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1.3.2 บทบาทของเยาวชนภายใต้หลักการข้อที่ 21 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอ
1.3.3 บทบาทของชุมชนชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิน่ ภายใต้หลักการข้อที่ 22 ของ
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บทคัดย่อ
คาว่า “ความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Justice)” หมายถึง ความเท่าเทียมในการได้รบั
ประโยชน์ จากสิง่ แวดล้อมและความเป็ นธรรมในการต้องรับภาระจากอันตรายสิง่ แวดล้อม ความยุตธิ รรมทาง
สิง่ แวดล้อมสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่องความยุตธิ รรมทางสังคม (Social Justice) โดยมีองค์ประกอบร่วมกัน คือ
ความยุตธิ รรมทีก่ ระจาย (Distributive Justice) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมกับแนวคิดเรือ่ งการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
(Sustainable Development) มีประเด็นทีผ่ กู โยงกันอยู่ในเรื่องการแจกจ่ายผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของการ
พัฒนา ทัง้ ภายในคนรุ่นเดียวกัน (Intra Generation) และระหว่างคนต่างรุ่น (Inter Generations) นาไปสู่ความ
ยุ ติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มสองประเภท คือ ความยุ ติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มภายใน คนรุ่ น เดีย วกัน (Intragenerational Justice) กับ ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมระหว่างคนต่างรุน่ (Inter-generational Justice) เพือ่
บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน และจรรโลงความยุ ติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มไปพร้อ มกัน มีก ลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสบางประเภททีต่ ้องได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษภายใต้ปฏิญญาแห่งกรุงริโอว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและ
การพัฒนา (Rio Declaration of Environment and Development) ซึง่ ได้แก่ สตรี เยาวชน และชุมชนพืน้ เมือง
(Indigenous Communities)/ชุมชนท้องถิน่ (Local Communities)
ในระดับประเทศ ความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา รู้จกั กันในทางตรงข้ามที่เป็ น
ความอยุติธรรมสิง่ แวดล้อม (Environmental Injustice) หรือที่เรียกว่า “การเหยียดเชื้อชาติทางสิง่ แวดล้อม
(Environmental Racism)” โดยสหรัฐอเมริกาได้พฒ
ั นาแนวคิดดังกล่าวเพื่อแก้ไขปั ญหาความอยุติธรรมทาง
สิง่ แวดล้อมภายในประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การกาหนดหลักการความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม 17 ข้อ
การออกคาสังของฝ่
่
ายบริหารว่าด้วยการกระทาของรัฐบาลกลางในการให้ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมแก่
ประชากรส่วนน้อยและประชากรผู้มรี ายได้ต่ า และการจัดตัง้ หน่ วยงานที่ทางานเกี่ยวกับความยุตธิ รรมทาง
สิง่ แวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สานักงาน สภาทีป่ รึกษา คณะทางาน และคณะกรรมการ ในระดับโลก ความ
ยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมสามารถพิจารณาได้ในบริบทของความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศพัฒนา
แล้วกับประเทศกาลังพัฒนา (North-South Environmental Justice) ทีก่ อ่ ให้เกิดความอยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม
ต่ อประเทศกาลังพัฒ นา อัน เป็ น ผลพวงจากการล่า อาณานิ คม ด้ว ยเหตุน้ี ปฏิญญาแห่งกรุงริโ อฯ จึงสร้าง
หลักการต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นามาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเป็ นเครื่องมือในการสร้างเสริมความยุตธิ รรม
ทางสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในประชาคมโลก ได้แก่ หลักความรับผิดชอบของรัฐทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมของรัฐอืน่ หลักการให้ความสาคัญแก่ประเทศกาลังพัฒนา และหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับ
ทีแ่ ตกต่างกัน (Common but Differentiated Responsibility)
คาสาคัญ: ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม; ความยุตธิ รรมทางสังคม; ความยุตธิ รรมทีก่ ระจาย; การพัฒนาที่
ยังยื
่ น; ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมภายในรุ่นเดียวกัน ; ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมระหว่างรุ่น ; ปฏิญญา
แห่ ง กรุ ง ริโ อว่ า ด้ว ยสิ่ง แวดล้อ มและการพัฒ นา; ชุ ม ชนพื้น เมือ ง/ชุ ม ชนท้อ งถิ่น ; การเหยีย ดเชื้อ ชาติท าง
สิง่ แวดล้อม; ความอยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม; ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว กับ
ประเทศกาลังพัฒนา; หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ ตกต่างกัน
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Abstract
The term "Environmental Justice" means equality for receiving benefits from the environment
as well as equality in bearing burdens of environmental harms. Environmental justice relates to
the concept of social justice by having common element which is “ Distributive Justice” .
Environmental justice and the Sustainable Development are interconnected in the distribution of
benefits and costs of development, both within the same generation ( Intra Generation) and
between different generations (Inter Generations), leading to two types of environmental justice,
namely “Intra-generational Justice” and “Inter-generational Justice”. In achieving the objective of
sustainable development, together with maintaining the environmental justice, vulnerable groups,
who are women, youth and Indigenous Communities/ Local Communities, must be given special
attention under the Declaration of Rio on Environment and Development.
At national level, environmental justice in the United States is understood as environmental
injustice called " Environmental Racism” , a concept that was developed for practically solving
domestic environmental injustice, for examples, establishing 17 principles on environmental
justice, issuing executive order for governing the management of the federal government to
ensure environmental justice for minority groups and low- income populations, and setting up
agencies working on environmental justice in various forms e.g. advisory, council, working groups,
and committees. At global level, environmental justice can be considered in the context of
environmental justice between developed countries and developing countries ( North- South
Environmental Justice), causing environmental injustice to developing countries as ramification of
colonization. For this reason, the Rio Declaration creates various principles which were developed
from the principles of international law as tools for promoting environmental justice in the global
community.
Key Words: Environmental Justice; Social Justice; Distributive Justice; Sustainable Development; Intragenerational Justice; Inter- generational Justice; Rio Declaration of Environment and Development;
Indigenous Communities/ Local Communities; Environmental Injustice; Environmental Racism; NorthSouth Environmental Justice; Common but Differentiated Responsibility
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บทนา
คาว่า “ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Justice)” ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้
ระยะแรกจะเน้นด้าน “ความอยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Injustice)” โดยมีกรอบแคบเพียง
ความไม่เ ท่ า เทีย มในเรื่อ งเชื้อ ชาติท่ีเ รีย กว่ า “การเหยีย ดเชื้อ ชาติท างสิ่ง แวดล้อ ม (Environmental
Racism)” เท่านัน้ ต่อมา แนวคิดนี้ได้พฒ
ั นาอย่างก้าวหน้าในสังคมอเมริกนั และขยายวงกว้างออกไปใน
หลายประเทศทัวโลก
่
ทาให้ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมนอกจากจะหมายถึงความไม่เท่าเทียมทางเชือ้
ชาติแล้ว ยังมีความหมายรวมไปถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ รายได้ อายุ รวมทัง้ สิทธิของคนในรุ่น
อนาคต และสิทธิของประเทศกาลังพัฒนาด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเด็นทีว่ ่า “ยุตธิ รรมสาหรับใคร?” เป็ น
เรื่องทีต่ ้องพิจารณารวมอยู่ในประเด็นสิง่ แวดล้อมเสมอ และเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มทีเ่ ปราะบางทุก
ประเภท ไม่เฉพาะแต่เพียงกลุ่มทางเชือ้ ชาติเท่านัน้
1. ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ท า ง สั ง ค ม ( Social Justice) กั บ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ท า ง สิ่ ง แ ว ดล้ อม
(Environmental Justice)
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความยุตธิ รรม (Justice)” ตามคาอธิบายของ จอห์น รอลว์ส (John Rawls) จาก
งานเขียนของเขาสองเรื่อง คือ ทฤษฎีความยุตธิ รรม (A Theory of Justice) ในปี ค.ศ. 1971 และความ
ยุตธิ รรมในฐานะความเป็ นธรรม (Justice as Fairness: A Restatement) ในปี ค.ศ. 2001 สรุปได้ว่า เขา
ไม่เห็นด้วยกับความยุตธิ รรมตามแนวคิดแบบอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ที่มองว่าความเป็ น
ธรรมทางสังคมคือการให้ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดแก่คนส่วนมากของสังคม เพราะแนวคิดดังกล่าวทาให้คนส่วน
น้ อยของสังคมถูกลิดรอนสิทธิ เขาเสนอว่าควรพิจารณาเนื้อหาของความยุติธ รรมในฐานะที่เป็ นการ
ปฏิบตั ติ ่อกันอย่างเป็ นธรรม (Justice as Fairness) โดยสังคมทีม่ คี วามยุตธิ รรมนัน้ กฎหมายและสถาบัน
ต่างๆ ไม่ควรให้ประโยชน์กบั คนกลุ่มหนึ่ง กลุ่มใดบนต้นทุนของคนบางกลุ่ม โดยอาศัยเหตุจากการที่คน
ในสังคมมีความแตกต่างกันตามธรรมชาติและมีพ้นื เพทางสังคมที่แตกต่างกัน จอห์น รอลว์ส เห็นว่า
“ความยุตธิ รรมทางสังคม (Social Justice)” จะเกิดขึน้ ได้จะต้องสร้างความยุตธิ รรมเกี่ยวกับ “โครงสร้าง
พืน้ ฐานของสังคม” ซึง่ หมายถึง การทีส่ ถาบันหลักของสังคมต้องกระจายสิทธิมลู ฐานและหน้าที่ รวมถึง
กาหนดการจัดแบ่งผลประโยชน์จากความร่วมมือทางสังคม โดยสรุปคือต้องมีการประนีประนอมระหว่าง
เสรีภาพ (Liberty) กับความเสมอภาค (Equality) อย่างมีหลักการ โดยอาศัยความยุติธรรมที่กระจาย
(Distributive Justice)1
ผูส้ นใจงานของจอห์น รอลส์สามารถอ่านได้จากงานฉบับแปลเรื่อง “ว่าด้วยทฤษฎีความยุตธิ รรมและชีวติ ของ
จอห์น รอลส์”. ศุภชัย ศุภผล, ผูเ้ ขียน. ปิ ยศิลป์ บุลสถาพร, บรรณาธิการ. สานักพิมพ์: วิคตอรี่ จานวนหน้า: 248 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครัง้ ที่ 1 — มีนาคม 2558.
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สาหรับคาว่า “ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Justice)” นัน้ มีความหมายทีแ่ ตกต่าง
กันในแต่ละชุมชนและสถาบันการศึกษา โดยขึน้ อยู่กบั สถานที่ เวลา และมุมมอง และมักจะมีการอธิบาย
ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมในรูปของความอยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Injustice) ที่
แสดงสภาพทีม่ กี ารกระจายความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมซึง่ ไม่เป็ นธรรมกับคนบางกลุ่ม ความยุตธิ รรมทาง
สิง่ แวดล้อมจึงนามาใช้เป็ นกรอบคิดในการอธิบายถึงการขจัดให้ส้นิ ไปซึ่งสภาพของความไม่เท่าเทียม
ของผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม นิ ย ามโดยทั ว่ ไปของค าว่ า “ความยุ ติ ธ รรมทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Justice)” มักจะหมายถึง ความเชื่อที่ว่าประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
กันในการได้รบั ประโยชน์จากสิง่ อานวยความสะดวกทางสิง่ แวดล้อมและในการต้องรับภาระจากอันตราย
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้โดยไม่คานึงถึง ความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือระดับทางเศรษฐกิจและสังคม 2 ความ
ยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมอาจจาแนกลักษณะย่อยได้ดงั นี้
o ความยุติธรรมทีก่ ระจาย (Distributive Justice) ซึ่งหมายถึง ความยุติธ รรมเชิงพื้น ที่ท าง
กายภาพในการกระจายทัง้ อันตราย ความเสีย่ ง และผลประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อมอย่างเท่าเทียม
กัน ยกตัวอย่าง เช่น การสัมผัสสารพิษในการทางาน การกาหนดพืน้ ทีห่ ลุมฝั งกลบ การกาหนด
พื้นที่อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ การสกัดทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์ การเข้าถึง
พื้น ที่พ ัก ผ่ อ นหย่อ นใจ และการจัด โครงสร้า งพื้น ฐานสาธารณะ อาทิ ทางหลวง การขนส่ ง
สาธารณะ การเก็บขยะ เป็ นต้น3
o ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ (Procedural Justice) ซึ่งหมายถึง การให้โอกาสพลเมือ ง
อย่างเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล ในการมีส่วนร่วม และในการเข้าถึง กระบวนการเรียกร้อง
ความยุตธิ รรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ยกตัวอย่าง เช่น การเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับการสัมผัส
กับสารพิษ การเข้าถึงชุมชนทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลาดับความสาคัญของการวิจยั และการ
ออกแบบ การมีส่วนร่วมในการศึกษาเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิก การเข้าถึงหน่ วยงานกากับ
ดูแ ลในระหว่ า งการตรวจสอบกฎระเบีย บและข้อ บังคับ การบัง คับ ใช้ก ฎหมายเพื่อ ควบคุ ม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม
o ความยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นการยอมรับ (Justice as Recognition) ซึง่ หมายถึง การให้การยอมรับที่
เท่าเทียมกันทางด้านสิง่ แวดล้อมในหมู่ประชาชน กลุ่มชนต่างๆ หรือทาเลสถานทีต่ ่างๆ โดยไม่
เลือกปฏิบตั ใิ นเรื่องเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ชาติพนั ธุ์ และอื่นๆ เพื่อเสริมความยุตธิ รรมทีก่ ระจาย
School of Public Health, Department of Environmental and Occupational Health Sciences,
“Environmental Justice”, [Online] Accessed: 6 September 2016. Available from: http://deohs.washington.edu/
environmental-justice
3 Ibid.
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และความยุตธิ รรมเชิงกระบวนการ โดยมุง่ เน้นกระบวนการทางวัฒนธรรมและสถาบันทีข่ จัดการ
ดูหมิน่ หมิน่ ประมาท ดูถูก และรังเกียจที่เป็ นการลดคุณค่า ของประชาชนบางกลุ่มหรือสถานที่
บางแห่ง ความยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นการยอมรับเป็ นแนวคิดทีส่ าคัญของความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม
เพราะการขาดการยอมรับไม่เ ป็ นแต่เพียงทาให้เกิดการกระจายที่ไม่เป็ นธรรมเท่านัน้ แต่ยงั
นาไปสู่การกระจายต่อของความอยุตธิ รรมอีกด้วย4
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่ างความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อม (Environmental Justice) กับ
การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development)
คาว่า “การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development)”5 ได้มกี ารให้ความหมายไว้หลาย
แบบ แต่ความหมายที่นิยมใช้อ้างอิงมากที่สุดคือความหมายที่ใช้กนั ในเอกสารชื่อ “อนาคตร่วมกันของ
เรา (Our Common Future)” หรือ ที่รู้จ กั ในชื่อ “รายงานบรุน ด์ท แลนด์ (Brundtland Report)” โดยมี
ความหมายและองค์ประกอบดังนี้:-6
“การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น คือ การพัฒนาทีต่ อบสนองความต้องการของคนรุ่นปั จจุบนั (Present
Generation) โดยไม่ สู ญ เสี ย ความสามารถของคนรุ่ น อนาคต ( Future Generation) ที จ่ ะ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขา”7
จากความหมายข้างต้น การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นมีองค์ประกอบสองเรือ่ ง คือ
1) แนวคิดเรื่องความต้องการ (Needs) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความต้องการทีจ่ าเป็ นของคน
ยากจนทีค่ วรได้รบั การจัดลาดับความสาคัญก่อน
2) แนวคิดเรื่อ งข้อจากัด (Limitations) ที่กาหนดโดยความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีและ
องค์กรทางสังคมเกี่ยวกับความสามารถของสิง่ แวดล้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคนในปั จจุบนั
และคนในอนาคต

