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เอกสารสรุุปการอภิิปรายของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนและกฎหมายมนุุษยธรรม Raoul Wallenberg (RWI) หััวข้ ้อ “สิิทธิิ
มนุุษยชนในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี นเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้” มีีวัต
ั ถุุประสงค์์เพื่่อ
� เป็็ นเครื่่อ
� งมืือในการเริ่่�มต้ ้นการเจรจาอย่่าง
สร้ ้างสรรค์์เกี่่�ยวกัับวิธีิ ก
ี ารดำำ�เนิินการเพื่่อ
� ให้ ้เกิิดสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี นภููมิภ
ิ าค1 นอกจากนี้้� ยัังมีีวัต
ั ถุุประสงค์์เพื่่อ
� เปิิ ด
โอกาสในการสร้ ้างกลยุุทธ์์ร่ว่ มกัันระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆ โดยอาศััยความเข้ ้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับการพึ่่ง� พาซึ่่ง� กัันและกัันระหว่่าง
สิิทธิิมนุุษยชนและสิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�ดี ี เอกสารสรุุปการอภิิปรายนี้้�นำำ�เสนอสิ่่�งที่่�ค้ ้นพบและบทเรีียนสำำ�คัญ
ั ที่่�ได้ ้รัับจากการศึึกษา
เฉพาะเรื่่อ
� ง RWI: ความรุ่่�งเรืืองและเป็็ นสีีเขีียวในยุุคแอนโทรโพซีีน: สิิทธิิมนุุษยชนในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี นเอเชีียตะวััน
ออกเฉีียงใต้2้
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In the discussion briefs, Southeast Asia is restricted to the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations
and does not include Timor-Leste.
Ituarte-Lima, C; Bernard, V; Paul, D; San, S; Aung, MM; Dany, C; Chavisschindha, T; Paramita, D; Aung, TM and Saenphit, N
(2020) Prosperous and Green in the Anthropocene: The human right to a healthy environment in Southeast Asia, The Raoul
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. This discussion brief is intended to support national judges.

เกี่่�ยวกัับสรุป
ุ การอภิิปรายนี้้�
สรุุปการอภิิปรายครั้้�งที่่� 2 หััวข้ ้อ: ‘สิิทธิิมนุุษยชนในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี นเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้: ศาลภายในประเทศ’
จััดทำำ�ขึ้้นสำ
� ำ�หรัับ RWI Asia และ Pacific Office โดยนาย Christopher Sidoti การกำำ�หนดแนวความคิิดโดยรวม เงื่่อ
� นไข
โครงการ ข้ ้อเสนอแนะ และการแก้ ้ไขถููกจััดทำำ�โดยสถาบััน RWI ซึ่่ง� ประกอบด้ ้วย Claudia Ituarte-Lima นัักวิิจััยอาวุุโส
(RWI) และ Victor Bernard เจ้ ้าหน้ ้าที่่�โครงการสิิทธิิมนุุษยชนและสิ่่�งแวดล้ ้อม (RWI) คณะกรรมการที่่�ปรึึกษาได้ ้ให้ ้ข้ ้อคิิด
เห็็นที่่สำ
� ำ�คัญ
ั ในเอกสารสรุุปการอภิิปราย ผู้้�ให้ ้ข้ ้อมููลภายนอกในการสรุุปการอภิิปรายเฉพาะเรื่่อ
� งนี้้� ได้ ้แก่่ น.ส. Emerlynne
Gil ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส (International Commission for Jurists), น.ส. Boram Jang ที่่�ปรึึกษากฎหมาย (International
Commission for Jurists) และ ดร. Sumudu Atapattu อาจารย์์อาวุุโส (University of Wisconsin-Madison Law School)
“สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนและกฎหมายมนุุษยธรรม Raoul Wallenberg (RWI) เป็็ นสถาบัันการวิิจััยและวิิชาการที่่�มุ่่�งเน้ ้นใน
การศึึกษาและพััฒนาด้ ้านสิิทธิิมนุุษยชนทั่่�วโลก ด้ ้วยข้ ้อมููลจากการวิิจััยกว่่า 30 ปีี และประสบการณ์์การมีีส่ว่ นร่่วมโดยตรง
กลยุุทธ์์ระดัับองค์์กรในปัั จจุุบัน
ั ของเรามุ่่�งเน้ ้นไปยัังประเด็็นที่่เ� กี่่�ยวข้ ้องกัันทั้้ง� หมดสี่่�ประเด็็นคืือ: ประชาชนที่่�กำำ�ลังั ดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ
สภาพสัังคมโดยรวม ความยุุติธิ รรมที่่�เท่่าเทีียมและมีีประสิิทธิิภาพ และโลกาภิิวัต
ั น์์ทางด้ ้านเศรษฐกิิจและสิิทธิิมนุุษยชน
RWI มีีสำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้ง� อยู่่�ที่่�เมืืองลุุนด์ ์ ประเทศสวีีเดน โดยทำำ�งานผ่่านเครืือข่่ายสำำ�นัักงานในต่่างประเทศหกแห่่งและใน
เมืืองสตอกโฮล์์ม
สรุุปการอภิิปรายนี้้�เป็็ นการรวบรวมบทวิิเคราะห์์จากรายงานเฉพาะประเด็็นที่่ก
� ล่่าวถึึงข้ ้างต้ ้น และอธิิบายจุุดสำำ�คัญ
ั เพิ่่�มเติิม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับศาลภายในประเทศ เพื่่อ
� สนัับสนุุนให้ ้เกิิดการตระหนัักถึึงสิิทธิิมนุุษยชนในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม
ที่่�ดี ี
เอกสารสรุุปการอภิิปรายได้ ้รัับเงิินทุน
ุ จากสำำ�นัักงานความร่่วมมืือเพื่่อ
� การพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสวีีเดน (Sida) ของ
รััฐบาลสวีีเดน มุุมมองที่่�แสดงในบทสรุุปการอภิิปรายนี้้�ไม่่ได้ ้สะท้ ้อนถึึงนโยบายอย่่างเป็็ นทางการของรััฐบาลสวีีเดน
ขอขอบคุุณ Sida เป็็ นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการสนัับสนุุนทางการเงิิน
ำ ักงานใหญ่่:
ิ ธิิมนุุษยชนและกฎหมายมนุุษยธรรม Raoul Wallenberg สำ�นั
สถาบั ันสิท
Stora Gråbrödersgatan 17 B, 221 05 Lund, Sweden
https://rwi.lu.se/

การประชุุมคณะกรรมการนัักนิิติศ
ิ าสตร์์สากล ซึ่่ง� ผู้้�พิิพากษาในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้ ้ได้ ้นำำ �คำำ�แนะนำำ �ในการนำำ �มุม
ุ มองเรื่่อ
� งเพศสภาพมาใช้ ้กัับงานของตน/RWI

