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เอกสิารสิรปุการอภิปิรายของสิถาบันัราอลู้วอล้เล้นเบัริก์วา่ดว้ยกฎหมีายสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะมีนุษยธิรรมี (RWI) ในหวัขอ้ 
'สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต'้ ไดส้ิง่เสิรมิีใหเ้กดิการเสิวนาเชีงิสิรา้งสิรรคใ์นเร่�องวธิิกีารที�
จะทำาใหส้ิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดเีกดิข้�นจรงิในภิมูีภิิาค เอกสิารสิรปุการอภิปิรายนี�ไดเ้ปิดโอกาสิใหก้บัักลุ้ม่ีตา่งๆ ในการ
รว่มีกนัสิรรสิรา้งกล้ยทุธิเ์พื่่�อนำาไปปฏิบิัตัโิดยอาศัยัความีเขา้ใจรว่มีกนัในเร่�องของการเก่�อหนุนซึ่้�งกนัแล้ะกนัระหวา่งสิทิธิิ
มีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีเอกสิารสิรปุการอภิปิรายนี�นำาเสินอประเด็นผล้การศัก้ษาแล้ะการถอดบัทเรยีนสิำาคญัที�ไดรั้บั
จากการศัก้ษาเฉีพื่าะเร่�องของ RWI ในเร่�องความีรุง่เรอ่งแล้ะเขยีวขจใีนยคุแอนโทรโพื่ซึ่นี: สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีน
เอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้



เกี�ยวกบััสิรปุการอภิปิรายนี�
สิรปุการอภิปิรายฉีบับััที� 7 ในหวัขอ้ 'สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต:้ หน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต'ิ จัดทำาข้�นสิำาหรับั RWI Asia แล้ะ Pacific Office โดย Patricia Moore เจา้หนา้ที�
โครงการสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีของ RWI, Claudia Ituarte-Lima นักวจัิยอาวโุสิของ RWI แล้ะ Victor Bernard 
เจา้หนา้ที�โครงการสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีของ RWI เป็นผูร้วบัรวมีแนวความีคดิ คำาชีี�แนะ แล้ะเรยีบัเรยีงเน่�อหาโดย
รวมีทั �งหมีด คณะกรรมีการที�ปรก้ษาไดแ้สิดงขอ้คดิเห็นที�สิำาคญัตอ่สิรปุการอภิปิรายนี� Sumudu Atapattuz อาจารยอ์าวโุสิ
แหง่ University of Wisconsin-Madison Law School แล้ะ Azrina Abdullah กรรมีการผูจั้ดการบัรษัิท SDG Synergy 
ประเทศัมีาเล้เซึ่ยี ไดใ้หข้อ้คดิเห็นแล้ะขอ้มีลู้เชีงิล้ก้สิำาหรับับัทสิรปุการอภิปิรายนี�

RWI เป็นสิถาบันัวจัิยแล้ะวชิีาการที�มีุง่เนน้ดา้นการศัก้ษาแล้ะพัื่ฒนาดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนทั�วโล้ก จากขอ้มีลู้การวจัิยกวา่ 30 ปี 
แล้ะประสิบัการณก์ารมีสีิว่นรว่มีโดยตรง กล้ยทุธิอ์งคก์รในปัจจบุันัของเราจง้มีุง่เนน้ไปยงัประเด็นที�มีคีวามีสิมัีพัื่นธิซ์ึ่ ้�งกนัแล้ะ 
กนัทั �งหมีดสิี�ประเด็นคอ่ ประชีาชีนผูอ้พื่ยพื่ยา้ยถิ�นฐาน, สิงัคมีแหง่การมีสีิว่นรว่มี, ความียตุธิิรรมีที�เทา่เทยีมีแล้ะมีปีระสิทิธิภิิาพื่  
แล้ะโล้กาภิวิตันด์า้นเศัรษฐกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน RWI มีสีิำานักงานใหญต่ั �งอยูท่ี�เมีอ่งล้นุด ์ประเทศัสิวเีดน โดยปฏิบิัตังิาน
ผา่นเครอ่ขา่ยสิำานักงานในตา่งประเทศัหกแหง่ แล้ะที�สิตอกโฮล้ม์ี

สิรปุการอภิปิรายนี�ไดร้วบัรวมีขอ้มีลู้แล้ะแนวทางในบัทบัาทของหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตทิี�
เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะอธิบิัายจดุเริ�มีตน้เชีงิกล้ยทุธิส์ิำาหรับัการดำาเนนิการตอ่ไป ในทางปฏิบิัตั ิ
การตระหนักถง้สิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งเต็มีที�จะตอ้งอาศัยัการดำาเนนิการที�สิง่เสิรมิีกนัของทั �งผูป้ฏิบิัตัหินา้ที� เชีน่ หน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต ิแล้ะผูท้รงสิทิธิเิอง 

เอกสิารสิรปุการอภิปิรายนี�ไดรั้บัเงนิทนุสินับัสินุนจากสิำานักงานความีรว่มีมีอ่เพื่่�อการพัื่ฒนาระหวา่งประเทศัแหง่สิวเีดน 
(Sida) ภิายใตรั้ฐบัาล้สิวเีดน อน้�ง มีมุีมีองที�นำาเสินอในสิรปุการอภิปิรายนี�ไมีไ่ดเ้ป็นการสิะทอ้นถง้นโยบัายทางการของ
รัฐบัาล้สิวเีดนแตอ่ยา่งใด ขอขอบัคณุ Sida เป็นอยา่งยิ�งสิำาหรับัการใหค้วามีสินับัสินุนทางการเงนิ
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1. บัทนำา

สิ่ท่ธิใ่น่การมสีิ่ ่�งแวด้ล้อ้มที�ด้ ี

การเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศั การสิญูเสิยีความีหล้ากหล้ายทางชีวีภิาพื่ การทำาล้ายแล้ะความีเสิ่�อมีโทรมี
ของระบับันเิวศัมีผีล้กระทบัอยา่งมีนัียสิำาคญัตอ่ชีวีติของผูค้น ซึ่้�งสิง่ผล้กระทบัตอ่ความีสิามีารถในการทำางาน 
การทำากจิกรรมียามีวา่ง แล้ะการมีสีิขุภิาพื่ที�ดขีองเราดว้ย  สิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะการคุม้ีครองสิิ�งแวดล้อ้มีเป็นสิิ�งที�
ตอ้งพื่้�งพื่าอาศัยัเก่�อหนุนซึ่้�งกนัแล้ะกนั สิิ�งแวดล้อ้มีที�ดทีำาใหผู้ค้นสิามีารถใชีส้ิทิธิมิีนุษยชีนของตนไดอ้ยา่งเต็มีที�  
ในขณะเดยีวกนั การใชีส้ิทิธิมิีนุษยชีนกเ็ป็นการชีว่ยสิง่เสิรมิีการคุม้ีครองสิิ�งแวดล้อ้มีดว้ย1

 
เมี่�อวนัที� 8 ตลุ้าคมี ค.ศั. 2021 คณะมีนตรสีิทิธิมิีนุษยชีนแหง่สิหประชีาชีาต ิ(HRC) ไดผ้า่นมีตทิี�ไดใ้หก้ารรับั 
รองเป็นครั �งแรกวา่ สิิ�งแวดล้อ้มีที�สิะอาด ปล้อดภิยั แล้ะยั�งยน่ถอ่เป็นสิทิธิมิีนุษยชีนอยา่งหน้�ง พื่รอ้มีทั �งไดเ้รยีก
รอ้งใหป้ระเทศัสิมีาชีกิรว่มีมีอ่ในการปฏิบิัตัติามีสิทิธินิี� มีตดิงักล้า่วยอมีรับัวา่ ความีเสิ่�อมีโทรมีของสิิ�งแวดล้อ้มี
แล้ะการเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศัสิง่ผล้ตอ่การเตมิีเต็มีสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีMichelle Bachelet 
ขา้หล้วงใหญส่ิทิธิมิีนุษยชีนแหง่สิหประชีาชีาตเินน้ยำ�าวา่ มีตนิี�เป็นการดำาเนนิการที�เด็ดขาดเพื่่�อการคุม้ีครอง
ผูค้นแล้ะโล้ก ตล้อดจนระบับัธิรรมีชีาตซิึ่้�งเป็นปัจจัยพื่่�นฐานในการดำารงชีวีติแล้ะความีเป็นอยูข่องมีนุษยท์กุคน2

 
ในหล้ายประเทศัซึ่้�งมีากกวา่รอ้ยล้ะ 80 ของประเทศัสิมีาชีกิสิหประชีาชีาตไิดรั้บัรองสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มี
ที�ดไีวใ้นรัฐธิรรมีนูญ กฎหมีาย แล้ะนโยบัายของตน3 ตราสิารในระดบััภิมูีภิิาคกไ็ดม้ีกีารรับัรองสิทิธินิี�ในรปูแบับั
ตา่งๆ4 ดว้ยเชีน่กนั ปฏิญิญาสิากล้วา่ดว้ยสิทิธิมิีนุษยชีนของสิมีาคมีประชีาชีาตแิหง่เอเชียีตะวนัออกเฉีียงใต ้
(ASEAN) ไดย้น่ยนัวา่ทกุคนมีสีิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�สิะอาด ปล้อดภิยั แล้ะยั�งยน่ (มีาตรา 28f) ปัจจัยเชีงิ
เน่�อหาของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดตีามีที�เสินอโดยผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษแหง่สิหประชีาชีาตดิา้นสิทิธิมิีนุษย
ชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี ไดแ้ก:่ สิภิาพื่ภิมูีอิากาศัที�ปล้อดภิยั อากาศัสิะอาด นำ�าด่�มีที�ปล้อดภิยัแล้ะสิขุาภิบิัาล้ที�เพื่ยีง
พื่อ อาหารที�อดุมีคณุคา่ทางโภิชีนาการแล้ะผา่นการผล้ติอยา่งยั�งยน่ สิิ�งแวดล้อ้มีที�ปล้อดมีล้พื่ษิในการใชีช้ีวีติ 
ทำางาน เรยีนแล้ะเล้น่ แล้ะความีหล้ากหล้ายทางชีวีภิาพื่ตล้อดจนระบับันเิวศัที�ด ีปัจจัยเชีงิกระบัวนการของสิทิธิิ
นี�ประกอบัดว้ย: การเขา้ถง้ขอ้มีลู้ การมีสีิว่นรว่มีของภิาคประชีาชีนในการตดัสินิใจดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะการเขา้
ถง้ความียตุธิิรรมีแล้ะการเยยีวยาที�มีปีระสิทิธิภิิาพื่5
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สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดไีดรั้บัการรับัรองอยา่งชีดัเจนใน
รัฐธิรรมีนูญแล้ะกฎหมีายของประเทศัสิมีาชีกิอาเซึ่ยีน (AMS) 
สิี�ประเทศั แล้ะไดรั้บัการรับัรองโดยปรยิายในรัฐธิรรมีนูญของ 
AMS ประเทศัที� 56 โดยฟิิล้ปิปินสิ ์ในฐานะหน้�งในประเทศั

สิมีาชีกิไดรั้บัรองสิทิธิใินอากาศัที�บัรสิิทุธิิ�เป็นการเฉีพื่าะดว้ย7 

ในขณะที�ทั�วโล้ก ประเทศัตา่งๆ ไดย้อมีรับัถง้ความีสิมัีพัื่นธิท์ี�
สิง่เสิรมิีซึ่้�งกนัแล้ะกนัระหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนกบััหล้กันติธิิรรมี
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี8 การยอมีรับันี�ไดเ้นน้ยำ�าถง้ความีเชี่�อมีโยง
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9. 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’ [framework principles on human rights and the environment] (24 January 2018)  
A/HRC/37/59, page 15. https://undocs.org/A/HRC/37/59  Accessed 2 August 2021. See also: http://srenvironment.org/
framework-principles Accessed 2 August 2021.