Yoo, Yeji. “Renewable energy development and environmental justice in Thailand: A case of biomass
power plant in Roi-Et province”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปี ท่ี 45 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2558, หน้า 31.
5 โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคานี้ใน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาทีย
่ งยื
ั ่ น ”, สานักความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ, สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. บริษทั อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จากัด (มหาชน): กรุงเทพฯ, 2556.
6 International Institute for Sustainable Development ( IISD) , “ Sustainable Development” , [ Online]
Accessed: 8 September 2016. Available from: http://www.iisd.org/topic/sustainable-development
7 Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs.
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ความยุ ติ ธ รรมทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ( Environmental Justice) กั บ การพั ฒ นาที่ ย ั ง่ ยื น
(Sustainable Development) มีประเด็นที่ผูกโยงกันอยู่ในเรื่องการแจกจ่ายผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย
ของการพัฒนา ทัง้ ภายในคนรุน่ เดียวกัน (Intra Generation) และระหว่างคนต่างรุน่ (Inter Generations)
โดยมีข้อ ตระหนัก ร่ว มกัน ในการท าให้คุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชนดีข้ึน และในการเพิ่ม การเข้ า ถึง
ทรัพยากรให้มากขึน้ ทาให้ “ความเท่าเทียม” ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติกลายเป็ นประเด็นร่วมกัน
ที่โดดเด่น ขบวนการความยุติธ รรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Movement) สามารถชู
ประเด็นบทบาทของชุมชนจากการถูกปฏิบตั ดิ ว้ ยความอยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมได้เด่นชัดกว่าเอกสาร
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐและปั จเจกชนในการได้รบั
ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม8 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความอยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ ห็นได้จากชุมชน
ผิวสีและชุมชนทีม่ รี ายได้ต่ า ที่ต้องรับภาระทางสิง่ แวดล้อมมากเกินสัดส่วนทีเ่ หมาะสม แต่กลับไม่ได้รบั
ผลประโยชน์ทางสิง่ แวดล้อมในสัดส่วนทีส่ มควร9
1.2 ประเภทของความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อม
ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมสามารถแบ่งออกเป็ นสองประเภท ดังนี้
1. 2. 1 ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ห รื อ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง รุ่ น ( Inter- generational
Equity/Fairness /Justice) หมายถึงความเป็ นธรรมหรือความยุตธิ รรมระหว่างคนต่างรุ่นกัน (Different
Generations) ในการใช้สภาพแวดล้อมที่จะต้องไม่ใช้มากเกินไปโดยคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งจนถึงจุดที่จะไม่
เหลือสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ุณภาพไว้ให้คนรุ่นอนาคต (Future Generations) ได้ใช้บา้ งเลย แนวคิดดังกล่าวนี้
เป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการสร้างนโยบายสิง่ แวดล้อม (Environmental Policy) และกฎหมายสิง่ แวดล้อม
(Environmental Law)
1. 2. 2 ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม ห รื อ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ภ า ย ใ น รุ่ น ( Intra- generational
Equity/Fairness /Justice) หมายถึง ความเป็ น ธรรมหรือ ความยุ ติธ รรมในการใช้ส ิ่ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่อย่างจากัดระหว่างคนในรุ่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการ
Kameri-Mbote, Patricia and Cullet, Philippe. “Environmental Justice and Sustainable Development:
Integrating Local Communities in Environmental Management” , International Environmental Law Research
Centre, IELRC Working Paper 1996- 1, [ Online] Accessed: 8 September 2016. Available from:
http://www.ielrc.org/content/w9601.pdf
9 Outka, Uma. “Environmental Justice Issues in Sustainable Development: Environmental Justice in
the Renewable Energy Transition”, 19 J. Envtl. & Sustainability L. 60 (2012), p. 64, [ Online] Accessed: 8
September 2016. Available from: http://scholarship.law.missouri.edu/jesl/vol19/iss1/5
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แบ่งสันปั นส่วนทีเ่ ป็ นธรรมไม่เพียงแต่ในบรรดาทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยูเ่ ท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงการ
พัฒนาที่จะต้องไม่ไปทาลายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านัน้ ด้วย แนวคิดดังกล่าวนี้เป็ นพื้นฐานสาคัญของ
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นซึง่ หมายถึงการพัฒนาที่จะต้องไม่ทาลายสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ความเป็ นธรรมหรือความ
ยุตธิ รรมภายในรุ่นรวมถึงการประเมินความเป็ นธรรมระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ภายในคนรุ่นเดียวกัน
ด้วย
1.3 ความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อมสาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบางประเภทภายใต้หลักการ
บางข้ อ ของปฏิ ญญาแห่ ง กรุ ง ริ โ อว่ า ด้ ว ยสิ่ งแวดล้ อ มและการพัฒ นา (Rio Declaration of
Environment and Development)
ในการจะบรรลุวตั ถุประสงค์เ รื่องการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นนัน้ มีคนบางกลุ่มบางประเภทที่ต้อ ง
ได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษเนื่องจากเป็ นคนที่มกั อยู่ในฐานะด้อยโอกาสกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคม ทัง้ ๆ ที่
ในความเป็ นจริงแล้ว คนกลุ่มนี้มบี ทบาทสาคัญต่อการจัดการสิง่ แวดล้อม และต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นเป็ น
อย่างยิง่ ปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ ได้กาหนดบทบาทและการปฏิบตั ิต่อ คนกลุ่มนี้เป็ นพิเศษเพื่อจรรโลง
ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้แก่ สตรี เยาวชน และชุมชนพืน้ เมือง/ชุมชนท้องถิน่ ดังนี้
1.3.1 บทบาทของสตรีภายใต้หลักการข้อที่ 20 ของปฏิ ญญาแห่งกรุงริ โอฯ
หลักการข้อที่ 20 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ กาหนดว่า “สตรีมบี ทบาทสาคัญในการพัฒนา
และจัดการสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีจงึ จาเป็ นต่อการบรรลุถึงการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น (Women have a vital role in environmental management and development. Their full
participation is therefore essential to achieve sustainable development.)”
หลักการดังกล่าวรับรองความสาคัญในบทบาทของสตรีในฐานะเป็ นผู้ท่มี คี วามเกี่ยวข้อ ง
ใกล้ชดิ กับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นอย่างมาก ทัง้ ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ ผู้จดั การ และผู้
ได้รบั ผลกระทบตัง้ แต่ ระดับครัว เรือ นไปจนถึงระดับการผลิต กล่ าวคือ ในระดับครัว เรือ น สตรีดูแล
ครอบครัวด้วยการจัดหาอาหารและปั จจัยสีโ่ ดยการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อุปโภคบริโภค กาจัดขยะ
ของครัวเรือน และเป็ นต้นแบบให้กบั ลูกในการใช้ชวี ติ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ในระดับการผลิต สตรี
ประกอบอาชีพ ที่ส่ งผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อม เช่น สตรีใ นภาคเกษตรกรรมใช้ปุ๋ย/สารเคมีใ นการทา
การเกษตร อย่างไรก็ตาม สตรียงั คงมีอุปสรรคในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเพื่อการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น
การขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทักษะ และความรู้ ดังนัน้ เพื่อให้การจัดการและรัก ษาสิง่ แวดล้อม
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ประสบผลสาเร็จ และเพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม จึงต้องสนับสนุ นให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม จึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาความเสมอภาคในการ
มีส่วนร่วมของผูห้ ญิงในการจัดการและแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในการประชุมระดับโลกด้านสตรีของ
สหประชาชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2538 นานาประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยได้ร่ว มกัน รับ รองปฏิญ ญาและ
แผนปฏิบตั กิ ารปั กกิง่ (Beijing Declaration and Platform for Action) เพื่อพัฒนาให้สตรีมสี ่วนร่วมและ
ได้รบั ประโยชน์จากกิจกรรมในสังคม/ชุมชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยปฏิญญาและแผนปฏิบตั ิ
การปั กกิ่งมีวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สามประการ คือ 1) การส่งเสริมให้สตรีมอี านาจในการตัด สินใจ
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมในทุก ระดับ 2) การบูรณาการข้อตระหนักและข้อพิจารณาในเรื่อ งเพศเข้าไปใน
การเมืองและโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น และ 3) การสร้างความเข้มแข็งหรือจัดตัง้ กลไก
ต่างๆ ทัง้ ในระดับภายในประเทศ ระดับภู มภิ าค และระดับระหว่างประเทศ เพื่อประเมินผลกระทบของ
การพัฒนาและนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อสตรี10
1.3.2 บทบาทของเยาวชนภายใต้หลักการข้อที่ 21 ของปฏิ ญญาแห่งกรุงริ โอ
หลักการข้อที่ 21 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ กาหนดว่า “ความคิดสร้างสรรค์ อุดมคติ และ
ความกล้าหาญของเยาวชนของโลกควรถูกนามาขับเคลื่อนให้เกิดความเป็ นหุน้ ส่วนโลก เพื่อบรรลุถงึ การ
พัฒนาที่ยงยื
ั ่ นและอนาคตที่ดขี ้นึ ของทุกคน (The creativity, ideals and courage of the youth of the
world should be mobilized to forge a global partnership in order to achieve sustainable
development and ensure a better future for all.)”
หลักการดังกล่าวรับรองความสาคัญในบทบาทของเยาวชนในฐานะเป็ นผู้ท่ไี ม่เพียงแต่ จะ
ได้รบั มรดกความรับผิดชอบในการดูแลโลกต่อไปเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นประชากรทีม่ จี านวนมากในประเทศ
กาลังพัฒนาด้วย โดยเด็กและเยาวชนทัง้ ในประเทศกาลังพัฒนาและในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว เป็ นผู้ท่มี ี
ความเสีย่ งสูงในการได้รบั ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมทางสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ การจัดการศึกษา
ให้กบั เด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนทัศน์แบบเก่าโดยสถาบันการศึกษายังไม่สามารถสร้างทัศนคติท่ี
ยังยื
่ น ให้ก ับ อนาคตของเขาด้ว ย ทัง้ ๆ ที่เ ขาเหล่ า นี้ ม ีศ ัก ยภาพในการเป็ น ผู้ส นับ สนุ น ความคิด ด้าน
สิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามตระหนักสูงกลุ่มหนึ่ง จึงมีความจาเป็ นทีค่ นกลุ่มนี้จากทุกส่วนของโลกควรมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับทีเ่ กี่ยวกับสิง่ แวดล้อม เพราะมันมีผลต่อชีวติ ของพวกเขา
Women and the Environment. [ Online] Accessed: 8 September 2016. Available from: http: / /
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/K.%20Women%20and%20the%20environment.pdf
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ทัง้ ในวันนี้และมีผลกระทบต่อพวกเขาในอนาคตด้วย ด้วยเหตุน้ี ผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนจึงควร
ได้รบั การปกป้ องและดาเนินการอย่างเต็มทีโ่ ดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและการ
พัฒนา ทัง้ นี้ เพื่อปกป้ องการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น11 และเพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมสาหรับคน
กลุ่มนี้ การจัดการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบให้กบั เด็กและเยาวชน จะต้องหลุดจากกรอบคิดทีเ่ น้น
แต่ทศิ ทางทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ นด้วย12
1.3.3 บทบาทของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้ องถิ่ นภายใต้ หลักการข้อที่ 22 ของ
ปฏิ ญญาแห่ ง กรุ ง ริ โ อฯ (Role of Indigenous and Local Communities under Principle 22 of
Rio Declaration)
หลักการข้อที่ 22 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ กาหนดว่า “ชนพื้นเมืองและชุมชนของเขา
รวมทัง้ ชุมชนท้องถิน่ อื่นๆ มีบทบาทสาคัญในการจัดการและการพัฒนาสิง่ แวดล้อม เพราะเขามีความรู้
และมีแนวปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา รัฐทัง้ หลายควรจะต้องยอมรับ และให้การสนับสนุ นอย่างเหมาะสมต่อ
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประโยชน์ของพวกเขา รวมทัง้ ทาให้เขามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
บรรลุถงึ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Indigenous people and their communities and other local communities
have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and
traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests
and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.)”
คาว่า “ชนพืน้ เมือง (Indigenous People)” ไม่มคี านิยามทีต่ รงกัน แต่มคี าอธิบายลักษณะที่
ร่วมกันอยู่ ได้แก่ การมีจานวนประชากรทีไ่ ม่มากนักเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทีอ่ าศัย
อยู่ การมีภาษาเป็ นของตัวเอง การปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ การมีหรือ
เคยมีดนิ แดนและอาณาเขตเป็ นของตนเองโดยมีความผูกพันกับดินแดนหรืออาณาเขตดังกล่าวในระดับ
ต่างๆ และการระบุตวั ตนของเขาเองว่าเป็ นชนพื้นเมือ ง เป็ นที่คาดการณ์ ว่า ทัวโลกมี
่
ชนพื้นเมือ งอยู่
ประมาณ 370,000,000 คน จาก 5,000 กลุ่มชนทีแ่ ตกต่างกันใน 90 ประเทศทัวโลก
่
โดยสามารถพบชน
พื้นเมือ งในทุก ภูมภิ าคของโลก และประมาณ 70% ของพวกเขาอาศัยอยู่ใ นภูมภิ าคเอเชีย คิดเป็ น
11UNEP.

