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บทคดัย่อ 

ค าว่า “ความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อม (Environmental Justice)” หมายถึง ความเท่าเทยีมในการได้รบั
ประโยชน์จากสิง่แวดล้อมและความเป็นธรรมในการต้องรบัภาระจากอนัตรายสิง่แวดลอ้ม ความยุตธิรรมทาง
สิง่แวดล้อมสมัพนัธ์กบัแนวคดิเรื่องความยุตธิรรมทางสงัคม (Social Justice) โดยมอีงค์ประกอบร่วมกนั คอื 
ความยตุธิรรมทีก่ระจาย (Distributive Justice) ความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มกบัแนวคดิเรือ่งการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
(Sustainable Development) มปีระเดน็ทีผ่กูโยงกนัอยู่ในเรื่องการแจกจ่ายผลประโยชน์และค่าใชจ้่ายของการ
พฒันา ทัง้ภายในคนรุ่นเดยีวกนั (Intra Generation) และระหว่างคนต่างรุ่น (Inter Generations) น าไปสู่ความ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมสองประเภท คือ ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมภายในคนรุ่นเดียวกัน ( Intra-
generational Justice) กบั ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มระหว่างคนต่างรุน่ (Inter-generational Justice)  เพือ่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ย ัง่ยืนและจรรโลงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน  มีกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสบางประเภททีต่้องไดร้บัความสนใจเป็นพเิศษภายใตป้ฏญิญาแห่งกรุงรโิอว่าดว้ยสิง่แวดล้อมและ
การพฒันา (Rio Declaration of Environment and Development) ซึง่ไดแ้ก่ สตร ีเยาวชน และชุมชนพืน้เมอืง 
(Indigenous Communities)/ชมุชนทอ้งถิน่ (Local Communities) 

ในระดบัประเทศ ความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อมในประเทศสหรฐัอเมรกิา รู้จกักนัในทางตรงขา้มที่เป็น
ความอยุติธรรมสิง่แวดล้อม (Environmental Injustice) หรอืที่เรยีกว่า “การเหยยีดเชื้อชาติทางสิง่แวดล้อม 
(Environmental Racism)” โดยสหรฐัอเมรกิาได้พฒันาแนวคดิดงักล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมทาง
สิง่แวดลอ้มภายในประเทศอย่างเป็นรปูธรรม เช่น การก าหนดหลกัการความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม 17 ขอ้ 
การออกค าสัง่ของฝ่ายบรหิารว่าด้วยการกระท าของรฐับาลกลางในการให้ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมแก่
ประชากรส่วนน้อยและประชากรผู้มรีายได้ต ่า และการจดัตัง้หน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกบัความยุตธิรรมทาง
สิง่แวดลอ้มในรปูแบบต่างๆ ไดแ้ก ่ส านกังาน สภาทีป่รกึษา คณะท างาน และคณะกรรมการ ในระดบัโลก ความ
ยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มสามารถพจิารณาไดใ้นบรบิทของความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศพฒันา
แลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา (North-South Environmental Justice) ทีก่อ่ใหเ้กดิความอยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม
ต่อประเทศก าลังพฒันา อนัเป็นผลพวงจากการล่าอาณานิคม ด้วยเหตุนี้  ปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ จึงสร้าง
หลกัการต่างๆ ทีพ่ฒันามาจากหลกักฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืในการสรา้งเสรมิความยตุธิรรม
ทางสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึน้ในประชาคมโลก ได้แก่ หลกัความรบัผดิชอบของรฐัทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มของรฐัอืน่ หลกัการใหค้วามส าคญัแกป่ระเทศก าลงัพฒันา และหลกัความรบัผดิชอบรว่มกนัในระดบั
ทีแ่ตกต่างกนั (Common but Differentiated Responsibility)  

ค าส าคญั: ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อม; ความยุตธิรรมทางสงัคม; ความยุตธิรรมทีก่ระจาย; การพฒันาที่
ย ัง่ยนื; ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มภายในรุ่นเดยีวกนั; ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มระหว่างรุ่น; ปฏญิญา
แห่งกรุงริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ; ชุมชนพื้นเมือง/ชุมชนท้องถิ่น ; การเหยียดเชื้อชาติทาง
สิง่แวดล้อม; ความอยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อม; ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศพฒันาแล้วกบั
ประเทศก าลงัพฒันา; หลกัความรบัผดิชอบรว่มกนัในระดบัทีแ่ตกต่างกนั  
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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; Intra-
generational Justice; Inter- generational Justice; Rio Declaration of Environment and Development; 
Indigenous Communities/ Local Communities; Environmental Injustice; Environmental Racism; North-
South Environmental Justice; Common but Differentiated Responsibility 
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บทน า 

ค าว่า “ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อม (Environmental Justice)” ที่ใช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ 

ระยะแรกจะเน้นดา้น “ความอยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม (Environmental Injustice)” โดยมกีรอบแคบเพยีง

ความไม่เท่าเทียมในเรื่องเชื้อชาติที่เรียกว่า “การเหยียดเชื้อชาติทางสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Racism)” เท่านัน้ ต่อมา แนวคดินี้ไดพ้ฒันาอย่างก้าวหน้าในสงัคมอเมรกินัและขยายวงกว้างออกไปใน

หลายประเทศทัว่โลก ท าใหค้วามยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มนอกจากจะหมายถงึความไมเ่ท่าเทยีมทางเชือ้

ชาติแล้ว ยงัมคีวามหมายรวมไปถึงความไม่เท่าเทยีมทางเพศ รายได้ อายุ รวมทัง้สทิธขิองคนในรุ่น

อนาคต และสทิธขิองประเทศก าลงัพฒันาดว้ย กล่าวอกีนยัหน่ึง ประเดน็ทีว่่า “ยตุธิรรมส าหรบัใคร?” เป็น

เรื่องทีต่้องพจิารณารวมอยู่ในประเดน็สิง่แวดลอ้มเสมอ และเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มทีเ่ปราะบางทุก

ประเภท ไมเ่ฉพาะแต่เพยีงกลุ่มทางเชือ้ชาตเิท่านัน้  

1. ความยุ ติ ธ รรมทางสังคม  (Social Justice)  กับ  ความยุ ติ ธ รรมทาง ส่ิ งแวด ล้อม 

(Environmental Justice)  

แนวคดิเกี่ยวกบั  “ความยุตธิรรม (Justice)” ตามค าอธบิายของ จอห์น รอลว์ส (John Rawls) จาก

งานเขยีนของเขาสองเรื่อง คอื ทฤษฎคีวามยุตธิรรม (A Theory of Justice) ในปี ค.ศ. 1971 และความ

ยตุธิรรมในฐานะความเป็นธรรม (Justice as Fairness: A Restatement) ในปี ค.ศ. 2001 สรปุไดว้่า เขา

ไม่เหน็ด้วยกบัความยุตธิรรมตามแนวคดิแบบอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ที่มองว่าความเป็น

ธรรมทางสงัคมคอืการใหป้ระโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดแก่คนส่วนมากของสงัคม เพราะแนวคดิดงักล่าวท าใหค้นส่วน

น้อยของสงัคมถูกลดิรอนสทิธิ เขาเสนอว่าควรพจิารณาเนื้อหาของความยุติธรรมในฐานะที่เป็นการ

ปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งเป็นธรรม (Justice as Fairness) โดยสงัคมทีม่คีวามยตุธิรรมนัน้ กฎหมายและสถาบนั

ต่างๆ ไม่ควรใหป้ระโยชน์กบัคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดบนต้นทุนของคนบางกลุ่ม โดยอาศยัเหตุจากการที่คน

ในสงัคมมคีวามแตกต่างกนัตามธรรมชาติและมพีื้นเพทางสงัคมที่แตกต่างกนั จอห์น รอลว์ส เห็นว่า 

“ความยุตธิรรมทางสงัคม (Social Justice)” จะเกดิขึน้ได้จะต้องสรา้งความยุตธิรรมเกี่ยวกบั “โครงสรา้ง

พืน้ฐานของสงัคม” ซึง่หมายถงึ การทีส่ถาบนัหลกัของสงัคมต้องกระจายสทิธมิลูฐานและหน้าที ่รวมถงึ

ก าหนดการจดัแบ่งผลประโยชน์จากความร่วมมอืทางสงัคม โดยสรุปคอืตอ้งมกีารประนีประนอมระหว่าง

เสรภีาพ (Liberty) กบัความเสมอภาค (Equality) อย่างมหีลกัการ โดยอาศยัความยุติธรรมที่กระจาย 

(Distributive Justice)1 

                                                           
1 ผูส้นใจงานของจอหน์ รอลสส์ามารถอ่านไดจ้ากงานฉบบัแปลเรื่อง “ว่าดว้ยทฤษฎคีวามยุตธิรรมและชวีติของ

จอหน์ รอลส”์.  ศุภชยั ศุภผล, ผูเ้ขยีน. ปิยศลิป์ บุลสถาพร, บรรณาธกิาร. ส านักพมิพ:์ วคิตอรี ่จ านวนหน้า: 248 หน้า 
ปกอ่อน พมิพค์รัง้ที ่1 — มนีาคม 2558. 
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ส าหรบัค าว่า “ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม (Environmental Justice)” นัน้มคีวามหมายทีแ่ตกต่าง

กนัในแต่ละชุมชนและสถาบนัการศกึษา โดยขึน้อยู่กบัสถานที ่เวลา และมุมมอง และมกัจะมกีารอธบิาย

ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมในรูปของความอยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อม (Environmental Injustice) ที่

แสดงสภาพทีม่กีารกระจายความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มซึง่ไม่เป็นธรรมกบัคนบางกลุ่ม ความยตุธิรรมทาง

สิง่แวดล้อมจงึน ามาใช้เป็นกรอบคดิในการอธบิายถึงการขจดัให้สิ้นไปซึ่งสภาพของความไม่เท่าเทียม

ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม นิยามโดยทัว่ ไปของค าว่ า  “ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Justice)” มกัจะหมายถงึ ความเชื่อที่ว่าประชาชนทุกคนควรมสี่วนร่วมอย่างเท่าเทยีม

กนัในการไดร้บัประโยชน์จากสิง่อ านวยความสะดวกทางสิง่แวดลอ้มและในการตอ้งรบัภาระจากอนัตราย

สิง่แวดล้อม ทัง้นี้โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่างทางเชื้อชาตหิรอืระดบัทางเศรษฐกิจและสงัคม2 ความ

ยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มอาจจ าแนกลกัษณะยอ่ยไดด้งันี้ 

o ความยุติธรรมทีก่ระจาย (Distributive Justice) ซึ่งหมายถึง ความยุติธรรมเชิงพื้นที่ทาง

กายภาพในการกระจายทัง้อนัตราย ความเสีย่ง และผลประโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างเท่าเทยีม

กนั ยกตวัอย่าง เช่น การสมัผสัสารพษิในการท างาน การก าหนดพืน้ทีห่ลุมฝังกลบ การก าหนด

พื้นที่อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพษิ การสกดัทรพัยากรธรรมชาตอิอกมาใช้ประโยชน์ การเขา้ถงึ

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และการจดัโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ อาทิ ทางหลวง การขนส่ง

สาธารณะ การเกบ็ขยะ เป็นตน้3 

o ความยุติธรรมเชงิกระบวนการ (Procedural Justice) ซึ่งหมายถึง การให้โอกาสพลเมอืง

อย่างเท่าเทยีมกนัในการเขา้ถงึขอ้มลู  ในการมสี่วนร่วม และในการเขา้ถงึกระบวนการเรยีกรอ้ง

ความยตุธิรรมในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ยกตวัอยา่ง เช่น การเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการสมัผสั

กบัสารพษิ การเขา้ถงึชุมชนทางวทิยาศาสตรเ์กี่ยวกบัล าดบัความส าคญัของการวจิยัและการ

ออกแบบ การมสี่วนร่วมในการศกึษาเกี่ยวกบัการทดลองทางคลนิิก การเขา้ถงึหน่วยงานก ากบั

ดูแลในระหว่างการตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

o ความยุตธิรรมทีเ่ป็นการยอมรบั (Justice as Recognition) ซึง่หมายถงึ การให้การยอมรบัที่

เท่าเทยีมกนัทางดา้นสิง่แวดลอ้มในหมู่ประชาชน กลุ่มชนต่างๆ หรอืท าเลสถานทีต่่างๆ โดยไม่

เลอืกปฏบิตัใินเรื่องเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา ชาตพินัธุ ์และอื่นๆ เพื่อเสรมิความยุตธิรรมทีก่ระจาย

                                                           
2 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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และความยตุธิรรมเชงิกระบวนการ โดยมุง่เน้นกระบวนการทางวฒันธรรมและสถาบนัทีข่จดัการ

ดูหมิน่ หมิน่ประมาท ดูถูก และรงัเกยีจที่เป็นการลดคุณค่าของประชาชนบางกลุ่มหรอืสถานที่

บางแห่ง ความยุตธิรรมทีเ่ป็นการยอมรบัเป็นแนวคดิทีส่ าคญัของความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม 

เพราะการขาดการยอมรบัไม่เป็นแต่เพียงท าให้เกิดการกระจายที่ไม่เป็นธรรมเท่านัน้ แต่ยงั

น าไปสู่การกระจายต่อของความอยตุธิรรมอกีดว้ย4 

1.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม (Environmental Justice) กบั 

การพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development)  