10. HRC, ‘Issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, 
Report of the Special Rapporteur’ (8 January 2019) A/HRC/40/55, page 11. https://undocs.org/en/A/HRC/40/55  Accessed 20 
July 2021. The seven steps that States must take in fulfilling the right to breathe clean air are: monitor air quality and impacts 
on human health; assess sources of air pollution; make information publicly available, including public health advisories; 
establish air quality legislation, regulations, standards and policies; develop air quality action plans at the local, national and, 
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necessary, strengthen the plan to ensure that the standards are met.

กนัระหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนกบัักฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะ
เนน้ยำ�าถง้บัทบัาทที�หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแหง่ชีาตสิิามีารถดำาเนนิการเพื่่�อประกนัวา่สิทิธิิ
มีนุษยชีนจะไดรั้บัการเคารพื่แล้ะกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีมีี
ความีเขม้ีแข็งข้�นในเวล้าเดยีวกนั ในการดำาเนนิการตามีหล้กั
การที�เป็นรากฐานของหล้กันติธิิรรมีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี รัฐตา่งๆ 
ตอ้งกา้วไปใหเ้กนิกวา่การรับัรองสิทิธิติามีรัฐธิรรมีนูญแล้ะ
บัทบัญัญัตแิหง่กฎหมีาย คอ่ไปสิูก่ารบังัคบััใชีก้ฎหมีาย ซึ่้�ง
เป็นความีรับัผดิชีอบัของหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาติ

บัทสิรปุนี�:  

• อธิบิัายถง้ความีสิมัีพัื่นธิร์ะหวา่งการบังัคบััใชีก้ฎหมีาย
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีกบััสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี

• เนน้ยำ�าถง้ความีทา้ทายแล้ะโอกาสิสิำาหรับัหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตใินการมีี
สิว่นรว่มีในการตระหนักถง้สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ี

• อธิบิัายถง้ศักัยภิาพื่ในการทำางานรว่มีกนัระหวา่งหน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ
สิถาบันัสิทิธิมิีนุษยชีนแหง่ชีาติ

• เสินอแนะแนวทางในการเสิรมิีสิรา้งขดีความีสิามีารถ
ของหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่
ชีาตใินเร่�องสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีแล้ะ

• เสินอจดุเริ�มีตน้เชีงิกล้ยทุธิส์ิำาหรับัการปฏิบิัตักิาร

กรอบัหล้กัการด้า้น่สิ่ท่ธิม่น่ษุยชน่แล้ะสิ่่�งแวด้ล้อ้ม

John Knox อดตีผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษแหง่สิหประชีาชีาตดิา้นสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี ไดพั้ื่ฒนาหล้กั
การพื่่�นฐาน 16 ประการที�สินับัสินุนความีสิมัีพัื่นธิร์ะหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนกบััสิิ�งแวดล้อ้มี หน้�งในหล้กัการเหล้า่นั�น
กล้า่วถง้บัทบัาทของการบังัคบััใชีก้ฎหมีายไวโ้ดยเฉีพื่าะ:

กรอบัหล้กัการที� 12: รัฐควรรับัรองถง้การบังัคบััใชีม้ีาตรฐานดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่งมีปีระสิทิธิผิล้ตอ่ผูม้ีบีัทบัาททั �งภิาครัฐ
แล้ะเอกชีน9

 
ความีเห็นของผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษเกี�ยวกบัักรอบัหล้กัการนี�เนน้ยำ�าวา่ หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแหง่ชีาตติอ้งปฏิบิัตัติามี ตดิตามี แล้ะบังัคบััใชีม้ีาตรฐานสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตอิยา่งมีปีระสิทิธิผิล้ โดย
ทำาการป้องกนั สิอบัสิวน ล้งโทษ แล้ะทำาใหเ้กดิการชีดใชีใ้นการล้ะเมีดิที�กระทำาโดยธิรุกจิตา่งๆ แล้ะหน่วยงาน
ภิาคเอกชีนอ่�นๆ ตล้อดจนเจา้หนา้ที�รัฐบัาล้อ่�นๆ ดว้ยเชีน่กนั

ผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษแหง่สิหประชีาชีาตดิา้นสิทิธิมิีนุษย
ชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีเนน้ยำ�าวา่ การบังัคบััใชีก้ฎหมีายเป็น
สิิ�งจำาเป็นในระดบััชีาตเิพื่่�อใหเ้กดิการเคารพื่ ปกป้อง แล้ะ
เตมิีเต็มีสิทิธิใินการมีอีากาศัที�สิะอาด10 บัทบัาทของการ
บังัคบััใชีก้ฎหมีายมีคีวามีคล้า้ยคล้ง้กนัในเร่�องสิทิธิขิั �นพื่่�น
ฐานในนำ�าสิะอาดแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีที�ดโีดยทั�วไป หน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตเิป็นผูม้ีบีัทบัาท
สิำาคญัระดบััชีาตใินกระบัวนการที�จะประกนัวา่จะมีกีารเคารพื่
แล้ะคุม้ีครองซึ่้�งบัรรดาพัื่นธิกรณีที�เกี�ยวขอ้งกบััสิิ�งแวดล้อ้มี
ที�ด ีซึ่้�งไดก้ำาหนดไวใ้นมีาตรฐานแล้ะกฎหมีายระหวา่ง

ประเทศัแล้ะในระดบััประเทศั ในหล้ายๆ ประเทศัสิว่นใหญ ่
หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตเิป็น
ดา่นแรกในการป้องกนัมีล้พื่ษิแล้ะความีเสิ่�อมีโทรมีของ
ทรัพื่ยากรธิรรมีชีาต ิพื่วกเขาตดิตามีกจิกรรมีแล้ะการดำาเนนิ
งานที�กอ่ใหเ้กดิมีล้พื่ษิทกุรปูแบับัรวมีถง้ดำาเนนิการเกี�ยวกบัั
เร่�องการสิญูเสิยีความีหล้ากหล้ายทางชีวีภิาพื่ โดยที�หน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตนัิ�นเป็นแนว
หนา้ของการบังัคบััใชีก้ฎหมีาย อยัการแล้ะศัาล้จง้ตอ้งพื่้�งพื่า
พื่วกเขาในการพื่จิารณาแล้ะสิอบัสิวนการล้ะเมีดิ แล้ะดำาเนนิ
คดทีี�ตอ้งมีกีารล้งโทษผูก้ระทำาความีผดิ  
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หล้กัน่ต่ิธ่ิรรมสิ่่�งแวด้ล้อ้ม

ทกุประเทศัมีกีฎหมีายหรอ่ขอ้บังัคบััดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่งนอ้ยหน้�งฉีบับัั ประเทศัสิว่นใหญไ่ดม้ีกีารจัดตั �งรวมีถง้ให ้
อำานาจแกก่ระทรวงสิิ�งแวดล้อ้มีในระดบััตา่งๆ ที�หล้ากหล้าย แล้ะในหล้ายกรณี กฎหมีายแล้ะสิถาบันัเหล้า่นี�ไดช้ีว่ยชีะล้อ
ความีเสิ่�อมีโทรมีของสิิ�งแวดล้อ้มีได ้อยา่งไรกต็ามี ความีคบ่ัหนา้ในการบัญัญัตกิฎหมีายนี�กไ็ดม้ีาพื่รอ้มีกบััการยอมีรับัที�
มีากข้�นวา่ ชีอ่งวา่งในการบังัคบััใชีก้ฎหมีายไดเ้ปิดกวา้งข้�นในระหวา่งขอ้กำาหนดของกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีกบััการนำา
ไปปฏิบิัตัแิล้ะการบังัคบััใชี ้ทั �งในประเทศัที�พัื่ฒนาแล้ว้แล้ะกำาล้งัพัื่ฒนา หล้กันติธิิรรมีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีซึ่้�งเป็นสิิ�งอธิบิัาย
วา่เมี่�อใดที�กฎหมีายจะไดรั้บัการทำาความีเขา้ใจ เคารพื่ แล้ะบังัคบััใชีอ้ยา่งแพื่รห่ล้าย แล้ะผูค้นแล้ะโล้กไดรั้บัประโยชีน์
จากการคุม้ีครองสิิ�งแวดล้อ้มีนั�น คอ่กญุแจสิำาคญัในการจัดการกบััชีอ่งวา่งในการบังัคบััใชีก้ฎหมีายดงักล้า่ว12

 โครงการสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่สิหประชีาชีาต ิ(UNEP) 
หล้กันติธิิรรมีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี: รายงานสิากล้ฉีบับััแรก ค.ศั. 2019

เมี่�อมีกีารบังัคบััใชีก้ฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีที�มีกีาร
กำาหนดบัทล้งโทษสิำาหรับัการสิรา้งความีเสิ่�อมีโทรมีตอ่
ทรัพื่ยากรธิรรมีชีาต ิการกอ่ใหเ้กดิมีล้พื่ษิ แล้ะใชีท้รัพื่ยากร
อยา่งไมีย่ั�งยน่ หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี
แหง่ชีาตกิม็ีบีัทบัาทสิำาคญัในการเปล้ี�ยนแปล้งพื่ฤตกิรรมีทั �ง
โดยสิว่นตวัแล้ะโดยสิว่นรวมี แมีก้ารเปล้ี�ยนแปล้งทศัันคติ
นั�นยากกวา่การเปล้ี�ยนแปล้งพื่ฤตกิรรมี แตก่ารบังัคบััใชี ้
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีอยา่งมีปีระสิทิธิผิล้กจ็ะสิง่ผล้ตอ่
การเปล้ี�ยนแปล้งทศัันคตไิดใ้นระยะยาว แล้ะสิิ�งที�น่ากงัวล้
สิำาหรับัสิิ�งแวดล้อ้มีก็คอ่ เร่�องของการเปล้ี�ยนแปล้งทศัันคต ิ
ซึ่้�งตอนนี�กล้บัักล้ายเป็นเร่�องปกตขิองสิงัคมีในหล้ายๆ 

ประเทศั11 ในกรณีที�กฎหมีายในประเทศัมีกีารสิรา้งแรงจงูใจ
ทางเศัรษฐกจิหรอ่สิงัคมีสิำาหรับัการปฏิบิัตัติามี ความีจำาเป็น
ในการบังัคบััใชีก้ฎหมีายกอ็าจจะล้ดล้ง อยา่งไรกต็ามี โดย
การบังัคบััใชีก้ฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี หน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตกิจ็ะยงัคงสินับัสินุนการ
ตระหนักถง้สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีทั �งนี� ความีเชี่�อมีโยง
ของหล้กัการพื่่�นฐานของทั �งหล้กันติธิิรรมีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี
แล้ะสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดนัี�น ไดเ้นน้ยำ�าถง้ความีสิำาคญั
ของหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาติ
ในการคุม้ีครองสิทิธิมิีนุษยชีนขั �นพื่่�นฐานตอ่ชีวีติแล้ะสิขุภิาพื่
เมี่�อมีกีารบังัคบััใชีก้ฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี

11. Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, A Manual on National Human Rights Institutions (2018) page 125. 
https://www.asiapacificforum.net/resources/manual-on-nhris/ Accessed 20 July 2021.

