(คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘
(ASEAN Strategic Plan on Environment 2016-2025)
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บทนํา
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Asssociation of East Asian Nation: ASEAN) จัดตั้งขึ้น
เมื่ อวั นที่ ๘ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยมี การลงนามในปฏิ ญ ญากรุ งเทพฯ (Bangkok
Declaration) ๑ สมาชิกของอาเซียน ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม
ในการประชุมสุด ยอดอาเซีย นครั้งที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ นํา อาเซี ยนได้ รับ รองปฏิญ ญาว่า ด้ว ยความร่ วมมือใน
อาเซียน ฉบับที่ ๒ (Declaration of ASEAN Concord II: Bali Concord II)๒ ที่ผู้นําเหล่านั้นได้มีมติให้มีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนขึ้น ประกอบไปด้วย ๓ เสา คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ที่จะทํางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดและต่างเกื้อหนุนกันและกัน เพื่อความมุ่งประสงค์ในการสร้างความมั่นใจให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน ความ
มั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ได้รับการรับรองจากผู้นําอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกฎบัตรอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงอาเซียนจากการรวมตัวกันอย่าง
หลวม ๆ ของชาติต่าง ๆ ไปสู่องค์กรทางกฎหมายที่ยึดกฎระเบียบเป็นพื้นฐาน จึงทําให้กรอบสถาบันมีความเข้มแข็ง
ขึ้นสําหรับการให้กลไกต่าง ๆ ของอาเซียนสามารถปฏิบัติงานได้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญสําหรับอาเซียน สืบเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยปฏิญญา
ที่ลงนามโดยผู้นําอาเซียนในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ ๒๗ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ประชาคมอาเซียนจึงเป็นการทําให้วิสัยทัศน์ที่ผู้นําอาเซียนประกาศเมื่อแปดปีมาแล้วว่าจะทําให้องค์การ
ภูมิภาคนี้ประสบความสําเร็จในการมีสถานะเป็นประชาคมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ ตามที่
ปรากฏในเอกสารนําทางชื่อ แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘ (Roadmap for an
ASEAN Community: ๒๐๐๙-๒๐๑๕) ที่ผู้นําอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ ๑๔ ที่ชะอํา ประเทศไทย
อาเซียน ๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองพร้อมกันโดยผู้นําอาเซียนในการประชุม
สุดยอดครั้งที่ ๒๗ กําหนดแนวทางสําหรับประชาคมอาเซียนในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๘ เป็น แผนที่นํ าทางที่มองไปข้ างหน้า ซึ่งประกอบไปด้ว ยเอกสาร ปฏิ ญญากัว ลาลั มเปอร์ ว่าด้ วยอาเซีย น
๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ แผนงานประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน
๒๐๒๕ แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕
แผนที่ นํ า ทางดั ง กล่ า วกํ า หนดเป้ า หมายและความมุ่ ง มั่ น ของอาเซี ย นในการที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ปึ ก แผ่ น
การบูรณาการและความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดของประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะที่เป็นประชาคม
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เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินการตามเอกสาร อาเซียน ๒๐๒๕: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ที่ประชุม ครั้งที่ ๒๖ ของการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN)
เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบที่จะจัดทําแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN
Strategic Plan on Environment: ASPEN) ขึ้น ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นแนวทางที่สมบูรณ์สําหรับความร่วมมือ
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี จาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘
อาเซียนกับสิ่งแวดล้อม
ภูมิภาคอาเซียนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับระบบสนับสนุนการดํารงชีวิต
ทั้งสําหรับภูมิภาคและโลกโดยรวม เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งน้ํา อาหารและพลังงานแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านี้ยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตในวงกว้างด้วย
ภูมิภาคอาเซียนมีพื้นที่บนบกทั้งสิ้น ๔๓๒,๕๖๓,๐๐๐ เฮกตาร์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งเป็นพื้นที่บนบกร้อยละ ๓ ของ
พื้นที่บนบกของโลก โดยมีพื้นที่ป่าทั้งสิ้น ๒๑๑,๑๗๒,๐๐๐ เฮกตาร์ (ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕)๓ ซึ่งแม้ว่า จะเป็นเพียงแค่
ร้อยละ ๓ ของพื้นที่บนผิวโลก แต่ภูมิภาคอาเซียนก็มีพืชและสัตว์ถึงร้อยละ ๑๘๔ และเป็นที่ตั้งของ ๓ ประเทศ
ในบรรดาประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณ์จํานวน ๑๗ ประเทศ (คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์) อาเซียนมีพื้นที่ถึง ๑ ใน ๓ หรือ ๘๖,๐๒๕ ตารางกิโลเมตร ที่มีปะการังมีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วโลก
ในขณะที่ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ป่าพรุเขตร้อนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๒๓ ล้านเฮกตาร์) ซึ่งพื้นที่ป่าพรุเหล่านี้
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีชนิดพันธุ์ท้องถิ่นและชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์หายาก ตลอดจน
นิเวศบริการที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ที่สามารถเก็บกักคาร์บอนได้มากกว่า ๘ หมื่นล้านตันไว้ในป่าและในแนว
ป่าพรุที่มีความสูงถึง ๒๕ เมตร และช่วยให้ประชาชนจํานวนมากได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างสําคัญ รวมทั้งชุมชนที่ยากจน
ที่อาศัยอยู่ในและรอบพื้นที่ป่าพรุ
อย่างไรก็ดี ภูมิภาคดังกล่าวนี้ก็ยังคงเผชิญกับความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย รวมทั้งการสูญเสีย
ถิ่นที่อาศัยและชนิดพันธุ์ต่าง ๆ การเติบโตของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ และช่องว่างในระบบธรรมาภิบาลได้
ถูกระบุว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีลักษณะปัจจัยสําคัญ ๆ เช่น
พลังงาน การขนส่ง การเติบโตของเมือง และโลกาภิวัตน์เป็นตัวเพิ่มแรงผลักดัน๕ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘๗ ประชากร
ทั้งหมดของอาเซียนมีอยู่ ๖๒๙ ล้านคน จัดเป็นกลุ่มประชากรใหญ่เป็นลําดับสามรองจากจีนและอินเดีย ซึ่งเกือบ
ร้อยละ ๕๐ อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง๖ เป็นที่คาดกันว่า ประชากรของภูมิภาคอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็น ๗๔๐ ล้านคน
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ ซึ่งกว่ าครึ่ งหนึ่งอาศั ยอยู่ ในพื้น ที่เขตเมือง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เศรษฐกิจในอาเซียนเติบโตประมาณเกือบร้อยละ ๕
ด้วยจํานวนประชากรที่ค่อนข้างสูงและอัตราการขยายตัวที่สูงของเมือง อาเซียนจึงเผชิญกับปัญหาท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน จํานวนประชากรส่วนมากและกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียนจะ
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กระจุกตัวอยู่ในแนวชายฝั่งทะเล ทําให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเสี่ยงอย่างมากต่อผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่มขึ้ นของระดั บน้ําทะเลที่ เปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยสําหรั บความหลากหลายทาง
ชีวภาพชายฝั่ง ผลิตผลทางด้านเกษตรที่ต่ําลงและสุขภาพของมนุษย์ที่ลดลง การขาดแคลนน้ํา และภัยพิบัติที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณการกันว่า มลพิษทางอากาศในเขตเมืองเป็น
สาเหตุ ใ ห้ การเสี ย ชี วิต ก่ อนวั ย อัน ควรถึ ง ๑.๓ ล้ า นคน ทั่ ว โลก ซึ่ งกว่ าร้ อยละ ๖๐ ของจํ านวนดั งกล่า วเกิ ด ขึ้ น
ในเอเชีย๘ ในขณะที่ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยังคงเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
เมืองในอาเซียน พื้นที่ป่าพรุส่วนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกตัดทําลายเพื่อทําไม้ท่อนมีค่า ในขณะที่กว่า
๑ ใน ๓ ของพื้นที่ป่าพรุก็ได้ถูกถางทําลายเพื่อเกษตรกรรมและไร่สวน เช่น สวนปาล์มน้ํามัน ยางพารา และไม้
สําหรับทําเยื่อกระดาษ ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าพรุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ถึงประมาณ ๒ พันล้านตันต่อปี ซึ่งเท่ากับกว่าร้อยละ ๕ ของการปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกต่อปี หรือร้อยละ ๒๕
ของการปล่อยทั่วโลกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา
พื้นที่ป่าพรุถึง ๔ ล้านเฮกตาร์ได้ถูกเผาไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนําไปสู่การปล่อยควันมลพิษข้ามแดนขนาด
ใหญ่มหึมา
โดยการยอมรับความสําคัญของการตอบสนองในภูมิภาคที่ได้ประสานงานกันในการที่จะร่วมกันแก้ไขความท้าทาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและการก้าวไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดําเนินงานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในทางปฏิบัติ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดต่างเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารเคมีและการจัดการของเสีย
ภายหลังจากเกิ ดเหตุการณ์ ไฟไหม้รุ น แรงบนแผ่ นดิ นและไฟป่ าในช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ ประเทศสมาชิ ก
อาเซีย นได้ลงนามในความตกลงอาเซีย นว่ าด้ วยมลพิ ษจากหมอกควัน ข้า มแดน (ASEAN Agreement on
Transboundary Haze Pollution: AATHP) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อป้องกัน ติดตาม และบรรเทาไฟบนบกและไฟป่า เพื่อที่จะควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
โดยอาศัยความพยายามระดับประเทศที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ ความตกลงดังกล่าว มีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังจากประเทศสมาชิกหกประเทศได้ให้สัตยาบัน
ตามข้อกําหนด และต่อมาประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศก็ได้ให้สัตยาบันจนครบทั้งหมด
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้มีความก้า วหน้าอย่างมีนั ยสําคัญในการดํ าเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ปี ๒๐๐๙-๒๐๑๕ ด้ว ย [รวมทั้งความตกลงอาเซีย นว่า ด้วยมลพิษจากหมอกควัน ข้ามแดน]
โดยผ่านโครงการและแนวคิดริเริ่มต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ดี ในขณะที่อาเซียนกําลังจะเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนจําเป็นต้องทําให้ความร่วมมือกันในเรื่องการคุ้มครอง
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สิ่งแวดล้อมมีความเข้มแข็งขึ้น โดยอาศัยแนวทางการบูรณาการและแบบมีทิศทางเป้าหมาย เพื่อที่จะให้มีส่วนช่วย
ต่อความมุ่งหวังของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อวิสัยทัศน์แบบมองไปข้างหน้าสําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย
การตอบสนองระดับโลกต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
ในปีเดียวกันกับที่อาเซียนเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประชาคมโลกที่ประกอบไปด้วยชาติ
ต่าง ๆ ในระบบสหประชาชาติได้ทําพันธกรณีกับประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศให้หาทางทําให้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนจํานวนหนึ่ง มีความเป็นสากล สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มีความเป็นจริงขึ้นได้ภายใน ๑๕ ปีข้างหน้า สําหรับวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันว่า ประเทศไทยจะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในนามของ
อาเซียน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปรับให้เข้ากันกับด้านที่จัดลําดับความสําคัญของ
อาเซียนไว้แล้ว ตามที่ระบุไว้ในแผนงานอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพันธกรณีต่าง ๆ จะมีผลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ณ
เดื อนมิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ๙ ใน ๑๐ ประเทศได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น ความตกลงดั งกล่ า ว
เรียบร้อยแล้ว และทุกประเทศได้จัดส่งแผนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนด (Intended Nationally Determined
Contributions - INDCs) ตลอดจนเป้าหมายโดยสมัครใจต่าง ๆ สําหรับการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
สําหรับการดําเนินการตามความตกลงปารีส
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนยังได้เ ข้าร่ วมในการประชุมระดับ โลกของสหประชาชาติว่ าด้ว ยการลดความเสี่ ยงจาก
ภัยพิบัติครั้งที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการรับรองกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 25582563) ซึ่งวางกรอบการดําเนินการสําคัญที่จะต้องดําเนินการในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยประเทศ
ที่เกี่ยวข้องในกรอบเวลา ๑๕ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย กรอบการดําเนินงานเซนไดดังกล่าว กําหนดเป้าหมาย
๗ ข้อ และลําดับความสําคัญเพื่อดําเนินการ ๔ ข้อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหม่ ๆ และลดความเสี่ยงภัย
พิบัติที่มีอยู่ คือ (๑) ความเข้าใจในความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (๒) สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (๓) การลงทุนในการลดภัยพิบัติเพื่อให้เกิด
การรู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็ว – อย่างยั่งยืน (resilience) และ (๔) ส่งเสริมความพร้อมเกี่ยวกับภัยพิบัติเพื่อการ
ตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อ “การฟื้นฟูที่ดีกว่า” ในการฟื้นฟู การฟื้นสภาพ และการบูรณะ
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกําลังดําเนินไป และได้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากและเกิดพันธกรณี
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ขึ้นระหว่างรัฐภาคีต่าง ๆ ในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพไอจิ (Aichi Biodiversity
Targets) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็เป็นภาคีด้วยเช่นกัน
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (United Nations Conference on
Housing และ Sustainable Urban Development) หรือ Habitat III ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้รับรองวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้มุ่งมั่นเช่นกันที่จะทําให้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กล่าวไว้ในวาระที่เพิ่งได้รับการรับนี้ด้วยเช่นกัน
อนุสัญญาบาเซล รอตเตอร์ดัม และสต๊อกโฮล์ม อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท และพิธีสารมอนทรีออล
ว่ า ด้ ว ยสารที่ ทํ า ลายชั้ น บรรยากาศโอโซน ล้ ว นแต่ ร ะบุ ถึง โอกาสและความท้ า ทายต่ า ง ๆ ที่ เ ผชิ ญ กั บ สารเคมี
ที่ก่อให้เกิดมลพิษและของเสีย รวมทั้งระบบการจัดการที่เหมาะสม ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีพันธกรณีที่จะให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาด้วยเช่นกัน
อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน
อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนงานด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามที่ได้เน้นย้ําในบทนํา จะเป็นกรอบการดําเนินงานด้านนโยบายสําหรับความร่วมมือ
อาเซียนจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งขอบเขตความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมที่มีลําดับความสําคัญของอาเซียนส่วนใหญ่
มีระบุไว้คร่าว ๆ ในแผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Socio-Cultural Communit 2025:
ASCC 2025) โดยมีการเชื่อมโยงภายในอย่างสําคัญกับสาระสําคัญของแผนงานประชาคมอื่น ๆ
แผนงาน ASCC 2025 กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ว้ ว่ า “เป็ น ประชาคมอาเซี ย นที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชน ครอบคลุม ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีพลวัต” ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ ความร่วมมืออาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมก็จะเน้นเป็นพิเศษในเรื่อง แต่ไม่จํากัดเฉพาะด้านที่ส่งผลหลัก ๆ ภายใต้ลักษณะคือ “อย่างยั่งยืน” ของ
แผนงาน ASCC 2025 ดังต่อไปนี้
C.1 การอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
C.2 สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
C.3 สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน
C.4 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ข้ามภาคส่วนโดยธรรมชาติและเชื่อมโยงกันและกันกับด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมืออาเซียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมยังเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับมาตรการยุทธศาสตร์
ที่เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ในแผนงานทั้งสามด้ว ย ตลอดจนในทางกลั บกั นด้ว ย เพราะฉะนั้ น ประเด็ นเรื่ องสิ่งแวดล้อม
จึงได้รับการกล่าวถึงไม่เฉพาะโดย ASOEN และองค์กรย่อยเท่านั้น แต่โดยเสาหลักประชาคมอาเซียนอื่น ๆ ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องป่าไม้ ประมง และเกษตรกรรม การขนส่งและพลังงาน การจัดการ
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สาธารณภัย การท่องเที่ยว การศึกษา เยาวชน สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความร่วมมือทางทะเล และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ กําหนดมาตรการยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมแผนงานประชาคมทั้งสามและองค์กร
และแผนการทํางานของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ด้านสิ่งแวดล้อม
ความร่ ว มมื ออาเซี ย นด้ า นสิ่ งแวดล้ อมมุ่ งที่ จ ะให้ มีส่ ว นช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น รวมทั้ งการเป็ น อาเซี ย น
ที่ปราศจากหมอกควันในภูมิภาค โดยผ่านความพยายามที่ประสานงานกันในการอนุรักษ์และการจัดการความ
หลากหลายทางชี ว ภาพและทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และการส่ ง เสริ ม สิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ข้างต้น ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมจะยังคงเน้นในเรื่องการส่งเสริม
ความตระหนัก การทําให้สถาบันมีความเข้มแข็ง การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย
การประสานนโยบายให้ ก ลมกลื น กั น และการส่ ง เสริ ม ให้ มี ท่ า ที ที่ ป ระสานงานกั น ในเวที ร ะหว่ า งประเทศ
การเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับนโยบาย และการปฏิสัมพันธ์ในชุมชน
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Strategic Plan on Environment:
ASPEN): ลําดับความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASPEN) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะที่เกี่ยวข้อง
และผลลัพธ์หลักที่มุ่งหวัง (key result areas) ของเอกสารอาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ไปสู่แผนปฏิบัติการ
โดยละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทําหน้าที่เป็นเครื่องนําทางที่สมบูรณ์สําหรับความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
สําหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ โดย ASPEN ประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการสําหรับลําดับความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร์ที่เห็นชอบร่วมกัน ๗ ประการดังต่อไปนี้ โดยมีแผนงาน ผลลัพธ์ และกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความ
ร่วมมือที่มีอยู่ ความต้องการใหม่ ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และพันธกรณีที่จะแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระ
ระดับโลก ลําดับความสําคัญทางยุทธศาสตร์ ๗ ประการภายใต้ ASPEN ได้แก่
1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สิ่งแวดล้อมทางทะเล ชายฝั่ง
3. การจัดการทรัพยากรน้ํา
4. สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. สารเคมีและของเสีย
7. สิ่งแวดล้อมศึกษา (และการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน)
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ภาพรวมลําดับความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASPEN)
ลําดับความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
๑: การอนุรักษ์ธรรมชาติและความ ๑. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
หลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
การใช้อย่างฉลาด และมีมลู ค่า และสร้าง
ประโยชน์ให้กับประชาชน
๒. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปรับตัว
ของธรรมชาติและการใช้แนวทางบูรณาการ
ที่ยึดระบบนิเวศเป็นหลัก (ต่อการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ)

๒: สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝัง่ ๑. เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่งของอาเซียนให้เกิดความยั่งยืน
รวมถึงคุ้มครองระบบนิเวศ และชนิดพันธุ์

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
โครงการ
คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์
๑. การอนุรักษ์พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกที่
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สําคัญ รวมทั้งพื้นที่คุ้มครอง
(AWGNCB)/ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความ
ก) พื้นที่คุ้มครอง (รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
หลากหลายทางชีวภาพ (ACB)
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
ข) การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
ค) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ง) การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติหลักเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ
จ) การฟื้นฟูระบบนิเวศ
ฉ) สาธารณสุขและความหลากหลายทางชีวภาพ
ช) ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
๒. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านเกษตร
๓. การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
๔. การศึกษาด้านการสื่อสารและความตระหนักของประชาชน
(CEPA) (รวมทั้งการจัดการข้อมูลข่าวสารด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ)
๕. ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทาง
๑. การอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญ
ทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) /
๒. การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ทะเลและชายฝั่งที่ใกล้สูญพันธุ์
ACB
๓. การลดการถ่ายน้ํามันจากเรือและน้ํามันรั่ว
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ดั้งเดิม กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รบั การ
จัดการอย่างยั่งยืน และปลูกฝังจิตสํานึก
ของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
และทางทะเล
๒. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน
โดยการลดภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์ต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
๓. เพื่อส่งเสริมการประสานงานภายใน
หน่วยงานและระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาข้าม
แดนโดยอาศัยแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ดีใน
เรื่องการจัดการและนโยบายที่เข้มแข็ง
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ลําดับ ๓: ๑ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ํา
คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการ
การจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ (IWRM) เพื่อให้เกิดความ
ทรัพยากรน้ํา (AWGWRM)
ยั่งยืนสําหรับทรัพยากรน้าํ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างเป็นธรรม และปริมาณน้ําที่เพียงพอ
โดยมีคณ
ุ ภาพที่ยอมรับได้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
๒ เพื่อจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเพียงพอ
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๔. การบรรเทามลพิษทางทะเลและชายฝั่ง (สารอาหาร ขยะ
ในทะเล ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน เป็นต้น)
๕. ชนิดพันธุ์ที่รุกรานทางทะเลและชายฝั่ง
๖. ประเด็นเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบในพื้นที่ชายฝั่ง
๗. การจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการ (ICM) และการวางแผน
เชิงพื้นที่ในทะเล (MSP)

๑ คู่มือยุทธศาสตร์ประเทศสําหรับ IWRM และกรอบดัชนี
การดําเนินการ
๒ ความสํานึกของประชาชนและการประสานงานข้ามภาค
ส่วน
๓ การอนุรักษ์น้ํา
๔ คุณภาพน้ําและสุขอนามัย
๕ ภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ํา

และมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสามารถ
ให้บริการน้ําได้อย่างเพียงพอและพอเพียง
๓ เพื่อลดจํานวนประชนชนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงน้ําดื่มปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น
ได้อย่างยั่งยืน
๔ เพื่อลดความเสีย่ งและผลกระทบจาก
ภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ํา (น้ําท่วม น้ําแล้ง พายุ
เป็นต้น) และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ความสามารถในการปรับตัวแก่สังคมและ
ระบบนิเวศ
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ลําดับ ๔: ๑ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมือง/พื้นที่เมืองใน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
อาเซียนมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชน
๒ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของเมือง
อย่างยั่งยืนและเมืองที่สามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพภูมิอากาศได้ ในอาเซียน สมกับ
การเป็นอาเซียนที่สะอาดและเขียว
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ลําดับ ๕: ๑ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภูมภิ าคและระหว่างประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม-

คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ ๑ การวางแผนเมืองอย่างยั่งยืน การพัฒนา และการ
ยั่งยืน (AWGESC)
ดําเนินการ
๒ เมืองที่สามารถปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศและมีคาร์บอน
ต่ํา

คณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ(AWGCC)
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๑
๒
๓
๔

การปรับตัวและความสามารถในการปรับตัว
การบรรเทา
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลไกการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการ

เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ
สนับสนุนการบรรเทาผลกระทบ การ
ปรับตัว การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
เสริมสร้างสมรรถนะ การอุดหนุนทาง
การเงิน การประสานงานข้ามสายงาน และ
ความเป็นหุ้นส่วนระดับโลก
๒ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกรอบการ
ทํางานระดับโลกที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
เช่น ความตกลงปารีสภายใต้อนุสญ
ั ญา
UNFCCC และแผนปฏิบัติการ ๒๐๒๐ เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๓ ประสานกิจกรรมภายในประเทศ
สมาชิกอาเซียนในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อแลกเปลีย่ นแนวปฏิบัติ
อันเป็นเลิศและบทเรียนที่ได้เรียนรู้มา
ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้เกิดการ
เข้าถึงการให้เงินอุดหนุนเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance)
๕ การประสานงานข้ามภาคส่วนและหุ้นส่วนระดับโลก

ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ลําดับ ๖: ๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการ
คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการ
สารเคมีและของเสีย
ประสานงานและความร่วมมือระดับภูมิภาค สารเคมีและของเสีย (AWGCW)
ในการแก้ปัญหาของเสียและเรื่องที่
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๑

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น ๆ ภายใต้
อนุสัญญาบาเซล
๒ ความร่วมมือด้านการเคลื่อนย้ายสารเคมี [อันตราย]

เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมทั้งในการควบคุม
การเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน
ภายใต้ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาบาเซล รอตเตอร์
ดัม สต๊อกโฮล์ม และมินามาตะ และพิธีสาร
มอนทรีออล ตลอดจนระบบต่าง ๆ ที่ได้ตก
ลงกันแล้วในระดับระหว่างประเทศ เช่น
ระบบการจําแนกประเภทและการติดฉลาก
สารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
๒ เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการ
จัดการสารเคมีอันตรายและของเสียที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงรอบชีวิตของ
สิ่งเหล่านั้น โดยสอดคล้องกับกรอบการ
ทํางานระหว่างประเทศที่ตกลงกันไว้แล้ว
๓ เพื่อลดภัยคุกคามที่เพิม่ ขึ้นจาก
สารเคมีอันตรายและของเสียต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคในการป้องกันการขน
ย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายซึ่งสารเคมี
อันตรายและของเสีย และการเสริมสร้าง
สมรรถนะที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการที่
ดีในการแก้ปัญหาสารเคมีและของเสีย

๓
๔
๕
๖
๗
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และของเสียอันตรายข้ามแดน
การเคลื่อนย้ายสารเคมีอย่างถูกต้อง
เทคโนโลยีการจัดการทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EST)
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
การให้อาเซียนเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก
การป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตราย
การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนจากสารเคมีและของเสียอันตราย

ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ลําดับ ๗: ๑ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา [และการบริโภค โดยผ่านโครงการให้การศึกษาและปลูก
(AWGEE)
และการผลิตที่ยั่งยืน]
จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการปรับตัวและตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามและความท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและที่กําลังเกิดขึ้น
เพื่อที่จะสร้างชุมชนอาเซียนที่มีพลวัต
ยั่งยืน และสามารถปรับตัวได้ ที่จะมีส่วน
ช่วยอย่างแข็งขันให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกได้
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๑ โครงการโรงเรียนอีโคสกูลอาเซียน
๒ โครงการอุดมศึกษาสีเขียวอาเซียน
๓ แนวคิดริเริ่มด้านการสื่อสาร การศึกษา และความ
ตระหนักสาธารณะระดับภูมภิ าค (CEPA)
๔ การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (SCP)

การจัดการเพื่อการดําเนินการ
กรอบสถาบัน
ในคํ า นํ า ของธรรมนู ญ อาเซี ย น ผู้ นํ า อาเซี ย นได้ ต กลงกั น ที่ จ ะให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในเรื่ องการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนยุคปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อกําหนดให้การอยู่ดีกินดี วิถีชีวิต และสวัสดิภาพของ
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ธรรมนูญดังกล่าวยืนยันซ้ํา ในฐานะเป็นหลักการ
ขั้ น พื้ น ฐานประการหนึ่ ง ถึ งการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมของภู มิภ าค ความสามารถที่ จ ะดํ า รงอยู่ อย่ า งยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตขั้นสูงของประชาชนอาเซียน
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (AMME) ซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐมนตรีที่ระบุไว้ในผนวก ๑ ของ
ธรรมนูญอาเซียน ที่ประชุมกันทุก ๆ สองปี จะทําหน้าที่ในการให้นโยบายและแนวทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความ
ร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและดําเนินการตาม ASPEN ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
AMME จะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) ที่ประชุมกันทุกปี และจะ
ให้คําแนะนํายุทธศาสตร์ในการดําเนินการตามและการติดตามและประเมินผล ASPEN
ภายใต้ ASOEN คณะทํางานต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อย่อย จะยังคงทําหน้าที่นําทางในการดําเนินการด้านเทคนิคและ
ขั้นปฏิบัติการสําหรับ ASPEN โดย ASOEN จะดําเนินการกํากับดูแลในภาพรวมสําหรับคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันเพื่อการดําเนินงานตาม ASPEN ในลักษณะ
เป็นองค์ รวมมากขึ้น มีคณะทํางานเจ็ด (๗) คณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน การดําเนินการตาม ASPEN ซึ่ ง
คณะทํางานเหล่านี้จะทําหน้าที่กํากับดูแลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทําขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการแต่ละแผน
• คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB)
• คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง(AWGCME)
• คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา (AWGWRM)
• คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC)
• คณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(AWGCC)
• คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (AWGCW)
• คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา(AWGEE)
ที่ปรากฏรายชื่อในภาคผนวก ๑ ของธรรมนูญอาเซียนด้วยก็คือ การประชุมภาคีความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดนอาเซียน (COP) ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม โดย
องค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา สององค์กร คือ AMME และ COP ดําเนินการได้ภายใต้อํานาจหน้าที่ที่
รับผิดชอบของตน อย่างไรก็ดี ลักษณะงานที่คาบเกี่ยวกันของทั้งสององค์กรนั้นต่างเกื้อหนุนกันและกันในการ
ดําเนินการตามประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของแผนงาน ASCC ๒๐๒๕ ตัวอย่างที่เด่นชัดของเรื่องนี้คือ การต่าง
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สนับสนุนกันและกันระหว่างแผนปฏิบัติการไปสู่ความร่วมมืออาเซียนด้านการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้าม
แดนด้วยวิธีการอนุวัต (แผนปฏิบัติการอาเซียนปลอดหมอกควัน) (ASEAN Haze-Free Roadmap) และลําดับ
ความสําคัญทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับที่ดินและไฟป่าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามที่ปรากฏ
ใน ASPEN
รัฐมนตรีอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อม (AMME&IAMME)
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN)
คณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC)
คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (AWGCW)
คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME)
คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC)
คณะทํางานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB)
คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา(AWGWRM)

สํานักเลขาธิการอาเซียนให้การสนับสนุนแก่องค์กรสถาบันเหล่านี้ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ในฐานะเป็นฐานทรัพยากร
และให้ คําแนะนําและข้อมู ลข่าวสาร นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการอาเซียนยังประสานเกี่ยวกั บการดําเนิ น
กิจกรรมและโครงการระดับภูมิภาคด้วย นอกเหนือไปจากการให้บริการสนับสนุนสําหรับการประชุมขององค์กร
ของอาเซีย น สํา นักงานเลขาธิการอาเซียนสร้ างความมั่น ใจในเรื่องการประสานงานที่ เหมาะสมในกิ จกรรมที่
เกี่ ยวข้องขององค์ กรสาขาต่า ง ๆ อื่ น ๆ ด้ว ย เพื่ อที่ จ ะส่ งเสริ มการทํา งานร่ว มกั นและเลี่ ย งการทํา งานซ้ํ าซ้ อน
นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการอาเซียนยังประสานงานระหว่างองค์กรอาเซียนและโครงการต่าง ๆ กับคู่เจรจา
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อาเซียนและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ในแง่ของการระดมทรัพยากร การดําเนินโครงการ และในการส่งเสริม
การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันโดยทั่วไป
ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จัดตั้งขึ้นในปี ๒๐๐๕ ที่เมือง Los Banos, ฟิลิปปินส์จะยังคง
ทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในเรื่องความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาล
องค์การภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค
อาเซียนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
การประสานงานข้ามสาขา
เนื่องจากลักษณะที่คาบเกี่ยวของประเด็นของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การประสานงานจึงมีความสําคัญยิ่ง ไม่เพียง
ระหว่างองค์กรย่อยของ ASOEN เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงระหว่างองค์กรสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ ASCC APSC และ
เสาต่าง ๆ ของ AEC สําหรับการดําเนินการ ASPEN ด้วย กลไกการประสานงานข้ามสาขาที่มีลักษณะเป็นสถาบัน
อาจจะต้องมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต หลังจากการปรึกษาหารือในระหว่าง ASOEN กับองค์กรสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้ว
หุ้นส่วนความร่วมมือ
หุ้นส่วนความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตาม ASPEN หุ้นส่วนที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคตได้แก่หุ้นส่วนคู่เจรจาและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน
องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ประชาสังคม รัฐบาลท้องถิ่น นักวิชาการ และสื่อมวลชน
หุ้นส่วนผู้ซึ่งต้องการจะเข้ามามีบทบาทในการดําเนินการตาม ASPEN ๒๐๑๖-๒๐๒๕ จะประสานงานกับสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน และ/หรือ ACB ในกรณีที่เหมาะสม ข้อเสนอแนวคิดริเริ่มควรจะสอดคล้องกับและเกื้อหนุนต่อ
ลําดับความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์และโครงการที่กําหนดไว้แล้ว ในแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการ
พิจารณาจากคณะทํางาน ASOEN ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ASOEN พิจารณาและเห็นชอบ
ในขณะเดียวกัน คณะทํางาน ASOEN แต่ละคณะและตัว ASOEN เอง ก็จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและช่วย
ประคับประคองความเป็นหุ้นส่วนกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันตามลําดับ โดยสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ใน
ฐานะเป็น องค์กรกลางที่ สํา คัญในการให้คําแนะนํา ที่จํ าเป็น แก่ องค์กรสาขาอาเซีย นแต่ล ะองค์ กร จะทํ าหน้า ที่
ช่วยเหลือในการอํานวยความสะดวกให้แก่และรักษาความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวนั้น
ยุทธศาสตร์ในการสื่อสาร
เพื่อให้การดําเนินการตาม ASPEN ประสบความสําเร็จ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และ
กับประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสิ่งจําเป็นในการที่จะให้ได้รับการสนับสนุน สร้างจิตสํานึก และส่งเสริมให้สังคม
โดยรวมมีการเข้าร่วมอย่างแข็งขันเพื่อการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
17

แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Communication Master Plan – ACMP) ที่จัดทําขึ้นในปี ๒๐๑๔
กําหนดกรอบการทํางานเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้าง และวิสัยทัศน์โดยรวมของอาเซียนและประชาคม
อาเซียนแก่ผู้รับชมสําคัญ ๆ รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน สตรีและเด็ก เยาวชนรัฐบาล ภาค
ธุรกิจ องค์กรประชาสังคม (CSOs) ผู้มีอิทธิพล สื่อสารมวลชน และผู้รับชมทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนแม่บท ACMP จะให้แนวทางในเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสารหลากหลายครอบคลุมสื่อแบบ
ดั้งเดิม สื่ออิเล็กทรอนิกและสื่อสังคม และในงานการตลาด เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและวัย และที่สามารถ
นําไปดําเนินการได้ในระดับของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนทั่วอาเซียน
แผนแม่บท ACMP ยังจะทําหน้าที่เป็นเครื่องมืออ้างอิงในจัดทําและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การสื่อสารอย่าง
ละเอียดที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและการดําเนินการตาม ASPEN ตามที่
จําเป็นด้วย
ตามที่ระบุไว้ในแผนงาน ASCC ๒๐๒๕ “สอดคล้องกับแผนแม่บท ACMP แผนงาน ASCC โดยการร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานและองค์กรอาเซียนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียจะพัฒนาเวที กลไก ยุทธศาสตร์ และแนวคิด
ริเริ่มที่จําเป็นเพื่อส่งเสริมจิตสํานึกและการเพิ่มคุณค่าให้แก่แผนงาน ASCC ๒๐๒๕ เพื่อที่จะให้เกิดผลทางด้านการ
สื่อสารมากยิ่งขึ้น”
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ASOEN ได้มีผลงาน/แนวคิดริเริ่มสําคัญ ๆ หลายประการที่ให้แนวทางสําหรับการสื่อสาร และ/หรือ
การเข้าถึงประชาชนโดยรวม เช่น รายงานสภาพสิ่งแวดล้อมอาเซียน (SOERs) ที่ออกมาเป็นระยะ ๆ การรายงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (ASEAN Biodiversity Outlooks - ABOs) เมืองอาเซียนยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรางวัลอีโคสกูลอาเซียน เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมอาเซียน และการปฏิบัติการออนไลน์เกี่ยวกับหมอก
ควัน และกิจกรรมที่/วัสดุเกี่ยวกับการสื่อสาร การศึกษา และการสร้างจิตสํานึก (CEPA) อื่น ๆ โดยส่วนประกอบ
CEPA ยังรวมไว้ในโครงการและกิจกรรมที่กําหนดขึ้นภายใต้ ASPEN ด้วย
การระดมทรัพยากร
การระดมทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และวัสดุอุปกรณ์ เป็นกุญแจ
สําคัญในการทําให้การดําเนินการตาม ASPEN ประสบความสําเร็จ ประเทศสมาชิกอาเซียนช่วยจัดสรรทรัพยากร
ให้เพื่อการดําเนินการตาม ASPEN ในหลาย ๆ ทาง เช่น ผ่านการสนับสนุนการทํางานของสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน การช่วยเหลือในรูปสิ่งของเพื่อดําเนินการโครงการ หรือ การบริจาคโดยสมัครใจแก่กองทุนอาเซียนที่จัดตั้ง
ขึ้นแล้ว รวมทั้ง กองทุนความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน
นอกจากประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว แหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพอื่น ๆ สําหรับการดําเนินการตาม ASPEN ภายใน
กลไกความร่ ว มมื ออาเซี ย น ได้ แก่ กองทุ น ทรั ส ต์ คู่เ จรจาอาเซี ย น เช่ น กองทุ น ความร่ ว มมื ออาเซี ย นบวกสาม
(ASEAN Plus Three Cooperation Fund) กองทุนความร่วมมือจีน (China Cooperation Fund) กองทุน
บูรณาการอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Integration Fund) กองทุนความร่วมมืออาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN18

ROK Cooperation Fund) และกองทุนสีเขียวอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Green Fund) โครงการ
ความร่วมมือคู่เจรจาอาเซียน เช่น กลไกการเจรจาอียู-อาเซียนระดับภูมิภาค (READI) โดยสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนจะทําหน้าที่อํานวยความสะดวกกระบวนการประเมินและเห็นชอบโครงการอาเซียนสําหรับโครงการต่าง ๆ
ที่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนทรัสต์และโครงการความร่วมมือเหล่านี้
อาเซียนจะยังคงสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือกับคู่เจรจาและหุ้นส่วนการพัฒนา องค์การระหว่างประเทศ
หรือองค์กรระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาคอื่น ๆ องค์กรประชาสังคม และองค์กรอื่น ๆ สําหรับการระดมทรัพยากร
ในขณะที่ ASOEN และองค์กรย่อยควรจะเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดและเสาะหาการสนับสนุนทางการเงินที่
จําเป็นเพื่อดําเนินโครงการ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งทํางานร่วมกับ ASOEN ในกิจกรรมทุกประเภทและยัง
ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมที่สําคัญกับคู่เจรจาและหุ้นส่วนการพัฒนาต่าง ๆ ของอาเซียนและกลุ่มทางการเงินภายนอก
อื่น ๆ จะทําหน้าที่ช่วยเหลือ ASOEN ด้วย ในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
การติดตามและประเมินผล (M&E)
การติดตาม
กรอบการติดตามและประเมินผล (M&E) ทั่วทั้งอาเซียนได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวทาง SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic และ Time-bound) เพื่อติดตาม ประเมินผล และประเมินการบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ภายใต้ผลที่คาดหวังหลัก (key result areas) ๑๘ ประการ และบรรลุถึงมาตรการเชิง
ยุทธศาสตร์ ๑๐๙ ข้อ ที่องค์กรสาขาที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ตามที่วางกรอบไว้ในแผนงาน ASCC ๒๐๒๕
จะมีการจัดทําดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของงาน (key Performance Indicators-KPIs) ขึ้น สําหรับโครงการและกิจกรรม
ภายใต้ลําดับความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ใน ASPEN แต่ละรายการ สอดคล้องกับระบบ M&E ของ
แผนงาน ASCC ๒๐๒๕ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เนื่องจากกิจกรรมของภาคสิ่งแวดล้อมจํานวนมากเกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติด้วย จึงจําเป็นต้องมีการพิจารณาเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อ
ปรับดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ให้เข้ากับดัชนีชี้วัดของ SDGs ด้วย
เนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะพบได้ในเสา APSC และ AEC จึงอาจจําเป็นต้องปรับกลไกการติดตามที่
คาบเกี่ ย วเสาอื่ น ให้ เ ข้า ที่ เพื่ อที่จ ะติด ตามความเชื่ อมโยงคาบเกี่ ย วเหล่า นี้ ในระหว่ างเสาทั้ งสามของประชาคม
อาเซียน
การรายงานประจําปีความก้าวหน้าและความสําเร็จหรืออย่างอื่นของกิจกรรมที่กําหนดไว้แต่ละอย่างให้เสนอขึ้นใน
คณะทํางาน ASOEN แต่ละกลุ่ม และในการประชุม ASOEN โดยผู้เสนอ/ประธานของคณะทํางานหรือการประชุม
การประเมินผล
การพิจารณาทบทวนกลางเทอมและการประเมินผลความก้าวหน้าภายใต้ ASPEN อาจกระทําได้ ณ กลางเทอม
ของระยะเวลา ๑๐ ปี ของช่วงระยะเวลาแผนงาน ASCC ทั้งหมด กล่าวคือ หลังจาก ๕ ปี ของการดําเนินการ
ในขณะที่การพิจารณาทบทวนขั้นสุดท้ายและการประเมินผลสําหรับ ASPEN จะมีความสมบูรณ์ในช่วงสุดท้ายของ
ระยะเวลาแผนงาน ๑๐ ปี ของ ASCC
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
๑. บทนํา
A. ความเป็นมา
ภูมิภาคอาเซียนอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและสังคม แม้ว่าจะมีพื้นที่เพียง ๓% ของแผ่นดินโลก แต่
ครอบคลุ มพื้น ที่สํา คัย ๔ แห่งที่ มีความหลากหลายทางชี วภาพและมีป ระเทศที่ มีความหลากหลายมากถึง ๑๗
ประเทศซึ่งมีระดับความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงเป็นพิเศษ ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของ
ภู มิภ าคมี ความสํ า คั ญ ต่ อเศรษฐกิ จ สั ง คมและ ความเป็ น อยู่ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อมของประชาชนในอาเซี ย นซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อการทําเกษตรกรรมความมั่นคงด้านอาหารและการดํารงชีวิตและการรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ภูมิภาคนี้กําลังประสบกับการเติบโตของประชากรการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคและรูปแบบการบริโ ภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมี ชีวิตและระบบนิเวศน์ ปัจจัยเหล่า นี้
สามารถนําไปสู่ความกดดันต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ จากการเพิ่มขึ้นของการตัดไม้ทําลาย
ป่ า การทํ า ให้ ส ภาพการเกษตรทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น การแปลงที่ ดิ น การพั ง ทลายของยี น และการเก็ บ เกี่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่ไม่ยั่งยืน เช่น การประมง เหมืองแร่ และสัตว์ป่า การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตความมั่นคงด้านอาหารและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การจัดการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนสําคัญใน
การอนุรักษ์ชีวภาพและระบบนิเวศน์ของอาเซียนอย่างยั่งยืน
ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญของการปกป้องและสนับสนุนระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภูมิภาค ประเทศกําลังดําเนินการในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตามกฎหมายใน
ประเทศต่าง ๆ และประเด็นสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย ๑๕ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ การปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนการจัดการป่าอย่างยั่งยืน การต่อสู้กับการเสื่อมโทรมของดิน และ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ลงนามอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น อนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และอนุสัญญา Ramsar
ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ๒๕๕๔-๒๐๒๐ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไอจิ
แม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะเป็นบวก แต่ก็จําเป็นต้องมีการพยายามร่วมกันมากขึ้นเพื่อหาแนวทางในการลดความสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน ในระดับภูมิภาคมีความยินดีที่ทราบว่าประเทศในอาเซียนได้ยอมรับความ
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จําเป็นในการร่วมมือข้ามพรมแดนเป็นเครื่องมือสําคัญในการอนุรักษ์ ASPEN มีแผนคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริม
การดําเนินการร่วมกันดังกล่าวผ่านความร่วมมือและการดําเนินการร่วมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน จะช่วยให้
สามารถจัด การกับความสูญเสียทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในขณะเดียวกันก็ช่ วยส่งเสริ ม
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน (ii) ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (iii) ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร (iv)
การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (v) การจัดการความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
(vi) ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน
B. ผลสัมฤทธิ์
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดําเนินมาตรการในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและได้พยายามติดตามและรายงาน
ความคืบหน้า ทั้ง ๑๐ ประเทศมีส่วนร่วมในรายงานแห่งชาติที่ห้าถึงอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
รายงานความคืบหน้าในการใช้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติและความ
คืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพของไอจิ
ประเทศต่างๆได้เริ่มริเริ่มข้ามเขตแดนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปกป้องระบบนิเวศป่าไม้ การริเริ่มด้านการดําเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (BCI) และหัวใจของเกาะบอร์เนียว (HoB) เป็น
ตัวอย่างของโครงการข้ามแดน BCI มีเป้าหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยการอนุรักษ์ภูมิประเทศที่ตัดกับเขตเศรษฐกิจของภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดจาก
กันของระบบนิเวศ ความร่วมมือระหว่างบรูไนดารุสซาลามอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อปกป้องป่าที่เหลืออยู่บน
เกาะบอร์เนียวครอบคลุมพื้นที่ ๒๒ ล้านเฮกตาร์
โครงการริเริ่มอื่น ๆ ในภูมิภาครวมถึงโครงการอุทยานมรดกอาเซียนที่มุ่งเน้นความหลากหลายทางชีวภาพและ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุทยานมรดกแห่งเอเชีย (ASEAN Heritage Parks) ประกอบด้วยเครือข่าย
๓๘ เขตคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงระบบนิเวศและสายพันธุ์ที่เป็นตัวแทนของอาเซียนได้ดีที่สุด เครือข่ายการบังคับใช้
สัตว์ป่าแห่งชาติของอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการจัดการกับการแสวงประโยชน์ที่ผิดกฎหมายและการค้าสัตว์ชนิด
ที่จดทะเบียนในอนุสัญญา CITES ในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนยังร่วมมือกับหน่วยงานผู้บริจาคและหน่วยงานใน
การพัฒนาเพื่อดําเนินโครงการริเริ่มด้านการอนุรักษ์ต่างๆเช่นโครงการอาเซียน - เยอรมันเพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและโครงการอนุรักษ์แอฟฟริกา - สหภาพยุโรปในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง
อาเซียนมองว่าป่าไม้เป็นแหล่งที่สําคัญของพืชที่มีสรรพคุณทางยาซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมพื้นเมืองและยา
แผนโบราณในภู มิ ภ าค ในการรั บ รู้ ถึง ความสํ า คั ญ ของพื ช พื้ น เมื อ งต่ อ สุ ข ภาพและวั ฒ นธรรมของคนอาเซี ย น
อาเซียนได้ตีพิมพ์ผลงานการรวบรวมพืชสมุนไพรและสมุนไพรจํานวน ๙๐ ชนิดที่พบในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็น
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ข้อมูลอ้างอิงสําหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการสร้าง การใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
พื้นฐานอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนในชุมชนชนบท
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังดําเนินการระดับประเทศที่สนับสนุนการรักษาและเพิ่มพื้นที่คุ้มครอง
กิจกรรมปลูกป่าและการจัดการป่าชุมชน
C. วัตถุประสงค์
ใน ๑๐ ปีข้างหน้าเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการ AWGNCB คือ:
๑) เพื่อให้มั่นใจว่าภายในปีพ. ศ. ๒๕๖๘ ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนมีคุณค่ารักษารักษาฟื้นฟู
นํามาใช้อย่างชาญฉลาดและให้ผลประโยชน์ที่จําเป็นต่อประชาชนของตน
๒) ส่งเสริมความยืดหยุ่ นตามธรรมชาติ และการใช้วิธีการแบบบูรณาการเชิงนิ เวศ (เพื่อการปรับตัว ของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ)
D. วิธีการดําเนินการ
คณะทํางานด้านการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน (AWGNCB) โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน (ACB) จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆของยุทธศาสตร์นี้ จะมีการหารือและประสานงานกับหน่วยงานภาคีอื่น ๆ และ / หรือคู่
ค้าเช่นเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน (ASOF) เพื่อทําหน้าที่ข้ามภาคส่วนและข้ามเสากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
นิเ วศชายฝั่งทะเลและชายฝั่ งจะต้ องดํ า เนิ น การร่ วมกั บ คณะทํา งานอาเซีย นด้า นสิ่ งแวดล้ อมชายฝั่งและทะเล
(AWGCME) AWGNCB และ AWGCME จะประสานงานตามความจําเป็นสําหรับปัญหาที่ทับซ้อนกัน

