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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

“ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” หรือ “Ubi Societas, Ibi Jus” เป็นวลีที่ 
แสดงถงึลกัษณะสำคญัประการหนึง่ของสงัคมมนษุยว์า่จำเปน็ตอ้งมกีฎเกณฑห์รอืกตกิา 
สำหรับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุขและยั่งยืน 
สงัคมในระดบั “รฐั” จงึตอ้งมกีฎหมายภายในขึน้บงัคบัใชแ้กป่ระชากรภายในรฐัของตน 

เพือ่อำนวยผลในการแกป้ญัหา ควบคมุดแูล หรอืเพือ่วตัถปุระสงค์
ในประการตา่ง ๆ  ตามความเหมาะสม และเมือ่พจิารณาในระดบั 
“ระหวา่งรฐั” ดว้ยกนัเปน็ “สงัคมโลก” แลว้ ยอ่มมคีวามจำเปน็ 
ท่ีจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือกติกาข้ึนบังคับใช้เพ่ือประโยชน์ในลักษณะ 
ทำนองเดียวกันกับสังคมภายในของรัฐ แต่อาจมีความแตกต่าง 
กันบ้างในบางมิติ ทั้งนี้เพราะเหตุว่า “แต่ละรัฐย่อมทรงไว้ซึ่ง 
อำนาจอธิปไตย” จึงส่งผลให้กฎเกณฑ์ในระดับที่ เรียกว่า 
เป็น “กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ” นั้นไม่อาจใช้บังคับแก่บางรัฐ 

ในบางกรณีได้ อย่างไรก็ดี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมี
ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การส่งเสริมสันติสุข 
ของมวลมนษุยชาต ิการอยูร่ว่มกนัอยา่งปกตสิขุ 
หรือการกำหนดอาณาเขตของรัฐ สังคม 
ระหวา่งรฐัจงึไดม้กีารเจรจาและตกลงยนิยอม
ร่วมกันโดยใช้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศข้ึน  
และมีผลผูกพันกันภายใต้หลัก “สัญญา 
ต้องเป็นสัญญา” หรือ “Pacta Sunt Servanda” ดังที่ 
ปรากฏในรูปแบบของสนธิสัญญา เป็นต้น 

“ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ”

ความนำ
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ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

“ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ถือเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือในระดับสากลเพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว เมื่อสังคมระหว่างรัฐมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันเป็น 
ทรัพยากรที่มนุษยชาติต้องใช้ร่วมกันจึงได้มีการรวมกลุ่มและสร้างข้อตกลงขึ้นเพื่อ 
วัตถุประสงค์ดังกล่าว “กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” จึงได้มีพัฒนาการมา 
นบัตัง้แตน่ัน้ ในโอกาสนี ้หนา้ตา่งโลก: The Knowledge Windows จึงขอเสนอตอน  
“ขอ้พจิารณาทัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ” เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่น 
ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและแนวคิด หลักการพื้นฐาน ตลอดจนสถานะและ 
สภาพบังคับของกฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ

ที่มาและแนวคิดเพื่อคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่๒ ไดส้ิน้สดุลง นานาประเทศเริม่มคีวามรูส้กึตืน่ตวั 
มากขึ้นในผลเสียหายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย  

ปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศน้ันเป็นปัญหาท่ีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
แนช่ดัวา่กอ่ใหเ้กดิความเสือ่มโทรมแกท่รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
อย่างแท้จริง เช่น ปัญหาการใช้ทรัพยากรส่วนรวมของโลก (Global 

Commons ) ปญัหามลพษิขา้มแดน (Transboundary Movement  
of Pollution) หรือปัญหาการลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน  
(Ozone Layer Depletion) เป็นต้น๑ ดังนั้น จึงเป็นที่ยอมรับ 
วา่ควรม ี“กตกิาระหวา่งประเทศ” ตลอดจนมาตรการอืน่ ๆ  เพือ่ 
สง่เสรมิพฤตกิรรมของรฐัในสงัคมระหวา่งประเทศใหม้สีว่นรว่ม 

ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้มาก 
ยิ่งขึ้น 

ในห้วงระยะปีคริสตศักราช ๑๙๔๕ – ๑๙๕๐  
ได้ปรากฏว่ามีอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นหลายฉบับ ซึ่งมีขอบเขตแต่เพียงมุ่งคุ้มครองสัตว์บางชนิดที่ 
อพยพถิน่ทีอ่ยูต่ามฤดกูาลเทา่นัน้และไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัเิทา่ทีค่วร เนือ่งจาก 
มีรัฐยินยอมเข้าผูกพันเป็นภาคีอนุสัญญาเพียงส่วนน้อยเท่านั้น๒ 

๑โปรดด ูภรินา พทุธรตัน,์ การอนวุตักิารกฎหมายไทยทีม่ตีอ่พธิสีารโตเกยีว: ศกึษากรณกีารดำเนนิกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
ในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒. 

