อาเซียนกับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ความเป็นมา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian
Nations: ASEAN) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่ ง ลงนามโดยรั ฐ มนตรี จ าก
5 ประเทศ ได้แก่ นายอาต้ม มาลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายตุน
อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พั ฒ นาการแห่ ง ชาติ ประเทศมาเลเซี ย นายนาซี โซ รามอส รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์
และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธํารง
ไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่ นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ ความเจริญ เติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดี อยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์
ร่วมกัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment
Programme: UNEP) ให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า ASEAN Sub regional Environment Programme I
(ASEP I) โดยมี ก ารจั ด ตั้ งคณะผู้ เชี่ ย วชาญด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของอาเซี ย น (ASEAN Experts Group on the
Environment: AEGE) ภายใต้ ค ณะกรรมการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องอาเซี ย น (ASEAN
Committee on Science and Technology: COST) เป็นผู้ดําเนินการโครงการ ASEP I ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2520-2524) และในช่วงปี 2535 ได้มีการทบทวน รวมถึงจัดทํา ASEP II (พ.ศ. 2525-2530) และ ASEP III
(พ.ศ. 2531-2535) โดยปรับรูปแบบคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (AEGE) ให้ยกฐานะจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งแยกออกจากคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ที่เรียกว่า เจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) มีหน้าที่กํากับดูแลงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เสนอแนะนโยบาย และประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกันในอาเซียน อาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ และอาเซียนกับองค์การ
ระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Ministers on the
Environment) โดยที่เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมจะรายงานการดําเนินงานและเสนอกิจกรรม/
โครงการต่อที่ประชุมรัฐมนตรี
แนวคิดประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 จากการที่ผู้นํา
อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali
Concord) เห็นชอบ ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน
ครั้งที่ 12 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลง
ให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็ว ขึ้นภายในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่จะต้องดําเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community: AC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบการดําเนินความร่วมมือตามพันธกรณีภายใต้ 3 เสาหลัก
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC) ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
อาเซียนกับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
การดําเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนของประเทศไทยอยู่ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนงานการจั ด ตั้ งประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘ (ASCC
Blueprint 2009- 2015) ในหัวข้อ D ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิก
อาเซียน มีพนั ธกรณีต้องดําเนินการตามความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับประเทศอาเซียน โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซี ยนด้ านสิ่ งแวดล้ อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) มี ห น้ าที่ กํากั บ ดู แ ลงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน โดยที่ในส่วนของประเทศไทย มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมทํ าหน้ าที่เป็ นประธานเจ้าหน้าที่ อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) นอกจากนี้ ยังมี การ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้ านสิ่งแวดล้อม (Minister Meeting on Environment) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือในประเด็นปัญหา
ที่ สําคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็ นศู นย์ กลางการประสานงานทั้ งหมดของภารกิ จอาเซีย นด้านสิ่ งแวดล้อ ม
ซึ่งคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมมี 7 ด้าน ดังนี้
(1) คณะทํ างานอาเซี ย นด้ านการอนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ (ASEAN
Working Group on Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB) โดยมี สํ านั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(2) คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลและชายฝั่ ง (ASEAN Working Group on
Coastal and Marine Environment: AWGCME) โดยมี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงาน
กลางประสานการดําเนินงาน
(3) คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ า นการจั ด การสารเคมี แ ละของเสี ย (ASEAN Working Group on
Chemicals and Waste: AWGCW) โดยมี กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(4) คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally
Sustainable Cities: AWGESC) โดยมี สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(5) คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า (ASEAN Working Group on Water
Resources Management: AWGWRM) โดยมี กรมทรัพยากรน้ํา เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(6) คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (ASEAN Working Group on

Climate Change: AWGCC) โดยมี สํานั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม เป็ น
หน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(7) คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา (ASEAN Working Group on Environmental
Education: AWGEE) โดยมี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
นอกจากคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนยังมี
กรอบเวทีหารือประเด็นสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
( 1 ) Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution โดยมี กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(2) Meetings of Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary
Haze Pollution โดยมี กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(3 ) Meeting of Mekong Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC Mekong)
on Transboundary Haze Pollution โดยมี กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
(4) The Governing Board (GB) Meeting of the ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) โดย
มีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
นับจากการประกาศเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ ง
10 ประเทศ ได้ร่วมกําหนดทิศทางของอาเซียนในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน พ.ศ. 2568 (ASEAN Vision 2025) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนมีการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อยู่บนพื้นฐาน
ของกฎเกณฑ์ และภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคม และมองไปข้างหน้า ซึ่งประเทศไทย
มีบทบาทแข็งขันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน และมีส่วนผลักดันให้อาเซียนเกิดความร่วมมือด้าน
ต่างๆ ที่ทันต่ อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ระหว่างประเทศมาโดยตลอด
รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดําเนินความร่วมมือตามพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกัน
กํ าหนดไว้ เพื่ อขั บเคลื่ อนดํ าเนิ น งานด้ านสิ่ งแวดล้ อ มในบริบ ทประชาคมอาเซี ย น ซึ่ งประเด็ น สิ่ งแวดล้ อ ม
อยู่ภ ายใต้ แ ผนงานประชาคมสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน รวมทั้ งติ ดตามและประสานงานกับ หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงการทํางานที่เกี่ยวข้องระหว่างเสาการเมือง
และความมั่ น คง เสาเศรษฐกิ จ และเสาสั งคมและวั ฒ นธรรมด้ ว ย ทั้ งนี้ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องประชาชน
ในประเทศและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาชน
อาเซียนมีส่วนร่วมและได้รบั ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในที่สุด

ประชาคมอาเซียนและกลไกการดําเนินงานของประเทศไทย
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
(APSC)
- ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านสิง่ แวดล้อม
ASEAN Senior Officials Meeting
on Transnational Crime (SOMTC)

ประชาคมเศรษฐกิจ
(AEC)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
(ASCC)

- ความมั่นคงทางอาหาร เกษตร และป่าไม้

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ASEAN Senior Officials
on Forestry (ASOF)
AWG on Forest Product
Development
AWG on Forest Management
AWG Social Forest
AWG on Forest
Climate Change

ASEAN Senior
Officials on
the Environment
(ASOEN)

+

1 Haze
Agreement
(MSC และ
MSC Mekong)

7AWG

AWG CITES and Wildlife
Enforcement
- การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ธาตุ

