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 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2553 ตวัแทนจากกว่า 100 ประเทศทั�วโลกได้ยื�นข้อเสนอปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของแม่

ธรณี เพื�อสะท้อนความหว่งใยตอ่สภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิทางธรรมชาติที�เลวร้ายยิ�งขึ .น ปฏิญญาสากลนี .ตระหนกัว่าทกุ

สรรพชีวิตมีหน้าที�ต้องคงไว้ซึ�งความสมดลุของระบบนิเวศและปกป้องสถานภาพของแม่ธรณี คณะทํางานเพื�อโลกเย็นที�เป็น

ธรรมจึงได้จัดเวทีสัมมนาว่าด้วยสิทธิของแม่ธรณีขึ .นเพื�อสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับสิทธิดังกล่าวและหยิบยกอีกความ

เคลื�อนไหวหนึ�งเพื�อสรรสร้างสงัคมที�สามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาตไิด้อย่างยั�งยืน อลิซาเบ็ธ เพเรโด เบลทราน, ผู้ อํานวยการ

มลูนิธิโซลอน, ประเทศโบลิเวีย ได้แบง่ปันความรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัการพฒันาแนวคิดในสิทธิของแม่ธรณีที�สามารถ

เริ�มสถาปนาวาทกรรมระดบัสากลวา่ด้วยเรื�องการพฒันาได้ระดบัหนึ�ง 

 ในขณะที�ภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและความถี� ยิ�งขึ .น 

ความสามารถในการตระหนกัและจดจําถึงการกระทําของมนษุย์ที�สง่ผลตอ่การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือหนึ�งในก้าว

แรกที�จะเยียวยาและฟื.นฟูระบบนิเวศได้  แตม่นุษย์ได้ยอมรับการทําให้ทรัพยากรกลายเป็นสินค้าและหาประโยชน์ภายใต้

ระบบทนุนิยมโดยมิได้เข้าใจถึงความเชื�อมโยงและการพึ�งพากันของทกุสรรพชีวิตในภาพรวม การพฒันาจึงเหลือเพียงมิติ

เดียวคือการเพิ�มพูนความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจซึ�งถูกทําให้เชื�อว่าสามารถเกิดขึ .นได้อย่างไม่มีที�สิ .นสุดผ่านการพัฒนาของ

เทคโนโลยีเชน่ การตดัตอ่ทางพนัธุกรรมและพลงังานนิวเคลียร์ สถาบนัและองค์กรขนาดใหญ่เช่นองค์การการค้าโลก(WTO) 

และโครงสร้างทางกฎหมายในปัจจบุนัยงัสง่ผลให้ทรัพยากรกลายเป็นสินค้าและหาประโยชน์ได้ง่ายดายขึ .น แม้ว่าการกระทํา

ดงักล่าวเป็นไปเพื�อสนองความต้องการและผลประโยชน์ของบรรษัทเป็นส่วนสําคญั ดงันั .น (สิ�งที�เรียกว่า) “การพฒันา” จึง

โอนเอียงต่อการยอมให้อํานาจและเงินตราเป็นตวัขบัเคลื�อนมวลมนุษยชาติให้ไปสู่อนาคตที�(คาดว่าจะ)ดีขึ .น ตวัชี .วดัของ

แนวคิดดงักล่าวหรือ จีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ก็มิได้รวมเอาต้นทุนทั .งหมดของกิจกรรมของมนษุย์ซึ�งมีผลต่อ

สิ�งแวดล้อม ยกตวัอยา่งเชน่ การทําเหมืองแร่อาจสง่ผลให้จีดีพีขยายตวัแตก่ารคํานวนจีดีพีได้ละเลยต้นทนุทางธรรมชาติและ

สงัคมอยา่งมลภาวะและความเป็นอยูข่องคนงานเหมือง 

 ขบวนการสิทธิมนษุยชนในอดีตเริ�มต้นจากแรงโต้กลบัตอ่ความเลวร้ายของระบอบนาซี แตม่นษุย์คงไม่สามารถรอ

