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ค�าน�าจากสถาบันนโยบายศึกษา

หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นผลจากงานเขยีนในโครงการของสถาบนันโยบาย
ศึกษา เรื่อง “ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม” สนับสนุนโดยมูลนิธิ                    
คอนราด อาเดนาวร์ เมื่อปี 2559	โดย	ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม จาก							
คณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ศึกษาและเรียบเรียงขึ้น														
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมของสาธารณะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้อง															
มีความยุติธรรมอยู่ด้วย	 ซึ่งจ�าเป็นต้องทวงถามถึงความรับผิดชอบร่วมกัน													
ในการปกครองและการสร้างโอกาสการเข้าถงึการใช้ทรพัยากรอย่างเท่าเทยีม
เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะกับผู้ด้อยโอกาส																							
ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง	ทั้งจากภายในแต่ละรัฐ	และนอกพื้นที่ของรัฐ	ซึ่งจ�าเป็น
ต้องสร้างองค์ประกอบหลักเรื่องความยุติธรรมที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมให้
ปรากฏ	 ผู้เขียนได้มีความตั้งใจที่จะเสนอกรอบแนวคิดที่ปฏิบัติเป็นพื้นฐาน
ในระดับสากล	 อีกทั้งยังมีตัวอย่างรูปธรรมจากต่างประเทศ	 เช่น	 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาอกีด้วย	ท้ังนี	้เนือ้หาแนวคดิเหล่านี	้จะช่วยท�าให้ผู้อ่านมองเหน็
ปัญหาอยูซ่ึง่หน้า	และเรยีกร้องให้ตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
ทั้งในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตอีกด้วย	และนี่คือค�าตอบเรื่องจริยธรรมที่คน
รุ่นปัจจุบันพึงมีต่อชนรุ่นหน้านั่นเอง

อย่างไรก็ดี	 “ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม”	 ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
เข้าใจส�าหรบัประชาชนทัว่ไป	หากแต่เป็นเรือ่งทีพ่ลเมอืงผูม้คีวามรูแ้ละตืน่รู้
ในประเด็นสาธารณะต่างๆ	 รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ด้วย	 จะต้องรับเอามา
เป็นธุระในการสร้างความตระหนักนี้ขึ้นในสังคม	 อีกทั้ง	 พลเมืองผู้แข็งขัน														
ที่แม้มีอยู่ในจ�านวนไม่มากในสังคมไทย	ก็ยังจะต้องช่วยท�าหน้าที่ผลักดันให้
ประเด็นนี้เกิดเป็นรูปธรรมในระดับนโยบายของประเทศ	 เพื่ออ�านวย
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ประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่ประชาชนท่ัวไปท่ีไม่ได้รับความยุติธรรมทาง																										
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สถาบันนโยบายศึกษา	 ขอขอบคุณผู ้เขียนที่ได้รังสรรค์ผลงาน
วิชาการเร่ืองน้ี	 อันเป็นปัญหาร่วมสมัยของการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน																						
ซึ่งประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ	 และขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด                        

อาเดนาวร์ ที่สนับสนุนการพิมพ์ในครั้งนี้

	 สถาบันนโยบายศึกษา

	 30		เมษายน		2560



v

ค�าน�า

จากผู้เขียน

ในช่วงประมาณ	 10	 ปีที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยายพิเศษ

ตามสถาบนัต่างๆ	และได้เข้าร่วมประชมุทางวชิาการกบัหลายองค์กร	พบว่า

มีประเด็นที่ผู้ท�างานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมักกล่าวถึงบ่อยๆ	 อยู่หลาย

ประเด็น	หนึ่งในนั้นคือเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม		ซึ่งเป็นค�าใหม่ที่

แต่ละคนอาจเข้าใจไปในแต่ละแง่มุม	 ดังนั้น	 เมื่อสถาบันนโยบายศึกษาให้																					

ผู้เขียนเรียบเรียงเรื่อง	ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Justice)	โดยสงัเขป	ผูเ้ขยีนจงึยนิดรีบัปากด้วยความเตม็ใจ	และขอขอบคณุ

สถาบันนโยบายศึกษามาไว้	ณ	ที่นี้

	 	 	 	 	 	 	 	

ผศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
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1คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม

บทน�ำ

ค�ำวำ่ “ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice)” 

ทีใ่ช้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำนัน้ ระยะแรกจะเน้นด้ำน “ควำมอยติุธรรมทำง

สิ่งแวดล้อม (Environmental Injustice)” โดยมีกรอบแคบเพียงควำม                

ไม่เท่ำเทียมในเรื่องเชื้อชำติที่เรียกว่ำ “กำรเหยียดเชื้อชำติทำงสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Racism)” เท่ำน้ัน ต่อมำ แนวคดินีไ้ด้พฒันำอย่ำงก้ำวหน้ำ

ในสังคมอเมริกันและขยำยวงกว้ำงออกไปในหลำยประเทศทั่วโลก ท�ำให้

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมนอกจำกจะหมำยถึงควำมไม่เท่ำเทียมทำง               

เช้ือชำติแล้ว ยังมีควำมหมำยรวมไปถึงควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศ รำยได้                 

อำย ุรวมทัง้สทิธขิองคนในรุน่อนำคต และสทิธขิองประเทศก�ำลงัพฒันำด้วย 

กล่ำวอีกนัยหน่ึง ประเด็นท่ีว่ำ “ยุติธรรมส�ำหรับใคร?” เป็นเรื่องที่ต้อง

พิจำรณำรวมอยู่ในประเด็นสิ่งแวดล้อมเสมอ และเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มที่เปรำะบำงทุกประเภท ไม่เฉพำะแต่เพียงกลุ่มทำงเชื้อชำติเท่ำนั้น 



2 ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม : Environmental Justice



3คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม

 
1 ควำมยุติธรรมทำงสังคม (Social Justice) กับ

ควำมยุติธรรมทำงส่ิงแวดล้อม (Environmental Justice)

แนวคิดเกี่ยวกับ “ควำมยุติธรรม (Justice)” ตำมค�ำอธิบำยของ                  

จอห์น  รอลส์ (John Rawls) จำกงำนเขียนของเขำสองเรือ่ง คอื ทฤษฎคีวำม

ยุติธรรม (A Theory of Justice) ในปี ค.ศ. 1971 และควำมยุติธรรมใน

ฐำนะควำมเป็นธรรม (Justice as Fairness: A Restatement) ในปี                   

ค.ศ. 2001 สรุปได้ว่ำ เขำไม่เห็นด้วยกับควำมยุติธรรมตำมแนวคิดแบบ

อรรถประโยชน์นยิม (Utilitarianism) ทีม่องว่ำควำมเป็นธรรมทำงสังคมคอื

กำรให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่คนส่วนมำกของสังคม เพรำะแนวคิดดังกล่ำว

ท�ำให้คนส่วนน้อยของสังคมถูกลิดรอนสิทธิ เขำเสนอว่ำควรพิจำรณำ                 

เน้ือหำของควำมยุติธรรมในฐำนะท่ีเป็นกำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงเป็นธรรม 

(Justice as Fairness) โดยสังคมที่มีควำมยุติธรรมนั้น กฎหมำยและ                     

สถำบันต่ำงๆ ไม่ควรให้ประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดบนต้นทุนของคน

บำงกลุ ่ม โดยอำศัยเหตุจำกกำรที่คนในสังคมมีควำมแตกต่ำงกันตำม

ธรรมชำติและมีพื้นเพทำงสังคมที่แตกต่ำงกัน จอห์น รอลส์ เห็นว่ำ “ควำม

ยตุธิรรมทำงสงัคม (Social Justice)” จะเกดิขึน้ได้จะต้องสร้ำงควำมยติุธรรม

เกี่ยวกับ “โครงสร้ำงพื้นฐำนของสังคม” ซึ่งหมำยถึง กำรที่สถำบันหลักของ

สังคมต้องกระจำยสิทธิมูลฐำนและหน้ำที่ รวมถึงก�ำหนดกำรจัดแบ่งผล

ประโยชน์จำกควำมร่วมมือทำงสังคม โดยสรุปคือต้องมีกำรประนีประนอม
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ระหว่ำงเสรีภำพ (Liberty) กับควำมเสมอภำค (Equality) อย่ำงมีหลักกำร 

โดยอำศัยควำมยุติธรรมที่กระจำย (Distributive Justice)1

ส�ำหรับค�ำว่ำ “ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Justice)” นั้นมีควำมหมำยที่แตกต่ำงกันในแต่ละชุมชนและสถำบันกำร

ศกึษำ โดยขึน้อยูก่บัสถำนที ่เวลำ และมมุมอง และมกัจะมกีำรอธบิำยควำม

ยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมในรปูของควำมอยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อม (Environ-

mental Injustice) ทีแ่สดงสภำพทีม่กีำรกระจำยควำมเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อม

ซึง่ไม่เป็นธรรมกบัคนบำงกลุม่ ควำมยตุธิรรมทำงส่ิงแวดล้อมจึงน�ำมำใช้เป็น 

กรอบคิดในกำรอธิบำยถึงกำรขจัดให้สิ้นไปซึ่งสภำพของควำมไม่เท่ำเทียม

ของผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม นิยำมโดยทั่วไปของค�ำว่ำ “ควำมยุติธรรม

ทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice)” มักจะหมำยถึง ควำมเชื่อที่ว่ำ

ประชำชนทกุคนควรมส่ีวนร่วมอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรได้รบัประโยชน์จำก

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทำงสิง่แวดล้อมและในกำรต้องรบัภำระจำกอนัตรำย

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติหรือระดับทำง

เศรษฐกจิและสงัคม2 ควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมอำจจ�ำแนกลกัษณะย่อย

ได้ดังนี้

	ความยุติธรรมที่กระจาย (Distributive Justice) ซ่ึงหมำยถึง                 

ควำมยุติธรรมเชิงพื้นที่ทำงกำยภำพในกำรกระจำยท้ังอันตรำย 

1 ผู้สนใจงำนของจอห์น รอลส์สำมำรถอ่ำนได้จำกงำนฉบบัแปลเรือ่ง “ว่ำด้วยทฤษฎี
ควำมยุติธรรมและชีวิตของจอห์น รอลส์”. ศุภชัย ศุภผล, ผู้เขียน. ปิยศิลป์ บุลสถำพร, 
บรรณำธิกำร. ส�ำนักพิมพ์: วิคตอรี่ จ�ำนวนหน้ำ: 248 หน้ำ ปกอ่อน พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนำคม 
2558.

2 School of Public Health, Department of Environmental and Occupa-
tional Health Sciences, “Environmental Justice”, [Online] Accessed: 6 September 
2016. Available from: http://deohs.washington.edu/ environmental-justice
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ควำมเสี่ยง และผลประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเท่ำเทียมกัน                  

ยกตัวอย่ำง เช่น กำรสัมผัสสำรพิษในกำรท�ำงำน กำรก�ำหนดพื้นที่

หลมุฝังกลบ กำรก�ำหนดพืน้ทีอ่ตุสำหกรรมทีป่ล่อยมลพษิ กำรสกดั

ทรัพยำกรธรรมชำติออกมำใช้ประโยชน์ กำรเข้ำถึงพื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ และกำรจัดโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณะ อำทิ ทำงหลวง 

กำรขนส่งสำธำรณะ กำรเก็บขยะ เป็นต้น3

	ความยตุธิรรมเชงิกระบวนการ (Procedural Justice) ซึง่หมำยถงึ 

กำรให้โอกำสพลเมอืงอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรเข้ำถงึข้อมลูในกำร

มีส่วนร่วม และในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรเรียกร้องควำมยุติธรรม

ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่ำง เช่น กำรเข้ำถึงข้อมูล

เกี่ยวกับกำรสัมผัสกับสำรพิษ กำรเข้ำถึงชุมชนทำงวิทยำศำสตร์

เกี่ยวกับล�ำดับควำมส�ำคัญของกำรวิจัยและกำรออกแบบ กำรมี

ส่วนร่วมในกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรทดลองทำงคลินิก กำรเข้ำถึง

หน่วยงำนก�ำกับดูแลในระหว่ำงกำรตรวจสอบกฎระเบียบและ                 

ข้อบังคับ กำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

	ความยุติธรรมที่เป็นการยอมรับ (Justice as Recognition) ซึ่ง

หมำยถึง กำรให้กำรยอมรับที่เท่ำเทียมกันทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม                 

ในหมูป่ระชำชน กลุม่ชนต่ำงๆ หรอืท�ำเลสถำนทีต่่ำงๆ โดยไม่เลอืก

ปฏิบัติในเรื่องเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ ชำติพันธุ์ และอื่นๆ เพื่อเสริม

ควำมยุติธรรมที่กระจำยและควำมยุติธรรมเชิงกระบวนกำร โดย

มุ่งเน้นกระบวนกำรทำงวัฒนธรรมและสถำบันที่ขจัดกำรดูหมิ่น 

หม่ินประมำท ดถูกู และรงัเกยีจทีเ่ป็นกำรลดคณุค่ำของประชำชน

3 Ibid.
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บำงกลุม่หรอืสถำนทีบ่ำงแห่ง ควำมยตุธิรรมทีเ่ป็นกำรยอมรบัเป็น

แนวคิดที่ส�ำคัญของควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม เพรำะกำรขำด

กำรยอมรับไม่เป็นแต่เพียงท�ำให้เกิดกำรกระจำยที่ไม่เป็นธรรม

เท่ำนั้น แต่ยังน�ำไปสู่กำรกระจำยต่อของควำมอยุติธรรมอีกด้วย4

1.1 ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อม (Environ-

mental Justice) กบั กำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development) 

 ค�ำว่ำ “กำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development)”5 

ได้มกีำรให้ควำมหมำยไว้หลำยแบบ แต่ควำมหมำยทีน่ยิมใช้อ้ำงองิมำกทีส่ดุ

คอืควำมหมำยทีใ่ช้กนัในเอกสำรช่ือ “อนำคตร่วมกนัของเรำ (Our Common 

Future)” หรอืทีรู่จ้กัในชือ่ “รำยงำนบรนุด์ทแลนด์ (Brundtland Report)” 

โดยมีควำมหมำยและองค์ประกอบดังนี้:-6

 “การพัฒนาท่ียั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ

ของคนรุ่นปัจจุบัน (Present Generation) โดยไม่สูญเสียความสามารถ               

ของคนรุน่อนาคต (Future Generation) ทีจ่ะตอบสนองความต้องการของ

4 Yoo, Yeji. “Renewable energy development and environmental justice 
in Thailand: A case of biomass power plant in Roi-Et province”, วำรสำรสงัคมศำสตร์ 
คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ปีที่ 45 ฉบับท่ี 1 มกรำคม-มิถุนำยน 2558,                     
หน้ำ 31.

5 โปรดศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกับค�ำน้ีใน “ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน”, ส�ำนักควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ, 
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจ�ำกัด (มหำชน): กรุงเทพฯ, 2556.