Children and Youth in Sustainable Development. [ Online] Accessed: 8 September 2016.
Available from: http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?DocumentID=52&ArticleID=73&l= en
12 Gruenewald, David and Herr, Kathryn. “Children, Youth and Sustainable Development”, Regional
Sustainable Development Review: Canada and USA – Vol. II. [Online] Accessed: 8 September 2016. Available
from: https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C16/E1-50-24-00.pdf
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ประมาณ 5% ของประชากรโลก และประมาณ 15% ของคนยากจนของโลก ตัวอย่างของชนพื้นเมือง
ได้แก่ อินนุ ย (Inuit) ในอาร์กติก อินเดียนแดงในอเมริกา ผูล้ ่าสัตว์และเก็บของป่ าเร่ร่อนในอเมซอน คน
เลีย้ งสัตว์ในแอฟริกาตะวันออก และชนเผ่าในฟิ ลปิ ปิ นส์13
วิ ถี ชี ว ิ ต ที่ ม ีล ัก ษณะโดดเด่ น ของชนพื้น เมือ งจ าเป็ นต้ อ งอาศัย การเข้ า ถึ ง ที่ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นจึงเป็ นข้อพิจารณาทีส่ าคัญของชนพืน้ เมืองทัวทุ
่ กมุมโลก
เพราะการพัฒ นาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานและการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศธรรมชาติก่อให้เกิดความเสีย่ งเป็ นพิเศษต่อการอยู่รอดทาง
กายภาพ สัง คม และวัฒ นธรรมของชนพื้น เมือ ง และต่ อ การประกอบอาชีพดัง้ เดิม และความรู้ด้าน
สิง่ แวดล้อมของพวกเขา แม้แต่พลังงานสีเขียวหลายรูปแบบ เช่น ไฟฟ้ าพลังน้ า และเชือ้ เพลิงชีวภาพ ก็
เกีย่ วข้องกับการทาลายดินแดนและวิถชี วี ติ ของชนพืน้ เมือง เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม จึง
มีความสาคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทาให้แน่ ใจว่าชนพื้นเมืองจะได้รบั การปกป้ องเป็ นพิเศษ และสิทธิของชน
พื้นเมือ งจะได้รบั การส่ งเสริม และการเคารพ ทัง้ นี้ ปฏิญ ญาแห่งสหประชาชาติว่าด้ว ยสิทธิข องชน
พืน้ เมือง (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) จึงได้กาหนดหลักการเรื่องการ “ให้
ความยินยอมอย่างสมัครใจ ล่วงหน้า และได้รบั ข้อมูลพอเพียง (Free, Prior and Informed Consent)”
โดยชนพื้นเมืองในการตัดสินใจทุกเรื่องที่มผี ลกระทบต่อสิทธิ ดินแดน และทรัพยากรในปั จจุบนั หรือ
อนาคตของเขา14
2. ความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อม (Environmental Justice) กับ การเหยียดเชื้อชาติ ทาง
สิ่ งแวดล้อม (Environmental Racism): กรณี ของสหรัฐอเมริ กา
ในสหรัฐอเมริก า ไม่ใ ช่ค นอเมริกัน ทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงอากาศที่ส ะอาด น้ าดื่มที่ส ะอาด
สวนสาธารณะทีส่ ะอาด หรือมีโอกาสทางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอาดเหมือนกันเสมอไป
คนแอฟริกนั อเมริกนั คนอเมริกาใต้ คนเอเชีย คนหมู่เกาะแปซิฟิค และชนพืน้ เมืองอเมริกนั อยู่ในกับดั ก
สภาพแวดล้อมทีม่ มี ลพิษอันมีสาเหตุมาจากเชือ้ ชาติและสีผวิ ผูอ้ าศัยอยูใ่ นชุมชนเหล่านี้ได้รบั ความเสี่ยง
ทางสิง่ แวดล้อมและสุขภาพมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ชุมชนคนผิวสีบางแห่งต้องรับภาระปั ญหามลพิษ
ของชาติแทนคนทัง้ ชาติ ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1982 แหล่งชุมชนของคนชนบทที่ยากจนและส่วนใหญ่
Sustainable Development Knowledge Platform. Indigenous Peoples. [ Online] Accessed: 10
September 2016. Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/indigenouspeoples
14 International Work Group for Indigenous Affairs. Sustainable Development and Indigenous Peoples.
[ Online] Accessed: 10 September 2016. Available from: http: / / www. iwgia. org/ environment- anddevelopment/sustainable-development
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เป็ นคนแอฟริกนั อเมริกนั ในเมือง Warren County มลรัฐ North Carolina ถูกเลือกให้เป็ นแหล่งฝั งกลบ
สาร PCBs (Polychlorinated Biphenyls) ซึง่ เป็ นสารเคมี ไม่ใช่ดว้ ยเหตุผลว่าเป็ นทางเลือกทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม แต่ดว้ ยเหตุผลทีว่ ่าเป็ นกรณีทไ่ี ม่มอี านาจทีจ่ ะต่อต้านมากกว่า จึงได้เกิดขบวนการทางสังคม
เพื่อตอบโต้กรณีดงั กล่าว โดยมีการจัดตัง้ ขบวนการความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมระดับชาติ (National
Environmental Justice Movement) ขึน้ ในช่วงเวลาการประท้วงและการเดินขบวนเพื่อตอบโต้การฝั ง
กลบดังกล่าว ได้มกี ารประดิษฐ์คาว่า “การเหยียดเชื้อชาติทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Racism)”
ขึน้ 15
2.1 ขบวนการความยุ ติ ธรรมทางสิ่ งแวดล้ อ มระดับ ชาติ (National Environmental
Justice Movement)
คาว่า “การเหยียดเชือ้ ชาติทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Racism)” หมายถึง การกีดกัน
ทางเชือ้ ชาติในประเด็นต่อไปนี้:-16
o ในการสร้างนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
o ในการบังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
o ในการพุ่งเป้ าชุมชนคนผิวสีให้เป็ นแหล่งกาจัดขยะและสถานที่ตงั ้ โรงงานที่ปล่อย
มลพิษ
o ในการลงโทษอย่างเป็ นทางการโดยการปล่อยสารพิษทีค่ ุกคามต่อชีวติ ในชุมชนคน
ผิวสี
o ในประวัตศิ าสตร์ว่าด้วยการตัดคนผิวสีออกจากกลุ่มคนทางสิง่ แวดล้อมในกระแส
หลัก คณะกรรมการผู้มอี านาจตัดสินใจ คณะกรรมาธิการ และองค์กรทางกฎระเบียบ
ต่างๆ
การเหยียดเชื้อชาติทางสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีการเลือกทาเลสาหรับตัง้
โรงงานหรือสถานประกอบการที่ปล่อยขยะมีพษิ เท่านัน้ แต่ยงั ขยายความไปถึงกรณีท่โี รงงานผลิตสาร
ตะกัว่ สารเคมีกาจัดแมลง และปิ โตรเคมีทส่ี ่งผลกระทบอย่างมากและอย่างไม่ได้สดั ส่วนต่อชุมชนคนผิวสี
ด้วย17 การต่อสูเ้ พื่อให้ได้มาซึง่ ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมปรากฏอย่างเข้มข้นในชุมชนต่างๆ ที่ ได้ช่อื
ว่าเป็ น “เขตแห่งการอุทศิ (Sacrifice Zones)” ตัวอย่าง เช่น Altgeld Gardens ในพื้นที่ทางตะวันออก
Bullard, D. Robert. (Editor) Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots, South
End Press: Boston, MA, USA, 1993, p. 3.
15

Ibid.
17 Ibid, p. 4.
16
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เฉียงใต้ของเมือง Chicago มลรัฐ Illinois ได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “โดนัทพิษ (Toxic Doughnut)” เพราะ
เป็ นบริเวณที่ถูกล้อมรอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ หรือ บริเวณที่ถูกขนานนามว่า
“ถนนมะเร็ง (Cancer Alley)” บนดินแดนของชนพื้นเมือง Navaho ใน East St. Louis มลรัฐ Louisiana
ทีม่ กี ารทาเหมืองแร่ยเู รเนียม และในชุมชนชาวนา โดยผูใ้ ช้แรงงานและครอบครัวของเขาต้องรับสารพิษ
จากสารเคมีก าจัด แมลงเป็ น ประจ า 18 ค าว่ า “การเหยีย ดเชื้อ ชาติท างสิ่ง แวดล้อ ม” เป็ น ค าที่ใ ช้ใ น
สหรัฐอเมริกาควบคู่กบั คาว่า “ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม” และบางครัง้ ก็ใช้แทนคาว่า “ความยุตธิ รรม
ทางสิ่งแวดล้อ ม” ซึ่งต่ อ มาค าหลัง นี้ ไ ด้ข ยายออกไปใช้ใ นประเทศก าลังพัฒ นาในบริบ ทของความอ
ยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมด้วย
การประท้วงที่ Warren County นาไปสู่การจัดทารายงานระดับชาติเป็ นครัง้ แรกในชื่อ ขยะ
และเชื้อ ชาติท่ีม ีพ ิษ (Toxic Waste and Race) โดยคณะกรรมการเพื่อ ความยุ ติธ รรมทางเชื้อ ชาติ
(Commission for Racial Justice) โดยมีเ นื้ อ หาเพื่อ เชื่อ มโยงสถานประกอบการเกี่ย วกับ ขยะกับ
คุณลักษณะทางประชากร โดยพบว่าเชือ้ ชาติเป็ นตัวแปรสาคัญทีส่ ุดในบรรดาตัวแปรต่างๆ ในการเลือก
ทาเล โดยเป็ นตัวแปรที่มอี ิทธิพลสูงเสียยิง่ กว่าความยากจน ราคาที่ดนิ และกรรมสิทธิ ์ในที่อ ยู่อ าศัย
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1991 ได้มกี ารประชุมสุดยอดแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 ว่าด้วยความเป็ นผู้นาของชนผิวสี
ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( National People of Color Environmental Leadership Summit) จั ด ขึ้ น ที่ ก รุ ง
Washington, DC ใช้เวลาประชุม 4 วัน มีผเู้ ข้าร่วมประชุมที่เป็ นผูแ้ ทนจากมลรัฐต่างๆ 50 มลรัฐ และมี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมระดับรากหญ้าและผู้นาของชาติต่างๆ จากทัวโลก
่
650 คน เนื้อหาของการประชุม คือ
การขยายขอบเขตขบวนการความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมให้กว้างกว่าประเด็นสารพิษเท่านัน้ โดยให้
รวมไปถึงประเด็นสาธารณสุ ข ความปลอดภัยของผู้ทางาน การใช้ท่ดี ิน การขนส่ ง ที่อ ยู่อ าศัย การ
แบ่งปั นทรัพยากร และการเพิม่ ขีดความสามารถให้แก่ชุมชนด้วย นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมยังมีการ
แลกเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงปฏิบตั กิ าร กาหนดนิยามของขบวนการสิง่ แวดล้อม และพัฒนาแผนงานร่วมกัน
เพื่อเสนอปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชนผิวสีทงั ้ ในสหรัฐอเมริกาและทัวโลก
่
ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนใน
การประชุมได้รว่ มกันรับหลักการความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม 17 ข้อ ซึง่ ต่อมาได้พฒ
ั นามาเป็ นแนวทาง
สาหรับการจัดระเบียบ การสร้างเครือข่าย และการสร้างสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การเอกชน (Nongovernmental Organizations)19