---------------------------------------๑๐

ibid.
ACB (๒๐๑๐) ASEAN Biodiversity Outlook.ASEAN Centre for Biodiversity, Los Baños, ฟิลิปปินส์.
๑๒
Sittichai, N., et al. (๒๐๑๔) Herbal Medicines Used in Primary Health Care in ASEAN, Department for
Development of Thai Traditional และ Alternative Medicine Ministry of Public Health, Nonthaburi, ไทย.
๑๓
ASEAN Secretariat (๒๐๑๐) ASEAN Herbal และ Medicinal Plants ASEAN Secretariat, Jakarta, อินโดนีเซีย.
๑๑
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AWGNCB จะดูแลเรื่องการวางแผนปัญหาทางเทคนิคและการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ลําดับความสําคัญนี้
โดยได้รับการสนับสนุนจาก ACB ในขณะที่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนจะเป็น
ผู้ให้นโยบายและแนวทางเชิงยุทธศาสตร์สําหรับการดําเนินงานของตนประเทศผู้นําของแต่ละโครงการ / ภายใต้
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์คาดว่าจะพัฒนาข้อเสนอของแผนงานการดําเนินงานโดยละเอียดดําเนินกิจกรรมร่วมกับ
AMS และ ASEC รวมถึงการปรับปรุงความก้าวหน้าอย่างสม่ําเสมอให้แก่ AWGNCB
E. หุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมภายใต้ความสําคัญทางยุทธศาสตร์นี้สามารถดําเนินการผ่านความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคกับองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ คู่ค้าที่มีศักยภาพหรือ
เวทีหารือประกอบด้วยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment), โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP), องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, มหาวิทยาลัย
สหประชาชาติ, สํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (SCBD), Southeast ศูนย์ข้อมูล
การศึกษาและวิจัยทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย (SEARCA), ศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก
(GBIF) และเครือข่ายการสังเกตการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียแปซิฟิกและเครือข่ายสังเกตการณ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลก (AP-BON/GEO-BON)
กิจกรรมอาจดําเนินการผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนจาก Dialogue / Development Partners เช่น
Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) อินเดีย (อาเซียน - อินเดีย) สํานักงาน
พัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ประเทศนอร์เวย์รวมทั้งความร่วมมือพหุภาคีเช่น (EU) และ
อาเซียนบวกสามประเทศ (จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี)
องค์กรอื่น ๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในภูมิภาคเช่นศูนย์
เพื่อคนและป่าไม้ (RECOFTC) และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คําปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ หรือสนับสนุนกิจกรรมของ AWGNCB

23

๒. แผนงานและกิจกรรม๑๔
ผลสัมฤทธิ์และดัชนีชี้วัด
กิจกรรม
แผนงาน ๑: การอนุรักษ์พื้นที่สําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนบนบก รวมถึงพื้นที่คุ้มครอง
(a) พื้นที่คุ้มครอง (รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ)
1. พัฒนาแผนผังภูมภิ าคของพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่สาํ คัญทางบก (รวมถึงแนว
พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบก
เขตแดน)
ร้อยละ X ของพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกที่ได้
2. กําหนดพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกเพื่อคุ้มครอง (เช่น อุทยานมรดกอาเซียน
กําหนดไว้
Ramsar Sites)
พื้นฐาน: ร้อยละ
3. จัดทําแผนจัดการมรดกของอาเซียนและแผนการจัดการตามพื้นที่
พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่น้อยกว่าอีก ๖ แห่ง 4. ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามผลในประเด็นสําคัญ
5. ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ (เช่นการจัดการข้ามพรมแดน) เช่นการบังคับ
ที่กําหนดให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียน
ใช้การอนุรักษ์ระบบนิเวศและชนิดการฟื้นฟูการปรับปรุงด้านการดํารงชีวิตและความ
พื้นฐาน: X อุทยานมรดกอาเซียน
ยืดหยุ่นของชุมชน และสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์
ที่ตั้งอื่ น ๆ เช่ น Ramsar Sites นกที่สํ าคัญและพื้นที่ ความ 6. รวบรวมแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและบทเรียนที่ได้เรียนรู้และพัฒนาแนวทางในกรณีที่จําเป็น
หลากหลายทางชีวภาพ UNESCO World Heritage Sites ฯลฯ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพยากร
8. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการพื้นที่คมุ้ ครอง
การจัดการพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงพื้นที่ข้ามพรมแดน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 9. ส่งเสริมความร่วมมือกับโครงการต่างๆเช่น UNESCO, IPAP, CBD และข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมพหุภาคีอื่น ๆ
บริเวณอุทยานมรดกอาเซียน)
10. ดําเนินการศึกษาเพื่อระบุระบบนิเวศและบริการทีส่ ําคัญของพวกเขา
บริการจากระบบนิเวศรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
11. ดําเนินการโครงการนําร่องเกี่ยวกับการจ่ายเพื่อบริการจากระบบนิเวศของประเทศ
ระบบนิเวศน์ทสี่ ําคัญจะถูกจําแนกและประเมินมูลค่าบริการ
สมาชิกอาเซียนบางประเทศ
12. พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประเมินความหลากหลาย
การจ่ายเพื่อบริการจากระบบนิเวศ
ทางชีวภาพและระบบนิเวศน์รวมทั้งกลไกในการแบ่งปันผลประโยชน์
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ประเทศผู้นํา

รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

เพิ่มการสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภูมิภาค
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการจ่ายเพื่อบริการจากระบบ
นิเวศ
b) การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
จํานวนชนิดที่ได้รบั การคุม้ ครองรวมทั้งชนิดพันธุ์อพยพ
[พืชชนิด - GSPC]
แผนปฏิบัติการอาเซียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์รวมทั้ง
ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์และอพยพเข้าถิ่น
จํานวนโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับ
อนุกรมวิธาน

(c) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species: IAS)
ปรับปรุงการจัดการชนิดพันธุต์ ่างถิ่นที่รุกราน
ทะเบียนรายชื่อรายการตรวจสอบของ IAS ต่อประเทศและ
รูปแบบการแนะนํา

13. เพิ่มการสนับสนุนการดํารงชีวิตในพื้นที่มรดกของอาเซียนเชื่อมโยงการอนุรักษ์และการ
ปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจของชุมชน

รอยืนยัน

1. ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของอาเซียนในอนุสัญญาและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีอื่น ๆ
(เช่น CMS, CITES, Ramsar)
2. พัฒนาและดําเนินแผนปฏิบัติการอาเซียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้วครองชนิดพันธุ์ รวมถึง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของอาเซี ย นเพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า สั ต ว์ ป่ า
(ASEAN-WEN); เทคโนโลยีใหม่ของ แผนงาน/แนวทางร่วมกัน ในการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่
อาศั ย สั ต ว์ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ์ โครงการ/โครงการร่ ว มกั น ในการคุ้ ม ครองพั น ธุ์ อ พยพที่ ใ กล้
สู ญ พั น ธุ์ และ โครงการริ เ ริ่ ม ระดั บ ภู มิ ภ าคสํ า หรั บ สวนสั ต ว์ แ ละเครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรม
3. สํารวจความร่วมมือกับ ASEAN-WEN ในการจัดตั้งเครือข่ายการบังคับใช้ข้ามพรมแดน
เพื่อการลักลอบล่าสัตว์ป่าและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางพันธุกรรม

เวียดนาม

4. ติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่คัดเลือกของภูมภิ าค (จัดลําดับความสําคัญชนิด
พันธุ์ฉพาะถิ่นของอาเซียน)
5. ดําเนินการโครงการสร้างขีดความสามารถด้านอนุกรมวิธาน
6. จัดตั้งเครือข่ายนักอนุกรมวิธาน
7. เสริมสร้างฐานข้อมูลอาเซียนที่มลี กั ษณะเฉพาะสําหรับการจัดการสัตว์ป่า
8. ส่งเสริมการศึกษาและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ (CEPA)

เวียดนาม

1. ดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพและกิจกรรมการแบ่งปันข้อมูล
2. จัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านอนุกรมวิธานและชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่นที่รุกราน
3. ควบคุมการบุกรุกของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นภายในภูมิภาค

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
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เวียดนาม

เวียดนาม

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

(d) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบูรราการความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับนโยบาย
1. ดําเนินการกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับ
แผนงานและโครงการด้านต่างๆและโครงการพัฒนาต่างๆ
ภาคอุตสาหกรรมและแนวการผลิต
2. [บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม]
3. พัฒนาแนวทางสําหรับ [ความหลากหลายทางชีวภาพ]
กรณีศึกษาธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ทําเอกสารแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ และกรณีศึกษาเกีย่ วกับธุรกิจและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
แนวทางเชื่อมโยงธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ
5. พัฒนาแนวทางภาคเพื่อสนับสนุนธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ
6. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพใน
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ (สอดคล้องกับ CBD Global
ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค
Partnership on Business และ Biodiversity)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
7. เพิ่มความตระหนักรู้และการสื่อสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทาง
ภูมิอากาศเป็นหลัก
ชีวภาพกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
8. ให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
9. ดําเนินการชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อการปกป้องที่ดีขึ้นและการสนับสนุนการดํารงชีวิต
(e) การฟื้นฟูระบบนิเวศ
X% ของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมที่ระบุจะได้รับการบูรณะ
1. ทําแผนที่ระดับภูมภิ าคของระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม
พื้นฐาน: X%
2. ดําเนินโครงการนําร่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ
(f) สุขภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
การรวบรวมแนวปฏิบัติทดี่ ีเกี่ยวกับสุขภาพและความ
1. ส่งเสริม เผนแพร่ข้อมูลให้เกิดการความตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทาง
หลากหลายทางชีวภาพ
ชีวภาพในด้านความเชื่อมโยงด้านสุขภาพ
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
3. เพิ่มการเข้าถึงความรู้และการปฏิบัติในท้องถิ่นเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ และอาหาร
พื้นบ้าน
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[มาเลเซีย]
[มาเลเซีย]
[มาเลเซีย]
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

แผนงาน๒: ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
การรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดเี กีย่ วกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเขตภาคพื้นอาเซียน
แนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
X จํานวนเมืองตระหนักถึงดัชนีสิงคโปร์ในความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเมือง
แผนงาน๓: ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเกษตร
โครงการนําร่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับความ
หลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงด้านอาหาร
แผนงาน๔: การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีนโยบายมาตรการทาง
ปกครองหรือกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงการเป็นภาคีพิธีสารนาโก
ย่า
จํานวนเจ้าหน้าที่และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลักเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สิงคโปร์

2. จัดศึกษาดูงาน

สิงคโปร์

1. รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ธนาคารพันธุกรรม, การดัดแปลงยีนส์)
และจัดลําดับความสําคัญเพื่อความมั่นทางความหลากหลายทางชีวภาพและอาหาร
2. แลกเปลีย่ นประสบการณ์ด้านแบบปฏิบัติที่ดีในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ไทย

1. สร้างขีดความสามารถให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ABS จัดการและใช้มาตรการ ABS (ดูโครงการ UNEP-GEF)
2. แลกเปลีย่ นข้อมูลประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและใช้ระบบ ABS

เวียดนาม

3. ออกแบบและใช้นักบินบางคนในระบบ ABS ในบางประเทศสมาชิกอาเซียน

เวียดนาม

4. พัฒนาห้องสมุดดิจติ อลความรู้แบบดั้งเดิมเกีย่ วกับทรัพยากรพันธุกรรม

เวียดนาม

การศึกษานําร่องเกี่ยวกับระบบการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์
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ไทย

เวียดนาม

ดําเนินงานจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากร
พันธุกรรมมีการ
แผนงาน๕: การสื่อสาร การศึกษา และการให้ความรูส้ าธารณะ (CEPA) (รวมถึงการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ)
[การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ]
รายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน
1. พัฒนา ABO ทุก ๕ ปี
(ASEAN Biodiversity Outlook: ABO)
2. ติดตามและประเมินผลความคืบหน้าเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
การประชุมอาเซียนเกีย่ วกับการดําเนินการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาเซียน (ASEAN CHM) ที่ใช้
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนและผูม้ ีส่วนได้เสีย
ตัวชี้วัด: จํานวนการเข้าชม X รายปี / รวม

3. ระบุประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญที่จะแบ่งปันและอภิปรายในที่ประชุม
อาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนาข้อเสนอแนะที่สําคัญสําหรับการพิจารณาของผู้กําหนดนโยบายอาเซียน

ACB
ACB
ACB

5. ทํานุบํารุงเสริมสร้าง CHM อาเซียน
6. รักษาฐานข้อมูลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ACB
ACB

7. ยอมรับข้อมูลสําคัญที่จะแบ่งปันในระดับภูมิภาค

ACB

8. พัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถทํางานร่วมกันได้

ACB

แผนงาน๖: ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB)
การให้สัตยาบันศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน 1. ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัตยาบันข้อตกลงจัดตั้ง ACB.
(ACB) ทุกประเทศ
ความยั่งยืนของ ACB

ACB

2. ทบทวนและให้คําแนะนําเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการและการจัดการ
ABS

ตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้:
- จํานวนเงินที่ระดมทุน X
- X จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
- X จํานวนเงินร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน (สร้างรายได้
และเงินสด)
28