6 International Institute for Sustainable Development (IISD), “Sustain-
able Development”, [Online] Accessed: 8 September 2016. Available from: 
http://www.iisd.org/topic/sustainable-development
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พวกเขา”7

 จำกควำมหมำยข้ำงต้น กำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบ                  

สองเรื่อง คือ 

 1) แนวคิดเรื่องควำมต้องกำร (Needs) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง                    

ควำมต้องกำรที่จ�ำเป็นของคนยำกจนที่ควรได้รับกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ

ก่อน

 2) แนวคิดเรื่องข้อจ�ำกัด (Limitations) ที่ก�ำหนดโดยควำม

ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและองค์กรทำงสังคมเกี่ยวกับควำมสำมำรถของ                   

สิง่แวดล้อมทีจ่ะตอบสนองควำมต้องกำรของคนในปัจจบุนัและคนในอนำคต

 ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice) กับ 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มีประเด็นที่ผูกโยงกัน

อยูใ่นเรือ่งกำรแจกจ่ำยผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยของกำรพัฒนำ ทัง้ภำยใน

คนรุ่นเดียวกัน (Intra Generation) และระหว่ำงคนต่ำงรุ่น (Inter Gen-

erations) โดยมข้ีอตระหนกัร่วมกนัในกำรท�ำให้คณุภำพชวีติของประชำชน

ดขีึน้ และในกำรเพิม่กำรเข้ำถึงทรพัยำกรให้มำกขึน้ ท�ำให้ “ควำมเท่ำเทยีม” 

ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติกลำยเป็นประเด็นร่วมกันท่ีโดดเด่น 

ขบวนกำรควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice                 

Movement) สำมำรถชูประเด็นบทบำทของชุมชนจำกกำรถูกปฏิบัติด้วย

ควำมอยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมได้เด่นชัดกว่ำเอกสำรระหว่ำงประเทศเกี่ยว

กับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบำทของรัฐและปัจเจกชนในกำร

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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ได้รบัควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อม8 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมอยติุธรรมทำง

สิ่งแวดล้อมที่เห็นได้จำกชุมชนผิวสีและชุมชนที่มีรำยได้ต�่ำ ที่ต้องรับภำระ

ทำงสิง่แวดล้อมมำกเกนิสดัส่วนทีเ่หมำะสม แต่กลบัไม่ได้รบัผลประโยชน์ทำง

สิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่สมควร9 

1.2 ประเภทของควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม

 ควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมสำมำรถแบ่งออกเป็นสองประเภท 

ดังนี้

 1.2.1 ควำมเป็นธรรมหรือควำมยุติธรรมระหว่ำงรุ่น (Inter-

generational Equity/Fairness /Justice) หมำยถงึควำมเป็นธรรมหรอื

ควำมยุติธรรมระหว่ำงคนต่ำงรุ่นกัน (Different Generations) ในกำรใช้

สภำพแวดล้อมท่ีจะต้องไม่ใช้มำกเกินไปโดยคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งจนถึงจุดที่จะ                

ไม่เหลือสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภำพไว้ให้คนรุ่นอนำคต (Future Generations) 

ได้ใช้บ้ำงเลย แนวคิดดังกล่ำวนี้เป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงนโยบำย                   

สิง่แวดล้อม (Environmental Policy) และกฎหมำยสิง่แวดล้อม (Environ-

mental Law) 

8 Kameri-Mbote, Patricia and Cullet, Philippe. “Environmental Justice 
and Sustainable Development: Integrating Local Communities in Environmen-
tal 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 Develop-
ment: Environmental Justice in the Renewable Energy Transition”, 19 J. Envtl. 
& Sustainability L. 60 (2012), p. 64, [Online] Accessed: 8 September 2016. Avail-
able from: http://scholarship.law.missouri.edu/jesl/vol19/iss1/5
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 1.2.2 ควำมเป็นธรรมหรือควำมยุติธรรมภำยในรุ่น (Intra-

generational Equity/Fairness /Justice) หมำยถงึควำมเป็นธรรมหรอื

ควำมยตุธิรรมในกำรใช้สิง่แวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติทีม่อียูอ่ย่ำงจ�ำกดั

ระหว่ำงคนในรุ่นเดียวกัน ดังนั้น จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรแบ่งสันปัน

ส่วนทีเ่ป็นธรรมไม่เพยีงแต่ในบรรดำทรพัยำกรธรรมชำติทีม่อียูเ่ท่ำนัน้ แต่ยงั

หมำยรวมถึงกำรพัฒนำที่จะต้องไม่ไปท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนั้น

ด้วย แนวคิดดังกล่ำวนี้เป็นพื้นฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งหมำยถึง

กำรพัฒนำที่จะต้องไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ควำมเป็นธรรมหรือควำม

ยตุธิรรมภำยในรุน่รวมถงึกำรประเมนิควำมเป็นธรรมระหว่ำงประชำชนกลุ่ม

ต่ำงๆ ภำยในคนรุ่นเดียวกันด้วย

1.3 ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมส�ำหรับกลุ ่มผู ้ด้อยโอกำส                     

บำงประเภทภำยใต้หลักกำรบำงข้อของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ ว่ำด้วย                       

สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ (Rio Declaration of Environment and 

Development)  

 ในกำรจะบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องกำรพัฒนำที่ยั่งยืนนั้น มีคน           

บำงกลุ่มบำงประเภททีต้่องได้รบัควำมสนใจเป็นพเิศษเนือ่งจำกเป็นคนทีม่กั

อยูใ่นฐำนะด้อยโอกำสกว่ำคนส่วนใหญ่ในสงัคม ทัง้ๆ ทีใ่นควำมเป็นจรงิแล้ว 

คนกลุ่มนี้มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และต่อกำรพัฒนำที่

ยั่งยืนเป็นอยำ่งยิ่ง ปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ ได้ก�ำหนดบทบำทและกำรปฏิบัติ

ต่อคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษเพื่อจรรโลงควำมยุติธรรมทำงส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้แก่ 

สตรี เยำวชน และชุมชนพื้นเมือง/ชุมชนท้องถิ่น ดังนี้

 1.3.1 บทบำทของสตรภีำยใต้หลกักำรข้อที ่20 ของปฏญิญำ

แห่งกรุงริโอฯ  
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 หลักกำรข้อที่ 20 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ ก�ำหนดว่ำ “สตรี

มีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำและจัดกำรสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กำรมีส่วนร่วม

อย่ำงเต็มที่ของสตรีจึงจ�ำเป็นต่อกำรบรรลุถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน                           

(Women have a vital role in environmental management and 

development. Their full participation is therefore essential to 

achieve sustainable development.)”

 หลกักำรดงักล่ำวรบัรองควำมส�ำคญัในบทบำทของสตรใีนฐำนะ

เป็นผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็น

อยำ่งมำก ทั้งในฐำนะผู้ใช้ประโยชน์ ผู้จัดกำร และผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่

ระดบัครวัเรอืนไปจนถงึระดบักำรผลติ กล่ำวคอื ในระดบัครวัเรอืน สตรดีแูล

ครอบครัวด้วยกำรจัดหำอำหำรและปัจจัยสี่โดยกำรน�ำทรัพยำกรธรรมชำติ

มำใช้อุปโภคบริโภค ก�ำจัดขยะของครัวเรือน และเป็นต้นแบบให้กับลูกใน

กำรใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับกำรผลิต สตรีประกอบอำชีพที่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สตรีในภำคเกษตรกรรมใช้ปุ๋ย/สำรเคมี                   

ในกำรท�ำกำรเกษตร อย่ำงไรก็ตำม สตรียังคงมีอุปสรรคในกำรมีส่วนร่วม

ตดัสินใจเพ่ือกำรจดักำรสิง่แวดล้อม เช่น กำรขำดโอกำสเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำร 

ทักษะ และควำมรู้ ดังน้ัน เพื่อให้กำรจัดกำรและรักษำสิ่งแวดล้อมประสบ

ผลส�ำเร็จ และเพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม จึงต้องสนับสนุนให้

สตรีเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม  

 เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม จึงมีควำมจ�ำเป็นต้อง

พัฒนำควำมเสมอภำคในกำรมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกำรจัดกำรและแก้ไข

ปัญหำสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกำรประชุมระดับโลกด้ำนสตรีของสหประชำชำติ 

เมือ่ปี พ.ศ. 2538 นำนำประเทศรวมทัง้ประเทศไทยได้ร่วมกนัรบัรองปฏญิญำ

และแผนปฏิบัติกำรปักกิ่ง (Beijing Declaration and Platform for                   
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Action) เพื่อพัฒนำให้สตรีมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมใน

สังคม/ชมุชนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีม โดยปฏญิญำและแผนปฏบิติักำร

ปักกิ่งมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สำมประกำร คือ 1) กำรส่งเสริมให้สตรีมี

อ�ำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 2) กำรบูรณำกำรข้อ

ตระหนักและข้อพิจำรณำในเรื่องเพศเข้ำไปในกำรเมืองและโครงกำรต่ำงๆ 

เกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ 3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งหรือจัดตั้งกลไก

ต่ำงๆ ทั้งในระดับภำยในประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับระหวำ่งประเทศ 

เพื่อประเมินผลกระทบของกำรพัฒนำและนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ

สตรี10 

 1.3.2 บทบำทของเยำวชนภำยใต้หลักกำรข้อที่ 21 ของ

ปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ

 หลักกำรข้อที่ 21 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ ก�ำหนดว่ำ “ควำม

คิดสร้ำงสรรค์ อุดมคต ิและควำมกล้ำหำญของเยำวชนของโลกควรถกูน�ำมำ

ขับเคลื่อนให้เกิดควำมเป็นหุ้นส่วนโลก เพื่อบรรลุถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและ

อนำคตที่ดีขึ้นของทุกคน (The creativity, ideals and courage of the 

youth of the world should be mobilized to forge a global part-

nership in order to achieve sustainable development and ensure 

a better future for all.)”

 หลักกำรดังกล่ำวรับรองควำมส�ำคัญในบทบำทของเยำวชนใน

ฐำนะเป็นผูท้ีไ่ม่เพยีงแต่จะได้รบัมรดกควำมรบัผดิชอบในกำรดแูลโลกต่อไป

เทำ่นั้น แต่ยังเป็นประชำกรที่มีจ�ำนวนมำกในประเทศก�ำลังพัฒนำด้วย โดย

10 Women and the Environment. [Online] Accessed: 8 September 2016. 
Avai lable f rom: http:// www.un.org/womenwatch/daw/bei j ing/
beijingat10/K.%20Women%20and%20the%20environment.pdf
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เด็กและเยำวชนทั้งในประเทศก�ำลังพัฒนำและในประเทศที่พัฒนำแล้วเป็น

ผูท้ีม่คีวำมเสีย่งสงูในกำรได้รบัผลกระทบจำกควำมเสือ่มโทรมทำงสิง่แวดล้อม 

นอกจำกนี้ กำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชนภำยใต้กระบวนทัศน์          

แบบเก่ำโดยสถำบันกำรศึกษำยังไม่สำมำรถสร้ำงทัศนคติท่ียั่งยืนให้กับ

อนำคตของเขำด้วย ท้ังๆ ท่ีเขำเหล่ำนี้มีศักยภำพในกำรเป็นผู้สนับสนุน          

ควำมคิดด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีควำมตระหนักสูงกลุ่มหนึ่ง จึงมีควำมจ�ำเป็นท่ี

คนกลุ่มนี้จำกทุกส่วนของโลกควรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกระบวนกำร

ตัดสินใจทุกระดับท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพรำะมันมีผลต่อชีวิตของพวกเขำ

ทัง้ในวนันีแ้ละมผีลกระทบต่อพวกเขำในอนำคตด้วย ด้วยเหตนุี ้ผลประโยชน์

ของเด็กและเยำวชนจึงควรได้รับกำรปกป้องและด�ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่โดย

ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ ทั้งนี้ เพื่อ

ปกป้องกำรพัฒนำที่ยั่งยืน11 และเพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม

ส�ำหรับคนกลุม่น้ี กำรจดักำรศกึษำทัง้ในระบบและนอกระบบให้กบัเดก็และ

เยำวชน จะต้องหลุดจำกกรอบคิดที่เน้นแต่ทิศทำงที่ไม่ยั่งยืนด้วย12

 1.3.3 บทบำทของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นภำยใต้

หลกักำรข้อที ่22 ของปฏญิญำแห่งกรงุรโิอฯ (Role of Indigenous and 

Local Communities under Principle 22 of Rio Declaration)

 หลักกำรข้อที่ 22 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ ก�ำหนดว่ำ 

“ชนพื้นเมืองและชุมชนของเขำ รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ มีบทบำทส�ำคัญ

11 UNEP. Children and Youth in Sustainable Development. [Online]            
Accessed: 8 September 2016. Available

12 Gruenewald, David and Herr, Kathryn. “Children, Youth and Sustain-
able 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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ในกำรจัดกำรและกำรพฒันำสิง่แวดล้อม เพรำะเขำมคีวำมรูแ้ละมแีนวปฏบิตัิ

สืบทอดกันมำ รัฐทั้งหลำยควรจะต้องยอมรับ และให้กำรสนับสนุนอย่ำง

เหมำะสมต่อเอกลกัษณ์ วฒันธรรม และประโยชน์ของพวกเขำ รวมทัง้ท�ำให้

เขำมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน                        

(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�ำวำ่ “ชนพื้นเมือง (Indigenous People)” ไม่มีค�ำนิยำมที่ตรงกัน 

แต่มคี�ำอธบิำยลกัษณะทีร่่วมกนัอยู ่ได้แก่ กำรมจี�ำนวนประชำกรทีไ่ม่มำกนกั

เมื่อเทียบกับประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศที่อำศัยอยู่ กำรมีภำษำเป็น           

ของตัวเอง กำรปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมทำงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 

กำรมีหรือเคยมีดินแดนและอำณำเขตเป็นของตนเองโดยมีควำมผูกพันกับ

ดนิแดนหรอือำณำเขตดงักล่ำวในระดบัต่ำงๆ และกำรระบตุวัตนของเขำเอง

ว่ำเป็นชนพ้ืนเมือง เป็นท่ีคำดกำรณ์ว่ำท่ัวโลกมีชนพื้นเมืองอยู่ประมำณ 

370,000,000 คน จำก 5,000 กลุ่มชนที่แตกต่ำงกันใน 90 ประเทศทั่วโลก 

โดยสำมำรถพบชนพื้นเมืองในทุกภูมิภำคของโลก และประมำณ 70% ของ

พวกเขำอำศัยอยู่ในภูมิภำคเอเชีย คิดเป็นประมำณ 5% ของประชำกรโลก 

และประมำณ 15% ของคนยำกจนของโลก ตัวอย่ำงของชนพื้นเมือง ได้แก่ 

อินนุย (Inuit) ในอำร์กติก อินเดียนแดงในอเมริกำ ผู้ล่ำสัตว์และเก็บของป่ำ

เร่ร่อนในอเมซอน คนเลี้ยงสัตว์ในแอฟริกำตะวันออก และชนเผ่ำใน
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ฟิลิปปินส์13