ค าว่า “การพฒันาที่ย ัง่ยนื (Sustainable Development)”5 ได้มกีารให้ความหมายไว้หลาย

แบบ แต่ความหมายที่นิยมใช้อ้างองิมากที่สุดคอืความหมายที่ใช้กนัในเอกสารชื่อ “อนาคตร่วมกนัของ

เรา (Our Common Future)” หรือที่รู้จกัในชื่อ “รายงานบรุนด์ทแลนด์ (Brundtland Report)” โดยมี

ความหมายและองคป์ระกอบดงันี้:-6 

“การพฒันาทีย่ ัง่ยนื คอื การพฒันาทีต่อบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบนั (Present 

Generation)  โดยไม่สูญเสียความสามารถของคนรุ่นอนาคต ( Future Generation)  ทีจ่ะ

ตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา”7 

จากความหมายขา้งตน้ การพฒันาทีย่ ัง่ยนืมอีงคป์ระกอบสองเรือ่ง คอื  

1) แนวคดิเรื่องความต้องการ (Needs) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความต้องการทีจ่ าเป็นของคน

ยากจนทีค่วรไดร้บัการจดัล าดบัความส าคญัก่อน 

2) แนวคิดเรื่องข้อจ ากัด (Limitations) ที่ก าหนดโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละ

องคก์รทางสงัคมเกี่ยวกบัความสามารถของสิง่แวดลอ้มที่จะตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบนั

และคนในอนาคต 

                                                           

  4 Yoo, Yeji. “Renewable energy development and environmental justice in Thailand: A case of biomass 
power plant in Roi-Et province”, วารสารสงัคมศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , ปีที่ 45 ฉบบัที่ 1 
มกราคม-มถุินายน 2558, หน้า 31. 
  5 โปรดศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัค านี้ใน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื”, ส านักความร่วมมอื
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ, ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. บรษิทัอมรนิทรพ์ริ้นติง้แอนดพ์บัลชิชิง่จ ากดั (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. 

http://www.iisd.org/topic/sustainable-development
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ความยุติธ รรมทางสิ่ง แวดล้อม (Environmental Justice)  กับ  การพัฒนาที่ย ั ง่ ยืน 

(Sustainable Development) มปีระเดน็ที่ผูกโยงกนัอยู่ในเรื่องการแจกจ่ายผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย

ของการพฒันา ทัง้ภายในคนรุน่เดยีวกนั (Intra Generation) และระหว่างคนต่างรุน่ (Inter Generations) 

โดยมีข้อตระหนักร่วมกันในการท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และในการเพิ่มการเข้าถึง

ทรพัยากรใหม้ากขึน้ ท าให ้“ความเท่าเทยีม” ในการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตกิลายเป็นประเดน็ร่วมกนั

ที่โดดเด่น ขบวนการความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Movement) สามารถชู

ประเดน็บทบาทของชุมชนจากการถูกปฏบิตัดิว้ยความอยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มไดเ้ด่นชดักว่าเอกสาร

ระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการพฒันาที่ย ัง่ยนืที่แสดงให้เหน็ถงึบทบาทของรฐัและปัจเจกชนในการได้รบั

ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม8 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความอยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มทีเ่หน็ได้จากชุมชน

ผวิสแีละชุมชนทีม่รีายไดต้ ่า ที่ต้องรบัภาระทางสิง่แวดลอ้มมากเกนิสดัส่วนทีเ่หมาะสม แต่กลบัไม่ไดร้บั

ผลประโยชน์ทางสิง่แวดลอ้มในสดัส่วนทีส่มควร9  

1.2 ประเภทของความยติุธรรมทางส่ิงแวดล้อม 

ความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ดงันี้ 

1.2.1 ความเ ป็นธรรมห รือความยุ ติ ธ รรมระห ว่ าง รุ่ น  ( Inter-generational 

Equity/Fairness /Justice) หมายถงึความเป็นธรรมหรอืความยตุธิรรมระหว่างคนต่างรุ่นกนั (Different 

Generations) ในการใช้สภาพแวดล้อมที่จะต้องไม่ใช้มากเกินไปโดยคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งจนถึงจุดที่จะไม่

เหลอืสิง่แวดลอ้มทีม่คีุณภาพไวใ้หค้นรุ่นอนาคต (Future Generations) ไดใ้ชบ้า้งเลย แนวคดิดงักล่าวนี้

เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการสรา้งนโยบายสิง่แวดลอ้ม (Environmental Policy) และกฎหมายสิง่แวดล้อม 

(Environmental Law)  

1. 2. 2 ความ เ ป็นธรรมห รือความยุ ติ ธ ร รมภ าย ในรุ่ น  ( Intra-generational 

Equity/Fairness /Justice) หมายถึงความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมในการใช้สิ่งแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาตทิี่มอียู่อย่างจ ากดัระหว่างคนในรุ่นเดยีวกนั ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีาร

                                                           

  8 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 
 

http://www.ielrc.org/content/w9601.pdf
http://scholarship.law.missouri.edu/jesl/vol19/iss1/5
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แบ่งสนัปันส่วนทีเ่ป็นธรรมไมเ่พยีงแต่ในบรรดาทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูเ่ท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึการ

พฒันาที่จะต้องไม่ไปท าลายทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านัน้ดว้ย แนวคดิดงักล่าวนี้เป็นพื้นฐานส าคญัของ

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืซึง่หมายถงึการพฒันาที่จะต้องไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ ความเป็นธรรมหรอืความ

ยตุธิรรมภายในรุ่นรวมถงึการประเมนิความเป็นธรรมระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ภายในคนรุ่นเดยีวกนั

ดว้ย 

1.3 ความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมส าหรบักลุ่มผู้ด้อยโอกาสบางประเภทภายใต้หลกัการ

บางข้อของปฏิญญาแห่งกรุง ริโอว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration of 

Environment and Development)   

ในการจะบรรลุวตัถุประสงค์เรื่องการพฒันาที่ย ัง่ยนืนัน้ มคีนบางกลุ่มบางประเภทที่ต้อง

ไดร้บัความสนใจเป็นพเิศษเนื่องจากเป็นคนที่มกัอยู่ในฐานะดอ้ยโอกาสกว่าคนส่วนใหญ่ในสงัคม ทัง้ๆ ที่

ในความเป็นจรงิแลว้ คนกลุ่มนี้มบีทบาทส าคญัต่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม และต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเป็น

อย่างยิง่ ปฏญิญาแห่งกรุงริโอฯ ได้ก าหนดบทบาทและการปฏบิตัิต่อคนกลุ่มนี้เป็นพเิศษเพื่อจรรโลง

ความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดแ้ก่ สตร ีเยาวชน และชุมชนพืน้เมอืง/ชุมชนทอ้งถิน่ ดงันี้ 

1.3.1 บทบาทของสตรีภายใต้หลกัการข้อท่ี 20 ของปฏิญญาแห่งกรงุริโอฯ   

หลกัการขอ้ที่ 20 ของปฏญิญาแห่งกรุงรโิอฯ ก าหนดว่า “สตรมีบีทบาทส าคญัในการพฒันา

และจดัการสิง่แวดล้อม ดงันัน้ การมสี่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรจีงึจ าเป็นต่อการบรรลุถึงการพฒันา

อย่างยัง่ยนื (Women have a vital role in environmental management and development. Their full 

participation is therefore essential to achieve sustainable development.)” 

หลกัการดงักล่าวรบัรองความส าคญัในบทบาทของสตรใีนฐานะเป็นผู้ที่มคีวามเกี่ยวข้อง

ใกล้ชดิกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างมาก ทัง้ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์ ผู้จดัการ และผู้

ได้รบัผลกระทบตัง้แต่ระดบัครวัเรอืนไปจนถึงระดบัการผลิต กล่าวคือ ในระดบัครวัเรอืน สตรดีูแล

ครอบครวัดว้ยการจดัหาอาหารและปัจจยัสีโ่ดยการน าทรพัยากรธรรมชาตมิาใชอุ้ปโภคบรโิภค ก าจดัขยะ

ของครวัเรอืน และเป็นต้นแบบให้กบัลูกในการใช้ชวีติเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ในระดบัการผลติ สตรี

ประกอบอาชีพที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น สตรีในภาคเกษตรกรรมใช้ปุ๋ ย/สารเคมใีนการท า

การเกษตร อย่างไรกต็าม สตรยีงัคงมอุีปสรรคในการมสี่วนร่วมตดัสนิใจเพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น 

การขาดโอกาสเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะ และความรู ้ดงันัน้ เพื่อให้การจดัการและรกัษาสิง่แวดลอ้ม
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ประสบผลส าเรจ็ และเพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม จงึต้องสนับสนุนใหส้ตรเีขา้ไปมสี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม   

เพื่อใหเ้กดิความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งพฒันาความเสมอภาคในการ

มสี่วนร่วมของผูห้ญงิในการจดัการและแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในการประชุมระดบัโลกด้านสตรขีอง

สหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2538 นานาประเทศรวมทัง้ประเทศไทยได้ร่วมกันรบัรองปฏิญญาและ

แผนปฏบิตักิารปักกิง่ (Beijing Declaration and Platform for Action) เพื่อพฒันาใหส้ตรมีสี่วนร่วมและ

ได้รบัประโยชน์จากกจิกรรมในสงัคม/ชุมชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีม โดยปฏญิญาและแผนปฏบิตัิ

การปักกิ่งมวีตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สามประการ คอื 1) การส่งเสรมิให้สตรมีอี านาจในการตดัสินใจ

เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมในทุกระดบั 2) การบูรณาการข้อตระหนักและข้อพิจารณาในเรื่องเพศเข้าไปใน

การเมอืงและโครงการต่างๆ เกี่ยวกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และ 3) การสรา้งความเขม้แขง็หรอืจดัตัง้กลไก

ต่างๆ ทัง้ในระดบัภายในประเทศ ระดบัภูมภิาค และระดบัระหว่างประเทศ เพื่อประเมนิผลกระทบของ

การพฒันาและนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอสตร1ี0  

1.3.2 บทบาทของเยาวชนภายใต้หลกัการข้อท่ี 21 ของปฏิญญาแห่งกรงุริโอ 

หลกัการขอ้ที ่21 ของปฏญิญาแห่งกรุงรโิอฯ ก าหนดว่า “ความคดิสรา้งสรรค ์อุดมคต ิและ

ความกลา้หาญของเยาวชนของโลกควรถูกน ามาขบัเคลื่อนใหเ้กดิความเป็นหุน้ส่วนโลก เพื่อบรรลุถงึการ

พฒันาที่ย ัง่ยนืและอนาคตที่ดขี ึ้นของทุกคน (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.)” 

หลกัการดงักล่าวรบัรองความส าคญัในบทบาทของเยาวชนในฐานะเป็นผู้ที่ไม่เพยีงแต่จะ

ไดร้บัมรดกความรบัผดิชอบในการดูแลโลกต่อไปเท่านัน้ แต่ยงัเป็นประชากรทีม่จี านวนมากในประเทศ

ก าลงัพฒันาด้วย โดยเดก็และเยาวชนทัง้ในประเทศก าลงัพฒันาและในประเทศที่พฒันาแล้วเป็นผู้ที่มี

ความเสีย่งสูงในการได้รบัผลกระทบจากความเสื่อมโทรมทางสิง่แวดล้อม นอกจากนี้ การจดัการศึกษา

ให้กบัเดก็และเยาวชนภายใต้กระบวนทศัน์แบบเก่าโดยสถาบนัการศกึษายงัไม่สามารถสรา้งทศันคตทิี่

ย ัง่ยืนให้กับอนาคตของเขาด้วย ทัง้ๆ ที่เขาเหล่านี้มีศักยภาพในการเป็นผู้สนับสนุนความคิดด้าน

สิง่แวดลอ้มทีม่คีวามตระหนกัสงูกลุ่มหนึ่ง จงึมคีวามจ าเป็นทีค่นกลุ่มนี้จากทุกส่วนของโลกควรมสี่วนร่วม

อย่างแขง็ขนัในกระบวนการตดัสนิใจทุกระดบัทีเ่กี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม เพราะมนัมผีลต่อชวีติของพวกเขา

                                                           

  10 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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ทัง้ในวนัน้ีและมผีลกระทบต่อพวกเขาในอนาคตดว้ย ดว้ยเหตุนี้ ผลประโยชน์ของเดก็และเยาวชนจงึควร

ไดร้บัการปกป้องและด าเนินการอย่างเตม็ทีโ่ดยผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มและการ

พฒันา ทัง้นี้ เพื่อปกป้องการพฒันาที่ย ัง่ยนื11 และเพื่อให้เกดิความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมส าหรบัคน

กลุ่มนี้ การจดัการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบใหก้บัเดก็และเยาวชน จะต้องหลุดจากกรอบคดิทีเ่น้น

แต่ทศิทางทีไ่มย่ ัง่ยนืดว้ย12 

1.3.3 บทบาทของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ินภายใต้หลกัการข้อท่ี 22  ของ

ปฏิญญาแห่งกรุงริโอฯ  (Role of  Indigenous and Local Communities under Principle 22 of 

Rio Declaration) 

หลกัการข้อที่ 22 ของปฏญิญาแห่งกรุงรโิอฯ ก าหนดว่า “ชนพื้นเมอืงและชุมชนของเขา 

รวมทัง้ชุมชนทอ้งถิน่อื่นๆ มบีทบาทส าคญัในการจดัการและการพฒันาสิง่แวดลอ้ม เพราะเขามคีวามรู้

และมแีนวปฏบิตัสิบืทอดกนัมา รฐัทัง้หลายควรจะต้องยอมรบั และให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อ

เอกลกัษณ์ วฒันธรรม และประโยชน์ของพวกเขา รวมทัง้ท าใหเ้ขามสี่วนรว่มอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อให้

บรรลุถงึการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (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.)” 