Ibid.
Bullard, D. Robert. “Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters”, Vol. 49, No. 3/4
(Autumn - Winter, 2001), p. 151.
18
19
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2.2 หลักการความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อม 17 ข้อจากการประชุมสุดยอดแห่งชาติ ครัง้ ที่
1 ว่าด้วยความเป็ นผู้นาของชนผิ วสีด้านสิ่ งแวดล้อม (National People of Color Environmental
Leadership Summit)
หลักการความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม 17 ข้อจากการประชุมสุดยอดแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 ว่า
ด้วยความเป็ นผูน้ าของชนผิวสีดา้ นสิง่ แวดล้อม ทาหน้าทีเ่ ป็ นเอกสารทีก่ าหนดการเคลื่อนไหวระดับราก
หญ้าเพื่อขับเคลื่อนความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม เอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาดังต่อไปนี้20
อารัมภบท: เรา ผูเ้ ป็ นชนผิวสี -- มารวมกันอยู่ ณ ทีป่ ระชุมสุดยอดหลากชาติว่าด้วยความ
เป็ นผูน้ าของชนผิวสีดา้ นสิง่ แวดล้อม ได้เริม่ ต้นสร้างความเคลื่อนไหวของประชาชนผิวสีเพื่อต่อสู้
กับการทาลายและการเอาดินแดนและกลุ่มชนของพวกเราไป เพื่อจัดสร้างขึน้ ใหม่ซง่ึ การพึ่งพิง
อิงกันทางจิตวิญญาณต่อความศักดิ ์สิทธิ ์ของแม่ธรณี เพื่อเคารพและฉลองวัฒนธรรม ภาษา และ
ความเชื่อแบบต่างๆ ของพวกเราเกี่ยวกับโลกที่เป็ นธรรมชาติ และบทบาทของพวกเราเองใน
การเยียวยาตัว เราเอง เพื่อ ให้เ กิดความยุติธ รรมทางสิ่งแวดล้อ ม เพื่อ ส่ งเสริมทางเลือกทาง
เศรษฐกิจที่อานวยคุณประโยชน์ ให้กบั การพัฒนาวิถีชวี ติ ที่ปลอดภัยต่ อสิง่ แวดล้อม และเพื่อ
รักษาความปลอดภัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และการปลดปล่อยทางวัฒนธรรมของพวกเรา ที่
ได้รบั การปฏิเสธมานานกว่า 500 ปี ของการล่าอาณานิคมและการกดขี่ ส่งผลให้เป็ นพิษต่อกลุ่ม
ชนและที่ดิน ของเราและการฆ่ า ล้า งเผ่ า พัน ธุ์ข องประชาชนของเรา — ขอยื น ยัน และนา
หลักการต่างๆ เกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อมต่อไปนี้ มาใช้:21

Principles of Environmental Justice. [ Online] Accessed: 10 September 2016. Available from:
http://www.ejnet.org/ej/principles.html
21 Preamble WE THE PEOPLE OF COLOR, gathered together at this multinational People of Color
Environmental Leadership Summit, to begin to build a national and international movement of all peoples of
color to fight the destruction and taking of our lands and communities, do hereby re- establish our spiritual
interdependence to the sacredness of our Mother Earth; to respect and celebrate each of our cultures,
languages and beliefs about the natural world and our roles in healing ourselves; to insure environmental
justice; to promote economic alternatives which would contribute to the development of environmentally safe
livelihoods; and, to secure our political, economic and cultural liberation that has been denied for over 500
years of colonization and oppression, resulting in the poisoning of our communities and land and the genocide
of our peoples, do affirm and adopt these Principles of Environmental Justice:
20
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1) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมยืนยันความศักดิ ์สิทธิ ์ของแม่ธรณี ความเป็ นเอกภาพ
ทางนิเวศและการพึง่ พิงอิงกันของมวลเผ่าพันธุท์ งั ้ หลาย และสิทธิทจ่ี ะเป็ นอิสระจาก
การทาลายทางนิเวศ22
2) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมเรียกร้องให้นโยบายสาธารณะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของ
การเคารพซึ่งกันและกันและความยุติธรรมสาหรับทุกกลุ่ม ชน โดยปลอดจากการ
เลือกปฏิบตั หิ รืออคติใด ๆ ในทุกรูปแบบ23
3) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมให้อาณัตกิ ารใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ทีม่ จี ริยธรรม สมดุล
และมีความรับผิดชอบ และในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อประโยชน์ของโลกที่
ยังยื
่ นสาหรับมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ24
4) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมเรียกร้องให้มกี ารปกป้ องทีเ่ ป็ นสากลจากการทดสอบ
นิวเคลียร์ การสกัด การผลิตและการกาจัดของเสียที่เป็ นพิษ/อันตรายและสารพิษ
และการทดสอบนิวเคลียร์ท่คี ุกคามสิทธิขนั ้ พื้นฐานในอากาศ ดิน น้ า และอาหารที่
สะอาด25
5) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมยืนยันสิทธิขนั ้ พื้นฐานในการกาหนดวิถีชวี ติ ตนเอง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมของทุกกลุ่มชน26
6) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมเรียกร้องให้มกี ารหยุดการผลิตสารพิษทุกชนิด ของ
เสียอันตรายต่างๆ และสารกัมมันตรังสี และเรียกร้องให้ผู้ผลิตทัง้ หลายทัง้ ในอดีต

1) Environmental justice affirms the sacredness of Mother Earth, ecological unity and the
interdependence of all species, and the right to be free from ecological destruction.
23 2) Environmental justice demands that public policy be based on mutual respect and justice for all
peoples, free from any form of discrimination or bias.
24 3) Environmental justice mandates the right to ethical, balanced and responsible uses of land and
renewable resources in the interest of a sustainable planet for humans and other living things.
25 4) Environmental justice calls for universal protection from nuclear testing, extraction, production
and disposal of toxic/hazardous wastes and poisons and nuclear testing that threaten the fundamental right to
clean air, land, water, and food.
26 5) Environmental justice affirms the fundamental right to political, economic, cultural and
environmental self-determination of all peoples.
22
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และปั จจุบนั มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดต่อกลุ่มชนสาหรับการล้างพิษและการ
บรรจุทจ่ี ดุ การผลิต27
7) ความยุติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มเรีย กร้อ งให้ม ีส ิท ธิใ นการมีส่ ว นร่ว มในฐานะเป็ น
หุ้น ส่ ว นที่เ ท่ า เทีย มกัน ในทุ ก ระดับ ของการตัด สิน ใจ รวมถึง การประเมิน ความ
ต้องการ การวางแผน การดาเนินงาน การบังคับใช้กฎหมาย และการประเมินผล28
8) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมยืนยันสิทธิของผู้ทางานทัง้ หลายในสภาพแวดล้ อม
ของการทางานที่ปลอดภัยและมีสุ ขภาพดี โดยไม่ต้อ งถูกบังคับให้เลือ กระหว่าง
ความเป็ นอยู่ทไ่ี ม่ปลอดภัยกับการว่างงาน นอกจากนี้ ยังยืนยันสิทธิของผูท้ างานที่
บ้านทีจ่ ะเป็ นอิสระจากอันตรายทางสิง่ แวดล้อม29
9) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมปกป้ องสิทธิของผูท้ ต่ี กเป็ นเหยื่อของความอยุตธิ รรม
ทางสิง่ แวดล้อมที่จะได้รบั การชดเชยเต็มรูปแบบ และได้รบั การชดเชยจากความ
เสียหาย รวมทัง้ การดูแลสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ30
10) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมพิจารณาการกระทาของรัฐบาลทีเ่ ป็ นความอยุตธิ รรม
ทางสิง่ แวดล้อมว่าเป็ นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และอนุสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์31
11) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายและทาง
ธรรมชาติเป็ นพิเศษของชนพืน้ เมืองกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านอนุสญ
ั ญา ข้อตกลง