 ๒ดูเพิ่มเติม เพิ่งอ้าง, หน้า ๔๓.
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อย่างไรก็ดี ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศก็ยังได้รับความสนใจ 
จากนานาประเทศภายใต้การดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations-UN)  
โดยได้มีการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยลำดับ 
ดังต่อไปนี้ ๓

 ค.ศ. ๑๙๗๒  การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
ถอืเปน็การประชมุระดบัโลกดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศอยา่งเปน็ทางการ 

ครัง้แรก โดยการผลกัดนัของกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้โดยเฉพาะประเทศในแถบยโุรป  
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงมีมติเสนอให้มีการประชุมระดับโลกด้านส่ิงแวดล้อมข้ึน  
ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๒ 

ในการประชุมดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหา 
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในเวทีการประชุมสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมุ่ง 
ให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและวางพื้นฐานการพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  
เพื่อให้รัฐบาลของนานาประเทศเอาใจใส่ต่อความเห็นของสาธารณะกับการให้ 
ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ  
การให้ความชัดเจนในเรื่องความเกี่ยวพันของประเทศต่าง ๆ ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ของโลกอันเนื่องมาจากปัญหาการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มี ปฏิญญากรุงสต๊อคโฮล์ม 
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค.ศ. ๑๙๗๒ ขึ้น โดยชี้ให้เห็น
ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องพึ่งพาธรรมชาติ 
และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือและรับผิดชอบต่อการพิทักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยปฏิญญาฯดังกล่าวมี 
หลักการสำคัญหลายประการ เช่น หลักสิทธิในสิ่งแวดล้อม  
หลกัสทิธอิธปิไตยและความรบัผดิชอบของรฐั หลกัการคุม้ครอง 
และรักษาสิ่งแวดล้อม หลักการป้องกันภาวะมลพิษ หลักการ 

ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ และหลักการรับผิดและชดใช้เยียวยา 
จึงเห็นได้ว่าหลักการต่าง ๆ ของปฏิญญาชี้ให้เห็นถึง “ฉันทามติ” ของประชาคมโลก
ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อาจถือได้ว่าเป็น “หลักการพื้นฐานที่ก่อให้เกิดสนธิสัญญาระหวา่งประเทศเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม” ก็ว่าได้

 ๓จันทราทิพย์ สุขุม, พันธกรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วม
ของสาธารณชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1998 ในกรณีการดำเนินโครงการ 
ขนาดใหญ่ของรัฐ, (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘-๓๓.
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 นอกจากนีท้ีป่ระชมุยงัไดอ้นมุตั ิ“แผนปฏบิตักิาร” ทีบ่รรจขุอ้เสนอแนะสำหรบั 
เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและจัดการสิ่งแวดล้อมของรัฐทั้งในปัจจุบัน 
และในอนาคตไว้อีกด้วย และผลสำคัญประการหนึ่งของการประชุมระหว่างประเทศ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มครัง้นี ้คอื การกอ่ตัง้โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่องคก์ารสหประชาชาต ิ 
(United Nations Environment Programme - UNEP) ขึ้นในระบบงานของ 
องคก์ารสหประชาชาต ิโดยมสีถานะเปน็องคก์ารระหวา่งประเทศทีม่หีนา้ทีใ่นการปฏบิตั ิ
ตามนโยบายและข้อเสนอแนะตามที่ปรากฏในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ 
กรุงสต๊อคโฮล์ม ตลอดจนประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์การสหประชาชาติ๔

ค.ศ. ๑๙๘๒  การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ 
หลังจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เป็นเวลา ๑๐ ปี  

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี  
ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยที่ประชุมได้มีการรับรองกฎบัตรโลกเพื่อธรรมชาติ ค.ศ. ๑๙๘๒  
(The World Charter for Nature 1982) ซึง่มุง่สง่เสรมิใหม้คีวามเชือ่มโยงระหวา่ง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในมิติของการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื โดยใหม้ผีลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ หรอือกีนยัหนึง่คอื 
กฎบัตรฉบับนี้มุ่งเน้นให้ “มนุษย์ต้องเคารพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ” มิใช่มีทัศนคติ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นเพียงปัจจัยสนองประโยชน์และความต้องการของมนุษย์
เพียงฝ่ายเดียว