ค าว่า “ชนพืน้เมอืง (Indigenous People)” ไม่มคี านิยามทีต่รงกนั แต่มคี าอธบิายลกัษณะที่

รว่มกนัอยู ่ไดแ้ก่ การมจี านวนประชากรทีไ่ม่มากนกัเมื่อเทยีบกบัประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทีอ่าศยั

อยู ่การมภีาษาเป็นของตวัเอง การปฏบิตัติามขนบธรรมเนียมทางวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ การมหีรอื

เคยมดีนิแดนและอาณาเขตเป็นของตนเองโดยมคีวามผูกพนักบัดนิแดนหรอือาณาเขตดงักล่าวในระดบั

ต่างๆ และการระบุตวัตนของเขาเองว่าเป็นชนพื้นเมอืง เป็นที่คาดการณ์ว่าทัว่โลกมชีนพื้นเมอืงอยู่

ประมาณ 370,000,000 คน จาก 5,000 กลุ่มชนทีแ่ตกต่างกนัใน 90 ประเทศทัว่โลก โดยสามารถพบชน

พื้นเมอืงในทุกภูมภิาคของโลก และประมาณ 70% ของพวกเขาอาศัยอยู่ในภูมภิาคเอเชีย คิดเป็น

                                                           

  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 ตวัอย่างของชนพื้นเมอืง 

ไดแ้ก่ อนินุย (Inuit) ในอารก์ตกิ อนิเดยีนแดงในอเมรกิา ผูล้่าสตัวแ์ละเกบ็ของป่าเร่ร่อนในอเมซอน คน

เลีย้งสตัวใ์นแอฟรกิาตะวนัออก และชนเผ่าในฟิลปิปินส1์3 

วิถีชีวิตที่มีล ักษณะโดดเด่นของชนพื้นเมืองจ าเป็นต้องอาศัยการเข้าถึงที่ดินและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิดงันัน้ การพฒันาทีย่ ัง่ยนืจงึเป็นขอ้พจิารณาทีส่ าคญัของชนพืน้เมอืงทัว่ทุกมุมโลก 

เพราะการพฒันาเศรษฐกิจและการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทุกชนิดซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานและการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศธรรมชาตก่ิอใหเ้กดิความเสีย่งเป็นพเิศษต่อการอยู่รอดทาง

กายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และต่อการประกอบอาชีพดัง้เดิมและความรู้ด้าน

สิง่แวดลอ้มของพวกเขา แมแ้ต่พลงังานสเีขยีวหลายรปูแบบ เช่น ไฟฟ้าพลงัน ้า และเชือ้เพลงิชวีภาพ ก็

เกีย่วขอ้งกบัการท าลายดนิแดนและวถิชีวีติของชนพืน้เมอืง เพื่อใหเ้กดิความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม จงึ

มคีวามส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท าใหแ้น่ใจว่าชนพื้นเมอืงจะได้รบัการปกป้องเป็นพเิศษ และสทิธขิองชน

พื้นเมอืงจะได้รบัการส่งเสริมและการเคารพ  ทัง้นี้ ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชน

พืน้เมอืง (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) จงึไดก้ าหนดหลกัการเรื่องการ “ให้

ความยนิยอมอย่างสมคัรใจ ล่วงหน้า และได้รบัขอ้มูลพอเพยีง (Free, Prior and Informed Consent)”

โดยชนพื้นเมอืงในการตดัสนิใจทุกเรื่องที่มผีลกระทบต่อสทิธ ิดนิแดน และทรพัยากรในปัจจุบนัหรอื

อนาคตของเขา14 

2. ความยติุธรรมทางส่ิงแวดล้อม (Environmental Justice) กบั การเหยียดเช้ือชาติทาง

ส่ิงแวดล้อม (Environmental Racism): กรณีของสหรฐัอเมริกา 

ในสหรฐัอเมรกิา ไม่ใช่คนอเมรกิันทุกคนจะมโีอกาสเข้าถึงอากาศที่สะอาด น ้าดื่มที่สะอาด 

สวนสาธารณะทีส่ะอาด หรอืมโีอกาสท างานในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและสะอาดเหมอืนกนัเสมอไป 

คนแอฟรกินัอเมรกินั คนอเมรกิาใต ้คนเอเชยี คนหมู่เกาะแปซฟิิค และชนพืน้เมอืงอเมรกินั อยู่ในกบัดัก

สภาพแวดลอ้มทีม่มีลพษิอนัมสีาเหตุมาจากเชือ้ชาตแิละสผีวิ ผูอ้าศยัอยูใ่นชุมชนเหล่านี้ไดร้บัความเสี่ยง

ทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ชุมชนคนผวิสบีางแห่งต้องรบัภาระปัญหามลพษิ

ของชาตแิทนคนทัง้ชาต ิตวัอย่างเช่น ในปีค.ศ. 1982 แหล่งชุมชนของคนชนบทที่ยากจนและส่วนใหญ่

                                                           

  13 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- and-
development/sustainable-development 

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/indigenouspeoples
http://www.iwgia.org/environment-and-development/sustainable-development
http://www.iwgia.org/environment-and-development/sustainable-development
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เป็นคนแอฟรกินัอเมรกินัในเมอืง Warren County มลรฐั North Carolina ถูกเลอืกให้เป็นแหล่งฝังกลบ

สาร PCBs (Polychlorinated Biphenyls) ซึง่เป็นสารเคม ีไมใ่ช่ดว้ยเหตุผลว่าเป็นทางเลอืกทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่ดว้ยเหตุผลทีว่่าเป็นกรณทีีไ่ม่มอี านาจทีจ่ะต่อต้านมากกว่า จงึไดเ้กดิขบวนการทางสงัคม

เพื่อตอบโต้กรณีดงักล่าว โดยมกีารจดัตัง้ขบวนการความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมระดบัชาต ิ(National 

Environmental Justice Movement) ขึน้ ในช่วงเวลาการประท้วงและการเดนิขบวนเพื่อตอบโต้การฝัง

กลบดงักล่าว ได้มกีารประดษิฐ์ค าว่า “การเหยยีดเชื้อชาตทิางสิง่แวดล้อม (Environmental Racism)” 

ขึน้15 

2.1 ขบวนการความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมระดับชาติ (National Environmental 

Justice Movement) 

ค าว่า “การเหยยีดเชือ้ชาตทิางสิง่แวดลอ้ม (Environmental Racism)” หมายถงึ การกดีกนั

ทางเชือ้ชาตใินประเดน็ต่อไปนี้:-16 

o ในการสรา้งนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

o ในการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมาย  

o ในการพุ่งเป้าชุมชนคนผวิสใีห้เป็นแหล่งก าจดัขยะและสถานที่ตัง้โรงงานที่ปล่อย

มลพษิ 

o ในการลงโทษอย่างเป็นทางการโดยการปล่อยสารพษิทีคุ่กคามต่อชวีติในชุมชนคน

ผวิส ี

o ในประวตัศิาสตรว์่าด้วยการตดัคนผวิสอีอกจากกลุ่มคนทางสิง่แวดล้อมในกระแส

หลกั คณะกรรมการผู้มอี านาจตดัสนิใจ คณะกรรมาธกิาร และองค์กรทางกฎระเบียบ

ต่างๆ  

การเหยยีดเชื้อชาติทางสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีการเลอืกท าเลส าหรบัตัง้

โรงงานหรอืสถานประกอบการที่ปล่อยขยะมพีษิเท่านัน้ แต่ยงัขยายความไปถงึกรณีที่โรงงานผลติสาร

ตะกัว่ สารเคมกี าจดัแมลง และปิโตรเคมทีีส่่งผลกระทบอยา่งมากและอย่างไมไ่ดส้ดัส่วนต่อชุมชนคนผวิสี

ดว้ย17 การต่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มปรากฏอย่างเขม้ขน้ในชุมชนต่างๆ ที่ไดช้ื่อ

ว่าเป็น “เขตแห่งการอุทศิ (Sacrifice Zones)” ตวัอย่าง เช่น Altgeld Gardens ในพื้นที่ทางตะวนัออก

                                                           

  15 Bullard, D. Robert. (Editor) Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots, South 
End Press: Boston, MA, USA, 1993, p. 3. 

  16 Ibid. 
  17 Ibid, p. 4. 
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เฉียงใต้ของเมอืง Chicago มลรฐั Illinois ไดถู้กขนานนามว่าเป็น “โดนัทพษิ (Toxic Doughnut)” เพราะ

เป็นบรเิวณที่ถูกล้อมรอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพษิ หรอื บรเิวณที่ถูกขนานนามว่า 

“ถนนมะเรง็ (Cancer Alley)” บนดนิแดนของชนพื้นเมอืง Navaho ใน East St. Louis มลรฐั Louisiana 

ทีม่กีารท าเหมอืงแร่ยเูรเนียม และในชุมชนชาวนา โดยผูใ้ชแ้รงงานและครอบครวัของเขาต้องรบัสารพษิ

จากสารเคมีก าจัดแมลงเป็นประจ า18 ค าว่า “การเหยียดเชื้อชาติทางสิ่งแวดล้อม” เป็นค าที่ใช้ใน

สหรฐัอเมรกิาควบคู่กบัค าว่า “ความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม” และบางครัง้กใ็ชแ้ทนค าว่า “ความยตุธิรรม

ทางสิ่งแวดล้อม” ซึ่งต่อมาค าหลงันี้ได้ขยายออกไปใช้ในประเทศก าลังพัฒนาในบรบิทของความอ

ยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มดว้ย 

การประท้วงที่ Warren County น าไปสู่การจดัท ารายงานระดบัชาตเิป็นครัง้แรกในชื่อขยะ

และเชื้อชาติที่มีพิษ (Toxic Waste and Race) โดยคณะกรรมการเพื่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติ 

(Commission for Racial Justice) โดยมีเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงสถานประกอบการเกี่ยวกับขยะกับ

คุณลกัษณะทางประชากร โดยพบว่าเชือ้ชาตเิป็นตวัแปรส าคญัทีสุ่ดในบรรดาตวัแปรต่างๆ ในการเลอืก

ท าเล โดยเป็นตวัแปรที่มอีิทธพิลสูงเสียยิง่กว่าความยากจน ราคาที่ดนิ และกรรมสทิธิใ์นที่อยู่อาศัย 

นอกจากนี้ ในปีค.ศ. 1991 ได้มกีารประชุมสุดยอดแห่งชาต ิครัง้ที่ 1 ว่าด้วยความเป็นผู้น าของชนผวิสี

ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  (National People of Color Environmental Leadership Summit)  จัด ขึ้ นที่ ก รุ ง 

Washington, DC ใชเ้วลาประชุม 4 วนั มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมที่เป็นผูแ้ทนจากมลรฐัต่างๆ 50 มลรฐั และมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดบัรากหญ้าและผู้น าของชาตต่ิางๆ จากทัว่โลก 650 คน เนื้อหาของการประชุม คอื 

การขยายขอบเขตขบวนการความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมให้กว้างกว่าประเดน็สารพษิเท่านัน้ โดยให้

รวมไปถึงประเด็นสาธารณสุข ความปลอดภยัของผู้ท างาน การใช้ที่ดิน การขนส่ง ที่อยู่อาศัย การ

แบ่งปันทรพัยากร และการเพิม่ขดีความสามารถใหแ้ก่ชุมชนดว้ย นอกจากนี้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยงัมกีาร

แลกเปลี่ยนกลยุทธเ์ชงิปฏบิตักิาร ก าหนดนิยามของขบวนการสิง่แวดลอ้ม และพฒันาแผนงานร่วมกนั 

เพื่อเสนอปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อประชาชนผวิสทีัง้ในสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก ทัง้นี้ ผูแ้ทนใน

การประชุมไดร้ว่มกนัรบัหลกัการความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม 17 ขอ้ ซึง่ต่อมาไดพ้ฒันามาเป็นแนวทาง

ส าหรบัการจดัระเบยีบ การสรา้งเครอืขา่ย และการสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกบัองคก์ารเอกชน (Non-

governmental Organizations)19 

                                                           

  18 Ibid. 
  19 Bullard, D. Robert. “Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters”, Vol. 49, No. 3/4 
(Autumn - Winter, 2001), p. 151. 
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2.2 หลกัการความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม 17 ข้อจากการประชุมสุดยอดแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

1 ว่าด้วยความเป็นผู้น าของชนผิวสีด้านส่ิงแวดล้อม (National People of Color Environmental 

Leadership Summit) 

หลกัการความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม 17 ขอ้จากการประชุมสุดยอดแห่งชาต ิครัง้ที ่1 ว่า

ดว้ยความเป็นผูน้ าของชนผวิสดีา้นสิง่แวดลอ้ม ท าหน้าทีเ่ป็นเอกสารทีก่ าหนดการเคลื่อนไหวระดบัราก

หญา้เพื่อขบัเคลื่อนความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม เอกสารดงักล่าวมเีนื้อหาดงัต่อไปนี้20 