1. บทนำำ �
ิ ธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดี ี
สิท
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ การสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ รวมทั้้�งการทำำ�ลายและความ
� มโทรมของระบบนิิเวศมีีผลกระทบอย่่างมากต่่อชีีวิต
เสื่่อ
ิ ของประชาชน ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อความสามารถในการ
ทำำ�งาน การทำำ�กิจิ กรรมยามว่่าง และการมีีสุข
ุ ภาพที่่�ดี ี สิิทธิิมนุุษยชนและการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้ ้อมนั้้�นเป็็ นการ
พึ่่ง� พาซึ่่ง� กัันและกััน สิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�ดีทำ
ี ำ�ให้ ้ประชาชนสามารถใช้ ้สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างสมบููรณ์์ ในขณะเดีียวกััน
การใช้ ้สิิทธิิมนุุษยชนก็็ช่ว่ ยส่่งเสริิมการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้ ้อม3
มากกว่่าร้ ้อยละ 80 ของประเทศสมาชิิกสหประชาชาติิได้ ้รัับรองสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี นรััฐธรรมนููญ
กฎหมาย และนโยบายของตนแล้ ้ว4 นอกจากนี้้� ตราสารระดัับภูมิ
ู ภ
ิ าคยัังรัับรองสิิทธิินี้้ใ� นรููปแบบต่่างๆ5
ิ ธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ปลอดภััย สะอาด
ปฏิิญญาอาเซีียนว่่าด้ ้วยสิิทธิิมนุุษยชน (AHRD) ยืืนยัันว่า่ ทุุกคนมีีสิท
และยั่่�งยืืน (ข้ ้อ 28f) องค์์ประกอบเชิิงเนื้้�อหาของสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี ได้ ้แก่่ สภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�
ปลอดภััย อากาศสะอาด น้ำำ� �สะอาด และสุุขาภิิบาลที่่�เพีียงพอ อาหารที่่�ดีต่
ี อ
่ สุุขภาพและผ่่านการผลิิตอย่่าง
ยั่่�งยืืน สิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�ปลอดมลพิิษในการอยู่่�อาศััย ทำำ�งาน เรีียนและเล่่น และความหลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศที่่�ดี ี องค์์ประกอบเชิิงกระบวนการของสิิทธิินี้้� ได้ ้แก่่ การเข้ ้าถึึงข้ ้อมููล การมีีส่ว่ นร่่วมของ
ประชาชนในการตััดสิินใจด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อม และการเข้ ้าถึึงความยุุติธิ รรมและการเยีียวยาที่่�มีป
ี ระสิิทธิิผล6

ในทุุกประเทศ ฝ่่ ายตุุลาการเป็็ นสถาบัันหลัักที่่�มีอำ
ี ำ�นาจในการ
บริิหารงานยุุติธิ รรมตามหลัักนิิติธิ รรม ศาลบางแห่่งมีีบทบาท
ในการตีีความ ปรัับใช้ ้ และบัังคัับใช้ ้รััฐธรรมนููญจนถึึงการคว่ำำ��
กฎหมาย นโยบาย และการกระทำำ�ที่่ไ� ม่่สอดคล้ ้อง ในฐานะที่่�
เป็็ นแขนของรััฐ ศาลจึึงมีีพัันธกรณีีเช่่นเดีียวกัับรััฐในการนำำ �
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศมาใช้7้ ส่่วนวิิธีดำ
ี ำ�เนิิน
การนั้้�นแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ
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4.
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7.
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9.

1

ศาลเป็็ นตััวแสดงที่่�มีบ
ี ทบาทสำำ�คัญ
ั ภายในประเทศเพื่่อ
� รัับรอง
ว่่ามีีการเคารพ ปกป้้ อง และเติิมเต็็มพัันธกรณีีเกี่่�ยวกัับสิ่่ง� แวด
ล้ ้อมที่่�ดีต
ี ามมาตรฐานสากลและกฎหมายภายในประเทศ8
ฝ่่ ายตุุลาการในหลายประเทศได้ ้ตีีความสิิทธิิที่่มี
� อ
ี ยู่่�ให้ ้รวมถึึง
สิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีแ
ี ละสิิทธิิที่่เ� กี่่�ยวข้ ้องอื่่น
� ๆ9 ศาล
เป็็ นสถาบัันที่่ป
� ระชาชนทั่่�วไปสามารถพึ่่ง� พาได้ ้เมื่่อ
� สิิทธิิใน
การมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีถู
ี ก
ู ละเมิิดหรืือเสี่่�ยงต่่อการละเมิิด
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2. ความท้ ้าทายและโอกาสสำำ�หรัับศาลในการ
ิ ธิิในการมีี
มีีส่ว่ นร่่วมเพื่่อ
� สร้ ้างการตระหนัักถึึงสิท
สิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี
ในกรณีีที่่ก
� ฎหมายรัับรองสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีโี ดย
เฉพาะหรืือโดยนััย ศาลสามารถมีีบทบาทในการส่่งเสริิมและ
ปกป้้ องสิิทธิินั้้น
� ได้ ้ ศาลสามารถอธิิบายและตีีความสิิทธิิใน
กฎหมายและให้ ้เนื้้�อหาที่่�สำำ�คัญ
ั ผ่่านคำำ�วินิ
ิ จ
ิ ฉัั ยในแต่่ละคดีี
ในระบบกฎหมายบางระบบ ศาลสามารถพััฒนาการตีีความ

ในคำำ�วินิ
ิ จ
ิ ฉัั ยของศาลในอดีีต โดยต่่อยอดจากคำำ�พิพ
ิ ากษา
ในคดีีก่อ
่ น และสร้ ้างหลัักกฎหมายใหม่่ ศาลสามารถบัังคัับ
ใช้ ้การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและตามสิิทธิิด้ ้วยตััวมัันเอง มีี
ตััวอย่่างมากมายของศาลในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้บาง
แห่่งที่่�ทำำ�เช่่นนี้้�

ิ ธิิตามรั ัฐธรรมนููญ
ความคุ้้�มครองทางตุุลาการของสิท
ใน Minors Oposa v Factoran ศาลฎีีกาของฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์ไ์ ด้ ้พิิจารณาบทบััญญััติที่่
ิ เ� กี่่�ยวข้ ้องกัับสิ่่ง� แวดล้ ้อมใน
หลัักการสำำ�คัญ
ั แห่่งนโยบายแห่่งรััฐของรััฐธรรมนููญ10 รััฐธรรมนููญระบุุว่า่ :
‘รััฐจะต้ ้องปกป้้ องและพััฒนาสิิทธิิของประชาชนในการมีีระบบนิิเวศที่่�สมดุุลและดีี สอดคล้ ้องกัับจัังหวะและ
ความกลมกลืืนของธรรมชาติิ’11
คดีีดังั กล่่าวท้ ้าทายการให้ ้ใบอนุุญาตตััดไม้ ้เชิิงพาณิิชย์์บนที่่ดิ
� น
ิ กว่่า 3.89 ล้ ้านเฮกตาร์์ ศาลวิินิจ
ิ ฉัั ยว่่า โจทก์์
ิ ธิิตามรััฐธรรมนููญที่่�ชัด
ั เจนใน 'ระบบนิิเวศที่่�สมดุุลและดีี' ซึ่่ง� เชื่่อ
� มโยงกัับสิิทธิิในสุุขภาพ ดัังนั้้�นจึึงมีีสิท
ิ ธิิ
มีีสิท
ได้ ้รัับความคุ้้�มครองจากรััฐในฐานะ parens patriae ภายใต้ ้หลัักการนี้้� รััฐมีีอำำ�นาจในการคุ้้�มครองบุุคคลที่่�ไม่่
สามารถดููแลหรืือป้้ องกัันตนเองได้ ้

พัันธกรณีีด้ ้านสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
กัับสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดียั
ี งั เกี่่�ยวข้ ้องกัับศาลภายในประเทศ ศาล
ั ญาที่่�ให้ ้สััตยาบัันโดยประเทศนั้้�นได้ ้
อาจบัังคัับใช้ ้สนธิิสัญ

โดยตรงขึ้้�นอยู่่�กัับระบบกฎหมายของประเทศนั้้�น นอกจากนี้้�
ั ญาเป็็ นแนวทางในการตีีความกฎหมาย
ยัังสามารถใช้ ้สนธิิสัญ
ภายในประเทศ หรืือเป็็ นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการใช้ ้ดุุลพินิ
ิ จ
ิ ของศาล