6) Environmental justice demands the cessation of the production of all toxins, hazardous wastes,
and radioactive materials, and that all past and current producers be held strictly accountable to the people for
detoxification and the containment at the point of production.
28 7) Environmental justice demands the right to participate as equal partners at every level of decisionmaking including needs assessment, planning, implementation, enforcement and evaluation.
29 8) Environmental justice affirms the right of all workers to a safe and healthy work environment,
without being forced to choose between an unsafe livelihood and unemployment. It also affirms the right of
those who work at home to be free from environmental hazards.
30 9) Environmental justice protects the right of victims of environmental injustice to receive full
compensation and reparations for damages as well as quality health care.
31 10) Environmental justice considers governmental acts of environmental injustice a violation of
international law, the Universal Declaration on Human Rights, and the United Nations Convention on Genocide.
27
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สัญ ญา และพันธสัญ ญา ที่ส อดคล้อ งกับอานาจอธิปไตยและการกาหนดวิถีชวี ติ
ตนเอง32
12) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมยืนยันความจาเป็ นในการกาหนดนโยบายทางนิเวศ
ในเมืองและชนบท เพื่อทาความสะอาด และสร้างเมืองและชนบทของเราใหม่ให้
สมดุล กับธรรมชาติ และเคารพความสมบูร ณ์ ท างวัฒ นธรรมของชุ ม ชนของเรา
ทัง้ หมด รวมทัง้ ให้การเข้าถึง ทรัพยากรต่างๆ ที่เป็ นธรรมสาหรับทุกคนอย่างเต็ม
รูปแบบ33
13) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมเรียกร้องให้มกี ารบังคับใช้อย่างเข้มงวดของหลักการ
ให้ความยินยอมที่แจ้งให้ทราบ และหยุดการทดสอบขัน้ ตอนการสืบพันธุ์และการ
ทดลองทางการแพทย์ รวมทัง้ การฉีดวัคซีนคนผิวสี34
14) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมต่อต้านการดาเนินงานในทางทาลายล้างของบริษัท
ข้ามชาติทงั ้ หลาย35
15) ความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อมต่อต้านการครอบครองโดยทหาร การปราบปราม
และการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ กลุ่มชน และวัฒนธรรม รวมทัง้ ชีวติ อื่น ๆ36
16) ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อ มเรียกร้อ งให้มกี ารศึกษาสาหรับคนรุ่นปั จจุบ ัน และ
อนาคตโดยเน้นประเด็นทางสังคมและสิง่ แวดล้อม บนพืน้ ฐานของประสบการณ์ของ
พวกเรา และความชื่นชมในมุมมองทางวัฒนธรรมที่มคี วามหลากหลายของพวก
เรา37
11) Environmental justice must recognize a special legal and natural relationship of Native Peoples
to the U.S. government through treaties, agreements, compacts, and covenants affirming sovereignty and selfdetermination.
33 12) Environmental justice affirms the need for urban and rural ecological policies to clean up and
rebuild our cities and rural areas in balance with nature, honoring the cultural integrity of all our communities,
and providing fair access for all to the full range of resources.
34 13) Environmental justice calls for the strict enforcement of principles of informed consent, and a
halt to the testing of experimental reproductive and medical procedures and vaccinations on people of color.
35 14) Environmental justice opposes the destructive operations of multi-national corporations.
36 15) Environmental justice opposes military occupation, repression and exploitation of lands, peoples
and cultures, and other life forms.
37 16) Environmental justice calls for the education of present and future generations which
emphasizes social and environmental issues, based on our experience and an appreciation of our diverse
cultural perspectives.
32
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17) ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมเรียกร้องให้เราในฐานะปั จเจกชนเลือกทางเลือกของ
ผู้บริโภคส่วนบุคคลที่จะบริโภคทรัพยากรของโลกให้น้อย และเลือกที่จะผลิต ของ
เสียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ รวมทัง้ เลือกที่จะทาให้การตัดสินใจสามารถท้า
ทายและจัดล าดับความสาคัญ ใหม่ให้กับการใช้ชีว ิตของเราเพื่อเป็ นหลักประกัน
ให้กบั โลกทีเ่ ป็ นธรรมชาติสาหรับคนรุ่นปั จจุบนั และอนาคต38
2.3 คาสังของฝ่
่
ายบริ หาร Executive Order 12898 ว่าด้วยการกระทาของรัฐบาลกลางใน
การให้ ความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อมแก่ประชากรส่วนน้ อยและประชากรผู้มีรายได้ตา่ (Federal
Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low- Income
Populations)
สืบเนื่องจากความรับรูแ้ ละตื่นตัวของสาธารณชน ประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เพิม่ มากขึ้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 ประธานาธิบดี Clinton ได้ออกคาสังของฝ่
่
ายบริห าร
Executive Order 12898 ว่าด้วยการกระทาของรัฐบาลกลางในการให้ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมแก่
ประชากรส่วนน้อยและประชากรผู้มรี ายได้ต่ า (Federal Actions to Address Environmental Justice in
Minority Populations and Low-Income Populations) ค าสัง่ 12898 นี้ พ ยายามจัด การกั บ ความอ
ยุติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มภายในกรอบของกฎหมายและกฎระเบีย บของรัฐ บาลกลาง ค าสัง่ นี้ ช่ ว ย
เสริมสร้างรัฐบัญญัตวิ ่าด้วยสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1964 (Civil Rights Act of 1964) ข้อ 6 ซึง่ เป็ นกฎหมายที่
มีอายุกว่า 50 ปี ทีม่ เี นื้อหาห้ามการปฏิบตั ทิ ่มี ลี กั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ใิ นโครงการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ทุน
จากรัฐบาลกลาง คาสังดั
่ งกล่าวยัง ช่วยเน้ นรัฐบัญ ญัติว่าด้ว ยนโยบายสิง่ แวดล้อ มแห่งชาติ (National
Environmental Policy Act: NEPA) ซึ่งเป็ นกฎหมายที่มอี ายุกว่า 40 ปี ที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับการกาหนด
เป้ าหมายนโยบายเพื่อการปกป้ อง บารุงรักษา และส่งเสริมสิง่ แวดล้อม รัฐบัญญัตดิ งั กล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ สร้างความมันใจในสภาพแวดล้
่
อ มที่ดีและปลอดภัยต่ อสุ ขภาพของประชาชนชาวอเมริกัน โดย
กาหนดให้องค์กรของรัฐบาลกลางเตรียมรายงานผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมอย่างละเอียดในกิจกรรมที่
รัฐบาลกลางเสนอมาและมีผลกระทบอย่างสาคัญต่อคุณภาพของสุขภาพประชาชน39 คาสัง่ 12898 นี้
กาหนดให้ปรับปรุงมาตรการในการประเมินและบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม การรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับผลกระทบทางสุขภาพทีส่ ะสมมายาวนานของประชากรส่วนน้อย ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสีย่ งอย่าง
17) Environmental justice requires that we, as individuals, make personal and consumer choices to
consume as little of Mother Earth's resources and to produce as little waste as possible; and make the
conscious decision to challenge and reprioritize our lifestyles to insure the health of the natural world for present
and future generations.
39 Ibid. p. 152.
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ไม่ได้สดั ส่วน และผลกระทบต่อชาวประมงเพื่อการยังชีพและผูบ้ ริโภคพืชและสัตว์ป่า นอกจากนี้ คาสังนี
่ ้
ยัง ส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ ว มของประชากรกลุ่ ม ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบในหลายขัน้ ตอนของกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ซึ่งรวมถึงการกาหนดขอบเขต การเก็บรวบรวมข้อมูล การกาหนด
ทางเลือก การวิเคราะห์ การบรรเทาผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบด้วย40
วัตถุประสงค์ของคาสัง่ 12898 คือ การมุง่ เน้นความตัง้ ใจของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของมนุ ษย์จากการกระทาของรัฐบาลกลางที่มตี ่อชนกลุ่มน้อยและประชากรผู้ม ี
รายได้ต่ า โดยมีเ ป้ าหมายเพื่อ บรรลุ ก ารปกป้ อ งสิ่งแวดล้อ มให้กับชุ ม ชนทัง้ หมด ค าสังนี
่ ้ กาหนดให้
หน่ วยงานรัฐบาลกลางระบุและนาเสนอผลกระทบต่อสุขภาพมนุ ษย์ท่มี สี ดั ส่วนสูงและที่ไม่พงึ ประสงค์
หรือผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการกระทาของพวกเขาทีม่ ตี ่อชนกลุ่มน้อยและประชากรทีม่ รี ายได้ต่ า
เพื่อนาไปปฏิบตั ใิ ห้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย คาสังนี
่ ้ยงั กาหนดให้แต่ละหน่ วยงาน
พัฒนากลยุทธ์ส าหรับการดาเนิ นการให้เ กิดความยุติธ รรมทางสิ่งแวดล้อ ม โดยค าสังดั
่ งกล่ าว ยังมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบตั ิในโครงการต่างๆ ของรัฐบาลกลางที่มผี ลต่อสุขภาพของ
มนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ชนกลุ่มน้อยและชุมชนทีม่ รี ายได้ต่ าสามารถเข้าถึงข้อมูล สาธารณะและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ คาสังนี
่ ้ยงั จัดตัง้ คณะทางานระหว่างหน่ วยงาน (Interagency
Working Group: IWG) เกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อ ม โดยมีผู้บริหารของสานั กงานปกป้ อ ง
สิง่ แวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) เป็ นประธานและมีคณะทางานที่ประกอบด้วย
หัวหน้าของหน่วยงานต่างๆ จานวน 11 หน่วยงาน และอีกหลายหน่วยงานจากทาเนียบขาว41
2.4 หน่ วยงานที่ ทางานเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อม: สานักงาน สภาที่ปรึกษา
คณะทางาน และคณะกรรมการ
สำนักงำนยุติธรรมสิ ง่ แวดล้อม (Office of Environmental Justice: OEJ) ทางานเพื่อ
ปกป้ องสุขภาพของมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อมในชุมชนต่างๆ ทีต่ ้องแบกรับภาระจากมลพิษทางสิง่ แวดล้อม
มากเกินไป โดยบูรณาการความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมเข้าไปในทุกโปรแกรม นโยบาย และกิจกรรม
ของ EPA ความยุติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มเป็ นการปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรม และเป็ นการเข้า มีส่ ว น ร่ว มที่ม ี
ความหมายในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะชนกลุ่มน้ อย
Ibid.
EPA US Environmental Protection Agency. Summary of Executive Order 12898 - Federal Actions
to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations. [Online] Accessed: 10
September 2016. Available from: https: / / www. epa. gov/ laws- regulations/ summary- executive- order- 12898federal-actions-address-environmental-justice
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ประชากรผูม้ รี ายได้ต่ า และชนพืน้ เมือง สานักงานฯ จึงให้ขอ้ มูลทางด้านเทคนิค ทรัพยากรทางการเงิน
ให้ความช่วยเหลือ และช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของความยุตธิ รรมทาง
สิง่ แวดล้อม42
สภำทีป่ รึกษำควำมยุติธรรมทำงสิ ง่ แวดล้อมแห่ งชำติ (The National Environmental
Justice Advisory Council: NEJAC) เป็ นคณะกรรมการทีป่ รึกษาระดับรัฐบาลกลางของ EPA ก่อตัง้
ขึน้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1993 ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาทีเ่ ป็ นอิสระและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ผู้บริหารของ EPA ทาการประเมินในภาพกว้างทัง้ ด้านกลยุทธ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การกากับ
ดูแล การมีส่วนร่วมของชุมชน และประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ จัดวงอภิปรายที่มคี ุณค่าเกี่ยวกับการบูรณาการความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อมเข้ากับเรื่องที่ม ี
ลาดับความสาคัญและการริเริม่ ของ EPA ด้วย นอกจากนี้ สภาทีป่ รึกษาฯ ยังทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้มสี ่วนได้เสียทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อมในภาพ
กว้าง และในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม วัตถุประสงค์หลักของสภาที่
ปรึกษาฯ คือ การให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะแก่ EPA เกีย่ วกับความพยายามในเรือ่ งต่อไปนี้:43
o บู ร ณาการข้อ พิจ ารณาเรื่อ งความยุ ติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มเข้า ไปในโครงการ
นโยบาย และกิจกรรมทัง้ หลายของสานักงาน
o ปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือสาธารณสุขในชุมชนทีต่ ้องรับภาระอย่ างไม่ได้สดั ส่วน
จากอันตรายและความเสีย่ งทางสิง่ แวดล้อม
o นาเสนอความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมโดยทาให้มนใจในการมี
ั่
ส่วนร่วมทีม่ นี ัยสาคัญ
ในการตัดสินใจของ EPA การสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการต้องรับภาระอย่าง
ไม่ไ ด้ส ัด ส่ ว น และการส่ ง เสริม ความร่ว มมือ ในการแก้ ปั ญ หาส าหรับ ประเด็น ที่
เกีย่ วข้องกับความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม
o เสริมสร้างความเป็ นหุ้นส่ ว นกับหน่ ว ยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น ระหว่างหน่ ว ยงาน
ต่างๆ ในระดับรัฐบาลกลาง กับมลรัฐ ชนเผ่า หรือรัฐบาลท้องถิน่ เกี่ยวกับประเด็น
ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม
EPA US Environmental Protection Agency. Office of Environmental Justice ( OEJ) . [ Online]
Accessed: 10 September 2016. Available from: https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-enforcement-andcompliance-assurance-oeca#oej
43 EPA US Environmental Protection Agency. National Environmental Justice Advisory Council
(NEJAC). [Online] Accessed: 10 September 2016. Available from: https://www.epa.gov/environmentaljustice/
national-environmental-justice-advisory-council
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o เสริมสร้า งวิธ ีก ารในการวิจ ยั และการประเมิน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความยุติธ รรมทาง
สิง่ แวดล้อม
คณะท ำงำนระหว่ ำง หน่ วยง ำนเกี ่ย วกั บ ควำมยุ ติ ธรรมท ำง สิ ่ ง แวด ล้ อ ม
(Environmental Justice Interagency Working Group: EJ IWG) ตั ง้ ขึ้น โดยค าสัง่ 12898 เพื่ อ
อานวยความสะดวกเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานรัฐบาลกลางทัง้ หมดในการดาเนินการตามคาสัง่
12898 โดยจัด ให้ม ีเ วทีส าหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ บาลกลางในการท าให้ห ลัก การความยุติธ รรมทาง
สิง่ แวดล้อมมีความก้าวหน้าร่วมกัน คณะทางานฯ จึงเป็ นการผสมผสานของหน่ วยงานรัฐบาลกลางเพื่อ
เพิ่มศัก ยภาพของชุมชนท้อ งถิ่นในการส่ งเสริมและดาเนินการแก้ปัญ หาเกี่ยวกับความยุติธ รรมทาง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นนวัตกรรมใหม่และครอบคลุม โดยมี EPA Administrator เป็ นประธานของคณะทางาน
ฯ และมีหน่ วยงานรัฐบาลกลาง 17 หน่ วยงาน สานักงานต่างๆ ของทาเนีย บขาว รวมทัง้ คณะกรรมการ
อื่น ๆ ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามความจาเป็ น ดาเนินการเพื่อรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในคาสัง่ 12898 ทัง้ นี้ โดยมี
บุ ค ลากรซึ่ง ประกอบด้ว ยผู้แ ทนระดับ สูง ผู้แ ทนพนัก งานอาวุ โ ส และบุ ค คลที่ไ ด้ร บั มอบหมายจาก
หน่ วยงาน ในปี ค.ศ. 2011 คณะทางานฯ ได้แสดงความก้าวหน้ าที่สาคัญอีกขัน้ หนึ่งในการสนับสนุ น
ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม โดยรับรองกฎบัตรและลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความยุตธิ รรม
ทางสิ่ง แวดล้อ มและค าสัง่ 12898 (Memorandum of Understanding on Environmental Justice and
Executive Order 12898) บัน ทึก ความเข้า ใจฯ ท าหน้ า ที่เ ป็ นข้อ ตกลงอย่ า งเป็ นทางการระหว่ า ง
หน่ ว ยงานของรัฐบาลกลาง เพื่อ การแก้ไขปั ญ หาความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อ มโดยผ่ านการทางาน
ร่วมกัน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม และด้วยกระบวนการที่มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ คณะทางานฯ
โดยหน่ วยงานสมาชิกยังขยายหน่ วยงานและภาระผูกพันเพิม่ เติมด้วย ส่วนกฎบัตรซึ่งได้มกี ารแก้ไข
ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2014 ก็สรุปโครงสร้างการกากับดูแลและพื้นที่เป้ าหมายต่อไปนี้สาหรับ การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะทางานฯ:44
o
o
o
o

การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของภูมภิ าค
ข้อ 6 ของรัฐบัญญัตวิ ่าด้วยสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1964
รัฐบัญญัตวิ ่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

EPA US Environmental Protection Agency. National Environmental Justice Advisory Council
(NEJAC). [Online] Accessed: 10 September 2016. Available from: https://www.epa.gov/environmentaljustice/
federal-interagency-working-group-environmental-justice-ej-iwg
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o
o
o
o
o

ชนพืน้ เมืองอเมริกนั
การมีส่วนร่วมของชุมชนชนบท
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
ผลกระทบจากการขนส่งพาณิชย์
รายงานความก้าวหน้ากลยุทธ์และการดาเนินงาน