อารมัภบท: เรา ผูเ้ป็นชนผิวสี -- มารวมกนัอยู ่ณ ทีป่ระชุมสุดยอดหลากชาตวิ่าดว้ยความ

เป็นผูน้ าของชนผวิสดีา้นสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ริม่ตน้สรา้งความเคลื่อนไหวของประชาชนผวิสเีพื่อต่อสู้

กบัการท าลายและการเอาดนิแดนและกลุ่มชนของพวกเราไป เพื่อจดัสรา้งขึน้ใหม่ซึง่การพึ่งพงิ

องิกนัทางจติวญิญาณต่อความศกัดิส์ทิธิข์องแมธ่รณ ีเพื่อเคารพและฉลองวฒันธรรม ภาษา และ

ความเชื่อแบบต่างๆ ของพวกเราเกี่ยวกบัโลกที่เป็นธรรมชาต ิและบทบาทของพวกเราเองใน

การเยยีวยาตัวเราเอง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสรมิทางเลือกทาง

เศรษฐกิจที่อ านวยคุณประโยชน์ให้กบัการพฒันาวถิีชวีติที่ปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อม และเพื่อ

รกัษาความปลอดภยัทางการเมอืง เศรษฐกจิ และการปลดปล่อยทางวฒันธรรมของพวกเรา ที่

ไดร้บัการปฏเิสธมานานกว่า 500 ปีของการล่าอาณานิคมและการกดขี่ ส่งผลใหเ้ป็นพษิต่อกลุ่ม

ชนและที่ดินของเราและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของประชาชนของเรา  — ขอยืนยนัและน า

หลกัการต่างๆ เก่ียวกบัความยติุธรรมทางส่ิงแวดล้อมต่อไปน้ีมาใช้:21  

                                                           

  20 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: 

http://www.ejnet.org/ej/principles.html
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1) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มยนืยนัความศกัดิส์ทิธิข์องแม่ธรณี ความเป็นเอกภาพ

ทางนิเวศและการพึง่พงิองิกนัของมวลเผ่าพนัธุท์ ัง้หลาย และสทิธทิีจ่ะเป็นอสิระจาก

การท าลายทางนิเวศ22  

2) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มเรยีกรอ้งใหน้โยบายสาธารณะต้องอยู่บนพืน้ฐานของ

การเคารพซึ่งกนัและกนัและความยุติธรรมส าหรบัทุกกลุ่มชน โดยปลอดจากการ

เลอืกปฏบิตัหิรอือคตใิด ๆ ในทุกรปูแบบ23  

3) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มใหอ้าณตักิารใชป้ระโยชน์ในทีด่นิทีม่จีรยิธรรม สมดุล 

และมคีวามรบัผดิชอบ และในการใช้ทรพัยากรหมุนเวยีนเพื่อประโยชน์ของโลกที่

ย ัง่ยนืส าหรบัมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติอื่นๆ24  

4) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มเรยีกรอ้งใหม้กีารปกป้องทีเ่ป็นสากลจากการทดสอบ

นิวเคลยีร ์การสกดั การผลติและการก าจดัของเสยีที่เป็นพษิ/อนัตรายและสารพษิ 

และการทดสอบนิวเคลยีรท์ี่คุกคามสทิธขิ ัน้พื้นฐานในอากาศ ดนิ น ้า และอาหารที่

สะอาด25  

5) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมยนืยนัสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการก าหนดวถิีชวีติตนเอง

ทางการเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มของทุกกลุ่มชน26  

6) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมเรยีกรอ้งใหม้กีารหยุดการผลติสารพษิทุกชนิด ของ

เสยีอนัตรายต่างๆ และสารกมัมนัตรงัส ีและเรยีกรอ้งให้ผู้ผลติทัง้หลายทัง้ในอดตี

                                                           

  22  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. 
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และปัจจุบนัมคีวามรบัผดิชอบอย่างเคร่งครดัต่อกลุ่มชนส าหรบัการลา้งพษิและการ

บรรจทุีจ่ดุการผลติ27  

7) ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในฐานะเป็น

หุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันในทุกระดับของการตัดสินใจ รวมถึงการประเมินความ

ตอ้งการ การวางแผน การด าเนินงาน การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการประเมนิผล28  

8) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมยนืยนัสทิธขิองผู้ท างานทัง้หลายในสภาพแวดล้อม

ของการท างานที่ปลอดภยัและมสีุขภาพด ีโดยไม่ต้องถูกบงัคบัให้เลอืกระหว่าง

ความเป็นอยู่ทีไ่ม่ปลอดภยักบัการว่างงาน นอกจากนี้ ยงัยนืยนัสทิธขิองผูท้ างานที่

บา้นทีจ่ะเป็นอสิระจากอนัตรายทางสิง่แวดลอ้ม29  

9) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มปกป้องสทิธขิองผูท้ีต่กเป็นเหยื่อของความอยุตธิรรม

ทางสิง่แวดล้อมที่จะได้รบัการชดเชยเต็มรูปแบบ และได้รบัการชดเชยจากความ

เสยีหาย รวมทัง้การดแูลสุขภาพทีม่คีุณภาพ30  

10) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มพจิารณาการกระท าของรฐับาลทีเ่ป็นความอยุตธิรรม

ทางสิง่แวดล้อมว่าเป็นการละเมดิกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏญิญาสากลว่าด้วย

สทิธมินุษยชน และอนุสญัญาแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุ์31  

11) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมต้องตระหนักถงึความสมัพนัธท์างกฎหมายและทาง

ธรรมชาตเิป็นพเิศษของชนพืน้เมอืงกบัรฐับาลสหรฐัอเมรกิาผ่านอนุสญัญา ขอ้ตกลง 

                                                           

  27 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 decision-
making 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. 
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สญัญา และพนัธสญัญา ที่สอดคล้องกับอ านาจอธิปไตยและการก าหนดวถิีชวีติ

ตนเอง32  

12) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมยนืยนัความจ าเป็นในการก าหนดนโยบายทางนิเวศ

ในเมอืงและชนบท เพื่อท าความสะอาด และสร้างเมอืงและชนบทของเราใหม่ให้

สมดุลกับธรรมชาติ และเคารพความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนของเรา

ทัง้หมด รวมทัง้ให้การเข้าถึงทรพัยากรต่างๆ ที่เป็นธรรมส าหรบัทุกคนอย่างเต็ม

รปูแบบ33  

13) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มเรยีกรอ้งใหม้กีารบงัคบัใชอ้ย่างเขม้งวดของหลกัการ

ให้ความยนิยอมที่แจ้งให้ทราบ และหยุดการทดสอบขัน้ตอนการสบืพนัธุ์และการ

ทดลองทางการแพทย ์รวมทัง้การฉีดวคัซนีคนผวิส3ี4  

14) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมต่อต้านการด าเนินงานในทางท าลายล้างของบรษิัท

ขา้มชาตทิัง้หลาย35  

15) ความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อมต่อต้านการครอบครองโดยทหาร การปราบปราม 

และการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ กลุ่มชน และวฒันธรรม รวมทัง้ชวีติอื่น ๆ36  

16) ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเรยีกร้องให้มกีารศึกษาส าหรบัคนรุ่นปัจจุบันและ

อนาคตโดยเน้นประเดน็ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม บนพืน้ฐานของประสบการณ์ของ

พวกเรา และความชื่นชมในมุมมองทางวฒันธรรมที่มคีวามหลากหลายของพวก

เรา37  

                                                           

  32 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 self-
determination. 
  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. 
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17) ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มเรยีกรอ้งใหเ้ราในฐานะปัจเจกชนเลอืกทางเลอืกของ

ผู้บรโิภคส่วนบุคคลที่จะบรโิภคทรพัยากรของโลกให้น้อย และเลอืกที่จะผลติของ

เสยีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทัง้เลอืกที่จะท าให้การตดัสนิใจสามารถท้า

ทายและจดัล าดบัความส าคญัใหม่ให้กับการใช้ชีวิตของเราเพื่อเป็นหลกัประกนั

ใหก้บัโลกทีเ่ป็นธรรมชาตสิ าหรบัคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต38  

2.3 ค าสัง่ของฝ่ายบริหาร Executive Order 12898 ว่าด้วยการกระท าของรฐับาลกลางใน

การให้ความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมแก่ประชากรส่วนน้อยและประชากรผู้มีรายได้ต า่ (Federal 

Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low- Income 

Populations) 

สบืเนื่องจากความรบัรูแ้ละตื่นตวัของสาธารณชน ประกอบกบัหลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ี่

เพิม่มากขึ้น ในวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1994 ประธานาธิบด ีClinton ได้ออกค าสัง่ของฝ่ายบรหิาร 

Executive Order 12898 ว่าดว้ยการกระท าของรฐับาลกลางในการใหค้วามยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมแก่

ประชากรส่วนน้อยและประชากรผู้มรีายไดต้ ่า (Federal Actions to Address Environmental Justice in 

Minority Populations and Low- Income Populations)  ค าสัง่  12898 นี้พยายามจัดการกับความอ

ยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมภายในกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง ค าสัง่นี้ช่วย

เสรมิสรา้งรฐับญัญตัวิ่าดว้ยสทิธพิลเมอืง ค.ศ. 1964 (Civil Rights Act of 1964) ขอ้ 6 ซึง่เป็นกฎหมายที่

มอีายุกว่า 50 ปี ทีม่เีนื้อหาหา้มการปฏบิตัทิี่มลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัใินโครงการต่างๆ ทีไ่ดร้บัทุน

จากรฐับาลกลาง ค าสัง่ดงักล่าวยงัช่วยเน้นรฐับญัญตัิว่าด้วยนโยบายสิง่แวดล้อมแห่งชาติ (National 

Environmental Policy Act: NEPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มอีายุกว่า 40 ปี ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการก าหนด

เป้าหมายนโยบายเพื่อการปกป้อง บ ารงุรกัษา และส่งเสรมิสิง่แวดลอ้ม รฐับญัญตัดิงักล่าวมวีตัถุประสงค์

เพื่อสร้างความมัน่ใจในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภยัต่อสุขภาพของประชาชนชาวอเมรกิัน โดย

ก าหนดให้องค์กรของรฐับาลกลางเตรยีมรายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมอย่างละเอยีดในกจิกรรมที่

รฐับาลกลางเสนอมาและมผีลกระทบอย่างส าคญัต่อคุณภาพของสุขภาพประชาชน39 ค าสัง่ 12898 นี้

ก าหนดให้ปรบัปรุงมาตรการในการประเมนิและบรรเทาผลกระทบทางสิง่แวดล้อม การรวบรวมขอ้มูล

เกีย่วกบัผลกระทบทางสุขภาพทีส่ะสมมายาวนานของประชากรส่วนน้อย ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัความเสีย่งอย่าง
                                                           

  38 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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ไม่ไดส้ดัส่วน และผลกระทบต่อชาวประมงเพื่อการยงัชพีและผูบ้รโิภคพชืและสตัวป่์า นอกจากนี้ ค าสัง่นี้

ย ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มที่ได้ร ับผลกระทบในหลายขัน้ตอนของกระบวนการ

ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม ซึ่งรวมถงึการก าหนดขอบเขต การเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนด

ทางเลอืก การวเิคราะห ์การบรรเทาผลกระทบ และการตดิตามตรวจสอบดว้ย40   

วตัถุประสงคข์องค าสัง่ 12898 คอื การมุง่เน้นความตัง้ใจของรฐับาลกลางเกี่ยวกบัผลกระทบ

สิง่แวดล้อมและสุขภาพของมนุษยจ์ากการกระท าของรฐับาลกลางที่มต่ีอชนกลุ่มน้อยและประชากรผู้มี

รายได้ต ่า โดยมเีป้าหมายเพื่อบรรลุการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนทัง้หมด ค าสัง่นี้ก าหนดให้

หน่วยงานรฐับาลกลางระบุและน าเสนอผลกระทบต่อสุขภาพมนุษยท์ี่มสีดัส่วนสูงและที่ไม่พงึประสงค์

หรอืผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการกระท าของพวกเขาทีม่ต่ีอชนกลุ่มน้อยและประชากรทีม่รีายไดต้ ่า 

เพื่อน าไปปฏบิตัใิห้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย ค าสัง่นี้ยงัก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน

พฒันากลยุทธ์ส าหรบัการด าเนินการให้เกิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม โดยค าสัง่ดงักล่าว ยงัมี

วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการไม่เลอืกปฏบิตัิในโครงการต่างๆ ของรฐับาลกลางที่มผีลต่อสุขภาพของ

มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหช้นกลุ่มน้อยและชุมชนทีม่รีายไดต้ ่าสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสาธารณะและ

การมสี่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ค าสัง่นี้ยงัจดัตัง้คณะท างานระหว่างหน่วยงาน ( Interagency 

Working Group: IWG) เกี่ยวกบัความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อม โดยมีผู้บรหิารของส านักงานปกป้อง

สิง่แวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) เป็นประธานและมคีณะท างานที่ประกอบด้วย

หวัหน้าของหน่วยงานต่างๆ จ านวน 11 หน่วยงาน และอกีหลายหน่วยงานจากท าเนียบขาว41 

2.4 หน่วยงานท่ีท างานเก่ียวกบัความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม: ส านักงาน สภาท่ีปรึกษา 

