
14  
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ชาวบา้นลอ่งแพในหนองน ้าที ่Sawarna ในจังหวดั

Banten ประเทศอนิโดนเีซยี 

บทน ำ 
 
นับเป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตรข์องมนุษยชาตทิีผู่ค้นรว่มมอืกนัสรา้งความ

เปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศของโลกในระดบันานาชาต ินักวชิาการ 
บางทา่นใหค้วามเห็นวา่โลกก าลงัเขา้สูย่คุธรณีวทิยาใหมห่รอืยคุแอนโทรโพซนี 
(Anthropocene) ซึง่ระบบตา่งๆ ของโลกก าลงัเคลือ่นเขา้สูส่ภาวะทีม่คีวามเสีย่ง
และแปรปรวนอนัเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษยท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

วกิฤตทางสงัคมและระบบนเิวศทีเ่ราก าลงัประสบไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่ทกุคน 
ในรปูแบบเดยีวกนั ผูค้นทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งอยูแ่ลว้ก าลงัเผชญิกบั
ผลกระทบทีร่นุแรงทีส่ดุ แมว้า่พวกเขาอาจมสีว่นรับผดิชอบตอ่การเปลีย่นแปลง 
ทีเ่กดิขึน้นอ้ยมาก มนุษยชาตติอ้งเปลีย่นแปลงวถิกีารด าเนนิชวีติรปูแบบใหม ่
โดยใชว้ธิทีีย่ัง่ยนืและเหมาะสม การรับมอืกบัความทา้ทายเหลา่นีใ้นระดบัโลก  
ระดบัภมูภิาค และระดบัชาตติอ้งอาศยัการท างานรว่มกนัของผูต้รากฎหมาย 
และก าหนดนโยบาย นักวชิาการ และนักปฏบิัตทิีม่ปีระสบการณ์ในชวีติทีห่ลากหลาย 

ความเชีย่วชาญ และความรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีนั่น้ ๆ   

 
เชน่เดยีวกบัภมูภิาคอืน่ของโลก เอเชยีตะวันออกเฉียงใตก้ าลงัเผชญิกบั 
ความทา้ทายทางสงัคมและระบบนเิวศอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่น เหตกุารณ์ตา่งๆ 
เชน่ การเกดิขึน้และการแพรก่ระจายอยา่งรวดเร็วของไวรัส COVID-19  
ไดส้ง่ผลกระทบเป็นวงกวา้งทัง้ดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม ในขณะที ่
หลายๆ ประเทศพยายามแกไ้ขปัญหาทัง้ภายในและภายนอกประเทศ แตต่อ้งค านงึ
ดว้ยวา่ กรอบกฎหมายและนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้มทีม่ี
ประสทิธภิาพเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับการสนับสนุนและประสานงานใหเ้ป็นไปตาม
บรรทัดฐานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

 
การตระหนักถงึสทิธมินุษยชนในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่นัีน้ชว่ยปกป้องมนุษยแ์ละ
ธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัด ารงปัจจัยส าหรับการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและความเจรญิมั่งคัง่ 
ใหด้ าเนนิตอ่ไปดว้ยเหตนุี ้ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตจ้งึไดด้ าเนนิ

ขัน้ตอนส าคัญในการท าใหส้ทิธมินุษยชนและความยัง่ยนืเป็นหลกัส าคัญในภมูภิาค
ผา่นทางระบบและสถาบันนติบิัญญัต ิตลอดจนก าหนดกรอบโครงสรา้งใหก้บัสมาคม
ประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใตห้รอือาเซยีน (ASEAN) เพือ่เสรมิสรา้ง
แนวทางในปัจจบุันในฐานะองคก์รระดบัภมูภิาคโดยใชต้ราสารดา้นสทิธมินุษยชน
และขอ้ตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัภมูภิาคทีม่อียู ่

 
 

องคป์ระกอบเชงิเนือ้หำของสทิธใินกำรมี
ส ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตส้ว่นใหญรั่บรององคป์ระกอบส าคญั 
ของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ไีวใ้นกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคบัภายในประเทศ 