คอยให้เกิดมหนัตภัยเพื�อที�จะเริ�มหันมาต่อสู่เพื�อสิทธิของแม่ธรณีและเพื�อความอยู่รอดของมนุษยชาติ แต่ละปีก๊าซเรือน

กระจกกว่า 9 ล้านเมตริกตนัถูกปล่อยสู่ชั .นบรรยากาศ และในแต่ละปีคนราว 350,000 คนต้องจบชีวิตเนื�องจากสภาพ

ภมูิอากาศที�แปรปรวน ตวัเลขนี .อาจสงูถึง 5 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซยงัไม่ถกูจํากดั เพื�อบรรเทาความ

                                                           
1
 บทความนี .เรียบเรียงจากงานสมันาภายใต้หวัข้อ “สทิธิของแมธ่รณี – สทิธิพื .นฐานด้านการจดัการทรัพยากรและการอยูร่่วมกบัธรรมชาติ

อยา่งยั�งยืน” เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรัตนโกสนิทร์ กรุงเทพฯ ซึ�งจดัโดย โครงการ “นโยบายทางเลอืกด้านการเปลี�ยนแปลงสภาวะ

ภมูิอากาศสาํหรับประเทศไทยภายใต้มิติความเป็นธรรม” ร่วมกบั คณะทํางานเพื�อโลกเย็นที�เป็นธรรม และ โครงการศกึษาและปฏิบตัิการงาน

พฒันา 



หายนะทางธรรมชาติที�กําลงัคืบคลานเข้ามา มนุษย์ต้องตระหนกัถึงความเชื�อมโยงกบัแม่ธรณีและสร้างการรับรู้ถึงการเป็น

ส่วนหนึ�ง ความรู้สึกสํานึกพระคณุ และชะตาร่วม ที�มนุษย์มีตอ่แม่ธรณีอีกครั .ง ถึงเวลาแล้วที�มนษุย์ต้องเลิกเข้าใจว่ามนษุย์

คือศนูย์กลางและแม่ธรณีเป็นเพียงทรัพยากรเท่านั .น เราไม่สามารถและไม่มีสิทธิFที�จะล่วงละเมิดแม่ธรณีซึ�งเป็นทั .งบ้านและ

ผู้ให้ชีวิตได้ 

 ในปี 2550 – 2552 เอกวาดอร์และโบลิเวียเป็นสองประเทศแรกในโลกที�ได้ยอมรับสิทธิของแม่ธรณีภายใต้

รัฐธรรมนูญโดยการเปลี�ยน“การพัฒนา”เป็นแนวคิด”การมีชีวิตที�ดี” และมีเป้าหมายเพื�อกระจายทรัพยากรอย่างเป็น

ประชาธิปไตยและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามการรับรองของสิทธิแม่ธรณีในระดบัชาติคงไม่เพียงพอที�จะจดัการกบัวิกฤตระดบั

โลก แนวคดิเหลา่นี .ได้รับการสง่ตอ่ไปสูก่ารประชมุสงูสดุของประชาชนโลกว่าด้วยเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สิทธิของแม่ธรณี(World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth) ในปี 2553 ที�

เมืองโคชาบมับา ประเทศโบลิเวีย จากการปรึกษาหารือเกือบหนึ�งสปัดาห์เพื�อหาทางออกของปัญหาที�เกี�ยวโยงกับโลกร้อน  

มติร่วมของผู้ เข้าประชุมจากทั�วทุกมุมโลกคือความอยู่รอดของมนษุย์ชาติขึ .นอยู่กบัการรับรองและปฏิบตัิตามภายใต้กรอบ

ของสิทธิแมธ่รณี เหตวิุกฤตโิรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี�ปุ่ นเมื�อต้นเดือนมีนาคม 2554 เป็นตวัอย่างที�เห็นชดัของความหายนะอนั