คณะท างาน และคณะกรรมการ 

ส ำนักงำนยุติธรรมสิง่แวดล้อม (Office of Environmental Justice: OEJ) ท างานเพื่อ

ปกป้องสุขภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มในชุมชนต่างๆ ทีต่้องแบกรบัภาระจากมลพษิทางสิง่แวดล้อม

มากเกนิไป โดยบูรณาการความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในทุกโปรแกรม นโยบาย และกจิกรรม

ของ EPA ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเป็นการปฏิบตัิที่เป็นธรรม และเป็นการเข้ามสี่วน ร่วมที่มี

ความหมายในกระบวนการตดัสนิใจเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย 

                                                           

  40 Ibid. 
  41 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-12898-
federal-actions-address-environmental-justice 

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-executive-order-12898-federal-actions-address-environmental-justice
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-executive-order-12898-federal-actions-address-environmental-justice
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ประชากรผูม้รีายไดต้ ่า และชนพืน้เมอืง ส านักงานฯ จงึใหข้อ้มลูทางดา้นเทคนิค ทรพัยากรทางการเงนิ 

ใหค้วามช่วยเหลอื และช่วยใหห้น่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องความยตุธิรรมทาง

สิง่แวดลอ้ม42 

สภำทีป่รึกษำควำมยุติธรรมทำงสิง่แวดล้อมแห่งชำติ (The National Environmental 

Justice Advisory Council: NEJAC) เป็นคณะกรรมการทีป่รกึษาระดบัรฐับาลกลางของ EPA ก่อตัง้

ขึน้เมื่อวนัที ่30 กนัยายน ค.ศ. 1993 ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าทีเ่ป็นอสิระและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์

แก่ผู้บรหิารของ EPA ท าการประเมนิในภาพกว้างทัง้ด้านกลยุทธ์ วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการก ากบั

ดูแล การมสี่วนร่วมของชุมชน และประเดน็ทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม 

รวมทัง้ จดัวงอภปิรายที่มคีุณค่าเกี่ยวกบัการบูรณาการความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อมเข้ากบัเรื่องที่มี

ล าดบัความส าคญัและการรเิริม่ของ EPA ดว้ย นอกจากนี้ สภาทีป่รกึษาฯ ยงัท าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าและ

ข้อเสนอแนะแก่ผู้มสี่วนได้เสยีทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกบัการเจรจาความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อมในภาพ

กว้าง และในประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อม วตัถุประสงค์หลกัของสภาที่

ปรกึษาฯ คอื การใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะแก่ EPA เกีย่วกบัความพยายามในเรือ่งต่อไปนี้:43 

o บูรณาการข้อพิจารณาเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปในโครงการ 

นโยบาย และกจิกรรมทัง้หลายของส านกังาน 

o ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มหรอืสาธารณสุขในชุมชนทีต่้องรบัภาระอย่างไม่ได้สดัส่วน

จากอนัตรายและความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้ม 

o น าเสนอความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มโดยท าใหม้ัน่ใจในการมสี่วนรว่มทีม่นีัยส าคญั

ในการตดัสนิใจของ EPA การสรา้งศกัยภาพให้แก่ชุมชนในการต้องรบัภาระอย่าง

ไม่ได้สัดส่วน และการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหาส าหรบัประเด็นที่

เกีย่วขอ้งกบัความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม 

o เสรมิสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครฐัอื่น ๆ เช่น ระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ ในระดบัรฐับาลกลาง กบัมลรฐั ชนเผ่า หรอืรฐับาลทอ้งถิน่ เกี่ยวกบัประเดน็

ความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม 

                                                           

  42 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-and-
compliance-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 เสรมิสร้างวิธีการในการวิจยัและการประเมินที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทาง

สิง่แวดลอ้ม 

คณะท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนเ กี ่ยวกับควำมยุ ติธรรมทำง สิ ่งแวด ล้อม 

(Environmental Justice Interagency Working Group:  EJ IWG)  ตัง้ขึ้นโดยค าสัง่  12898 เพื่อ

อ านวยความสะดวกเรื่องการมสี่วนร่วมของหน่วยงานรฐับาลกลางทัง้หมดในการด าเนินการตามค าสัง่ 

12898 โดยจดัให้มีเวทีส าหรบัหน่วยงานของรฐับาลกลางในการท าให้หลักการความยุติธรรมทาง

สิง่แวดลอ้มมคีวามก้าวหน้าร่วมกนั คณะท างานฯ จงึเป็นการผสมผสานของหน่วยงานรฐับาลกลางเพื่อ

เพิ่มศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสรมิและด าเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมทาง

สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่และครอบคลุม โดยม ีEPA Administrator เป็นประธานของคณะท างาน

ฯ และมหีน่วยงานรฐับาลกลาง 17 หน่วยงาน ส านักงานต่างๆ ของท าเนียบขาว รวมทัง้คณะกรรมการ

อื่น ๆ ที่จดัตัง้ขึน้ตามความจ าเป็นด าเนินการเพื่อรบัผดิชอบตามที่ระบุไว้ในค าสัง่ 12898 ทัง้นี้ โดยมี

บุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับสูง ผู้แทนพนักงานอาวุโส และบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก

หน่วยงาน ในปีค.ศ. 2011 คณะท างานฯ ได้แสดงความก้าวหน้าที่ส าคญัอีกขัน้หนึ่งในการสนับสนุน

ความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม โดยรบัรองกฎบตัรและลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเกี่ยวกบัความยตุธิรรม

ทางสิ่งแวดล้อมและค าสัง่ 12898 (Memorandum of Understanding on Environmental Justice and 

Executive Order 12898) บันทึกความเข้าใจฯ ท าหน้าที่เป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่าง

หน่วยงานของรฐับาลกลาง เพื่อการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการท างาน

ร่วมกนั มเีนื้อหาที่ครอบคลุม และด้วยกระบวนการที่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนี้ คณะท างานฯ 

โดยหน่วยงานสมาชกิยงัขยายหน่วยงานและภาระผูกพนัเพิม่เติมด้วย ส่วนกฎบตัรซึ่งได้มกีารแก้ไข

ในช่วงปลายปีค.ศ. 2014 ก็สรุปโครงสรา้งการก ากบัดูแลและพื้นที่เป้าหมายต่อไปนี้ส าหรบัการด าเนิน

กจิกรรมต่างๆ ของคณะท างานฯ:44 

o การมสี่วนรว่มของประชาชน 

o การมสี่วนรว่มของภมูภิาค 

o ขอ้ 6 ของรฐับญัญตัวิ่าดว้ยสทิธพิลเมอืง ค.ศ. 1964 

o รฐับญัญตัวิ่าดว้ยนโยบายสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ

                                                           

  44  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 ชนพืน้เมอืงอเมรกินั 

o การมสี่วนรว่มของชุมชนชนบท 

o ผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้น 

o ผลกระทบจากการขนส่งพาณชิย ์

o รายงานความกา้วหน้ากลยทุธแ์ละการด าเนินงาน 

คณะกรรมกำรรัฐบัญญัติ ว่ ำ ด้วยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  (National 

Environmental Policy Act Committee:  NEPA Committee)  ถูกจัดตั ้งขึ้นในปีค.ศ.  2012 โดย

คณะท างานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกบัความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มภายใต้บนัทกึความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อมและค าสัง่ 12898 ด้วยเหตุผลว่ารฐับญัญตัิว่าด้วยนโยบายสิง่แวดล้อม

แห่งชาต ิ(National Environmental Policy Act: NEPA) เป็นจุดศูนยก์ลางในการรวบรวมเอาหน่วยงาน

ต่างๆ ที่ท างานเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้สามารถท างานด้วยกันได้ภายใต้ทิศทาง

เดียวกันโดยอาศัยความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

หน่วยงานระดับกระทรวง 10 หน่วยงาน องค์กรอื่น 3 องค์กร และส านักงานสงักัดท าเนียบขาว 1 

ส านักงาน ภารกิจหลักของคณะกรรมการฯ คือ การปรบัปรุงข้อพิจารณาเรื่องความยุติธรรมทาง

สิ่งแวดล้อมให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับกระบวนการภายใต้รฐับญัญัติว่าด้วย

นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEPA Process) โดยอาศัยวิธีแบ่งปันทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การถอด

บทเรยีน การวจิยั การวเิคราะห ์การฝึกอบรม การใหค้ าปรกึษา และประสบการณ์อื่นๆ จากผูป้ฏบิตังิาน

ของรฐับาลกลางเกีย่วกบัรฐับญัญตัดิงักล่าว45  

ผลงานเรื่องหนึ่งของคณะกรรมการ NEPA นี้ คอื การจดัท ารายงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะท างาน EJ IWG ซึง่เรยีกว่า “ทางปฏบิตัสิ าหรบัวธิกีารเพื่อความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มในการ

ทบทวนรฐับญัญตัวิ่าดว้ยนโยบายสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(Promising Practices for EJ Methodologies in 

NEPA Reviews)” หรอืเรยีกโดยย่อว่า “รายงานทางปฏบิตั ิ(Promising Practices Report)” รายงานนี้มี

เนื้อหาที่น ามาจากประสบการณ์ระดบัมอือาชพี ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ใน

คณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ ใช้เวลาเกือบ 48 เดือนในการท าวิจยั การวิเคราะห์ และการ

อภิปรายเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมกับรฐับัญญัติว่าด้วยนโยบาย

                                                           

  45 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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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รายงานทางปฏิบัติฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตัิงานของ

หน่วยงานในปัจจุบนัทีร่ะบุโดยคณะกรรมการ NEPA เกี่ยวกบัจุดร่วมในขอ้พจิารณาเรื่องความยุตธิรรม

ทางสิง่แวดลอ้มผ่านกระบวนการภายใตร้ฐับญัญตัวิ่าดว้ยนโยบายสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ46  

คณะท างาน EJ IWG และคณะกรรมการ NEPA ประสงค์ให้การรวบรวมรายงานนี้ช่วย

เผยแพร่แนวทางปฏบิตัเิรื่องความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มในหน่วยงานต่างๆ ของรฐับาลกลาง เพื่อให้

เกิดการเรยีนรู้ซึ่งกันและกนัเกี่ยวกบัวธิีการที่มปีระสิทธภิาพในการสร้างข้อพิจารณาเกี่ยวกับความ

ยุติธรรมทางสิง่แวดล้อมในทางปฏบิตัิของรฐับญัญตัิว่าด้วยนโยบายสิง่แวดล้อมแห่งชาติที่แขง็แกร่ง 

อย่างไรกต็าม รายงานทางปฏบิตัฉิบบันี้ไม่ใช่ค าแนะน าของหน่วยงานทีเ่ป็นทางการ ไม่มผีลผูกพนัตาม

กฎหมาย และไม่ได้สร้างสิทธิประโยชน์ให้กบับุคคลใดแต่อย่างใด โดยเป็นเพียงช่องทางส าหรบัให้

หน่วยงานต่างๆ ได้มโีอกาสเปรียบเทียบและปรบัปรุงวิธีปฏิบตัิหน้าที่ของตนเพื่อน าประเด็นความ

ยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้มเขา้ไปอยู่ในขอ้พจิารณาทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยการน าไปใชใ้นวธิที างาน

ซึง่รฐับญัญตัวิ่าดว้ยนโยบายสิง่แวดลอ้มแห่งชาตไิดจ้ดัตัง้ขึน้ ดว้ยเหตุนี้ ขอ้พจิารณาเรื่องความยุตธิรรม

ทางสิง่แวดลอ้มจะปรากฏอยูใ่นเนื้อหาของรฐับญัญตัวิ่าดว้ยนโยบายสิง่แวดลอ้มแห่งชาตดิว้ย47 

คณะกรรมการ NEPA ได้จัดการบรรยายสรุปและฝึกอบรมเรื่องความยุติธรรมทาง

สิง่แวดลอ้มกบัรฐับญัญตัวิ่าด้วยนโยบายสิง่แวดลอ้มแห่งชาตใิหเ้จา้หน้าที่ของรฐับาลกลางเกอืบ 1,000 

คน โดยการสนับสนุนของกรมการขนส่ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลงังาน และกระทรวงเกษตร 

โดยมแีผนการฝึกอบรมเพิม่เตมิส าหรบัหน่วยงานอื่นๆ ของรฐับาลกลางและของมลรฐั ทัง้นี้ กระทรวง

พลงังานไดก้ าหนดต าแหน่งงานประจ าเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างกระทรวงพลงังานกบั EPA และ

หน่วยงานอื่นๆ ของรฐับาลกลาง เพื่อรบัผดิชอบงานด้านการสร้างความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อมใน

ขัน้ตอนการทบทวนภายใต้รฐับญัญตัิว่าด้วยนโยบายสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ส่วนส านักงานจดัการที่ดนิ 

ภายใตก้ระทรวงมหาดไทย กไ็ดจ้ดัตัง้คณะท างานดา้นความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มขึน้ (Environmental 

Justice Working Group) เพื่อให้ค าแนะน าและแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานและจดัการฝึกอบรม

เกีย่วกบัการด าเนินงานเพื่อสรา้งความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มดว้ย48 

                                                           

  46 Ibid. 
  47 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. ความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศพฒันาแล้ว กบั ประเทศก าลงัพฒันา 

(North-South Environmental Justice)  