AWG on Capacity on Mineral
Information and Database
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พัฒนาการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศและมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง
ในโลก ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของประชากรผนวกกับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก ทําให้อาเซียนต้องเผชิญกับ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศหลายพื้นที่เสื่อมโทรมลง ความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นมิติหนึ่งของความร่วมมือในอาเซียน
ภายหลังการก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ. 2510 ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนมีพัฒนาการในการ
ดําเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 ปี พ.ศ. 2520
- จัดทําโครงการอนุภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Sub regional Environment Programme:
ASEP I) โดยความช่วยเหลือของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations
Environment Programme: UNEP) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง มุ ม มองและช่ อ งว่ า งของโครงการด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศอาเซียนกําลังดําเนินการอยู่ขณะนั้น
 ปี พ.ศ. 2521
- ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Experts Group on the Environment:
AEGE) ภายใต้ คณะกรรมการอาเซี ยนด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on
Science and Technology: COST) เพื่อดูแลความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัญหา และให้
คําแนะนําต่ออาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้ดําเนินโครงการ ASEP I
(พ.ศ. 2520 - 2524) ASEP II (พ.ศ. 2525 – 2530) และ ASEP III (พ.ศ. 2531 - 2535)
 ปี พ.ศ. 2532
- ปรับรูปแบบ AEGE แยกออกจาก COST เป็น เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN
Senior Officials on the Environment: ASOEN) มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เสนอแนะนโยบาย และประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้คําแนะนําเชิง
นโยบายต่ อที่ ประชุ มรั ฐมนตรี อาเซี ยนด้ านสิ่ งแวดล้ อม (ASEAN Ministerial Meeting on the
Environment: AMME)
- ในลําดับต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น 7 สาขา (ASEAN Working
Group) เพื่ อเป็ นกลไกในระดั บ ปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลและชายฝั่ ง

-

การจัดการสารเคมีและของเสีย การจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง
เวทีการประชุมอาเซียนได้มีการหารือและให้ความสําคัญเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้ ร่ ว มกั น จั ด ทํ า ปฏิ ญ ญา ความตกลง
แผนปฏิบัติการที่สําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาทิ

-

Manila Declaration on the ASEAN Environment (1981-2524)
Bangkok Declaration on the ASEAN Environment (1984-2527)
Kuala Lumpur Accord on Environment and Development (1990-2533)
Jakarta Declaration on Environment and Development (1997-2540)
Kota Kinabalu Resolution on the Environment (2000-2543)

 ปี 2545
- ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2541 ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
มากในอาเซียน จึ งได้ มีการจั ดประชุม รัฐมนตรีว่าด้ วยปั ญ หาหมอกควัน (ASEAN Ministerial
Meeting on Haze) ครั้งแรกเมื่อปี 2540 เพื่ อหารือการแก้ไขปัญ หาดังกล่าว และในปี 2545
อาเซียนได้ร่วมลงนามการจัดทํา “ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน”
(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันและลดมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่เกิดจากไฟป่าเป็นสําคัญ
 ปี 2548
- จั ด ตั้ งศู น ย์ อ าเซี ย นว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity:
ACB) โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งศูนย์ ACB ตั้งอยู่ ณ เมือง Los
Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

1. แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ.ศ. 2559-2568
มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อยกระดับ ความร่วมมื อด้ านการเมื องและความมั่ น คงของอาเซี ยนให้ ประชาชนและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาคและกับโลกภายนอกและมีบทบาทในเวทีโลก เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายการเป็นประชาคมที่มีความเป็ นหนึ่ ง และแข็งแกร่ง ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย
และมั่นคง โดยยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียนเพื่อให้อาเซียนยังคงมีความแน่นแฟ้น และตอบสนองต่อ
ความท้าทายที่คุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
คุณลักษณะและองค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) ประชาคมที่ยึดมั่นในกฎกติกา ให้ความสําคัญกับประชาชน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2) ภูมิภาคที่มีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ
3) ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคที่มีพลวัตและมองออกไปนอกภูมิภาค
4) การมีสถาบันที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงและกลไกการดําเนินงานของประเทศไทย
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
(ASEAN Political-Security Community: APSC)
ASEAN Ministerial Meeting (AMM)
ASEAN Regional Forum (ARF)
Defence