เกิดจากการที�มนษุย์มุง่เน้นแต”่การพฒันา” และ “การเจริญเตบิโต” ข้อเสนอว่าด้วยสิทธิของแม่ธรณีชี .ว่าสิทธิของแตล่ะชีวิต

ถกูจํากัดโดยสิทธิของชีวิตอื�นๆ และการจดัสรรสิทธิระดบัปัจเจกนี .ต้องดําเนินไปในลกัษณะที�ปกป้องและเสริมสร้างสิทธิแม่

ธรณี มนษุย์ทั .งมวลต้องแสดงความรับผิดชอบตอ่การตอ่การละเมิดสิทธิของแม่ธรณีและการปกป้องสิทธิของแม่ธรณีตอ่ไป

ในอนาคต โดยระดบัความรับผิดชอบควรคํานึงถึงสิ�งที�ก่อขึ .นในอดีต เสียงยอมรับต่อแนวความคิดเหล่านี .ได้สะท้อนในมติ

ระดบัโลกขององค์การสหประชาชาติแล้วเช่น การประชมุระดบัโลกว่าด้วยสิทธิของชนพื .นเมือง (World Conference on 

Indigenous Peoples) และคณะกรรมาธิการที�สองว่าด้วยการพฒันาที�ยั�งยืน(Second Committee on Sustainable 

Development) ตระหนกัวา่มนษุย์เป็นสว่นหนึ�งของโลกนี . มิใชเ่ป็นเจ้าของโลก เป็นต้น สิทธิในเรื�องของนํ .าและสขุาภิบาลยงั

สามารถถกูปรับเปลี�ยนให้เหมาะสมกบัสิทธิของแมธ่รณีได้เชน่กนั ชนพื .นเมืองตา่งๆมีความรู้ที�จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมอย่างสนัติกบั

ธรรมชาติและพวกเขากําลงัเรียกคืนสิทธิเหล่านั .นหลงัจากการต่อสู้อนัยาวนานเพื�อปกป้องภูมิปัญญาและสถานภาพของ

พวกเขาจากการบอ่นทําลายอย่างเป็นระบบ ในปี 2552 ชนพื .นเมืองในลุ่มแม่นํ .าอเมซอนได้เรียกร้องความยตุิธรรมตอ่ศาล

โลกจากปัญหาความเสื�อมโทรมทางธรรมชาติที�พวกเขามิได้เป็นผู้ ก่อแตต้่องแบกรับภาระ  ที�สําคญัความเคลื�อนไหวเหล่านี .

กําลงัขยายใหญ่ขึ .นเช่น การฟ้องร้องบริษัทบริติช ปิโตรเลียม หรือบีพี ภายใต้รัฐธรรมนญูเอกวาดอร์ในเดือนธันวาคม 2552 

ตอ่กรณีที�บริษัทได้ทํานํ .ามนัรั�วและละเมิดตอ่สิทธิของธรรมชาติที�จะดํารงอยู่โดยปราศจากการปนเปื.อน คตินิยมสิทธิสตรีได้

สอนให้โลกรู้ว่าประเด็นปัจเจกเช่นการดแูลสิ�งแวดล้อมหรือการรักษาความรู้ท้องถิ�นเป็นประเด็นทางการเมืองเช่นกนั ดงันั .น 

เราต้องสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์เพื�อท้าทายระบบที�กําลงัสร้างความเสียหายตอ่แม่ธรณี พร้อมกบัจินตนาการถึงอนาคตที�

ดีกว่าในปัจจุบนั ความเข้าใจและการยอมรับสิทธิของแม่ธรณีไม่สามารถเป็นเพียงความรับผิดชอบจากสํานึกส่วนบุคคล 

ขณะนี .จึงเป็นเวลาที�เราต้องใช้กระบวนทศัน์ของสิทธิแม่ธรรีเพื�อสร้างการเมืองใหม่ รวมถึงระบบและธรรมาภิบาลที�เอื .อต่อ