ACB
ACB

เพิ่มขีดความสามารถของ ACB ในการสนับสนุนประเทศ
สมาชิกอาเซียนและความพยายามในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้:
- ข้อเสนอแนะที่สําคัญของการทบทวนสถาบัน ACB
- - จํานวนงบภูมิภาค (เทคนิค / นโยบาย)
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๒: สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
๑. บทนํา
A. ความเป็นมา
ภูมิภาคอาเซียนมีความหลากหลายมาก รองรับร้อยละ ๗๕ ของปะการังทั่วโลก ๖ ใน ๗ ชนิดของเต่าทะเลและ
๕๑ ใน ๗๐ ชนิดของป่าชายเลนทั่วโลกโดยมีหลายชนิดที่มีถิ่นอาศัยในภูมิภาคนี้ ภูมิภาคนี้มีแนวปะการังที่มี
ความหลากหลายและกว้างขวางมากที่สุดในโลกซึ่งมีปริมาณมากกว่าร้อยละ ๒๘ (เกือบ ๗๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร) ของทั้งหมดทั่วโลกและส่วนใหญ่ประกอบด้วยแนวปะการังแนวปะการังค่าประมาณประจําปีของ
บริการระบบนิเวศจากแนวปะการัง มีมูลค่าถึง ๑๑๒.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ป่าชายเลนเพียงอย่าง
เดียวคิดเป็นมูลค่า ๕.๑ พันล้านเหรียญสหรัฐการผลิตประมงทะเลในภูมิภาคนี้เป็นส่วนประกอบสําคัญของ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนชายฝั่งโดยมีการผลิตชั้นนําของอินโดนีเซีย รองลงมาคือเวียดนาม
เมียนมา และฟิลิปปินส์ .
ประชากรที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วและการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน
ทําให้เกิดความต้องการและแรงกดดันที่รุนแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหล่งทรัพยากรเหล่านี้อยู่
ภายใต้การคุกคามจากหลายปัจจัยรวมถึงการประมง ประมงแบบทําลายล้าง มลพิษจากกิจกรรมของมนุษย์
การรั่ว ไหลของน้ํา มัน ), การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ
ยกตัวอย่างเช่นในปี ๒๕๔๓ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีป่าชายเลนมากกว่า ๔.๖ ล้านเฮกตาร์ แต่นับ แต่นั้นมา
สูญเสียไปประมาณร้อยละ ๒ ต่อปีเนื่องจากการตัดไม้ทําลายป่า ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบในทางลบต่อแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญทําหน้าที่เป็นเขตกันชนที่มีผลกระทบต่อสภาพ
อากาศที่เป็นธรรมชาติและยังคงรักษาวัฏจักรของน้ําและดํารงชีพให้กับชุมชนหลายแห่งในภูมิภาคอาเซียน
ยกเว้นประเทศลาวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดกําลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างใน
การจัดการและปกป้องสภาพแวดล้อมชายฝั่งและทะเลที่กว้างขวาง (ii) การลดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีว ภาพ (iii) การเพิ่มมลภาวะทางทะเลและชายฝั่งจากสารอาหาร
eutrophication และเศษขยะทางทะเล (เช่นขยะพลาสติก), (iv) การกําจัดและการกําจัดที่ผิดกฎหมาย (v)
การเพิ่มขึ้นของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ (vi) การจัดการและการจัดการที่ไม่ดี
หลายสายพันธุ์ที่มีความสําคัญทางการค้า (ปลาทูน่าปลากระป๋องและปลาแมคเคอเรล) ที่อยู่ในภูมิภาคนี้กําลัง
ตกอยู่ในอันตรายจากการถูกทําลายโดยการประมาทเลินเล่อทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทะเลและชายฝั่งและคุกคามความมั่นคงด้านอาหาร ปัญหามลพิษทางทะเลได้รับความสนใจเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีรายงานของของขยะตามหมู่เกาะในทะเลเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับ
การพาดหัวข่าว อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจาก ๐.๑๔ ° C ถึง ๐.๒๐ ° C ต่อทศวรรษนับตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๙๖๐
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตของชายฝั่งและมหาสมุทรตลอดจนส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวชายฝั่งทะเล บางประเทศในอาเซียนมีมาตรการด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเช่นการออกใบอนุญาตการประมง การตัดไม้ และการเก็บเกี่ยวป่า
ชายเลน อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากความ
ล้มเหลวในการบังคับใช้และการขาดการสนับสนุนสําหรับชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการดํารงชีพของประชาชนในอาเซียนตลอดจน
การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมในภู มิภ าคอาเซี ยนเป็น สิ่ง สํ าคัญ สํ าหรั บประเทศสมาชิ ก อาเซีย นเพื่ อหารือ
ประสานงานและเอาชนะความท้าทายสําคัญ ๆ เหล่านี้ในทะเลและทะเลเพื่อให้มั่นใจว่าอาเซียน ชายฝั่งและ
สภาพแวดล้อมทางทะเลมีการจัดการอย่างยั่งยืนระบบนิเวศตัวแทนพื้นที่เก่าแก่และชนิดได้รับการคุ้มครองและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการจัดการอย่างยั่งยืน
ในระดับโลกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในปี พ. ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๒ และเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพของไอจิของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) รวมทั้งมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย ๑๔ (Life Below Water) ซึ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
อาเซียนที่จะมุ่งเน้นประเด็นเหล่านี้เพื่อบรรลุเป้าหมายใน ASCC Blueprint ๒๐๒๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและต่อเนื่องทางทะเลในลักษณะที่ยั่งยืนต้องใช้วิธีการที่ครอบคลุมบูรณา
การและมีการประสานงานในด้านนโยบายกฎหมายการจัดสถาบันการเงิน การลงทุน มาตรการการจัดการและ
การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ASPEN มีแผนคาดการณ์ล่วงหน้าสําหรับ ๑๐ ปีข้างหน้า
เพื่อส่งเสริมการดําเนินการร่วมกันผ่านความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือ
กั บ ความท้ า ทายที่ สํ า คั ญ ในการจั ด การและปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อมชายฝั่ ง และทะเล ความพยายามภายใต้
ความสําคัญทางยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นไปที่ด้านการเขียนแผนงาน ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) การอนุรักษ์ชายฝั่ง
ทะเลและชายฝั่งทะเลที่สําคัญ (๒) การอนุรักษ์สัตว์น้ําชายฝั่งทะเลและสัตว์น้ําที่ใกล้สูญพันธุ์ (iii) การลดการ
รั่วไหลของน้ํามันและการรั่วไหลของน้ํามัน (๔) การลดมลพิษทางทะเล (vi) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ (vii) การจัดการชายฝั่งแบบผสมผสานและการวางแผนเชิง
พื้นที่ทางทะเล

31

B. ผลสัมฤทธิ์
มีการริเริ่มอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลการจัดการแนวปะการังตลอดจนกิจกรรมและการรณรงค์ด้านการ
สื่อสารและการศึกษาเพื่อช่วยในการป้องกันน้ําทะเลที่ใช้ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนได้รับรองมาตรฐานอาเซียน
ด้านน้าทางทะเล (AMWQC) และฐานมรดกทางทะเลในปี พ. ศ. ๒๕๔๕ โดยอาเซียนได้รับรองคุณภาพน้ําทาง
ทะเลร่วมกันเพื่อป้องกันชายฝั่งและทางทะเล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ หลังจากที่มีการใช้ AMWQC
อาเซียนได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ําทะเลอาเซียน: แนวทางการจัดการและคู่มือการตรวจสอบในปี
๒๕๕๑ กลไกอาเซียนเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังการขจัดคราบสกปรกและการกําจัดกากตะกอนทะเลในทะเลยัง
ได้รับการยอมรั บจากรัฐมนตรี สิ่งแวดล้อมอาเซียนในช่วงที่ประชุมอาเซียนครั้งที่ ๑๑ การประชุมรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อม (AMME) ในปีพ. ศ. ๒๕๕๒ วัตถุประสงค์ของกลไกนี้คือเพื่อให้มั่นใจว่ามีการประสานงานระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการควบคุมกิจกรรมการแยกตะกอนจากเรือบรรทุกน้ํามันและส่งเสริมการทิ้งกาก
ตะกอนจากโรงงานอย่างถูกต้อง
สิ่งพิมพ์ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการจัดทําโดยศูนย์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของอาเซียน (ACB) เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้กําหนดนโยบายนักวางแผนและนักบริหารอุทยานใน
การจั ด การพื้ นที่ คุ้ ม ครองทางทะเลเพื่ อช่ว ยฟื้น ฟู แ ละปกป้ องชายฝั่ง ทะเล ทรัพ ยากรในภู มิภ าค ด้ ว ยการ
สนับสนุนจาก ACB AWGCME ได้ดําเนินการพัฒนาอินเทอร์เฟซแบบออฟไลน์และออนไลน์สําหรับการเข้ารหัส
ชนิดและพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน ฐานข้อมูลแบบออฟไลน์และออนไลน์คาดว่าจะอํานวยความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
การดําเนินโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน - เกาหลี (AKECOP) ระยะที่ ๘ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือพิเศษอาเซียน - เกาหลีใต้ซึ่งมีชื่อว่าการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรมทาง
บกและป่าโกงกาง และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนยังคงเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศสมาชิก อาเซียน ในการจั ดการป่าไม้และระบบนิเวศของป่าชายเลนโดยการให้สิ่งมีชีวิต ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในระดับต่ําคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่ฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมและ
รักษาชีวมวลของไม้เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
หลักสู ตรเตรียมความพร้ อมรับมือกับมลพิษทางอากาศการตอบสนองและความร่ว มมื อในการตอบโต้แรก
(ระดับ ๑) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีโดยได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากกองทุนความร่วมมือพิเศษอาเซียน - เกาหลี (SCF) การฝึกอบรม ครั้งที่ ๒ ผู้วางแผน
(ระดับ ๒) ในการตอบสนองการรั่วไหลของน้ํามันจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เมือง
ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
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C. วัตถุประสงค์:
ใน ๑๐ ปีข้างหน้าวัตถุประสงค์หลักของ AWGCME Action Pan คือ:
๑) เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมชายฝั่งและทะเลของอาเซียนได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน ระบบนิเวศน์ที่เป็น
ตัวแทนพื้นที่เก่าแก่และสายพันธุ์ได้รับความคุ้มครอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการจัดการอย่า งยั่งยืน และ
ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการปลูกฝัง
๒) เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลและทะเลที่สะอาดและมีสุ ขภาพดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
อาเซียนโดยการลดภัยคุกคามจากมนุษย์สู่ระบบนิเวศชายฝั่งและทางทะเล
เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเลอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนด้วยแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดีและนโยบายที่เข้มแข็ง
D. วิธีการดําเนินการ
กลุ่ม อาเซี ย นด้ านสิ่ งแวดล้อมชายฝั่ ง และทะเล (AWGCME) จะเป็น หน่ว ยงานหลัก ที่รับ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของพื้นที่ความสําคัญทางยุทธศาสตร์นี้ประสานงานกับศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของอาเซียน (ACB) และคณะทํางานด้านการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของอาเซียน (AWGNCB ) เช่นเดียวกับกลุ่มการทํางานอื่น ๆ และหน่วยงานภาคีและ / หรือหุ้นส่วน (เช่น
การเกษตรการคมนาคมทางทะเลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง
AWGCME จะดูแลเรื่องการวางแผนเทคนิคและการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ลําดับความสําคัญนี้ขณะที่
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมจะให้คําแนะนําด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สําหรับการดําเนินงานของตนประเทศผู้นําของแต่ละโครงการ / กิจกรรมภายใต้ความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ คาดว่าจะพัฒนาข้อเสนอของแผนงานการดําเนินงานโดยละเอียดดําเนินกิจกรรมร่วมกับ AMS
และ ASEC รวมถึงการปรับปรุงความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอให้กับ AWGCME
E. หุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมภายใต้ความสําคัญทางยุทธศาสตร์นี้สามารถดําเนินการผ่านความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคกับองค์กรที่ทํางานด้านการจัดการด้านชายฝั่งและทางทะเล เวทีหารือที่มีศักยภาพ ได้แก่ หน่วย
ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติในทะเลเอเชียตะวันออก (COBSEA) ความร่วมมือในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับทะเลเอเชียตะวันออก (PEMSEA) การริเริ่มปะการังสามเหลี่ยม Coral Reefs
การประมงและความมั่นคงด้านอาหาร (CTI-CFF) , ศู นย์ พัฒ นาประมงแห่ งเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้
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(SEAFDEC) สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN), Ramsar Convention และองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
กิจ กรรมต่ างๆสามารถดํ าเนิน การผ่ านความร่ ว มมื อและการสนั บสนุ นจากคู่ เจรจา / คู่ค้ าด้านการพั ฒนา
อาเซียนเช่น ASEAN Plus Three Countries (China, Japan และ ROK) และสหภาพยุโรป (EU)
องค์กรอื่น ๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลการอนุรักษ์และการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
ในภูมิภาคหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและนักแสดงภาคเอกชนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมหารือหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือสนับสนุนกิจกรรมของ AWGCME
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๒ แผนงานและกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์และดัชนีชี้วัด
แผนงาน ๑: การอนุรักษ์ชายฝั่งและทะเลทีส่ ําคัญ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลที่กําหนดไว้
พื้นฐาน:%
พื้นที่ชายฝั่งและทางทะเลอย่างน้อย ๘ แห่งที่กําหนดให้เป็นอุทยานมรดก
อาเซียน
พื้นฐาน: ๔ อุทยานมรดกอาเซียน
การจัดการที่มีประสิทธิภาพของพืน้ ที่ชายฝั่งทางทะเลและทางทะเลที่สําคัญ
ได้แก่ พื้นที่ทะเลทั่วไป / ร่วม (โดยเฉพาะในอุทยานมรดกอาเซียน)

แผนงาน๒: การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในทะเลและชายฝั่งทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์
จํานวนแผนปฏิบตั ิการสําหรับชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ทสี่ ําคัญของอาเซียน

กิจกรรม

ประเทศผู้นํา

1. พัฒนาแผนผังภูมภิ าคสําคัญ ๆ ของชายฝั่งทะเลและทางทะเลรวมถึงพื้นที่ทาง
ทะเลร่วมกัน
2. กําหนดพื้นที่เหล่านี้เพื่อการป้องกัน (เช่นอุทยานมรดกอาเซียน Ramsar Sites)

รอยืนยัน

3. เพิ่มเกณฑ์สําหรับอุทยานมรดกทางทะเลของอาเซียน

รอยืนยัน

4. ดําเนินการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการและการเฝ้าติดตามในพื้นที่
ชายฝั่งและทางทะเลที่สําคัญ

รอยืนยัน

5. ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถรวมถึงการจัดการพื้นที่สว่ นกลาง /
พื้นที่ส่วนกลางเช่นการบังคับใช้การอนุรักษ์ระบบนิเวศและชนิดการฟื้นฟูการ
ปรับปรุงด้านการดํารงชีวิตและความยืดหยุ่นของชุมชน และสนับสนุนอุปกรณ์
6. รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับและหลักเกณฑ์จากการจัดการ
ชายฝั่งและทางทะเล

รอยืนยัน

7. เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพยากร

รอยืนยัน

1. จัดทําทําเนียบ (การสํารวจการทําแผนที่) หรือฐานข้อมูล ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
(ภายในและภายนอกพื้นที่คุ้มครองทางทะเล)
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รอยืนยัน

รอยืนยัน

ไทย

2. ระบุชนิดพันธุ์ที่ใกล้สญ
ู พันธุ์ของอาเซียนและพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์

ไทย

อินโดนีเซีย

การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพต่อการรั่วไหลของน้ํามัน
ตัวชี้วัด: การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา

1. สร้างขีดความสามารถ (เช่น workshop / s และ / หรือการฝึกฝน) เพื่อใช้กลไก
อาเซียนดังกล่าวเพื่อเพิ่มการตรวจตราการกําจัดการทิ้งและการกําจัดคาบน้ํามันใน
ทะเลที่ผดิ กฎหมาย
2. ส่งเสริมกลไกของอาเซียนที่มีอยู่ในการกําจัดคราบน้ํามันและการรั่วไหลของน้ํามัน
สู่กลไกย่อยภูมิภาค (เช่น อ่าวไทย, ซูลูซูลาเวีย, ช่องแคบมะละกา) ผ่านการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. ดําเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในอาเซียนเกี่ยวกับการ
ระบุและการแยกแยะน้ํามันหล่อลืน่ และน้ํามันหล่อลื่น
4. ทบทวนระบบการเฝ้าระวังและการติดตามผลที่มีอยู่และการประยุกต์ใช้กับ
อาเซียน
5. จัดทํากิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและหรือการออกกําลังกายตามแผนยุทธศาสตร์
การรั่วไหลของน้ํามันในภูมิภาคของอาเซียน

ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วมของ MTWG

6. ดําเนินการปรึกษาหารือกับกลุ่มงานขนส่งทางทะเลอาเซียน (MTWG) เป็นประจํา

Chair of AWGCME

แผนงาน๓: ลดการรั่วไหลของน้ํามัน
การดําเนินการกลไกอาเซียนเพื่อส่งเสริมการตรวจตราการกําจัด การทิ้ง
และการกําจัดคาบน้าํ มันในทะเลทีผ่ ิดกฎหมาย
ตัวชี้วัด: ดําเนินการฝึกอบรม / การดําเนินการ
ตัวชี้วัด: การประชุมสัมมนา / สัมมนา

ตัวชี้วัด: การฝึกอบรม
ตัวชี้วัด: การประชุมเชิงปฏิบัติการ

รอยืนยัน

ไทย
มาเลเซีย
รอยืนยัน

แผนงาน๔: การลดมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง (ธาตุอาหาร เศษขยะทางทะเล ฯลฯ )12
สถานะของขยะทะเลซึ่งรวมถึงไมโครพลาสติกของภูมภิ าค และข้อแนะนํา

1
2

1. แลกเปลีย่ นความรู้และแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี

ผลลัพธของโครงการนี้คือแผนการจัดการมลพิษทางทะเลระดับภูมิภาคซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่อธิบายไวขางตนภายในป ๒๕๖๘
โครงการและกิจกรรมการรับรูของสาธารณชนจะรวมเขาดวยกันทุกที่ตามความเหมาะสม
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รอยืนยัน

ต่อแนวทางในอนาคต

2. ระบุความต้องการและช่องว่าง

รอยืนยัน

ตัวชี้วัด: การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การสัมมนา แผนการจัดการในภูมิภาค

3. สํารวจกิจกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาค

รอยืนยัน

4. พัฒนาแผนการจัดการเศษขยะทางทะเลระดับภูมิภาครวมถึงไมโครพลาสติก

รอยืนยัน

สถานะของสารอาหารและ eutrophication ในระดับภูมภิ าครวมทัง้
คําแนะนําในการดําเนินการต่อ
ตัวชี้วัด: การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนาแผนการจัดการภูมภิ าค
สถานะระดับภูมิภาคของมลพิษที่เกิดจากที่ดิน (เช่นตะกอนโลหะหนัก
ฯลฯ) รวมทั้งคําแนะนําในการดําเนินการต่อ
ตัวชี้วัด: การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนาแผนการจัดการภูมภิ าค
แผนงาน๕: ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่คกุ คามในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง3
สถานะประจําภูมิภาคของทะเลและสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจาก
ทะเล (IAS) รวมถึงการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการนํ้าของบัล
ลาสต์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินหน้า
ตัวชี้วัด: รายงาน / การดําเนินการ

สถานะภูมิภาคของ IAS จากการค้าสัตว์น้ําทะเลและกิจกรรมการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ําและคําแนะนําในการดําเนินการต่อIndicator: Report /
๓

5. แลกเปลีย่ นความรู้และแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี

ฟิลิปปินส์ (HABs)

6.
7.
8.
9.

ฟิลิปปินส์ (HABs)
ฟิลิปปินส์ (HABs)
ฟิลิปปินส์ (HABs)
รอยืนยัน

ระบุความต้องการและช่องว่าง
สํารวจกิจกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาค
พัฒนาแผนการจัดการสารอาหารและระดับภูมิภาค
แลกเปลีย่ นความรู้และแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ด.ี

10. ระบุความต้องการและช่องว่าง
11. สํารวจกิจกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาค
12. พัฒนาแผนการจัดการมลพิษที่เกิดจากที่ดินในระดับภูมิภาค

รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

1. แลกเปลีย่ นความรู้และแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงการปฏิบตั ิที่ดีเกีย่ วกับกรอบ
การกํากับดูแลของประเทศการระบุ IAS และตัวพาหะที่อาจเกิดขึ้นเทคโนโลยีใหม่
ฯลฯ
2. ระบุความต้องการและช่องว่าง

มาเลเซีย

3. สํารวจกิจกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาค

มาเลเซีย

4. พัฒนาแผนการบริหารจัดการระดับภูมิภาคสําหรับ IAS

มาเลเซีย

5. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันรวมถึงแนวทางปฏิบัติทดี่ ีเกี่ยวกับ
กรอบการกํากับดูแลของประเทศการระบุไอเอสเอสและพาหะนําโรคเทคโนโลยี

โครงการและกิจกรรมการรับรูของสาธารณชนจะรวมเขาดวยกันทุกที่ตามความเหมาะสม.

37

มาเลเซีย

ไทย และ ฟิลิปปินส์

Proceedings

ใหม่ ฯลฯ
6. ระบุความต้องการและช่องว่าง

ไทย และ ฟิลิปปินส์

7. สํารวจกิจกรรมความร่วมมือระดับภูมิภาค

ไทย และ ฟิลิปปินส์

8. พัฒนาแผนการบริหารจัดการระดับภูมิภาคสําหรับ IAS

ไทย และ ฟิลิปปินส์

แผนงาน๖: ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในพื้นที่ชายฝั่ง
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปรับตัวและการลดผลกระทบจากการ
1. แลกเปลีย่ นความรู้และแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงแนวทางปฏิบัติทดี่ ีที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปรับตัวและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
2.
ตัวชี้วัด: คู่มือการประเมินความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / จํานวนโครงการนํา
3.
ร่อง
แผนงาน๗: การจัดการชายฝั่งเชิงบูรณาการและการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
จํานวนหน่วยงานรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับท้องถิ่นที่ใช้ระบบ
1.
(local government authorities appliedIntegrated Coastal
Management (ICM) (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานมรดกอาเซียน)
2.