ิ ธิิในการมีีชีวิี ต
สิท
ิ และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดี ี
ใน Tan Teck Seng v Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Another ศาลอุุทธรณ์์ของมาเลเซีียได้ ้
พิิจารณาการตีีความสิิทธิิในการมีีชีวิี ต
ิ และเสรีีภาพในมาตรา 5(1) ของรััฐธรรมนููญรััฐรวมของมาเลเซีีย12 ซึ่่ง� มีี
หลัักการสำำ�คัญ
ั สอดคล้ ้องกัับกฎหมายระหว่่างประเทศว่่า:
‘…การแสดงออกถึึง ‘ชีีวิต
ิ ’ ตามที่่�ปรากฏในมาตรา 5 ไม่่ได้ ้หมายถึึงเพีียงการดำำ�รงอยู่่�เท่่านั้้�น แต่่รวมเอาแง่่
มุุมทั้้�งหมดที่่�เป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของชีีวิต
ิ ตลอดจนเรื่่อ
� งที่่�ก่อ
่ ให้ ้เกิิดคุุณภาพชีีวิต
ิ …รวมถึึงสิิทธิิที่่จ
� ะอาศััยในสิ่่�ง
แวดล้ ้อมที่่�ดีแ
ี ละปราศจากมลพิิษด้ ้วย’

10. Oposa v Factoran (1993) Supreme Court of the Philippines G.R. No. 101083 at
https://www.lawphil.net/judjuris/juri1993/jul1993/gr_101083_1993.html accessed 31 July 2020.
11. Constitution 1987 Article II Section 16.
12. Tan Teck Seng v Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Another Court of Appeal of Malaysia [1996] 1 MLJ 26 at
https://www.scribd.com/doc/116180036/Tan-Tek-Seng-v-Suruhanjaya-Perkhidmatan-Pendidikan-Anor accessed 29 July 2020.
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การฟ้้ องคดีีเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีต่
ี อ
่ ศาล
อาจทำำ�ให้ ้ต้ ้องมีีการทบทวนวิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีของศาล เพื่่อ
� ให้ ้
แน่่ใจว่่าผู้้�เสีียหายสามารถเริ่่�มการดำำ�เนิินการทางกฎหมาย
ได้ ้ วิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีอาจส่่งผลต่่อความเป็็ นไปได้ ้ในการใช้ ้
สิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี ได้ ้แก่่ สิิทธิิในการร้ ้องเรีียน
เพื่่อ
� ความเป็็ นธรรม สิิทธิิที่่จ
� ะคััดค้ ้านความชอบด้ ้วยกฎหมาย

ของคำำ�วินิ
ิ จ
ิ ฉัั ย สิิทธิิในกากระทำำ�เพื่่อ
� ป้้ องกัันอัน
ั ตราย สิิทธิิ
ในการบรรเทาทุุกข์์จากอัันตรายที่่�ได้ ้รัับ สิิทธิิในการเยีียวยา
สำำ�หรัับการกระทำำ�ที่่ผิ
� ด
ิ กฎหมายหรืือเป็็ นอัันตราย วิิธีก
ี ารเชิิง
� มโทรม
กระบวนการหนึ่่ง� ที่่�ช่ว่ ยเหลืือผู้้�เสีียหายจากความเสื่่อ
ของสิ่่�งแวดล้ ้อมคืือบทบััญญััติเิ พื่่อ
� ฟ้้ องร้ ้องคดีีแบบกลุ่่�มหรืือ
การผ่่อนปรนกฎระเบีียบเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการฟ้้ องคดีี (locus
standi) ซึ่่ง� รวมถึึงสิิทธิิในการขึ้้�นศาล

วิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีในการสนั ับสนุุนคดีีสิ่่ง� แวดล้้อม
ศาลฎีีกาของฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์ไ์ ด้ ้พััฒนา ‘วิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีสำำ�หรัับคดีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม’ แบบพิิเศษซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้ ้ตั้้�งแต่่
์ ก
ปีี ค.ศ. 2010 ภายใต้ ้กฎระเบีียบพิิเศษเหล่่านี้้� พลเมืืองฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์ทุ
ุ คนสามารถเป็็ นตััวแทนให้ ้แก่่เยาวชน
และคนในรุ่่�นถััดไป13 ศาลต้ ้องให้ ้ความสำำ�คัญ
ั กัับคดีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมและวิินิจ
ิ ฉัั ยคดีีภายในหนึ่่ง� ปีี นัับจากวัันที่่ยื่
� น
่�
คำำ�ร้ ้อง14
� Concerned Residents of Manila Bay
ในคดีีที่่นำ
� ำ �โดยกลุ่่�มหนุ่่�มสาวชาวฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์ ์ 14 คนซึ่่ง� รู้้�จัักกัันในชื่่อ
์
ศาลฎีีกาของฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์ยืืนยั
นคำ
ั ำ�วินิ
ิ จ
ิ ฉัั ยของศาลล่่างที่่�ให้ ้สิิทธิิพวกเขาในการฟ้้ องกระทรวงและหน่่วยงาน
รััฐบาลสิิบหน่่วยงานข้ ้อหาละเลยต่่อหน้ ้าที่่�ในการปกป้้ องอ่่าวมะนิิลา ศาลสั่่�งให้ ้หน่่วยงานต่่างๆ ทำำ�ความ
สะอาดและปกป้้ องอ่่าวเพื่่อ
� ประโยชน์์ของคนรุ่่�นต่่อไป นอกจากนี้้� ยัังสั่่�งให้ ้รััฐบาลทำำ�ตามคำำ�ขอของประชาชน
ในการงดออกใบอนุุญาตเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับกิจิ กรรมที่่�ก่อ
่ ให้ ้เกิิดมลพิิษต่่ออ่่าว15

ในบางประเทศที่่�มีก
ี ารรัับรองสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี น
รััฐธรรมนููญแห่่งชาติิหรืือกฎหมายภายในประเทศ จะมีีการจััด
ตั้้�งศาลชำำ�นััญพิิเศษด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมหรืือศาลสีีเขีียวขึ้้�นเช่่น
ในฟิิ ลิป
ิ ปิิ นส์ ์ ไทย และมาเลเซีีย16 ในประเทศอื่่น
� ๆ สามารถ
จััดตั้้�งศาลยุุติธิ รรมลัักษณะเดีียวกัันนี้้ไ
� ด้ ้แม้ ้จะไม่่มีบ
ี ทบััญญััติ ิ
ตามรััฐธรรมนููญก็็ตาม นอกจากนี้้� ยัังสามารถจััดตั้้�งโดยกฎหมาย

13.
14.
15.

16.
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หรืือโดยศาลเองภายในโครงสร้ ้างระบบตุุลาการที่่�มีอ
ี ยู่่� ระบบ
ของศาลชำำ�นััญพิิเศษจะช่่วยให้ ้ตรวจสอบและแก้ ้ไขปัั ญหาทาง
ั ้อนได้ ้ โดยผู้้�พิิพากษาที่่�มีค
วิิทยาศาสตร์์ที่่ซั
� บซ้
ี วามเชี่่�ยวชาญ
ในเรื่่อ
� งเหล่่านั้้�น ศาลชำำ�นััญพิิเศษและศาลยุุติธิ รรมส่่งเสริิม
ิ ธิิมนุุษยชนตามรััฐ
การตีีความเพิ่่�มเติิม หรืือใช้ ้บทบััญญััติสิ
ิ ท
ธรรมนููญ และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการตามกฎหมายสิ่่�งแวดล้ ้อม

Rules of Procedure for Environmental Cases Rule 2 Section 5 at
https://lawphil.net/courts/supreme/am/am_09-6-8-sc_2010.html accessed 31 July 2020.
Rules of Procedure for Environmental Cases Rule 4 Section 5 at
https://lawphil.net/courts/supreme/am/am_09-6-8-sc_2010.html accessed 31 July 2020.
Metropolitan Manila Development Authority and Others v Concerned Residents of Manila Bay and Others (2008) Supreme
Court of the Philippines, 18 December 2008 G.R. Nos. 171947-48 at
https://lawphil.net/judjuris/juri2008/dec2008/gr_171947_2008.html accessed 29 July 2020.
Ituarte-Lima, C. (ed.) Prosperous and Green in the Anthropocene: The right to a healthy environment in Southeast Asia
(RWI 2020) 37; Ben Boer and Alan Boyle, ‘Human Rights and the Environment – 13th Informal ASEM Seminar on Human
Rights’ (2013) 49.