วถิชีีวติทีม่ลีกัษณะโดดเด่นของชนพืน้เมอืงจ�ำเป็นต้องอำศยักำรเข้ำถงึ 

ที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ ดังนั้น กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจึงเป็นข้อพิจำรณำ

ที่ส�ำคัญของชนพื้นเมืองทั่วทุกมุมโลก เพรำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำร

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจทุกชนิดซึ่งรวมถึงกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

กำรเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศธรรมชำตก่ิอให้เกดิควำมเสีย่งเป็นพเิศษต่อ

กำรอยู่รอดทำงกำยภำพ สังคม และวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง และต่อกำร

ประกอบอำชพีดัง้เดมิและควำมรูด้้ำนสิง่แวดล้อมของพวกเขำ แม้แต่พลงังำน

สีเขียวหลำยรูปแบบ เช่น ไฟฟำ้พลังน�้ำ และเชื้อเพลิงชีวภำพ ก็เกี่ยวข้องกับ

กำรท�ำลำยดนิแดนและวถิชีวีติของชนพืน้เมอืง เพ่ือให้เกดิควำมยติุธรรมทำง

ส่ิงแวดล้อม จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะต้องท�ำให้แน่ใจว่ำชนพื้นเมืองจะ

ได้รับกำรปกป้องเป็นพิเศษ และสิทธิของชนพื้นเมืองจะได้รับกำรส่งเสริม

และกำรเคำรพ  ทัง้นี ้ปฏญิญำแห่งสหประชำชำตว่ิำด้วยสทิธขิองชนพืน้เมอืง 

(UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) จึงได้ก�ำหนด

หลกักำรเรือ่งกำร “ให้ควำมยนิยอมอย่ำงสมคัรใจ ล่วงหน้ำ และได้รับข้อมลู

พอเพียง (Free, Prior and Informed Consent)” โดยชนพื้นเมืองในกำร

ตัดสินใจทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิ ดินแดน และทรัพยำกรในปัจจุบัน

หรืออนำคตของเขำ14

13 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 

14  International Work Group for Indigenous Affairs. Sustainable Develop-
ment and Indigenous Peoples. [Online] Accessed: 10 September 2016.                          
Available from: http://www.iwgia.org/environment-and-development/sustain-
able-development
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2 ควำมยุติธรรมทำงส่ิงแวดล้อม (Environmental

Justice) กับ กำรเหยียดเชื้อชำติทำงสิ่งแวดล้อม

(Environmental Racism): กรณีของสหรัฐอเมริกำ

ในสหรัฐอเมริกำ ไม่ใช่คนอเมริกันทุกคนจะมีโอกำสเข้ำถึงอำกำศที่

สะอำด น�ำ้ดืม่ทีส่ะอำด สวนสำธำรณะท่ีสะอำด หรอืมโีอกำสท�ำงำนในสภำพ

แวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอำดเหมือนกันเสมอไป คนแอฟริกันอเมริกัน              

คนอเมริกำใต้ คนเอเชีย คนหมู่เกำะแปซิฟิค และชนพื้นเมืองอเมริกัน อยู่ใน

กับดักสภำพแวดล้อมที่มีมลพิษอันมีสำเหตุมำจำกเชื้อชำติและสีผิว ผู้อำศัย

อยู่ในชุมชนเหล่ำนี้ได้รับควำมเสี่ยงทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพมำกกว่ำ

ประชำกรกลุม่อืน่ ชมุชนคนผวิสบีำงแห่งต้องรบัภำระปัญหำมลพิษของชำติ

แทนคนทั้งชำติ ตัวอย่ำงเช่น ในปี ค.ศ. 1982 แหล่งชุมชนของคนชนบทที่

ยำกจนและส่วนใหญ่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันในเมือง Warren County 

มลรฐั North Carolina ถกูเลอืกให้เป็นแหล่งฝังกลบสำร PCBs (Polychlo-

rinated Biphenyls) ซึง่เป็นสำรเคม ีไม่ใช่ด้วยเหตผุลว่ำเป็นทำงเลอืกทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยเหตุผลที่ว่ำเป็นกรณีที่ไม่มีอ�ำนำจที่จะต่อต้ำน

มำกกว่ำ จึงได้เกิดขบวนกำรทำงสังคมเพื่อตอบโต้กรณีดังกล่ำว โดยมี                    

กำรจัดตั้งขบวนกำรควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมระดับชำติ (National 

Environmental Justice Movement) ขึ้น ในช่วงเวลำกำรประท้วงและ

กำรเดินขบวนเพื่อตอบโต้กำรฝังกลบดังกล่ำว ได้มีกำรประดิษฐ์ค�ำว่ำ                
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“กำรเหยียดเชื้อชำติทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Racism)” ขึ้น15

2.1 ขบวนกำรควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมระดบัชำติ (National 

Environmental Justice Movement)

 ค�ำว่ำ “กำรเหยียดเชื้อชำติทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Racism)” หมำยถึง กำรกีดกันทำงเชื้อชำติในประเด็นต่อไปนี้:-16

	ในกำรสร้ำงนโยบำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

	ในกำรบังคับใช้กฎหมำยและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมำย 

	ในกำรพุ่งเป้ำชุมชนคนผิวสีให้เป็นแหล่งก�ำจัดขยะ และ             

สถำนที่ตั้งโรงงำนที่ปล่อยมลพิษ

	ในกำรลงโทษอย่ำงเป็นทำงกำรโดยกำรปล่อยสำรพิษท่ี

คุกคำมต่อชีวิตในชุมชนคนผิวสี

	ในประวัติศำสตร์ว่ำด้วยกำรตัดคนผิวสีออกจำกกลุ่มคนทำง

ส่ิงแวดล้อมในกระแสหลกั คณะกรรมกำรผู้มอี�ำนำจตัดสินใจ 

คณะกรรมำธิกำร และองค์กรทำงกฎระเบียบต่ำงๆ 

 กำรเหยยีดเชือ้ชำตทิำงสิง่แวดล้อมไม่ได้เกีย่วข้องเฉพำะกรณกีำร

เลอืกท�ำเลส�ำหรบัตัง้โรงงำนหรอืสถำนประกอบกำรท่ีปล่อยขยะมพิีษเท่ำน้ัน 

แต่ยงัขยำยควำมไปถึงกรณีท่ีโรงงำนผลติสำรตะกัว่ สำรเคมกี�ำจดัแมลง และ

ปิโตรเคมีที่ส่งผลกระทบอย่ำงมำกและอย่ำงไม่ได้สัดส่วนต่อชุมชนคนผิวสี

ด้วย17 กำรต่อสู้เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมปรำกฏอย่ำง  

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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เข้มข้นในชมุชนต่ำงๆ ท่ีได้ชือ่ว่ำเป็น “เขตแห่งกำรอทุศิ (Sacrifice Zones)” 

ตัวอย่ำง เช่น Altgeld Gardens ในพื้นท่ีทำงตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง 

Chicago มลรัฐ Illinois ได้ถูกขนำนนำมว่ำเป็น “โดนัทพิษ (Toxic                 

Doughnut)” เพรำะเป็นบรเิวณทีถ่กูล้อมรอบไปด้วยโรงงำนอตุสำหกรรมที่

ปล่อยมลพิษ หรือ บริเวณที่ถูกขนำนนำมว่ำ “ถนนมะเร็ง (Cancer Alley)” 

บนดินแดนของชนพื้นเมือง Navaho ใน East St. Louis มลรัฐ Louisiana 

ที่มีกำรท�ำเหมืองแร่ยูเรเนียม และในชุมชนชำวนำ โดยผู้ใช้แรงงำนและ

ครอบครวัของเขำต้องรบัสำรพษิจำกสำรเคมกี�ำจดัแมลงเป็นประจ�ำ18 ค�ำว่ำ 

“กำรเหยียดเชื้อชำติทำงสิ่งแวดล้อม” เป็นค�ำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกำควบคู่กับ

ค�ำวำ่ “ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม” และบำงครั้งก็ใช้แทนค�ำว่ำ “ควำม

ยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม” ซึ่งต่อมำค�ำหลังน้ีได้ขยำยออกไปใช้ในประเทศ

ก�ำลังพัฒนำในบริบทของควำมอยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมด้วย

 กำรประท้วงท่ี Warren County น�ำไปสูก่ำรจดัท�ำรำยงำนระดบั

ชำติเป็นครั้งแรกในชื่อขยะและเชื้อชำติที่มีพิษ (Toxic Waste and Race) 

โดยคณะกรรมกำรเพือ่ควำมยตุธิรรมทำงเช้ือชำต ิ(Commission for Racial 

Justice) โดยมีเนื้อหำเพื่อเชื่อมโยงสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับขยะกับ

คุณลักษณะทำงประชำกร โดยพบว่ำเชื้อชำติเป็นตัวแปรส�ำคัญท่ีสุดใน      

บรรดำตัวแปรต่ำงๆ ในกำรเลือกท�ำเล โดยเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงเสีย                

ยิ่งกว่ำควำมยำกจน รำคำที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัย นอกจำกนี้                  

ในปี ค.ศ. 1991 ได้มีกำรประชุมสุดยอดแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ว่ำด้วยควำมเป็น

ผู้น�ำของชนผิวสีดำ้นสิ่งแวดล้อม (National People of Color Environ-

mental Leadership Summit) จัดขึ้นที่กรุง Washington, DC ใช้เวลำ

18 Ibid.
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ประชุม 4 วัน มีผู้เข้ำร่วมประชุมที่เป็นผู้แทนจำกมลรัฐตำ่งๆ 50 มลรัฐ และ

มีผู้เข้ำร่วมประชุมระดับรำกหญ้ำและผู้น�ำของชำติต่ำงๆ จำกทั่วโลก 650 

คน เนื้อหำของกำรประชุม คือ กำรขยำยขอบเขตขบวนกำรควำมยุติธรรม

ทำงสิง่แวดล้อมให้กว้ำงกว่ำประเดน็สำรพษิเท่ำนัน้ โดยให้รวมไปถงึประเดน็

สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยของผู้ท�ำงำน กำรใช้ที่ดิน กำรขนส่ง ที่อยู่อำศัย 

กำรแบ่งปันทรัพยำกร และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้แก่ชุมชนด้วย 

นอกจำกน้ี ผู ้เข้ำร่วมประชุมยังมีกำรแลกเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติกำร 

ก�ำหนดนิยำมของขบวนกำรสิ่งแวดล้อม และพัฒนำแผนงำนร่วมกัน เพื่อ

เสนอปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชำชนผิวสีท้ังในสหรัฐอเมริกำ

และทั่วโลก ทั้งน้ี ผู้แทนในกำรประชุมได้ร่วมกันรับหลักกำรควำมยุติธรรม

ทำงสิ่งแวดล้อม 17 ข้อ ซึ่งต่อมำได้พัฒนำมำเป็นแนวทำงส�ำหรับกำรจัด

ระเบยีบ กำรสร้ำงเครอืข่ำย และกำรสร้ำงสมัพนัธ์ระหว่ำงรฐับำลกบัองค์กำร

เอกชน (Non-governmental Organizations)19

2.2 หลกักำรควำมยตุธิรรมทำงส่ิงแวดล้อม 17 ข้อจำกกำรประชมุ 

สดุยอดแห่งชำติ ครัง้ที ่1 ว่ำด้วยควำมเป็นผูน้�ำของชนผวิสด้ีำนสิง่แวดล้อม 

(National People of Color Environmental Leadership Summit)

 หลักกำรควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม 17 ข้อจำกกำรประชุม 

สุดยอดแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ว่ำด้วยควำมเป็นผู้น�ำของชนผิวสีด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ท�ำหน้ำที่เป็นเอกสำรทีก่�ำหนดกำรเคลือ่นไหวระดับรำกหญำ้เพื่อขบัเคลื่อน

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม เอกสำรดังกล่ำวมีเนื้อหำดังต่อไปนี้20

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

20 Principles of Environmental Justice. [Online] Accessed: 10 September 
2016. Available from: http://www.ejnet.org/ej/principles.html
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 อำรัมภบท: เรำ ผู้เป็นชนผิวสี -- มำรวมกันอยู่ ณ ที่ประชุม            

สุดยอดหลำกชำติว่ำด้วยควำมเป็นผู้น�ำของชนผิวสีด้ำนส่ิงแวดล้อม 

ได้เร่ิมต้นสร้ำงควำมเคลื่อนไหวของประชำชนผิวสีเพื่อต่อสู้กับกำร

ท�ำลำยและกำรเอำดินแดนและกลุ่มชนของพวกเรำไป เพ่ือจัดสร้ำง

ขึ้นใหม่ซึ่งกำรพึ่งพิงอิงกันทำงจิตวิญญำณต่อควำมศักด์ิสิทธิ์ของ                 

แม่ธรณี เพื่อเคำรพและฉลองวัฒนธรรม ภำษำ และควำมเชื่อแบบ

ต่ำงๆ ของพวกเรำเกี่ยวกับโลกที่เป็นธรรมชำติ และบทบำทของพวก

เรำเองในกำรเยียวยำตัวเรำเอง เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมทำง                     

สิง่แวดล้อม เพือ่ส่งเสรมิทำงเลอืกทำงเศรษฐกจิทีอ่�ำนวยคณุประโยชน์

ให้กับกำรพัฒนำวิถีชีวิตท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อรักษำ

ควำมปลอดภัยทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และกำรปลดปล่อยทำง

วฒันธรรมของพวกเรำ ทีไ่ด้รบักำรปฏเิสธมำนำนกว่ำ 500 ปีของกำร

ลำ่อำณำนิคมและกำรกดขี่ ส่งผลให้เป็นพิษต่อกลุ่มชนและที่ดินของ

เรำและกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ของประชำชนของเรำ — ขอยืนยันและ

น�ำหลักกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้

มำใช้21: 

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-estab-
lish 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 
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 1) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมยืนยันควำมศักดิ์สิทธิ์ของแม่ธรณี 

ควำมเป็นเอกภำพทำงนเิวศและกำรพึง่พงิองิกนัของมวลเผ่ำพนัธุ์

ทั้งหลำย และสิทธิที่จะเป็นอิสระจำกกำรท�ำลำยทำงนิเวศ22 

 2) ควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมเรยีกร้องให้นโยบำยสำธำรณะต้อง

อยู่บนพื้นฐำนของกำรเคำรพซึ่งกันและกันและควำมยุติธรรม

ส�ำหรับทุกกลุ่มชน โดยปลอดจำกกำรเลือกปฏิบัติหรืออคติใดๆ 

ในทุกรูปแบบ23 

 3) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมให้อำณัติกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ที่มีจริยธรรม สมดุล และมีควำมรับผิดชอบ และในกำรใช้

ทรพัยำกรหมนุเวยีนเพือ่ประโยชน์ของโลกท่ียัง่ยนืส�ำหรับมนษุย์

และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ24 

 4) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้มีกำรปกป้องที่เป็น

สำกลจำกกำรทดสอบนวิเคลยีร์ กำรสกดั กำรผลติและกำรก�ำจดั

ของเสียท่ีเป็นพิษ/อันตรำยและสำรพิษ และกำรทดสอบ

นวิเคลยีร์ทีค่กุคำมสทิธขิัน้พืน้ฐำนในอำกำศ ดิน น�ำ้ และอำหำร

and land and the genocide of our peoples, do affirm and adopt these Principles 
of Environmental Justice:

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 sustain-
able planet for humans and other living things.
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ที่สะอำด25 

 5) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำร

ก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมของทุกกลุ่มชน26 

 6) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้มีกำรหยุดกำรผลิต               

สำรพิษทุกชนิด ของเสียอันตรำยต่ำงๆ และสำรกัมมันตรังสี                 

และเรียกร้องให้ผู้ผลิตทั้งหลำยทั้งในอดีตและปัจจุบันมีควำม               

รับผดิชอบอย่ำงเคร่งครดัต่อกลุม่ชนส�ำหรบักำรล้ำงพษิและกำร

บรรจุที่จุดกำรผลิต27 

 7) ควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมเรยีกร้องให้มสีทิธใินกำรมส่ีวนร่วม

ในฐำนะเป็นหุ้นส่วนที่เทำ่เทียมกันในทุกระดับของกำรตัดสินใจ 

รวมถึงกำรประเมินควำมต้องกำร กำรวำงแผน กำรด�ำเนินงำน 

กำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรประเมินผล28 

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.