ประชากรของประเทศพัฒนาแล้วจ านวนประมาณ 20% ของประชากรโลกบริโภคผลผลิตทาง

เศรษฐกจิประมาณ 80% ของโลก โดยสรา้งของเสยีอนัตรายประมาณ 90% ของโลก จะเหน็ไดว้่า ตัง้แต่

ยุคล่าอาณานิคมจนถึงปัจจุบนั การเข้าครอบครองทรพัยากรธรรมชาติของประเทศก าลงัพฒันาโดย

ประเทศพฒันาแลว้เพื่อกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกจิไดส้รา้งผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายทางเศรษฐกจิ

และสิง่แวดลอ้ม ไดว้างกบัดกัประเทศก าลงัพฒันาใหต้อ้งตกอยูใ่นวงจรชัว่รา้ยของความยากจนและความ

เสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อม และได้สรา้งปัญหาสิง่แวดล้อมระดบัโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 

และการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่สิง่เหล่านี้ลว้นมผีลต่อการจ ากดัทางเลอืกในการพฒันา

ของคนรุ่นต่อไป อนัที่จรงิแล้ว อนัตรายทางนิเวศในประเทศก าลงัพฒันามกัมาจากการผลติที่เน้นการ

ส่งออกมากกว่าการบรโิภคภายในประเทศ และมกัมาจากการใชป้ระโยชน์ในทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่

ยัง่ยนืโดยบรรษทัขา้มชาต4ิ9 

ในกฎหมายสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ มกีารอภปิรายกนัมากเกีย่วกบัความขดัแยง้ระหว่างประเทศ

พฒันาแล้วกับประเทศก าลงัพัฒนา (North-South Conflict) ประเทศพฒันาแล้ว (The North) หลาย

ประเทศมมีาตรฐานสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดมากและเรยีกรอ้งว่าประเทศก าลงัพฒันา (The South) ควรจะ

ยกระดบัมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดบัที่เข้มงวดมากขึ้นด้วย ทัง้นี้ ประเทศพฒันาแล้วเชื่อว่า

ประเทศก าลังพัฒนาควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขา และควรหลีกเลี่ยงผลกระทบด้าน

สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลของการพฒันาที่ไม่ยัง่ยนื แต่ประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศ

ยนืยนัว่าขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นขอ้เรยีกรอ้งทีไ่มย่ตุธิรรม   

ประเทศก าลังพัฒนามักต่อสู้กับข้อเรียกร้องของประเทศพัฒนาแล้วที่จะสร้างมาตรฐานทาง

สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก โดยอาศยัขอ้โตแ้ยง้สองประการ ดงันี้: -50  

ประการแรก ความมัง่คัง่ของประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดม้าจากการสกดัเอาทรพัยากรธรรมชาตอิอกมา

ใช้ประโยชน์ในราคาที่ถูกและในลักษณะที่ไม่ยัง่ยืน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วอาจให้

                                                           

  49 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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ความส าคญัแก่การคุม้ครองสิง่แวดลอ้มมากขึน้ แต่ประเทศก าลงัพฒันากลบัเหน็ว่าความมัง่คัง่อย่างมาก

ดงักล่าวเป็นผลมาจากการพฒันาทีป่ราศจากการควบคุมโดยกฎหมาย ประเทศก าลงัพฒันายนืยนัว่ามนั

เป็นเรื่องหลอกลวงที่ประเทศพฒันาแล้วจะปฏเิสธประเทศที่ร ่ารวยน้อยกว่าในการที่จะได้รบัโอกาสใน

การพฒันาในลกัษณะท านองเดยีวกนักบัทีป่ระเทศพฒันาแลว้เคยไดร้บัมาก่อนในอดตี  

ประการทีส่อง มคีวามสงสยัอย่างกวา้งขวางในหมู่ประเทศก าลงัพฒันาว่า มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ทีจ่ะน ามาใชโ้ดยประเทศพฒันาแลว้จะท าให้ประเทศก าลงัพฒันาเกดิความเสยีเปรยีบในการแข่งขนั ขอ้

สงสยัดงักล่าวน ามาสู่การเรยีกขานความพยายามในการปกป้องสิง่แวดลอ้มโลกว่า “จกัรวรรดนิิยมทาง

นิเวศ” ข้อโต้แย้งนี้เสนอว่า หากประเทศพฒันาแล้วต้องการให้ประเทศก าลงัพฒันาใช้มาตรฐานทาง

สิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดมาก ประเทศพฒันาแลว้มหีน้าทีต่อ้งถ่ายโอนเทคโนโลย ีและใหค้วามช่วยเหลอืทาง

การเงนิแก่ประเทศก าลงัพฒันา 

3.1 ความอยติุธรรมทางส่ิงแวดล้อม (Environmental Injustice) กบั ผลพวงจากการล่าอาณา

นิคม (Colonization)  

รากเหงา้ของความอยุตธิรรมทางสิง่แวดล้อมร่วมสมยัมาจากลทัธลิ่าอาณานิคม โดยการล่าอาณา
นิคมของยโุรปในเอเชยี แอฟรกิา และอเมรกิา ไดท้ าลายสงัคมของชนพืน้เมอืงและท าลายสิง่มชีวีติในพชื
และสตัว์ในดนิแดนอาณานิคม ผ่านการท าไม ้เหมอืงแร่ และการปลูกพชืเกษตร อาณานิคมเหล่านี้ถูก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกจิที่อาศยัทรพัยากรธรรมชาตเิป็นฐานในการยงัชพีไปสู่เศรษฐกจิแบบที่อาศยั
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นฐานในการผลิตโดยผ่านการแปรรูปเป็นสินค้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ก่อใหเ้กดิความไมเ่ท่าเทยีมกนัทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยการขบัไล่เกษตรกรพืน้เมอืง การเอาคนแอฟ
รกินันบัลา้นมาเป็นทาส และการน าเขา้แรงงานราคาถูกในดนิแดนของเจา้อาณานิคม51  

 
ในช่วงหลงัยุคอาณานิคม ชนชัน้น าของประเทศก าลงัพฒันายงัคงอยู่ภายใต้อทิธพิลแนวคดิแบบเอา

ยุโรปเป็นศูนยก์ลาง โดยปราบปรามประชากรที่เป็นชนพื้นเมอืงและชนกลุ่มน้อยเสยีเอง เพื่อท าให้คน
เหล่านี้ทนัสมยัและพฒันา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต่อมาจะมกีารสิ้นสุดของการล่าอาณานิคมอย่างเป็น
ทางการแลว้กต็าม การแบ่งแยกสผีวิและความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ์ยงัคงเป็นปัญหามาโดยตลอดทัง้ใน
ประเทศพฒันาแล้วและประเทศก าลงัพฒันา นอกจากนัน้ การได้รบัเอกราชและความเป็นอิสระทาง
การเมอืงของประเทศอาณานิคมในลาตนิอเมรกิาในศตวรรษที่ 19 และของอาณานิคมในแอฟรกิาและ
เอเชียในช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการพึ่งพาของประเทศก าลังพัฒนาที่มีต่อ
เศรษฐกจิโลกทีค่รอบง าโดยยโุรปและสหรฐัอเมรกิา เนื่องจากการคา้ระหว่างประเทศสนับสนุนสนิค้าแปร
รปูมากกว่าสนิคา้พืน้ฐานมาอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ ประเทศก าลงัพฒันาจงึถูกตกีนัทางเศรษฐกจิท าให้ไม่มี

                                                           

  51 Gonzalez, Carmen G., Ibid, p. 159. 



 
 

 
27 

 

โอกาสเขา้ถงึทุน เพื่อกระจายการลงทุนหรอืท าอุตสาหกรรมให้พฒันาเศรษฐกจิของประเทศได้ ความ
พยายามของประเทศก าลงัพฒันาที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศโดยการผลติแร่ การท าไม ้และการผลติ
สนิคา้เกษตร ลว้นเป็นสรา้งปรมิาณสนิคา้พืน้ฐานทีม่ากเกนิไปในตลาดโลก เป็นเหตุใหร้าคาสนิคา้ลดลง 
รายได้จากการส่งออกลดลง และท าให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลง นอกจากนี้ การพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันาท าให้ประเทศพฒันาแล้วใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตขิอง
ประเทศก าลังพัฒนาในราคาที่ไม่ได้สะท้อนผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของการผลิตเพื่อ
ส่งออก52 

การทีป่ระเทศพฒันาแลว้มอี านาจควบคุมทางการเมอืงและเศรษฐกจิในทรพัยากรธรรมชาตสิ่วนใหญ่

ของโลกท าใหไ้ม่มปัีญหาว่าฐานทรพัยากรของตนที่มอียู่จะมีขอ้จ ากดั เพราะมแีหล่งวตัถุดบิส าหรบัการ

พฒันาอุตสาหกรรมเสมอ โดยสามารถน าเข้าอาหารเพื่อมาสนับสนุนการเพิม่ขึ้นของประชากรอย่าง

รวดเรว็ และการบรโิภคที่เพิม่ขึน้อย่างมากมายกเ็ป็นฐานวดัมาตรฐานการด ารงชวีติในทางวตัถุทีป่ระสบ

ความส าเรจ็ อยา่งไรกต็าม ความส าเรจ็ดงักล่าวไดม้าจากการทีป่ระชากรของประเทศก าลงัพฒันาตอ้งถูก

ตกัตวงผลประโยชน์ เกดิปัญหาความยากจน และประชากรประสบกบัความทุกขท์รมาน53 

3.2 การสร้างหลกัความรบัผิดชอบของรฐัท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของรฐั

อ่ืนภายใต้หลกัการข้อท่ี 2 ของปฏิญญาแห่งกรงุริโอฯ 

หลกัการขอ้ที ่2 ของปฏญิญาแห่งกรงุรโิอฯ ก าหนดว่า “รฐัมสีทิธอิธปิไตยตามกฎบตัรสหประชาชาติ

และหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศในการแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรของตนตามนโยบาย

ด้านการพฒันาและสิง่แวดล้อมของแต่ละรฐั และมคีวามรบัผดิชอบที่จะประกนัว่า กจิกรรมภายในเขต

อ านาจหรอืการควบคุมของรฐัจะไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มของรฐัอื่น หรอืพืน้ทีท่ีอ่ยู่นอก

เขตอ านาจของรฐัของตนเอง (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.)”  

ภายใต้หลกักฎหมายระหว่างประเทศ รฐัมสีถานะเป็นนิตบิุคคล รฐัจงึมสีทิธ ิหน้าที่ และความ

รบัผดิชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อรฐัใดกระท าการอนัเป็นการละเมดิต่อรฐัอื่น รฐันัน้มหีน้าที่

จะต้องรบัผดิชอบต่อการกระท าของตน ในจารตีประเพณีกฎหมายระหว่างประเทศ มหีลกัอยู่ว่ารฐัมสีทิธิ

                                                           

  52 Ibid, p. 160 – 161. 
  53 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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อธปิไตย (Sovereign Right) ที่จะใช้ทรพัยากรของตนได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อรฐัอื่น เมื่อปรบักบักรณีที่เป็นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม องค์ประกอบส าคญัของหลกัดงักล่าวจงึมอียู่

สองประการ ประการแรก คอื รฐัมสีทิธอิธปิไตยในการแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตขิองตน

ไดอ้ย่างเตม็ที ่ประการทีส่อง คอื รฐัมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะต้องไม่ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม

ของรฐัอื่น โดยองค์ประกอบทัง้สองขอ้จะต้องน ามาพจิารณาควบคู่กนัระหว่างสทิธกิบัความรบัผดิชอบ

นัน่เอง ดงันัน้ รฐัจงึต้องใชค้วามระมดัระวงัในการป้องกนัไม่ใหก้จิกรรมต่างๆ ของตนไปก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มของรฐัอื่น 

หลกัความรบัผิดชอบของรฐัที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของรฐัอื่นนี้  เคยมคี า

พพิากษารองรบัไวใ้นคด ีTrail Smelter ในปีค.ศ. 1938 ค าวนิิจฉัย Lac Lanoux ในปีค.ศ. 1957 และคด ี

Nuclear Test ในปีค.ศ. 1974 โดยได้รบัการยนืยนัอย่างชดัแจ้งเป็นครัง้แรกในหลกัการข้อที่ 21 ของ

ปฏิญญาแห่ ง ก รุ ง ส ต็ อ ก โฮล์ ม  (Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment) ในปีค.ศ. 197254 และไดร้บัการยนืยนัอกีครัง้ในหลกัการขอ้ที ่2 ของปฏญิญาแห่งกรงุรโิอ

ฯ ดงัทีก่ล่าวไวใ้นตอนตน้ นอกจากนี้ หลกัดงักล่าวยงัมกีารรบัรองไวใ้นอนุสญัญาอื่นๆ อกี เช่น ในมาตรา 

3 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 และในบทน าของอนุสัญญา

สหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ค.ศ. 1992 เป็นตน้ 

3.3 การให้ความส าคญัแก่ประเทศก าลงัพฒันาภายใต้หลกัการข้อท่ี 6 ของปฏิญญาแห่งกรงุริ

โอฯ   

หลกัการขอ้ที ่6 ของปฏญิญาแห่งกรุงรโิอฯ ก าหนดว่า  “สถานะและความจ าเป็นของประเทศก าลงั

พฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดและประเทศทีม่สีิง่แวดลอ้มทีเ่ปราะบาง ควรไดร้บัการ

พจิารณาเป็นพเิศษ การด าเนินการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบัการพฒันาและสิง่แวดล้อมควรจะต้อง

ตอบสนองต่อผลประโยชน์และความต้องการของทุกประเทศ (The special situation and needs of 

developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, 

                                                           

  54 “รฐัมสีทิธอิธปิไตยตามกฎบตัรสหประชาชาติและหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศในการแสวงหา
ประโยชน์จากทรพัยากรของตนตามนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของแต่ละรฐั และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะประกนัวา่ กจิกรรม
ภายในเขตอ านาจหรอืการควบคุมของรฐัจะไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มของรฐัอื่น หรอืพืน้ทีท่ีอ่ยู่นอกเขต
อ านาจของรฐัของตนเอง (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.)” 

ในกฎบตัรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) มาตรา 2 (1) ได้วางหลกัการว่าด้วย

ความเท่าเทยีมทางอธปิไตย (Sovereign Equality) ของรฐัสมาชกิ55 ดงันัน้ ทุกประเทศจงึมคีวามเท่า

เทยีมกนัและพงึไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรกต็าม หลกั

ความเท่าเทยีมกนัทีเ่ป็นทางการดงักล่าวอาจไมเ่ป็นเช่นนัน้ในสภาพความเป็นจรงิ เพราะมกีรณีทีบ่างรฐั

ต้องประสบกบัเงื่อนไขความท้าทายทางสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคมทัง้ในสภาพและขอบเขตที่

แตกต่างออกไปมาก จนก่อให้เกดิความไม่เท่าเทยีมตามความเป็นจรงิ ความไม่เท่าเทยีมดงักล่าว เป็น

ความไม่เท่าเทยีมเชงิโครงสร้าง (Structural Inequality) ซึ่งน าไปสู่ข้อจ ากดัของความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ ทัง้ในการก าหนดการท างานร่วมกนั การมอบหมายภารกิจ และการปฏบิตัิตามภาระผูกพนั 

ดงันัน้ จงึมกีารน าเรื่องความแตกต่างทางสงัคมและเศรษฐกจิขึน้มาพจิารณา ซึง่ความแตกต่างดงักล่าว

น าไปสู่ศกัยภาพ ความตอ้งการ และผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย จงึไดม้กีารเจรจาระหว่างประเทศใน

ประเดน็นี้ และผลของการเจรจาระหว่างประเทศน ามาสู่การยอมรบัหลกัความแตกต่าง (Differentiation) 

ซึ่งส่งผลต่อการปฏบิตัทิี่แตกต่าง (Differential Treatment) เพื่อตอบสนองต่อขอ้ท้าทายที่มาจากความ

หลากหลายของความตอ้งการและผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั หลกัการขอ้ที ่6 ของปฏญิญาแห่งกรงุรโิอฯ 

เป็นการน าความเหน็พอ้งตอ้งกนัของประชาคมระหว่างประเทศมาท าใหเ้ป็นรปูธรรมโดยการตระหนักถงึ

ความหลากหลายของสถานการณ์และความจ าเป็นที่แตกต่างกนัของรฐัทัง้หลายในการจะด าเนินการ

เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มและการพฒันา หลกัการนี้ใหน้ าขอ้เทจ็จรงิแห่งความจ าเป็นของประเทศทีเ่ปราะบาง

และเป็นอนัตรายทางสิง่แวดล้อมได้ง่าย กบัประเทศก าลงัพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศที่พฒันา

น้อยทีสุ่ด มาเป็นประเดน็ทีต่้องจดัล าดบัความส าคญัก่อน ขณะเดยีวกนั กใ็หพ้จิารณาผลประโยชน์และ

ความตอ้งการของประเทศอื่นๆ ควบคู่ไปดว้ย 

หลกัการขอ้ที ่6 ของปฏญิญาแห่งกรงุรโิอฯ ไดร้บัการยนืยนัอกีครัง้ในมาตรา 3 ขอ้ 2) ของอนุสญัญา

สหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ค.ศ. 1992 ว่า “ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง

และพิเศษของประเทศภาคีสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เปราะบางต่อผลกระทบทางลบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และของประเทศภาคสีมาชกิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศก าลงัพฒันาใน

การต้องแบกรบัภาระทีไ่ม่ไดส้ดัส่วนหรอืผดิปกตภิายใต้อนุสญัญานี้จะต้องไดร้บัการพจิารณาอย่างเต็มที ่

                                                           

  55 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 

ประเทศก าลงัพฒันามปัีญหาของสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ป่า ดนิ น ้า อากาศ และการ

เปลีย่นแปลงในชัน้บรรยากาศ กล่าวคอื การสูญเสยีและความเสื่อมโทรมของป่าอยา่งต่อเนื่อง ก่อใหเ้กดิ

ผลทีต่ามมา คอื ป่าไมจ้ะถูกท าลายในทีสุ่ดภายในเวลาไม่กีช่ ัว่คน จะสญูเสยีดนิและการปกป้องลุ่มน ้า จะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัท้องถิ่น ที่อยู่อาศยัของสิง่มชีวีติจะถูกท าลาย เกิดการ

พงัทลายของดนิ ความขาดแคลนน ้าและการท าใหก้ลายเป็นทะเลทราย การไม่สามารถเขา้ถงึน ้าสะอาด

เพื่อดื่มและอาบน ้า ซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหาสุขอนามยัและโรคภยัไขเ้จบ็ตามมา นอกจากนี้ คุณภาพอากาศจะ

ถูกคุกคามโดยฝุ่ นละอองและควนัมลพษิทีน่ าไปสู่ความเจบ็ป่วยเกี่ยวกบัทางเดนิหายใจ จากการเผาไหม้

ไมแ้ละถ่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชนบทของแอฟรกิาและเอเชยีใต ้และจากการปนเป้ือนของสารตะกัว่ใน

บรรยากาศซึ่งมาจากการปล่อยอากาศเสยีจากรถยนต์ กรณีพษิจากตะกัว่ท าให้ประชากรจ านวนหลาย

พนัคนได้รบัผลกระทบโดยเจบ็ป่วยเพิม่ขึ้นทัง้ทางร่างกายและจติใจ ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศหรอืสภาวะโลกรอ้นกเ็กดิขึน้โดยอาจแสดงผลหรอืไม่แสดงผลกระทบในทนัท ีแต่ผลทีเ่กดิขึน้

เป็นรปูธรรม คอื การมอุีณหภมูเิพิม่ขึน้ซึง่ท าใหร้ะดบัของน ้าทะเลสงูขึน้ และการมรีงัสอีลัตราไวโอเลตใน

ระดบัสูงซึ่งก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น เป็นมะเรง็ ต้อกระจก และระบบภูมคิุ้มกนัของร่างกาย

บกพรอ่ง57 

3.4 การส ร้างหลักความรับ ผิดชอบร่วมกันในระดับ ท่ีแตกต่างกัน  (Common but 

Differentiated Responsibility) ภายใต้หลกัการข้อท่ี 7 ของปฏิญญาแห่งกรงุริโอฯ   

หลกัการขอ้ที ่7 ของปฏญิญาแห่งกรงุรโิอฯ ก าหนดว่า “ดว้ยความมุง่มัน่ในการเป็นหุน้ส่วนระดบัโลก 

รฐัทัง้หลายจะต้องร่วมมอืกนัในการอนุรกัษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความมัน่คงของ

ระบบนิเวศโลก เนื่องจากความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มโลกทีแ่ต่ละรฐัก่ออยู่ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั รฐั

                                                           

  56  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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ทัง้หลายมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ยอมรบัถงึความรบัผดิชอบ

ในการด าเนินการระหว่างประเทศเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยพจิารณาจากแรงกดดนัต่อสิง่แวดลอ้มโลก

ที่สงัคมของประเทศพฒันาแล้วก่อขึ้น และเทคโนโลยแีละทรพัยากรด้านการเงนิของประเทศเหล่านี้ 

(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.)” 

หลกัความรบัผดิชอบร่วมกนัในระดบัทีแ่ตกต่างกนัมวีวิฒันาการมาจากแนวคดิเรื่อง “มรดกร่วมกนั

ของมนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind)”  และเป็นการประกาศถึงหลกัความยุติธรรมทาง

สิ่งแวดล้อมในกฎหมายระหว่างประเทศได้อีกนัยหนึ่งด้วย  หลกัการนี้ตระหนักถึงความแตกต่างใน

ประวตัศิาสตรข์องสดัส่วนแห่งภาระต่อสิง่แวดลอ้มทีป่ระเทศพฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันาไดส้รา้ง

ให้กบัปัญหาสิง่แวดล้อมในปัจจุบนั และความแตกต่างในศกัยภาพทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยขีองทัง้

สองกลุ่มประเทศในการจดัการกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มดงักล่าว กล่าวคอื ถงึแมว้่าทัง้ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว

และประเทศก าลงัพฒันาจะมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั (Common Responsibility) แต่ความรบัผดิชอบนัน้ยงัมี

ความแตกต่างที่ส าคัญอยู่ ระหว่างประเทศทัง้สองกลุ่ม จึงเป็นความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน 

(Differentiated Responsibility)  ดังนั ้น หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันจึงมี

องคป์ระกอบสองส่วน ดงันี้: -58 

o ควำมรบัผิดชอบร่วมกนั (Common Responsibility) ซึ่งหมายถึงความรบัผดิชอบร่วมกนั

หรือภาระหน้าที่ร่วมกันของสองรฐัหรือมากกว่าสองรฐัขึ้นไปในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทัง้ใน

ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค และระดบัโลก ความรบัผดิชอบร่วมกนัมแีนวโน้มทีจ่ะใชก้บักรณีทีม่กีารใช้

ทรพัยากรร่วมกนั ทัง้กรณีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรฐัใดหรอืกรณีที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ของรฐัอธิปไตย แต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ทางกฎหมายร่วมกันซึ่งอาจ

เรยีกว่า “ความกังวลร่วมกันของมนุษยชาติ (Common Concern of Humankind)” ตัวอย่างเช่น 

ความกงัวลร่วมกนัว่าความหลากหลายทางชวีภาพจะล่มสลายลง หรอืความกงัวลร่วมกนัว่าโลกจะ

                                                           

  58 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 

http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf
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รอ้นขึน้ เป็นต้น แนวคดิของความรบัผดิชอบร่วมกนัมวีวิฒันาการมาจากชุดความคดิที่กว้างขวาง

ของกฎหมายระหว่างประเทศโดยใชถ้อ้ยค าว่า “มรดกรว่มกนัของมนุษยชาต ิ(Common Heritage of 

Mankind)”  

o ควำมรบัผิดชอบทีแ่ตกต่ำงกัน (Differentiated Responsibility) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งค านึงถงึสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลของการกระท าโดยแต่ละรฐั 

กับ วิวฒันาการของปัญหาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ความสามารถในการป้องกัน ลด และควบคุมภยั

คุกคามทางสิง่แวดล้อม ความรบัผดิชอบที่แตกต่างกนัในการปกป้องสิง่แวดล้อมเป็นที่ยอมรบักนั

อย่างแพร่หลายทัง้ในสนธสิญัญาและในทางการปฏบิตัขิองรัฐต่างๆ โดยอยู่ในรปูของมาตรฐานด้าน

สิง่แวดล้อมที่แตกต่างกนับนพื้นฐานของปัจจยัต่างๆ ที่แตกต่างกนั ซึ่งรวมถึงความต้องการและ

สถานการณ์พเิศษ การพฒันาเศรษฐกจิในอนาคตของประเทศต่างๆ และประวตัศิาสตรใ์นการสรา้ง

ปัญหาสิง่แวดลอ้มดว้ย  

จุดมุ่งหมายของความรบัผดิชอบที่แตกต่างกนั คอื การส่งเสรมิความเท่าเทยีมที่ส าคญัระหว่าง

ประเทศก าลงัพฒันากบัประเทศพฒันาแลว้ ใหเ้ป็นกจิจะลกัษณะมากกว่าแค่ความเท่าเทยีมกนัอย่างเป็น

ทางการเท่านัน้  โดยจุดมุ่งหมายดงักล่าวต้องการท าให้มัน่ใจว่าประเทศก าลงัพฒันาสามารถเขา้มาใน

ระบบของการปฏิบตัิตามกฎหมายกฎระเบยีบเฉพาะเรื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเท่ากบัเป็นการ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัระบบในระยะยาวดว้ย อย่างไรกต็าม ความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัไม่ได้

ส่งผลใหเ้กดิการยกเว้นจากภาระทางกฎหมาย ภาระทางกฎหมายยงัคงมอียู่เพยีงแต่วธิปีฏบิตัใิห้บรรลุ

ภาระทางกฎหมายเท่านัน้ทีแ่ตกต่างกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอย่างเทคนิคในการปฏบิตักิารภายใต้ความ

รบัผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น การก าหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Periods) การอนุญาตให้

ด าเนินการล่าช้า (Delayed Implementation) และการก าหนดให้มภีาระผูกพนัเขม้งวดน้อยกว่า (Less 

Stringent Commitments) เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป รฐัต่างๆ มคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัในการปกป้องสิง่แวดลอ้มและส่งเสรมิการพฒันาที่

ย ัง่ยนื แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ และระบบนิเวศทีแ่ตกต่างกนั รฐัต่างๆ จงึต้องแบก

รบัความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั หลกัความรบัผดิชอบร่วมกนัในระดับทีแ่ตกต่างกนัจงึใหส้ทิธแิละภาระ