12. UNEP, Environmental Rule of Law: First Global Report, page 1 (UNEP, Nairobi, 2018) https://www.unep.org/resources/
assessment/environmental-rule-law-first-global-report Accessed 17 July 2021.
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ตามีรายงานของผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษแหง่สิหประชีาชีาติ
ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี การขาดการบังัคบััใชี ้
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีที�เพื่ยีงพื่อถอ่เป็นปัญหาระดบัั
โล้ก13 รายงานของผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษแหง่สิหประชีาชีาติ
ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี14 เนน้ยำ�าวา่ รัฐตอ้งบังัคบัั
ใชีก้ฎหมีายแล้ะมีาตรฐานเกี�ยวกบััสิารอนัตรายแล้ะของ
เสิยี มีล้พื่ษิทางอากาศั การเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีอิากาศั 
แล้ะความีหล้ากหล้ายทางชีวีภิาพื่ ซึ่้�งจะมีผีล้ทำาใหเ้กดิการ
บังัคบััใชีปั้จจัยเชีงิเน่�อหาของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดไีด ้ 
รายงานของผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษเกี�ยวกบััแนวทางปฏิบิัตั ิ
ที�ดใีนการตระหนักถง้สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดรีะบัไุวว้า่ 
“รัฐบัาล้มีคีวามีจำาเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งบังัคบััใชีก้ฎหมีาย
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีเมี่�อผูก้อ่มีล้พื่ษิไดก้ระทำาล้ะเมีดิมีาตรฐาน”15 
รายงานของผูจั้ดทำารายงานพื่เิศัษยงัไดเ้นน้ถง้ความีสิำาคญั
พื่่�นฐานของการบังัคบััใชีก้ฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีเพื่่�อสิทิธิิ
มีนุษยชีน แตไ่มีไ่ดก้ำาหนดแนวทางวา่ควรดำาเนนิการบังัคบััใชี ้
กฎหมีายที�ครอบัคล้มุีทั �งดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน 
อยา่งไร

หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตบิังัคบัั
ใชีม้ีาตรฐานดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีในเชีงิเน่�อหาแล้ะยงัมีบีัทบัาท
สิำาคญัในการรับัรองใหเ้กดิการปฏิบิัตัติามีขอ้กำาหนดในเชีงิ
กระบัวนการดว้ยเชีน่กนั

คัวามทา้ทายใน่เชง่เน่้�อหา

หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตติอ้ง
เผชีญิกบััความีทา้ทายเมี่�อกฎเกณฑ์ม์ีไีมีเ่พื่ยีงพื่อ หรอ่เมี่�อ
กฎหมีายแล้ะขอ้บังัคบััดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีมีคีวามีคล้มุีเครอ่หรอ่
ไมีส่ิอดคล้อ้งกนั ตล้อดจนเมี่�ออำานาจบังัคบััใชีก้ฎหมีายของ
หน่วยงานระดบััประเทศัไมีม่ีรีะบัไุวอ้ยา่งชีดัเจนในกฎหมีาย

หรอ่มีไีมีเ่พื่ยีงพื่อ แตแ่มีว้า่กฎหมีาย ระเบัยีบัขอ้บังัคบัั 
แล้ะอำานาจบังัคบััใชีจ้ะมีคีวามีชีดัเจน การบังัคบััใชีด้า้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีอาจถกูขดัขวางไดโ้ดยการขาดความีเชีี�ยวชีาญแล้ะ
เคร่�องมีอ่ทางกฎหมีายแล้ะทางเทคนคิอ่�นๆ นอกจากนี� ความี
สิามีารถของหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี
แหง่ชีาตใินการสินับัสินุนสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดยีงัถกู
ทา้ทายเมี่�อกฎหมีายแล้ะมีาตรฐานในประเทศัแล้ะกฎหมีาย
สิทิธิมิีนุษยชีนระหวา่งประเทศัเกดิขดัแยง้กนัอกีดว้ย 

ในหล้ายประเทศั กฎหมีายที�เกี�ยวกบััมีล้พื่ษิแล้ะทรัพื่ยากร 
ธิรรมีชีาตนัิ�นมีคีวามีแตกตา่งกนั แล้ะอาจจะมีหีน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตมิีากกวา่หน้�ง
แหง่ ตวัอยา่งเชีน่ หน่วยงานหน้�งอาจมีหีนา้ที�รับัผดิชีอบัใน
การควบัคมุีมีล้พื่ษิ แล้ะอยา่งนอ้ยอกีหน้�งหน่วยงานที�รับัผดิ
ชีอบัในการอนุรักษ์แล้ะคุม้ีครองทรัพื่ยากรธิรรมีชีาต ิ

มีาตรฐานการควบัคมุีมีล้พื่ษิแหง่ชีาตมิีกัจะรวมีถง้ตวัแปรทาง
เทคโนโล้ยแีล้ะเกณฑ์ม์ีาตรฐานตา่งๆ เชีน่ มีาตรฐานการ
ปล้อ่ยมีล้พื่ษิแล้ะมีาตรฐานคณุภิาพื่สิิ�งแวดล้อ้มี ซึ่้�งสิว่นใหญ่
มีพีื่่�นฐานอยูใ่นมีาตรฐานแล้ะแนวทางสิากล้ หล้ายประเทศั
ใชีแ้นวทางขององคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) เป็นพื่่�นฐาน
สิำาหรับัมีาตรฐานระดบััชีาต ิแนวทางของ WHO ครอบัคล้มุี
ถง้สิาเหตดุา้นสิิ�งแวดล้อ้มีที�เป็นอนัตรายตอ่สิขุภิาพื่ของ
มีนุษยไ์ดแ้ก:่ มีล้พื่ษิทางอากาศั การเปล้ี�ยนแปล้งสิภิาพื่ภิมูีิ
อากาศั แล้ะอนามียัดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีโดยทั�วไป16 มีล้พื่ษินั�น
สิง่ผล้กระทบัในทางล้บัตอ่ระบับันเิวศัแล้ะสิายพัื่นธิุพ์ื่ช่ีแล้ะ
สิตัวต์า่งๆ ตล้อดจนสิขุภิาพื่ของมีนุษย ์แนวทางของ WHO 
ไดส้ิง่เสิรมิีการเชี่�อมีโยงเชีงิเน่�อหาระหวา่งกฎหมีายควบัคมุี
มีล้พื่ษิที�หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาติ
มีหีนา้ที�บังัคบััใชี ้แล้ะสิทิธิมิีนุษยชีนในการมีสีิขุภิาพื่แล้ะสิิ�ง
แวดล้อ้มีที�ด ี

2. ความีทา้ทายแล้ะโอกาสิสิำาหรับัหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาติ
ในการเขา้ไปมีสีิว่นรว่มีเพื่่�อการตระหนักถง้
สิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี

13. HRC, ‘Right to a healthy environment: good practices: Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights 
obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment (30 December 2019)    
A/HRC/43/53, page 16. https://undocs.org/en/A/HRC/43/53 Accessed 16 October 2021.

14. UN General Assembly, ‘Report of the Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound 
management and disposal of hazardous substances and wastes’ (15 November 2018) A/73/567. https://undocs.org/
en/A/73/567 Accessed 16 October 2021. HRC, ‘Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy 
and sustainable environment’ [air pollution] (8 January 2019) A/HRC/40/55. https://undocs.org/en/A/HRC/40/55. Accessed 
30 July 2021. UN General Assembly, ‘Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and 
sustainable environment’ [climate change] (15 July 2019) A/74/161. https://undocs.org/en/A/74/161. Accessed 30 July 2021.

15. HRC, ‘Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment’ [biodiversity] 
(15 July 2020) A/HRC/75/161. https://undocs.org/A/75/161 Accessed 30 July 2021.

16. WHO, ‘Health Topics,’ https://www.who.int/health-topics/#B Accessed 30 July 2021.
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ทรัพื่ยากรธิรรมีชีาตปิระกอบัดว้ย ป่าไมี ้สิตัวป่์า ระบับั
นเิวศัทางทะเล้แล้ะนำ�าจด่ แล้ะสิายพัื่นธิุพ์ื่ช่ีแล้ะสิตัวต์า่งๆ 
ทรัพื่ยากรธิรรมีชีาตมิีกัจะถกูควบัคมุีโดยกฎหมีายที�แตก
ตา่งกนัอยา่งนอ้ยสิองฉีบับััสิำาหรับัทรัพื่ยากรบันบักแล้ะ
ทางนำ�า ซึ่้�งบังัคบััใชีโ้ดยหน่วยงานที�แตกตา่งกนั กฎหมีาย
แล้ะขอ้บังัคบััที�ควบัคมุีประเด็นที�เกี�ยวพัื่นอยา่งใกล้ช้ีดิกบัั
ทรัพื่ยากรธิรรมีชีาต ิเชีน่ พื่่�นที�คุม้ีครอง การเขา้ถง้ทรัพื่ยากร
ดา้นพัื่นธิกุรรมี แล้ะความีปล้อดภิยัทางชีวีภิาพื่ กอ็าจมีหีน่วย
งานอ่�นที�มีหีนา้ที�บังัคบััใชี ้

สิถานการณท์ี�ผูค้น เชีน่ ชีมุีชีนคนพื่่�นเมีอ่งแล้ะชีนกลุ้ม่ีนอ้ย 
ตอ้งพื่้�งพื่าทรัพื่ยากรธิรรมีชีาตใินการดำารงชีวีติโดยตรง 
ทำาใหเ้กดิความีทา้ทายเป็นพื่เิศัษสิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายซึ่้�งมีุง่ตอ่การใชีอ้ำานาจในการคุม้ีครองทรัพื่ยากร
เหล้า่นั�นเพื่ยีงอยา่งเดยีว ดว้ยเหตนุี�จง้เป็นสิิ�งสิำาคญัที�รัฐควร
ใชีแ้นวทางที�ยด้ตามีสิทิธิใินการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟ่ิ�นฟิ ูแล้ะ
ใชีป้ระโยชีนจ์ากระบับันเิวศัที�สิมีบัรูณแ์ล้ะความีหล้ากหล้าย
ทางชีวีภิาพื่ในทกุๆ ดา้น17

คัวามทา้ทายใน่เชง่กระบัวน่การ

ปัจจัยเชีงิกระบัวนการของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี
ประกอบัดว้ย สิทิธิใินการเขา้ถง้ขอ้มีลู้ การมีสีิว่นรว่มีใน
การตดัสินิใจ แล้ะการเขา้ถง้ความียตุธิิรรมีแล้ะการเยยีวยา
ที�มีปีระสิทิธิภิิาพื่ การตดิตามีแล้ะบังัคบััใชีส้ิทิธิเิหล้า่นี�ซึ่ ้�ง
ประกอบัดว้ยการดำาเนนิการในการบังัคบััใชีปั้จจัยเชีงิเน่�อหา
ของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีอาจเป็นหรอ่อาจไมีใ่ชี่
ความีรับัผดิชีอบัของหน่วยงานระดบััชีาตเิดยีวกนักบััหน่วย
งานที�บังัคบััใชีส้ิทิธิเิชีงิเน่�อหากไ็ด ้สิว่นสิทิธิเิชีงิกระบัวนการ
โดยทั�วไปเป็นองคป์ระกอบัสิำาคญัของกฎหมีายแล้ะขอ้
บังัคบััที�ควบัคมุีการประเมีนิผล้กระทบัสิิ�งแวดล้อ้มี ซึ่้�งในบัาง
ประเทศัอาจไดรั้บัการจัดการแล้ะบังัคบััใชีโ้ดยหน่วยงานดา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีอ่�น 