คณะกรรมกำรรั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ วยนโยบำยสิ ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชำติ (National
Environmental Policy Act Committee: NEPA Committee) ถู ก จัด ตั ้ง ขึ้ น ในปี ค.ศ. 2012 โดย
คณะทางานระหว่างหน่ วยงานเกี่ยวกับความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมภายใต้บนั ทึกความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อมและค าสัง่ 12898 ด้วยเหตุผลว่ารัฐบัญญัติว่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อ ม
แห่งชาติ (National Environmental Policy Act: NEPA) เป็ นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมเอาหน่ วยงาน
ต่ างๆ ที่ทางานเกี่ยวกับความยุติธ รรมทางสิ่งแวดล้อ มให้ส ามารถท างานด้ว ยกันได้ภ ายใต้ทิศ ทาง
เดียวกันโดยอาศัยความร่ว มมือ ระหว่างหน่ ว ยงาน องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้ว ย
หน่ ว ยงานระดับ กระทรวง 10 หน่ ว ยงาน องค์กรอื่น 3 องค์กร และสานักงานสัง กัด ท าเนี ย บขาว 1
ส านัก งาน ภารกิจ หลัก ของคณะกรรมการฯ คือ การปรับ ปรุง ข้อ พิจ ารณาเรื่อ งความยุติธ รรมทาง
สิ่งแวดล้อ มให้มปี ระสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล และสอดคล้อ งกับ กระบวนการภายใต้ ร ฐั บัญ ญัติว่ า ด้ว ย
นโยบายสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ (NEPA Process) โดยอาศัย วิธ ีแ บ่ ง ปั น ทางปฏิบ ัติท่ีดีท่ีสุ ด การถอด
บทเรียน การวิจยั การวิเคราะห์ การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา และประสบการณ์อ่นื ๆ จากผูป้ ฏิบตั งิ าน
ของรัฐบาลกลางเกีย่ วกับรัฐบัญญัตดิ งั กล่าว45
ผลงานเรื่องหนึ่งของคณะกรรมการ NEPA นี้ คือ การจัดทารายงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะทางาน EJ IWG ซึง่ เรียกว่า “ทางปฏิบตั สิ าหรับวิธกี ารเพื่อความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมในการ
ทบทวนรัฐบัญญัตวิ ่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (Promising Practices for EJ Methodologies in
NEPA Reviews)” หรือเรียกโดยย่อว่า “รายงานทางปฏิบตั ิ (Promising Practices Report)” รายงานนี้ม ี
เนื้อหาที่นามาจากประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ใน
คณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ ใช้เ วลาเกือ บ 48 เดือ นในการทาวิจยั การวิเ คราะห์ และการ
อภิป รายเกี่ย วกับ ปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความยุติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อ มกับ รัฐ บัญ ญัติว่ า ด้ว ยนโยบาย
A NEPA Committee and EJ IWG Document. Promising Practices for EJ Methodologies in NEPA
Reviews Report of the Federal Interagency Working Group on Environmental Justice & NEPA Committee.
March 2016. P. 6. [ Online] Accessed: 10 September 2016. Available from: https: / / www. epa. gov/
sites/production/files/201608/documents/nepa_promising_practices_document_2016.pdf
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สิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ รายงานทางปฏิบ ัติฉ บับ นี้เ ป็ นการรวบรวมข้อ มูล ที่ได้จ ากการปฏิบตั ิง านของ
หน่ วยงานในปั จจุบนั ทีร่ ะบุโดยคณะกรรมการ NEPA เกี่ยวกับจุดร่วมในข้อพิจารณาเรื่องความยุตธิ รรม
ทางสิง่ แวดล้อมผ่านกระบวนการภายใต้รฐั บัญญัตวิ ่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ46
คณะทางาน EJ IWG และคณะกรรมการ NEPA ประสงค์ให้การรวบรวมรายงานนี้ช่ว ย
เผยแพร่แนวทางปฏิบตั เิ รื่องความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมในหน่ วยงานต่างๆ ของรัฐบาลกลาง เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ซ่งึ กันและกันเกี่ยวกับวิธ ีการที่มปี ระสิทธิภาพในการสร้างข้อพิจารณาเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อมในทางปฏิบตั ิของรัฐ บัญญัติว่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติท่แี ข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม รายงานทางปฏิบตั ฉิ บับนี้ ไม่ใช่คาแนะนาของหน่ วยงานทีเ่ ป็ นทางการ ไม่มผี ลผูกพันตาม
กฎหมาย และไม่ไ ด้ส ร้างสิทธิประโยชน์ ใ ห้กบั บุค คลใดแต่อย่างใด โดยเป็ นเพียงช่อ งทางสาหรับให้
หน่ ว ยงานต่ างๆ ได้มโี อกาสเปรียบเทียบและปรับปรุงวิธ ีปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเพื่อ นาประเด็น ความ
ยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมเข้าไปอยู่ในข้อพิจารณาทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต โดยการนาไปใช้ในวิธที างาน
ซึง่ รัฐบัญญัตวิ ่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติได้จดั ตัง้ ขึน้ ด้วยเหตุน้ี ข้อพิจารณาเรื่องความยุตธิ รรม
ทางสิง่ แวดล้อมจะปรากฏอยูใ่ นเนื้อหาของรัฐบัญญัตวิ ่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติดว้ ย 47
คณะกรรมการ NEPA ได้ จ ัด การบรรยายสรุ ป และฝึ ก อบรมเรื่อ งความยุ ติธ รรมทาง
สิง่ แวดล้อมกับรัฐบัญญัตวิ ่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐบาลกลางเกือบ 1,000
คน โดยการสนับสนุ นของกรมการขนส่ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตร
โดยมีแผนการฝึ กอบรมเพิม่ เติมสาหรับหน่ วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลกลางและของมลรัฐ ทัง้ นี้ กระทรวง
พลังงานได้กาหนดตาแหน่งงานประจาเพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับ EPA และ
หน่ วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลกลาง เพื่อรับผิดชอบงานด้านการสร้างความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อ มใน
ขัน้ ตอนการทบทวนภายใต้รฐั บัญญัติว่าด้วยนโยบายสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ส่วนสานักงานจัดการที่ดนิ
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ก็ได้จดั ตัง้ คณะทางานด้านความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมขึน้ (Environmental
Justice Working Group) เพื่อ ให้ค าแนะนาและแนวทางแก่ เจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานและจัดการฝึ กอบรม
เกีย่ วกับการดาเนินงานเพื่อสร้างความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมด้วย48

Ibid.
Ibid.
48 Ruhl, Suzi. Promising Practices for Environmental Justice Methodologies in NEPA Reviews.
Environmental Justice in Action. November 3, 2016. [Online] Accessed: 5 November 2016. Available from:
https://blog.epa.gov/blog/category/environmental_justice/
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3. ความยุติธ รรมทางสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ างประเทศพัฒ นาแล้ ว กับ ประเทศกาลัง พัฒ นา
(North-South Environmental Justice)
ประชากรของประเทศพัฒ นาแล้ว จ านวนประมาณ 20% ของประชากรโลกบริโ ภคผลผลิต ทาง
เศรษฐกิจประมาณ 80% ของโลก โดยสร้างของเสียอันตรายประมาณ 90% ของโลก จะเห็นได้ว่า ตัง้ แต่
ยุคล่าอาณานิคมจนถึงปั จจุบนั การเข้าครอบครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกาลังพัฒนาโดย
ประเทศพัฒนาแล้วเพื่อกระตุน้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สร้างผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายทางเศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม ได้วางกับดักประเทศกาลังพัฒนาให้ตอ้ งตกอยูใ่ นวงจรชัวร้
่ ายของความยากจนและความ
เสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อม และได้สร้างปั ญหาสิง่ แวดล้อมระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นมีผลต่อการจากัดทางเลือกในการพัฒนา
ของคนรุ่นต่อไป อันที่จริงแล้ว อันตรายทางนิเวศในประเทศกาลังพัฒนามักมาจากการผลิตที่เน้ นการ
ส่งออกมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ และมักมาจากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่
ยังยื
่ นโดยบรรษัทข้ามชาติ49
ในกฎหมายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ มีการอภิปรายกันมากเกีย่ วกับความขัดแย้งระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้ว กับประเทศก าลังพัฒ นา (North-South Conflict) ประเทศพัฒนาแล้ว (The North) หลาย
ประเทศมีมาตรฐานสิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้มงวดมากและเรียกร้องว่าประเทศกาลังพัฒนา (The South) ควรจะ
ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อ มให้อ ยู่ในระดับที่เ ข้มงวดมากขึ้นด้ว ย ทัง้ นี้ ประเทศพัฒนาแล้ว เชื่อว่า
ประเทศก าลัง พัฒ นาควรเรีย นรู้จ ากความผิดพลาดของพวกเขา และควรหลีก เลี่ย งผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจซึ่งเป็ นผลของการพัฒนาที่ไม่ย ัง่ ยืน แต่ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศ
ยืนยันว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็ นข้อเรียกร้องทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม
ประเทศก าลัง พัฒ นามัก ต่ อ สู้ก ับ ข้อ เรีย กร้อ งของประเทศพัฒ นาแล้ว ที่จ ะสร้า งมาตรฐานทาง
สิง่ แวดล้อมให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวโลก
่
โดยอาศัยข้อโต้แย้งสองประการ ดังนี้: -50
ประการแรก ความมังคั
่ งของประเทศที
่
พ่ ฒ
ั นาแล้วได้มาจากการสกัดเอาทรัพยากรธรรมชาติออกมา
ใช้ป ระโยชน์ ใ นราคาที่ถู ก และในลัก ษณะที่ไ ม่ย งยื
ั ่ น ถึง แม้ว่ า ในปั จ จุบ ัน ประเทศพัฒ นาแล้ว อาจให้
Gonzalez, Carmen G. “ Environmental Justice, Human Rights, and the Global South” , 13 Santa
Clara J. Int'l L. 154 ( 2015) . [ Online] Accessed: 5 November 2016. Available from:
http://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol13/iss1/8
50 III. North-South Conflicts over Environmental Protection and Resource Management. Global Change
Instruction Program. P. 9. [ Online] Accessed: 5 November 2016. Available from:
https://www.ucar.edu/communications/gcip/m3elaw/m3pdfc3.pdf
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ความสาคัญแก่การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมมากขึน้ แต่ประเทศกาลังพัฒนากลับเห็นว่าความมังคั
่ งอย่
่ างมาก
ดังกล่าวเป็ นผลมาจากการพัฒนาทีป่ ราศจากการควบคุมโดยกฎหมาย ประเทศกาลังพัฒนายืนยันว่ามัน
เป็ นเรื่องหลอกลวงที่ประเทศพัฒนาแล้วจะปฏิเสธประเทศที่ร่ ารวยน้อยกว่าในการที่จะได้รบั โอกาสใน
การพัฒนาในลักษณะทานองเดียวกันกับทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วเคยได้รบั มาก่อนในอดีต
ประการทีส่ อง มีความสงสัยอย่างกว้างขวางในหมู่ประเทศกาลังพัฒนาว่า มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
ทีจ่ ะนามาใช้โดยประเทศพัฒนาแล้วจะทาให้ประเทศกาลังพัฒนาเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน ข้อ
สงสัยดังกล่าวนามาสู่การเรียกขานความพยายามในการปกป้ องสิง่ แวดล้อมโลกว่า “จักรวรรดินิยมทาง
นิเวศ” ข้อโต้แย้งนี้เสนอว่า หากประเทศพัฒนาแล้วต้องการให้ประเทศกาลังพัฒนาใช้มาตรฐานทาง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้มงวดมาก ประเทศพัฒนาแล้วมีหน้าทีต่ อ้ งถ่ายโอนเทคโนโลยี และให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศกาลังพัฒนา
3.1 ความอยุติธรรมทางสิ่ งแวดล้อม (Environmental Injustice) กับ ผลพวงจากการล่าอาณา
นิ คม (Colonization)
รากเหง้าของความอยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมร่วมสมัยมาจากลัทธิล่าอาณานิคม โดยการล่าอาณา
นิคมของยุโรปในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา ได้ทาลายสังคมของชนพืน้ เมืองและทาลายสิง่ มีชวี ติ ในพืช
และสัตว์ในดินแดนอาณานิคม ผ่านการทาไม้ เหมืองแร่ และการปลูกพืชเกษตร อาณานิคมเหล่านี้ถูก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจ ที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็ นฐานในการยังชีพ ไปสู่เศรษฐกิจแบบที่อาศัย
ทรัพ ยากรธรรมชาติเ ป็ น ฐานในการผลิต โดยผ่ า นการแปรรูป เป็ น สิน ค้า การเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า ว
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการขับไล่เกษตรกรพืน้ เมือง การเอาคนแอฟ
ริกนั นับล้านมาเป็ นทาส และการนาเข้าแรงงานราคาถูกในดินแดนของเจ้าอาณานิคม51
ในช่วงหลังยุคอาณานิคม ชนชัน้ นาของประเทศกาลังพัฒนายังคงอยู่ภายใต้อทิ ธิพลแนวคิดแบบเอา
ยุโรปเป็ นศูนย์กลาง โดยปราบปรามประชากรที่เป็ นชนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยเสียเอง เพื่อทาให้คน
เหล่านี้ทนั สมัยและพัฒนา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต่อมาจะมีการสิ้นสุ ดของการล่ าอาณานิค มอย่า งเป็ น
ทางการแล้วก็ตาม การแบ่งแยกสีผวิ และความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์ยงั คงเป็ น ปั ญหามาโดยตลอดทัง้ ใน
ประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา นอกจากนัน้ การได้รบั เอกราชและความเป็ นอิสระทาง
การเมืองของประเทศอาณานิคมในลาตินอเมริกาในศตวรรษที่ 19 และของอาณานิคมในแอฟริกาและ
เอเชียในช่ว งกลางของศตวรรษที่ 20 ไม่ได้เ ปลี่ยนแปลงการพึ่ง พาของประเทศก าลังพัฒ นาที่ม ีต่ อ
เศรษฐกิจโลกทีค่ รอบงาโดยยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศสนับสนุ น สินค้าแปร
รูปมากกว่าสินค้าพืน้ ฐานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ประเทศกาลังพัฒนาจึงถูกตีกนั ทางเศรษฐกิจทาให้ไม่ม ี
51