การฟื.นฟแูละรักษาระบบนิเวศที�ปฏิบตัไิด้จริงโดยเฉพาะในระดบัท้องถิ�น  การเปลี�ยนแปลงนี .มิใช่การถอยหลงัแตเ่ป็นการก้าว

ไปข้างหน้าสูอ่นาคตที�ยั�งยืน 

 ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี, คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ,ได้สะท้อนถึงความ

เชื�อมโยงของแนวคดิดงักลา่วกบับริบทในเอเชียวา่ เห็นด้วยกบัความคิดที�ว่าทกุสรรพชีวิตมีชะตากรรมร่วมกนั สิทธิมนษุยชน

และสิทธิของแมธ่รณีนั .นมีความใกล้เคียงกนัและความเกี�ยวข้องระหวา่งสิทธิกบัความรับผิดชอบนั .นจะแยกส่วนไม่ได้ อย่างไร

ก็ตาม เรากําลังเผชิญกับการล่าอาณานิคมแบบใหม่ซึ�งผู้ ล่าในฐานะบรรษัทข้ามชาติใช้อํานาจการควบคุมทางอ้อมผ่าน

สถานบนัรัฐและกฎหมายเพื�อยดึครองและเปลี�ยนทรัพยากรให้เป็นสินค้า แนวคิดเรื�องการตรวจสอบและความรับผิดชอบ จึง

สําคญัมากเพื�อที�จะหยดุยั .งบรรษัทและสถาบนัตา่งๆไมใ่ห้ผลกัภาระต้นทนุการผลิตไปสูส่ิ�งแวดล้อม  

 สิทธิของแมธ่รณีเชื�อมโยงอย่างลึกซึ .งกบัสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง สิทธิของชนพื .นเมือง และสิทธิใน

การมีชีวิต แต่หากพิจารณาในมิติของความยุติธรรมแล้ว ยังต้องหาพื .นที� ร่วมระหว่างความเป็นธรรมทางนิเวศวิทยา  

เศรษฐกิจ และการเมือง  

 สิทธิมนุษยชนยงัต้องต่อสู้ เพื�อสร้างค่านิยมใหม่และความตระหนกัของบุคคลทั�วไป ฉะนั .นข้อเสนอในปฏิญญาว่า

ด้วยสิทธิของแม่ธรณีจึงต้องเผชิญกับอปุสรรคเหล่านี .เช่นกัน การนําแนวความคิดนี .ออกสู่สาธารณะและสนบัสนนุให้เข้าไป

อยูใ่นระบบศกึษาเป็นสิ�งที�สําคญัและจะชว่ยเปิดการสนทนาสาธารณะและเชื�อมความคดิกบับคุคลหลายๆกลุม่  

 พฤ โอ่เดเชา, ตวัแทนจากชนเผ่ากะเหรี�ยงและสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที�ดิน, ให้ความเห็นว่าสิทธิของแม่ธรณีนั .น

คล้ายคลึงระบบความเชื�อและคา่นิยมของชนพื .นเมืองชาวกะเหรี�ยงมาก การให้ความเคารพตอ่แม่ธรณีฝังลึกอยู่ในวิถีชีวิต

ของพวกเขาโดยเฉพาะในการทักทายกันเช่น “สวัสดีลูกแม่(ธรณี)” สําหรับชาวกะเหรี�ยง ความโยงใยอับสลับซับซ้อนใน

ธรรมชาติได้เชื�อมโยงทุกสรรพสิ�งเข้าด้วยกันภายใต้วรรณะแห่งการพึ�งพา นํ .าและภูเขาคือแม่ของสรรพสิ�ง ส่วนธรณีนั .น

ยิ�งใหญ่กว่าและมีศกัดิFเป็นยายเพราะมีหน้าที�ดแูลระบบในธรรมชาติอนัศกัดิFสิทธิFและรักษาความสมดลุของโลก วิญญาณ