รอยืนยัน

ส่งเสริมการรับรู้การศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับตัวและการลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพืน้ ที่ชายฝั่งทะเล
ดําเนินโครงการนําร่องด้านความยืดหยุ่นทางสังคมและระบบนิเวศน์

รอยืนยัน

ดําเนินการฝึกอบรมและการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
ดําเนินการฝึกอบรมและการฝึกอบรมเกี่ยวกับ MSP

รอยืนยัน

ตัวบ่งชี้: การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ / สัมมนา
การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (MSP) รวมอยู่ในนโยบายแผนและโครงการ
ระดับชาติ
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ICM

สําหรับรัฐบาล

รอยืนยัน

รอยืนยัน

ตัวบ่งชี้: อย่างน้อย ๔ ประเทศสมาชิกอาเซียนมี MSP รวมเข้ากับนโยบาย
แผนงานและแผนงานระดับชาติ
การประเมินศักยภาพของ Blue Carbon ในภูมิภาคและการมีส่วนร่วมใน
ฐานะแหล่งดูซบั คาร์บอน

3. แลกเปลีย่ นความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกีย่ วกับ Blue Carbon

รอยืนยัน

4. ดําเนินการศึกษาในภูมิภาคเพื่อประเมินศักยภาพของ Blue Carbon ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน

รอยืนยัน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การจัดการทรัพยากรน้ํา
A. ความเป็นมา
น้ําจืดเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของมนุษย์ ระบบนิเวศ และเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ภูมิภาคอาเซียนมีปริมาณการใช้น้ํา ๔,๙๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร๒๙ในขณะที่
ปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้ําอยู่ที่ ๓๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของทวีปเอเชีย โดยที่ ๘๐
เปอร์เซ็นต์ของราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่ งสหภาพเมีย นมา สาธารณรั ฐ ฟิลิป ปิน ส์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐ สั งคมนิย มเวี ย ดนามใช้ น้ํา สํา หรับ
การเกษตร ในขณะที่บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ใช้น้ําส่วนใหญ่สําหรับครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ยนได้ ปรั บ ปรุ งมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ า ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายการพั ฒนาแห่ ง สหั สวรรษ
(Millennium Development Goals) และ ASEAN Statistical Year Book ๒๐๑๔๓๐ โดยพบว่า ประมาณ ๘๙
เปอร์เซ็นต์ของประชากรอาเซียนสามารถเข้าถึงน้ําดื่มที่สะอาด และ ๗๑ เปอร์เซ็นต์มีน้ําใช้ถูกสุขอนามัย อย่างไร
ก็ตาม มีประชากร เพียง ๔๑ เปอร์เซ็นต์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่สามารถเข้าถึงน้ําดื่มสะอาด และครึ่งหนึ่ง
ของประชากรของราชอาณาจักรกัมพูชายังไม่สามารถเข้าถึงน้ําใช้ที่ถูกสุขอนามัยได้
ข้อมู ลตั วเลขผลการตรวจวัด คุณภาพน้ํา ในแม่ น้ํา จากประเทศสมาชิก อาเซี ยน ได้ แก่ ประเทศไทย มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม แสดงให้เห็นถึงคุณภาพน้ําในชั้นน้ําที่มีคุณภาพน้ําดีเริ่มมีคุณภาพต่ําลง
ทุกปี ในขณะที่ชั้นน้ําที่มีคุณภาพปานกลางมีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น ทําให้เกิดมลพิษทางน้ําซึ่งมีผลกระทบต่อ
ทั้งระบบนิเวศ สุขภาพอนามัย และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความท้ า ทายในการบริ ห ารจั ด การน้ํ า ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ในประเด็ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ
(๑) ความต้องการปริมาณการใช้น้ําที่เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการใช้ทรัพยากรน้ําจืด (๒) คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
(๓) การจัดการปัญหาน้ําท่วมภัยแล้ง และระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) การสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การน้ํ า ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร
ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณความต้องการใช้น้ํา ในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ จะเพิ่มขึ้นอีก ๑ ใน ๓ และเพิ่มมากขึ้นเป็น ๒ เท่า
ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑ ตามสัดส่วนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและการพัฒนาของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ
ปริมาณความต้องการใช้ทรัพยากรน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ใช้น้ําสูงขึ้น ผนวกกับมลพิษทาง
น้ํา ที่ สูงขึ้น การระบายน้ํา ทิ้ง หรือของเสี ยลงแม่น้ํา น้ํา ใช้ที่ไม่ ถูก ต้องตามสุข อนามัย ความต้องการใช้น้ํา เพื่ อ
การเกษตรที่ขยายตัว ทําให้อาเซียนจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพน้ํา
๒๙

FAO (๒๐๑๗) AQUASTAT. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ.
ASEAN Secretariat (๒๐๑๕) ASEAN Statistical Year Book ๒๐๑๔. ASEAN Secretariat.
๓๑
ASEAN Secretariat (๒๐๐๕) ASEAN Strategic Plan of Action on Water Resources Management. ASEAN Secretariat, Jakarta, อินโดนีเซีย
๓๐
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลทําให้ปริมาณน้ําจืดเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปริมาณน้ําฝน ความชื้นในดิน
การละลายของหิมะ และปริมาณน้ําใต้ดิน๓๒ รวมถึงการเกิดปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
นอกจากนี้ ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําจืดสําหรับชุมชนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล
ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ําที่แตกต่างกันไป อย่างไร
ก็ตาม ได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารจัดการน้ํา โดยเน้นทั้งการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของหน่วยงานให้
เหมาะสม และสร้างเสริมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับองค์กร ตลอดจนการสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ
การบังคับใช้เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการน้ําเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
สิ่งสําคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสําคัญและมุ่งที่สร้า งความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ําร่วมกัน
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ําจืดอย่างยั่งยืน ประชาชนมีน้ําใช้ที่มีคุณภาพที่ดีและเพียงพอ ทั้งต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม แผนปฎิบัติการอาเซียนด้านการจัดการน้ํา ๒๐๐๕ โดยการบริหารจัดการน้ําอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะนํามาซึ่งการอนุรักษ์และความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
การลดการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ละความเสี่ ย งจากการเกิ ดภั ย พิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บน้ํ า ตลอดจนที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
เปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ สํา หรับภูมิ ภาคอาเซี ย น พื้น ที่อนุภูมิภาคลุ่ม น้ํา โขงเป็นหนึ่ งตั วอย่า งที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ํา และตอบสนองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ข้อ ๖ การมีน้ําสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดี ข้อ ๑๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ข้อ ๑๓ การรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อ ๑๕ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และข้อ ๑๗
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในช่วง ๒ ทศวรรษ ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ํา และได้มีการบริหารจัดการ
น้ําในภูมิภาคมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการน้ํา โดยการจัดทํายุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASPEN) ครั้งนี้
จะใช้สําหรับเป็นแผนระยะ ๑๐ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกใน
การจั ด การและแก้ ไขปัญ หาทรัพ ยากรน้ํ า ในระดั บประเทศ อนุ ภูมิ ภาค และระดั บภู มิภ าค ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
๕ แผนงานหลัก ได้แก่ (๑) กรอบแนวทางและตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา (๒) การสร้างความตระหนักรู้และ
ความร่วมมือระหว่า งภาคส่วนต่างๆ (๓) การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา (๔) คุณภาพน้ําที่ดีและถูกสุขอนามัย และ
(๕) ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากน้ําและที่เกี่ยวข้อง

๓๒

ADB (๒๐๐๙) The Economics of Climate Change in Southeast Asia. The Development Bank.
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B. ผลสัมฤทธิ์
ปี ๒๐๑๕ อาเซี ยนได้ พั ฒนาแผนปฏิ บั ติ กาการอาเซี ย นด้ านการจั ดการน้ํ า เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรน้ํ า ใน
ระดับประเทศและภูมิภาค โดยแผนปฏิบัติการเน้นถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มและน้ําใช้ที่ถูกสุขอนามัย การ
บริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการจัดการน้ําแบบผสมผสาน การสร้างความตระหนักรู้ การ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสถาบันเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
ปี ๒๐๐๙ คณะทํางานอาเซีย นด้า นการจัดการทรัพ ยากรน้ํา (ได้ พัฒนาและรับรองตัวชี้วัดสํา หรับใช้ติดตาม
ตรวจวัดความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ําของประเทศสมาชิก ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดการน้ําใช้ (๒) การ
จัดการแหล่งชลประทาน (๓) การจัดการน้ําฝน (๔) การจัดการน้ําท่วม (๕) การจัดการมลพิษทางน้ําและ (๖) การ
จัดการน้ําที่ถูกสุขอนามัย และในปี ๒๐๑๕ ได้พัฒนาเป็น ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (๒) ตัวชี้วัด
ด้านสิ่งแวดล้อม (๓) ตัวชี้วัดด้านการก่อตั้งองค์กรสถาบันเพื่อการจัดการน้ํา และ (๔) ตัวชี้วัดด้านการจัดการ
เครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการน้ํา โดยมีการจัดทําเว็บไซต์และฐานข้อมูลสําหรับรองรับและสนับสนุนข้อมูล
น้ําของภูมิภาคอาเซียน๓๓ (ASEAN Integrated Water Resources Management website) และได้พัฒนา
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยการเกิดภัยพิบัติ สําหรับใช้
เป็นศูนย์ข้อมูลและระบบรายงานข้อมูลน้ําของภูมิภาค๓๔ ซึ่งที่ผ่านมา ในเวทีการประชุมต่างๆ เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ระหว่า งประเทศสมาชิกเพื่อการ
จัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะในเรื่องของน้ําท่วมและภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศสมาชิก
หลายประเทศประสบในช่วงปี ๒๐๑๐
C. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน โดยมีน้ําปริมาณที่
เพียงพอและคุณภาพที่ดี เกิดความสมดุลระหว่างคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความต้องการใช้น้ํา
3. ลดจํานวนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ําดื่มสะอาดและถูกสุขอนามัย
4. ลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ํา ได้แก่ น้ําท่วม ภัยแล้ง พายุ และสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวของสังคมและระบบนิเวศเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

๓๓
๓๔

ASEAN Integrated Water Resources Management website (http://aseaniwrm.water.gov.my)
ASEAN Water Data Management และ Reporting System (http://rhn.water.gov.my./awgwrm)
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D. การดําเนินการ
คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ําจะดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้งการสร้างความเข้มแข็งและ
ความร่วมมือกับคณะทํางานสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย คณะทํางานอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมศึก ษา ในประเด็ น ที่เกี่ ยวข้ องกับ ทรัพ ยากรน้ํ า คณะทํ างานอาเซี ยนด้า นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านน้ําหรือภัย
พิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะทํางานด้านเมืองที่ยั่งยืนในประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพน้ําและ
สุขอนามัย นอกจากนี้ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสิ่งแวดล้อมและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อม จะเสนอให้มีประเทศผู้นําสําหรับดําเนินแผนงานหรือกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ โดยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกกับสํานักเลขาธิการอาเซียนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานต่อไป
E. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การดําเนินความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ได้แก่ คณะกรรมาธิการแม่น้ํา
โขง (MRC) Global Water Partnership – Southeast Asia (GWP-SEA) ASEAN River Basin Organization
(NARBO) และ International Commission on Irrigation และ Drainage (ICID) นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือ
กับองค์ก รระหว่ างประเทศในลั กษณะของการจั ดประชุม หารื อในเรื่องที่เ กี่ย วข้ อง อาทิ United Nations
Environment แผนงาน(UN Environment) United Nations Development แผนงาน(UNDP)
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินกิจกรรมโดย Japan-ASEAN (JAIF) และ ASEAN-ROK และการ
สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดย
International Union for the Conservation of Nation (IUCN) และ National Institute for
Environmental Studies (NIES)
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แผนงานและกิจกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ลําดับที่๓: การจัดการทรัพยากรน้ํา
ผลผลิตและตัวชี้วัด
กิจกรรม
แผนงาน ๑: จัดทํายุทธศาสตร์และกรอบแนวทาง/ตัวชี้วดั ในการบริหารจัดการน้ํา
พัฒนายุทธศาสตร์กรอบตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน้ํา
1. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมการบริหารจัดการน้ํา
พัฒนาการจัดการข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูลน้ํา
2. เผยแพร่กรอบแนวทางและตัวชี้วัดการบริหารจัดการน้ําของภาคส่วนต่างๆ
ตัวชี้วัด
3. สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
- การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/การจัดฝึกอบรม
4. สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ
- การประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
5. จัดการ/พัฒนาเว็บไซต์ http://aseaniwrm.water.gov.my
6. อัพเดทและจัดการระบบฐานข้อมูลการรายงานสถานการณ์นา้ํ ของอาเซียน
7. การประเมินผลการดําเนินงานของประเทศสมาชิก
แผนงาน ๒: การสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
1. จัดประชุมหารือเกีย่ วกับการบริหารจัดการน้ําร่วมกับภาคส่วน
ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรูร้ ะหว่างภาคส่วนในการบริหารจัดการ
2. การส่งเสริมด้านการศึกษา สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้
น้ํา
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
4. แลกเปลีย่ นข้อมูล/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- การจัดประชุมหารือ/การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
5. ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ําและพลังงาน เช่น พลังงานน้ํา น้ําและอาหาร
- รายการข้อมูลการแลกเปลี่ยน
6. พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงสู่ภาคส่วน
อื่นๆ
แผนงาน ๓: การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา
กรอบแนวทางการบริหารจัดการการใช้น้ําอาเซียน
1. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวชี้วัด
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพื่อพัฒนาแผนแนวทางการบริหารจัดการการใช้น้ํา
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
3. พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ประเทศผู้นํา
มาเลเเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
สปป.ลาว
สปป.ลาว
สปป.ลาว
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

สิงคโปร์
สิงคโปร์
สิงคโปร์

ผลผลิตและตัวชี้วัด
กรอบแนวทางการจัดการน้ําใช้อาเซียน

กรอบแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําอาเซียน

แผนงาน ๔: การพัฒนาคุณภาพน้ําและน้ําทีถ่ ูกสุขอนามัย
เปอร์เซ็นต์การปรับปรุงคุณภาพน้าํ

เปอร์เซ็นต์การปรับปรุงน้ําที่ถูกสุขอนามัย
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคส่วนเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําและจัดการน้ําที่ถูกสุขอนามัย
ตัวชี้วัด
- จํานวนภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ
- ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคณะทํางานด้านทรัพยากรน้ํา
- จํานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจกรรม
รวบรวม จัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการน้ําใช้
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
รวบรวม จัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าํ
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง

ประเทศผู้นํา
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

พัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพน้าํ ของอาเซียน
สนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างขีดความสามารถในการจัดการมลพิษทางน้ํา
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์การจัดการคุณภาพน้ํา
สนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างขีดความสามารถในการจัดการน้ําที่ถูกสุขอนามัย
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์สําหรับจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ําที่ถูกสุขอนามัย
พัฒนาแผนงาน CEPA
ร่วมกับชุมชน ภาคส่วนที่เกีย่ วข้องในการสร้างขีดความสามารถเพื่อดําเนินโครงการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง

รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

แผนงาน ๕: ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง
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ผลผลิตและตัวชี้วัด
การดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการภัยพิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับน้ํา

พัฒนาชุมชนและระบบนิเวศให้มีการปรับตัวสามารถรองรับผลกระทบที่
เกิดขากภัยพิบตั ิธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ํา

พัฒนาความร่วมมือร่วมกับคณะกรรมการด้านการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

กิจกรรม
1. ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบจากน้ําท่วมภัยแล้งของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. พัฒนาระบบการพยากรณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. แลกเปลีย่ นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ
4. จัดหาพื้นที่ศึกษาตัวอย่าง
5. สร้างขีดความสามารถและการตระหนักรู้ในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับน้ํา
6. พัฒนาแผนงาน CEPA
7. พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
8. จัดหาพื้นที่ศึกษาตัวอย่าง
9. จัดทําข้อมูลข่าวสารและให้คําปรึกษา
10. ร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
11. ร่วมพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ การหารือ และเครือข่าย
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ประเทศผู้นํา
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

ยุทธศาสตร์ลําดับที่ ๔ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
A. ความเป็นมา
ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมืองและคาดว่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)
จะมีชาวเมือง ๖ คนจาก ๑๐ คน เปลี่ยนมาเป็นประชากรเมือง ซึ่งขณะนี้ประมาณร้อยละ ๓๐ ของประชากร
ในเมื องอาศั ยอยู่ ใ นสภาพชุ ม ชนแออั ด หรื อสลั ม ๓๖ ปั จ จุ บันเมื องในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้ มีก าร
ขยายตัวอย่ างรวดเร็ วและประชากรในเมืองเพิ่มขึ้ นเป็นสองเท่ าในช่ว ง ๒๕ ปีที่ผ่า นมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓
(พ.ศ. ๒๕๕๖) มีประชากรเกือบ ๓๐๐ ล้านคนในอาเซียนอาศัยอยู่ในเมืองซึ่ง ๘๔ ล้านคนอาศัยอยู่ในเมือง
ต่างๆ ที่มีประชากรกว่าหนึ่งล้านคน
ความหนาแน่ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของผู้ค นในเขตเมื องสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง ความหนาแน่ น เชิง พื้ น ที่ ข องกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจในเขตเมืองซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง๓๗ โดยปัจจุบันความ
เหลื่อมล้ําในเมืองยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาเมืองก็ไม่ค่อยมีการขยายตัวมากนัก ความแตกต่า ง
ระหว่างชนบทและเมืองยังคงมีอยู่ ในอีกสิบห้าปีข้างหน้าคาดว่าเมืองในอาเซียนคาดว่าจะต้องรองรับประชากร
อีก ๑๐๐ ล้านคน แม้จะมีความท้าทายในการวางผังเมืองในหลายเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้วและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (เช่น เมือง หมู่บ้าน สลัม เป็นต้น) ก็อาจนํามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับนวัตกรรม
ต่างๆ และเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวโน้ม เหล่า นี้ ทํา ให้ เกิด แรงกดดัน ต่อรัฐ สมาชิก อาเซี ย นโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ องการวางผั งเมื องด้ า น
โครงสร้า งพื้น ฐานและบริการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่ งยืนต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่สีเขีย ว พื้น ที่
เพาะปลูก และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งความท้าทายหลักที่ต้องมีการประสานงานด้า น
นโยบายที่เข้มแข็ง คือ การรองรับการขยายตัวของเมือง และการวางแผนและประสานงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของพลเมืองในเมือง คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เช่น ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น อีกหนึ่งความ
ท้าทายที่สําคัญของการพัฒนาเมือง คือ การพัฒนาเมืองมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาเมืองให้
มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในทํานองเดียวกันการจัดการขยะมูลฝอยมักเป็นปัญหาในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ในความเป็นจริงในพื้นที่
ที่กําลังพัฒนาหลายแห่งขยะมูลฝอยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งถูกกําจัดอย่างปลอดภัย เนื่องจากการสร้างขยะมูลฝอย
ต่อหัวเมืองยังคงเพิ่มสูงขึ้นการเก็บรวบรวมและการกําจัดของเสียอย่างปลอดภัยจะต้องได้รับความสนใจอย่าง
จริงจัง มลพิษทางอากาศในเมืองมลพิษทางบกและทางน้ํายังเป็นความท้าทายในเมืองก่อให้เกิดความเจ็บป่วย
และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นประจําทุกปี
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สิ่ ง สํ า คั ญ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เมื อ งและเขตเมื อ งในอาเซี ย นมี ส ภาพแวดล้ อมที่ ยั่ ง ยื น และมี ภู มิ ต้ า นทานและ
ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตอบสนองความต้องการทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประชาชน ตามที่ระบุไว้ในแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ อาเซียนได้
มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเมืองที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างแนวทางการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการในการวางแผนและการจัดการเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สะอาด และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว อากาศที่
สะอาดและปลอดภัย รวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ปลอดภัย ความสําเร็จในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
ในอาเซี ยนจะช่ วยให้บ รรลุเป้า หมายการพัฒนาอย่า งยั่ งยืน ขององค์การสหประชาชาติโ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
เป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) ที่ส่งเสริมความต้องการที่จะทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มีความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืน
อาเซียนได้ริเริ่มโครงการและโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายในเมืองและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อริเริ่มของอาเซียนเกี่ยวกับเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ASEAN Initiative on
Environmentally Sustainable Cities: AIESC) การมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของอาเซียน และ
การสัมมนาระดับสูงเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (The High Level Seminar on Environmentally
Sustainable Cities: HLS-ESC) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการสร้างความมั่นใจและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งเมืองในอาเซียนต้องมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันในประเทศและท้องถิ่นในการดําเนินยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ
ให้กับเมืองที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่มีความยืดหยุ่นตลอดจนการเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) มีแผน
คาดการณ์ล่วงหน้าสําหรับ ๑๐ ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการดําเนินการร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการกับความท้าทายที่สําคัญในการวางแผนและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
และยั่งยืนต่อสภาพภูมิอากาศ ความพยายามภายใต้ความสําคัญทางยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นคือ
(๑) การวางแผนพัฒนาและการดําเนินงานของเมืองอย่างยั่งยืน และ (๒) การสร้างให้เมืองมีภูมิต้านทานและ
ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นเมืองคาร์บอนต่ํา
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๓๖