Gonzalez, Carmen G., Ibid, p. 159.
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โอกาสเข้าถึงทุน เพื่อกระจายการลงทุนหรือทาอุตสาหกรรมให้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจของประเทศได้ ความ
พยายามของประเทศกาลังพัฒนาที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศโดยการผลิตแร่ การทาไม้ และการผลิต
สินค้าเกษตร ล้วนเป็ นสร้างปริมาณสินค้าพืน้ ฐานทีม่ ากเกินไปในตลาดโลก เป็ นเหตุให้ราคาสินค้าลดลง
รายได้จากการส่ งออกลดลง และทาให้เ ศรษฐกิจของประเทศอ่ อ นแอลง นอกจากนี้ การพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาทาให้ประเทศพัฒนาแล้วใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศก าลัง พัฒ นาในราคาที่ไ ม่ไ ด้ส ะท้อ นผลกระทบทางสัง คมและสิ่ง แวดล้อ มของการผลิต เพื่อ
ส่งออก52
การทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วมีอานาจควบคุมทางการเมืองและเศรษฐกิจในทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่
ของโลกทาให้ไม่มปี ั ญหาว่าฐานทรัพยากรของตนที่มอี ยู่จะมีขอ้ จากัด เพราะมีแหล่งวัตถุดบิ สาหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเสมอ โดยสามารถนาเข้าอาหารเพื่อมาสนับสนุ นการเพิม่ ขึ้นของประชากรอย่าง
รวดเร็ว และการบริโภคที่เพิม่ ขึน้ อย่างมากมายก็เป็ นฐานวัดมาตรฐานการดารงชีวติ ในทางวัตถุทป่ี ระสบ
ความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม ความสาเร็จดังกล่าวได้มาจากการทีป่ ระชากรของประเทศกาลังพัฒนาต้องถูก
ตักตวงผลประโยชน์ เกิดปั ญหาความยากจน และประชากรประสบกับความทุกข์ทรมาน53
3.2 การสร้างหลักความรับผิ ดชอบของรัฐที่ จะไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมของรัฐ
อื่นภายใต้หลักการข้อที่ 2 ของปฏิ ญญาแห่งกรุงริ โอฯ
หลักการข้อที่ 2 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ กาหนดว่า “รัฐมีสทิ ธิอธิปไตยตามกฎบัตรสหประชาชาติ
และหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของตนตามนโยบาย
ด้านการพัฒนาและสิง่ แวดล้อมของแต่ละรัฐ และมีความรับผิดชอบที่จะประกันว่า กิจกรรมภายในเขต
อานาจหรือการควบคุมของรัฐจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมของรัฐอื่น หรือพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่นอก
เขตอ านาจของรัฐ ของตนเอง (States have, in accordance with the Charter of the United Nations
and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant
to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that
activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other
States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.)”
ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีสถานะเป็ นนิตบิ ุคคล รัฐจึงมีสทิ ธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อรัฐใดกระทาการอันเป็ นการละเมิดต่อรัฐอื่น รัฐนัน้ มีหน้าที่
จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตน ในจารีตประเพณีกฎหมายระหว่างประเทศ มีหลักอยู่ว่ารัฐมีสทิ ธิ
Ibid, p. 160 – 161.
Ponting, Clive. A Green History of the World: The Environment and the Collapse of Great
Civilizations (1991) in Gonzalez, Carmen G., Ibid, p. 161.
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อธิปไตย (Sovereign Right) ที่จะใช้ทรัพยากรของตนได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อรัฐอื่น เมื่อปรับกับกรณีท่เี ป็ นผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม องค์ประกอบสาคัญของหลักดังกล่าวจึงมีอยู่
สองประการ ประการแรก คือ รัฐมีสทิ ธิอธิปไตยในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของตน
ได้อย่างเต็มที่ ประการทีส่ อง คือ รัฐมีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม
ของรัฐอื่น โดยองค์ประกอบทัง้ สองข้อจะต้องนามาพิจารณาควบคู่กนั ระหว่างสิทธิกบั ความรับผิดชอบ
นัน่ เอง ดังนัน้ รัฐจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการป้ องกันไม่ให้กจิ กรรมต่างๆ ของตนไปก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิง่ แวดล้อมของรัฐอื่น
หลัก ความรับผิดชอบของรัฐที่จะไม่ก่ อให้เ กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ มของรัฐอื่นนี้ เคยมีค า
พิพากษารองรับไว้ในคดี Trail Smelter ในปี ค.ศ. 1938 คาวินิจฉัย Lac Lanoux ในปี ค.ศ. 1957 และคดี
Nuclear Test ในปี ค.ศ. 1974 โดยได้รบั การยืนยัน อย่างชัดแจ้งเป็ นครัง้ แรกในหลักการข้อที่ 21 ของ
ป ฏิ ญ ญ า แ ห่ ง ก รุ ง ส ต็ อ ก โ ฮ ล์ ม ( Declaration of the United Nations Conference on the Human
Environment) ในปี ค.ศ. 197254 และได้รบั การยืนยันอีกครัง้ ในหลักการข้อที่ 2 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอ
ฯ ดังทีก่ ล่าวไว้ในตอนต้น นอกจากนี้ หลักดังกล่าวยังมีการรับรองไว้ในอนุสญ
ั ญาอื่นๆ อีก เช่น ในมาตรา
3 ของอนุ ส ัญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชีว ภาพ ค.ศ. 1992 และในบทน าของอนุ ส ัญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ค.ศ. 1992 เป็ นต้น
3.3 การให้ ความสาคัญแก่ประเทศกาลังพัฒนาภายใต้หลักการข้อที่ 6 ของปฏิ ญญาแห่ งกรุงริ
โอฯ
หลักการข้อที่ 6 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ กาหนดว่า “สถานะและความจาเป็ นของประเทศกาลัง
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ุดและประเทศทีม่ สี งิ่ แวดล้อมทีเ่ ปราะบาง ควรได้รบั การ
พิจารณาเป็ นพิเศษ การดาเนินการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาและสิง่ แวดล้อมควรจะต้อ ง
ตอบสนองต่ อ ผลประโยชน์ แ ละความต้อ งการของทุก ประเทศ (The special situation and needs of
developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable,