ค.ศ. ๑๙๘๙   การประชุมยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
สำนกัภาคพืน้ยโุรปขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization-

WHO) ได้จัดให้มีการประชุมยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย (The First 
European Conference on Environmental and Health) ขึน้ ณ ประเทศเยอรมน ี
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๙ และได้รับรองกฎบัตรยุโรปว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 
และสุขอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๙ (The European Charter on Environment and 
Health 1989) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า “ปัจเจกชนเป็นสารัตถะในการส่งเสริมคุณภาพ 
ของสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต”

๔ซึ่งต่อมาภายหลัง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติได้พยายามจัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหา 
สิ่งแวดล้อม และมีอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการพิทักษ์บรรยากาศชั้นโอโซน  
ค.ศ. ๑๙๘๕ และพธิสีารมอนทรอีอลวา่ดว้ยสารทำลายบรรยากาศชัน้โอโซน ค.ศ. ๑๙๘๗ เปน็ตน้. ดเูพิม่เตมิ ภรินา พทุธรตัน,์ อา้งแลว้, 
หน้า ๔๓. 
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ค.ศ. ๑๙๙๒  การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยส่ิงแวดล้อม 

และการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 
Development: UNCED) หรอืทีเ่รยีกวา่ “Earth Summit”  ขึน้ ณ กรงุรโิอ เดอ จาเนโร  
ประเทศบราซลิ ในระหวา่งวนัที ่๓ – ๑๔ มถินุายน ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยทีป่ระชมุไดย้อมรบั 
(recognized)ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จงึจะถอืเปน็การพฒันาทีย่ัง่ยนื (sustainable development)” ทัง้ไดต้ระหนกัวา่ 
กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างย่ิงในอันท่ีจะเป็นกลไกสนับสนุน 
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยในการประชมุดงักลา่วไดม้กีารลงนามรบัรองเอกสารสำคญั 
รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับด้วยกัน ได้แก่

๑) ปฏญิญารโิอวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา ค.ศ. ๑๙๙๒ (The Rio 
Declaration on the Human Development 1992)

๒) แผนปฏิบัติที่ ๒๑ (Agenda 21)
๓) คำแถลงเกี่ยวกับหลักการในเรื่องป่าไม้ (Statement of Principle on 

Forests)
๔) กรอบอนุสัญญาแห่งสหประชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework on Climate Change) และ
๕) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๑๙๙๒ (Convention  

on Biological Diversity 1992)
จึ ง เห็นได้ว่ าสั งคมโลกได้ตระหนักถึ ง 

ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการประชุม 
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีบทบาท 
สำคัญในการก่อให้เกิดแนวคิดและหลักการพื้นฐาน 
สำคัญต่าง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ส่ งผลต่อ 
พฒันาการของกฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
อย่างมากดังจะได้กล่าวต่อไป

หลักการพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ๕ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Environmental International 
Law) มีพัฒนาการมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙ จากความตกลงระหว่างประเทศ 

๕ดูเพิ่มเติม พรชัย ด่านวิวัฒน์, กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ :  วิญญูชน, 
๒๕๕๐) หน้า ๙๑- ๙๔. 



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓180

ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ด้านส่ิงแวดล้อมและจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
ทัว่ไป กอ่ใหเ้กดิหลกัการในกฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั  
(Sui Generis) โดยหลกัการสำคญัประการหนึง่ซึง่อาจถอืเปน็หวัใจสำคญัของกฎหมาย 
สิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศกค็อื “หนา้ทีต่อ้งรว่มมอืกนั” หรอื “Duty to Cooperate”  
อันถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐ หากว่ารัฐใดก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ย่อมถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

 นอกจากนี ้กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศยงัถอืเปน็กฎหมายทีเ่กดิขึน้ 
จากฉันทามติ (Consensus) ระหว่างรัฐต่าง ๆ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้ 

 ๑. หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable 
development) ซึง่หมายถงึ การพฒันาทีต่รงกบัความตอ้งการ 
ในปัจจุบัน โดยไม่ขัดขวางความสามารถของคนรุ่นต่อไป 
ในอนาคต คือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและมี 
การบำรุงรักษาให้ดีที่สุดเพื่อการใช้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืจงึตอ้งสมัพนัธก์บัการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมด้วย๖