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, plan-
ning, implementation, enforcement and evaluation.
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 8) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมยืนยันสิทธิของผู้ท�ำงำนทั้งหลำย

ในสภำพแวดล้อมของกำรท�ำงำนทีป่ลอดภยัและมสุีขภำพดี โดย

ไม่ต้องถูกบังคับให้เลือกระหว่ำงควำมเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยกับ

กำรว่ำงงำน นอกจำกนี้ ยังยืนยันสิทธิของผู้ท�ำงำนที่บ้ำนที่จะ

เป็นอิสระจำกอันตรำยทำงสิ่งแวดล้อม29 

 9) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมปกป้องสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

ของควำมอยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมท่ีจะได้รับกำรชดเชยเต็ม                

รปูแบบ และได้รบักำรชดเชยจำกควำมเสยีหำย รวมทัง้กำรดแูล

สุขภำพที่มีคุณภำพ30 

 10) ควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมพจิำรณำกำรกระท�ำของรัฐบำลที่

เป็นควำมอยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมว่ำเป็นกำรละเมิดกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศ ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน และ

อนุสัญญำแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรฆ่ำลำ้งเผำ่พันธุ์31 

 11) ควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมต้องตระหนกัถงึควำมสมัพนัธ์ทำง

กฎหมำยและทำงธรรมชำตเิป็นพเิศษของชนพืน้เมอืงกบัรฐับำล

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 environmen-
tal injustice to receive full compensation and reparations for damages as well 
as quality health care.

31 10) Environmental justice considers governmental acts of environ-
mental injustice a violation of international law, the Universal Declaration on 
Human Rights, and the United Nations Convention on Genocide.
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สหรัฐอเมริกำผ่ำนอนุสัญญำ ข้อตกลง สัญญำ และพันธสัญญำ 

ที่สอดคล้องกับอ�ำนำจอธิปไตยและกำรก�ำหนดวิถีชีวิตตนเอง32 

 12) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมยืนยันควำมจ�ำเป็นในกำรก�ำหนด

นโยบำยทำงนิเวศในเมืองและชนบท เพื่อท�ำควำมสะอำด และ

สร้ำงเมืองและชนบทของเรำใหม่ให้สมดุลกับธรรมชำติ และ

เคำรพควำมสมบูรณ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชนของเรำทั้งหมด 

รวมทั้งให้กำรเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆ ที่เป็นธรรมส�ำหรับทุกคน

อย่ำงเต็มรูปแบบ33 

 13) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้มีกำรบังคับใช้อย่ำง 

เข้มงวดของหลักกำรให้ควำมยินยอมที่แจ้งให้ทรำบ และหยุด

กำรทดสอบขั้นตอนกำรสืบพันธุ์และกำรทดลองทำงกำรแพทย์ 

รวมทั้งกำรฉีดวัคซีนคนผิวสี34 

 14) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมต่อต้ำนกำรด�ำเนินงำนในทำง

ท�ำลำยล้ำงของบริษัทขำ้มชำติทั้งหลำย35 

32 11) Environmental justice must recognize a special legal and natural 
relationship of Native Peoples to the U.S. government through treaties, agree-
ments, compacts, and covenants affirming sovereignty and self-determination.

33 12) Environmental justice affirms the need for urban and rural eco-
logical policies to clean up and rebuild our cities and rural areas in balance 
with nature, honoring the cultural integrity of all our communities, and provid-
ing 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.
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 15) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมต่อต้ำนกำรครอบครองโดยทหำร 

กำรปรำบปรำม และกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มชน และ

วัฒนธรรม รวมทั้งชีวิตอื่นๆ36 

 16) ควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมเรยีกร้องให้มกีำรศกึษำส�ำหรบัคน

รุน่ปัจจบัุนและอนำคตโดยเน้นประเดน็ทำงสงัคมและสิง่แวดล้อม 

บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ของพวกเรำ และควำมชื่นชมใน            

มุมมองทำงวัฒนธรรมที่มีควำมหลำกหลำยของพวกเรำ37

 17) ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้เรำในฐำนะปัจเจกชน

เลอืกทำงเลอืกของผูบ้รโิภคส่วนบุคคลทีจ่ะบรโิภคทรพัยำกรของ

โลกให้น้อย และเลอืกทีจ่ะผลติของเสียให้น้อยทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะเป็น

ไปได้ รวมท้ังเลอืกท่ีจะท�ำให้กำรตดัสนิใจสำมำรถท้ำทำยและจดั

ล�ำดับควำมส�ำคัญใหม่ให้กับกำรใช้ชีวิตของเรำเพื่อเป็นหลัก

ประกันให้กับโลกท่ีเป็นธรรมชำติส�ำหรับคนรุ่นปัจจุบันและ

อนำคต38

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.

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.
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2.3 ค�ำสั่งของฝ่ำยบริหำร Executive Order 12898 วำ่ด้วยกำร 

กระท�ำของรัฐบำลกลำงในกำรให้ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมแก่

ประชำกรส่วนน้อยและประชำกรผู้มีรำยได้ต�่ำ (Federal Actions to 

Address Environmental Justice in Minority Populations and 

Low-Income Populations)

 สืบเนื่องจำกควำมรับรู้และตื่นตัวของสำธำรณชน ประกอบกับ

หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่เพิ่มมำกขึ้น ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1994 

ประธำนำธิบดี Clinton ได้ออกค�ำสั่งของฝ่ำยบริหำร Executive Order 

12898 ว่ำด้วยกำรกระท�ำของรัฐบำลกลำงในกำรให้ควำมยุติธรรมทำง                      

สิ่งแวดล้อมแก่ประชำกรส่วนน้อยและประชำกรผู้มีรำยได้ต�่ำ (Federal             

Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations 

and Low-Income Populations) ค�ำสั่ง 12898 นี้ พยำยำมจัดกำรกับ

ควำมอยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมภำยในกรอบของกฎหมำยและกฎระเบียบ

ของรัฐบำลกลำง ค�ำสั่งนี้ช่วยเสริมสร้ำงรัฐบัญญัติว่ำด้วยสิทธิพลเมือง               

ค.ศ. 1964 (Civil Rights Act of 1964) ข้อ 6 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่มีอำยุกว่ำ 

50 ปี ที่มีเนื้อหำห้ำมกำรปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติในโครงกำร

ต่ำงๆ ทีไ่ด้รับทนุจำกรฐับำลกลำง ค�ำสัง่ดงักล่ำวยงัช่วยเน้นรฐับญัญตัว่ิำด้วย

นโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (National Environmental Policy Act: 

NEPA) ซึ่งเป็นกฎหมำยท่ีมีอำยุกว่ำ 40 ปี ท่ีมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรก�ำหนด 

เป้ำหมำยนโยบำยเพื่อกำรปกป้อง บ�ำรุงรักษำ และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม                

รัฐบัญญัติดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในสภำพแวดล้อมที่ดี

และปลอดภัยต่อสุขภำพของประชำชนชำวอเมริกัน โดยก�ำหนดให้องค์กร

ของรัฐบำลกลำงเตรียมรำยงำนผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมอย่ำงละเอียดใน

กจิกรรมทีร่ฐับำลกลำงเสนอมำและมผีลกระทบอย่ำงส�ำคญัต่อคณุภำพของ
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สุขภำพประชำชน39 ค�ำสั่ง 12898 น้ี ก�ำหนดให้ปรับปรุงมำตรกำรในกำร

ประเมินและบรรเทำผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลกระทบทำงสุขภำพที่สะสมมำยำวนำนของประชำกรส่วนน้อย ซ่ึงเป็นผู้

ได้รับควำมเสี่ยงอย่ำงไม่ได้สัดส่วน และผลกระทบต่อชำวประมงเพ่ือกำร

ยังชีพและผู้บริโภคพืชและสัตว์ป่ำ นอกจำกนี้ ค�ำสั่งนี้ยังส่งเสริมกำรมี                  

ส ่วนร่วมของประชำกรกลุ ่มท่ีได ้รับผลกระทบในหลำยขั้นตอนของ

กระบวนกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงกำรก�ำหนด

ขอบเขต กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรก�ำหนดทำงเลือก กำรวิเครำะห์ กำร

บรรเทำผลกระทบ และกำรติดตำมตรวจสอบด้วย40  

วัตถุประสงค์ของค�ำสั่ง 12898 คือ กำรมุ ่งเน้นควำมตั้งใจของ                         

รัฐบำลกลำงเก่ียวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของมนุษย์จำกกำร 

กระท�ำของรัฐบำลกลำงท่ีมีต่อชนกลุ่มน้อยและประชำกรผู้มีรำยได้ต�่ำ                  

โดยมีเป้ำหมำยเพื่อบรรลุกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนทั้งหมด                        

ค�ำสั่งน้ีก�ำหนดให้หน่วยงำนรัฐบำลกลำงระบุและน�ำเสนอผลกระทบ                       

ต่อสุขภำพมนุษย์ท่ีมีสัดส่วนสูงและท่ีไม่พึงประสงค์หรือผลกระทบด้ำน                 

สิง่แวดล้อมจำกกำรกระท�ำของพวกเขำทีม่ต่ีอชนกลุม่น้อยและประชำกรทีม่ี

รำยได้ต�่ำ เพื่อน�ำไปปฏิบัติให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 

ค�ำสัง่น้ียงัก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงำนพฒันำกลยทุธ์ส�ำหรบักำรด�ำเนนิกำรให้

เกิดควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม โดยค�ำสั่งดังกล่ำว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมกำรไม่เลือกปฏิบัติในโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำลกลำงที่มีผลต่อ

สุขภำพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ชนกลุ่มน้อยและชุมชนท่ีมี            

รำยได้ต�่ำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

39 Ibid. p. 152.
40 Ibid.
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นอกจำกนี้ ค�ำสั่งนี้ยังจัดตั้งคณะท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน (Interagency 

Working Group: IWG) เกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม โดยมี                     

ผู้บริหำรของส�ำนักงำนปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection 

Agency: EPA) เป็นประธำนและมีคณะท�ำงำนท่ีประกอบด้วยหัวหน้ำ                     

ของหน่วยงำนต่ำงๆ จ�ำนวน 11 หน่วยงำน และอีกหลำยหน่วยงำนจำก

ท�ำเนียบขำว41

2.4 หน่วยงำนที่ท�ำงำนเกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม: 

ส�ำนักงำน สภำที่ปรึกษำ คณะท�ำงำน และคณะกรรมกำร

	 ส�ำนกังำนยตุธิรรมสิง่แวดล้อม	(Office	of	Environmental	

Justice:	 OEJ)	ท�ำงำนเพื่อปกป้องสุขภำพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชนตำ่งๆ ที่ต้องแบกรับภำระจำกมลพิษทำงสิ่งแวดล้อมมำกเกินไป โดย

บรูณำกำรควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมเข้ำไปในทุกโปรแกรม นโยบำย และ

กิจกรรมของ EPA ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมเป็นกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 

และเป็นกำรเข้ำมีส่วนร่วมที่มีควำมหมำยในกระบวนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมของประชำชนทุกคน โดยเฉพำะชนกลุ่มน้อย ประชำกรผู้มี                

รำยได้ต�ำ่ และชนพืน้เมอืง ส�ำนกังำนฯ จงึให้ข้อมลูทำงด้ำนเทคนคิ ทรัพยำกร

ทำงกำรเงนิ ให้ควำมช่วยเหลอื และช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถบรรลเุป้ำหมำย

และวัตถุประสงค์ของควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม42

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-execu-
tive-order-12898-federal-actions-address-environmental-justice

42 EPA US Environmental Protection Agency. Office of Environmental 
Justice (OEJ). [Online] Accessed: 10 September 2016. Available from: https://
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	 สภำที่ปรึกษำควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	 (The 

National	 Environmental	 Justice	 Advisory	 Council:	 NEJAC) 

เป็นคณะกรรมกำรที่ปรึกษำระดับรัฐบำลกลำงของ EPA ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

30 กันยำยน ค.ศ. 1993 ท�ำหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำทีเ่ป็นอสิระและข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรของ EPA ท�ำกำรประเมินในภำพกว้ำงทั้งด้ำน

กลยุทธ์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรก�ำกับดูแล กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

และประเด็นทำงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม               

รวมทั้ง จัดวงอภิปรำยที่มีคุณค่ำเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรควำมยุติธรรมทำง            

ส่ิงแวดล้อมเข้ำกับเรื่องท่ีมีล�ำดับควำมส�ำคัญและกำรริเริ่มของ EPA ด้วย 

นอกจำกนี้ สภำที่ปรึกษำฯ ยังท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะแก่               

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมดท่ีเกีย่วข้องกบักำรเจรจำควำมยติุธรรมทำงสิง่แวดล้อม

ในภำพกว้ำง และในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมยุติธรรมทำง                         

สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์หลักของสภำที่ปรึกษำฯ คือ กำรให้ค�ำแนะน�ำและ

ข้อเสนอแนะแก่ EPA เกี่ยวกับควำมพยำยำมในเรื่องต่อไปนี้:43

	บูรณำกำรข้อพิจำรณำเรื่องควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม

เข้ำไปในโครงกำร นโยบำย และกิจกรรมทั้งหลำยของ

ส�ำนักงำน

	ปรับปรุงสภำพแวดล้อมหรือสำธำรณสุขในชุมชนที่ต้องรับ

ภำระอย่ำงไม่ได้สัดส่วนจำกอันตรำยและควำมเสี่ยงทำง                 

สิ่งแวดล้อม

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. Avail-
able from: https://www.epa.gov/environmentaljustice/ national-environmental-
justice-advisory-council
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	น�ำเสนอควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมโดยท�ำให้มั่นใจในกำร

