมากกวา่550
 

 
ในระบบสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิกระบวนการ

ทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชน (UPR) จัดใหม้กีารมี

สว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

รวมถงึองคก์รพัฒนาเอกชน, NHRI และกลไกระดบั

ภมูภิาคในการตดิตามความคบืหนา้ และสง่เสรมิใหรั้ฐ

ด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของปีกอ่นหนา้551 เนือ่งจาก

องคก์ารสหประชาชาตไิดรั้บรองบทบาทของขอ้ตกลง

ดา้นสทิธมินุษยชนในระดบัภมูภิาคและระดบัอนุภมูภิาค

ในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน ดงันัน้  กลุม่

ภมูภิาคเชน่ อาเซยีนจงึสามารถสง่ UPR รว่มในฐานะ

องคก์ารระหวา่งประเทศในระดบัภมูภิาค เพิม่เตมิจาก

การสง่รายงานของประเทศสมาชกิเป็นรายประเทศ จงึ

เป็นโอกาสส าหรับประเทศสมาชกิอาเซยีนในการรว่มกนั

ตดิตามความคบืหนา้เกีย่วกบัสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มที่

ดใีนภมูภิาค และใหก้ารสนับสนุนซึง่กนัและกนัในการ

ปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการประชมุ นอกจากนี้

ประเทศสมาชกิอาจไดรั้บประโยชนจ์ากการสนับสนุน

ดา้นเทคนคิและการประสานงานจากส านักงานขา้หลวง

ใหญเ่พือ่สทิธมินุษยชน (OHCHR) ส าหรับการสง่เสรมิ

และคุม้ครองสทิธมินุษยชน552
 

 
3. ประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถเป็นผูน้ าในการ

ปฏบิัตติามสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนเวทนีานาชาต ิ

โดยสนับสนุนขอ้เรยีกรอ้งในปัจจบุันในการรับรองสทิธิ

ดงักลา่วผา่นขอ้มตขิองสมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิ

และโดยการสง่แถลงการณ์รว่มในการประชมุระหวา่ง

ประเทศอืน่ ๆ ผ่านการรา่งและการสนับสนุนมตขิอง

สมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาตทิีท่ าใหอ้งคป์ระกอบเชงิ

เนือ้หาและเชงิกระบวนการของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้ม

ทีด่ไีดรั้บการพัฒนาใหก้า้วหนา้ขึน้

 

 
 

547. ASEAN Secretariat, ASEAN Cooperation on Environment – At A Glance (2019) 

548. ibid 

549. Henning Borchers ‘ASEAN’s environmental challenges and non-traditional security cooperation: Towards a regional 

peacekeeping force?’ (2014) ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, 7(1), 5-20 

550. ibid 

551. For more information on UPR, see https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx 

552. For more information on the OHCHR, see https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx 
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บทสรปุ 

ในระดบัโลก เจา้หนา้ทีพ่เิศษของสหประชาชาตแิละบคุคล

อืน่ ๆ ไดเ้นน้ย ้าถงึความเป็นไปไดข้องโลกในการใหค้ ามั่น

สญัญาทีแ่น่วแน่ในการยอมรับสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ี

ผา่นมตขิองสมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาตแิละมาตรการ 

อืน่ ๆ ปัจจบุัน ประเทศสมาชกิขององคก์ารสหประชาชาติ

มากกวา่ 150 ประเทศไดรั้บรองสทิธมินุษยชนในการมี

สภาพแวดลอ้มทีด่ใีนระบบของประเทศของตน 

 
จากประสบการณ์ของประเทศสมาชกิอาเซยีนในชว่งไมก่ีปี่ที่

ผา่นมา พบวา่ กรอบทางกฎหมายและสถาบันทีม่อียูไ่ม่

เพยีงพอตอ่ความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นุษยเ์ผชญิอยู่