 ๒. หลักความห่วงกังวลร่วมกัน แต่ความรับผิดชอบต่างกัน (common 
concern of humankind and common but differentiated responsibilities)  
ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงกังวลร่วมกัน รัฐต่าง ๆ 
จึงไม่ควรก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรที่เป็นสมบัติร่วมกันของมวลมนุษยชาติ 
รฐัทัง้หลายจงึตา่งมหีนา้ทีใ่นอนัทีจ่ะตอ้งรว่มกนัแบง่ความรบัผดิชอบในประเดน็ปญัหา 
ที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยต้องระวังรักษาสิ่งแวดล้อมตามความสามารถ (capabilities)  
ของแต่ละรัฐซึ่งทำให้มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป

 ๓. หลกัการเปน็หุน้สว่นรว่ม (partnership) ซึง่มวีวิฒันาการมาจากหลกัการ 
เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวคือ รัฐทั้งหลายย่อมมีพันธกรณีตามกฎบัตร 
สหประชาชาติในอันที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ๗ ซึ่งใน 
ปัจจุบันถือว่าหลักการในกฎบัตรสหประชาชาติเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ที่ผูกพันรัฐทุกรัฐ (erga omnes) แล้ว

๖See David Hunter and Others, Concepts and Principles of International Environmental Law: An 
Introduction, (UNEP; Geneva, 1994), pp. 6-7. อ้างถึงใน พรชัย ด่านวิวัฒน์, เพิ่งอ้าง, หน้า ๙๒.

๗The Charter of the United Nations; Article 1: 3
“The purposes of the United Nations are … to achieve international co-operation in solving international 

problems … ” . 
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 นอกจากหลกัการดงักลา่วขา้งตน้แลว้ กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
ยงัอยูบ่นหลกัการพืน้ฐานของ “จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ” อกี ๔ ประการ กลา่วคอื  
หลกัเพือ่นบา้นทีด่ ี(Good Neighborliness หรอื Sic Uter Tuo Elienum Non Laedas)  
หลักหน้าที่ระมัดระวังอย่างเหมาะสม (Duty Due Diligence) หลักการมีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมในแหล่งทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด (Equitable Utilization of 
shared Resource) และหลกัหนา้ทีต่ามรปูแบบและความรว่มมอื (Duty to Inform 
and Cooperation)

สถานะและสภาพบังคับของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ๘

กฎหมายสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ มลีกัษณะเปน็ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
ประการหน่ึง ท่ีมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายซ่ึงมีผลผูกพันระหว่างรัฐภายใต้ 
หลกัการ “สญัญาตอ้งเปน็สญัญา” ซึง่เปน็การนำแนวความคดิในเรือ่งของความผกูพนั 
ระหว่างบุคคลในการทำสัญญาระหว่างกันมาใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า 
“กฎหมายคอืกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ในสงัคมทีม่นษุยก์ำหนดขึน้เพือ่กำหนดความสมัพนัธ์ 
ทีม่รีะหวา่งกนัและมสีภาพความยนิยอม (consent) ในอันท่ีจะผูกพันตามกฎเกณฑ์ 
ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ัน” ซ่ึงสภาพการยอมรับข้อผูกพันดังกล่าวย่อมก่อให้เกิด “สิทธิ” และ 
“หนา้ที”่ อนักำหนดบทบาทในความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลทีท่ำใหคู้ส่ญัญา “สามารถ 
เรียกร้องให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงได้” ซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
มีลักษณะเช่นว่านี้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การที่กฎหมายระหว่างประเทศมีลักษณะสำคัญในรูปแบบของการ 
ให้สัญญาต่อกันภายใต้หลัก “สัญญาต้องเป็นสัญญา” นั้น ย่อมส่งผลให้กฎหมาย 
สิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศมลีกัษณะเปน็ “กรอบความสมัพนัธท์ีม่ลีกัษณะไมเ่ขม้งวด 
มากนัก” หรือที่เรียกว่า “Soft Law” นอกจากนี้ข้อตกลงในกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นเพียงการวางแนวทางและนโยบายในด้าน
การจดัการสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ มากกวา่ทีจ่ะเนน้ใหม้กีารบงัคบัใหเ้ปน็ไปตาม 
ข้อตกลงอย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงสภาพบังคับของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
ประเทศแลว้ จะเหน็ไดว้า่ยงัมมีาตรการประการอืน่ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ยงัคงมสีภาพบงัคบั 
พอสมควร กล่าวคือ “การอาศัยอำนาจบังคับโดยการช่วยเหลือตนเองของแต่ละรัฐ”  
เช่น การใช้มาตรการตอบโต้ต่อรัฐที่ฝ่าฝืนพันธกรณี หรือการสร้างสภาพบังคับ 