ผูกพนัที่ไม่สมมาตรเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมจีุดมุ่งหมายที่จะท าให้เกิดการยอมรบั

หลกัการดงักล่าวในภาระผูกพันตามสนธิสญัญา ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวกับการดึง

มาตรฐานทางสิง่แวดล้อมลงไปต ่าเกนิ ที่ส าคญัที่สุด คอื หลกัการนี้สะท้อนให้เหน็ถงึองค์ประกอบหลกั

เรื่องความยุติธรรมทางสิง่แวดล้อม ที่ก าหนดให้ประเทศที่รวยกว่าและที่ก่อให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม
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มากกว่าเป็นผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบมากกว่า ทัง้นี้โดยน าเสนอกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการประนีประนอมและ

ความรว่มมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการรบัมอืกบัปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

ในทางปฏบิตั ิหลกัความรบัผดิชอบร่วมกนัในระดบัทีแ่ตกต่างกนัมผีลกระทบอย่างน้อยสองประการ 

ดงันี้ 

o ประการแรก หลักการนี้ เรียกร้องให้รฐัทัง้หลายที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในมาตรการที่

ตอบสนองระหว่างประเทศซึง่มเีป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

o ประการทีส่อง หลกัการนี้น าไปสู่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดภาระหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัใน

ระหว่างรฐัทัง้หลาย  

ตวัอยา่งการน าหลกัการขอ้ที ่7 ของปฏญิญาแห่งกรุงรโิอฯ ว่าดว้ยความรบัผดิชอบรว่มกนัในระดบัที่

แตกต่างกนัไปใช้ เช่น ในมาตรา 3 ข้อ 159 และมาตรา 460 ของอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ค.ศ. 1992  

บทสรปุ 

แนวคดิเรื่อง “ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม” เป็นเรื่องใหม่ และมวีวิฒันาการที่น่าสนใจทัง้ในระดบั

โลกและระดบัประเทศ โดย “ถอ้ยค า”  และ “แนวคดิ” ดงักล่าว นอกจากจะมทีีใ่ชใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็นประเทศแรกๆ แลว้ ยงัมกีารน าไปใชใ้นหลายประเทศทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย อย่างไรก็

ตาม ในบางกรณีการน าไปใชอ้าจน าเอาเพยีง “ถ้อยค า” ไปใชเ้ท่านัน้ โดยไม่ไดน้ า “แนวคดิ” ทีเ่ป็นแกน

ร่วมกนัในเรื่องดงักล่าวไปใช้ด้วย และในบางกรณีอาจน าไปใช้ทัง้ “ถ้อยค า” และ “แนวคดิ” โดยมกีาร

ประยุกต์ดดัแปลงแนวคดิดงักล่าวใหเ้ขา้กบับรบิททางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มของ

ประเทศนัน้ๆ ดงันัน้ ในการน าค าว่า “ความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม” ไปใชน้ัน้ ผูใ้ชค้วรศกึษาแนวคดิของ

                                                           

  59  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. 

  60  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:..................... 
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พื้นฐานในระดบัโลก และตัวอย่างของประเทศสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ ส าหรบัผู้ที่สนใจตัวอย่างความ

ยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้มในประเทศอื่นๆ โปรดตดิตามผลงานของผูเ้ขยีนในโอกาสต่อไป 

บรรณานุกรม 

บทความ 

ภำษำไทย 

Yoo, Yeji.  “Renewable energy development and environmental justice in Thailand:  A case of 

biomass power plant in Roi-Et province”, วารสารสงัคมศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, ปีที ่45 ฉบบัที ่1 มกราคม-มถุินายน 2558, หน้า 31. 

ภำษำองักฤษ 

Bullard, D. Robert. “Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters”, Vol. 49, No. 

3/4 (Autumn - Winter, 2001), p. 151. 

หนังสือ 

ภำษำไทย 

ส านักความร่วมมอืด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ , ส านักงานปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื, บรษิัทอมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่จ ากดั (มหาชน): 

กรงุเทพฯ, 2556. 

ศุภชยั ศุภผล (ผู้เขยีน) ปิยศลิป์ บุลสถาพร (บรรณาธกิาร). ว่าด้วยทฤษฎคีวามยุตธิรรมและชวีติของ

จอห์น รอลส์.  ส านักพมิพ์: วคิตอรี ่จ านวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน พมิพ์ครัง้ที่ 1 — มนีาคม 

2558. 

ภำษำองักฤษ 

Bullard, D.  Robert.  (Editor)  Confronting Environmental Racism:  Voices from the Grassroots, 

South End Press: Boston, MA, USA. 1993. 

เอกสารอ่ืน 

United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations, 1992. 

FCCC/INFORMAL/84. GE.05-62220 (E) 200705 



 
 

 
35 

 

เวป็ไซต ์

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 

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/2016-08/documents/nepa_ 

promising_practices_document_2016.pdf 

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 

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 

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-and-compliance-assurance-oeca#oej 

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-12898-federal-actions-address-

environmental-justice 

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 

http://cisdl.org/public/%0bdocs/news/brief_common.pdf
http://cisdl.org/public/%0bdocs/news/brief_common.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-08/documents/nepa_%0bpromising_practices_document_2016.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-08/documents/nepa_%0bpromising_practices_document_2016.pdf
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-enforcement-and-compliance-assurance-oeca#oej
https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-enforcement-and-compliance-assurance-oeca#oej


 
 

 
36 

 

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 

International Institute for Sustainable Development (IISD), “Sustainable Development”, [Online] 

Accessed: 8 September 2016. Available from: http://www.iisd.org/topic/sustainable-

development 

International Work Group for Indigenous Affairs. Sustainable Development and Indigenous 

Peoples. [Online] Accessed: 10 September 2016. Available from: http://www.iwgia. 

org/environment-and-development/sustainable-development 

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 

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 

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 

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 

Principles of Environmental Justice. [Online] Accessed: 10 September 2016. Available from: 

http://www.ejnet.org/ej/principles.html 

https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C16/E1-50-24-00.pdf
https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C16/E1-50-24-00.pdf
http://www.iisd.org/topic/sustainable-development
http://www.iisd.org/topic/sustainable-development
http://www.ielrc.org/content/%0bw9601.pdf
http://www.ielrc.org/content/%0bw9601.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12285660
https://www.ucar.edu/communications/gcip/m3elaw/m3pdfc3.pdf
http://www.ejnet.org/ej/principles.html


 
 

 
37 

 

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/ 

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 

Sustainable Development Knowledge Platform. Indigenous Peoples. [Online] Accessed: 10 

September 2016. Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ 

indigenouspeoples 

UNEP. 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 

Women and the Environment. [Online] Accessed: 8 September 2016. Available from: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/K.%20Women%20and%20the%2

0environment.pdf 

-------------------------- 

  

https://blog.epa.gov/blog/category/environmental_justice/
http://deohs.washington.edu/environmental-justice
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/%0bindigenouspeoples
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/%0bindigenouspeoples
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/K.%20Women%20and%20the%20environment.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingat10/K.%20Women%20and%20the%20environment.pdf


 
 

 
38 

 

ประวติัผูเ้ขียน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คนึงนิจ ศรีบวัเอ่ียม 

อาจารยป์ระจ า คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความสนใจและความเช่ียวชาญ 
กฎหมายเกี่ยวกบัการปกป้องทรพัยากรธรรมชาติ; กฎหมายสิง่แวดลอ้ม; กฎหมายเกี่ยวกบัการลดโลก
รอ้น; กฎหมายเกีย่วกบัการจดัการภยัพบิตั;ิ กฎหมายกบัการพฒันา 

วิชาท่ีสอน 

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม; กฎหมายสิง่แวดลอ้มขัน้สูง; กฎหมายมหาชนภาษาองักฤษ; สมัมนากฎหมายกบั

ปัญหาสงัคม; สมัมนาปัญหากฎหมายขัน้สงูกบัสทิธเิสรภีาพ; นิตปิรชัญา; วธิวีจิยัทางนิตศิาสตร ์

การศึกษา 

 2549 ปรญิญาเอกสาขากฎหมายมหาชนสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัน็องต ์ ประเทศฝรัง่เศส 

 2538 ปรญิญาตรสีาขาสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 
International Pacific College ประเทศนิวซแีลนด ์

 2534 ปรญิญาโท (LL.M) , Harvard Law School 
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 2532 ปรญิญาโท 
คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 2527 ปรญิญาตร ี
คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ 

 2557 - 2558 ผู้จดัการโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐัและ
กฎหมายมหาชน รุน่ที ่14 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 2557 กรรมการ, คณะอนุกรรมาธกิารจดัท ารา่งรฐัธรรมนูญ คณะที ่9  
(การปฏริปูเพื่อลดความเหลื่อมล ้าและสรา้งความเป็นธรรม)  
 2556 - 2557 ผู้จดัการโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐัและ
กฎหมายมหาชน รุน่ที ่13 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 กนัยายน 2555 อนุกรรมการ,  คณะอนุกรรมการเพื่อปรบัปรุงกฎหมายด้านการจดัการมลพษิ , 
คณะกรรมการควบคุมมลพษิ 



 
 

 
39 

 

 2555 - 2556 ผู้จดัการโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐัและ
กฎหมายมหาชน รุน่ที ่12 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 มถุินายน 2554 – มถุินายน 2556 คณะท างานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการก๊าซ
เรอืนกระจก, องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
 2554 - 2555 ผู้จดัการโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐัและ
กฎหมายมหาชน รุน่ที ่11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 2553 - 2554 ผู้จดัการโครงการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐัและ
กฎหมายมหาชน รุน่ที ่10 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 เมษายน 2551 – เมษายน 2555 รองผูอ้ านวยการฝ่ายวจิยั  ศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา  
คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 กุมภาพนัธ ์– พฤศจกิายน 2550 ผูช้่วยอธกิารบด ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 มนีาคม 2540 – พฤศจกิายน 2540 Long-term Advisor, SIDA Support Vientiane School 
of Law Project, Laos PDR 
 2540 – ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ า คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 2539 – 2540 นกัวจิยั  สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 
 2537 – 2538 Law Lecturer, International Pacific College, New Zealand 
 2536 – 2537 ทีป่รกึษากฎหมาย (โครงการจดัท ารา่งกฎหมายสิง่แวดลอ้มลาว) 
มลูนิธเิอเชยี (ประเทศไทย) 
 2535 – 2536 ทีป่รกึษากฎหมาย (โครงการจดัตัง้ศูนยก์ฎหมายลุ่มน ้าโขง)    
มลูนิธเิอเชยี (ประเทศไทย) 
 2535 – 2536 - ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม 
- นกัวจิยั  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  ศรบีวัเอี่ยม. กระบวนการยุติธรรมส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ: บทเรียนจากคดีมาบ

ตาพุด. สนับสนุนการจดัพมิพ์และเผยแพร่โดยชุดโครงการวจิยัเพื่อการพฒันานโยบายสาธารณะและ

ขบัเคลื่อนระบบสุขภาพและสิง่แวดล้อม ของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) เดอืนธนัวาคม ปี 

2552 จ านวน 1,000 เล่ม 
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งานวิจยั 

2551: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั 
- โครงการเตรยีมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคพีธิสีารบาเซลว่าด้วยความรบัผดิและการ

ชดใช้ค่าเสยีหายอนัเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของเสยีอนัตรายข้ามแดนและการก าจดั , 
สนบัสนุนโดยกรมควบคุมมลพษิ 

2552: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั  
- โครงการศกึษาและจดัท าร่างกฎทีอ่อกตามความในร่างพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพื่อ

สนัติ ว่าด้วยการก ากบัดูแลความปลอดภยั โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์, สนับสนุนโดยส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสนัต ิ

2554: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั 
- โครงการศกึษาน าร่องเรื่องการน าแนวคดิการเสรมิสรา้งสทิธทิางกฎหมายแก่คนยากจนและ

โครงการจดัการประชุมระดบัชาตเิพื่อน าเสนอแนวคดิการเสรมิสรา้งสทิธทิางกฎหมายใหก้บั
คนยากจนในประเทศไทย, สนบัสนุนโดยส านกังานปลดั  กระทรวงยตุธิรรม 

2555: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั 
- โครงการศกึษาวจิยัเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสรมิการพฒันาที่สะอาด (Legal 

Measures for Promotion of Clean Development), สนบัสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 

2556: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั 
- โครงการทบทวนและพฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ เพื่อการจดัตัง้ระบบรายงานขอ้มูลก๊าซ

เรอืนกระจก (GHG Reporting System), สนับสนุนโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน)  

- โครงการศกึษากฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวกบัการรายงานขอ้มูลก๊าซเรอืนกระจกของ
ประเทศก าลังพัฒนา, สนับสนุนโดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 

2557: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั  
- โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ , 

สนบัสนุนโดยองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

2558: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั 
- โครงการศึกษา รวบรวม และวเิคราะห์ประเด็นด้านกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการรายงานขอ้มูลก๊าซเรอืนกระจกเพื่อรองรบัการซื้อขายคารบ์อนเครดติ ระยะที่ 1 , 
สนบัสนุนโดยองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
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2559: หวัหน้าโครงการและนักวิจยั 
- โครงการศึกษาวิจยัเรื่อง “ความสมัพนัธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

คุม้ครองสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื”, สนับสนุนโดยคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ

--------------------------- 

 

 

  