การบังัคบััใชีส้ิทิธิมิีนุษยชีนในการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดจีะเพื่ิ�มี 
ความีซึ่บััซึ่อ้นข้�นอกีหน้�งขั �น เมี่�อหน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตหิล้ายแหง่ตา่งมีคีวามีรับั
ผดิชีอบัตอ่สิทิธิเิชีงิเน่�อหาแล้ะสิทิธิเิชีงิกระบัวนการ อยา่งไร
กต็ามี ความีสิมัีพัื่นธิพ์ื่่�นฐานระหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนกบััสิิ�ง
แวดล้อ้มีที�ดนัี�นไดส้ิรา้งแรงจงูใจแล้ะโอกาสิสิำาหรับัหน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีในการประสิานแล้ะ
รว่มีมีอ่ระหวา่งกนั แล้ะกบััสิถาบันัสิทิธิมิีนุษยชีนแหง่ชีาต ิ
(NHRIs)

โอกาสิ่

หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตมิีี
โอกาสิในทกุๆ วนัที�จะแกไ้ขปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิใิน
การมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีเมี่�อมีกีารดำาเนนิการบังัคบััใชีก้ฎหมีาย 
ไมีว่า่จะเกี�ยวขอ้งกบััมีล้พื่ษิหรอ่ทรัพื่ยากรธิรรมีชีาตหิรอ่ไมี ่

หน่วยงานดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีควรตั �งคำาถามีวา่: ใครกำาล้งัไดรั้บั
ผล้กระทบัจากการล้ะเมีดิมีาตรฐานสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต ิ 
กฎระเบัยีบั แล้ะ/หรอ่กฎหมีาย ใครไดรั้บัผล้กระทบัมีากที�สิดุ
จากการบังัคบััใชีก้ฎหมีาย ผูท้ี�ไดรั้บัผล้กระทบัเป็นสิมีาชีกิ
กลุ้ม่ีเปราะบัางอยา่งนอ้ยหน้�งกลุ้ม่ีหรอ่ไมี ่สิมีาชีกิของกลุ้ม่ี
เปราะบัางหรอ่กลุ้ม่ีเสิี�ยง อาจรวมีไปถง้: เด็ก ผูห้ญงิ ชีนกลุ้ม่ี
นอ้ยทางเชี่�อชีาต ิชีาตพัิื่นธิุ ์ศัาสินา ภิาษาแล้ะวฒันธิรรมี ชีน
พื่่�นเมีอ่ง แรงงานขา้มีชีาตแิล้ะแรงงานขา้มีชีาต ิคนที�มีคีวามี
พื่กิาร ผูส้ิงูอาย ุแล้ะผูล้้ี�ภิยั ผูข้อล้ี�ภิยั แล้ะบัคุคล้ไรส้ิญัชีาต ิ
กลุ้ม่ีเหล้า่นี�จะแตกตา่งกนัไปในแตล่้ะประเทศั แตโ่ดยทั�วไป
แล้ว้จะเป็นกลุ้ม่ีที�ยากไรท้ี�สิดุ กลุ้ม่ีคนที�ถกูล้ะเล้ยที�สิดุ แล้ะ
คนที�มีอีำานาจนอ้ยที�สิดุในประเทศั18

   
สิมีาชีกิ AMS หล้ายประเทศัไดแ้ก ่กมัีพื่ชูีา อนิโดนเีซึ่ยี 
สิปป. ล้าว แล้ะเมียีนมีาร ์มีบีัทบัญัญัตใินกฎหมีายหรอ่ขอ้
บังัคบััที�ระบักุลุ้ม่ีที�ถอ่วา่มีคีวามี "เปราะบัาง" ในประเทศันั�น 
โดยไมีม่ีบีัทบัญัญัตริะดบััชีาตใิดที�รวบัรวมีกลุ้ม่ีทั �งหมีดที�ระบัุ
ไวใ้นยอ่หนา้ขา้งตน้ หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแหง่ชีาตนัิ�นอาจจะไมีไ่ดต้ระหนักถง้กลุ้ม่ีเปราะบัาง
หรอ่มีคีวามีเชีี�ยวชีาญในการพื่จิารณาถง้กลุ้ม่ีดงักล้า่ว ซึ่้�ง 
NHRIs สิามีารถชีว่ยเหล้อ่พื่วกเขาในเร่�องนี� (ดหูวัขอ้ที� 3)

โอกาสิสิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิตัวป่์าแหง่
ชีาตใินการแกไ้ขปัญหาที�จดุเชี่�อมีโยงของงานของหน่วยงาน
กบััสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดจีะแตกตา่งกนัไปในแตล่้ะ
ประเทศั ตามีการจัดโครงสิรา้งการประสิานงานสิำาหรับัการ
บังัคบััใชีก้ฎหมีายเกี�ยวกบััสิตัวป่์า อยา่งไรกต็ามี การแก ้
ปัญหาก็ยงัคงมีคีวามีคล้า้ยคล้ง้กนัทั�วทั �งภิมูีภิิาคอาเซึ่ยีน 
สิมีาชีกิ AMS ทั �งหมีดไดส้ิรา้งเครอ่ขา่ยการป้องกนัแล้ะปราบั
ปรามีการคา้สิตัวป่์าแหง่ชีาต ิ(WEN) อยา่งเป็นทางการ แล้ะ
มีกีระบัวนการเฉีพื่าะกจิ ที�ทำาหนา้ที�คล้า้ยกบัั WEN หรอ่ได ้
เพื่ิ�มีหนา้ที�ของ WEN ใหก้บััอำานาจของหน่วยงานระดบััชีาติ

หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตมิีกั
จะสิอบัสิวนผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยีของภิาคเอกชีนที�ตอ้งสิงสิยั
วา่ล้ะเมีดิมีาตรฐาน ขอ้บังัคบัั หรอ่กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี
ของประเทศั หน่วยงานดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตอิาจใชีว้ธิิี
เชีงิรกุเพื่่�อคุม้ีครองแล้ะบังัคบััใชีส้ิ ิ�งแวดล้อ้มีแทนการตอบัโต ้
เมี่�อองคก์รภิาคเอกชีนถกูกล้า่วหาวา่กระทำาการล้ะเมีดิ หน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตสิิามีารถมีี
บัทบัาทสิำาคญัอยา่งยิ�งในการตระหนักถง้สิทิธิใินการมีสีิ ิ�ง
แวดล้อ้มีที�ดแีทนที�จะอาศัยักฎหมีายในการล้งโทษผูฝ่้่าฝ่่น
เมี่�อผล้กระทบัไดเ้กดิข้�นแล้ว้ ดว้ยการพื่จิารณาแล้ะใชี ้
ประโยชีนจ์ากโอกาสิในการสิรา้งความีรว่มีมีอ่กบััภิาคเอกชีน
ที�ป้องกนัอนัตรายตอ่สิิ�งแวดล้อ้มี

คัวามทา้ทายแล้ะโอกาสิ่ใน่ระด้บััภูมูภู่าคั 
ในระดบััภิมูีภิิาคอาเซึ่ยีน ทั �งความีตกล้งแล้ะสิถาบันัระดบัั
ภิมูีภิิาคไดน้ำาเสินอทั �งความีทา้ทายแล้ะโอกาสิในการบังัคบัั
ใชีก้ฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีเพื่่�อสินับัสินุนสิทิธิใินการมีสีิ ิ�ง
แวดล้อ้มีที�ด ี

17. UN General Assembly, ‘Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of 
a safe, clean, healthy and sustainable environment’ [Human rights depend on a healthy biosphere] (15 July 2020) A/75/161, 
pages 17, 26. https://undocs.org/A/75/161 Accessed 30 July 2021.

18. APF, A Manual on National Human Rights Institutions (2018) pages 220-221. https://www.asiapacificforum.net/resources/
manual-on-nhris/ Accessed 6 September 2021.
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กรอบัหล้กัการวา่ด้ว้ยสิ่ท่ธิม่น่ษุยชน่แล้ะสิ่่�งแวด้ล้อ้ม – ปัจัจยัเชง่กระบัวน่การ
ของสิ่ท่ธิใ่น่การมสีิ่ ่�งแวด้ล้อ้มที�ด้ ี

หล้กัการของกรอบัการทำางานระบัไุวว้า่ รัฐควรจัดใหม้ีกีารเขา้ถง้ขอ้มีลู้ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแกป่ระชีาชีน (หล้กัการ 
ที� 7) อำานวยความีสิะดวกใหป้ระชีาชีนมีสีิว่นรว่มีในการตดัสินิใจในประเด็นที�เกี�ยวกบััสิิ�งแวดล้อ้มี (หล้กัการที� 9)  
แล้ะจัดใหม้ีกีารเขา้ถง้ความียตุธิิรรมีแล้ะการเยยีวยาที�มีปีระสิทิธิภิิาพื่สิำาหรับัการล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะกฎหมีาย 
ในประเทศัที�เกี�ยวขอ้งกบััสิิ�งแวดล้อ้มี (หล้กัการที� 10)  หล้กัการอกีฉีบับััเรยีกรอ้งใหม้ีกีารประเมีนิผล้กระทบัสิิ�ง
แวดล้อ้มีล้ว่งหนา้ซึ่้�งรวมีถง้การประเมีนิผล้กระทบัที�อาจเกดิข้�นตอ่สิทิธิมิีนุษยชีนที�เกี�ยวขอ้ง (หล้กัการที� 8)19

คัวามติกล้งติา่งๆ

• คัวามติกล้งอาเซียีน่วา่ด้ว้ยมล้พิษ่จากหมอกคัวนั่
ขา้มแด้น่20 ซึ่้�งมีผีล้บังัคบััใชีใ้นปี ค.ศั. 2003 กำาหนด
ใหส้ิมีาชีกิ AMS พื่จิารณา จัดการ แล้ะควบัคมุีความี
เสิี�ยงตอ่สิขุภิาพื่ของมีนุษยแ์ล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีที�เกดิจาก
ไฟิไหมีแ้ล้ะหมีอกควนัที�เป็นผล้ตามีมีา ความีตกล้งเร่�อง
หมีอกควนักำาหนดใหต้อ้งมีกีารตอบัสินองโดยฉุีกเฉีนิ
รวมีทั �งการใหค้วามีชีว่ยเหล้อ่รว่มีกนั แตไ่มีไ่ดก้ำาหนด
ใหม้ีกีารบังัคบััใชีใ้นระดบััภิมูีภิิาค เพื่ยีงแตอ่าศัยัการ
บังัคบััใชีก้ฎหมีายในประเทศัแทนเทา่นั�น 

• บันั่ทกึคัวามเขา้ใจวา่ด้ว้ยการอน่รุกัษแ์ล้ะคัุม้คัรอง
เติา่ทะเล้แหง่อาเซียีน่21 เรยีกรอ้งใหส้ิมีาชีกิ AMS 
พื่จิารณาปรับัปรงุกฎหมีายแล้ะระเบัยีบัขอ้บังัคบััของ
ประเทศัใหส้ิอดคล้อ้งกนั ซึ่้�งจะชีว่ยใหส้ิะดวกตอ่การ
บังัคบััใชีใ้นระดบััภิมูีภิิาค

• คัวามติกล้งอาเซียีน่วา่ด้ว้ยการอน่รุกัษธ์ิรรมชาติ่
แล้ะทรพัิยากรธิรรมชาติ ่สิมีาชีกิ AMS ทั �งหก
ประเทศัล้งนามีในปี ค.ศั. 1985 แตส่ิมีาชีกิ AMS 
ทั �งหมีดยงัไมีไ่ดใ้หส้ิตัยาบันัแล้ะไมีเ่คยมีผีล้บังัคบััใชี2้2

คณะกรรมีาธิกิารระหวา่งรัฐบัาล้อาเซึ่ยีนวา่ดว้ยสิทิธิมิีนุษย
ชีน (AICHR) ในการประชีมุีกลุ้ม่ีผูเ้ชีี�ยวชีาญรว่มีในดา้นสิทิธิิ

19. 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’ [framework principles on human rights and the environment] (24 January 2018)  
A/HRC/37/59, pages 11-13. https://undocs.org/A/HRC/37/59  Accessed 2 August 2021.

20. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution https://agreement.asean.org/media/download/20190702041932.pdf 
Accessed 16 October 2021.

21. Memorandum of Understanding on ASEAN Sea Turtle Conservation and Protection https://agreement.asean.org/media/
download/20140119132533.pdf. Accessed 16 October 2021.This MoU was signed by nine AMS; Cambodia did not sign it.

22. ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources. https://agreement.asean.org/media/
download/20161129035620.pdf  Accessed 16 October 2021.

23. AICHR, ‘AICHR convenes meeting with UN on human rights, environment, climate change’ (10 June 2021) https://aichr.org/
news/aichr-convenes-meeting-with-un-on-human-rights-environment-climate-change/ Accessed 1 September 2021.

24. Paramita, D, ‘Chapter 6: Lessons for ASEAN from the Aarhus Convention and Escazú Agreement’ in Prosperous and green in 
the Anthropocene: The human right to a healthy environment in Southeast Asia, (RWI, Lund, 2020) https://rwi.lu.se/pyramid-
publications/prosperous-and-green-in-the-anthropocene-the-human-right-to-a-healthy-environment-in-southeast-asia/. 
Accessed 30 July 2021.

25. ASEAN Centre for Biodiversity, https://www.aseanbiodiversity.org/ Accessed 3 August 2021.
26. Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity.  https://agreement.asean.org/media/

download/20190702042404.pdf  Accessed 16 October 2021.

มีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี ซึ่้�งไดจั้ดประชีมุีรว่มีกนัในเดอ่น
มีถินุายน ค.ศั. 2021 กบััหน่วยงานสิหประชีาชีาต ิ3 แหง่23 
ระบัวุา่จะคงดำาเนนิงานตอ่ไปเพื่่�อสินับัสินุนการพัื่ฒนากร
อบัการทำางานระดบััภิมูีภิิาคในเร่�องแนวทางการใชีส้ิทิธิิ
ในการตดัสินิใจดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี ทั �งนี� ความีตกล้งระดบัั
ภิมูีภิิาคดงักล้า่วซึ่้�งจะถอ่เป็นโอกาสิในการสินับัสินุนสิทิธิิ
เชีงิกระบัวนการในอาเซึ่ยีน24 จะตอ้งใชีเ้วล้าหล้ายปีในการ
พัื่ฒนา เจรจา แล้ะใหส้ิตัยาบันั

สิ่ถาบันั่ติา่งๆ

• ศูนู่ยอ์าเซียีน่วา่ด้ว้ยคัวามหล้ากหล้ายทางชวีภูาพิ25 
ซึ่้�งกอ่ตั �งข้�นในปี ค.ศั. 200526 ไดอ้ำานวยความีสิะดวกใน
การประสิานงานแล้ะความีรว่มีมีอ่ระหวา่งสิมีาชีกิ AMS 
แตไ่มีม่ีอีำานาจในการบังัคบััใชีก้ฎหมีาย

• เคัรอ้ขา่ยการป้ัองกนั่แล้ะปัราบัปัรามการคัา้สิ่ตัิว ์
ป่ัาแหง่อาเซียีน่ (ASEAN-WEN) กอ่ตั �งในปี ค.ศั. 
2005 โดยรัฐมีนตรอีาเซึ่ยีนที�รับัผดิชีอบัการดำาเนนิการ
ตามีอนุสิญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศัซึ่้�งสิตัวป่์า
แล้ะพื่ช่ีป่าชีนดิที�ใกล้ส้ิญูพัื่นธิุ ์(CITES) จดุประสิงคค์อ่
เพื่่�อรวบัรวมีหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายหล้กัในระดบัั
ชีาตใิน AMS ทั �งหมีด ตั �งแตศ่ัลุ้กากร ตำารวจ ไปจนถง้
หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต ิ
ซึ่้�งปฏิบิัตังิานเพื่่�อตอ่สิูก้บััการคา้สิตัวป่์าที�ผดิกฎหมีาย
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27. ASEAN Secretariat, ‘The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)’ https://environment.asean.org/the-asean-
wildlife-enforcement-network-asean-wen/

28. van Asch, E, ‘Exploring the Effectiveness of International Cooperation to Combat Transnational Organized Wildlife Crime: 
Lessons Learned from Initiatives in Asia,’ section 7.1. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Doctor of Philosophy, The University of Sheffield, School of Law, Department of Criminology (2017) 
https://etheses.whiterose.ac.uk/19161. Accessed 6 September 2021.

29. Asian Environmental Compliance and Enforcement Network, https://aric.adb.org/initiative/asian-environmental-compliance-
and-enforcement-network Accessed 30 July 2021.

ในระดบััภิมูีภิิาค จดุมีุง่หมีายแรกเริ�มีของ ASEAN-WEN 
คอ่การสิรา้งการตระหนักรู ้เพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถแล้ะ
กระชีบััความีรว่มีมีอ่ การทำางานรว่มีกนั ตล้อดจนการ
แล้กเปล้ี�ยนขอ้มีลู้27 ในทางปฏิบิัตั ิASEAN-WEN ยงั
มีุง่เนน้ไปที�ประเด็นดา้นนโยบัาย การสิรา้งความีไว ้
วางใจ แล้ะการหล้กีเล้ี�ยงการดำาเนนิการซึ่ำ�าซึ่าก แมีว้า่ 
'การบังัคบััใชี'้ จะเป็นสิว่นหน้�งในชี่�อของเครอ่ขา่ย แต่
ก็ยงัไมีค่อ่ยมีก้ารมีุง่เนน้ไปที�การบังัคบััใชีจ้รงิในระดบัั
ภิมูีภิิาคแตอ่ยา่งใด28

• เคัรอ้ขา่ยการบังัคับััใชก้ฎหมายแล้ะการปัฏิบ่ัตัิต่ิาม
ขอ้กำาหน่ด้ด้า้น่สิ่่�งแวด้ล้อ้มแหง่อาเซียีน่ (AECEN) 

กอ่ตั �งข้�นในปี ค.ศั. 2005 โดยหน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตขิอง 13 ประเทศัใน
เอเชียี ภิายใตก้ารอปุถมัีภิข์องธินาคารเพื่่�อการพัื่ฒนา
แหง่เอเชียี ซึ่้�งมีสีิมีาชีกิ AMS แปดประเทศัในกลุ้ม่ี
สิมีาชีกิ29 AECEN โดยมีุง่เนน้ไปที�การแล้กเปล้ี�ยนขอ้มีลู้
แล้ะแนวปฏิบิัตัทิี�ดทีี�สิดุระหวา่งเครอ่ขา่ยสิมีาชีกิ ซึ่้�ง
รวมีถง้สิถาบันัพัื่นธิมีติรแล้ะผูใ้หบ้ัรจิาคดว้ย อำานาจ
ของ AECEN นั�นไมีไ่ดค้รอบัคล้มุีไปถง้สิทิธิใินการมีสีิ ิ�ง
แวดล้อ้มีที�ดโีดยชีดัเจน แล้ะถง้แมีว้า่เครอ่ขา่ย AECEN 
จะมีศีักัยภิาพื่สิงูที�เอ่�ออำานวยตอ่การบังัคบััใชีก้ฎหมีาย
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี แตใ่นชีว่งไมีก่ี�ปีที�ผา่นมีากย็งัไมีไ่ดม้ีี
ผล้งานมีากนัก
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30. APF in partnership with UNEP, Learning Needs Assessment of National Human Rights Institutions on Environmental Rights: 
Enhancing the Role of National Human Rights Institutions to Advance Environmental Rights in Asia and the Pacific (2021) 
page 39

31. ibid, page 38.
32. APF, A Manual on National Human Rights Institutions (2018) pages 220-221. https://www.asiapacificforum.net/resources/

manual-on-nhris/ Accessed 6 September 2021

การล้ะเมีดิกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีอาจเป็นการล้ะเมีดิสิทิธิิ
มีนุษยชีนในการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีในประเทศัที�รับัรองสิทิธิิ
ตามีรัฐธิรรมีนูญหรอ่ตามีกฎหมีายในการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ี
ความีเชี่�อมีโยงนั�นจะมีคีวามีชีดัเจน สิว่นในประเทศัอ่�นๆ อาจ
ไมีป่รากฏิชีดันักแล้ะจำาเป็นตอ้งมีกีารตรวจสิอบักอ่น การ
เชี่�อมีโยงในเชีงิเน่�อหาระหวา่งกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะ
สิทิธิมิีนุษยชีนนั�นไดเ้ปิดโอกาสิที�ชีดัเจนสิำาหรับัหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตใินการที�จะรว่มี
มีอ่กบัั NHRIs 

ในระดบััชีาต ิหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี
แหง่ชีาตแิล้ะ NHRIs มีกัจะปฏิบิัตัหินา้ที�แยกจากกนั ซึ่้�งอาจ
เป็นเพื่ราะความีแตกตา่งในเร่�องของที�มีาของอำานาจทาง
กฎหมีายแล้ะขอบัอำานาจของตน แล้ะรวมีไปถง้ขอ้เท็จจรงิที�
วา่พื่วกเขาไมีม่ีแีรงจงูใจที�จะปฏิบิัตังิานรว่มีกนั การแบัง่แยก
หนา้ที�แล้ะอำานาจซึ่้�งขดัขวางการปฏิบิัตังิานของ NHRIs แล้ะ
หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตไิมีใ่ห ้
ปฏิบิัตังิานรว่มีกนันั�น เป็นอปุสิรรคที�พื่บัไดท้ั�วไปในระหวา่ง
สิมีาชีกิ AMS สิว่นใหญ่

ในหล้ายประเทศั หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแหง่ชีาตมิีปีระสิบัการณใ์นการสิอบัสิวนรว่มีกบัั
หน่วยงานอ่�นๆ รวมีถง้ศัลุ้กากร ตำารวจ แล้ะอยัการ โดย
ตราบัใดที�กฎหมีายในประเทศัไมีข่ดัขวางการสิอบัสิวนรว่มี
กนั ความีรว่มีมีอ่ระหวา่งหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ NHRIs กจ็ะสิามีารถชีว่ยสิง่เสิรมิี
กนัโดยผา่นการแล้กเปล้ี�ยนขอ้มีลู้ การฝ้่กอบัรมี แล้ะการ
สิรา้งชีมุีชีนแหง่การเรยีนรูร้ว่มีกนั ตวัอยา่งเชีน่ ความีเป็นไป
ไดข้องโอกาสิในการสิรา้งแพื่ล้ตฟิอรม์ีออนไล้นส์ิำาหรับักลุ้ม่ี
ของผูบ้ังัคบััใชีก้ฎหมีายทั �งในระดบััภิมูีภิิาคแล้ะระดบััโล้ก 