โดยกลา่วถงึการมอีากาศบรสิทุธิ ์การเขา้ถงึน ้าสะอาดและสขุาภบิาลทีเ่พยีงพอและ
เหมาะสม การมสีภาพภมูอิากาศทีป่ลอดภยั รวมถงึการมคีวามหลากหลายทาง
ชวีภาพและระบบนเิวศทีด่ ีสว่นองคป์ระกอบอืน่ๆ ของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี
โดยเฉพาะการเขา้ถงึอาหารทีม่คีณุภาพทางโภชนาการและมกีารผลติอยา่งยัง่ยนื
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และการใชช้วีติ การท างาน การเรยีน และการเลน่ใน
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดมลพษินัน้ ไดรั้บการยอมรับและ
รับรองในระดบัสากล แตย่งัคงไดรั้บความสนใจคอ่นขา้งนอ้ย

ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้อยา่งไรกต็าม 
องคป์ระกอบทัง้หมดของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่นัีน้
เชือ่มโยงกนั ตวัอยา่งเชน่ สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดมลพษิ 
เป็นเงือ่นไขส าหรับการมนี ้าสะอาดและดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ 
สว่นการมรีะบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพทีด่นัีน้
ลว้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้สีีป่ระเทศทีใ่หก้าร
รับรองสทิธมินุษยชนในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ไีวใ้นกฎหมาย
ภายในประเทศอยา่งชดัเจน และมหีนึง่ประเทศทีใ่หก้าร
รับรองสทิธนิีโ้ดยนัย สว่นอกีหา้ประเทศไมไ่ดรั้บรองสทิธิ

มนุษยชนในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่อียา่งชดัเจน ส าหรับ
ประเทศฟิลปิปินสแ์ละไทยนัน้ เป็นผูน้ าของภมูภิาคนีใ้นการ
อธบิายเนื้อหาและรายละเอยีดของสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้ม
ทีด่ผีา่นค าวนิจิฉัยของศาล นอกจากนี ้การผสมผสานทาง
กฎหมายและนโยบายตา่ง ๆ ของบางประเทศยงัสะทอ้นให ้
เห็นถงึการยอมรับและรับรองสทิธดิงักลา่ว อกีทัง้ยงัไมม่ี
ประเทศใดในภมูภิาคนีท้ีแ่สดงทา่ทตีอ่ตา้นการยอมรับสทิธนิี ้ 

 

องคป์ระกอบเชงิกระบวนกำร 
ของสทิธใินกำรมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี
 
ขอบเขตเชงิกระบวนการของสทิธมินุษยชนในการมี

ส ิง่แวดลอ้มทีด่นัีน้ รวมไปถงึการเขา้ถงึขอ้มลู การมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการตดัสนิใจดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสทิธใิน
การเขา้รว่มการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ของ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ ่และการเขา้ถงึกระบวนการ
ยตุธิรรมและการเยยีวยาตา่ง ๆ ซึง่อยา่งนอ้ยทีส่ดุไมใ่ชเ่พยีง
กรณีทีช่มุชนทอ้งถิน่อยูใ่นความเสีย่งทีค่วามเสยีหายดา้น
สิง่แวดลอ้มจะเกดิขึน้ตอ่ชมุชน 

 
ปรากฏหลกัฐานจากภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตว้า่
บทบัญญัตภิายในประเทศทีก่ าหนดความรับผดิชอบภายใต ้
หลกันติธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มและสถาบันสทิธมินุษยชน

แหง่ชาต ิ(NHRI) นัน้ มปีระโยชนใ์นการปกป้องคุม้ครอง
สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีโดยประเทศสมาชกิอาเซยีน  
7 ใน 10 ประเทศไดก้ าหนดบทบัญญัตดิงักลา่วเป็นกฎหมาย
ภายในประเทศ และ 5 ใน 10 ประเทศไดจั้ดตัง้สถาบันสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาต ิ

 

ในบางกรณี องคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศแถบเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตป้ระสบความส าเร็จในการเรยีกรอ้ง