มีส่วนร่วมท่ีมีนัยส�ำคัญในกำรตัดสินใจของ EPA กำรสร้ำง

ศักยภำพให้แก่ชุมชนในกำรต้องรับภำระอย่ำงไม่ได้สัดส่วน 

และกำรส่งเสรมิควำมร่วมมอืในกำรแก้ปัญหำส�ำหรบัประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม

	เสริมสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ เช่น 

ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในระดับรัฐบำลกลำง กับมลรัฐ                   

ชนเผ่ำ หรือรัฐบำลท้องถิ่น เกี่ยวกับประเด็นควำมยุติธรรม

ทำงสิ่งแวดล้อม

	เสริมสร้ำงวิธีกำรในกำรวิจัยและกำรประเมินที่เกี่ยวข้องกับ

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม

	 คณะท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนเก่ียวกับควำมยุติธรรมทำง																	

สิง่แวดล้อม	(Environmental	Justice	Interagency	Working	Group:	

EJ	 IWG) ตั้งขึ้นโดยค�ำสั่ง 12898 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรมี                        

ส่วนร่วมของหน่วยงำนรัฐบำลกลำงท้ังหมดในกำรด�ำเนินกำรตำมค�ำส่ัง 

12898 โดยจัดให้มีเวทีส�ำหรับหน่วยงำนของรัฐบำลกลำงในกำรท�ำให้                   

หลกักำรควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อมมคีวำมก้ำวหน้ำร่วมกนั คณะท�ำงำนฯ 

จึงเป็นกำรผสมผสำนของหน่วยงำนรฐับำลกลำงเพือ่เพิม่ศกัยภำพของชมุชน

ท้องถิ่นในกำรส่งเสริมและด�ำเนินกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำง

สิ่งแวดล้อมที่เป็นนวัตกรรมใหม่และครอบคลุม โดยมี EPA Administrator 

เป็นประธำนของคณะท�ำงำนฯ และมีหน่วยงำนรัฐบำลกลำง 17 หน่วยงำน 

ส�ำนักงำนต่ำงๆ ของท�ำเนียบขำว รวมท้ังคณะกรรมกำรอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้น            

ตำมควำมจ�ำเป็นด�ำเนินกำรเพือ่รบัผดิชอบตำมทีร่ะบไุว้ในค�ำสัง่ 12898 ทัง้นี้ 
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โดยมีบุคลำกรซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับสูง ผู้แทนพนักงำนอำวุโส และ

บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน ในปี ค.ศ. 2011 คณะท�ำงำนฯ ได้

แสดงควำมก้ำวหน้ำที่ส�ำคัญอีกขั้นหนึ่งในกำรสนับสนุนควำมยุติธรรมทำง   

สิ่งแวดล้อม โดยรับรองกฎบัตรและลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ       

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมและค�ำสั่ง 12898 (Memorandum of                 

Understanding on Environmental Justice and Executive Order 

12898) บนัทกึควำมเข้ำใจฯ ท�ำหน้ำทีเ่ป็นข้อตกลงอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำง

หน่วยงำนของรัฐบำลกลำง เพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยุติธรรมทำง                              

สิ่งแวดล้อมโดยผ่ำนกำรท�ำงำนร่วมกัน มีเนื้อหำที่ครอบคลุม และ                         

ด้วยกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ คณะท�ำงำนฯ                     

โดยหน่วยงำนสมำชิกยังขยำยหน่วยงำนและภำระผูกพันเพ่ิมเติมด้วย                 

ส่วนกฎบัตรซึ่งได้มีกำรแก้ไขในช่วงปลำยปี ค.ศ. 2014 ก็สรุปโครงสร้ำงกำร

ก�ำกับดูแลและพื้นที่เป้ำหมำยต่อไปนี้ส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ ของ

คณะท�ำงำนฯ:44

	กำรมีส่วนร่วมของประชำชน

	กำรมีส่วนร่วมของภูมิภำค

	ข้อ 6 ของรัฐบัญญัติว่ำด้วยสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1964

	รัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ

	ชนพื้นเมืองอเมริกัน

	กำรมีส่วนร่วมของชุมชนชนบท

	ผลกระทบจำกสภำวะโลกร้อน

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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	ผลกระทบจำกกำรขนส่งพำณิชย์

	รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกลยุทธ์และกำรด�ำเนินงำน

	 คณะกรรมกำรรัฐบญัญตัว่ิำด้วยนโยบำยสิง่แวดล้อมแห่งชำต	ิ

(National	 Environmental	 Policy	 Act	 Committee:	 NEPA																		

Committee) ถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2012 โดยคณะท�ำงำนระหว่ำง                      

หน่วยงำนเกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมและค�ำสั่ง 12898 ด้วยเหตุผลว่ำ                      

รัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (National Environmental 

Policy Act: NEPA) เป็นจุดศูนย์กลำงในกำรรวบรวมเอำหน่วยงำนตำ่งๆ ที่

ท�ำงำนเกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถท�ำงำนด้วยกันได้

ภำยใต้ทศิทำงเดยีวกนัโดยอำศยัควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำน องค์ประกอบ 

ของคณะกรรมกำรฯ ประกอบด้วยหน่วยงำนระดับกระทรวง 10 หน่วยงำน 

องค์กรอื่น 3 องค์กร และส�ำนักงำนสังกัดท�ำเนียบขำว 1 ส�ำนักงำน ภำรกิจ

หลักของคณะกรรมกำรฯ คือ กำรปรับปรุงข้อพิจำรณำเรื่องควำมยุติธรรม

ทำงสิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล และสอดคล้องกบักระบวนกำร 

ภำยใต้รัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (NEPA Process)                 

โดยอำศัยวิธีแบ่งปันทำงปฏิบัติที่ดีที่สุด กำรถอดบทเรียน กำรวิจัย                         

กำรวิเครำะห์ กำรฝึกอบรม กำรให้ค�ำปรึกษำ และประสบกำรณ์อื่นๆ จำก 

ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐบำลกลำงเกี่ยวกับรัฐบัญญัติดังกล่ำว45

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_docu-
ment_2016.pdf
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 ผลงำนเรื่องหนึ่งของคณะกรรมกำร NEPA นี้ คือ กำรจัดท�ำ

รำยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะท�ำงำน EJ IWG ซึ่งเรียกว่ำ “ทำง

ปฏิบัติส�ำหรับวิธีกำรเพื่อควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมในกำรทบทวน                  

รัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (Promising Practices for 

EJ Methodologies in NEPA Reviews)” หรือเรียกโดยย่อว่ำ “รำยงำน

ทำงปฏิบตั ิ(Promising Practices Report)” รำยงำนนีม้เีนือ้หำทีน่�ำมำจำก

ประสบกำรณ์ระดบัมอือำชพี ควำมรู ้และควำมเชีย่วชำญของบคุคลต่ำงๆ ที่

อยู่ในคณะกรรมกำรฯ โดยคณะกรรมกำรฯ ใช้เวลำเกือบ 48 เดือนในกำร

ท�ำวิจัย กำรวิเครำะห์ และกำรอภิปรำยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงควำม

ยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมกับรัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำยส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ 

รำยงำนทำงปฏิบตัฉิบับนีเ้ป็นกำรรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรปฏบิตังิำนของ

หน่วยงำนในปัจจุบันที่ระบุโดยคณะกรรมกำร NEPA เกี่ยวกับจุดร่วมใน              

ข้อพิจำรณำเรื่องควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมผ่ำนกระบวนกำรภำยใต้               

รัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ46

 คณะท�ำงำน EJ IWG และคณะกรรมกำร NEPA ประสงค์ให้                

กำรรวบรวมรำยงำนนี้ช่วยเผยแพร่แนวทำงปฏิบัติเร่ืองควำมยุติธรรมทำง              

สิ่งแวดล้อมในหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐบำลกลำง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ซึ่งกัน

และกันเกี่ยวกับวิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงข้อพิจำรณำเกี่ยวกับ

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมในทำงปฏิบัติของรัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำย           

สิง่แวดล้อมแห่งชำตท่ีิแข็งแกร่ง อย่ำงไรกต็ำม รำยงำนทำงปฏบิตัฉิบบันีไ้ม่ใช่

ค�ำแนะน�ำของหน่วยงำนท่ีเป็นทำงกำร ไม่มีผลผูกพันตำมกฎหมำย และ              

ไม่ได้สร้ำงสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลใดแต่อย่ำงใด โดยเป็นเพียงช่องทำง

46 Ibid.
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ส�ำหรับให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้มีโอกำสเปรียบเทียบและปรับปรุงวิธีปฏิบัติ

หน้ำที่ของตนเพื่อน�ำประเด็นควำมยุติธรรมทำงส่ิงแวดล้อมเข้ำไปอยู่ในข้อ

พจิำรณำทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต โดยกำรน�ำไปใช้ในวธิที�ำงำนซ่ึงรัฐบญัญติั

ว่ำด้วยนโยบำยสิง่แวดล้อมแห่งชำตไิด้จดัตัง้ขึน้ ด้วยเหตุนี ้ข้อพิจำรณำเร่ือง

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมจะปรำกฏอยู่ในเนื้อหำของรัฐบัญญัติว่ำด้วย

นโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติด้วย47

 คณะกรรมกำร NEPA ได้จัดกำรบรรยำยสรุปและฝึกอบรมเรื่อง

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมกับรัฐบัญญัติว่ำด้วยนโยบำยสิ่งแวดล้อม                 

แห่งชำติให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลกลำงเกือบ 1,000 คน โดยกำรสนับสนุน

ของกรมกำรขนส่ง กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพลังงำน และกระทรวง

เกษตร โดยมีแผนกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมส�ำหรับหน่วยงำนอื่นๆ ของรัฐบำล

กลำงและของมลรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงำนได้ก�ำหนดต�ำแหน่งงำนประจ�ำ

เพื่อท�ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกระทรวงพลังงำนกับ EPA และ                         

หน่วยงำนอ่ืนๆ ของรัฐบำลกลำง เพื่อรับผิดชอบงำนด้ำนกำรสร้ำงควำม

ยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมในข้ันตอนกำรทบทวนภำยใต้รัฐบัญญัติว่ำด้วย

นโยบำยสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ส่วนส�ำนักงำนจัดกำรที่ดิน ภำยใต้กระทรวง

มหำดไทย ก็ได้จัดตั้งคณะท�ำงำนด้ำนควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมขึ้น       

(Environmental Justice Working Group) เพือ่ให้ค�ำแนะน�ำและแนวทำง

แก่เจ้ำหน้ำทีป่ฏบัิตงิำนและจดักำรฝึกอบรมเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนเพือ่สร้ำง

ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมด้วย48

47 Ibid.
48 Ruhl, Suzi. Promising Practices for Environmental Justice Methodolo-

gies 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/



34 ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม : Environmental Justice



35คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม

 
3 ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมระหว่ำง

ประเทศพัฒนำแล้ว กับ ประเทศก�ำลังพัฒนำ
(North-South Environmental Justice) 

ประชำกรของประเทศพัฒนำแล้วจ�ำนวนประมำณ 20% ของ

ประชำกรโลกบรโิภคผลผลติทำงเศรษฐกจิประมำณ 80% ของโลก โดยสร้ำง

ของเสยีอนัตรำยประมำณ 90% ของโลก จะเห็นได้ว่ำ ตัง้แต่ยคุล่ำอำณำนคิม

จนถึงปัจจุบัน กำรเข้ำครอบครองทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศก�ำลัง

พฒันำโดยประเทศพฒันำแล้วเพือ่กระตุน้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิได้สร้ำง

ผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรำยทำงเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม ได้วำงกบัดกัประเทศ

ก�ำลังพัฒนำให้ต้องตกอยู ่ในวงจรชั่วร้ำยของควำมยำกจนและควำม

เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และได้สร้ำงปัญหำสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น  

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ และกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนมีผลต่อกำรจ�ำกัดทำงเลือกในกำรพัฒนำของคนรุ่นต่อไป 

อันที่จริงแล้ว อันตรำยทำงนิเวศในประเทศก�ำลังพัฒนำมักมำจำกกำรผลิต

ที่เน้นกำรส่งออกมำกกว่ำกำรบริโภคภำยในประเทศ และมักมำจำกกำรใช้

ประโยชน์ในทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงไม่ยั่งยืนโดยบรรษัทข้ำมชำติ49

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
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ในกฎหมำยสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ มีกำรอภิปรำยกันมำก                

เก่ียวกับควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศพัฒนำแล้วกับประเทศก�ำลังพัฒนำ 

(North-South Conflict) ประเทศพัฒนำแล้ว (The North) หลำยประเทศ

มีมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมำกและเรียกร้องว่ำประเทศก�ำลังพัฒนำ 

(The South) ควรจะยกระดบัมำตรฐำนสิง่แวดล้อมให้อยูใ่นระดบัทีเ่ข้มงวด

มำกขึ้นด้วย ทั้งนี้ ประเทศพัฒนำแล้วเชื่อว่ำประเทศก�ำลังพัฒนำควรเรียนรู้

จำกควำมผดิพลำดของพวกเขำ และควรหลกีเลีย่งผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม

และเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลของกำรพัฒนำที่ไม่ยั่งยืน แต่ประเทศก�ำลังพัฒนำ

หลำยประเทศยืนยันว่ำข้อเรียกร้องดังกล่ำวเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ยุติธรรม  

ประเทศก�ำลังพัฒนำมักต่อสู้กับข้อเรียกร้องของประเทศพัฒนำแล้ว

ที่จะสร้ำงมำตรฐำนทำงสิ่งแวดล้อมให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วโลก โดย

อำศัยข้อโต้แย้งสองประกำร ดังนี้: -50

ประการแรก ควำมมั่งคั่งของประเทศที่พัฒนำแล้วได้มำจำกกำรสกัด

เอำทรัพยำกรธรรมชำตอิอกมำใช้ประโยชน์ในรำคำทีถ่กูและในลกัษณะทีไ่ม่

ยั่งยืน ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันประเทศพัฒนำแล้วอำจให้ควำมส�ำคัญแก่กำร

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น แต่ประเทศก�ำลังพัฒนำกลับเห็นว่ำควำมมั่งคั่ง

อย่ำงมำกดังกล่ำวเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำท่ีปรำศจำกกำรควบคุมโดย

กฎหมำย ประเทศก�ำลังพัฒนำยืนยันว่ำมันเป็นเรื่องหลอกลวงที่ประเทศ

พฒันำแล้วจะปฏเิสธประเทศทีร่�ำ่รวยน้อยกว่ำในกำรทีจ่ะได้รบัโอกำสในกำร

พัฒนำในลักษณะท�ำนองเดียวกันกับท่ีประเทศพัฒนำแล้วเคยได้รับมำก่อน

ในอดีต 

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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ประการท่ีสอง มีควำมสงสัยอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่ประเทศก�ำลัง

พัฒนำว่ำ มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่จะน�ำมำใช้โดยประเทศพัฒนำแล้วจะ