Law
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Transnational Crime
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กลไกการดําเนินงาน
ของประเทศไทยภายใต้คณะทํางาน
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ความมั่นคงทางทะเล
๑. สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน
ความมั่นคงทางทะเลจั ดเป็ น องค์ประกอบหนึ่ งในกรอบความร่วมมือของอาเซีย นภายใต้เสาหลัก
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น และได้ มี ก ารกํ าหนดแผนงานการจั ด ตั้ งประชาคมการเมื อ ง
และความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political – Security Community Blueprint) ปั จ จุ บั น มี ก ารส่ งเสริ ม
ความร่วมมือทางทะเลในอาเซียนดําเนินการผ่านกรอบและกลไกต่างๆ เช่น การประชุมหารืออาเซียนว่าด้วย
ประเด็ น ทางทะเล (ASEAN Maritime Forum: AMF) และการประชุ ม รัฐ มนตรีก ลาโหลอาเซีย น (ASEAN
Defense Ministers’ Meeting: ADMM) เป็นต้น ทั้งนี้ในระยะ สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลของอาเซียน
ที่ ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ (๑) การอ้างสิ ท ธิ์และแย่ชิงผลประโยชน์ในพื้ นที่ท างทะเล (๒) ความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ในทะเลจี น ใต้ และการขาดความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจกั น ของประเทศในภู มิ ภ าค
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศในภูมิภาคมีความจําเป็นต้องเสริมสร้างกําลังทางเรือของแต่ละประเทศ
(๓) ความปลอดภัยทางทะเลของอาเซียน โดยเฉพาะจากการก่อเหตุของโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนอาจทําให้กลุ่มโจรสลัดเขามาก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณอื่น
ที่มีการเฝ้าระวังไม่เข้มงวด (๔) การก่อการ้ายทางทะเล ขีดความสามารถของกลุ่มก่อการร้ายที่พัฒนาขึ้นและมี
การเชื่อมโยงกัน อาจทําให้เสถียรภาพความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่จะถูกโจมตี
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถประเมินได้ดังนี้ (๑) สาธารณรัฐ
อิ น โดนี เซี ย แบ่ ง ภารกิ จ เป็ น ๒ ด้ า นคื อ ด้ า นการป้ อ งกั น และด้ า นการปราบปราม มี เป้ า หมายสํ า คั ญ
ในการกําจัดความรุนแรงและการกระทําผิดทางทะเล ให้ความปลอดภัยและความช่วยเหลือในการเดินเรือ
การดูแ ลอาณาเขตทะเล การปกป้ องคุ้ ม ครองและอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มทะเล การต่ อต้ านและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายฝั่งและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้ งมี การแลกเปลี่ยนข้อมู ล ข่าวสารเกี่ยวกับ ความเสี่ยงในภูมิภ าค และการฝึกและตรวจการณ์ ร่วมกั น
(๒) สาธารณรัฐสิงคโปร์ แบ่งภารกิจออกเป็น ๓ ด้าน คือ การติดตามภัยคุกคาม การป้องปราม และการ
ตอบโต้ ซึ่ งยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงทางทะเลจะมุ่ งเสริม สร้ างขี ด ความสามารถของกองทั พ เรื อ ให้ ทั น สมั ย
และสร้ า งความร่ว มมื อ กั บ ประเทศในภู มิ ภ าค รวมทั้ งสร้ า งความสั ม พั น ธ์ที่ ดี ต่ อ ทั้ งสหรั ฐ อเมริ ก าและจี น
(๓) ประเทศมาเลเซีย มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
ทั้งด้านการผลิตอาวุธ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกองทัพให้มีความสมดุลในทุกมิติ เช่น การคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การถ่วงดุลอํานาจ
ทางทหาร (๔) สาธารณรัฐฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ยั งคงดํ าเนิ น ยุ ท ธศาสตร์ โดยให้ ความสํ าคัญ ในการรั กษาอธิป ไตย
เหนือดินแดนและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต้ การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล การรักษาความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคาม การปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล (๕) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดําเนินยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลโดยมุ้งเน้นการพัฒนากองเรือให้ทันสมัยทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก
การต่อเรือได้เองภายในประเทศ การสร้างดุลอํานาจทางทะเลกับประเทศมหาอํานาจการใช้แนวทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือการเจรจาทวิภาคีเพื่อระงับปัญหาพิพาททางทะเล และการร่วมมือกับประเทศอาเซียน
ในการแก้ปัญหาทางทะเล (๖) บรูไนดารุสซาลาม บรูไนให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กองทัพให้ทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ เนื่องจากมีทรัพยากรน้ํามันบริเวณชายฝั่งทะเลอาณาเขต
รวมทั้งทรัพยากรประมง มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงทางทะเล ทําหน้าที่ประสานงานกับ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คามทะเล และจั ด ตั้ ง กองกํ า ลั ง เฉพาะกิ จ (Special Force) ซึ่ ง เป็ น
ชุดปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศบรูไนไว้ปกป้องน่านน้ํา (๗) สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา ให้ความสําคัญกับการพัฒนากองทัพเรือให้ทันสมัย ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อ
เรือไว้ใช้ภายในประเทศควบคู่กับการรับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล ซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ํามันก๊าดธรรมชาติ และแหล่งประมง นอกจากนี้ กองทัพเรือเมียนมายัง
ปรับปรุงโครงสร้างการส่งกําลังบํ ารุงทางทะเลด้วยการปรับปรุงสถานีทหารเรือตามเกาะต่างๆ ซึ่งปั จจุบัน
กองทั พ เรื อ เมี ย นมายั งคงพั ฒ นาขี ด ความสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ๘) ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ยุ ท ธศาสตร์
ความมั่นคงทางทะเลของกัมพูชาเป็นไปในเชิงป้องกัน โดยมุ่งเน้นการจัดการประเด็นข้อพิพาททั้งทางบกและ
ทางทะเลกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ านอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ดตั้ ง คณะกรรมการความมั่ น คงทางทะเลแห่ งชาติ
(National Committee on Maritime Security: NCMS) มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมอํานาจอธิปไตยทางทะเล
และบังคับกฎหมายทางทะเล โดยมีหลักการทํางานคือ การรักษาความมั่นคงทะเล การปกป้องผลประโยชน์
ในน่านน้ําของประเทศ การต่อต้านภัยคุกคามทางทะเล และการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในน่านน้ํา
๒. สถานการณ์ความมั่นคงในพืน้ ที่ทางทะเลของประเทศไทย
สถานการณ์ความมั่นคงและประเด็นปัญหาในพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย แบ่งได้เป็น ๓ ประเด็น
ที่สําคัญ ได้แก่
๑. กลุ่ ม ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การของรั ฐ การบริ ห ารจั ด การทางทะเลของหน่ ว ยงานรั ฐ ยั งขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งเกิ ด มาจากหลายสาเหตุ ทั้ งการขาดการประสานงานและบู ร ณาการระหว่างหน่ วยงาน
การขาดงบประมาณ กฎหมายหลายฉบับยังมีความล้าสมัยและมีความซ้ําซ้อน รวมไปถึงการขาดความตระหนัก
ถึงความสําคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง การกําหนดนโยบายของชาติ
ที่ผ่านมาจึงให้ความสําคัญกับทะเลน้อยมาก ซึ่งปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐยังส่งผลต่อกลุ่มปัญหาอื่นๆ
ด้วย นอกจากนี้การขาดการให้ความสําคัญกับทะเลยังส่งผลให้เกิดการขาดการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทาง
ทะเลและทรั พ ยากรทางทะเลหลั ก (Maritime Critical Infrastructure and Key Resources) อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น ท่าเรือ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล
๒. กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการ
ทางทะเลของภาครัฐ ประกอบกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอย่างขาดความ
รับผิดชอบและการควบคุม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็ว พื้นที่ทางทะเลกลายเป็นพื้นที่รับภาระต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อาทิ การก่อมลพิษทางทะเล การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่คํานึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทําประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากร
ทางทะเลยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย
๓. กลุ่มปัญหาภัยคุกคามและอาชญกรรมข้ามชาติ เนื่องจากทะเลเป็นพื้นที่เปิดประกอบกับการขาด
ประสิทธิภาพในการควบคุมทะเล ทําให้ทะเลเป็นพื้นที่ที่มีการทําผิดกฎหมายมาก และหลายประเด็นปัญหา
มีลักษณะเป็นภัยข้ามชาติ อาทิ การลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี น้ํามันเถื่อน ยาเสพติด การค้า
มนุ ษ ย์ การค้ า อาวุ ธ สงคราม และโจรสลั ด เป็ น ต้ น จากสภาพการณ์ ดั ง กล่ า วจึ ง จํ า เป็ น ที่ ภ าครั ฐ จะต้ อ ง
ดําเนินการอย่างเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา: สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ http://www.nsc.go.th/

การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ ของประเทศไทยภายใต้เสาประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2562
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและไม้อย่างผิดกฎหมาย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หน่วยงานประสานการดําเนินงานของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งภูมิภาค
อาเซี ย น (ASEAN Wildlife Enforcement: ASEAN-WE) และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species)
โดยมีกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ทําหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการส่งออก นําเข้า หรือ
นําส่งต่อเพื่อการค้าซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับคดี
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย ได้แก่
(1) คดีการบุกรุกพื้นที่ป่า
(2) คดี ลัก ลอบทํ าไม้/ของป่ า โดยได้ มีการยึดไม้ข องกลาง เป็ น ประเภทไม้สักท่ อน ไม้สั ก
แปรรูป ไม้กระยาเลยท่อน และไม้กระยาเลยแปรรูป
(3) คดีการลักลอบค้าไม้พะยูง
(4) คดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า โดยได้ทําการยึดสัตว์ป่าของกลางเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากสัตว์ป่า
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อให้
เกิดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซี ย น พ.ศ. 2562 ได้ จั ด การประชุ ม รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นสมั ย พิ เ ศษ
เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Special ASEAN Ministerial Meeting on
Illegal Wildlife Trade) เมื่อวันที่ 21-22 มี นาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ อเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายในภูมิภาค
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ง โดยผ่านการหารือ และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้ อมูล ข่ าวสาร ประสบการณ์ ความคิดเห็ น
และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best practices) และที่ ป ระชุ ม ได้ ร่วมรั บ รองแถลงการณ์ เชี ย งใหม่ ข องรัฐ มนตรี
อาเซียนที่รับผิดชอบด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่
การปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและระดับโลก (Global and Regional Wildlife Trade
Policy) การลดความต้ อ งการบริ โภคสั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า (Demand Reduction) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Law Enforcement) และการปราบปรามการค้ า สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า ผิ ด กฎหมาย
ทางอินเทอร์เน็ต (Wildlife Cybercrime)

2. แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
มุ่งหวังการสร้างเศรษฐกิจอาเซียนให้มีการรวมตัวและเชื่อมโยงกันในระดับสูง สามารถรับมือได้กับการเผชิญ
ปัจจัยที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสามารถดําเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
กับภาคีภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เสมอภาคและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
คุณลักษณะและองค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงกันในระดับสูง
2) มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต
3) ความเชื่อมโยง และความร่วมมือรายสาขาที่เพิ่มมากขึ้น
4) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ให้ความสําคัญกับประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5) การเป็นส่วนสําคัญของประชาคมโลก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลไกการดําเนินงานของประเทศไทย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)
คณะกรรมการเขตการค้าอาเซียนเสรีASEAN Free Trade
Area (AFTA) Council
คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน
ASEAN Investment Area (AIA) Council
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการคลังอาเซียน
ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียน
ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and
Forestry (AMAF)
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน ASEAN Ministers
on Energy Meeting (AMEM)
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน ASEAN Ministerial
Meeting on Mineral (AMMin)
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ASEAN Ministerial Meeting on Science and
Technology Minister Meeting (AMMST)
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน
ASEAN Telecommunications and Information
Technology Ministers Meeting (TELMIN)
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน
ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM)
ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM)

1

กลไกการดําเนินความร่วมมือด้านป่าไม้อาเซียน
รัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียน
(AMAF)
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้
(ASOF)

AWG on Forest
Product Development

AWG on Forest
Management

AWG on
Social Forestry

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
อธิบดีกรมป่าไม้

AWG on Forest and
Climate Change

AWG on CITES and
Wildlife Enforcement

กลไกการดําเนินความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน
รัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน
ASEAN Ministerial Meeting on Mineral (AMMin)
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านแร่ธาตุอาเซียน
(ASOMM)

AWG on Mineral
Information and
Database
(กรมทรัพยากรธรณี)

AWG on Capacity
Building in Minerals

AWG on Sustainable
Mineral
Development

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม
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4.4 การดําเนินงานด้านป่าไม้อาเซียนที่สําคัญของประเทศไทย ในช่วงปี 2560-2562
กรมป่าไม้ดําเนินภารกิจด้านการบริห ารจัดการทรัพ ยากรป่าไม้ของประเทศไทย ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานประสานงานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ (ASEAN Senior Officials on Forestry: ASOF)
ของประเทศไทย โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ ซึ่งผู้แทนกรมป่าไม้ได้เข้าร่วม
การประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โสอาเซี ย นด้ า นป่ า ไม้ และการประชุ ม รั ฐ มนตรี ด้ า นการเกษตรและป่ า ไม้ อ าเซี ย น
เป็นประจําทุกปี ที่จัดขึ้นเพื่อติดตาม/รายงานความก้าวหน้า ตลอดจนพิจารณาและนําเสนอความร่วมมือภายใต้
การดําเนินงานด้านป่าไม้ โดยมีการดําเนินการสําคัญ อาทิ
-

-

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (SFM)
การพัฒนาระบบและสนับสนุนการป้องกันไฟป่า
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และการบังคับใช้กฎหมาย
การดําเนินการ FLEGT
การจั ด การป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ สาธารณรั ฐ เกาหลี ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ Asian Forest
Cooperation Organiszation (AFoCO)
การจัดทํ านโยบายการลดการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากการทํ าลายป่ าและความเสื่อมโทรม
ของป่าและการฟื้นฟูป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน จัดการป่าอย่างยั่งยืน
และเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation: REDD
Plus)
การดําเนินการด้าน Herbal and Medicinal Plants ภายใต้ Master Plan on Thai Herbal
Medicine Development (2017-2021)
การพัฒนาเส้นทางอ้างอิงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ (Forest Reference Level)
การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (National Forest
Monitoring System) เพื่อเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการดําเนินโครงการ REDD Plus

3. แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568
มุ่ งหวังการเป็ น ประชาคมที่ มี ค วามครอบคลุ ม มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชน และประชาชนได้ รั บ
ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม มีความยั่งยืน แข็งแกร่งและมีพลวัต มีการพัฒนาทางสังคมและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม มีความสามารถและศักยภาพในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเปราะบางทางสังคมและ
ความอ่ อนแอทางเศรษฐกิ จ ตลอดจนภั ยคุ กคามและสิ่ งท้ าทายต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ประชาชนทุ กคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คุณลักษณะและองค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) มีปฏิสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2) มีความครอบคลุม
3) มีความยั่งยืน
4) มีภูมิคุ้มกัน

การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information: AMRI)
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting: ASED)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (SOCA)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมและกลไกการดําเนินงานของประเทศ

การประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts: AMCA)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน (ASEAN Ministerial Meeting on Youth: AMMY)
การประชุมรัฐมนตรีสตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Women: AMMW)
การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Sports: AMMS)
การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting: AHMM)
การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers Meeting: ALMM)
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
(ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development: AMMSWD)
การประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน (ASEAN Conference on Civil Service Matters: ACCSM)
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
(ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: AMRDPE)
การประชุมผู้นําภาคีเพื่อดําเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
(Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Disaster Management and
Emergency Response: COP-AADMER)
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
(ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management: AMMDM)
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
(ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: AMME)
การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
(Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
: COP-AATHP)

กลไกการดําเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

คณะทํางานอาเซียนด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (AWGNCB)

รัฐมนตรีอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม (AMME)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม ASOEN (กตป./สป.ทส.)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

คณะทํางานอาเซียน
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
(AWGESC)

คณะทํางานอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
(AWGEE)

คณะทํางานอาเซียนด้าน
การจัดการสารเคมีและ
ของเสีย (AWGCW)

คณะทํางานอาเซียนด้าน
การจัดการทรัพยากรน้ํา
(AWGWRM)

คณะทํางานอาเซียนด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง
(AWGCME)

คณะทํางานอาเซียนด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (AWGCC)

แผนการดําเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ตามแผนงานประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2559-2568
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดมาตรการ
การดําเนินการไว้ในแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 ภายใต้ประเด็น “ความ
ยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ความยั่งยืน (Sustainable)
เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ เป้ า หมายสู ง สุ ด ของประชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2568 ท่ า มกลางบริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แผนงานประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนได้
กําหนดบรรจุประเด็นความยั่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมที่
สมดุลและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกรุ่นทุกสมัยได้ เพื่อการเป็น
ประชาคมอาเซี ยนที่ เข้าถึ งสิ่ งแวดล้ อมที่ ยั่งยืน ได้ อย่ างเท่ าเที ยมกั นและสามารถเกื้อหนุ นการพั ฒ นาสั งคมและ
ขีดความสามารถในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้ ทั้งนี้ ได้กําหนดผลลัพธ์ที่มุ่งหวังและมาตรการ
เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Conservation
and Sustainable Management of Biodiversity and Natural Resources)
 สร้างความเข้มแข็งต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
 สร้างความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการ
ดําเนินการตามข้อตกลงอาเซียนในเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และการใช้สิ่งแวดล้อมทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
 รับนําแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้และพัฒนานโยบายในการจัดการผลกระทบที่มีต่อน่านน้ําชายฝั่งและ
สากลและปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
 ส่งเสริมการพัฒนานโยบายและขีดความสามารถ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการอนุรักษ์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน
 ส่งเสริมการพั ฒนาขีดความสามารถในการทํางานเพื่อให้มีการจัดการระบบนิเวศและทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 ส่งเสริมความร่วมมือเกี่ ยวกั บการบริหารจั ดการสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อไปสู่ ระบบนิ เวศและทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ส่งิ แวดล้อมศึกษา
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนระดับโลกและระดับภูมิภาคและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
ความตกลงและกรอบดําเนินงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 ส่งเสริมบทบาทของศูนย์อาเซียนเพื่อความหลากหลายชีวภาพ
 สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพปี พ.ศ. 2563 และ
เป้าหมายไอจิอย่างเต็มที่
2. เมืองที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmentally Sustainable Cities)
 ส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการในการวางผังเมืองและการบริหารจัดการสําหรับ
การเป็นชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
 เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในระดับชาติและท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
 ส่ ง เสริ ม การประสานงานระหว่ างภาคส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ นํ ามาซึ่ งการเข้ า ถึ งที่ ดิ น ที่ ส ะอาด
สถานที่สาธารณะสีเขียว อากาศที่บริสุทธิ์ น้ําที่สะอาดและปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
 ส่งเสริมเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยการจัดหาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้และมีความยั่งยืน
 เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มโยงเชิ งบวกด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งพื้ น ที่ เมื อ ง
ชานเมือง ชนบท
 เสริ ม สร้ า งนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การผลกระทบของการเพิ่ ม จํ า นวน
ประชากร และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สภาพภูมอิ ากาศที่ยั่งยืน (Sustainable Climate)
 เพิ่มพูนขีดความสามารถในการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 พัฒนาการตอบโต้ต่อความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ยกระดับการให้ภาคเอกชนและชุมชนเข้าถึงกลไกทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรและรัฐบาลท้องถิ่นในการทํารายการก๊าซเรือนกระจก
 ส่งเสริมรัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 บู รณาการมิ ติ ของการจั ด การความเสี่ ย งด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการวางแผนเฉพาะสาขา
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ หุ้ น ส่ วนระดั บโลกและสนั บ สนุ นการดํ าเนิ นการตามข้ อตกลงและ
กรอบการดํ า เนิ น งานระหว่ า งประเทศต่ า ง ๆ อาทิ กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
4. การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production)
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษา ความตระหนักรู้ และขีดความสามารถในการบริโภคอย่างยั่งยืนและ
การดํารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
 เพิ่ มพู นขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องในการจัดการขยะที่ ดี และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมการบูรณาการยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนในนโยบายระดับชาติและระดับภูมิภาค

การดําเนินงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
กลไกการบริหารและการดําเนินงานของอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การประชุมหารือในระดับ
ผู้นําประเทศหรือหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับสูงสุดเพื่อกําหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน
เพื่อถ่ายทอดและนําไปการปฏิบัติต่อไป
1. ระดั บ รัฐมนตรีอาเซี ยนด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Minister Meeting on Environment) เป็ นการประชุ ม
ร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นทุก 2 ปี
2. ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) เป็นการ
ประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกเพื่ อกํากับดูแลงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่
ดังกล่าว โดยจะมีการประชุมทุกปี
3. ระดับคณะทํางาน (ASEAN Working Group) เป็นการดําเนินงานในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามประสาน
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานให้ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีทราบต่อไป
ประกอบด้วย 7 คณะทํางาน ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย
(ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: AWGCW)
จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2541 ได้มีการตั้งคณะทํางาน
ด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements:
AWGMEA) เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
และเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการเจรจาและดําเนินการตามข้อตกลงในการดําเนินงานของคณะทํางานที่ผ่านมา
ครอบคลุมข้อตกลงสําคัญ 5 ฉบับ ได้แก่
(1) อนุสัญ ญาบาเซลว่าวด้วยการควบคุม การเคลื่อ นย้ ายและการกําจั ดของเสียอั นตรายข้ามแดน
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal)
(2) อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior
Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)
(3) อนุสัญญากรุงสตอกโฮล์มว่าด้วยมลพิษตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants)
(4) พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on Substances
that Deplete the Ozone Layer)
(5) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change) ซึ่ งได้แยกออกมาอยู่ในความรับผิดชอบของคณะทํางานอาเซียนด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อปี 2552)
ต่อมาที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26 ปี พ.ศ. 2558 ได้เห็นชอบในการปรับเปลี่ยน
ชื่อคณะทํางานด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เป็นคณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการเคมีและของเสีย
(ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: AWGCW) เพื่ อ ขยายขอบเขตการดํ า เนิ น งานให้
ครอบคลุ ม ถึ ง ด้ า นการจั ด การขยะอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยคณะทํ า งานฯ เห็ น ชอบให้ มี ก ารทบทวนขอบเขต
การดําเนินงานอีกครั้ง ภายหลังจากการจัดทําแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ (พ.ศ. 2559 - 2568) แล้ว
เสร็จ ซึ่งสําหรับประเทศไทย มีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานกลางประสานการดําเนินงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://environment.asean.org/awgcw/

ผลการดําเนินงานด้านการจัดการของเสียและสารเคมีทสี่ ําคัญของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2562
1. เป็นประธานคณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการของเสียและสารเคมี ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 2562 มีหน้าทีเ่ ป็นประธานการประชุมคณะทํางานประจําปี 3 ครั้ง และเป็นผู้รายงานผลการประชุม
คณะทํางานต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี
2. จัดร่างปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Joint Declaration
on Hazardous Chemicals and Wastes Management) สําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัย
ที่ 13 การประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 8 และการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสตอกโฮล์มฯ สมัย
ที่ 8 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีการพิจารณาร่วมกัน
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดการสร้างของเสียอันตรายและ
การกําจัดของเสียอื่น ๆ การพิจารณาทบทวนภาคผนวก และระบบการเงินของอนุสัญญาบาเซล
3. ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นําอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ของอาเซียน มีหน้าที่รายงานผลการประชุม
และติดตามข้อมติต่างๆ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
4. รับเป็นประเทศผู้นํา AWGCW Action Plan ในแผนงานที่ 6 การเตรียมความพร้อมและจัดการ
อุ บั ติ ภั ย ฉุ ก เฉิ น จากสารเคมี แ ละของเสี ยอั น ตราย และได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ ประเทศสมาชิ ก ว่ า
ประเทศไทยมีการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับในการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินและการใช้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบายที่บังคับใช้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากสารพิษมาอย่างต่อเนื่อง และนําเสนอข้อเสนอ
โครงการ ASEAN Capacity Building on Chemical Emergency Response ให้ ที่ ป ระชุ ม 4th AWGCW
ในปี 2562 พิจารณา และเสนอให้สํานักเลขาธิการอาเซียนประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป

คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
(ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME)
จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ทีป่ ระชุมตระหนัก
ถึงปัญหาด้านชายฝั่งและทะเลที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นชอบ
ให้มีการจัดตั้งคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
ผลการดําเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในระดับอาเซียนที่สําคัญของประเทศไทย
ในช่วงปี 2559-2562
1. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on
Reducing Marine Debris in ASEAN Region 2017) เมื่ อ วั น ที่ 21-24 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ จั ง หวั ด ภู เก็ ต
เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเลในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ซึ่ งจากการประชุ มฯ ได้มี การหารือแลกเปลี่ ยนข้อมู ล วิเคราะห์ สาเหตุ และผลกระทบ รวมถึงกรอบนโยบาย
และมุมมองด้านกฎหมายที่เกิดจากปัญหาขยะทะเล และกําหนดแผนงานในอนาคต เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา
ขยะทะเล รวมทั้งมีการนําเสนอประเด็นการดําเนินงานระดับชาติ เกี่ยวกับนโยบาย ข้อริเริ่ม และแนวปฏิบัติ
ที่ประสบความสําเร็จของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งได้เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมคือร่างแนวทางในการ
ดําเนินการขยะทะเลของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านนโยบายการจัดการขยะทะเล
ในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน อาทิ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลขยะทะเลประเภทต่างๆ การพัฒนา
เทคนิคการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทํามาตรการลดปริมาณขยะ
ทะเล การศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศหาดและระบบนิเวศปะการัง กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนสําหรับการผลิตและการจัดการพลาสติก เป็นต้น เพื่อดําเนินการต่อเนื่องจากการประชุมการลด
ปริ ม าณขยะทะเลในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN
Region 2017) เมื่อปี พ.ศ. 2560
3. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล (Special ASEAN Ministerial
Meeting on Marine Debris) เมื่ อ วั น ที่ 4-5 มี น าคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุ โขทั ย กรุ ง เทพมหานคร
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกําหนดนโยบายและกรอบแนวทางความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไข
ปั ญ หาขยะทะเลในภู มิ ภ าคร่ ว มกั น มี เอกสารผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการประชุ ม ได้ แ ก่ ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ
ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล โดยผู้นําประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ให้การรับรองปฏิญ ญากรุงเทพฯ และรับทราบกรอบปฏิบัติการฯ ในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซี ยน ครั้งที่ 34 เมื่ อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เพื่ อให้ ป ระเทศสมาชิกอาเซียนนํ าไปปฏิ บัติต่อไป
ซึ่งเป็นข้อริเริ่มสําคัญของประเทศไทยในช่วงที่ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน ปี พ.ศ. 2562 ที่ได้แสดงบทบาทนํา
ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก

4. ผลักดั นการดําเนิ นความร่วมมือด้านขยะทะเลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน ประเทศคู่เจรจา
และหน่ ว ยงานองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ โดยร่ ว มดํ า เนิ น โครงการสํ า คั ญ 2 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการ
Strengthening Capacity for Marine Debris Reduction in ASEAN Region through Formulation of
National Action Plans for ASEAN Member States and Integrated Land-to-Sea Policy Approach
(Phase1) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น และโครงการ ASEAN Proposal on Marine Debris
โดยการสนับสนุนจากธนาคารโลก

คณะทํางานอาเซียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
(ASEAN Working Group on Water Resources Management: AWGWRM)
คณะทํางานอาเซียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดตั้งขึ้นจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการกํากับการใช้ทรัพยากรน้ํา
ในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดความยั่งยืน
ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับอาเซียนที่สําคัญของประเทศไทย ในช่วงปี
2559-2562
1. เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง Water Demand Management among
Competing Sectors เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมหารือและนําเสนอแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของอาเซียนและประเทศสมาชิกเพื่อตอบสนองภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
และการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง พั ฒ นานโยบายและบู ร ณาการแผนการจั ด การน้ํ า เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ่ า น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยได้น้อมนําแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดําริด้านน้ํามาใช้แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ํากับประเทศไทย อาทิ
การจัดการระบบชลประทาน แนวความคิดระบบการจัดการน้ําตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งในการ
ประชุมฯ ผู้แทนจากแต่ละประเทศได้นําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการน้ําโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์ความรู้หรือแนวทางนําไปพัฒ นาหรือประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสม
2. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแล้งในประเทศ
อาเซี ย น (Workshop on Risks and Impacts from Extreme Events of Drought in ASEAN Countries)
เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการระดมความคิดเห็น
เกี่ ยวกับความเสี่ ยงและผลกระทบจากภั ยแล้ งและร่วมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ องค์ ค วามรู้แ ละแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการภัยแล้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
ภัยแล้ง ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2025
3. ดํ าเนิ น การด้ านการบริ ห ารจั ด การน้ํ าบาดาลในระดั บ ทวิ ภ าคี กั บ ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน อาทิ
ความร่วมมื อเพื่ อพั ฒ นาความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ําบาดาลให้แก่เจ้าหน้าที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว การดําเนิ นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัม พู ชา ในการสนับ สนุ น
การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลและระบบประปาบาดาล ตลอดจนส่งเสริม
ศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลในภูมิภาค
อาเซียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล และรวบรวม
ฐานข้อมูลน้ําบาดาลในภูมิภาคอาเซียนและพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล
ในภูมิภาคอาเซียน

คณะทํางานอาเซียนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
(ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB)
จากอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนที่ถูกคุกคามจากสาเหตุต่างๆ
เพิ่ ม สู งขึ้ น ในการประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ อ าวุ โสอาเซี ย นด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ครั้ งที่ 9 เมื่ อ ปี พ.ศ. 2541 ได้ จั ด ตั้ ง
คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ านอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพขึ้ น เพื่ อ ปกป้ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนให้คงความอุดมสมบูรณ์แลละยั่งยืนต่อไป
ผลการดํ าเนิ นงานด้ านอนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชี วภาพในระดับอาเซี ยน
ที่สําคัญของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2562
1. ดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่า
อาเซี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลรั ก ษาป่ า และเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ตาม
แนวชายแดนและพื้นที่รอยต่อระหว่างกัน และฟื้นฟูป่าคืนความสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมบริเวณ
ชายแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการป่า
อย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายระหว่าง 5 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
2. จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสํ าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง รวมทั้ง
ร่วมกันกําหนดแนวทางที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้ามพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ
3. จัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้ความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพระหว่ า งรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย
กับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเป็นกรอบการดําเนินความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่คุ้มครองและเชื่อมต่อพรมแดนระหว่างประเทศ
4. เสนอชื่ออุทยานแห่ งชาติ ของประเทศไทย เพื่ อขึ้นทะเบี ยนเป็ นอุ ทยานมรดกแห่ งอาเซี ยน ได้ แก่
อุ ท ยานแห่ งชาติหาดเจ้ าไหม-เขตห้ ามล่ าสัตว์ป่ าหมู่ เกาะลิบง และอุ ทยานแห่ งชาติ หมู่ เกาะอ่ างทอง ซึ่ งได้รับ
การรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้ขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ลําดับที่ 45
และ 46 ของอาเซียน และเป็นอุ ทยานแห่ งชาติลําดับที่ 5 และ 6 ของประเทศไทยที่ได้รับการอนุมั ติให้เป็น
อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
5. ดําเนินความร่วมมือระดับทวิภาคีในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า
ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการจัดสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ของ 2 ประเทศ ใน 3 พื้นที่
ได้แก่ พื้ นที่ กลุ่มป่ าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ พื้ นที่ ป่ าพนมดงรัก-ผาแต้ม และพื้ นที่ กลุ่ มป่ าตะวันออก เพื่ อหารือ

ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชา
6. จัดทําระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) ในระดับสากล โดยมีเป้าหมายรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้ในพื้ นที่ Mainland ภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะในประเทศเพื่ อนบ้าน ได้แก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพู ชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
(ASEAN Working Group on Environmental Sustainable Cities: AWGESC)
คณะทํางานสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนตั้งขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็น
ทางการ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2545 โดยสิงคโปร์ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทํา Regional Sustainable Cities
Programme และเสนอให้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อเพิ่มยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานดังกล่าว
ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในระดับอาเซียนที่สําคัญของประเทศไทย ในช่วงปี 25592562
1. ดําเนินโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
เมื อง โดยคั ด เลื อ กเมื อ ง (เทศบาล) เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนประเทศไทยเข้ า ร่ ว มคั ด เลื อ กรั บรางวั ล อาเซี ย นด้ า น
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2560 (ASEAN ESC Awards 2017) ดังนี้ ประเภทแข่งขัน ได้แก่ (1) ด้าน
อากาศ ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น (2) ด้านน้ํา ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต (3) ด้านการจัดการขยะและพื้นที่
สีเขียว ได้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประเภทนําเสนอโดยประเทศ ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน
2. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาโครงการ ASEAN-China Symposium on Ecologically Friendly
Urban Development เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ส่ งเสริ ม การดํ าเนิ น ความร่ วมมื อ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มเมื อ งยั่ งยื น และความหลากหลายทางชี วภาพ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายและเทคโนโลยี
ระหว่างผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการประชุ ม จะได้ นํ าไปสนั บ สนุ น การประชุม สมัชชาภาคีอนุ สัญ ญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ครั้งที่ 7
ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป
3. สนับสนุนข้อริเริ่ม ASEAN Smart Cities Network (ASCN) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยประเทศไทยส่งเมืองภูเก็ต ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม
โครงการ การเข้ าร่ ว มโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme เพื่ อ พั ฒ นาการวางแผน
และเพิ่มขีดความสามารถของเมืองให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ดําเนินกิจกรรมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอาเซียนในพื้นที่ชุมชน/เทศบาลต้นแบบ 6 แห่ง
ได้แ ก่ เทศบาลนครอุ ดรธานี จ. อุ ดรธานี เทศบาลนครภู เก็ ต จ. ภู เก็ต เทศบาลนครตาคลี จ. นครสวรรค์
เทศบาลตําบลเวียงเทิง จ. เชียงราย เทศบาลตําบลฉมัน จ. จันทบุรี และเทศบาลตําบลบ้ านสาง จ. พะเยา
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งต้นแบบการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การจัดการขยะแบบ
ครบวงจร ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้น

คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
(ASEAN Working Group on Environmental Education: AWGEE)
คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาตั้งขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2551 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เพื่อประสานงานและกํากับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน พ.ศ. 25512555 และเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการดําเนินงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับอาเซียนที่สําคัญของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2562
1. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม
2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศ
มาเลเซียดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในอาเซียนประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับประเทศมาเลเซียในการจัดทําข้อเสนอ
โครงการ เพื่อส่งเอกสารโครงการให้สํานักเลขาธิการอาเซียนต่อไป
2. เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019 ภายใต้
หัวข้อ “Clean up Our Sea, Clean Our Future” เมื่อวันที่ 8-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน และ
แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเล รวมถึงเป็น
การขยายเครือข่ายเยาวชนด้ านสิ่ งแวดล้อมของอาเซี ยน และอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจี น
สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น)
ดําเนินโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมเมือง
โดยคัดเลือกเมือง (เทศบาล) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2560 (ASEAN ESC Awards 2017) ดังนี้ ประเภทแข่งขัน ได้แก่ (1) ด้านอากาศ ได้แก่
เทศบาลนครขอนแก่ น (2) ด้ า นน้ํ า ได้ แ ก่ เทศบาลนครภู เ ก็ ต (3) ด้ า นการจั ด การขยะและพื้ น ที่
สีเขียว ได้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประเภทนําเสนอโดยประเทศ ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน
3. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาโครงการ ASEAN-China Symposium on Ecologically Friendly
Urban Development เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ส่ งเสริ ม การดํ าเนิ น ความร่วมมื อ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มเมื อ งยั่ งยื น และความหลากหลายทางชี วภาพ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายและเทคโนโลยี
ระหว่างผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทย ซึ่งผลจากการประชุ ม จะได้นํ าไปสนั บ สนุ น การประชุม สมัชชาภาคีอนุ สัญ ญาว่าด้ วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ครั้งที่ 7
ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป
4. สนับสนุนข้อริเริ่ม ASEAN Smart Cities Network (ASCN) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยประเทศไทยส่งเมืองภูเก็ต ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

โครงการ การเข้ าร่ ว มโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme เพื่ อ พั ฒ นาการวางแผน
และเพิ่มขีดความสามารถของเมืองให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ดําเนินกิจกรรมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอาเซียนในพื้นที่ชุมชน/เทศบาลต้นแบบ 6 แห่ง
ได้ แ ก่ เทศบาลนครอุ ดรธานี จ. อุดรธานี เทศบาลนครภู เก็ต จ. ภู เก็ต เทศบาลนครตาคลี จ. นครสวรรค์
เทศบาลตําบลเวียงเทิง จ. เชียงราย เทศบาลตําบลฉมัน จ. จันทบุรี และเทศบาลตําบลบ้านสาง จ. พะเยา
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งต้นแบบการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การจัดการขยะแบบ
ครบวงจร ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้น

คณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC)
คณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นทางการ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2552 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งสืบเนื่ องจากที่ประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับทราบข้อเสนอ
เรื่ อ ง ASEAN Climate Change Initiative ของสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง มี ก ลไกจั ด ตั้ ง คณะผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อมาที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ
ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2550 ณ กรุงเทพฯ เห็นชอบให้คณะทํ างานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
พิ จ ารณาข้ อ เสนอของไทยในการจั ด ตั้ งคณะผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะกิ จ ด้ านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ซึ่งที่ประชุมคณะทํางานด้านข้อตกลงพหุภาคี ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2551 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอ ASEAN Climate Change
Initiative และข้อกําหนดการปฏิบัติงานของคณะทํางานฯ ดังกล่าว รวมทั้งแสดงความยินดีที่ประเทศไทย
เสนอตัวเป็นประธานคณะทํางานฯ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ
ผลการดําเนินงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับอาเซียนที่สําคัญของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2562
1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยจัดทําหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศไทยและ
อาเซียน ตลอดจนสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และแสวงภาคีทั้งในประเทศและอาเซียน
2. จัดประชุ มเสวนา Boosting Climate Action in Southeast Asian Countries through the Role
of Capacity Building เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 ณ Thai Pavilion กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โดยมีการนําเสนอความต้องการและกิจกรรมด้านการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการดํ า เนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทย รวมถึ ง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาคอาเซียน
3. จัดทําแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ จํานวน 2ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศสํ า หรั บ การประชุ ม United Nations Climate Action Summit 2019 ที่ น ายกรั ฐ มนตรี
ได้นําเสนอ ต่อที่ประชุม UN Climate Action Summit 2019 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ นครนิ วยอร์ก
สหรัฐอเมริกา และร่างแถลงการณ์ ร่วมอาเซี ยนสําหรับการประชุมภาคี อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะได้นําไปกล่าวต่อการประชุม
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25
4. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN-China Cooperation on Energy Transition and Climateresilient Development เพื่อวางแผนพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ําและขับเคลื่อนนโยบายการนําพลังงานทดแทน

มาใช้ในภู มิ ภาค และส่งเสริมให้ อาเซียนบรรลุตามข้อเสนอการมี ส่ วนร่วมที่ ประเทศได้ ให้ สั ตยาบั นไว้ในเวที
ระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยเผยแพร่นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดําเนินงานในเรื่อง
สังคมคาร์บอนต่ํา เพื่อนําไปสู่การบรรลุผลตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนดที่ได้ให้สัตยาบันไว้
ในเวทีสากล

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP)
ด้วยวิกฤตหมอกควันครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนเมื่อช่วงปี 2540 ไดส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งสร้างความเสียหายแกภูมิภาคอาเซียนในมิติ
ต่างๆ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดเริ่มเจรจากันเพื่อจัดทาความตกลงด้านสิ่งแวดล้อม และมีการลงนาม
ในความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2546 โดยมีประเทศภาคีสมาชิกที่ ให้ สัตยาบันแลว จานวน 10 ประเทศ ไดแก
บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ไทย (ซึ่งให้สัตยายันในวันที่ 10 กันยายน 2546)
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ไดลงนามสัตยาบันเป็นประเทศสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2557 โดยความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนนี้ เป็นตราสารทางกฎหมายที่วางรากฐาน
ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน การป้องกัน ลด ติดตามตรวจสอบมลพิษหมอกควัน
ขามแดนอันเป็นผลมาจากไฟบนดิน และไฟป่ า โดยภายใต้ ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ขามแดน กาหนดมาตรการที่สาคัญ 6 ข้อ ได้แก่
(1) การตรวจวัดและประเมินผล
(2) การป้องกัน
(3) การเตรียมการเพื่อรับมือสถานการณ์
(4) การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและความร่วมมือในระดับชาติ
(5) ขั้นตอนปฏิบัติและกาลังคน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็น ตลอดแนวพรมแดน
(6) ความร่วมมือทางด้านเทคนิคและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีกลไกระดับประเทศ คือ “หน่วยงานที่มีอานาจ” และ “หน่วยงานกลางประสาน
การดาเนินงาน” เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารงานตามที่กาหนดในความตกลง และแจ้งให้ทราบถึงหน่วยงาน
ที่มีอานาจและหน่วยงานกลางที่ประสานการดาเนินการของแต่ละประเทศภาคี ซึ่งประเทศไทยได้แต่งตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบตามความตกลงอาเซียนฯ ดังกล่าว ไดแก กรมควบคุมมลพิษ ทาหน้าที่ National Focal Point และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุพืช ทาหน้าที่ National Monitoring Centre
ประเทศไทยดาเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษของหมอกควันข้ามแดน
ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรมผ่านการดาเนินงานทั้งมิติภายในประเทศและมิติระหว่างประเทศ ซึ่งภายหลัง
จากการที่ประเทศไทยไดลงนามความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษของหมอกควันข้ามแดน ไดให้ความสาคัญ
กับการปฏิบัติตามความตกลงฯ เช่น การกาหนดนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบของความตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน มีนโยบายสอดคลองในการวางแผนและกาหนดมาตรการป้องกัน /แก้ไขปัญหาหมอก

ควัน โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2564 ยังไดกาหนดพันธกิจในบูรณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม ทั้งในประเทศ
ประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นผู้ ริเริ่มในการจัดทา Roadmap on ASEAN Cooperation towards
Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation หรือแผนที่นาทางอาเซียน
ปลอดหมอกควันข้ามแดนตามถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และ 27 ให้ภูมิภาคอาเซียนร่วมมือ มือกันอย่างใกล้ชิดและบูรณาการแกไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจัง โดยประเทศไทยไดจัดการประชุมคณะทางานอาเซียนเพื่อยกร่าง
แผนที่นาทางดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมไดร่วมระดมความ
คิดเห็นเพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการดาเนินงาน เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียน
เป็นภูมภิ าคปลอดหมอกควันข้ามแดนภายในปี 2563
แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่สอดคลองและรองรับความตกลงฯ ที่เป็นไป
ตามข้อบังคับ ทั่วไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลงฯ ที่ กาหนดให้ประเทศภาคีจะต้องใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย การจัดการ หรือมาตรการอื่นๆ เพื่อ ให้เกิดการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือพันธกรณีของความตกลงฯ
ซึ่งปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศและให้ภาครัฐกาหนดแผนป้องกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ
และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่ป้องกันการเผาป่า โดยมาตรา 54 กาหนดโทษจาคุกและปรับสาหรับผู้
ที่แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการทาลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือเข้าครอบครองป่าเพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้นในอีกระดับหนึ่งเท่านั้น
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