หน้�งในแพื่ล้ตฟิอรม์ีดงักล้า่วคอ่กลุ้ม่ี Waste Enforcement 
Asia ซึ่้�งมีโีฮสิตอ์ยูบ่ันแพื่ล้ตฟิอรม์ีเครอ่ขา่ยออนไล้น ์ 
www.mobilize.io UNEP ไดส้ิรา้งกลุ้ม่ีนี�ข ้�นเพื่่�อสิรา้ง
ชีมุีชีนเอเชียีสิำาหรับัการบังัคบััใชีก้ฎหมีายเกี�ยวกบััของ

เสิยี ซึ่้�งสิมีาชีกิสิามีารถทำางานรว่มีกนัเพื่่�อพัื่ฒนาการฝ้่ก
อบัรมี เน่�อหาสิาระ แล้ะเครอ่ขา่ยสิำาหรับัผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการ
ดำาเนนิคดเีกี�ยวกบััของเสิยี รวมีทั �งเอ่�ออำานวยในการแบัง่ปัน
ประสิบัการณแ์ล้ะความีรู ้โดยวสิิยัทศัันร์ะยะยาวของ UNEP 
คอ่การพัื่ฒนาชีมุีชีนแหง่การปฏิบิัตัทิี�เขม้ีแข็งสิำาหรับัการ
ดำาเนนิคดแีล้ะการบังัคบััใชีก้ฎหมีายอาชีญากรรมีดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีในเอเชียีโดยมีคีวามีเชี่�อมีโยงกบััภิมูีภิิาคอ่�นๆ     

NHRIs สิามีารถที�จะมีสีิว่นรว่มีในการตรวจสิอบัดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแล้ะการสิอบัสิวนการล้ะเมีดิมีาตรฐานแล้ะขอ้บังัคบัั
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี ในประเทศัที�พื่วกเขาไดรั้บัมีอบัอำานาจให ้
นำาคดขี้�นสิูศ่ัาล้ พื่วกเขาสิามีารถที�จะรว่มีมีอ่กบััหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะอยัการใน
การดำาเนนิคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบััอาชีญากรรมีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีได ้
ในคดทีี�พื่วกเขาไมีม่ีอีำานาจดงักล้า่ว เจา้หนา้ที�ของ NHRI 
สิามีารถใหก้ารสินับัสินุนแกห่น่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะอยัการ รวมีทั �งอาจทำาหนา้ที�เป็น
พื่ยานผูเ้ชีี�ยวชีาญ30

NHRIs มีปีระสิบัการณก์ารทำางานเกี�ยวกบััประเด็นดา้น
มีนุษยธิรรมีที�เกดิจากความีเสิ่�อมีโทรมีของสิิ�งแวดล้อ้มี  
ไมีว่า่จะเกดิจากมีล้พื่ษิ การสิญูเสิยีความีหล้ากหล้ายทาง
ชีวีภิาพื่ หรอ่ความีเสิยีหายตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีรปูแบับัอ่�น NHRIs 
มีปีระสิบัการณเ์ฉีพื่าะในการทำางานรว่มีกบัักลุ้ม่ีเปราะบัาง
ที�มีกัไดรั้บัผล้กระทบัจากภิยัคกุคามีตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีอยา่ง
เกนิสิดัสิว่น31 งานวเิคราะหข์อง NHRI ในแตล่้ะสิว่นคอ่เพื่่�อ
การระบัหุากลุ้ม่ีดงักล้า่วที�มีอียูใ่นประเทศัที�ตกอยูใ่นความี
เสิี�ยง32 (ดหูวัขอ้ 2) NHRIs สิามีารถชีว่ยเหล้อ่หน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตใินการพื่จิารณา
วา่สิมีาชีกิของกลุ้ม่ีเปราะบัางตกเป็นเหย่�อของภิยัคกุคามี
ตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีหรอ่ไมี ่แล้ะตกอยูภ่ิายใตก้ารดำาเนนิการ
บังัคบััใชีก้ฎหมีายหรอ่ไมี ่ความีรูค้วามีเชีี�ยวชีาญนี�มีคีณุ
ประโยชีนม์ีากมีายสิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต ิซึ่้�งอาจจะไมีม่ีปีระสิบัการณเ์ทยีบัเทา่
ในเร่�องดงักล้า่ว

3. ความีรว่มีมีอ่ขา้มีสิถาบันัระหวา่งหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาติ
แล้ะสิถาบันัสิทิธิมิีนุษยชีนแหง่ชีาติ
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33. 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’ [framework principles on human rights and the environment] (24 January 2018) 
A/HRC/37/59, pages 15-16. https://undocs.org/A/HRC/37/59  Accessed 2 August 2021. Article 1 of the Charter of the 
Association of Southeast Asian Nations stipulates that economic cooperation is one of the purposes of ASEAN.

34. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. https://agreement.asean.org/media/download/20160901074559.pdf 
Accessed 16 October 2021.

35. Wahyuningrum, Yuyun, ‘A decade of institutionalizing human rights in ASEAN: Progress and challenges’, in Journal of Human 
Rights, 20:2, 158-175 (2021) page 171, DOI: 10.1080/14754835.2021.1875811. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.108
0/14754835.2021.1875811 Accessed 15 July 2021

36. ASEAN Secretariat, ‘AICHR convenes meeting with UN on human rights, environment, climate change’ (14 June 2021) https://
asean.org/aichr-convenes-meeting-with-un-on-human-rights-environment-climate-change/ Accessed 8 August 2021.

37. Wahyuningrum, Yuyun, ‘A decade of institutionalizing human rights in ASEAN: Progress and challenges’, in Journal of Human 
Rights 20:2, 158-175 (2021) page 172, DOI: 10.1080/14754835.2021.1875811. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.108
0/14754835.2021.1875811 Accessed 15 July 2021.

38. ibid, page 16

ในระดบััภิมูีภิิาค สินธิสิิญัญาวา่ดว้ยความีชีว่ยเหล้อ่ทาง
กฎหมีายดา้นอาชีญากรรมีซึ่้�งกนัแล้ะกนั34 มีผีล้บังัคบััใชี ้
สิำาหรับัสิมีาชีกิ AMS ทั �งหมีด สินธิสิิญัญานี�กำาหนดหล้กัพื่่�น
ฐานทางกฎหมีายสิำาหรับัความีรว่มีมีอ่ระหวา่งหน่วยงานระดบัั
ชีาตใินการสิอบัสิวนแล้ะดำาเนนิคดใีนทางอาญาตา่งๆ ซึ่้�งรวมี
ถง้อาชีญากรรมีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี อกีทั �งสิมีาชีกิ AMS แปด
ประเทศัยงัมีกีฎหมีายหรอ่ขอ้บังัคบััระดบััประเทศัเกี�ยวกบัั
ความีชีว่ยเหล้อ่ทางกฎหมีายซึ่้�งกนัแล้ะกนัอกีดว้ย ตราบัเทา่
ที�ขอ้บังัคบััทางกฎหมีายของหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีาย
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ NHRIs ไมีเ่ป็นขอ้ขดัขวาง
ตอ่ความีรว่มีมีอ่ดงักล้า่ว กรอบัการทำางานระดบััภิมูีภิิาคแล้ะ
ระดบััประเทศัเหล้า่นี�ก็สิามีารถนำามีาใชีส้ินับัสินุนได ้

แผนงานหา้ปีของ AICHR ค.ศั. 2021-2025 ไดป้ระกอบั
ดว้ยบัทบัญัญัตเิกี�ยวกบััสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี35 โดย
ทาง AICHR ไดเ้ชีญิหน่วยงานดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีในภิมูีภิิาค
อาเซึ่ยีนเขา้รว่มีการประชีมุี ซึ่้�งครั �งล้า่สิดุเป็นการประชีมุี
กลุ้ม่ีผูเ้ชีี�ยวชีาญรว่มี AICHR-UN ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�ง
แวดล้อ้มีเมี่�อเดอ่นมีถินุายน ค.ศั. 202136 ในขณะที� AICHR 
กำาล้งักล้ายเป็นสิถาบันัที�มีบีัทบัาทสิำาคญัสิำาหรับัสิทิธิมิีนุษย
ชีนในภิมูีภิิาคอาเซึ่ยีน แตว่า่พื่วกเขายงัคงตอ้งพื่ยายามี
ตอ่สิูใ้นการปฏิบิัตังิานดา้นการคุม้ีครองสิทิธิมิีนุษยชีนอยู ่
เน่�องจากขาดอำานาจในการใหค้วามีคุม้ีครองอยา่งเป็น
ทางการ รวมีทั �งยงัขาดเจตจำานงทางการเมีอ่งของประเทศั
สิมีาชีกิ37

กรอบัหล้กัการวา่ด้ว้ยสิ่ท่ธิม่น่ษุยชน่แล้ะสิ่่�งแวด้ล้อ้ม - คัวามรว่มมอ้

กรอบัหล้กัการที� 13: รัฐควรรว่มีมีอ่กนัเพื่่�อสิรา้ง รักษา แล้ะบังัคบััใชีก้รอบักฎหมีายระหวา่งประเทศัที�มีปีระสิทิธิผิล้เพื่่�อ
ป้องกนั ล้ด แล้ะเยยีวยาภิยัคกุคามีตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีขา้มีพื่รมีแดนแล้ะทั�วโล้กที�เป็นอปุสิรรคขดัขวางการใชีส้ิทิธิมิีนุษยชีน
อยา่งเต็มีที�

 
ภิยัคกุคามีตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีขา้มีพื่รมีแดนแล้ะระดบััภิมูีภิิาคสิามีารถสิง่ผล้เสิยีอยา่งรา้ยแรงตอ่การใชีส้ิทิธิมิีนุษย
ชีนอยา่งเต็มีที� แล้ะจำาเป็นตอ้งมีคีวามีรว่มีมีอ่ระดบััภิมูีภิิาคเพื่่�อจัดการกบััภิยัคกุคามีดงักล้า่ว พัื่นธิกรณีของการ
ใหค้วามีรว่มีมีอ่ไมีไ่ดก้ำาหนดใหท้กุรัฐตอ้งดำาเนนิการเหมีอ่นกนัทกุอยา่ง ความีรับัผดิชีอบัที�จำาเป็นแล้ะเหมีาะสิมี
ของแตล่้ะรัฐสิว่นหน้�งจะเป็นไปตามีสิถานการณข์องรัฐนั�นๆ แล้ะจะมีกีารกำาหนดไวใ้นความีตกล้งระดบััภิมูีภิิาค 
เมี่�อมีกีารกำาหนดพัื่นธิกรณีแล้ว้ รัฐกม็ีหีนา้ที�ตอ้งปฏิบิัตัติามีโดยสิจุรติใจ นอกจากนี� รัฐยงัคงตอ้งปฏิบิัตัติามี
พัื่นธิกรณีดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนที�เกี�ยวขอ้งกบััสิิ�งแวดล้อ้มีในบัรบิัทของกรอบักฎหมีายระดบััภิมูีภิิาคอ่�นๆ เชีน่  
ขอ้ตกล้งสิำาหรับัความีรว่มีมีอ่ทางเศัรษฐกจิ33 เป็นตน้ ดว้ย

AICHR

ในปี ค.ศั. 2016 แล้ะ 2017 AICHR ไดจั้ดการประชีมุีเชีงิปฏิบิัตักิารเกี�ยวกบััตราสิารกฎหมีายวา่ดว้ยสิทิธิมิีนุษยชีน 
ในอาเซึ่ยีน ในการประชีมุีครั �งที� 2 ในเดอ่นกนัยายน ค.ศั. 2017 การประชีมุีเชีงิปฏิบิัตักิารเร่�องตราสิารสิทิธิิ
มีนุษยชีนแหง่อาเซึ่ยีนของ AICHR ครั �งที�สิอง ไดม้ีกีารชีี�แนะวา่อาเซึ่ยีนควรศัก้ษาความีเป็นไปไดข้องตราสิาร
ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนที�มีผีล้ผกูพัื่นทางกฎหมีายในเร่�องความีเสิ่�อมีโทรมีของสิิ�งแวดล้อ้มี รวมีถง้ประเด็นอ่�นๆ38
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39. One of the objectives for creating ASEAN-WEN was to build capacity—see section 2. A study conducted more than 10 years after  
ASEAN-WEN was launched found that lack of capacity remained a challenge for wildlife law enforcement. See van Asch, E (2017).