ท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนำเกิดควำมเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ข้อสงสัย                     

ดงักล่ำวน�ำมำสูก่ำรเรยีกขำนควำมพยำยำมในกำรปกป้องสิง่แวดล้อมโลกว่ำ 

“จักรวรรดินิยมทำงนิเวศ” ข้อโต้แย้งนี้เสนอว่ำ หำกประเทศพัฒนำแล้ว

ต้องกำรให้ประเทศก�ำลังพัฒนำใช้มำตรฐำนทำงสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมำก 

ประเทศพัฒนำแล้วมีหน้ำที่ต้องถ่ำยโอนเทคโนโลยี และให้ควำมช่วยเหลือ

ทำงกำรเงินแก่ประเทศก�ำลังพัฒนำ

3.1 ควำมอยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อม (Environmental Injustice) 

กับ ผลพวงจำกกำรล่ำอำณำนิคม (Colonization) 

 รำกเหง้ำของควำมอยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยมำจำก     

ลัทธิลำ่อำณำนิคม โดยกำรล่ำอำณำนิคมของยุโรปในเอเชีย แอฟริกำ และ

อเมริกำ ได้ท�ำลำยสังคมของชนพื้นเมืองและท�ำลำยสิ่งมีชีวิตในพืชและสัตว์

ในดินแดนอำณำนิคม ผ่ำนกำรท�ำไม้ เหมืองแร่ และกำรปลูกพืชเกษตร 

อำณำนิคมเหล่ำนีถ้กูเปลีย่นแปลงจำกเศรษฐกจิทีอ่ำศยัทรพัยำกรธรรมชำติ

เป็นฐำนในกำรยงัชพีไปสูเ่ศรษฐกจิแบบทีอ่ำศยัทรพัยำกรธรรมชำตเิป็นฐำน

ในกำรผลิตโดยผ่ำนกำรแปรรูปเป็นสินค้ำ กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวก่อให้

เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรขับไล่เกษตรกร 

พื้นเมือง กำรเอำคนแอฟริกันนับล้ำนมำเป็นทำส และกำรน�ำเข้ำแรงงำน   

รำคำถูกในดินแดนของเจ้ำอำณำนิคม51 

 ในช่วงหลังยุคอำณำนิคม ชนชั้นน�ำของประเทศก�ำลังพัฒนำยัง

คงอยู่ภำยใต้อิทธิพลแนวคิดแบบเอำยุโรปเป็นศูนย์กลำง โดยปรำบปรำม

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



38 ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม : Environmental Justice

ประชำกรที่เป็นชนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยเสียเอง เพื่อท�ำให้คนเหล่ำนี้                  

ทันสมัยและพัฒนำ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำต่อมำจะมีกำรสิ้นสุดของกำรล่ำ

อำณำนิคมอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วก็ตำม กำรแบ่งแยกสีผิวและควำมขัดแย้ง

ทำงชำติพันธุ์ยังคงเป็นปัญหำมำโดยตลอดทั้งในประเทศพัฒนำแล้วและ

ประเทศก�ำลังพัฒนำ นอกจำกนั้น กำรได้รับเอกรำชและควำมเป็นอิสระ

ทำงกำรเมืองของประเทศอำณำนิคมในลำตินอเมริกำในศตวรรษที่ 19 และ

ของอำณำนิคมในแอฟริกำและเอเชียในช่วงกลำงของศตวรรษที่ 20 ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงกำรพึ่งพำของประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีต่อเศรษฐกิจโลกที่

ครอบง�ำโดยยุโรปและสหรัฐอเมริกำ เนื่องจำกกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

สนับสนุนสินค้ำแปรรูปมำกกว่ำสินค้ำพื้นฐำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น 

ประเทศก�ำลังพัฒนำจึงถูกตีกันทำงเศรษฐกิจท�ำให้ไม่มีโอกำสเข้ำถึงทุน                 

เพื่อกระจำยกำรลงทุนหรือท�ำอุตสำหกรรมให้พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ

ได้ ควำมพยำยำมของประเทศก�ำลังพัฒนำที่จะสร้ำงรำยได้ให้ประเทศ                   

โดยกำรผลิตแร่ กำรท�ำไม้ และกำรผลิตสินค้ำเกษตร ล้วนเป็นกำรสร้ำง

ปริมำณสนิค้ำพืน้ฐำนทีม่ำกเกนิไปในตลำดโลก เป็นเหตุให้รำคำสินค้ำลดลง 

รำยได้จำกกำรส่งออกลดลง และท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอลง 

นอกจำกนี้ กำรพึ่งพำทำงเศรษฐกิจของประเทศก�ำลังพัฒนำท�ำให้ประเทศ

พัฒนำแล้วใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศก�ำลังพัฒนำ             

ในรำคำที่ไม่ได้สะท้อนผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมของกำรผลิต                  

เพื่อส่งออก52

 กำรที่ประเทศพัฒนำแล้วมีอ�ำนำจควบคุมทำงกำรเมืองและ

เศรษฐกิจในทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ของโลกท�ำให้ไม่มีปัญหำว่ำฐำน

ทรัพยำกรของตนท่ีมีอยู่จะมีข้อจ�ำกัด เพรำะมีแหล่งวัตถุดิบส�ำหรับกำร

52 Ibid, p. 160 – 161.
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พัฒนำอุตสำหกรรมเสมอ โดยสำมำรถน�ำเข้ำอำหำรเพื่อมำสนับสนุนกำร 

เพิ่มขึ้นของประชำกรอย่ำงรวดเร็ว และกำรบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกมำย 

ก็เป็นฐำนวัดมำตรฐำนกำรด�ำรงชีวิตในทำงวัตถุท่ีประสบควำมส�ำเร็จ       

อย่ำงไรก็ตำม ควำมส�ำเร็จดังกล่ำวได้มำจำกกำรที่ประชำกรของประเทศ

ก�ำลังพัฒนำต้องถูกตักตวงผลประโยชน์ เกิดปัญหำควำมยำกจน และ

ประชำกรประสบกับควำมทุกข์ทรมำน53

3.2 กำรสร้ำงหลักควำมรับผิดชอบของรัฐที่จะไม่ก่อให้เกิดผล                               

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมของรัฐอื่นภำยใต้หลักกำรข้อที่ 2 ของปฏิญญำ             

แห่งกรุงริโอฯ

 หลกักำรข้อท่ี 2 ของปฏิญญำแห่งกรงุรโิอฯ ก�ำหนดว่ำ “รฐัมสีทิธิ

อธิปไตยตำมกฎบัตรสหประชำชำติและหลักกำรของกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศในกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรพัยำกรของตนตำมนโยบำยด้ำนกำร

พัฒนำและสิ่งแวดล้อมของแต่ละรัฐ และมีควำมรับผิดชอบที่จะประกันว่ำ 

กจิกรรมภำยในเขตอ�ำนำจหรอืกำรควบคมุของรฐัจะไม่ก่อให้เกดิควำมเสียหำย

ต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอื่น หรือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอ�ำนำจของรัฐของตนเอง 

(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 envi-

ronmental and developmental policies, and the responsibility 

to ensure that activities within their jurisdiction or control do 

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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not cause damage to the environment of other States or of 

areas beyond the limits of national jurisdiction.)” 

 ภำยใต้หลกักฎหมำยระหว่ำงประเทศ รัฐมสีถำนะเป็นนติิบคุคล 

รัฐจึงมีสิทธิ หนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ เมื่อ

รฐัใดกระท�ำกำรอนัเป็นกำรละเมดิต่อรฐัอืน่ รฐันัน้มหีน้ำทีจ่ะต้องรบัผดิชอบ

ต่อกำรกระท�ำของตน ในจำรตีประเพณกีฎหมำยระหว่ำงประเทศ มหีลักอยู่

วำ่ รัฐมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) ที่จะใช้ทรัพยำกรของตนได้อย่ำง

เต็มที่ตรำบเท่ำที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อรัฐอื่น เมื่อปรับกับกรณีที่เป็น                 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบส�ำคัญของหลักดังกล่ำวจึงมีอยู่                  

สองประกำร ประกำรแรก คือ รัฐมีสิทธิอธิปไตยในกำรแสวงหำประโยชน์

จำกทรัพยำกรธรรมชำติของตนได้อย่ำงเต็มที่ ประกำรที่สอง คือ รัฐมีควำม

รับผิดชอบที่จะต้องไม่ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอื่น โดย

องค์ประกอบทัง้สองข้อจะต้องน�ำมำพจิำรณำควบคูก่นัระหว่ำงสทิธกิบัควำม

รับผิดชอบน่ันเอง ดังนั้น รัฐจึงต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรป้องกันไม่ให้

กิจกรรมตำ่งๆ ของตนไปก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอื่น

 หลักควำมรับผิดชอบของรัฐที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ                    

สิ่งแวดล้อมของรัฐอื่นนี้ เคยมีค�ำพิพำกษำรองรับไว้ในคดี Trail Smelter              

ในปี ค.ศ. 1938 ค�ำวนิจิฉยั Lac Lanoux ในปี ค.ศ. 1957 และคด ีNuclear 

Test ในปี ค.ศ. 1974 โดยได้รับกำรยืนยันอย่ำงชัดแจ้งเป็นครั้งแรกใน                   

หลักกำรข้อที่ 21 ของปฏิญญำแห่งกรุงสต็อกโฮล์ม (Declaration of the 

United Nations Conference on the Human Environment) ในปี              

ค.ศ. 197254 และได้รับกำรยืนยันอีกครั้งในหลักกำรข้อที่ 2 ของปฏิญญำ

54 “รัฐมีสิทธิอธิปไตยตำมกฎบัตรสหประชำชำติและหลักกำรของกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศในกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรพัยำกรของตนตำมนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมของแต่ละ
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แห่งกรุงริโอฯ ดังที่กล่ำวไว้ในตอนต้น นอกจำกนี้ หลักดังกล่ำวยังมีกำร       

รับรองไว้ในอนุสัญญำอื่นๆ อีก เช่น ในมำตรำ 3 ของอนุสัญญำว่ำด้วยควำม

หลำกหลำยทำงชวีภำพ ค.ศ. 1992 และในบทน�ำของอนุสัญญำสหประชำชำติ

วำ่ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ค.ศ. 1992 เป็นต้น

3.3 กำรให้ควำมส�ำคัญแก่ประเทศก�ำลังพัฒนำภำยใต้หลักกำร             

ข้อที่ 6 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ  

 หลกักำรข้อที ่6 ของปฏญิญำแห่งกรงุรโิอฯ ก�ำหนดว่ำ  “สถำนะ

และควำมจ�ำเป็นของประเทศก�ำลงัพฒันำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประเทศพฒันำ

น้อยที่สุดและประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมที่เปรำะบำง ควรได้รับกำรพิจำรณำ

เป็นพิเศษ กำรด�ำเนินกำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำและ                       

สิ่งแวดล้อมควรจะต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์และควำมต้องกำรของ            

ทุกประเทศ (The special situation and needs of developing coun-

tries, particularly the least developed and those most environ-

mentally vulnerable, shall be given special priority. Interna-

tional actions in the field of environment and development 

should also address the interests and needs of all countries.)”

รัฐ และมีควำมรับผิดชอบที่จะประกันว่ำ กิจกรรมภำยในเขตอ�ำนำจหรือกำรควบคุมของรัฐ
จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐอ่ืน หรือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอ�ำนำจของรัฐ
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 policies, and the responsibility 
to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause dam-
age to the environment of other States or of areas beyond the limits of na-
tional jurisdiction.)”
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 ในกฎบัตรสหประชำชำติ (Charter of the United Nations)                     

มำตรำ 2 (1) ได้วำงหลกักำรว่ำด้วยควำมเท่ำเทยีมทำงอธปิไตย (Sovereign 

Equality) ของรัฐสมำชิก55 ดังนั้น ทุกประเทศจึงมีควำมเท่ำเทียมกันและ   

พึงได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

อย่ำงไรก็ตำม หลักควำมเท่ำเทียมกันที่เป็นทำงกำรดังกล่ำวอำจไม่เป็น                 

เช่นนั้นในสภำพควำมเป็นจริง เพรำะมีกรณีที่บำงรัฐต้องประสบกับเงื่อนไข

ควำมท้ำทำยทำงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในสภำพและขอบเขต

ที่แตกต่ำงออกไปมำก จนก่อให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมตำมควำมเป็นจริง                 

ควำมไม่เท่ำเทียมดังกล่ำวเป็นควำมไม่เท่ำเทียมเชิงโครงสร้ำง (Structural 

Inequality) ซึ่งน�ำไปสู่ข้อจ�ำกัดของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ทั้งใน                      

กำรก�ำหนดกำรท�ำงำนร่วมกัน กำรมอบหมำยภำรกิจ และกำรปฏิบัติตำม

ภำระผูกพัน ดังน้ัน จึงมีกำรน�ำเรื่องควำมแตกต่ำงทำงสังคมและเศรษฐกิจ

ขึ้นมำพิจำรณำ ซึ่งควำมแตกต่ำงดังกล่ำวน�ำไปสู่ศักยภำพ ควำมต้องกำร 

และผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกันด้วย จึงได้มีกำรเจรจำระหว่ำงประเทศใน

ประเด็นนี้ และผลของกำรเจรจำระหว่ำงประเทศน�ำมำสู่กำรยอมรับหลัก

ควำมแตกต่ำง (Differentiation) ซึ่งส่งผลต่อกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง                      

(Differential Treatment) เพื่อตอบสนองต่อข้อท้ำทำยที่มำจำกควำม                

หลำกหลำยของควำมต้องกำรและผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกัน หลักกำร                      

ข้อที่ 6 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ เป็นกำรน�ำควำมเห็นพ้องต้องกันของ

ประชำคมระหว่ำงประเทศมำท�ำให้เป็นรูปธรรมโดยกำรตระหนักถึงควำม

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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หลำกหลำยของสถำนกำรณ์และควำมจ�ำเป็นที่แตกต่ำงกันของรัฐทั้งหลำย

ในกำรจะด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ หลักกำรนี้ให้น�ำ                

ข้อเท็จจริงแห่งควำมจ�ำเป็นของประเทศที่เปรำะบำงและเป็นอันตรำยทำง

สิ่งแวดล้อมได้ง่ำย กับประเทศก�ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศที่

พัฒนำน้อยที่สุด มำเป็นประเด็นท่ีต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญก่อน ขณะ

เดียวกัน ก็ให้พิจำรณำผลประโยชน์และควำมต้องกำรของประเทศอื่นๆ 

ควบคู่ไปด้วย

 หลักกำรข้อที่ 6 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ ได้รับกำรยืนยัน                

อีกครั้งในมำตรำ 3 ข้อ 2) ของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำร

เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ค.ศ. 1992 ว่ำ “ควำมต้องกำรทีเ่ฉพำะเจำะจง

และพิเศษของประเทศภำคีสมำชิก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ที่เปรำะบำงต่อผล 

กระทบทำงลบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และของประเทศภำคี

สมำชิก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศก�ำลังพัฒนำในกำรต้องแบกรับภำระที่  

ไม่ได้สัดส่วนหรือผิดปกติภำยใต้อนุสัญญำน้ีจะต้องได้รับกำรพิจำรณำอย่ำง

เต็มที่ (The specific needs and special circumstances of develop-

ing 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�ำลังพัฒนำมีปัญหำของสภำพแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ 

ได้แก่ ปำ่ ดิน น�้ำ อำกำศ และกำรเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยำกำศ กล่ำวคือ 

56 United Nations Framework Convention on Climate Change. United 
Nations, 1992. FCCC/INFORMAL/84. GE.05-62220 (E) 200705
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กำรสญูเสยีและควำมเสือ่มโทรมของป่ำอย่ำงต่อเนือ่ง ก่อให้เกดิผลทีต่ำมมำ 

คือ ป่ำไม้จะถูกท�ำลำยในที่สุดภำยในเวลำไม่กี่ชั่วคน จะสูญเสียดินและ                  

กำรปกป้องลุ่มน�้ำ จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระดับท้องถิ่น 

ที่อยู ่อำศัยของสิ่งมีชีวิตจะถูกท�ำลำย เกิดกำรพังทลำยของดิน ควำม

ขำดแคลนน�ำ้ท�ำให้กลำยเป็นทะเลทรำย กำรไม่สำมำรถเข้ำถงึน�ำ้สะอำดเพือ่

ดื่มและอำบน�้ำ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำสุขอนำมัยและโรคภัยไข้เจ็บตำมมำ 

นอกจำกนี้ คุณภำพอำกำศจะถูกคุกคำมโดยฝุ่นละอองและควันมลพิษที่น�ำ

ไปสู่ควำมเจ็บป่วยเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ จำกกำรเผำไหม้ไม้และถำ่น โดย

เฉพำะอย่ำงยิง่ในชนบทของแอฟรกิำและเอเชียใต้ และจำกกำรปนเป้ือนของ

สำรตะก่ัวในบรรยำกำศซึง่มำจำกกำรปล่อยอำกำศเสยีจำกรถยนต์ กรณพีษิ

จำกตะกั่วท�ำให้ประชำกรจ�ำนวนหลำยพันคนได้รับผลกระทบโดยเจบ็ป่วย

เพิม่ขึน้ทัง้ทำงร่ำงกำยและจติใจ ในท่ีสดุ กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ

หรือสภำวะโลกร้อนกเ็กดิขึน้โดยอำจแสดงผลหรอืไม่แสดงผลกระทบในทนัที 

แต่ผลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม คือ กำรมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นซ่ึงท�ำให้ระดับของ           

น�ำ้ทะเลสงูขึน้ และกำรมรีงัสอีลัตรำไวโอเลตในระดบัสงูซึง่ก่อให้เกดิอนัตรำย

ต่อสุขภำพ เช่น เป็นมะเร็ง ต้อกระจก และระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย

บกพร่อง57

3.4 กำรสร้ำงหลักควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำงกัน 

(Common but Differentiated Responsibility) ภำยใต้หลักกำร           

ข้อที่ 7 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ  

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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 หลักกำรข้อที่ 7 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ ก�ำหนดว่ำ “ด้วย

ควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นหุ้นส่วนระดับโลก รัฐท้ังหลำยจะต้องร่วมมือกันใน 

กำรอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์และควำมมั่นคงของ               

ระบบนิเวศโลก เนื่องจำกควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลกที่แต่ละรัฐก่อ

อยู่ในระดับที่แตกต่ำงกัน รัฐท้ังหลำยมีควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่

แตกต่ำงกัน ประเทศที่พัฒนำแล้วยอมรับถึงควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนิน

กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน โดยพิจำรณำจำกแรงกดดันต่อ

สิ่งแวดล้อมโลกที่สังคมของประเทศพัฒนำแล้วก่อขึ้น และเทคโนโลยีและ

ทรัพยำกรด้ำนกำรเงินของประเทศเหล่ำนี้ (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.)”

 หลกัควำมรบัผดิชอบร่วมกนัในระดบัทีแ่ตกต่ำงกนัมวีวิฒันำกำร

มำจำกแนวคดิเรือ่ง “มรดกร่วมกนัของมนษุยชำติ (Common Heritage of 

Mankind)”  และเป็นกำรประกำศถึงหลักควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมใน

กฎหมำยระหว่ำงประเทศได้อีกนัยหนึ่งด้วย  หลักกำรนี้ตระหนักถึงควำม

แตกต่ำงในประวัติศำสตร์ของสัดส่วนแห่งภำระต่อสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ

พัฒนำแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนำได้สร้ำงให้กับปัญหำสิ่งแวดล้อมใน
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ปัจจุบัน และควำมแตกต่ำงในศักยภำพทำงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของ              

ท้ังสองกลุ่มประเทศในกำรจัดกำรกับปัญหำสิ่งแวดล้อมดังกล่ำว กล่ำวคือ               

ถึงแม้ว ่ำทั้งประเทศที่พัฒนำแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนำจะมีควำม                  

รับผิดชอบร่วมกัน (Common Responsibility) แต่ควำมรับผิดชอบนั้น               

ยังมีควำมแตกต่ำงที่ส�ำคัญอยู่ระหว่ำงประเทศทั้งสองกลุ่ม จึงเป็นควำม                    

รับผิดชอบที่แตกต่ำงกัน (Differentiated Responsibility) ดังนั้น หลัก

ควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำงกันจึงมีองค์ประกอบสองส่วน 

ดังนี้: -58

	ควำมรบัผดิชอบร่วมกนั	(Common	Responsibility) ซึง่

หมำยถงึควำมรบัผดิชอบร่วมกนัหรือภำระหน้ำทีร่่วมกนัของ

สองรฐัหรอืมำกกว่ำสองรฐัขึน้ไปในกำรปกป้องส่ิงแวดล้อมท้ัง

ในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับโลก ควำมรับผิดชอบ

ร่วมกันมีแนวโน้มที่จะใช้กับกรณีท่ีมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 

ทั้งกรณีท่ีไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐใดหรือกรณีที่อยู่

ภำยใต้กำรควบคมุของรฐัอธปิไตย แต่เป็นเรือ่งทีต้่องให้ควำม

เคำรพต่อผลประโยชน์ทำงกฎหมำยร่วมกันซึ่งอำจเรียกว่ำ 

“ควำมกงัวลร่วมกนัของมนษุยชำต ิ(Common Concern of 

Humankind)” ตัวอย่ำงเช่น ควำมกังวลร่วมกันว่ำควำม 

หลำกหลำยทำงชวีภำพจะล่มสลำยลง หรอืควำมกงัวลร่วมกนั

ว่ำโลกจะร้อนขึน้ เป็นต้น แนวคดิของควำมรับผิดชอบร่วมกนั

มีวิวัฒนำกำรมำจำกชุดควำมคิดท่ีกว้ำงขวำงของกฎหมำย

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
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ระหว่ำงประเทศโดยใช้ถ ้อยค�ำว ่ำ “มรดกร่วมกันของ

มนุษยชำติ (Common Heritage of Mankind)” 

	ควำมรบัผดิชอบทีแ่ตกต่ำงกนั	(Differentiated	Respon-

sibility) ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมจ�ำเป็นที่จะต้องค�ำนึงถึง

สถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลของกำร 

กระท�ำโดยแต่ละรัฐ กับ วิวัฒนำกำรของปัญหำสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรป้องกัน ลด และควบคุมภัย

คุกคำมทำงสิ่งแวดล้อม ควำมรับผิดชอบที่แตกตำ่งกันในกำร

ปกป้องสิง่แวดล้อมเป็นทีย่อมรบักันอย่ำงแพร่หลำยทัง้ในสนธิ

สัญญำและในทำงกำรปฏิบัติของรัฐต่ำงๆ โดยอยู่ในรูปของ

มำตรฐำนด้ำนสิง่แวดล้อมทีแ่ตกต่ำงกนับนพืน้ฐำนของปัจจยั

ต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งรวมถึงควำมต้องกำรและสถำนกำรณ์

พิเศษ กำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคตของประเทศตำ่งๆ และ

ประวัติศำสตร์ในกำรสร้ำงปัญหำสิ่งแวดล้อมด้วย 

 จุดมุ่งหมำยของควำมรับผิดชอบที่แตกตำ่งกัน คือ กำรส่งเสริม

ควำมเท่ำเทียมที่ส�ำคัญระหว่ำงประเทศก�ำลังพัฒนำกับประเทศพัฒนำแล้ว 

ให้เป็นกิจจะลกัษณะมำกกว่ำแค่ควำมเท่ำเทยีมกนัอย่ำงเป็นทำงกำรเท่ำนัน้  

โดยจดุมุง่หมำยดงักล่ำวต้องกำรท�ำให้มัน่ใจว่ำประเทศก�ำลงัพฒันำสำมำรถ

เข้ำมำในระบบของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎระเบียบเฉพำะเรื่องในช่วง

เวลำที่เหมำะสมซึ่งเท่ำกับเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบใน

ระยะยำวด้วย อย่ำงไรกต็ำม ควำมรบัผดิชอบทีแ่ตกต่ำงกนัไม่ได้ส่งผลให้เกดิ

กำรยกเว้นจำกภำระทำงกฎหมำย ภำระทำงกฎหมำยยังคงมีอยู่ เพียงแต่วิธี

ปฏิบัติให้บรรลุภำระทำงกฎหมำยเท่ำนั้นที่แตกต่ำงกัน ดังจะเห็นได้จำก
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ตัวอย่ำงเทคนิคในกำรปฏิบัติกำรภำยใต้ควำมรับผิดชอบที่แตกต่ำงกัน เช่น 

กำรก�ำหนดให้มีระยะเวลำผ่อนผัน (Grace Periods) กำรอนุญำตให้ด�ำเนิน

กำรล่ำช้ำ (Delayed Implementation) และกำรก�ำหนดให้มีภำระผูกพัน

เข้มงวดน้อยกว่ำ (Less Stringent Commitments) เป็นต้น

 กล่ำวโดยสรุป รัฐต่ำงๆ มีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรปกป้อง

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำง    

สงัคม เศรษฐกิจ และระบบนเิวศทีแ่ตกต่ำงกนั รฐัต่ำงๆ จงึต้องแบกรบัควำม

รบัผดิชอบทีแ่ตกต่ำงกนั หลกัควำมรบัผดิชอบร่วมกนัในระดับทีแ่ตกต่ำงกนั

จึงให้สิทธิและภำระผูกพันที่ไม่สมมำตรเกี่ยวกับมำตรฐำนด้ำนส่ิงแวดล้อม 

โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะท�ำให้เกิดกำรยอมรับหลักกำรดังกล่ำวในภำระผูกพัน

ตำมสนธิสัญญำ ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงปัญหำที่เกี่ยวกับกำรดึงมำตรฐำน

ทำงสิ่งแวดล้อมลงไปต�่ำเกิน ที่ส�ำคัญที่สุด คือ หลักกำรนี้สะท้อนให้เห็นถึง

องค์ประกอบหลกัเรือ่งควำมยตุธิรรมทำงสิง่แวดล้อม ทีก่�ำหนดให้ประเทศที่

รวยกวำ่และที่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ

มำกกว่ำ ทั้งนี้ โดยน�ำเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรประนีประนอมและ

ควำมร่วมมือที่มีประสิทธิภำพในกำรรับมือกับปัญหำสิ่งแวดล้อม

 ในทำงปฏิบัติ หลักควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำง

กันมีผลกระทบอย่ำงน้อยสองประกำร ดังนี้

	ประการแรก หลักกำรนี้เรียกร้องให้รัฐทั้งหลำยที่เกี่ยวข้อง

เข้ำไปมีส่วนร่วมในมำตรกำรที่ตอบสนองระหว่ำงประเทศซึ่ง

มีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม

	ประการที่สอง หลักกำรนี้น�ำไปสู่มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่

ก�ำหนดภำระหน้ำที่ที่แตกต่ำงกันในระหว่ำงรัฐทั้งหลำย 
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 ตัวอย่ำงกำรน�ำหลักกำรข้อท่ี 7 ของปฏิญญำแห่งกรุงริโอฯ                 

ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำงกันไปใช้ เช่น ในมำตรำ 3 

ข้อ 159 และมำตรำ 460 ของอนสุญัญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ ค.ศ. 1992 

บทสรุป

แนวคิดเรื่อง “ควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อม” เป็นเรื่องใหม่ และมี

ววิฒันำกำรทีน่่ำสนใจทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศ โดย “ถ้อยค�ำ”  และ 

“แนวคิด” ดังกล่ำว นอกจำกจะมีที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นประเทศ

แรกๆ แล้ว ยังมีกำรน�ำไปใช้ในหลำยประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณีกำรน�ำไปใช้อำจน�ำเอำเพียง “ถ้อยค�ำ” ไปใช้

เท่ำนั้น โดยไม่ได้น�ำ “แนวคิด” ที่เป็นแกนร่วมกันในเรื่องดังกล่ำวไปใช้ด้วย 

และในบำงกรณอีำจน�ำไปใช้ทัง้ “ถ้อยค�ำ” และ “แนวคดิ” โดยมกีำรประยกุต์

ดัดแปลงแนวคิดดังกล่ำวให้เข้ำกับบริบททำงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

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 responsi-
bilities 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 re-
gional development priorities, objectives and circumstances, shall:....................
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และสิง่แวดล้อมของประเทศนัน้ๆ ดงันัน้ ในกำรน�ำค�ำว่ำ “ควำมยติุธรรมทำง

สิ่งแวดล้อม” ไปใช้นั้น ผู้ใช้ควรศึกษำแนวคิดของค�ำดังกล่ำวให้ชัดเจน               

เสียก่อนเป็นเบื้องต้น โดยงำนเขียนเรื่องนี้มีขอบเขตในกำรน�ำเสนอเพียง

แนวคิดพื้นฐำนในระดับโลก และตัวอย่ำงของประเทศสหรัฐอเมริกำเท่ำนั้น 

ส�ำหรับผู้ที่สนใจตัวอย่ำงควำมยุติธรรมทำงสิ่งแวดล้อมในประเทศอื่นๆ            

โปรดติดตำมผลงำนของผู้เขียนในโอกำสต่อไป
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สถาบันนโยบายศึกษา 
Institute of Public Policy Studies

สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy Studies-IPPS) 
เป็นองค์กรอสิระทีด่�าเนนิงานภายใต้มลูนธิส่ิงเสริมนโยบายศกึษา (Founda-
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สนบัสนนุจากมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation) 
แห่งประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ก�าเนิด