ศาลชำำ�นั ัญพิิเศษด้้านการคุ้้�มครองสิ่่ง� แวดล้้อม17
ในปีี ค.ศ. 2005 องค์์กรตุุลาการของไทยได้ ้จััดตั้้�งแผนกคดีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมขึ้้�นในศาลอุุทธรณ์์และศาลฎีีกา เพื่่อ
�
ั ้อน แผนกนี้้�ช่ว่ ยทำำ�ให้ ้ภาระการบริิหารจััดการสำำ�หรัับโจทก์์ที่่ยื่
ดููแลคดีีด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�ซับซ้
� น
่� เรื่่อ
� งร้ ้องเรีียน
ด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมหมดไปและสนัับสนุุนระบบการไต่่สวนมากขึ้้�น ซึ่่ง� ศาลเองทำำ�หน้ ้าที่่�ค้ ้นหาข้ ้อเท็็จจริิงและ
รวบรวมพยานหลัักฐาน
แผนกคดีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมมีีเขตอำำ�นาจศาลในการรัับฟัังคดีีที่่เ� กี่่�ยวข้ ้องกัับ:
•
•
•
•

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ หรืือการทำำ�ลายทรััพยากร หรืือระบบนิิเวศ
การปกป้้ องทรััพยากรธรรมชาติิ หรืือสิ่่�งแวดล้ ้อมของชุุมชน
การชดเชยสำำ�หรัับความเสีียหายด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมและการเยีียวยาโดยการขจััดมลพิิษหรืือการฟื้้� นฟูสภ
ู าพ
แวดล้ ้อมและ
การชดเชยสำำ�หรัับความเสีียหายต่่อชีีวิต
ิ สุุขภาพร่่างกาย หรืือสิิทธิิของโจทก์์อัน
ั เกิิดจากความเสีียหาย
ด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อม

โครงการช่่วยเหลืือด้ ้านกฎหมายทั่่�วไปหรืือแผนการป้้ องกััน
สิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�เฉพาะเจาะจงสามารถให้ ้เงิินทุน
ุ แก่่ฝ่่ายต่่างๆ
เพื่่อ
� ให้ ้สามารถนำำ �คดีีขึ้้น
� ศาล เพื่่อ
� ส่่งเสริิมและปกป้้ องสิิทธิิ
ในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี แผนการประเภทนี้้�มีค
ี วามสำำ�คัญ
ั
และมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในการช่่วยให้ ้กลุ่่�มผู้้�ยากไร้ ้และ
กลุ่่�มเปราะบางสามารถเรีียกร้ ้องต่่อศาลได้ ้ แม้ ้ว่่าพวกเขาจะ
ไม่่มีท
ี รััพยากรที่่�จะสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการทางศาลก็็ตาม
นอกจากนี้้� ยัังช่่วยให้ ้สามารถนำำ �คดีีทดสอบมาดำำ�เนิินการ
ทางศาล เป็็ นการสร้ ้างบรรทััดฐานทางกฎหมายของคดีีให้ ้
มีีขอบเขตกว้ ้างขึ้้�นนอกเหนืือไปจากคดีีเดีียวเพีียงลำำ�พััง ได้ ้
มีีการดำำ�เนิินการแผนช่่วยเหลืือทางกฎหมายประเภทต่่างๆ
แล้ ้วในหลายประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้18้ องค์์กร
ที่่�ไม่่แสวงผลกำำ�ไรอาจยิินดีที่่
ี จ
� ะช่่วยเหลืือผู้้�ฟ้้องร้ ้องในคดีี
ทดสอบด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อม
วิิชาชีีพกฎหมายสามารถช่่วยเหลืือประชาชน โดยเฉพาะ
ผู้้�ที่่�ยากไร้ ้และด้ ้อยโอกาส ในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินคดีี
ด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อม สมาคมวิิชาชีีพด้ ้านกฎหมาย ทนายความ
และสำำ�นัักงานกฎหมายหลายแห่่งมีีบริก
ิ ารให้ ้คำำ�ปรึึกษาด้ ้าน

17.
18.

19.
20.

กฎหมาย (pro bono) สำำ�หรัับลูก
ู ค้ ้าที่่�ไม่่มีกำ
ี ำ�ลังั ทรััพย์ ์ โดยมีี
ค่่าใช้ ้จ่่ายเพีียงเล็็กน้ ้อยหรืือไม่่มีเี ลย19 วิิชาชีีพทางกฎหมาย
สามารถมีีส่ว่ นสนัับสนุุนให้ ้มีีการใช้ ้สิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม
ที่่�ดีผ่
ี า่ นการให้ ้คำำ�ปรึึกษาด้ ้านกฎหมายและการเป็็ นตััวแทน
ของผู้้�ที่่�ได้ ้รัับความเดืือดร้ ้อนหรืือเสี่่�ยงต่่อการได้ ้รัับอัน
ั ตราย
จากสิ่่�งแวดล้ ้อม
วิิธีก
ี ารสำำ�คัญ
ั ในการแจ้ ้งให้ ้ศาลทราบถึึงลัักษณะและขอบเขต
ของสิิทธิิต่า่ งๆ รวมถึึงสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีคืื
ี อความ
สามารถของศาลในการอนุุญาตให้ ้ผู้้�อาสาสมััครให้ ้การต่่อ
ศาล (amicus curiae) ส่่งบัันทึึกความเห็็นเกี่่�ยวกัับคดีีให้ ้
ศาลหลายแห่่งมีีอำำ�นาจตามกระบวนการในการอนุุญาตให้ ้
บุุคคลและองค์์กรที่่�นอกเหนืือจากคู่่�ความในคดีีส่ง่ บัันทึึก
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับคดีี (amicus)20 โดยศาลที่่�ไม่่มีอำ
ี ำ�นาจนี้้�
สามารถแก้ ้ไขวิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีเพื่่อ
� อนุุญาตให้ ้มีีการส่่งบัันทึึก
ดัังกล่่าวได้ ้ การส่่งบัันทึึกความเห็็นเป็็ นการแจ้ ้งให้ ้ศาลทราบ
ถึึงมุุมมองที่่�ทนายความของคู่่�กรณีีอาจไม่่ทราบหรืืออาจไม่่
พร้ ้อมที่่�จะนำำ �เสนอ ด้ ้วยวิิธีนี้้
ี � จึึงเป็็ นการเพิ่่�มความเข้ ้าใจให้ ้
แก่่ทั้้ง� ฝ่่ ายตุุลาการและวิิชาชีีพทางกฎหมาย