ในปัจจบุัน ปัญหาตา่ง ๆ เชน่ ขยะพลาสตกิในน ้า มลพษิทาง

อากาศขา้มพรมแดน และการปนเป้ือนในดนิจากการใช ้

สารเคมกี าจัดศัตรพูชืทางการเกษตรมากเกนิไปนัน้ เกนิ

ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึง่ในการแกไ้ข 

ปัญหาดงักลา่วเป็นตวัอยา่งของภยัคกุคามทีพ่บโดยทั่วไป 

ซึง่ไมเ่พยีงกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม แตย่งัสง่ผลกระทบตอ่

สขุภาพและความเป็นอยูข่องประชาชนดว้ย ดว้ยเหตนุี ้ความ

พยายามในระดับชาตทิีส่นับสนุนการแกปั้ญหารว่มกนัจงึเป็น

สิง่ทีจ่ าเป็น กลา่วอกีนัยหนึง่คอื ความพยายามดังกลา่วไม่

อาจส าเร็จไดห้ากประเทศใดประเทศหนึง่ด าเนนิการตาม

แนวทางของตวัเอง 

 
แนวปฏบิัตทิีด่ทีีม่คีวามหลากหลายในปัจจบุันเป็นสิง่ทีน่่ายก

ยอ่ง แตย่งัไมเ่พยีงพอส าหรับความทา้ทายในปัจจบุัน  การ

เปลีย่นแปลงสงัคมทีไ่มย่ตุธิรรมและไมย่ัง่ยนืในปัจจบุันไปสู่

โลกทีด่โีดยทีส่ทิธมินุษยชนไดรั้บความเคารพ ปกป้อง และ 

ปฏบิัตติามอยา่งเป็นสากลจะตอ้งไดรั้บการด าเนนิการใน

หลากหลายระดับตา่ง นวัตกรรมและวธิกีารใหม ่ๆ ทาง

กฎหมายเพือ่สนับสนุนและท าใหเ้กดิความยัง่ยนืและความ

ยตุธิรรมลว้นเป็นไปไดแ้ละก าลังเกดิขึน้ทั่วโลก 

 
สถานการณ์ทีไ่มค่าดคดิ เชน่ การแพรร่ะบาดของไวรัส 

COVID-19 แสดงใหเ้ราเห็นวา่การด าเนนิการรว่มกนัทั่วโลก

เพือ่การเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมากกวา่ทีเ่คยเป็นมา 

เพราะฉะนัน้ แทนทีจ่ะสนับสนุนรปูแบบการกระท าทีท่ าลาย

ธรรมชาตแิละสภาพอากาศตอ่ไป ในขณะปัจจบุันนนีย้งัมี

โอกาสทีจ่ะเรยีนรูจ้ากชว่งเวลาทีวุ่น่วายนี ้ ส าหรับสิง่ทีค่วร

หัวใจหลกัของการเปลีย่นแปลงนัน้ คอื ระบบกฎหมายที่

สนับสนุนความสามารถในการกลบัสูส่ภาพปกตแิละคณุภาพ

ชวีติทีด่สี าหรับผูค้นทีอ่าศัยอยูใ่นปัจจบุัน ยงัเกดิประโยชน์

ส าหรับเด็กเยาวชน ตลอดจนสิง่มชีวีติอืน่ ๆ ในอนาคต  

 
ในการแสวงหาอนาคตทีส่ะอาด เป็นสเีขยีว และมั่งคัง่ 

ประชาคมอาเซยีนจะตอ้งมกีารประสานงานระหวา่งประเทศ

สมาชกิและใหก้ารสนับสนุนแกป่ระเทศดงักลา่วในระดบัที่

ใหญแ่ละดมีากขึน้  การประกนัสทิธขิองประชาชนและชมุชน

ทอ้งถิน่ทีม่ตีอ่สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนยคุแอนโทร

โพซนีจะปกป้องความเป็นอยูท่ีด่รีว่มกนัของทัง้มนุษยแ์ละ

ธรรมชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และสรา้งความ

มั่นใจวา่ 'อนาคตทีเ่ราตอ้งการ (the future we want)' 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นวาระปี ค.ศ. 2030 ส าหรับการพัฒนาที่

ยัง่ยนื (2030 Agenda for Sustainable Development) 

สามารถกลายเป็นความจรงิส าหรับทกุคน 
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