“รัฐมีสทิ ธิอธิปไตยตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศในการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรของตนตามนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของแต่ละรัฐ และมีความรับผิดชอบทีจ่ ะประกันว่า กิจกรรม
ภายในเขตอานาจหรือการควบคุมของรัฐจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมของรัฐอื่น หรือพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่นอกเขต
อานาจของรัฐของตนเอง (States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles
of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental
policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage
to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.)”
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shall be given special priority. International actions in the field of environment and development
should also address the interests and needs of all countries.)”
ในกฎบัต รสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) มาตรา 2 (1) ได้ว างหลักการว่าด้วย
ความเท่าเทียมทางอธิปไตย (Sovereign Equality) ของรัฐสมาชิก 55 ดังนัน้ ทุกประเทศจึงมีความเท่า
เทียมกันและพึงได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หลัก
ความเท่าเทียมกันทีเ่ ป็ นทางการดังกล่าวอาจไม่เป็ นเช่นนัน้ ในสภาพความเป็ นจริง เพราะมีกรณีทบ่ี างรัฐ
ต้องประสบกับเงื่อนไขความท้าทายทางสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมทัง้ ในสภาพและขอบเขตที่
แตกต่างออกไปมาก จนก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมตามความเป็ นจริง ความไม่เท่าเทียมดังกล่าวเป็ น
ความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้าง (Structural Inequality) ซึ่งนาไปสู่ข้อจากัดของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ทัง้ ในการกาหนดการทางานร่วมกัน การมอบหมายภารกิจ และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ดังนัน้ จึงมีการนาเรื่องความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจขึน้ มาพิจารณา ซึง่ ความแตกต่างดังกล่าว
นาไปสู่ศกั ยภาพ ความต้องการ และผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกันด้วย จึงได้มกี ารเจรจาระหว่างประเทศใน
ประเด็นนี้ และผลของการเจรจาระหว่างประเทศนามาสู่การยอมรับหลักความแตกต่าง (Differentiation)
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตั ทิ ่แี ตกต่าง (Differential Treatment) เพื่อตอบสนองต่อข้อท้าทายที่มาจากความ
หลากหลายของความต้องการและผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกัน หลักการข้อที่ 6 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ
เป็ นการนาความเห็นพ้องต้องกันของประชาคมระหว่างประเทศมาทาให้เป็ นรูปธรรมโดยการตระหนักถึง
ความหลากหลายของสถานการณ์ และความจาเป็ น ที่แตกต่างกันของรัฐทัง้ หลายในการจะดาเนินการ
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา หลักการนี้ให้นาข้อเท็จจริงแห่งความจาเป็ นของประเทศทีเ่ ปราะบาง
และเป็ นอันตรายทางสิง่ แวดล้อมได้ง่าย กับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศที่พฒ
ั นา
น้อยทีส่ ุด มาเป็ นประเด็นทีต่ ้องจัดลาดับความสาคัญก่อน ขณะเดียวกัน ก็ให้พจิ ารณาผลประโยชน์และ
ความต้องการของประเทศอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย
หลักการข้อที่ 6 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ ได้รบั การยืนยันอีกครัง้ ในมาตรา 3 ข้อ 2) ของอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ค.ศ. 1992 ว่า “ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
และพิเ ศษของประเทศภาคีส มาชิก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ที่เ ปราะบางต่ อ ผลกระทบทางลบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และของประเทศภาคีสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศกาลังพัฒนาใน
การต้องแบกรับภาระทีไ่ ม่ได้สดั ส่วนหรือผิดปกติภายใต้อนุ สญ
ั ญานี้จะต้องได้รบั การพิจารณาอย่างเต็ มที่
Article 2 “The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act
in accordance with the following Principles. 1) The Organization is based on the principle of the sovereign
equality of all its Members. …………..”
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( The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those
that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those Parties,
especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or abnormal
burden under the Convention, should be given full consideration.)”56
ประเทศกาลังพัฒนามีปัญหาของสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ป่ า ดิน น้ า อากาศ และการ
เปลีย่ นแปลงในชัน้ บรรยากาศ กล่าวคือ การสูญเสียและความเสื่อมโทรมของป่ าอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ผลทีต่ ามมา คือ ป่ าไม้จะถูกทาลายในทีส่ ุดภายในเวลาไม่กช่ี วคน
ั ่ จะสูญเสียดินและการปกป้ องลุ่มน้ า จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระดับท้องถิ่น ที่อยู่อาศัยของสิง่ มีชวี ติ จะถูกทาลาย เกิดการ
พังทลายของดิน ความขาดแคลนน้ าและการทาให้กลายเป็ นทะเลทราย การไม่สามารถเข้าถึงน้ าสะอาด
เพื่อดื่มและอาบน้า ซึง่ ก่อให้เกิดปั ญหาสุขอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บตามมา นอกจากนี้ คุณภาพอากาศจะ
ถูกคุกคามโดยฝุ่ นละอองและควันมลพิษทีน่ าไปสู่ความเจ็บป่ วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จากการเผาไหม้
ไม้และถ่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชนบทของแอฟริกาและเอเชียใต้ และจากการปนเปื้ อนของสารตะกัวใน
่
บรรยากาศซึ่งมาจากการปล่อยอากาศเสียจากรถยนต์ กรณีพษิ จากตะกัวท
่ าให้ประชากรจานวนหลาย
พันคนได้รบั ผลกระทบโดยเจ็บป่ วยเพิม่ ขึ้นทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศหรือสภาวะโลกร้อนก็เกิดขึน้ โดยอาจแสดงผลหรือไม่แสดงผลกระทบในทันที แต่ผลทีเ่ กิดขึน้
เป็ นรูปธรรม คือ การมีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ซึง่ ทาให้ระดับของน้าทะเลสูงขึน้ และการมีรงั สีอลั ตราไวโอเลตใน
ระดับสูงซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เป็ นมะเร็ง ต้อกระจก และระบบภูมคิ ุ้มกันของร่างกาย
บกพร่อง57
3.4 การสร้ า งหลั ก ความรั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั น ในระดั บ ที่ แตกต่ างกั น (Common but
Differentiated Responsibility) ภายใต้หลักการข้อที่ 7 ของปฏิ ญญาแห่งกรุงริ โอฯ
หลักการข้อที่ 7 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ กาหนดว่า “ด้วยความมุง่ มันในการเป็
่
นหุน้ ส่วนระดับโลก
รัฐทัง้ หลายจะต้องร่วมมือกันในการอนุ รกั ษ์ คุ้มครอง และฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์และความมันคงของ
่
ระบบนิเวศโลก เนื่องจากความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อมโลกทีแ่ ต่ละรัฐก่ออยู่ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน รัฐ
United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations, 1992.
FCCC/INFORMAL/84. GE.05-62220 (E) 200705
57 National Center for Biotechnology Information, U. S. National Library of Medicine. Environmental
problems and developing countries. [ Online] Accessed: 5 November 2016. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12285660
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ทัง้ หลายมีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วยอมรับถึงความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยพิจารณาจากแรงกดดันต่อสิง่ แวดล้อมโลก
ที่สงั คมของประเทศพัฒนาแล้วก่อ ขึ้น และเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการเงินของประเทศเหล่ านี้
(States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health
and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global
environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The
developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of
sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment
and of the technologies and financial resources they command.)”
หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ ตกต่างกันมีววิ ฒ
ั นาการมาจากแนวคิดเรื่อง “มรดกร่วมกัน
ของมนุ ษ ยชาติ (Common Heritage of Mankind)” และเป็ นการประกาศถึงหลักความยุติธ รรมทาง
สิ่งแวดล้อ มในกฎหมายระหว่างประเทศได้อีกนัยหนึ่งด้ว ย หลักการนี้ต ระหนักถึงความแตกต่างใน
ประวัตศิ าสตร์ของสัดส่วนแห่งภาระต่อสิง่ แวดล้อมทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาได้สร้าง
ให้กบั ปั ญหาสิง่ แวดล้อมในปั จจุบนั และความแตกต่างในศักยภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของทัง้
สองกลุ่มประเทศในการจัดการกับปั ญหาสิง่ แวดล้อมดังกล่าว กล่าวคือ ถึงแม้ว่าทัง้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
และประเทศกาลังพัฒนาจะมีความรับผิดชอบร่วมกัน (Common Responsibility) แต่ความรับผิดชอบนัน้ ยังมี
ความแตกต่ า งที่ส าคัญ อยู่ ร ะหว่ า งประเทศทัง้ สองกลุ่ ม จึง เป็ นความรับ ผิด ชอบที่แ ตกต่ า งกั น
(Differentiated Responsibility) ดัง นั ้น หลัก ความรับ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ในระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน จึง มี
องค์ประกอบสองส่วน ดังนี้: -58
o ควำมรับผิ ดชอบร่วมกัน (Common Responsibility) ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบร่วมกัน
หรือ ภาระหน้ า ที่ร่ว มกัน ของสองรัฐ หรือ มากกว่ า สองรัฐ ขึ้น ไปในการปกป้ อ งสิ่ง แวดล้อ มทัง้ ใน
ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับโลก ความรับผิดชอบร่วมกันมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้กบั กรณีทม่ี กี ารใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ทัง้ กรณีท่ไี ม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐใดหรือกรณีท่อี ยู่ภายใต้การควบคุม
ของรัฐอธิปไตย แต่ เ ป็ นเรื่อ งที่ต้อ งให้ค วามเคารพต่ อ ผลประโยชน์ ทางกฎหมายร่ว มกัน ซึ่ง อาจ
เรียกว่า “ความกังวลร่ว มกันของมนุ ษ ยชาติ (Common Concern of Humankind)” ตัว อย่างเช่ น
ความกังวลร่วมกันว่าความหลากหลายทางชีวภาพจะล่มสลายลง หรือความกังวลร่วมกันว่าโลกจะ
A CISDL Legal Brief. The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and
Scope.
[ Online]
Accessed:
5 November 2016.
Available from:
http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf
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ร้อนขึน้ เป็ นต้น แนวคิดของความรับผิดชอบร่วมกันมีววิ ฒ
ั นาการมาจากชุดความคิดที่กว้างขวาง
ของกฎหมายระหว่างประเทศโดยใช้ถอ้ ยคาว่า “มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ (Common Heritage of
Mankind)”
o ควำมรับ ผิ ด ชอบที แ่ ตกต่ ำ งกัน (Differentiated Responsibility) ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ ความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องคานึงถึงสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลของการกระทาโดยแต่ละรัฐ
กับ วิว ฒ
ั นาการของปั ญหาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความสามารถในการป้ องกัน ลด และควบคุ มภัย
คุกคามทางสิง่ แวดล้อม ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในการปกป้ องสิง่ แวดล้อมเป็ นที่ยอมรับกัน
อย่างแพร่หลายทัง้ ในสนธิสญ
ั ญาและในทางการปฏิบตั ขิ องรัฐต่างๆ โดยอยู่ในรูปของมาตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อมที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของปั จจัยต่ างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงความต้องการและ
สถานการณ์พเิ ศษ การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศต่างๆ และประวัตศิ าสตร์ในการสร้าง
ปั ญหาสิง่ แวดล้อมด้วย
จุดมุ่งหมายของความรับผิดชอบที่แตกต่ างกัน คือ การส่งเสริมความเท่าเทียมที่สาคัญระหว่าง
ประเทศกาลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้ว ให้เป็ นกิจจะลักษณะมากกว่าแค่ความเท่าเทียมกันอย่างเป็ น
ทางการเท่านัน้ โดยจุดมุ่งหมายดังกล่าวต้องการทาให้มนใจว่
ั ่ าประเทศกาลังพัฒนาสามารถเข้ามาใน
ระบบของการปฏิบตั ิต ามกฎหมายกฎระเบียบเฉพาะเรื่อ งในช่วงเวลาที่เ หมาะสมซึ่งเท่ากับเป็ น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบในระยะยาวด้วย อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกันไม่ได้
ส่งผลให้เกิดการยกเว้นจากภาระทางกฎหมาย ภาระทางกฎหมายยังคงมีอยู่เพียงแต่วธิ ปี ฏิบตั ใิ ห้บรรลุ
ภาระทางกฎหมายเท่านัน้ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างเทคนิคในการปฏิบตั กิ ารภายใต้ความ
รับผิดชอบที่แ ตกต่ างกัน เช่น การก าหนดให้ม ีระยะเวลาผ่ อ นผัน (Grace Periods) การอนุ ญ าตให้
ดาเนินการล่าช้า (Delayed Implementation) และการกาหนดให้มภี าระผูกพันเข้มงวดน้อยกว่า (Less
Stringent Commitments) เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุป รัฐต่างๆ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้ องสิง่ แวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่
ยังยื
่ น แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศทีแ่ ตกต่างกัน รัฐต่างๆ จึงต้องแบก
รับความรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกัน หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ ตกต่างกันจึงให้สทิ ธิและภาระ
ผูก พันที่ไ ม่ส มมาตรเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทาให้เ กิดการยอมรับ
หลัก การดังกล่ าวในภาระผูก พันตามสนธิสญ
ั ญา ขณะเดียวกันก็หลีก เลี่ยงปั ญ หาที่เ กี่ยวกับ การดึง
มาตรฐานทางสิง่ แวดล้อมลงไปต่ าเกิน ที่สาคัญที่สุด คือ หลักการนี้สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบหลัก
เรื่องความยุติธรรมทางสิง่ แวดล้อม ที่กาหนดให้ประเทศที่รวยกว่าและที่ก่อให้เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้อม
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มากกว่าเป็ นผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบมากกว่า ทัง้ นี้โดยนาเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประนีประนอมและ
ความร่วมมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรับมือกับปั ญหาสิง่ แวดล้อม
ในทางปฏิบตั ิ หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ ตกต่างกันมีผลกระทบอย่างน้อยสองประการ
ดังนี้
o ประการแรก หลัก การนี้ เ รีย กร้อ งให้ร ฐั ทัง้ หลายที่เ กี่ย วข้อ งเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในมาตรการที่
ตอบสนองระหว่างประเทศซึง่ มีเป้ าหมายในการแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อม
o ประการทีส่ อง หลักการนี้นาไปสู่มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีก่ าหนดภาระหน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกันใน
ระหว่างรัฐทัง้ หลาย
ตัวอย่างการนาหลักการข้อที่ 7 ของปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ ว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่
แตกต่างกันไปใช้ เช่น ในมาตรา 3 ข้อ 159 และมาตรา 460 ของอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ค.ศ. 1992
บทสรุป
แนวคิดเรื่อง “ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม” เป็ นเรื่องใหม่ และมีววิ ฒ
ั นาการที่น่าสนใจทัง้ ในระดับ
โลกและระดับประเทศ โดย “ถ้อยคา” และ “แนวคิด” ดังกล่าว นอกจากจะมีทใ่ี ช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็ นประเทศแรกๆ แล้ว ยังมีการนาไปใช้ในหลายประเทศทัวโลก
่
รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็
ตาม ในบางกรณีการนาไปใช้อาจนาเอาเพียง “ถ้อยคา” ไปใช้เท่านัน้ โดยไม่ได้นา “แนวคิด” ทีเ่ ป็ นแกน
ร่วมกันในเรื่องดังกล่าวไปใช้ด้วย และในบางกรณีอาจนาไปใช้ทงั ้ “ถ้อยคา” และ “แนวคิด” โดยมีการ
ประยุกต์ดดั แปลงแนวคิดดังกล่าวให้เข้ากับบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมของ
ประเทศนัน้ ๆ ดังนัน้ ในการนาคาว่า “ความยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อม” ไปใช้นนั ้ ผูใ้ ช้ควรศึกษาแนวคิดของ
United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations, 1992. Article 3
PRINCIPLES In their actions to achieve the objective of the Convention and to implement its provisions, the
Parties shall be guided, inter alia, by the following: 1. The Parties should protect the climate system for the
benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their
common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country
Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.
59

United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations, 1992. Article 4
COMMITMENTS 1. All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their
specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:.....................
60
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คาดังกล่าวให้ชดั เจนเสียก่อนเป็ นเบื้องต้น โดยงานเขียนเรื่องนี้มขี อบเขตในการนาเสนอเพียงแนวคิด
พื้นฐานในระดับโลก และตัว อย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ สาหรับ ผู้ท่สี นใจตัว อย่างความ
ยุตธิ รรมทางสิง่ แวดล้อมในประเทศอื่นๆ โปรดติดตามผลงานของผูเ้ ขียนในโอกาสต่อไป
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อาจารย์ประจา คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจและความเชี่ยวชาญ
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ; กฎหมายสิง่ แวดล้อม; กฎหมายเกี่ยวกับการลดโลก
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2536 – 2537 ทีป่ รึกษากฎหมาย (โครงการจัดทาร่างกฎหมายสิง่ แวดล้อมลาว)
มูลนิธเิ อเชีย (ประเทศไทย)
2535 – 2536 ทีป่ รึกษากฎหมาย (โครงการจัดตัง้ ศูนย์กฎหมายลุ่มน้ าโขง)
มูลนิธเิ อเชีย (ประเทศไทย)
2535 – 2536 - ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
- นักวิจยั Thailand Institute of Public and International Affairs
2534 – 2535 Visiting Researcher, East Asian Legal Studies Program,
Harvard Law School.
2526 – 2528 ทนายความ, Bangkok International Law Office
หนังสือ
คนึงนิจ ศรีบวั เอี่ยม. กระบวนการยุติธรรมสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ: บทเรียนจากคดีมาบ
ตาพุด. สนับสนุ นการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยชุดโครงการวิจยั เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะและ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เดือนธันวาคม ปี
2552 จานวน 1,000 เล่ม
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งานวิ จยั
2551: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็ นภาคีพธิ สี ารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการ
ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกาจัด ,
สนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ
2552: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการศึกษาและจัดทาร่างกฎทีอ่ อกตามความในร่างพระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ว่าด้วยการกากับดูแลความปลอดภัย โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ , สนับสนุ นโดยสานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ
2554: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการศึกษานาร่องเรื่องการนาแนวคิดการเสริมสร้างสิทธิทางกฎหมายแก่คนยากจนและ
โครงการจัดการประชุมระดับชาติเพื่อนาเสนอแนวคิดการเสริมสร้างสิทธิทางกฎหมายให้กบั
คนยากจนในประเทศไทย, สนับสนุนโดยสานักงานปลัด กระทรวงยุตธิ รรม
2555: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการศึกษาวิจยั เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาที่สะอาด (Legal
Measures for Promotion of Clean Development), สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
2556: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อการจัดตัง้ ระบบรายงานข้อมูลก๊ าซ
เรือ นกระจก (GHG Reporting System), สนับสนุ นโดยองค์การบริห ารจัดการก๊ า ซเรือ น
กระจก (องค์การมหาชน)
- โครงการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศก าลัง พัฒ นา, สนับ สนุ น โดยองค์ก ารบริห ารจัด การก๊ า ซเรือ นกระจก (องค์ก าร
มหาชน)
2557: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการศึก ษากฎหมายเกี่ย วกับ การรายงานข้อ มูล ก๊ า ซเรือ นกระจกของต่ า งประเทศ,
สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2558: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ประเด็นด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อ งกับ
ระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระยะที่ 1,
สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
40

2559: หัวหน้ าโครงการและนักวิ จยั
- โครงการศึก ษาวิจยั เรื่อ ง “ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุ ษ ยชนและสิ่งแวดล้อ มเพื่อ การ
คุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น ”, สนับสนุ นโดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
---------------------------
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