กฎหมายและนโยบายระดบัชาตทิีม่อียูเ่พือ่ยนืยันสทิธใินการ
มสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีกรณีดงักลา่วท าใหช้มุชนพืน้เมอืงและ
ชมุชนทอ้งถิน่สามารถถอืครองทีด่นิของบรรพบรุษุ 
หลกีเลีย่งมลพษิในพืน้ทีท่างทะเลทีอ่ดุมดว้ยความ
หลากหลายทางชวีภาพทีป่ระชาชนตอ้งพึง่พาเพือ่ด ารงชวีติ 

และปกป้องสทิธขิองคนรุน่ตอ่ไปในอนาคต วธิกีารใหม ่ๆ ที่
เกดิขึน้ โดยลา่สดุเชน่ การเขา้ถงึขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส์

ในเวยีดนาม และการปฏริปูทีด่นิดา้นการเกษตรในฟิลปิปินส ์
ไดย้นืยนัวา่ มกีารสง่เสรมิการปฏบิัตติามสทิธใินการมี
ส ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

บทบำทและกำรมสีว่นรว่มของสตร ี

การเปิดโอกาสใหส้ตรสีนับสนุน มสีว่นรว่ม และเป็นตวัแทน
ในกระบวนการตดัสนิใจเพือ่ก าหนดหรอืด าเนนินโยบาย
สาธารณะไดส้ง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่แีละความมั่นคงของ
ครอบครัวและชมุชนในชนบทและในเมอืง อกีทัง้ยงัสง่เสรมิ
ความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม อยา่งไรกต็าม มปีระเทศสมาชกิ
อาเซยีนเพยีงไมก่ีป่ระเทศทีป่ฏบิัตติามกฎหมายในการเปิด
โอกาสมากพอใหส้ตรมีสีว่นรว่มในภาคสว่นและระดบัตา่ง ๆ 

ในการตดัสนิใจของสว่นรวม ประเทศสว่นใหญก่ าหนดให ้
สตรมีสีว่นรว่มผา่นนโยบายและแผนยทุธศาสตรแ์มว้า่
กฎหมายทีค่รอบคลมุสทิธเิชงิเนือ้หาและสทิธเิชงิ
กระบวนการจะใหก้ารปกป้องคุม้ครองทีเ่ขม้งวดมากกวา่ 

 
สทิธแิละบทบาทของสตรคีวรไดรั้บการยอมรับและบังคบัใช ้

ผา่นบทบัญญัตทิางกฎหมาย และสตรคีวรถกูมองวา่เป็น
ตวัแทนมากกวา่เป็นเหยือ่ในการเขา้ถงึสทิธมินุษยชนในการ
มสี ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนการด าเนนิการระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค 
และระดบันานาชาต ิ

กำรจดัโครงสรำ้งเชงิสถำบนัของอำเซยีน 

ปฏญิญาอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (AHRD) ปี ค.ศ. 
2012 สะทอ้นใหเ้ห็นถงึองคป์ระกอบบางประการของสทิธใิน
การมสี ิง่แวดลอ้มทีด่โีดยการใชค้ าวา่ "ปลอดภัย" "สะอาด" 
และ "ยัง่ยนื" อยา่งไรกต็าม ตราสารทางกฎหมายและทาง
นโยบายของอาเซยีน เชน่ แผนงานของประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Blueprints) ยงัไมค่รอบคลมุองคป์ระกอบเหลา่นี ้
อกีทัง้ยงัขาดกลไกการตรวจสอบในระดบัภมูภิาคเพือ่ยนืยนั

วา่การตคีวามและการปฏบิัตติามตราสารเหลา่นี้มคีวาม
สอดคลอ้งกนั 

 
องคก์รสทิธมินุษยชนระดบัภมูภิาคของอาเซยีน หรอื
คณะกรรมาธกิารระหวา่งรัฐบาลอาเซยีนวา่ดว้ยสทิธิ
มนุษยชน (AICHR) สามารถชว่ยสง่เสรมิการยอมรับและ
รับรองสทิธใินการมสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะอาด และ
ยัง่ยนืในประเทศทีย่งัไมย่อมรับและรับรองสทิธนิี ้และ
สามารถสง่เสรมิการน าสทิธดิงักลา่วไปปฏบิัตใินประเทศ
สมาชกิทัง้หมด ในการด าเนนิการดงักลา่วอยา่งมี
ประสทิธภิาพ อาเซยีนจะไดรั้บประโยชนจ์ากการตรวจสอบ
และขยายขอบเขตของอ านาจและขอบเขตงานของ AICHR 