ของมนุษย์ก็ถูกแบ่งออกและเข้าไปอยู่ในสรรพชีวิตอื�นๆเช่น เสือ ช้าง หรือแม้แต่แมงกุ๊ดจี� การทําลายสตัว์เหล่านี .จึงเสมือน

การทําลายมนษุย์เอง ความรู้ที�ได้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นสร้างจินตนาการในการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกบัธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม 

ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในปัจจบุนัเพิกเฉยตอ่ความสําคญัของสิ�งแวดล้อมและความชะตาร่วมของสรรพชีวิต 

หากถามถึงความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตในป่าอย่างสงบสุข คําตอบคงรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงนํ .า ที�ดิน และในการใช้

ทรัพยากรป่าไม้ แตร่ะบบของรัฐมองไม่เห็นความเชื�องโยงเหล่านี .และบงัคบัให้กรมแตล่ะแห่งรับผิดชอบทรัพยากรอย่างแยก

สว่นแม้ในความเป็นจริงไมมี่ใครสามารถอยูไ่ด้โดยสิทธิใดสิทธิหนึ�ง  

 ข้อเสนอในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของแม่ธรณีเป็นเครื�องหมายเชิงสัญลักษณ์ต่อจินตนาการอันเก่าแก่ซึ�งมองเห็น

คณุคา่ของสรรพสิ�งแทนการตีราคา จินตนาการนี .จะนําพามวลมนษุย์ไปสู่อนาคตที�ปลอดภยักว่าเพราะโลกสามารถเยียวยา

ตนเองได้จากมลพิษและความหายนะทางธรรมชาติที�มนษุย์สร้างขึ .น  แต่มนษุย์เองอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ หากแนวคิด



และความตระหนกันี .เกิดขึ .นในประเทศไทยในวงกว้าง พวกเราจะมีความเข้าใจและสามารถที�จะอยู่กบัแม่ธรณีอย่างสงบสขุ 

อุปสรรคสําคญัคือกฎหมายไทยซึ�งกําเนิดจากค่านิยมและความคิดของผู้ กําหนดนโยบายระดบัประเทศในปัจจุบนัที�มิได้

สะท้อนถึงจินตนาการของวฒันธรรมดั .งเดิมที�เข้าใจในธรรมชาติแม้แต่น้อย  กลยุทธ์ของโบลิเวียมีความก้าวหน้ามากที�ได้

เผชิญหน้าและท้าทายกบัระบบทนุนิยมผา่นสิทธิของแมธ่รณีและประเทศไทยควรนํากลยทุธ์เหลา่นี .มาใช้เชน่เดียวกนั  

 เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมแสดงถึงความเห็นพ้องถึงการมีสิทธิของแม่ธรณี กลุ่มผู้ เข้าร่วมจากชนพื .นเมืองและคน

จากชมุชนท้องถิ�นอธิบายว่าการแสดงความเคารพและการเสียสละในบางครั .งเพื�อแม่ธรณีเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิตของพวก

เขา แตม่นษุย์ปัจจุบนัจะโทษธรรมชาติหรือสิ�งอื�นๆเวลาเกิดภยัพิบตัิก่อนการสํารวจตนเองว่าได้ทําให้ระบบนิเวศเสื�อมโทรม

ไปเท่าใด ระบบของรัฐยงัส่งเสริมการแยกส่วนของสงัคมมนษุย์และธรรมชาติ รวมถึงยินยอมยกอํานาจและความชอบธรรม

ให้เหล่าบรรษัทเพื�อดแูลความเป็นอยู่ที�ดีของสงัคม ขณะนี .เจ้าป่าได้สูญเสียอํานาจให้กับกรมป่าไม้ซึ�งรับรองความเป็นนิติ

บคุคลและสิทธิอนัชอบธรรมของบริษัทมากกวา่สิทธิชมุชนที�ชาวบ้านและชาวพื .นเมืองพงึได้รับเสียอีก 