๘ดูเพิ่มเติม  พรสรร กุณฑลสุรกานต์, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อมของรัฐและบุคคลในกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ : ศึกษาในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของสาธารณะในการตัดสินใจ  
และการเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมในคดสีิง่แวดลอ้ม, (วทิยานพินธป์รญิญานติศิาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓-๓๗. 
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โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐ ทั้งรวมถึงการจัดตั้ง “องค์การระหว่างประเทศ 
ด้านสิ่งแวดล้อม”๙ ขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรผู้กำหนดนโยบาย 
ด้านส่ิงแวดล้อม ให้การสนับสนุนส่งเสริม หรือแนะนำให้แก่ประเทศสมาชิกแล้ว องค์การเช่นว่าน้ี 
ยังมีบทบาทในฐานะ “องค์กรผู้ตรวจสอบ” รัฐสมาชิกให้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ซ่ึงส่งผลให้กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศมีสภาพบังคับมากข้ึน 
เช่น การที่องค์การตรวจพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบางประการขึ้นในรัฐสมาชิกใด ก็จะทำ
หน้าที่ในการประกาศให้สังคมโลกได้รับรู้อันส่งผลเสียต่อรัฐดังกล่าว

 นอกจากนี ้“ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ” กเ็ปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่ง่ผลใหพ้นัธกรณี 
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศมีสภาพบังคับมากยิ่งขึ้น เช่น ในความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศที่รัฐหนึ่งให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจแก่อีกรัฐหนึ่ง หรือการที่รัฐ 
ทำการคา้ระหวา่งกนัซึง่มเีรือ่งผลประโยชนข์องรฐัเขา้มาเกีย่วขอ้ง รฐัทีต่กอยูใ่นฐานะทีอ่าจ 
เสียผลประโยชน์จึงต้องตกอยู่ภายใต้สภาพบังคับมากขึ้นกว่าปกติเพื่อแลกกับการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ตามที่รัฐนั้นต้องการ

“กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” ได้มี 
พัฒนาการมายาวนานและนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น 
เป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าประเด็นปัญหา 
ด้านส่ิงแวดล้อมของโลกน้ันได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ดังนั้น นานาประเทศจึงต้องร่วมมือกันในระดับสากลเพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่ง “มีผลเสียหายต่อสังคมโลกในปัจจุบันและเป็นที่น่าห่วงกังวลร่วมกันในอนาคต” 
อันมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ

ดังน้ัน “กฎหมายส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ” จึงได้ถูกกำหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการแก้ไขเยียวยา ควบคุมและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ลักษณะเฉพาะ 
ของกฎเกณฑ์ท่ีถูกกำหนดให้บังคับใช้ในสังคมระหว่างรัฐท่ีต่างมี “อำนาจอธิปไตย” และมีศักด์ิ 
เท่าเทียมกัน จึงต้องอาศัยสภาพบังคับตามหลักสัญญาระหว่างบุคคลเพื่อบังคับการ 
ให้เป็นไปตามข้อตกลง อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าสังคมโลกควรตระหนักถึง “พันธกรณี 
แห่งจิตสำนึกสากล” ที่จะดำรงเผ่าพันธุ์โดยปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาวะ 
แวดลอ้มและทรพัยากรทีส่มบรูณอ์ยา่งยัง่ยนืรว่มกนั โดยไมค่ำนงึถงึ “ผลประโยชนแ์หง่ชาต”ิ 
เปน็ทีต่ัง้ดงัทีป่รากฏอยูเ่สมอ เพราะแมส้งัคมโลกจะมกีารแบง่ “พืน้ที”่อาณาเขตชดัเจนวา่ 
ดินแดนส่วนไหนเป็นของรัฐใด มนุษยชาติก็มี “พ้ืนโลก” เพียงหน่วยเดียวท่ีจะใช้ดำรงชีวิต 
และมีพันธะท่ีต้องช่วยกันดูแลรักษาร่วมกัน 

๙เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program-UNEP) เป็นต้น

ความส่งท้าย