Narong Kiettikunwong, ‘The Green Bench: Can an Environmental Court Protect Natural Resources in Thailand?’ (2019)
Environment, Development and Sustainability, 21, 385-404, 390.
For example, in the Philippines the Public Attorney’s Office provides free legal representation for poor people and many
university law schools provide free legal aid. For Public Attorney’s Office, see https://pao.gov.ph/ accessed 31 July 2020; for
an example of university law school legal aid, see University of the Philippines Office of Legal Aid at https://law.upd.edu.ph/
office-of-legal-aid/ accessed 31 July 2020. Other examples are found in Malaysia (see http://www.jbg.gov.my/index.php/en/
accessed 31 July 2020) and Singapore (see https://singaporelegaladvice.com/law-articles/free-legal-clinics/ accessed 31 July
2020).
In Malaysia, for example, lawyers provide pro bono legal aid through the Bar Association. See https://www.malaysianbar.
org.my/ accessed 31 July 2020.
Among Southeast Asian countries, there are some provisions for amicus curiae submissions in at least Indonesia, the
Philippines and Thailand.
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3. การประสานความร่่วมมืือข้ ้ามสถาบัันระหว่่าง
ศาลและ NHRI
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (NHRI) สามารถช่่วยเหลืือ
การทำำ�งานของศาลได้21้ ทั้้�ง NHRI และศาลเป็็ นสถาบััน
อิิสระที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมาย แต่่เป็็ นสถาบัันต่า่ งประเภท
กัันที่่มี
� บ
ี ทบาทและหน้ ้าที่่�ที่่แ
� ตกต่่างกััน และมีีความสััมพัันธ์ ์
อย่่างเป็็ นทางการ22 ตััวอย่่างเช่่น ในขณะที่่� NHRI สามารถ
ออกคำำ�สั่่ง� ตามกระบวนการ ศาลจะเป็็ นผู้้�บังั คัับใช้ ้คำำ�สั่่ง� เหล่่า
นั้้�น23 โดยทั่่�วไปศาลจะมีีความรัับผิด
ิ ชอบในเรื่่อ
� งกฎหมาย
ส่่วน NHRI มีีความเชี่่�ยวชาญด้ ้านกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
และมัักมีีประสบการณ์์สูงู ในการทำำ�งานร่่วมกัับประชาชนที่่�
ยากไร้ ้และด้ ้อยโอกาส
ศาลและ NHRI ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้มัักจะแยกกััน
ทำำ�งานในประเด็็นที่่เ� กี่่�ยวข้ ้องกัับสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี
ยัังคงมีีโอกาสอื่่น
� ๆ อีีกที่่�ทั้้ง� สองฝ่่ ายจะร่่วมมืือกััน สนัับสนุุน
ต่่อยอด และเพิ่่�มเติิมงานของกัันและกััน โดยใช้ ้ความ
ชำำ�นาญประสบการณ์์ของตนเองเพื่่อ
� ผลประโยชน์์ร่ว่ มกัันของ
ทั้้�งสองฝ่่ าย
ความสััมพัันธ์ที่่
์ เ� กื้้�อกููลกัน
ั ระหว่่างศาลและ NHRI อาจเป็็ น
เครื่่อ
� งมืือที่่�สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาการคุ้้�มครองทางกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี ในขณะเดีียวกัันก็็ต้ ้อง
เคารพบทบาทที่่�แตกต่่างกัันของศาลและ NHRI และไม่่
ล่่วงล้ำำ��ความเป็็ นอิิสระของตุุลาการ ผู้้�พิิพากษา หรืือคณะ
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชน24 มีีหลายวิิธีที่่
ี ส
� ามารถทำำ�งานร่่วมกััน
ได้ ้

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
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ตััวอย่่างเช่่น NHRI สามารถเริ่่�มคดีีในศาลเกี่่�ยวกัับสิิทธิิใน
การมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี NHRI บางแห่่งมีีหน้ ้าที่่�ในการฟ้้ องร้ ้อง
คดีีต่อ
่ ศาลในคดีีที่่พ
� วกเขาเห็็นว่า่ เหมาะสม โดยเฉพาะใน
นามของประชาชนที่่�ยากไร้ ้และด้ ้อยโอกาส25 NHRI สามารถ
เริ่่�มคดีีได้ ้ ในนามของตนเอง หรืือในนามของผู้้�ที่่�ได้ ้รัับความ
เดืือดร้ ้อนหรืือผู้้�ที่่�เสี่่�ยงต่่อการได้ ้รัับอัน
ั ตรายจากสิ่่�งแวดล้ ้อม
NHRI สามารถพยายามปกป้้ องทั้้�งองค์์ประกอบเชิิงเนื้้�อหา
และกระบวนการของสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี26
ี
NHRI ยัังสามารถขอเข้ ้าร่่วมคดีีอื่น
่� ๆ ต่่อหน้ ้าศาลในฐานะ
ผู้้�อาสาสมััครให้ ้การต่่อศาล (amicus curiae) ได้ ้ NHRI
บางแห่่งมีีอำำ�นาจนี้้�อย่่างชััดเจนในกฎหมายของตนและบาง
แห่่งมีีอำำ�นาจนี้้�โดยนััย27 วิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีของศาลสามารถ
อำำ�นวยความสะดวกในการแทรกแซงเหล่่านี้้�ได้ ้ ในฐานะผู้้�
อาสาสมััครให้ ้การต่่อศาล NHRI จะไม่่โต้ ้แย้ ้งคดีีของฝ่่ าย
ใดฝ่่ ายหนึ่่ง� แต่่ทำำ�หน้ ้าที่่�เป็็ นผู้้�แทรกแซงที่่�เป็็ นกลางซึ่่ง� นำำ �
กฎหมายและประเด็็นด้ ้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้ ้องมาให้ ้
ศาลพิิจารณา
NHRI ยัังสามารถเสนอแนะ สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือผู้้�เสีีย
หายในการฟ้้ องร้ ้องต่่อศาลได้28้ ในสถานการณ์์เหล่่านี้้� NHRI
จะไม่่กระทำำ�ในนามของตนเองหรืือในฐานะผู้้�อาสาสมััคร
ให้ ้การต่่อศาล แต่่ในฐานะที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืืออาจเป็็ น
ผู้้�สนัับสนุุน ตััวผู้้�เสีียหายเป็็ นคู่่�กรณีีและ NHRI เป็็ นเพีียงผู้้�
สนัับสนุุนหรืือตััวแทนของผู้้�เสีียหาย

Asia Pacific Forum National Human Rights Institutions Manual on national human rights institutions (APF 2019) 13 at
https://www.asiapacificforum.net/resources/manual-on-nhris/ accessed 30 July 2020. Globally, NHRIs have described their
relationship with the judiciary in the Nairobi Declaration of the Ninth International Conference of National Institutions for
the Promotion and Protection of Human Rights Nairobi, Kenya, 21-24 October 2008 paragraph 33, at https://www.ohchr.
org/Documents/Countries/NairobiDeclarationEn.pdf accessed 30 July 2020.
Andrew Wolman, ‘National Human Rights Institutions and the Courts in the Asia-Pacific Region’ (2011) Asia Pacific Law
Review 19:2, 237-251, DOI:10.1080/10192557.2011.11788250.
Power to make procedural orders in relation to investigations are found in NHRI organic laws: Indonesia (Law 39/1999 Art
89(3) and Art 94); Malaysia (Human Rights Commission of Malaysia Act 1999 Section 14); Myanmar (Myanmar National
Human Rights Commission Law No 21/2014 Section 35 and 36); Philippines (Constitution 1987 Article XIII Section 18(2));
Thailand (Organic Act on the National Human Rights Commission BE 2560 (2017) Section 41). The laws do not provide for
direct enforcement of these orders by the NHRIs themselves. The role of the court in enforcing procedural orders of the
NHRI is specifically included in the Indonesian law: Law 39/1999 Art 95.
Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985 at
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx accessed 31 July 2020. See also APF
https://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/fact-sheet-9-cooperation/.
See Footnote 8.
For the two elements of the right see Ituarte-Lima, C. (ed.) Prosperous and Green in the Anthropocene: The right to a
healthy environment in Southeast Asia (RWI 2020) chapter 2 and 3.
See Footnote 8.
The Philippines Commission on Human Rights has the function to ‘provide … legal aid services to the underprivileged
whose human rights have been violated or need protection’ (Constitution 1987 Article XIII Section 18(3) and Executive
Order No 164 1987 Section 3). The Indonesian National Commission on Human Rights has specific authority to ‘give
recommendations to the zparties for resolving conflict through the courts’ (Law 39/1999 Article 89(4)(c)).