40. UNEP, Environmental Rule of Law: First Global Report. (UNEP, Nairobi, 2019) pages 237-240  https://www.unep.org/
resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report Accessed 17 July 2021.

41. See, for example: Swedish Environmental Protection Agency, GANHRI, UN Human Rights, UNEP, and UNDP (2019) The Right 
to a Healthy Environment and the Role of National Human Rights Institutions. Webinar Series Report. https://www.environme
ntalgovernanceprogramme.org/human-rights-institutions-the-environment Accessed 7 August 2021.

42. APF in partnership with UNEP, Learning Needs Assessment of National Human Rights Institutions on Environmental Rights (2021)
43. See, for example: InforMEA, ‘Introduction to Human Rights and the Environment’ free online course. https://www.informea.org/ 

en/article/introduction-human-rights-and-environment Accessed 4 August 2021.
44. APF and RWI, Conducting a National Inquiry into Systemic Patterns of Human Rights Violation: A Manual for National Human 

Rights Institutions (APF, 2019, second edition) https://www.asiapacificforum.net/resources/manual-conducting-a-national-
inquiry/ Accessed 7 August 2021.

45. Ituarte-Lima, C., Bernard, V., and Paul, D. eds. (2020) Prosperous and green in the Anthropocene: The human right to a 
healthy environment in Southeast Asia. https://rwi.lu.se/pyramid-publications/prosperous-and-green-in-the-anthropocene-
the-human-right-to-a-healthy-environment-in-southeast-asia/. Accessed 6 September 2021.

46. For further information on RWI’s work with NHRIs, see: RWI, ‘Our work with National Human Rights Institutions’  
https://rwi.lu.se/how-we-work-with-national-human-rights-institutions/. Accessed 6 September 2021.

การเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถสิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตนัิ�นเป็นที�ยอมีรับักนั
โดยทั�วไปในฐานะเป็นความีจำาเป็นขั �นพื่่�นฐานเพื่่�อใหพ้ื่วก
เขาสิามีารถรับัผดิชีอบัหนา้ที�ของตนเองได3้9 UNEP ได ้
เรยีกรอ้งใหม้ีแีนวทางการทดสิอบันำารอ่งแล้ะการแบัง่ปัน
ประสิบัการณก์บััเขตอำานาจศัาล้อ่�นๆ เพื่่�อเสิรมิีสิรา้งหล้กั
นติธิิรรมีดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี40 ในคำาอธิบิัายเกี�ยวกบััหล้กัการที� 
12 ของกรอบัหล้กัการดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี 
ซึ่้�งเกี�ยวขอ้งกบััเร่�องการบังัคบััใชีก้ฎหมีาย ผูจั้ดทำารายงาน
พื่เิศัษแหง่สิหประชีาชีาตไิดเ้นน้ยำ�าวา่ รัฐควรจัดใหม้ีโีครงการ
ฝ้่กอบัรมีสิำาหรับัผูบ้ังัคบััใชีก้ฎหมีายแล้ะเจา้หนา้ที�ตลุ้าการ 
เพื่่�อใหพ้ื่วกเขามีคีวามีรูค้วามีเขา้ใจแล้ะสิามีารถบังัคบััใชี ้
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีได ้

ในเวล้านี�มีแีหล้ง่ทรัพื่ยากรที�สินับัสินุนการเพื่ิ�มีขดีความี
สิามีารถดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มีเพื่ิ�มีมีากข้�น โดย
แหล้ง่ทรัพื่ยากรเหล้า่นี�สิว่นมีากจะมีุง่เนน้ไปที�การเพื่ิ�มีขดี
ความีสิามีารถของ NHRIs ในสิว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัับัทบัาทของ
พื่วกเขาในการสิง่เสิรมิีความีเชี่�อมีโยงระหวา่งสิทิธิมิีนุษย
ชีนกบััสิิ�งแวดล้อ้มี41 แล้ะในการเสิรมิีสิรา้งความีสิามีารถของ
ฝ่่ายตลุ้าการในการจัดการกบััคดทีี�เกี�ยวขอ้งกบััการล้ะเมีดิ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน 

UNEP แล้ะกรอบัความีรว่มีมีอ่ระหวา่งสิถาบันัสิทิธิมิีนุษยชีน
แหง่ชีาตใินภิมูีภิิาคเอเชียี-แปซึ่ฟิิิก (APF) จัดทำาการประเมีนิ
ความีตอ้งการในการเรยีนรูข้อง NHRIs เกี�ยวกบััสิทิธิดิา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มี42 NHRIs ของสิมีาชีกิ AMS ที�เขา้รว่มีการประเมีนิ
ดงักล้า่วไดแ้ก ่อนิโดนเีซึ่ยี มีาเล้เซึ่ยี เมียีนมีาร ์ฟิิล้ปิปินสิ ์
แล้ะไทย การประเมีนิความีตอ้งการในการเรยีนรูไ้ดส้ิรปุไวว้า่ 
NHRIs ตอ้งการเรยีนรูเ้พื่ิ�มีเตมิีเกี�ยวกบััแงม่ีมุีทางเทคนคิของ
สิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มี กรณีนี�ไดช้ีี�ใหเ้ห็นถง้โอกาสิที�ชีดัเจน

สิำาหรับัการพัื่ฒนาการฝ้่กอบัรมีรว่มีกนัในระดบััชีาต ิซึ่้�งหน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตจิะกำาหนด
ทศิัทางของสิมีาชีกิ NHRI ในแงม่ีมุีทางเทคนคิของสิทิธิิ
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะการสิอบัสิวนดา้นสิิ�งแวดล้อ้มี ในสิว่น
ของพื่วกเขาเอง เจา้หนา้ที� NHRI กจ็ะสิามีารถใหก้ารอบัรมี
หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตใิน
ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนในเร่�องของการล้ะเมีดิกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแล้ะบัรูณาการแงม่ีมุีดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนเขา้กบััการ
สิอบัสิวนการล้ะเมีดิสิิ�งแวดล้อ้มี

UNEP แล้ะ APF มีแีพื่ล้ตฟิอรม์ีการเรยีนรูอ้อนไล้นแ์ล้ะ
แหล้ง่ทรัพื่ยากรอ่�นๆ ที�สิามีารถปรับัใหเ้ขา้กบัับัรบิัทของ
แตล่้ะชีาต ิรวมีถง้หล้กัสิตูรออนไล้นข์ั �นพื่่�นฐานฟิรเีกี�ยวกบัั
สิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�งแวดล้อ้มี43 APF แล้ะ RWI ไดจั้ดทำา
คูม่ีอ่การดำาเนนิการสิอบัสิวนระดบััชีาตเิกี�ยวกบััการล้ะเมีดิ
สิทิธิมิีนุษยชีน44 ซึ่้�งจะเป็นแหล้ง่ขอ้มีลู้อนัล้ำ�าคา่สิำาหรับัการ
พัื่ฒนาหล้กัสิตูรรว่มี สิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีาย
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ NHRIs ซึ่้�งควรรวมีถง้การ
ผนวกแนวทางการสิอบัสิวนการล้ะเมีดิสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิิ�ง
แวดล้อ้มีเอาไวด้ว้ย RWI ไดต้พีื่มิีพื่ร์ายงานเฉีพื่าะเร่�องใน
เร่�องสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดใีนภิมูีภิิาคเอเชียีตะวนัออก
เฉีียงใต4้5 ซึ่้�งไดเ้ผยแพื่รเ่น่�อหาของหล้กัสิตูรการเรยีนรูแ้บับั
ผสิมีผสิานเร่�องสิทิธิมิีนุษยชีน ความีเทา่เทยีมีทางเพื่ศั แล้ะ
สิิ�งแวดล้อ้มีกบััทาง NHRIs แล้ะผูพ้ื่พิื่ากษา ซึ่้�งยงัสิามีารถที�
จะเป็นแหล้ง่ขอ้มีลู้สิำาหรับัโครงการรเิริ�มีเสิรมิีสิรา้งศักัยภิาพื่
สิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่
ชีาตดิว้ย46 ในปี ค.ศั. 2021 อาเซึ่ยีนจะตพีื่มิีพื่ห์นังสิอ่ 
Handbook on Legal Cooperation to Combat Illegal 
Wildlife Trade ฉีบับััปรับัปรงุ ซึ่้�งจะเป็นอกีหน้�งแหล้ง่
ทรัพื่ยากรสิำาหรับัขอ้มีลู้การฝ้่กอบัรมีในแงส่ิทิธิมิีนุษยชีนของ
การคา้สิตัวป่์า

4. การเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถของหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาติ
ในเร่�องสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ดี
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47. Wahyuningrum, Yuyun, ‘A decade of institutionalizing human rights in ASEAN: Progress and challenges’, in Journal of Human 
Rights 20:2, 158-175 (2021) page 165, DOI: 10.1080/14754835.2021.1875811. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.108
0/14754835.2021.1875811 Accessed 15 July 2021.

48. UNODC, ‘ASEAN law enforcement agencies improve ability to provide gender-focused services’ (11 October 2019) https://
www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2019/10/asean-gender-focused-services-border/story.html Accessed 15 July 2021.