ตวัอยา่งเชน่ การรับและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนดา้นสทิธิ
มนุษยชน ซึง่จะเป็นสว่นเตมิเต็มอ านาจหนา้ทีข่อง AICHR 
ในการสง่เสรมิสทิธมินุษยชนทีม่อียูใ่นปัจจบุัน  การปรับปรงุ
การท างานของ AICHR ยงัรวมถงึการเสรมิสรา้งความเป็น
อสิระและสรา้งความเชีย่วชาญในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สิง่แวดลอ้มทีด่ี
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นอกจากนี ้อาเซยีนยงัสามารถเลอืกสรา้งกลไกการ
ตรวจสอบสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะอาด และ
ยัง่ยนื และสามารถมสีว่นรว่มกบัทัง้รัฐและองคก์รทีไ่มใ่ชรั่ฐ 

เพือ่ปฏบิัตติามพันธกรณีในการเคารพ ปกป้อง และปฏบิัต ิ
ตามสทิธมินุษยชน ความรับผดิชอบเหลา่นีร้วมไปถงึ
ภาระหนา้ทีท่ีเ่พิม่สงูขึน้ตอ่ประชาชนทีอ่ยูใ่นกลุม่เปราะบาง 
ทัง้นี ้เพือ่ท าใหส้ ิง่แวดลอ้มทีด่เีป็นจรงิส าหรับประชาชนทกุ
คนในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

 

ตวัอยำ่งกำรรบัรองสทิธใินกำรมี
ส ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนระดบัระหวำ่ง
ประเทศและระดบัภมูภิำค 

อาเซยีนมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรูจ้ากความหลากหลายของการ

จัดการเชงิกฎหมายและเชงิสถาบันจากตราสารและองคก์าร
ระหวา่งประเทศอืน่ ๆ นอกภมูภิาค เพือ่พัฒนาตราสารและ
สถาบันในระดบัภมูภิาคใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศและการตคีวามสทิธมินุษยชนทีก่า้วหนา้และ
พัฒนาขึน้ ตราสารระหวา่งประเทศหลายฉบับไดอ้ธบิายเรือ่ง
สทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่นีอกเหนอืจากตราสารของ
อาเซยีน ซึง่รวมไปถงึ: 

 
• อนุสญัญาเอสป ู(Espoo Convention) และพธิสีาร 
Kyiv (Kyiv Protocol) วา่ดว้ยการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรซ์ ึง่กลา่วถงึรายงาน
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอื EIA ในบรบิทขา้ม
พรมแดน 
 
• อนุสญัญาวา่ดว้ยการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร การมสีว่น

รว่มของประชาชนในการตดัสนิใจ และการเขา้ถงึ
กระบวนการยตุธิรรมในประเด็นสิง่แวดลอ้มหรอื
อนุสญัญาออรฮ์สู (Aarhus Convention); และ 
 
• ขอ้ตกลงเอสคาซ ู(Escazú Agreement) ในภมูภิาค
ละตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน ซึง่กลา่วถงึขอ้หว่งกงัวล
ของอนุสญัญาออรฮ์สูในบรบิทระดบัภมูภิาค 

 
ตราสารของอาเซยีนทีม่อียูเ่ขม้งวดนอ้ยกวา่ตวัอยา่งของตรา
สารขา้งตน้ และมคีวามชดัเจนนอ้ยกวา่ในประเด็นทีว่า่ผูใ้ด
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้การมสีว่นรว่มของประชาชนควร
เกดิขึน้ในบรบิทใด และค าวนิจิฉัยของศาลในระบบตลุาการ
ภายในประเทศสามารถบังคบัใชแ้ละน าไปปฏบิัตใินภมูภิาค

ไดอ้ยา่งไร 

 
แนวทางหนึง่ในการเสรมิสรา้งสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี

ในระดบัภมูภิาคและระดบัชาตอิาจเกดิขึน้ผา่นขอ้ตกลง 
ระดบัภมูภิาคของอาเซยีนในการเขา้ถงึขอ้มลู การมสีว่นรว่ม
ของประชาชน และการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม โดยที ่

ขอ้ตกลงดงักลา่วสามารถสนับสนุนความพยายามของ

ประเทศสมาชกิ ทัง้ความพยายามในประเทศและความ

พยายามในระดับภมูภิาค ในการรับรองความปลอดภัยของนัก

ปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิสทิธขิองสตรี

และเด็กหญงิ เป็นรากฐานส าหรับการมสีว่นรว่มของภาค

ประชาสงัคมในการก ากบัดแูลสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิความ

รับผดิชอบของทัง้รัฐและองคก์รทีไ่มใ่ชรั่ฐ รวมถงึผูท้ีอ่ยูใ่น

ภาคธรุกจิ 

ขอ้สรปุ 

อาเซยีนและประเทศสมาชกิมหีลายทางเลอืกในการ
เสรมิสรา้งสทิธใินการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีประเทศสมาชกิแตล่ะ
ประเทศสามารถเขา้เป็นภาคอีนุสญัญาออรฮ์สู ซึง่เปิดใหล้ง
นามไดท่ั้วโลก ประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถรับรอง
อนุสญัญาระดบัภมูภิาคทีป่รับใหเ้ขา้กบับรบิทของภมูภิาค 
และก าหนดองคป์ระกอบเชงิเนือ้หาและเชงิกระบวนของสทิธิ
ในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ีอกีทางหนึง่ประเทศสมาชกิสามารถ
เจรจาความตกลงระดบัภมูภิาคทีมุ่ง่เนน้ไปทีส่ทิธเิชงิ
กระบวนการของประเทศสมาชกิ ในขณะเดยีวกนัตอ้ง

ตระหนักวา่ทัง้องคป์ระกอบเชงิเนือ้หาและเชงิกระบวนการ
ของสทิธดิงักลา่วมคีวามเชือ่มโยงกนั นอกจากนี ้ประเทศ
สมาชกิยงัสามารถปรับปรงุแกไ้ขเอกสารจัดตัง้และก าหนด
อ านาจหนา้ทีแ่ก ่AICHR (Terms of Reference of the 
AICHR) เพือ่ขยายอ านาจหนา้ทีใ่ห ้AICHRสามารถรับและ
ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนได ้

 
ทา้ยทีส่ดุการมสีว่นรว่มของประเทศในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตใ้นความตกลงพหภุาคดีา้นสิง่แวดลอ้ม 
(MEA) และอนุสญัญาดา้นสทิธมินุษยชนอาจเป็นโอกาสใน
สง่เสรมิการท างานรว่มกนัระหวา่งสทิธมินุษยชนและ
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม ความรว่มมอืดงักลา่วอาจส าเร็จไดผ้า่น
แถลงการณ์รว่มของอาเซยีน ซึง่เป็นการก าหนดภาพรวมแก่
การด าเนนิการของอาเซยีน รวมทัง้การประสานงานระดบั
ภมูภิาคของ MEA และการน าเสนอรายงานทบทวน
สถานการณ์สทิธมินุษยชน (UPR) รว่มกนัของอาเซยีน 
ภายใตอ้นุสญัญาสทิธมินุษยชนตา่ง ๆ ทีน่อกเหนอืจากการ

น าเสนอ UPR ของแตล่ะประเทศสมาชกิ 

 
ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละอาเซยีนใน
ฐานะองคก์ารระหวา่งประเทศในระดบัภมูภิาค สามารถแสดง
บทบาททัง้ในเชงิยทุธศาสตรแ์ละเชงิรกุตอ่การรับรองสทิธิ
ในการมสี ิง่แวดลอ้มทีด่ใีนระดบัสากลทีอ่งคก์าร
สหประชาชาต ิหากอาเซยีนบรรลเุป้าหมายดงักลา่วยอ่มเป็น
ชยัชนะของทัง้มนุษยแ์ละธรรมชาต ิ