ศาลสามารถจดบัันทึึกและใช้ ้การสอบสวนและรายงานของ
NHRI ในการวิินิจ
ิ ฉัั ยคดีี การสอบสวนและรายงานอาจเป็็ น
รููปแบบเอกสารสาธารณะที่่�ศาลรัับรู้้�หรืืออาจเป็็ นรายงานที่่�จััด
ทำำ�ขึ้้นที่่
� ศ
� าลร้ ้องขอเฉพาะจาก NHRI หากศาลประสงค์์และ
หาก NHRI เห็็นด้ ้วย ศาลสามารถใช้ ้ NHRI เป็็ นแหล่่งข้ ้อมููล
สำำ�คัญ
ั ที่่�เป็็ นอิิสระเพื่่อ
� สนัับสนุุนการวิินิจ
ิ ฉัั ย
NHRI สามารถส่่งเสริิมการรัับรู้้�และความเข้ ้าใจของสาธารณชน
เกี่่�ยวกัับคำำ�วินิ
ิ จ
ิ ฉัั ยของศาลในเรื่่อ
� งเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการมีีสิ่่ง�
แวดล้ ้อมที่่�ดีรี วมถึึงมีีส่ว่ นร่่วมในการอภิิปรายของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
สำำ�หรัับคำำ�วินิ
ิ จ
ิ ฉัั ยที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
และการพััฒนากฎหมายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�
ดีี นอกจากนี้้� NHRI ยัังสามารถจััดทำำ�หลัักกฎหมายจากเขต
อำำ�นาจศาลอื่่น
� ๆ และหารืือเกี่่�ยวกัับความเกี่่�ยวข้ ้องและการ
บัังคัับใช้ ้หลัักกฎหมายนี้้�ในประเทศของตน NHRI มีีบทบาท
ในการทำำ�ให้ ้ผลการวิินิจ
ิ ฉัั ยคดีีเป็็ นที่่�รู้้�จัักกัันแพร่่หลายมากขึ้้�น

ผู้้�พิิพากษาและผู้้�นำำ �ของ NHRI สามารถร่่วมมืือกัันในการส่่ง
เสริิมสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี นเวทีีสาธารณะ เพื่่อ
� สร้ ้าง
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิและกระบวนการในการปกป้้ องสิิทธิินั้้น
�
ศาลและ NHRI สามารถเข้ ้าร่่วมในการฝึึกอบรมผู้้�พิิพากษา
และผู้้�นำำ �ของ NHRI และเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ของพวกเขาเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
ด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อม การฝึึกอบรมร่่วมกัันจะช่่วยให้ ้ทั้้�งสองศาล
และ NHRI เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมร่่วมกัันและ
จากกัันและกััน โดยมีีผู้เ้� ชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้ ้องมีีส่ว่ นร่่วม RWI
ได้ ้จััดเตรีียมและสนัับสนุุนโอกาสในการฝึึกอบรมประเภทนี้้�
รวมถึึงผ่่านหลัักสููตรการเรีียนรู้้�แบบผสมผสานของ Raoul
Wallenberg Institute ในหััวข้ ้อสิิทธิิมนุุษยชน เพศสภาพ
และสิ่่�งแวดล้ ้อมสำำ�หรัับผู้้�พิิพากษาและสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ
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4. การเสริิมสร้ ้างขีีดความสามารถของศาลใน
ิ ธิิมนุุษยชนในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี
เรื่่อ
� งสิท
การสนทนาเกี่่�ยวกัับความท้ ้าทาย โอกาส และแนวทางใน
การเคารพ ปกป้้ อง และเติิมเต็็มสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม
ที่่�ดีส
ี ามารถเกิิดขึ้้�นได้ ้จากคำำ�ถามชี้้�นำำ�หลายข้ ้อสำำ�หรัับศาล
คำำ�ถามในหััวข้ ้อถััดไปมีีวัต
ั ถุุประสงค์์เพื่่อ
� สนัับสนุุนศาลใน
การเสริิมสร้ ้างความเข้ ้าใจร่่วมกัันในหมู่่�เพื่่อ
� นร่่วมงานเกี่่�ยว
� มโยงระหว่่างกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนและสิ่่�ง
กัับความเชื่่อ
แวดล้ ้อม คำำ�ถามเหล่่านี้้�ยังั มีีเป้้ าหมายที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นให้ ้เกิิด
การสนทนาระหว่่างฝ่่ ายที่่�ทำำ�งานในตุุลาการและกลุ่่�มอื่่น
� ๆ
เกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้ ้างบทบาทของพวกเขาในการสนัับสนุุน
การใช้ ้สิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดีใี ห้ ้ทั่่�วถึึง
ิ ธิิมนุุษยชนของแต่่ละ
คำำ�ถามเกี่่�ยวกั ับกฎหมายและสิท
ประเทศ
ิ ธิิมนุุษยชนอะไร
1. ประเทศของคุุณมีีพั ันธกรณีีด้า้ นสิท
บ้้าง
แต่่ละประเทศมีีพัันธกรณีีด้ ้านสิิทธิิมนุุษยชนภายใต้ ้กฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่่างประเทศ ภายใต้ ้กฎหมายภายใน
ประเทศ พัันธกรณีีอาจมีีอยู่่�ใน:
•
•
•
•
•

รััฐธรรมนููญแห่่งชาติิ
กฎหมายภายในประเทศที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับสิิทธิิมนุุษยชน
โดยเฉพาะ
ั ญา
กฎหมายที่่�ให้ ้อำำ�นาจรวมเอาบทบััญญััติข
ิ องสนธิิสัญ
กฎหมายภายในประเทศอื่่น
� ๆ ที่่�อาจเกี่่�ยวข้ ้องกัับสิิทธิิ
มนุุษยชนโดยตรงหรืือโดยอ้ ้อมเช่่น กฎหมายการดููแล
สุุขภาพหรืือการศึึกษา และ
หลัักกฎหมายของศาล

ในกฎหมายระหว่่างประเทศ พัันธกรณีีด้ ้านสิิทธิิมนุุษย
ั ญาด้ ้านสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่ง�
ชนของประเทศมีีอยู่่�ในสนธิิสัญ
ประเทศนั้้�นเป็็ นภาคีี และอยู่่�ในกฎหมายจารีีตประเพณีี
ระหว่่างประเทศที่่�มีผลผู
ี
ก
ู พัันทุก
ุ รััฐ29