ในระดบััภิมูีภิิาค: 

• AICHR ไดจั้ดกจิกรรมีเพื่่�อเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถดา้น
สิทิธิมิีนุษยชีนหล้ายครั�งในชีว่งทศัวรรษที�ผา่นมีา เพื่่�อ
ฝ้่กอบัรมีเจา้หนา้ที�บังัคบััใชีก้ฎหมีายในประเด็นตา่งๆ 
รวมีถง้การคา้มีนุษย ์ธิรุกจิแล้ะสิทิธิมิีนุษยชีน สิทิธิขิอง
คนพื่กิาร แล้ะสิทิธิเิด็ก47

• ตวัแทนจากหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายในอาเซึ่ยีนได ้
เขา้รว่มีการฝ้่กอบัรมีที�จัดโดยสิำานักงานวา่ดว้ยยาเสิพื่ตดิ 
แล้ะอาชีญากรรมีแหง่สิหประชีาชีาต ิ(UNODC) ในเร่�อง

การพิฒัน่ากรอบังาน่ใน่การเพิ่�มขดี้คัวามสิ่ามารถด้า้น่สิ่ท่ธิม่น่ษุยชน่แล้ะ 
สิ่่�งแวด้ล้อ้ม

การประเมีนิความีตอ้งการเรยีนรู ้APF-UNEP ของ NHRIs ในเร่�องสิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มีไดน้ำาเสินอเน่�อหาหล้กั
ที�ควรบัรรจเุอาไวใ้นการออกแบับักรอบังานสิำาหรับัการฝ้่กอบัรมีเพื่่�อเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถของ NHRIs ในสิว่น
ที�เกี�ยวกบััความีเชี่�อมีโยงระหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนกบััสิิ�งแวดล้อ้มี องคป์ระกอบัพื่่�นฐานเหล้า่นี�สิามีารถที�จะปรับั
เปล้ี�ยนไดร้วมีทั �งสิามีารถทำาใหเ้ป็นสิว่นหน้�งของกรอบังานสิำาหรับัการเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถของหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต:ิ
 
• ความีสิมัีพัื่นธิร์ะหวา่งสิทิธิมิีนุษยชีนกบััสิิ�งแวดล้อ้มีในบัรบิัทของระบับัสิทิธิมิีนุษยชีนระหวา่งประเทศั
• ขอ้กำาหนดหล้กัขั �นพื่่�นฐานของสิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มีในบัรบิัทของขอ้กำาหนดทางกฎหมีายระหวา่งประเทศั 

ระดบััภิมูีภิิาค แล้ะระดบััประเทศั
• องคป์ระกอบัพื่่�นฐานของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�สิะอาดแล้ะปล้อดภิยั 
• แนวปฏิบิัตัสิิำาคญัในการสิง่เสิรมิีแล้ะคุม้ีครองสิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มี 
• การพัื่ฒนาแผนงานแล้ะกจิกรรมีที�เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มี 
• การดำาเนนิการที�เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มี 
• การพัื่ฒนาดา้นการวเิคราะหท์ี�สิำาคญัของโครงการที�มีอียู ่
• การประเมีนิผล้กระทบัแล้ะประโยชีนข์องกจิกรรมีที�เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มี 
• การออกแบับัแล้ะสิรา้งการดำาเนนิการเชีงิกล้ยทุธิท์ี�เกี�ยวขอ้งกบััสิทิธิดิา้นสิิ�งแวดล้อ้มี  
 
โดยแตล่้ะหล้กัสิตูรดงักล้า่วสิามีารถถา่ยทอดผา่นการออกแบับัการเรยีนรูท้ี�เหมีาะสิมี เชีน่ หล้กัสิตูรการเรยีนรู ้
แบับัผสิมีผสิานของ RWI ซึ่้�งชีว่ยใหเ้กดิการเรยีนการสิอนแบับัผสิมีผสิาน โดยรวมีไปถง้การเรยีนรูแ้บับัโตต้อบั
ตวัตอ่ตวัแล้ะเสิมีอ่นจรงิ

เพื่ศั องคก์รอาชีญากรรมีขา้มีชีาต ิแล้ะบัทบัาทของสิตรี
ในการบังัคบััใชีก้ฎหมีาย48

นอกจากนี� ยงัมีโีอกาสิอกีมีากมีายในระดบััภิมูีภิิาคในการ
พัื่ฒนาแล้ะสิง่ตอ่โครงการเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถดา้นสิทิธิิ
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีสิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะการฝ้่กอบัรมีรว่มีกบัั NHRIs โดยใน
การดำาเนนิการใหส้ิำาเร็จนั�นควรจะมีกีารปรก้ษาหารอ่กบััหน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ NHRIs 
เพื่่�อใหแ้น่ใจวา่การฝ้่กอบัรมีระดบััภิมูีภิิาคจะชีว่ยตอ่ยอดแล้ะ
สิง่เสิรมิีความีพื่ยายามีในการเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถระดบััชีาติ
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ระด้บััปัระเทศู

1. พัื่ฒนาหล้กัสิตูรการฝ้่กอบัรมีสิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต ิเพื่่�อเพื่ิ�มีขดีความี
สิามีารถในการทำาความีเขา้ใจความีสิมัีพัื่นธิร์ะหวา่งสิทิธิิ
มีนุษยชีนกบััสิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะมีผีล้สิะทอ้นระหวา่งกนั
อยา่งไร รวมีทั �งสิามีารถนำามีาใชีใ้นการปฏิบิัตังิานประจำา
วนัของพื่วกเขาได ้

2. พื่จิารณาการสิรา้งใบัรับัรองวชิีาชีพีื่ สิำาหรับัพื่นักงาน
แล้ะเจา้หนา้ที�ของหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแหง่ชีาตซิึ่ ้�งตอ้งใชีท้กัษะที�เกี�ยวขอ้งกบััปัจจัย
เชีงิเน่�อหาแล้ะกระบัวนการของสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มี
ที�ด ีแล้ะจัดทำาหล้กัสิตูรการฝ้่กอบัรมีแล้ะหล้กัสิตูรการ
พัื่ฒนาวชิีาชีพีื่ตอ่เน่�องใหเ้ป็นขอ้บังัคบััสิำาหรับัการขอ
ใบัรับัรอง

3. พัื่ฒนาการฝ้่กอบัรมีรว่มีแล้ะหล้กัสิตูรการพัื่ฒนาวชิีาชีพีื่
อยา่งตอ่เน่�องเพื่่�อสิง่เสิรมิีหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีาย
ดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ NHRIs เพื่่�อที�จะเสิรมิี
สิรา้งขดีความีสิามีารถภิายในของแตล่้ะหน่วยงานรวมี
ทั �งสิถาบันัเพื่่�อใหเ้ขา้ใจถง้ความีสิมัีพัื่นธิร์ะหวา่งสิทิธิิ
มีนุษยชีนกบััสิิ�งแวดล้อ้มี แล้ะมีผีล้สิะทอ้นระหวา่งกนั
อยา่งไร รวมีทั �งสิามีารถนำามีาใชีใ้นการปฏิบิัตังิานประจำา
วนัของพื่วกเขาได ้

4. ทบัทวนกฎของกระบัวนการทางแพื่ง่แล้ะทางอาญาแล้ะ
กฎหมีายระดบััประเทศัที�มีอบัอำานาจการสิอบัสิวนแล้ะ
ดำาเนนิการตามีขั �นตอนที�จำาเป็นเพื่่�อใหแ้น่ใจวา่พื่วกเขา
มีอีำานาจการสิอบัสิวนรว่มีกนัที�เกี�ยวขอ้งกบััหน่วยงาน
บังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะ NHRIs หรอ่
อยา่งนอ้ยไมีไ่ดม้ีกีารขดัขวางตอ่กรณีดงักล้า่ว

5. จัดทำาแพื่ล้ตฟิอรม์ีที�ใชีง้านไดง้า่ยรว่มีกนัสิำาหรับัหน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะ NHRIs ใน
ระดบััชีาตแิล้ะระดบััภิายในประเทศั โดยแพื่ล้ตฟิอรม์ี
ดงักล้า่วมีแีนวโนม้ีวา่จะตอ้งกำาหนดตวับัคุคล้หรอ่ผู ้
ดแูล้ระดบััสิถาบันัเพื่่�ออำานวยความีสิะดวกในการแบัง่
ปันประสิบัการณ ์อยา่งนอ้ยจนกวา่ผูม้ีสีิว่นไดส้ิว่นเสิยี
จะคุน้เคยกบััการใชีง้าน ตวัเล้อ่กการสิำารวจสิำาหรับัการ
เล้อ่กใชีง้านแอปพื่ล้เิคชีนัการสิ่�อสิารที�มีอียูแ่ล้ว้หรอ่การ
พัื่ฒนาแอปพื่ล้เิคชีนัดงักล้า่วโดยเฉีพื่าะจะชีว่ยใหห้น่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแล้ะเจา้หนา้ที� 
NHRI สิามีารถตดิตอ่กนัไดโ้ดยตรง

ระด้บััภูมูภู่าคั

1. ฟ่ิ�นฟิเูครอ่ขา่ย AECEN ดว้ยอำานาจที�ชีดัเจนในการสินับั 
สินุนการดำาเนนิการในเร่�องสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�
ด ีแล้ะสินับัสินุนหน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�ง
แวดล้อ้มีแหง่ชีาตขิอง AMS ทั �งหมีดใหเ้ขา้รว่มีเป็น
สิมีาชีกิ

2. แกไ้ขปรับัปรงุอำานาจของเครอ่ขา่ย ASEAN-WEN แล้ะ
ขยายขอบัเขตอยา่งชีดัเจนเพื่่�อผนวกสิทิธิใินการมีสีิ ิ�ง
แวดล้อ้มีที�ดทีี�เกี�ยวขอ้งกบััการคา้สิตัวป่์าแล้ะการบังัคบัั
ใชีก้ฎหมีาย

3. สิรา้งความีสิมัีพัื่นธิใ์นทางสิถาบันัอยา่งเป็นทางการ
ระหวา่งเครอ่ขา่ย AECEN, ASEAN-WEN แล้ะ APF 
แล้ะสิรา้งกล้ไกใหพ้ื่วกเขาไดม้ีโีอกาสิแบัง่ปันขอ้มีลู้แล้ะ
ประสิบัการณ ์แล้ะเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถในการชีว่ยเหล้อ่
สิมีาชีกิ โดยเฉีพื่าะอยา่งยิ�งในสิถานการณท์ี�เรยีกรอ้งให ้
มีกีารทำางานรว่มีกนั

4. พื่จิารณาการจัดโครงสิรา้งความีสิมัีพัื่นธิร์ะหวา่งเครอ่
ขา่ย AECEN, ASEAN-WEN แล้ะ APF ในฐานะหน่วย
งานบังัคบััใชีก้ฎหมีายในระดบััภิมูีภิิาค โดยมีอีำานาจ
หนา้ที�ประสิานงานการสิอบัสิวนรว่มีกนั โดยเฉีพื่าะอยา่ง
ยิ�งในกรณีที�เกดิภิยัคกุคามีตอ่สิิ�งแวดล้อ้มีขา้มีพื่รมีแดน
แล้ะการล้ะเมีดิสิทิธิใินการมีสีิ ิ�งแวดล้อ้มีที�ด ีโดยอำานาจ
หนา้ที�ดงักล้า่วควรรวมีถง้การใหก้ารสินับัสินุนหน่วย
งานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ 
NHRIs ของสิมีาชีกิ AMS ซึ่้�งจะไดม้ีกีารประกาศัความี
รว่มีมีอ่ดงักล้า่วอยา่งเป็นทางการหรอ่อยา่งเต็มีที�ตอ่ไป

5. ประเมีนิความีตอ้งการในการฝ้่กอบัรมีเกี�ยวกบััสิทิธิดิา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีสิำาหรับัหน่วยงานบังัคบััใชีก้ฎหมีายดา้น
สิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาต ิที�เหมีอ่นกบััการดำาเนนิการของ 
NHRIs 

6. พัื่ฒนาโครงการรเิริ�มีการเพื่ิ�มีขดีความีสิามีารถของ 
AICHR ดา้นสิทิธิมิีนุษยชีนแล้ะสิทิธิสิิ ิ�งแวดล้อ้มีสิำาหรับั
หน่วยงานบังัคบััการกฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาติ

7. จัดใหม้ีกีารเสิวนาแล้ะการฝ้่กอบัรมีขา้มีภิมูีภิิาคซึ่้�ง
ตอ่ยอดจากหล้กัสิตูรการฝ้่กอบัรมีรว่มีที�พัื่ฒนาข้�นใน
แตล่้ะประเทศัสิมีาชีกิ AMS แล้ะนำาหน่วยงานบังัคบััการ
กฎหมีายดา้นสิิ�งแวดล้อ้มีแหง่ชีาตแิล้ะ NHRIs จาก
สิมีาชีกิ AMS สิองแหง่ข้�นไปมีารว่มีกนัในแตล่้ะการฝ้่ก
อบัรมีหรอ่การเสิวนา

5. จดุเริ�มีตน้เชีงิกล้ยทุธิส์ิำาหรับัการดำาเนนิการใน
อนาคต  
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