สถาบันนโยบายศึกษาก่อก�าเนิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยมี  
จุดเริ่มต้นจากโครงการศึกษานโยบายสาธารณะภายใต้สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย ต่อมาสถาบันฯ ได้แยกตัวออกจากการบริหารงานของ 
ส�านกัเลขาธกิารสมาคมสงัคมศาสตร์ภายใต้ชือ่ “โครงการศกึษาสาธารณะ” 
โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็นผู้อ�านวยการ และ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช  
เป็นผู้อ�านวยการร่วม ปัจจุบันสถาบันนโยบายศึกษามี ศ.ดร.ชัยอนันต์                
สมทุวณชิ เป็นประธาน และมผีูบ้รหิารร่วมสองคน คอื นางยศวดี บณุยเกยีรติ 
และ นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร

วัตถุประสงค์

สถาบันนโยบายศึกษาเป็นองค์กรเอกชนที่ด�าเนินกิจกรรมโดย 
ไม่มุ่งหวังผลก�าไร มีวัตถุประสงค์ที่จะด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ โดยมกีารท�ากจิกรรมในรปูแบบของการสมัมนา การวจิยั ผลติสือ่
และส่ิงพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตาม

......................................................................
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วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย

2. เพ่ือให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการนโยบายสาธารณะ 
และสนับสนุนการศกึษาทางการเมอืงให้พลเมอืงได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม

3. เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความสามารถที่จะใช้เสรีภาพบนพ้ืนฐาน 
ของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

4. เพื่อสนับสนุนการเสวนา สัมมนาและฝึกอบรม วิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์
และส่ือต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองและการกระจาย 
อ�านาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม 

กิจกรรม

สถาบันนโยบายศึกษา มีการด�าเนินงานในรูปการจัดกิจกรรม 
4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ

1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน   
แสดงความคิดเห็นและถกเถียงระหว่างกลุ ่มตัวแทนต่างๆ ของสังคม                     
ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณะและรัฐบาล  
อีกทั้งยังเป็นเวทีในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญจากหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อประชาชน เพื่อท�าหน้าที่ในการให้ 
ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม 

2. วิจัย โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่จะมี 
ผลกระทบต่อสาธารณชน ผลงานส�าคัญๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น การกระจาย 
อ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิรูปการเมือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
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ฯลฯ ซึ่งผลของงานวิจัยดังกล่าวได้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาทางการเมืองของประเทศ

3. สิ่ งพิมพ ์  จัดท�าจดหมายข ่าวรายเดือนเป ็นประจ�าตั้ งแต ่ 
“ผู้แทนราษฎร” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2533 ได้เปล่ียนเป็น 
“จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง” และปัจจุบัน คือ จดหมายข่าว “ปฏิรูป
การเมือง-กระจายอ�านาจ” เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ คือ 
การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ 
ประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารนโยบาย เอกสาร
ข้อมูล เอกสารวิจัย เอกสารสัมมนาต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี

4. สื่อการศึกษา จัดท�าสื่อในหลายรูปแบบเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้ 
ทางการเมืองแก่ประชาชนได้มากขึ้น อาทิ

 l ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เสียงของบุคคลต่างๆ ในระดับผู ้ตัดสินนโยบายของประเทศ รวมทั้ง                          
นักวิชาการ และนักธุรกิจ  ในหัวข้อที่น่าสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้า อ้างอิง โดยจัดท�าเป็นซีดี ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงที่ได้รวบรวม
จากรายการวิทยุของโครงการ “ศึกษานโยบายสาธารณะทางวิทยุ” ท่ี                     
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. เอเอ็ม 1494 เป็นประจ�า                   
ทุกวันเสาร์ ด�าเนินรายการโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็น                    
หลักฐานช้ันต้น ทางประวัติศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการก่อต้ัง                   
ห้องสมุดเสียง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

 l ปฏิทินประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเกมการเมือง เช่น                      
เกมวงเวียนประชาธิปไตย ไพ่การเมือง ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย และ                            
เกมเลือกตั้ง เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไป
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 l เวบ็ไซต์ของสถาบนันโยบายศกึษา เป็นส่ืออเิล็กทรอนกิส์ท่ีมท้ัีง
ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่าน
เว็บไซต์ http://www.fpps.or.th ซึ่งจะน�าเสนอ:-

  - จดหมายข่าวรายเดือน “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ” 
  - บทความ
  - หนังสือทางวิชาการ 
  - กิจกรรมของสถาบันฯ 
  - e-library โดยน�าหนังสือที่สถาบันฯ จัดพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ให้ 

ผู้ที่สนใจได้หาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

......................................................................
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 วุฒิพงษ์  เพรียบจริิยวัฒน์

l	มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล (2541)
 มานิตย์ จุมปา

สิ่งพิมพ์สถาบันนโยบายศึกษา
......................................................................
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l	ทฤษฎีใหม่ :  มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด (2541)
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช

l	ข้อมูลพื้นฐาน 66 ปี ประชาธิปไตยไทย (2541)
 เชาวนะ ไตรมาศ

l	ศักยภาพทางการคลังของ อบต. (2541)
 จรัส  สุวรรณมาลา

l	Portfolio Government and Multiple Legislative Processes
 ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมือง และการบริหารใหม่ (2542)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมัน (2542)
 บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

l	การเลือกตั้งแบบใหม่ : ท�าไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง (2542)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	บทบาทใหม่ของข้าราชการไทย: ในบรบิทของรฐัธรรมนญูปัจจบุนั (2542)
  เชาวนะ  ไตรมาศ

l	องค์กรชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล (2542)
 นันทวัฒน์  บรมานันท์

l	ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2  2543)
 สนิท  จรอนันต์

l	กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคม
 การเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ (2543)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	เลือกตั้งอย่างไร : คนไทยและประเทศจึงไม่เสียโอกาส (2543)
  เชาวนะ  ไตรมาศ
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l	การใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�าหรับประชาชน (2545)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	Thailand: State-Building, Democracy and Globalization (2002)
 Chai-Anan  Samudavanija

l	รัฐบาลท�างานอย่างไร (พิมพ์ครั้งที่ 2  2546)
 สนิท  จรอนันต์

l	นิติรัฐกับประชาสังคม (2546)
 นันทวัฒน์  บรมานันท์

l	สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง :
 ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร (2546)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช 
 กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

l	อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย: แนวโน้มของโลก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 กับอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546)
 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง, ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ

l	คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 1) (2546)
 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

l	ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3)  (2547)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	การปฏิรูประบบราชการ :  เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (2547)
 สถาบันนโยบายศึกษา

l	ฅนไทยกับการเมือง : ปีติฤาวิปโยค (2547)
 อภิญญา  รัตนมงคลมาศ
 วิวัฒน์  คติธรรมนิตย์
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l	วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (พิมพ์ครั้งที่ 2)  (2547)
 วิชัย  ตันศิริ

l	นโยบายพรรคการเมืองไทย (2547)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	…กว่าจะเป็นพลเมือง (2547)
 สถาบันนโยบายศึกษา

l	คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 2)  (2548)
 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

l	ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) (2548)
 สนิท  จรอนันต์

l	Thai Political Parties in the Age of Reform (2006) 
 Siripan Nogsuan Sawasdee

l	บนหนทางสิทธิมนุษยชน (2549) 
 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

l	ข้อมูลพื้นฐาน 75 ปี ประชาธิปไตยไทย (2550)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจไทย (2550)
 เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ์

l	โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย) (2550)
 ณรงค์เดช  สรุโฆษิต

l	วัฒนธรรมพลเมือง (2551) 
  วิชัย  ตันศิริ

l	การจัดการศึกษาในท้องถิ่น (2551)
 สนิท  จรอนันต์
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l	การเมืองในรัฐธรรมนูญ (2551)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	รัฐ  (2551)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	วิทยุชุมชน :  กฎหมายและการพัฒนา (2552)
 ธนาวัชณ์  แก้วพงศ์พันธุ์

l	ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน (2553)
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ :
 วิวัฒนาการของอ�านาจรัฐและอ�านาจการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4)  (2554) 
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	รัฐกับสังคม :
 ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม (พิมพ์ครั้งที่ 2) (2554) 
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	การชุมนุมสาธารณะ (2554)
 โสพล  จริงจิตร
 ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

l	ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน :
 เรียนให้เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน (2555) 
 ยศวดี  บุณยเกียรติ

l	ข้อมูลพื้นฐาน 80 ปีประชาธิปไตยไทย (2556)
 เชาวนะ  ไตรมาศ

l	จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย (2556)
 สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร
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l	แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
 (Civic Education) (2557)
 วิชัย  ตันศิริ ชัยอนันต์  สมุทวณิช
 Dr. Canan Atilgan ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	ศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย (2557)
 วิชัย  ตันสิริ

l	กฎแห่งความช้า (2557)
 ชัยอนันต์  สมุทวณิช

l	พลเมือง สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย (2558)
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2558)
 ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

l	คุณธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง:
 เรียนให้ “เพลิน” Learn ด้วย “นิทาน” (2558) 
  ยศวดี  บุณยเกียรติ

l	ภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ (2558)
 สถาบันนโยบายศึกษา

l	การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน (2559)
 สมชาติ เจศรีชัย

l	ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (2560) 
 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

......................................................................
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สื่อความรู้ทางการเมืองของสถาบันนโยบายศึกษา

l	วงเวียนประชาธิปไตย

l	แผนที่เส้นทางประชาชน-ถนนประชาธิปไตย

l	Road of Democracy Map

l	ไพ่การเมือง

l	เกมการเมือง (Political Monopoly)

l	เกมเลือกตั้ง

l	ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย 2475-2545

l	ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank)

l	การ์ตูนอนิเมชั่น “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 (Sustainable Development)

สนใจกรุณาติดต่อ : สถาบันนโยบายศึกษา 
 99/146  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  
 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
 โทร. 0 2941-1832-3   โทรสาร: 0 2941-1834 
 e-mail: ipps_fpp@yahoo.com

......................................................................

......................................................................
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          ประวัติผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

อาจารย์ประจ�า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ
กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ; กฎหมาย                     

สิง่แวดล้อม; กฎหมายเกีย่วกบัการลดโลกร้อน; กฎหมายเกีย่วกบัการจดัการ
ภัยพิบัติ; กฎหมายกับการพัฒนา

วิชาที่สอน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม; กฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง; กฎหมายมหาชน

ภาษาอังกฤษ; สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม; สัมมนาปัญหากฎหมาย                   
ขั้นสูงกับสิทธิเสรีภาพ; นิติปรัชญา; วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

การศึกษา
2549 ปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยน็องต์  ประเทศฝรั่งเศส
2538 ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
  International Pacific College ประเทศนิวซีแลนด์
2534 ปริญญาโท (LL.M) , Harvard Law School
  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2532 ปริญญาโท
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 ปริญญาตรี
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์

2557 - 2558 ผู้จัดการโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
  การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่14
  สถาบันพระปกเกล้า
2557 กรรมการ, คณะอนกุรรมาธกิารจดัท�าร่างรฐัธรรมนญู 
  คณะที่ 9 
  (การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความ 

  เป็นธรรม) 
2556 - 2557 ผู้จัดการโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

  การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่13 
  สถาบันพระปกเกล้า

กันยายน 2555 อนุกรรมการ, คณะอนกุรรมการเพือ่ปรบัปรงุกฎหมาย
  ด้านการจดัการมลพษิ, คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
2555 - 2556 ผู้จัดการโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

  การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่12  
  สถาบันพระปกเกล้า

มิถนุายน 2554 – มถินุายน 2556 คณะท�างานด้านกฎหมายเกีย่วกบั 
  การจัดการก๊าซเรือนกระจก, องค์การบริหารจัดการ 
  ก๊าซเรือนกระจก

2554 - 2555 ผู้จัดการโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
  การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่11 
  สถาบันพระปกเกล้า

2553 - 2554 ผู้จัดการโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
  การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่10

  สถาบันพระปกเกล้า
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เมษายน 2551 – เมษายน 2555 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย ศูนย์วิจัย 
  กฎหมายและการพฒันา คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2550 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลัย
มีนาคม 2540 – พฤศจิกายน 2540 Long-term Advisor, SIDA  

  Support Vientiane School of Law Project,  
  Laos PDR

2540 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย

2539 – 2540 นักวิจัย  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2537 – 2538 Law Lecturer, International Pacific College,  

  New Zealand
2536 – 2537 ที่ปรึกษากฎหมาย (โครงการจัดท�าร่างกฎหมาย 

  สิ่งแวดล้อมลาว)
  มูลนิธิเอเชีย (ประเทศไทย)
2535 – 2536 ที่ปรึกษากฎหมาย (โครงการจัดตั้งศูนย์กฎหมาย               

  ลุ่มน�้าโขง)   
  มูลนิธิเอเชีย (ประเทศไทย)
2535 – 2536 - ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  - นักวิจัย 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
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หนังสือ

คนงึนจิ  ศรบัีวเอีย่ม. กระบวนการยตุธิรรมสิง่แวดล้อมและสขุภาพ: 
บทเรียนจากคดีมาบตาพุด. สนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยชุด
โครงการวจิยัเพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะและขบัเคล่ือนระบบสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เดือนธันวาคม 
ปี 2552 จ�านวน 1,000 เล่ม

งานวิจัย

2551: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย

 - โครงการเตรยีมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคพีธิสีารบาเซล
ว่าด้วยความรบัผดิและการชดใช้ค่าเสยีหายอนัเนือ่งมาจาก
การเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการก�าจัด, 
สนับสนุนโดยกรมควบคุมมลพิษ

2552: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย 

 - โครงการศึกษาและจัดท�าร ่างกฎที่ออกตามความใน                                    
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการ
ก�ากับดูแลความปลอดภัย โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, สนับสนุน
โดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

2554: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย

 - โครงการศกึษาน�าร่องเรือ่งการน�าแนวคดิการเสรมิสร้างสทิธิ
ทางกฎหมายแก่คนยากจนและโครงการจัดการประชุม
ระดับชาติเพื่อน�าเสนอแนวคิดการเสริมสร้างสิทธิทาง
กฎหมายให้กับคนยากจนในประเทศไทย, สนับสนุนโดย
ส�านักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม
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2555: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย

 - โครงการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการ                            
ส่งเสริมการพัฒนาที่สะอาด (Legal Measures for                   
Promotion of Clean Development), สนับสนุนโดย
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2556: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย

 - โครงการทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อ                
การจัดตั้งระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (GHG                    
Reporting System), สนบัสนนุโดยองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 - โครงการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศก�าลังพัฒนา, 
สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

2557: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย 

 - โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซ
เรอืนกระจกของต่างประเทศ, สนบัสนนุโดยองค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2558: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย

 - โครงการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ประเดน็ด้านกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบการรายงานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกเพื่อรองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระยะ           
ที่ 1, สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
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2559: หัวหน้าโครงการและนักวิจัย

 - โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ                  
มนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน                
ที่ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล ้อมอย ่างยั่ งยืน”, สนับสนุนโดย                            
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

---------------------------
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About the Book

Environmental Justice
By Asst. Prof. Dr. Kanongnij Sribuaiam

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 environ-
mental 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 
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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-genera-
tional 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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