ิ ธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดี ี
2. กฎหมายใดที่่�คุ้้�มครองสิท
ในประเทศของคุุณ
แตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ ในภููมิภ
ิ าคเอเชีียตะวัันออก
� ระเทศที่่�ให้ ้การรัับรองสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม
เฉีียงใต้ ้ มีีสี่่ป
ที่่�ดีใี นรััฐธรรมนููญแห่่งชาติิอย่่างชััดเจน30 มีีหนึ่่ง� ประเทศที่่�
ให้ ้การรัับรองสิิทธิินี้้โ� ดยนััย31 และอีีกห้ ้าประเทศรัับรองมิิติ ิ
เชิิงเนื้้�อหาและกระบวนการบางประการของสิิทธิิในกฎหมาย
ภายในประเทศและคำำ�วินิ
ิ จ
ิ ฉัั ยของศาล32
ิ ธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศมีีผลบั ังคั ับ
3. กฎหมายสิท
ใช้ใ้ นประเทศของคุุณอย่่างไร
ศาลภายในประเทศสามารถพิิจารณากฎหมายระหว่่าง
ประเทศบางประการ รวมถึึงการจััดการกัับสิิทธิิในการมีี
สิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�ดีใี นระดัับที่่แ
� ตกต่่างกัันในระบบกฎหมายที่่�
ั ญาที่่�ให้ ้
แตกต่่างกััน พวกเขาอาจสามารถบัังคัับใช้ ้สนธิิสัญ
สััตยาบัันโดยประเทศนั้้�นโดยตรง อย่่างน้ ้อยที่่�สุด
ุ ศาลควร
ั ญาเป็็ นแนวทางในการตีีความกฎหมายภายใน
ใช้ ้สนธิิสัญ
ประเทศ หรืือเป็็ นพื้้�นฐานในการใช้ ้ดุุลยพิินิจ
ิ ในกระบวนการ
ยุุติธิ รรม
ี ตะวั ันออกเฉีียงใต้้
คำำ�ถามเกี่่�ยวกั ับศาลในเอเชีย
ิ ธิิในการมีี
4. ศาลมีีบทบาทอย่่างไรในการคุ้้�มครองสิท
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดี ี
ศาลรัับผิด
ิ ชอบในการตีีความและการบัังคัับใช้ ้กฎหมาย โดย
ทั่่�วไปพวกเขาจะดำำ�เนิินการบนพื้้�นฐานของคดีีรัับไว้ ้พิิจารณา
ซึ่่ง� ผู้้�ฟ้้องร้ ้องอาจจะเป็็ นบุุคคลหรืือองค์์กรที่่�ต้ ้องการบัังคัับใช้ ้
สิิทธิิทางกฎหมาย หรืือเพื่่อ
� เรีียกร้ ้องการเยีียวยาสำำ�หรัับการ
ละเมิิดสิิทธิิทางกฎหมาย โดยปกติิแล้ ้วศาลไม่่ได้ ้เป็็ นผู้้�เริ่่�ม
คดีีด้ ้วยตนเอง ศาลมีีอำำ�นาจที่่�จะออกคำำ�สั่่ง� ที่่�มีผลผู
ี
ก
ู พัันและ
บัังคัับใช้ ้ได้ ้

29. The status of human rights treaties for each country is available on the website of the UN Office of the High Commissioner
for Human Rights. See https://www.ohchr.org/en/pages/home.aspx. A table setting out this information is in Ituarte-Lima,
C. (ed.) Prosperous and Green in the Anthropocene: The right to a healthy environment in Southeast Asia (RWI 2020) 20.
30.
Indonesia, the Philippines, Thailand, and Viet Nam
31.
Malaysia
32.
Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Singapore
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5. ศาลในประเทศของคุุณสามารถดำำ�เนิินการอะไรบ้้าง
ิ ธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดี ี
เพื่่อ
� ปรั ับปรุุงการคุ้้�มครองสิท
ให้้ดีขึ้
ี น
้�
แม้ ้ว่่าโดยทั่่�วไปศาลจะไม่่สามารถเป็็ นผู้้�เริ่่�มคดีีได้ ้ แต่่ก็็
สามารถดำำ�เนิินการบางอย่่างได้ ้อย่่างสอดคล้ ้องกัับบทบาท
และหน้ ้าที่่�ที่่เ� หมาะสม33 ศาลสามารถพยายามพััฒนา
กฎหมายผ่่านการตีีความกฎหมายและการบัังคัับใช้ ้กฎหมาย
โดยทั่่�วไปแล้ ้ว ศาลแต่่ละแห่่งจะมีีความสามารถในการ
กำำ�หนดและแก้ ้ไขวิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีี และกำำ�หนดองค์์กรภายใน
ของตนเอง รวมถึึงการจััดตั้้�งคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญภายในศาล
ศาลยัังสามารถดำำ�เนิินการเพื่่อ
� เสริิมสร้ ้างการปกป้้ องสิิทธิิใน
การมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี โดยอยู่่�ในขอบเขตที่่�เหมาะสม
6. ศาลในประเทศของคุุณจะทำำ�ให้้การเข้้าถึึงข้้อเสนอ
� วชาญจากชุุมชนและ NHRI เกี่่�ยวกั ับ
แนะจากผู้้�เชี่่ย
ิ ธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดีใี ห้้ดีขึ้
สิท
ี น
้� ได้้อย่่างไร

สิิทธิิด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมและความท้ ้าทายที่่�เกิิดจากความ
� มโทรมของสิ่่�งแวดล้ ้อมและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิ ิ
เสื่่อ
อากาศมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง และจากการที่่�มีภ
ี าระ
งานมากทำำ�ให้ ้เป็็ นเรื่่อ
� งยากสำำ�หรัับผู้้�เชี่่�ยวชาญในวิิชาชีีพ
รวมถึึงผู้้�พิิพากษาและทนายความที่่�จะมีีเวลาให้ ้กัับปััญหา
เหล่่านั้้�น มีีการส่่งเสริิมความรู้้�ที่่�ทันสมั
ั
ย
ั ภายในศาลเช่่น มีี
การจััดตั้้�งศาลชำำ�นััญพิิเศษและศาลยุุติธิ รรมเพื่่อ
� รัับฟัังคดีี
สิ่่�งแวดล้ ้อม อย่่างไรก็็ตาม ศาลจำำ�เป็็ นต้ ้องขอข้ ้อเสนอแนะ
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกด้ ้วย ซึ่่ง� สามารถทำำ�ได้ ้โดยการ
กำำ�หนดวิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีที่่อ
� งค์์กรด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมสามารถเริ่่�ม
คดีีผ่า่ นการดำำ�เนิินคดีีเพื่่อ
� ประโยชน์์สาธารณะ และโดยการ
ให้ ้องค์์กรผู้้�เชี่่�ยวชาญด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมและสิิทธิิมนุุษยชนโดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง NHRI ส่่งบัันทึึกความเห็็นผู้้�อาสาให้ ้การต่่อ
ศาลในคดีีที่่มี
� ป
ี ระเด็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี

33. Some courts, such as the Environmental Tribunal in India, have jurisdiction to proceed suo motu, a south Asian legal term
relating to an action taken by a court of its own accord, without any request by the parties involved See
https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/environmental-justice-in-india-thenational-green-tribunal-and-expert-members/2E26B50742FFB8BB743557132DC7DD66/core-reader.