 นอกเหนือจากนี . ยงัมีผู้ ร่วมประชมุได้ตั .งคําถามตอ่การนําแนวคิดว่าด้วยสิทธิของแม่ธรณีไปสู่การปฏิบตัิที�ชดัเจน จะ

ทําอย่างไรเพื�อช่วยในการเข้าถึงอาหารและการักษาพยาบาล สิทธิของแม่ธรณีที�จะหยุดการพฒันาอนัไม่ยั�งยืนและตอบ

โจทย์ปัญหาประชากรโลกหรือความยากจนได้หรือไม่และอย่างไร  การเปลี�ยนความเป็นเจ้าของจากทรัพยากรส่วนบุคคล

เป็นทรัพยากรของสว่นรวมอาจก้าวหนึ�งที�สําคญัและเป็นไปได้ของปฏิบตัิการนี . เพราะว่าชมุชนในสมยัก่อนได้ใช้ชีวิตตามวิถี

นั .นมาหลายพนัปีแล้ว อยา่งไรก็ตาม ผู้ เข้าร่วมอีกกลุ่มหนึ�งยงัมองไม่เห็นว่าการริเริ�มปฏิบตัิการนี .จะเป็นไปได้อย่างไรอย่างไร

เมื�อต้องเผชิญกบัปัญหาเฉพาะหน้าเชน่การแยง่ชิงที�ดนิและทรัพยากรอื�นๆรวมถึงความรุนแรงที�ตามมา 

 ทั .งนี . ดร.ศรีประภา กลา่วเสริมวา่ปัจจบุนัมีตวัอยา่งมากมายของการตอ่สู้ เพื�อการคุ้มครองและส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ความเป็นอยู่ที�ดี และความสมดลุของระบบนิเวศ การรวมสิทธิแม่ธรณีเข้าไว้ในธรรมนูญของกลุ่มประเทศอาเซียนจะช่วย

พฒันาการสนทนาเรื�องการแก้ปัญหาโลกร้อนในระดบัภมูิภาคและสง่ผลไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ .นได้ 

 

 สิทธิของแม่ธรณีมิใช่สิ�งใหม่ เพียงแตเ่ป็นวาทกรรมที�เพิ�งถกูหยิบยกขึ .นมาใช้เพื�อสร้างความเข้าใจใม่ในระดบัสากล

วา่ด้วยการพฒันาที�ยั�งยืน และจําเป็นต้องใช้เวลาเพื�อก่อให้เกิดความเห็นร่วมในหลายๆกลุ่มคน ปฏิบตัิการของแนวคิดนี .ต้อง

สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการที�เร่งด่วนพร้อมกับการมีเป้าหมายระยะยาวเพื�อความมั�นคงและยั�งยืนของ

ธรรมชาติ สิทธิของแม่ธรณีจะเปิดพื .นที�ในการต่อสู้กับระบบอํานาจในปัจจุบนั แต่การเปลี�ยนแปลงที�แท้จริงจะเกิดขึ .นได้ก็

ด้วยความร่วมมือและการผลกัดนัของกลุม่ที�มีศกัยภาพและประสบการณ์สงูเช่นนกัเคลื�อนไหวเพื�อสิทธิมนษุยชน สื�อมวลชน 

และโดยเฉพาะชนพื .นเมืองซึ�งสามารถเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างสงบสขุและสนัติกบัธรรมชาติ ในความเป็นจริง พวก

เรายงัต้องตอ่สู้ ด้วยสิทธิมนษุยชนที�อ่อนแอกบัมายาคติของการพฒันาอนัไม่สิ .นสดุและกฎหมายที�สร้างมาเพื�อยึดครองและ



เปลี�ยนให้ทรัพยากรเป็นเพียงสินค้า ความจําเป็นที�สดุในขณะนี .คือการสร้างและขยายวาทกรรมเพื�อความเข้าใจตอ่สิทธิของ

แมธ่รณีไปทั�วทกุมมุโลก 