8

5. ข้ ้อเสนอแนะ
ำ หรั ับศาล
สำ�
1. ส่่งเสริิมให้ ้ผู้้�พิิพากษาใช้ ้แนวทางและอ้ ้างถึึงคู่่�มืืออ้ ้างอิิง
� สิิทธิิมนุุษยชนของสตรีีและ
RWI-ICJ สำำ�หรัับผู้้�พิิพากษา ชื่่อ
สิิทธิิในการมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี สะอาด ปลอดภััย และยั่่�งยืืน
(2019)34
2. ส่่งเสริิมให้ ้ผู้้�พิิพากษาเข้ ้าร่่วมการฝึึกอบรมด้ ้านสิิทธิิมนุุษย
ชนและสิ่่�งแวดล้ ้อมเพื่่อ
� เพิ่่�มพููนความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการมีี
สิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�ดี ี รวมถึึงผ่่านการตีีความกฎหมายสิ่่�งแวดล้ ้อม
อย่่างสร้ ้างสรรค์์
3. สำำ�รวจวิิธีที่่
ี ก
� ฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
สามารถมีีอิท
ิ ธิิพลต่อ
่ การวิินิจ
ิ ฉัั ยของศาลได้ ้มากขึ้้�น โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งวิิธีที่่
ี เ� กี่่�ยวข้ ้องกัับการคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้ ้อมใน
ประเทศของคุุณ
4. จััดให้ ้มีีการสนทนาข้ ้ามภููมิภ
ิ าคระหว่่างผู้้�พิิพากษาใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้ เพื่่อ
� แลกเปลี่่�ยนความท้ ้าทาย บท
เรีียนที่่�ได้ ้รัับ เครื่่อ
� งมืือและนวััตกรรมเพื่่อ
� ให้ ้การเข้ ้าถึึงความ
ยุุติธิ รรมและการเยีียวยาเกิิดขึ้้�นจริิงในคดีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม
5. สนัับสนุุนให้ ้ผู้้�พิิพากษาที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับคดีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม
และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศถ่่ายทอดและสร้ ้าง
ความเชี่่�ยวชาญภายในองค์์กรในการตีีความและบัังคัับใช้ ้
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนในคดีีคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้ ้อม
6. ทบทวนวิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีของศาลเพื่่อ
� ให้ ้แน่่ใจว่่า
• วิิธีพิ
ี จ
ิ ารณาคดีีมีค
ี วามเหมาะสมกัับคดีีสิ่่ง� แวดล้ ้อม
รวมถึึงการได้ ้รัับหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ของผู้้�
เชี่่�ยวชาญ

34.
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• การเข้ ้าถึึงที่่�มากขึ้้�นสำำ�หรัับประชาชนที่่�ด้ ้อยโอกาส
รวมถึึงการฟ้้ องร้ ้องดำำ�เนิินคดีีแบบกลุ่่�ม
• การเข้ ้าถึึงได้ ้ง่่ายขึ้้�นเพื่่อ
� ให้ ้ผู้้�อาสาสมััครให้ ้การต่่อ
ศาล (amici curiae) สามารถส่่งบัันทึึกความเห็็นเกี่่�ยว
กัับสิิทธิิมนุุษยชน
• บทบััญญััติสำ
ิ ำ�หรัับ NHRI ในการเริ่่�มคดีีหรืือแทรกแซง
ในฐานะผู้้�อาสาสมััครให้ ้การต่่อศาล (amicus curiae)
เพื่่อ
� ส่่งบัันทึึกความเห็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชน
• ผ่่อนปรนกฎระเบีียบเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีอำำ�นาจฟ้้ องและ
พิิจารณาใช้ ้ suo moto ซึ่่ง� เป็็ นศััพท์ท
์ างกฎหมายใน
เอเชีียใต้ ้ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการดำำ�เนิินการของศาล โดย
ศาลเป็็ นผู้้�ยื่่นคำ
� ำ�ร้ ้องเอง โดยไม่่ต้ ้องมีีการร้ ้องขอจากคู่่�
กรณีีที่่เ� กี่่�ยวข้ ้อง

ำ หรั ับสมาคมวิิชาชีพ
ำ ักงานกฎหมาย
ี กฎหมายและสำ�นั
สำ�
1. ส่่งเสริิมการศึึกษาด้ ้านกฎหมายทั้้�งในโรงเรีียนกฎหมาย
และการศึึกษาด้ ้านกฎหมายอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เกี่่�ยวกัับสิิทธิิใน
การมีีสิ่่ง� แวดล้ ้อมที่่�ดี ี และสิ่่�งที่่�ทนายความสามารถทำำ�ได้ ้เพื่่อ
�
ส่่งเสริิมและปกป้้ องสิิทธิินั้้นผ่
� า่ นทั้้�งศาลและ NHRI
2. จััดตั้้�งกองทุุนคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้ ้อมเพื่่อ
� ช่่วยเหลืือประชาชน
ที่่�ด้ ้อยโอกาสในการแสวงหาและขอรัับการเยีียวยาในศาล
และผ่่านทาง NHRI สำำ�หรัับการละเมิิดสิิทธิิในการมีีสิ่่ง�
แวดล้ ้อมที่่�ดีเี กิิดขึ้้�นจริิงหรืือมีีความเป็็ นไปได้ ้ว่่าจะเกิิดขึ้้�น
3. ส่่งเสริิมบริิการให้ ้คำำ�ปรึึกษาด้ ้านกฎหมายฟรีี (pro bono)
และการเป็็ นทนายตััวแทนของประชาชนที่่�ด้ ้อยโอกาสที่่�
ต้ ้องการการเยีียวยาที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับสิิทธิิด้ ้านสิ่่�งแวดล้ ้อมใน
ศาลและ NHRI
4. ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างทนายความจากประเทศใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้ ้เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมสิิทธิิในการมีีสิ่่ง�
แวดล้ ้อมที่่�ดี ี รวมถึึงผ่่านศาลและ NHRI

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Women%E2%80%99s-Human-RigHts-and-tHe-RigHt-to-a-Clean-safeHealtHy-and-sustainable-enviRonment-Reference-Manual-for-Judges-2019.pdf.

6. แหล่่งอ้ ้างอิิง
แหล่่งข้้อมููลปฐมภููมิ ิ
กฎหมายภายในประเทศ
ี 		
อิินโดนีีเซีย
			
ี 		
มาเลเซีย
		
เมีียนมา			
			
์
ฟิิ ลิิปปิิ นส์		
		
ไทย			
			

Constitution 1949 as amended Section XA
Law 39/1999 concerning human rights
Constitution 1957 as amended Part II
Human Rights Commission of Malaysia Act 999
Constitution 2008 Chapter VIII
Myanmar National Human Rights Commission Law No 21/2014
Constitution 1987 Articles III and XIII
Executive Order No 164 1987
Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560 (2017) Chapter III
Organic Act on the National Human Rights Commission BE 2560 (2017)

มาตรฐานระหว่่างประเทศ
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966
International Covenant on Civil and Political Rights 1966
Basic Principles on the Independence of the Judiciary 1985

คดีีความ
Metropolitan Manila Development Authority and Others v Concerned Residents of Manila Bay and Others
(2008) Supreme Court of the Philippines, 18 December 2008 G.R. Nos. 171947-48 at
https://lawphil.net/judjuris/juri2008/dec2008/gr_171947_2008.html accessed 29 July 2020
Oposa v Factoran (1993) Supreme Court of the Philippines G.R. No. 101083 at
https://www.lawphil.net/judjuris/juri1993/jul1993/gr_101083_1993.html accessed 31 July 2020
Tan Teck Seng v Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Another Court of Appeal of Malaysia [1996] 1 MLJ
26 at https://www.scribd.com/doc/116180036/Tan-Tek-Seng-v-Suruhanjaya-Perkhidmatan-Pendidikan-Anor
accessed 29 July 2020
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แหล่่งข้้อมููลทุุติย
ิ ภููมิ ิ
หนั ังสืือ
Ituarte-Lima, C; Bernard, V; Paul, D; San, S; Aung, MM; Dany, C; Chavisschindha, T; Paramita, D; Aung,
TM and Saenphit, N (2020) Prosperous and Green in the Anthropocene: The human right to a healthy
environment in Southeast Asia, The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

คู่่�มืือ
Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: A manual on national human rights institutions (APF
2018) 146-7 at https://www.asiapacificforum.net/resources/manual-on-nhris/

บทความวารสาร
Andrew Wolman, ‘National Human Rights Institutions and the Courts in the Asia-Pacific Region’ (2011) Asia
Pacific Law Review 19:2, 237-251, DOI:10.1080/10192557.2011.11788250

เว็็บไซต์์
Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions
https://www.asiapacificforum.net
Global Alliance of National Human Rights Institutions		
https://ganhri.org/membership
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