UN Habitat และ UNESCAP (๒๐๑๕) สถานะของเมืองในเอเชียและแปซิฟิก ๒๐๑๕: การเปลี่ยนแปลง
ของเมือง การผลัดเปลี่ยนจากปริมาณสู่คุณภาพ
๓๗
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ยังไม่ระบุ) รายงานสถานการณ์อาเซียน ฉบับที่ ๕, สํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน, จาร์กาต้า, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
B. ผลสัมฤทธิ์
ข้อริ เริ่ ม ของอาเซี ย นเกี่ ย วกั บเมื องที่เป็ นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้ อม (AIESC) ซึ่ งได้ รั บการรับ รองโดยรัฐ มนตรี
สิ่งแวดล้อมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เมืองในอาเซียนในการติดตาม
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อริเริ่มดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนเมืองที่มีขนาดเล็กและมีอัตราการเติบโตอย่าง
รวดเร็วในกิจกรรมระดับภูมิภาคโดยอ้างอิงตามตัวชี้วัดที่สําคัญของสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ได้แก่ ด้านอากาศ
บริสุทธิ์ (clean air) ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว (clean lและ) และด้านน้ําสะอาด (clean water)
เพื่อให้เป็นการตระหนักถึงความพยายามและระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม อาเซียนได้ริเริ่มโครงการมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในประเภทการแข่งขันใน
ด้านอากาศบริสุทธิ์ (clean air) ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว (clean lและ) และด้านน้ําสะอาด (clean
water) รางวัลสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองโดย
การตระหนักถึงความพยายามที่เป็นแบบอย่างและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศเพื่อให้
เมืองสะอาดและน่าอยู่ โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Environmentally
Sustainable City Model Cities: ASEAN ESC Model Cities) เป็นโครงการริเริ่มระดับภูมิภาคที่มุ่งส่งเสริม
การพั ฒ นาเมื อ งในอาเซี ย นให้ มี ค วามยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง จั ด หาทุ น สนั บ สนุ น งบประมาณ
ความช่ว ยเหลือด้ านเทคนิคและรูปแบบอื่ นๆ เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถของท้ องถิ่นในการดําเนินการ
โครงการริ เริ่ม สร้ า งนวั ต กรรมและข้ อริ เริ่ ม จากชุ ม ชนตลอดจนเสริม สร้ า งกรอบการดํ า เนิ น งานของเมื อ ง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับชาติที่เอื้ออํานวยต่อการนําไปเป็นตัวอย่างและยกระดับแนวทางปฏิบัติที่ดีรวมถึง
นโยบายภายในระหว่ างประเทศ นอกจากนี้ ยังส่ งเสริมการทํา งานร่ว มกันระหว่า งเมื องต่ อเมืองและมีเวที
การประชุมที่สอดคล้องกับความสนใจของประเทศคู่เจรจาและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งการดําเนินงาน
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan ASEAN Integration Fund: JAIF)
การสัมมนาระดับสูงเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (HLS-ESC) จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๓) ในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมการดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเมืองที่มีความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่ประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) จะเป็นการ
หารือในระดับนโยบายและกรอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเมืองที่ยั่งยืนที่ได้รับการพิจารณาและ
กลั่นกรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก
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โครงการ Clean Air for Smaller Cities ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานจากรัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรั ฐ เยอรมนี ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของเมื องขนาดเล็ ก และเมื อ งขนาดกลางของ
๘ ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาและดําเนินการตามแผนงาน Clean Air Plans (CAPs) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพอากาศและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนการดําเนินงาน
ในการใช้แนวทางและเครื่องมือต่า งๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาแผนงานจํา นวน ๖ แผนงาน
รวมถึงการฝึกอบรมจํานวน ๓๕ ครั้ง
อาเซียนยังสนับสนุนโครงการ City Links Pilot Partnership ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค
ในระยะเวลา ๑๘ เดือน โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International
Development: USAID) และดําเนินการโดยสมาคมผู้บริหารเมือง/มณฑล (International City/County
Management Association: ICMA) และสถาบันชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Institute for Sustainable
Communities: ISC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมตามเป้ า หมายของอาเซียนในรูป แบบเมื องต่อเมื อง รวมถึงการผลั กดั น โครงการเมืองต้น แบบ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของอาเซียนให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งในอนาคตข้อมูลเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของ
อาเซียนจะถูกผนวกเป็นเครือข่ายความรู้ออนไลน์ที่เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ผู้ปฏิบัติงานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ทางเทคนิคที่ยั่งยืนต่อไป
C. วัตถุประสงค์
ใน ๑๐ ปีข้างหน้าวัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการของคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน คือ:
๑) เพื่อให้มั่นใจว่าเมืองและเขตเมืองในอาเซียนมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการทางสังคม
และเศรษฐกิจของประชาชนได้
๒) เพื่อสนับสนุนเมืองที่ยั่งยืนและเมืองที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อนําไปสู่ประชาคมอาเซียนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
D. วิธีการดําเนินงาน
คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally
Sustainable Cities: AWGESC) จะเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ของยุทธศาสตร์นี้ โดยจะมีการหารือกับหน่วยงานและ / หรือประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เชื่อมโยงและ
บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผนงานอื่นๆ ในอาเซียน
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คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) จะดูแลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรม
ภายใต้ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์นี้ในขณะที่รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมจะให้คําแนะนําด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สําหรับการดําเนินงาน สําหรับประเทศผู้นําของ
แต่ละโครงการ / กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้คาดว่าจะมีการจัดทําแผนงานการดําเนินงานโดยละเอียดและ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน และรายงานความคืบหน้าให้กับ
คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนทราบ

E. คู่ค้าที่มีศักยภาพและผู้มีส่วนได้เสีย
กิ จ กรรมสํ า คั ญ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ นี้ส ามารถดํ า เนิ น การผ่ า นความร่ ว มมื อระดั บภู มิ ภ าคกั บองค์ กรต่ า ง ๆ
ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการปรับตัวและ
ฟื้นตัว จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเมื อง และการพัฒ นาเมือง ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่ มี
ศั กยภาพ ได้แ ก่ โครงการพั ฒ นาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) คณะกรรมการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง
สหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) สหภาพยุโรป (EU) สมาคมผู้บริหารเมือง / มณฑล (ICMA)
และสถาบันชุมชนเพื่อความยั่งยืน (ISC)
กิ จ กรรมการสนั บ สนุ น การวางแผนการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและการแลกเปลี่ ย นความรู้ ใ นอาเซี ย นอาจ
ดําเนินการผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนจากคู่เจรจา / ประเทศผู้พัฒนา เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (IGES)
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๒.แผนงานและกิจกรรม๓๘
ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
กิจกรรม
แผนงาน๑: การดําเนินงาน การพัฒนา และการวางผังเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable Urban Planning, Development, และ Implementation)
รับรองตัวชี้วัดอาเซียน (ปรับปรุง) ที่สําคัญด้านอากาศ (clean ๑. ดําเนินการทบทวนและแก้ไขตัวชี้วัดที่สําคัญของอาเซียนในด้านอากาศบริสุทธิ์ (clean air)
air) ด้านการจัดการขยะและพื้นทีส่ ีเขียว (clean land) และ
ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว (clean land) และด้านน้ําสะอาด (clean water)
ด้านน้ําสะอาด (clean water) (โดยมีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ระดับโลกที่เกี่ยวข้อง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)
การมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืนของอาเซียน
๒. คัดเลือกตัวชี้วัดที่ได้รับการยอมรับสําหรับเป็นพื้นฐานในการ๓๙: ๑) คัดเลือกเมืองสําหรับ
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของอาเซียน และเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจากประเภทการแข่งขัน
และ ๒) กําหนดโครงการและการร่วมมือกับผู้บริจาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการริเริ่มระดับประเทศในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการดําเนินงาน
เรื่องเมืองให้เกิดประสิทธิภาพ๔๐
คู่มืออาเซียนสําหรับการวางแผนและพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน (ซึ่ง ๔. จัดเวทีในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
รวมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของเมือง
เช่ น การสั ม มนาระดั บ สู ง เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น (HLS-ESC) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๕. จัดตั้งหรือเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเช่น "การจัดตั้งเมืองต้นแบบ" ในเมือง (เช่น บ้าน/
หมู่บ้านสีเขียว โรงเรียน ตลาด อาคาร และสวนสาธารณะ)
๖. เกี่ยวกับสถานะการพัฒนาเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น (เช่น สังคม
ผู้สูงอายุ เมืองท่องเที่ยว) รวมถึงบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
เพิ่มขีดความสามารถ ความเป็นผู้นาํ และความเชี่ยวชาญของ
๗. ดําเนินโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศและน้ํา (พิจารณาการเชื่อมโยง
ผู้นําเมืองอาเซียนและองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเพื่อ กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ).
ยกระดับการเข้าถึงพื้นที่ที่สะอาด พื้นที่สาธารณะสีเขียว อากาศ
๘. ส่งเสริมกิจกรรม ๓R (ลดการใช้ ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใ หม่) และดําเนินการฝึกอบรม
บริสุทธิ์ น้ําสะอาดและปลอดภัย และระบบสุขาภิบาลที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการขยะการรีไซเคิลและการหมุนเวียน
๙. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและเมืองสีเขียว
๑๐. ส่งเสริมการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (ICM) สําหรับเมืองชายฝั่งทะเลที่ยั่งยืน.
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ประเทศผู้นํา
ประธานคณะทํางานฯ

ประธานคณะทํางานฯ

ประธานคณะทํางานฯ
รอการยืนยัน

รอการยืนยัน
รอการยืนยัน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์และไทย
ประเทศสิงคโปร์

การสนั บ สนุ น การประสานงานร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยในระดั บ ๑๑. สนับสนุนข้อริเริ่มเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระดับชาติและระดับประเทศ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ (รวมถึงระดับจังหวัดภูมิภาครัฐ ๑๒. จัดทําโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในหัวข้อเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้ท้องถิ่น
อําเภอและระดับท้องถิ่น)
๑๓. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองสําหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างขีดความสามารถในการ
เรียนรู้และแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น เมืองอุตสาหกรรม
การประสานงานกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ ๑๔. จัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วน
วางแผนและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ต่างๆ เช่น การขนส่ง และพลังงาน เพื่อให้เกิดการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
๑๕. ประสานงานกับคณะทํางานอาเซียนด้านต่างๆของอาเซียนที่เกี่ยวข้องและองค์กรสนับสนุน
(รวมถึงภาคเอกชนเครือข่ายท้องถิ่นและองค์กรเอกชน) เพื่อ (๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสู่เ มือง (๒) สร้างเครือข่ายกับเมือ งและหน่วยงานท้อ งถิ่นภายในประเทศ และ (๓)
ยกระดับความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
แผนงาน๒: เมืองที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเมืองคาร์บอนต่ํา (Climate Resilient และ Low Carbon Cities)
เพิ่ ม จํ า นวนเมื อ งในอาเซี ย นที่ มี ค าร์ บ อนต่ํ า และพั ฒ นา ๑. พัฒนาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะเมือ งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสถานะภูมิต้านทานและ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในอาเซียน โดยเฉพาะ
ภูมิอากาศได้ดีขึ้น โดยการบูร ณาการการปรับตัวและการลด อย่างยิ่งสําหรับเมืองที่ได้รับการคัดเลือกรวมทั้งการประเมินความสามารถในการปรับตัว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเข้าสู่วาระการพัฒนาที่ ๒. พัฒนาการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศในระยะสั้นสําหรับการขนส่ง การ
ยั่งยืน
ก่อสร้าง พลังงาน และของเสียในเมืองของอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือก
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างเมืองให้มี
ความยั่งยืนและมีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาธิ ต การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ ๔. คัดเลือกเมืองนําร่องสําหรับการดําเนินมาตรการการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจาก
ภู มิ อ ากาศและการปรับ ตั ว ในเมื อ งของอาเซี ย นที่ ไ ด้ รับ การ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คัดเลือก
๕. สนับสนุนเมืองให้มีการกําหนดและ/หรือการดําเนินการตามข้อริเริ่มและแผนการดําเนินงาน
ด้านการลดและปรับตัวของสภาพภูมิอากาศ โดยรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถสําหรับเจ้าหน้าที่
ของเมืองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
๖. โครงการนําร่องสําหรับจัดทํามาตรการการปรับตัวและมาตรการบรรเทาผลกระทบในเมืองที่
ได้รับการคัดเลือก
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ประเทศไทย
รอการยืนยัน
รอการยืนยัน

รอการยืนยัน
รอการยืนยัน

รอการยืนยัน

๗. สนับสนุนเมืองที่ได้รับการคัดเลือกในการสํารวจแหล่งเงินทุนภายนอกและเครื่องมือสําหรับ
ยกระดั บ การดํา เนิ น งานการปรั บ ตั วและบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๘. จัดทําเอกสารและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้จากการดําเนินการปรับตัวและ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากโครงการนําร่อง
๙. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเมืองในอาเซียน ประเทศผู้พัฒนาและประเทศต่างๆ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประสานงานกับคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ๑๐. จัดทําข้อริเริ่มร่วมกันว่าด้วยเมืองที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่มีความยืดหยุ่น ระบบเตือน
ภัยล่วงหน้า การบริหารจัดการชายฝั่งทะเล การใช้พื้นที่ในเขตเมืองและการดูแลสุขภาพในเขตเมือง
การสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการ ๑๑. จั ด ทํ ากรอบหลัก สู ต รระดั บภู มิ ภ าคที่ มี เ นื้ อ หาท้อ งถิ่ น เกี่ย วกั บ เมื อ งที่มีภู มิ ต้ า นทานและ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อี โ คสคู ล ในอาเซี ย น และแนวทางข้ อ ริ เ ริ่ ม โรงเรี ย นและ
สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของอาเซี ย นที่ มี ค วาม
ปลอดภัย
๓๘

รอการยืนยัน

รอการยืนยัน
รอการยืนยัน
รอการยืนยัน

รอการยืนยัน

ผลลัพธ์และกิจกรรมที่เสนอในที่นจี้ ะได้รับการยืนยันจากคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ๒d
เสนอให้มีการปรับแต่งกลไกในการเลือกเมืองตามตัวชี้วัดอันใหม่โดยให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (การออกเสียงลงคะแนน)
๔๐
ข้อเสนอแผนการดําเนินงานนีต้ ้องปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเสียก่อน
๓๙
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑. บทนํา
ก. เรื่องเดิม
ความเปราะบางและผลกระทบต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ จ ากการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกเป็นความห่วงกังวลสําคัญของอาเซียนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การลดความเปราะบาง
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน่าจะนําไปสู่ผลสืบเนื่องที่รุนแรงต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่รวมถึงการเพิ่มของระดับน้ําทะเลซึ่งเป็นอันตรายของพื้นที่ชายฝั่งและเกาะขนาดเล็ก รวมถึงสภาพ
อากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น มากว่ า สภาพอากาศแปรปรวน มี ทิ ศ ทางทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของภู มิ อากาศเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ต่ อ การลดความยากจน การพั ฒ นาเมื อง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของอาเซี ย น และถูก กํ า หนดไว้ ใ นแผนประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น ค.ศ. ๒๐๒๕ มี ค วามเกี่ ยวข้ องระหว่ า ง
ความยากจนและการพั ฒนาเศรษฐกิจ กับการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ดัง นั้น มาตรการแบบองค์ รวมถู กต้ องการ
ในการจัดการต่อความท้าทายปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับโลก อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Conservation on Climate Change: UNFCCC) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อดําเนินการด้านการ
ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและการปรับตั วต่ อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อตกลงปารีสเป็ นข้ อตกลงภายใต้
อนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มี ผ ลบัง คั บ ใช้ ใ นปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ณ การประชุ ม รั ฐ ภาคี ส มาชิ ก อนุ สัญ ญาประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๑ ที่สนับสนุนให้แต่ละประเทศยื่นแสดงเจตจํานงในการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละ
ประเทศที่มีความยืดหยุ่นที่จะเสนอการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาสมระดับประเทศ และความพยายามในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึง แผนการดําเนินการงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๓ ที่ให้ความสําคัญต่อความต้องการเร่งด่วนในการจัดการต่อปัญหาดังกล่าวและผลกระทบ
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง ของก๊ า ซเรื อ นกระจกขนาดใหญ่ เมื อ งต่ า ง ๆ ของอาเซี ย นต้ อ งการแสวงหาเศรษฐกิ จ
สาธารณูปโภค และขนส่ งที่ป ล่อยคาร์บ อนต่ํา อาเซียนมีบทบาทผู้ นํา ในการจัดการกั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับโลก อาเซียนได้มีปฏิญญาและแถลงการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แสดงเจตนารมณ์ร่ว มกัน
รวมถึงท่าที และความมุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหาระดับโลกต่อประเด็นท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตกลงใจ
ที่ จ ะทํ า ให้ ป ระชาคมอาเซี ย นสามารถปรั บ ตั ว ต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศผ่า นแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมมาหลายปี หลายประเทศสมาชิกได้ประกาศเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลายภาคส่วน
ที่รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการป่าไม้ พลังงานหมุนเวียน การขนส่ง เขื่อนพลังน้ํา เกษตร และของเสีย ที่จะนําไปสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา ซึ่งหลายประเทศสมาชิกได้เริ่มสร้างความเข้มแข็งต่อขีดความสามารถในการปรับตัวผ่านการบูรณาการ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในแผนพัฒนา
ขณะนี้ การแจ้งเจตจํานงในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระบุแหล่งที่สามารถลดการปล่อยมากที่สุดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
นโยบายต่า ง ๆ การแลกเปลี่ย นเทคโนโลยี กองทุน เพื่อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้ อตกลงทางการค้า ถู กแปล
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เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่การปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม กําหนดแผนข้างหน้าเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อจัดการกับแหล่งและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้น ๕ แผนงาน (๑) การปรับตัวและความยืดหยุ่น (๒) การลด
การปล่อย (๓) การถ่ายทอดและเทคโนโลยี (๔) การเงินเพื่อภูมิอากาศ และ (๕) ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและหุ้นส่วน
ระดับโลก
ข. ผลสัมฤทธิ์
แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งที่ประมวลท่าทีร่ว มกันของอาเซียนระหว่างการ
หารือ ของที่ ประชุ ม สมั ช ชาภาคี อนุ สัญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศ แถลงการณ์ร่ ว มฯ นั้ น
ถูกรับรองโดยผู้นําอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน โดยสถานะ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มี ๗ แถลงการณ์
ร่วมฯ หรื อ ปฏิญญาว่า ด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศที่ ถูกเผยแพร่ ณ ที่ป ระชุมสมัชชาภาคี ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗,
๒๐๐๙, ๒๐๑๐, ๒๐๑๑, ๒๐๑๔, ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๖
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ริเริ่มความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อดําเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ โดยหลายโครงการได้ ถู ก ริ เ ริ่ ม ขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น อาเซี ย นร่ ว มกั บ สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ในสองข้ อ ริ เ ริ่ ม
คือ (๑) โครงการอาเซี ยน-อิ นเดี ย เพื่ อการปรั บตั ว ต่ อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศในภูมิ ภาคอาเซี ย นที่ สนั บสนุ น
การศึกษาความต้องการของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ (๒) โครงการ
อาเซียน-อินเดีย ด้านการคาดการณ์และการประเมินผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้โมเดลและ
การสร้างขีดความสามารถเพื่ออินเดียและภูมิภาคอาเซียนที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อวิเคราะห์ความผันแปรของภูมิอากาศปัจจุบันและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยใช้โมเดล
ความพยายามร่วมกันของอาเซียนที่จะจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศ การเสื่อมลงของคุณภาพอากาศได้มีการ
ดําเนินการทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ผ่านการรับรองของแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการขนส่ง (ASEAN Transport
Strategies Plan) ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่การขนส่งอย่างยั่งยืนผ่านการ
จัดทํากรอบนโยบายระดับภูมิภาคว่าด้วยการขนส่งอย่างยั่งยืนที่สนับสนุน การขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนต่ํา การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อริเริ่มการขนส่งที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ รวมถึงการบูรณาการแผนการขนส่งและการใช้ที่ดิน๔๑
อาเซียนได้สนับสนุนข้อริเริ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องป่าพรุ และการควบคุมมลพิษทางอากาศ ตัวอย่างเช่น แผนงาน
การใช้ประโยชน์ป่าพรุอย่างยั่งยืน และการลดหมอกควันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๙ ซึ่งเป็นข้อริเริ่มร่วมระหว่างอาเซียน
กับสภาพยุโรป เพื่อมุ่งการปรับปรุงการจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน การจัดการความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า และการลดมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดนในอาเซียน และช่วยลดผลกระทบที่รุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามลําดับ๔๒
การหารื อ และประเทศคู่ เ จรจาได้ เ ห็ น ว่ า อาเซี ย นเป็ น หน่ ว ยสํ า คั ญ สํ า หรั บ ความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค
และการบูรณาการโดยได้กําหนดโครงการเพื่อจัดการกับประเด็นร่วมกันในภูมิภาค อาทิ โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โครงการป่าไม้ และการขนส่ง๔๓
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔๑

สํานักเลขาธิการอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๑๕) แผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการขนส่ง (แผนยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการขนส่ง) ค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๒๕ สํานักเลขาธิการอาเซียน
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๒
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. ๒๐๑๗) อาเซียน สหภาพยุโรปเผยแพร่หุ้นส่วนในวาระครบรอบความสัมพันธ์ ๔๐ ปี: ตกลงต่อแผนงานใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม สํานักเลขาธิการ
อาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๓
ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม ประเทศอาเซียนอื่นได้รับประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมระดับภูมิภาค ที่จัดโดยโครงการ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแผนงานระดับภูมิภาคเรื่อง เมืองสิ่งแวดล้อมและการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน
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ค. วัตถุประสงค์
ในอี ก ๑๐ ปี ข้ า งหน้า วั ต ถุ ประสงค์ หลั ก ของแผนปฏิ บั ติก ารคณะทํา งานอาเซี ย นด้ า นการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ คือ
๑) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและภู มิ ภ าค เพื่ อ จั ด การกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
และผลกระทบต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิจสั งคม สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อมของประเทศสมาชิ กผ่า นการลดก๊า ซเรื อนกระจก
และการปรับตัว การถ่า ยทอดเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถ การเงิน ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและหุ้นส่ว น
ระดับโลก
๒) เพื่อยังคงสนับสนุนกรอบแผนงานระดับโลกด้านภูมิอากาศ อาทิ ข้อตกลงปารีสภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๒๐ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
๓) เพื่ อ ประสานกิ จ กรรมภายในประเทศสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อแลกเปลี่ ย น
แผนปฏิบัติที่ดี และบทเรียน ตลอดจนการอํานวยในการเข้าถึงการเงินด้านภูมิอากาศ
ง. วิธีการดําเนินงาน
คณะทํา งานอาเซี ยนด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเป็ นหน่วยงานหลักในการรับผิ ดชอบการดํา เนิ น
แผนงานและกิจกรรมของยุทธศาสตร์นี้ โดยคณะทํางานจะทําหน้าที่ (๑) เชื่อมโยงการทํางานระหว่าง UNFCCC และหาความ
เข้าใจร่วมในการเจรจาในเวที UNFCCC และ (๒) ประสานการดําเนินงานกับประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงหารือกับองค์กรอาเซียนในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีการดําเนินงานคาบเกี่ยว
คณะทํา งานจะกํ า กับการดํ า เนิ นงานของกิจ กรรมต่า ง ๆ ภายใต้ยุท ธศาสตร์ นี้โดยรวม ขณะที่รั ฐมนตรีอาเซี ย น
ด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม จะให้นโยบายและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน ประเทศผู้นํา
ของแต่ ล ะแผนงาน/กิ จ กรรมภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของยุ ทธศาสตร์นี้ จ ะพัฒ นาข้ อ เสนอโครงการเพื่ อดํ า เนิน แผนงาน
ตลอดจนการประสานการดําเนินงานกับประเทศสมาชิก สํานักเลขาธิการอาเซียน และรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุม
คณะทํางานทราบ
จ. หุ้นส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ สามารถดําเนินการผ่านหุ้นส่วนและความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนา และองค์กรระหว่ างประเทศ หรื อหุ้ นส่ว นสํา คั ญ หรือเวที ที่เกี่ ย วกั บการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ ที่ร วมถึ ง
ศู น ย์ วิ ช าการฝึ ก อบรมนานาชาติ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และโครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ
โครงการสหประชาชาติเพื่อลดการเสื่อมโทรมของป่า โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ การอนุรักษ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์เพื่อประชาชนและป่า ธนาคารพัฒนาเอเชียที่ดําเนินงานกับภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมไปถึงบางประเทศสมาชิกที่สนับสนุน
การดําเนินงานคณะทํางานฯ
กิจกรรมการดําเนินงานผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนจากประเทศคู่เจรจา และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา อาทิ
องค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กองทุนสีเขียวอาเซียน-อินเดีย สาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน และการสนับสนุนของสาธารณรัฐเกาหลีผ่านข้อริเริ่มการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาร์บอนต่ํา และ
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงความร่วมมือพหุภาคีต่าง ๆ เช่น สหภาพยุโรป และกองทุน
ภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถาบันในประเทศอาเซียน
หุ้น ส่ ว นเพื่ อการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศจํา นวนมากได้ มี การปฏิบั ติง านด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ
ในระดับอาเซียน ดังนั้น มีขอบเขตที่จะหารือความร่วมมือ ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ขององค์กร
ความร่วมมื อเพื่อการพั ฒนาระหว่า งประเทศสวีเดน ได้มี ยุทธศาสตร์ระดั บภูมิภ าคที่มุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และให้โอกาสแก่คณะทํางาน เพื่อหารือเรื่องนี้ในการดําเนินกิจกรรม
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๒. แผนงานและกิจกรรม๔๔
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

กิจกรรรมที่เสนอ

ประเทศผู้นํา

แผนงาน ๑: การปรับตัวและการยืดหยุ่น
ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ ๑. ทําการประเมินความต้องการเพื่อกําหนดความต้องการของประเทศสมาชิกอาเซียนในบริบทของการปรับตัว
ภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาเลเซีย

๒. การพัฒนาแผนงานเพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาค

มาเลเซีย

๓. จัดตั้งเครือข่ายของสถาบันหุ้นส่วนของอาเซียนที่มีอยู่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาเลเซีย

การปรับปรุงองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจากอาเซียน ๔. รายงาน “การประเมินแนวโน้มภูมิอากาศและการวิเคราะห์ความความผันแปรของภูมิอากาศของประเทศ”
ในการใช้การคาดการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศล่าสุด และโมเดลการประเมินผลผกระทบ ๕. รายงาน “การประเมินการคาดการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ”

เวียดนาม
เวียดนาม

การรวบรวมความก้ า วหน้ า ของกิ จ กรรมเพื่ อ การ ๖. การจั ด เวที ก ารปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ต่ อ เนื่ อ งกั บ การประชุ ม คณะทํ า งานฯ
ปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (เช่ น
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งาน ความพยายามต่ อ การปรั บ ตั ว ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
(เช่น แบบปฏิบัติที่ดี และบทเรียนความสําเร็จ ความมุ่งมั่น ตัวชี้วัดในการวัดการประเมิน)
แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้ า หมาย การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ
๗. การรวบรวมข้ อ มู ล จากเวที ห ารื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเผยแพร่ ต่ อ สาธารณะและภาคส่ ว น
ประเทศ)
ที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทย

ความร่วมมือที่ส่งเสริมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ๘. การสํารวจขอบเขตความร่วมมือและการทํางานร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการเรื่องความสูญเสีย
จัดการเรื่องความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ศูนย์เตือนภัย การเตรียมพร้อม ฉุกเฉิน การเกิดภัย ความสูญเสีย
ภูมิอากาศ
ที่ ฟื้ น ฟู ไ ด้ แ ละไม่ ไ ด้ การจั ด การและการประเมิ น ความเสี่ ย งแบบบู ร ณาการ การปรั บ ตั ว ของระบบนิ เ วศ
และชุมชน และการประกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ)

ฟิลิปปินส์
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ประเทศไทย

๔๔

ผลลัพธ์และกิจกรรมที่เสนอจะได้รับการยืนยันจากคณะทํางานฯ เพื่อปรับเปลี่ยนตามความสะดวกและให้รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ๒จ

ทักษะการปรับตัวที่ถูกส่งเสริม และขีดความสามารถ ๙. การพั ฒ นาแผนงานอบรมระดั บ ชุ ม ชนประสานงานระดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ การปรั บ ตั ว มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ของกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องที่อ่อนไหว และอยู่รมิ ชายฝั่งใน
สํ า หรั บ กลุ่ ม ที่ อ่ อ นไหวบริ เ วณชายฝั่ ง ทะเล (เช่ น การสนั บ สนุ น จั ด หาผู้ เ ชี่ ย วชาญ อุ ป กรณ์ ก ารอบรม
ภูมิภาค
และงบประมาณ)
๑๐. การอบรมแผนงานการอบรมวิทยากรเพื่อการปรับตัวและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (เช่น มุ่งเน้นเรื่องการเท่าเทียม
ทางเพศ และมาตรการเพื่อการปรับตัวบนพื้นฐานทางระบบนิเวศ )

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

๑๑. การอบรมกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (เช่ น นั ก ภู มิ อ ากาศเพื่ อ จั ด ทํ า โมเดลภู มิ อ ากาศ เกษตรกร
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น)
แผนงาน ๒: การลดการปล่อย
การอบรมแบบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซ ๑. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีและการแลกเปลี่ยน และปฏิบัติที่ดีเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เรือนกระจกจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ภาคการผลิตและใช้พลังงาน ภาคการเกษตร การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และป่าไม้ (รวมไปถึง
การลดการเสื่อมโทรมของป่าไม้) การป้องกันไฟป่า กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อาคาร การขนส่ง
และการจัดการของเสียในภูมิภาค

สิงคโปร์ และประเทศไทย

การสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น เสริมสร้างขีดความสามารถ ๒. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและขีดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายการ ลดการปล่อย
เพื่อบรรลุเป้าหมาย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดําเนินการตามมาตรการ และการวัดผล การรายงาน ผลและการตรวจสอบ
ของประเทศ และมาตรการในการดํ า เนิ น การ การ
พิสูจน์ผลได้
วัดผล การรายงานผล และการตรวจสอบพิสูจน์ผลได้

อินโดนีเซีย และประเทศไทย

รายงานการศึกษาและมาตรการเพื่อระบุปล่อยก๊า ซ ๓. ทําการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งภาคพื้นดินในภูมิภาคอาเซียน
เรือนกระจกในภาคการขนส่ง และการเสื่อมโทรมของ
๔. ทําการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพื้นดินและการเสื่อมโทรมของป่าไม้ รวมถึงการทบทวน
ผืนดิน
และวิเคราะห์ข้อประเด็นการศึกษาที่มีอยู่

สิงคโปร์

การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจและขี ด ความสามารถ ๕. ทําการศึกษาระดับภูมิภาคในการสํารวจความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอน
เพื่อดําเนินการระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนคาร์บอน
รวมไปถึงระบบราคาและคาร์บอนในภูมิภาค
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สิงคโปร์
สิงคโปร์

ในภูมิภาค

๖. แบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องกับตลาดและการลดคาร์บอน

บูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๗. จัดอบรมสําหรับบุคลากรภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ไว้ ใ นแผนภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ งในระดั บ ประเทศและ
แผนการดําเนินงานภาคส่วน
ภูมิภาค

สิงคโปร์
กัมพูชา

แผนงาน ๓: การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ปรับใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อภูมิอากาศแลกเปลี่ยน ๑. อํานวยความสะดวกต่อความสนับสนุนเพื่อการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศและเทคโนโลยีท้องถิ่น
ที่ก้าวหน้าต่ออาเซียน รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายภูมิอากาศของอนุสัญญาฯ บนพื้นฐานการประเมิน
ระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศพัฒนาแล้วเพื่อ
ความต้องการด้านเทคโนโลยีเพื่อการลดและการปรับตัว
คาร์บอนต่ําและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลาว

เพิ่ม ขีดความสามารถของการเชื่อ มโยงทางนโยบาย ๒. การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี อ ยู่ (เช่ น คาร์ บ อนเน็ ท ) เพื่ อ หารื อ ระหว่ า ง
และวิทยาศาสตร์ต่อขบวนการกําหนดนโยบายด้านการ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และผู้กําหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

อินโดนีเซีย

ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน

ฟิลิปปินส์

๓. ส่ง เสริม การหารื อ กับ ภาคเอกชนเพื่ อ หาความร่ ว มมื อ การวิ จั ย และพั ฒนาด้ านการกเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีผ่านเวทีหารือต่าง ๆ

แผนงาน ๔: การเงินภูมิอากาศ
ความเข้ า ใจอั น ดี ใ นการจั ด การเชิ ง สถาบั น เพื่ อ การ ๑. จัดอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ในการเข้าถึงกองทุนรวม
เข้าถึงเงินทุนรวมถึงกองทุนรวม เช่น กองทุนกรีนไคล
รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอและโครงการที่ดี เพื่อแสวงหางบประมาณ สําหรับข้อริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลง
เมท กองทุนการลงทุนสีเขียว และกองทุนการปรับตัว
สภาพภูมิอากาศ

เวียดนาม และ
ประเทศไทย

๒. จัดเวที ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาการผลิตและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ํา

เวียดนาม และ
ประเทศไทย

๓. การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น ภู มิ อ ากาศ (ที่ ค รอบคลุ ม ทํ า อย่ า งไรจึ ง จะครอบคลุ ม
ในหลักเกณฑ์ของการเข้าถึงกองทุนรวม และการเพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์) และการพัฒนา
แผนงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เวียดนาม และ
ประเทศไทย

การรายงานการรวบรวมแบปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ ๔. พัฒนารายงานที่รวบรวมแบบปฏิบัติที่ดีการจัดการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
ทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บนพื้นฐานกิจกรรม ๑ และ ๒

รอการยืนยัน
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การดํ า เนิ น การของกิ จ กรรมด้ า นการเปลี่ ย นแปลง ๕. แสวงหาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงกองทุนรวมเพื่อแผนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเซียน
ที่มากขึ้น (อาทิ การเชื่องโยงการแบ่งปันข้อมูลภูมิอากาศระหว่างประเทศอาเซียน)
สภาพภู มิ อ ากาศของภู มิ ภ าคด้ ว ยการสนั บ สนุ น ของ
กองทุนรวม

ลาว

แผนงาน ๕: การประสานงานกับภาคส่วนที่คาบเกี่ยวและหุ้นส่วนระดับโลก
การปรั บ ปรุ ง การประสานงานระหว่ า งสาขาของ ๑. แสวงหาการจัด ตั้ง เวที การประสานงานระหว่า งสาขาที่เ กี่ย วข้ อ งของอาเซี ย นเกี่ย วกั บการเปลี่ ยนแปลง
อาเซียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สภาพภูมิอากาศ (เช่น เวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บไซต์)

เมียนมา

สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ต่ อ ทั ก ษะการเจรจาด้ า นการ ๒. จัดฝึกอบรมเพื่อการเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุ่นใหม่
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓. จั ด เวที ก ารแลกเปลี่ ย นและรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพของการเตรี ย มการดํ า เนิ น การข้ อ ตกลงปารี ส
ของประเทศสมาชิก

เวียดนาม

ส่ ง เสริ ม บทบาทเพิ่ ม การปรากฏต่ อ ประชาคมโลก ๔. จัดทําแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมอนุสัญญาฯ และเข้าร่วมเวที
และเล็งเห็นบทบาทของอาเซียนในประชาชาคมโลก
การประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างแข็งขัน

ประธานอาเซียน
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เวียดนาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖: สารเคมีและของเสีย
๑. บทนํา
A. ความเป็นมา
ปริมาณขยะและการจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ถุงพลาสติกและของเสียจากอาหาร ขยะประเภทต่างๆมักผสมเข้าด้วยกัน
เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการปลายท่อแบบไม่ยั่งยืน หลุมฝังกลบยังคงเป็นวิธีหลักในการกําจัดของเสียที่เป็นของแข็ง
และมีการแยกหรือการเตรียมการก่อนการเก็บรวบรวมของเสียน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ระบบ ๓Rs (Reduce,
Reuse, Recycle) และ Waste-to-energy กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในบางประเทศในภูมิภาคนี้ ในปี ๒๕๕๕
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ผลิตขยะมูลฝอยชุมชนจํานวน ๒๐๒,๐๐๐ ตันต่อวันและคาดว่าจะเพิ่มเป็นสองเท่าในปี
๒๕๖๘ ขยะมูลฝอยเฉลี่ยของเทศบาลในปี พ. ศ. ๒๕๕๕ อยู่ที่ ๑.๐๓ กิโลกรัมต่อคนต่อวันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
๑.๓๘ กิโ ลกรั ม ต่ อคนต่ อวัน ภายในปี พ. ศ. ๒๕๖๘ ๖๐% ของขยะพลาสติ กทะเลมาจากอาเซี ยน อิน โดนี เซี ย
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม อย่างไรก็ตามความพยายามในการรณรงค์มีขึ้น ลงโทษการใช้วัสดุพลาสติกและเพื่อ
กระตุ้นและกระตุ้นการใช้สารทดแทนที่ไม่ใช่พลาสติกจนประสบความสําเร็จอย่าง จํากัด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมซึ่งบางแห่งมี
ความเป็นพิษสูงและเป็นสิ่งต้องห้ามในที่อื่นเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการจัดการสารเคมี โดยทั่วไปการ
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและการกระจายสินค้าในภูมิภาคมักมีปัญหาและสารเคมีมักถูกทิ้งไปด้วยข้อมูล
เพียงเล็กน้อยหรือรู้ว่าควรจัดการทิ้งเมื่อไรวิธีการกําจัดปัญหาเหล่านี้อย่างถูกต้องปัญหาใหญ่ที่สุดที่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ต้องเผชิญในแง่ของการจัดการสารเคมีคือ การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมมีการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชที่ไม่เพียงพอและสารตกค้างเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการค้าผ่านการปฏิเสธการขนส่งข้ามพรมแดนทําให้
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อประเทศที่เกี่ยวข้อง บางสารเคมีอื่น ๆ เช่นแร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
เป็นสิ่งต้องห้ามในภูมิภาคอื่น ๆ แต่ยังคงใช้ในบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่องค์การอนามัยโลก
กล่าวว่าแร่ใยหินเป็นหนึ่งในสารเคมีที่มีความสําคัญถึง ๑๐ ชนิดที่มีความกังวลสูง โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย
และสถาบันและความสามารถในการจัดการสารเคมีในประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ
ยังไม่เพียงพอ
มี ๔ อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและประเด็นที่เกี่ยวข้องหัวข้อ ๑๒ (การบริโภคและการ
บริโภคที่ยั่งยืน) ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการ
บริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืนและสนับสนุนให้ประเทศต่างๆให้สัตยาบันอนุสัญญาเพื่อการจัดการสารเคมีที่ดี
ขึ้น ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่เหลืออีก ๓ ฉบับ ได้แก่ บาเซล ร็อต
เตอร์ดัม และสตอกโฮล์ม
กลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับสารเคมีและของเสีย (AWGCW) เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) ได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและหน้าที่ของคณะทํางานอาเซียนในอดีตเกี่ยวกับข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมพหุภาคี (AWGMEA) วัตถุประสงค์หลักของคณะทํางานฉบับใหม่นี้คือการเสริมสร้างความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสียรวมทั้งการใช้สารเคมีและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีที่
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เกี่ยวข้องกับขยะ เช่น อนุสัญญาบาเซล ร็อตเตอร์ดัม และสตอกโฮล์ม (BRS) อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
พิธีสารมอนทรีออล (GHS), เป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM) และเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN ๒๐๓๐
ASPEN มีแผนคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมความร่ว มมือและการดําเนินการร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเพื่อให้สามารถจัดการกับสารเคมีและการจัดการของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ii) ความร่วมมือในการ
เคลื่อนย้ายข้ามแดนของสารเคมีและของเสียอันตราย (iii) การจัดการสารเคมี (๒) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
(iv) เทคโนโลยีการจัดการเสียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) ต่ออุตสาหกรรมสีเขียว (v) การปรากฏตัวของอาเซียน
ในประชาคมโลก (vi) สารเคมีและของเสียอันตรายการป้องกันอุบัติเหตุการเตรียมพร้อมและการตอบสนองในกรณี
ฉุกเฉินและ (vii) การฟื้นฟูพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสารเคมีและของเสียอันตราย
B. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาเซียนยังคงมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกตามหลักการของความรับผิดชอบร่วมกัน
แต่ มีความแตกต่า ง ประเทศสมาชิ ก อาเซียนมีพันธกรณีต่ อประเด็ นด้ านสิ่ งแวดล้อมทั่ วโลกโดยการให้ สัต ยาบั น
อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคี (MEA) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีและของเสียเช่นอนุสัญญา BRS (บาเซล
รอตเตอร์ดัม และสตอกโฮล์ม) และพิธีสารมอนทรีออล ดังนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจึงลดการใช้คลอโร
ฟลู ออโรคาร์ บอนออกสู่ บ รรยากาศน้ อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน ต่ อปี ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๙ จนถึ ง ๙,๐๐๐ ตั นในปี ๒๕๓๘
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศยังมีเวลาที่จะยุติลงในหลายปีข้างหน้า การผลิตและการใช้สารทําลายชั้น
โอโซนสถานะการให้สัตยาบันและรายงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องของภาคีสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของอนุสัญญา
ความร่ว มมื อระดั บภู มิ ภาคระหว่า งประเทศสมาชิ ก อาเซีย นในการส่ งเสริ ม การเสริ มสร้า งศั กยภาพการแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการร่วมกันดําเนินการ MEAs ช่วยให้ประเทศต่างๆสร้างความเชื่อมั่น
และทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก กิจกรรมเหล่านี้ดําเนินการภายใต้
ขอบเขตของ AWGMEA ก่อนหน้านี้
ความสําเร็จที่สําคัญของ AWGCW ได้แก่ ๑) แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ส่งเสริมการให้สัตยาบันและการเสริมสร้างศักยภาพด้านเคมีภัณฑ์และขยะมูลฝอยที่เกี่ยวข้อง ๒) ส่งเสริมและพัฒนา
เอกสารประกาศและเอกสารร่วมของอาเซียนในการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ ๓) การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินการในระดับประเทศของสารเคมีและขยะมูลฝอยและการปรับปรุงเกี่ยวกับการอภิปรายและความคืบหน้า
ของกระบวนการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและ ๔) การดําเนินโครงการความร่วมมือของอาเซียนเช่นเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศของอาเซียน - UNEP (IETC) ซึ่ง ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการของเสียในระดับ
ภูมิภาคในปีพ. ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกับรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียจากสาร
ปรอท การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียและของเสียจากสารปรอทได้ดําเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ดําเนินการโดย Basel Convention Resource
Center-Southeast Asia (BCRC-SEA) ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับอาเซียน
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้รับการรับรองปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายและได้มีการนําเสนอในหัวข้อ การประชุมสมัชชาอนุสัญญาบาเซล-ร็
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อดเทอดาม -สตอกโฮล์ม (BRS) ในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิญญาฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนว่าจะต้องมีการจัดการเรื่องสารเคมีและของเสียที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการรีไซเคิลการกู้คืนและการบําบัดของเสียอันตราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างศักยภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งเรียกร้องให้รัฐสมาชิกอาเซียนดําเนินการอย่าง
ใกล้ชิดสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือกันและระดมความสามารถในการสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเน้นถึงความจําเป็นในการสํารวจทรัพยากรทางการเงินใหม่ ๆ ที่มีต่อ
การจัดตั้งสารอันตรายที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยและการบรรลุเป้าหมาย ๒๐๒๐ ของ
ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริ หารจัดการสารเคมีนานาชาติ (SAICM) และเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ปฏิญญาร่วมฯ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดําเนินการต่อตามกรอบข้อตกลงและข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ตกลงกันอย่างมีนัยสําคัญเพื่อลดผลกระทบร้า ยแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การปล่อยสารเคมีอันตรายและของเสียออกสู่อากาศน้ําและดิน ภูมิภาคอาเซียน
C. วัตถุประสงค์
ใน ๑๐ ปีข้างหน้าเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการคณะทํางาน คือ:
รวมถึงการควบคุ มการเคลื่อนย้า ยข้ ามพรมแดนของของเสีย อันตรายภายใต้ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคี ที่
เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาบาเซล ร็อตเตอร์ดัม สตอกโฮล์ม อนุสัญญา Minamata และพิธีสารมอนทรีออลรวมถึง
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ระบบการจัดประเภทและการติดฉลากเคมีภัณฑ์ทั่วโลก (GHS)
๒) เพื่อให้การจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของสารให้สอดคล้องกับ
กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่ตกลงกันไว้
เพื่อลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสารเคมีและของเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยการ
เสริมสร้า งความร่ว มมือระดั บภูมิภาคในการป้ องกั นการเคลื่ อนย้ ายสารเคมีและของเสีย อั นตรายข้า มแดนและ
การสร้างสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดีในการจัดการ สารเคมีอันตรายและของเสีย
เว็บไซต์ของ Basel, Rotterdam และ Stockholm (BRS) (http://www.brsmeas.org)
เว็บไซต์พิธีสารมอนทรีออล (http://ozone.unep.org)
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D. วิธีการดําเนินการ
กลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับสารเคมีและของเสีย (AWGCW) จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆของเขตความสําคัญทางยุทธศาสตร์นี้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ / หรือคู่ค้าที่
เกี่ยวข้องจะได้รับการปรึกษาหารือและประสานงานด้านข้ามภาคส่วนและข้ามพรมแดน กิจกรรมเสา
AWGCW จะดูแลด้านวางแผนด้านเทคนิคและการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความสําคัญนี้ขณะที่รัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อมอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมจะให้คําแนะนําเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์
สําหรับการดําเนินงานของตนประเทศผู้นําของแต่ละโครงการ / กิจกรรมภายใต้ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ คาดว่า
จะพัฒนาข้อเสนอของแผนงานการดําเนินงานโดยละเอียดดําเนินกิจกรรมร่วมกับ AMS และ ASEC รวมถึงการ
ปรับปรุงความคืบหน้าอย่างสม่ําเสมอให้กับ AWGCW
E. หุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย
กิจกรรมภายใต้ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์นี้สามารถดําเนินการผ่านความร่วมมือและความร่วมมือระดับภูมิภาคกับ
องค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสีย หุ้นส่วนที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยการจัดการด้านเคมี
ระดับภูมิภาคซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Swedish Chemical Agency (KemI), ฟอรัมระดับภูมิภาคด้าน
สิ่ ง แวดล้ อมและสุ ข ภาพที่ ป ระสานงานโดยองค์ ก ารสหประชาชาติ แ ละ WHO, โครงการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง
สหประชาชาติ - ศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (IETC) และ Regional 3R ฟอรัมในเอเชีย
นอกจากนี้ กิจกรรมยังสามารถดําเนินการผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนจากคู่เจรจา / คู่ค้าด้านการพัฒนาเช่น
ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งสองประเทศกําลังให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินแก่ประเทศในอาเซียนใน
การสร้างความสามารถในการจัดการสารเคมีและของเสีย เช่น POPs ตลอดจนการใช้สารเคมีและอนุสัญญาเกี่ยวกับ
ขยะมีกลุ่มองค์กรประชาสังคม (CSO) ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียในภูมิภาคเช่นภายใต้เครือข่าย GEF
หรือฟอรัมการจัดการด้านเคมีแห่งภูมิภาค (เช่น Ban Toxics และ Pesticide Action Network) ที่สามารถเชิญเข้า
ร่วมการให้คํา ปรึกษาที่เกี่ยวข้องได้ หรือทบทวนการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเพื่อให้ข้อมูลและการสนับสนุนใน
ระหว่างการวางแผนการพัฒนาและการดําเนินงานของกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ
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๒. แผนงานและกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด

กิจกรรม

แผนงาน๑: การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น ๆ ที่กําหนดภายใต้อนุสัญญาบาเซล
ส่งเสริมความร่วมมือข้ามภาคเพื่อการจัดการที่ดีของขยะอันตราย
1. ดําเนินการฟอรัมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายร่วมกับอุตสาหกรรมการค้าและ
สิ่งแวดล้อม
2. ดําเนินการเวทีระดับภูมิภาคเกี่ยวกับผลกระทบของขยะทางการแพทย์ที่มีส่วนร่วมโดยผู้เข้าร่วมจากภาค
สุขภาพ
3. ดําเนินการสร้างขีดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยเช่นการสุ่มตัวอย่างวิธีการทดสอบลักษณะ
ความเป็นพิษและความเป็นพิษการทิ้งขยะอันตรายการเข้ารับการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
แนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศเจรจา
กําหนดแนวทางการจัดการของเสียอันตรายของอาเซียน
4. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการขยะอันตราย
ลดการสร้างของเสียอันตราย
5. จัดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 3R ลด, นํากลับมาใช้ใหม่, รีไซเคิล) เช่นการรับรู้ของชุมชนการเสริมสร้าง
ศักยภาพเป็นต้น
แผนงาน๒: การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของ [สารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย]
แนวทางของอาเซียนในการป้องกันการค้าสารที่เป็นอันตรายจากภายใน 1. ดําเนินการศึกษาข้อบังคับแห่งชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายของประเทศสมาชิกอาเซียน.
และภายนอกประเทศอาเซียน
2. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางในการป้องกันการค้ามนุษย์ที่ไม่ถูกต้องของเสีย
อันตรายจากภายในและภายนอกประเทศอาเซียน
กลไกการหักบัญชีในการค้าขยะที่ไม่ถูกต้องโดยร่วมมือกับ BCRC-SEA
3. ดําเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากรและควบคุม
ชายแดน.
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN และ BCRC-SEA เพื่อพัฒนากลไก
แผนงาน๓: การจัดการสารเคมี
รายงานสถานการณ์อาเซียนด้านสารเคมี
1. ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี.
2. พัฒนารายงานสถานการณ์อาเซียนด้านสารเคมี
เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและมนุษย์ในการเสริมสร้างการ
3. ดําเนินการฟอรั่มอาเซียนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสารเคมีที่ถูกสุขลักษณะ
ดําเนินงานของอนุสัญญาเกี่ยวกับสารเคมี (Rotterdam, Stockholm
sound chemicals management.
และอนุสญ
ั ญา Minamata พิธีสารมอนทรีออล)
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เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4. ดําเนินการฟอรัมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยีสาร
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM)
ก่อกวนต่อมไร้ท่อสารมลพิษทางเภสัชกรรมที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมสารเคมีในผลิตภัณฑ์และเศษขยะ
เช่นนาโนเทคโนโลยีสารก่อกวนสารก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมสารเคมีใน
ทางทะเล.
ผลิตภัณฑ์และเศษขยะทางทะเล
แผนงาน๔: Environmentally Sound Management Technologies (EST) towardsGreen Industries
แนวทางของอาเซียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (EST) และการ 1. ดํ า เนิ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาแนวทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการผลิ ต ที่ ส ะอาดต่ อ
ผลิตทีส่ ะอาดยิ่งขึ้นต่ออุตสาหกรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมสีเขียว.
แผนงานอาเซียน / Roadmap เกีย่ วกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมผลิตภัฑณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประเมนความต้องการ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EST) และอุตสาหกรรมและการ
เทคโนโลยี
ผลิตทีส่ ะอาด
3. ดํา เนิ นการจัด ประชุ ม เชิง ปฏิบัติ ก ารเพื่อ พัฒ นาแผนงานด้ านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อ ม (EST) และ
EST ถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่เลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลาง
อุตสาหกรรมและการผลิตที่สะอาดขึ้น
และขนาดย่อม.
4. ใช้ EST ในอุตสาหกรรมที่เลือกในประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
สถานที่สาธิตของ EST ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
5. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบอุตสาหกรรมสีเขียว
การส่งเสริมแนวคิดเรื่องเคมีสีเขียวในกระบวนการผลิตทางเคมี
6. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวคิดเคมีสีเขียวในการผลิตและออกแบบทางเคมีเพื่อพัฒนา
ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า
แผนงาน๕: การมีส่วนร่วมของอาเซียนในประชาคมโลก
แถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศที่ 1. พัฒนาแถลงการณ์ร่วมของอาเซียน
เกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย
แถลงการณ์ร่วมอาเซียนในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศที่
2. พัฒนาแถลงการณ์ร่วมของอาเซียน
เกี่ยวข้องกับสารเคมี
แผนงาน๖: สารเคมีและของเสียที่เป็นอันตรายการป้องกันอุบัติเหตุการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุการเตรียมพร้อม 1. ดําเนินการฝึกอบรมระดับภูมิภาคการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาสําหรับผู้กําหนดนโยบาย
และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ผู้ดําเนินการเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นต้น

รอยืนยัน

รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
ไทย

2. เผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตรายที่ใช้โดยประเทศสมาชิกอาเซียน

ไทย

3. แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ

ไทย

4. พัฒนาเวทีหารือสําหรับการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน

ไทย
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แผนงาน๗: การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนจากสารเคมีและของเสียที่เป็นอันตราย
การเสริมสร้างศักยภาพและการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
1.
และการปฏิบัติทดี่ ีที่สุด
2.
3.

จัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารด้ า นการฝึ ก อบรมระดั บ ภู มิ ภ าคและการสั ม มนาให้ กั บ ผู้ กํ าหนดนโยบาย
ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นต้น
เผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตรายที่ใช้โดยประเทศสมาชิกอาเซียน
แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
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รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

ยุทธศาสตร์ลําดับที่ ๗ สิ่งแวดล้อมศึกษา [และการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน]
A. ความเป็นมา
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการตระหนักถึงชุมชนเกี่ยวกับความสําคัญของความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษา ซึ่งการศึกษาสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมศึกษาจะมีบทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของชุมชนรวมถึงเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่เพื่ อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นส่ ว นใหญ่ กํ า ลั ง เปลี่ ย นจากสั ง คมเกษตรกรรมไปสู่ สั ง คมอุ ต สาหกรรม จึ ง จํ า เป็ น ต้ องใช้ แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเพื่อรองรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเติบโตของประชากรในภูมิภาค การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการขยายตัวของเมืองตลอดจนการบริโภคภายในประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่ง สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบริการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภคที่ยั่งยืนและการจัดการด้า นการผลิตอย่า งยั่งยืนเป็นสิ่งจําเป็นใน
ภูมิภาคอาเซียน ถึงแม้ว่าการใช้ทรัพยากรและรูปแบบการบริโภคจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม
รูปแบบการผลิตและการบริโภคโดยรวมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ไม่ยั่งยืนต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและจําเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น อาเซียนจึงมีความจําเป็นต้องก้าวไปสู่กระบวนการหรือแนวคิดต่างๆ เช่น ๓R (ลดการใช้ ใช้ซ้ํา
และนํากลับมาใช้ใหม่: Reduce, Reuse, Recycle) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ระบบสินเชื่อสีเขียว (green
finance) การจัดทําฉลากสีเขียว (eco labeling) เพื่อยกระดับการผลิตและก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร นอกจากนี้
ยังต้องเสริมสร้างความพยายามในด้านต่างๆ เช่น การสร้างจิตสํานึก การจัดทําฐานข้อมูล การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ.
๒๐๐๕-๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) ของสหประชาชาติ (UN Decade of Education for Sustainable Development
๒๐๐๕-๒๐๑๔: UN DESD ๒๐๐๕-๒๐๑๔) โดยเน้นย้ํา "การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
โดยตระหนักถึงบทบาทพื้นฐานของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม
ซึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้กํา หนดกรอบนโยบายระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและมีการดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ได้เรียกร้องให้มีกระบวนการในการดําเนินงานเพื่อให้
เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งการศึกษาและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญของวาระ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) (เป้าหมาย ๔ (การศึกษาที่เท่าเทียม) และเป้าหมาย ๑๒ (แผนการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน) ตามลําดับ)
ในระดับภูมิภาคได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาของอาเซียน (ASEAN Environmental Education Action
Plan: AEEAP) โดยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๕ ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๒ และ ค.ศ. ๒๐๑๔๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๑ ตามลํ า ดับ) สํ า หรับเป็น แนวทางในการ
ดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD)
ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานต่างๆ เช่น แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรม
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อาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๒๕ (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint ๒๐๑๐-๒๐๒๕: ASCC Blueprint
๒๐๑๐-๒๐๒๕) แผนงานอาเซียนด้านการศึกษา ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐ และทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) ของสหประชาชาติ (UN DESD ๒๐๐๕-๒๐๑๔) อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของ
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) และ
แผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASCC Blueprint ๒๐๒๕) ได้ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี
การทบทวนแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๘ (AEEAP ๒๐๑๔-๒๐๑๘) และคัดเลือก
องค์ประกอบจากแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาของอาเซียน (AEEAP) มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของคณะทํางาน
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ลําดับที่ ๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASPEN)
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASPEN) ได้กําหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการดําเนินการร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะช่วยให้การใช้ความรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืน โดย
ให้ความสําคัญใน ๔ ประเด็นคือ: (๑) โครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ของอาเซียน (๒) โครงการสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ASEAN Green Higher Education Program) (๓) ข้อริเริ่มว่าด้วยการสื่อสาร
การให้การศึกษา และการส่งเสริมความตระหนักแก่สาธารณชนในระดับภูมิภาค และ (๔) การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
B. ผลสัมฤทธิ์
บางโครงการที่สําคัญของคณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ASEAN Working Group on Environmental Education:
AWGEE) ที่ มี ก ารดํ า เนิน งานภายใต้ แ ผนปฏิ บัติ ก ารสิ่ งแวดล้ อมศึ ก ษาของอาเซี ยน (AEEAP) ปี ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๐๕
ค.ศ. ๒๐๐๘-๒๐๑๒ และ ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๘ รวมถึงการมอบรางวัลโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน ให้กับโรงเรียนทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้ รับการเสนอชื่อจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพยายามในการดําเนินงานด้านโรงเรียนอีโคสคูล ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดงานมอบรางวัลมาแล้ว ๒ ครั้ง
ได้ แ ก่ ครั้ ง ที่ ๑ จั ด ขึ้ น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ณ ประเทศมาเลเซี ย และครั้ ง ที่ ๒ จั ด ขึ้ น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
(พ.ศ. ๒๕๕๘) ณ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา ซึ่ง งานดังกล่า วจั ดขึ้ นต่ อเนื่องกั บ งานปี สิ่งแวดล้อมอาเซีย น ๒๐๑๕
(ASEAN Environment Year ๒๐๑๕)
กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การประชุมอาเซียนบวกสามด้านสิ่งแวดล้อมเยาวชน (ASEAN Plus Three Youth Environment
Forum: AYEF) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจา ที่ผ่านมามีการจัดประชุมดังกล่าว
มาแล้ว ๓ ครั้ง ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ค.ศ. ๒๐๑๐ และ ค.ศ. ๒๐๑๒ ตามลําดับ ซึ่งครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ณ สาธารร
รัฐสิงคโปร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีส่วนร่วม
ในการร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (ASEAN Environmental Education Inventory Database:
AEEID) ซึ่งเป็นเครื่ องมือและสื่อการศึกษาด้า นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมข้ อมูลที่ทันสมัย รายละเอียดเกี่ ยวกับโรงเรีย น
การฝึกอบรม กิจกรรม และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมศึกษา อาทิ สิ่งตีพิมพ์ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นต้น๕๒
ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมผู้นําอาเซียนบวกสาม ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการสนับสนุน
การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้กําหนดนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายและการดําเนินการตามนโยบายและการ
ปรับใช้แนวทางการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กําหนดนโยบายเกิดการเรียนรู้ในทางปฏิบัติ
โดยให้ เห็ นถึ งกระบวนการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด จากสถานการณ์ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ ง ส่ ง ผลหรื ออาจมี อิท ธิ พ ลต่ อการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม การปฏิบัติ และระบบตลอดจนในการกําหนดนโยบาย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยได้รับการ
สนับสนุนจาก UNEP-SWITCH Asia สถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (United Nations University71

Institute for Advanced Study of Sustainability: UNU-IAS) มูลนิธิ Hanns Seidel Foundation และองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนรูปแบบที่ได้รับการกล่าวถึงกันมากในระดับภูมิภาค คือ การติดฉลากสีเขียวให้กับผลิตภัณฑ์
ด้า นสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเปลี่ ยนแปลงรูป แบบการบริโ ภค โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐสั งคมนิย ม
เวียดนามได้จัดตั้งความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการติดฉลากสีเขียวให้กับสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศอื่นๆ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมโต๊ะกลมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ที่
ใช้กันทั่วไปยังไม่ได้รับการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ซึ่งทางเครือข่าย Global Eco Labelling Network ยินดีที่จะให้
ความช่วยเหลือระบบการติดฉลากสีเขียวให้กับประเทศที่มีความสนใจในการดําเนินงานดังกล่าว๕๓
C. วัตถุประสงค์
ใน ๑๐ ปีข้างหน้าวัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ:
๑) ส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการให้ความสําคัญกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการสร้างความตะหนักรู้เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อภัยคุกคามและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
ที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อสร้างชุมชนอาเซียนที่มีพลวัตยั่งยืนและยืดหยุ่นซึ่งจะมีส่วนร่วมในเชิงรุก ความสําเร็จของเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก
D. วิธีการดําเนินงาน
คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) จะเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามแผนงานและกิจกรรมต่างๆ
ของยุทธศาสตร์นี้ โดยจะมีการหารือกับหน่วยงานและ / หรือประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการศึกษาของอาเซียน (Senior Official Meeting on Education: SOM-ED) เพื่อให้เชื่อมโยงและบูรณาการการ
ดําเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมถึงแผนงานอื่นๆ ในอาเซียน
๕๒

ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (http://aeeid.asean.org/)
การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (http://www.aprscp.net)
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption และ Production: SCP) จะดําเนินการ
ร่วมกับประเทศผู้นําในการดํา เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในอาเซียน (ปัจจุบันคือสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย) และคณะทํางานงานอื่นๆ ของ ASOEN ที่เกี่ยวข้อง
๕๓

คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) จะดูแลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมภายใต้ความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร์นี้ใ นขณะที่รัฐมนตรีสิ่ งแวดล้อมอาเซียนและเจ้ าหน้า ที่อาวุ โสของอาเซีย นจะให้คําแนะนํา ด้า นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สําหรับการดําเนินงาน สําหรับประเทศผู้นําของแต่ละโครงการ / กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์นี้คาดว่า จะมีการ
จัดทําแผนงานการดําเนินงานโดยละเอียดและดําเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียน
รวมถึงรายงานความคืบหน้าให้กับคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านอื่นๆ เช่น ความยั่งยืนของเมือง
สารเคมีและของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ของสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเป็นเครื่องมือสํา คัญในการดํา เนินงานให้ประสบผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม (ASPEN)
E. คู่ค้าที่มีศักยภาพและผู้มีส่วนได้เสีย
กิจ กรรมภายใต้ ความสํา คั ญทางยุทธศาสตร์นี้ส ามารถดํา เนิ นการผ่า นความเป็ นหุ้ นส่ว นและความร่ วมมือระดั บภูมิภ าค
กับองค์กรที่ทํางานอย่างแข็งขันด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งคู่ค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ องค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Ministers of Education Organization: SEAMEO) รวมถึง
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มูลนิธิ Hanns Seidel, โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP)
องค์ การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และองค์ก ารการศึก ษา วิทยาศาสตร์ และวั ฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational Scientific และ Cultural: UNESCO)
กิจกรรมยังสามารถดําเนินการผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนจากคู่เจรจา / คู่ค้าด้านการพัฒนา เช่น องค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เครือรัฐออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป
โครงการพั ฒ นาจํ า นวนมากได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเข้ า มาร่ ว มพั ฒ นาหลั ก สู ต รโครงการร่ ว มกั บ คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ า น
สิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) เช่น โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊า ซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าของภูมิภาคเอเชียโดยการ
สนับสนุนของกองทุนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International
Development funded: USAID funded) นอกจากนี้ คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (AWGEE) ยังสามารถลง
นามร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) สถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (UNU-IAS) และสถาบันการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมจัดทําองค์ความรู้และเผยแพร่การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
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๒. โครงการและกิจกรรม๕๔
กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด

แผนงาน๑: โครงการโรงเรียนอีโคสคูลของอาเซียน (ASEAN Eco-Schools Programme)
1. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่ของอาเซียนเกี่ยวกับโรงเรียนอีโคสคูล รวมทั้งเกณฑ์ของ
การพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ของอาเซียนที่ดีขึ้นสําหรับ
โรงเรียนอีโคสคูล
อาเซียนสําหรับโรงเรียนอีโคสคูล
2. มอบรางวัลโรงเรียนอีโคสคูลให้กับโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกอาเซียน
3. จัดตั้งเครือข่ายอาเซียนและเวทีความคิดเห็นของโรงเรียนอีโคสคูล
การจําลองแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างโรงเรียนอีโค
สคูลในประเทศสมาชิกอาเซียน
4. ดําเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนหรือโครงการนําร่อง.
5. ดําเนินการประเมินพื้นฐานและประเมินผลการดําเนินการตามขอบเขตที่หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษาที่มีอยูใ่ นโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา (สถาบันการศึกษาขัน้ พื้นฐาน)
6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน.
7. จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและขยายการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและขยายขอบเขตความ
การยกระดับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอีโคสคูลกับรัฐบาล
ท้องถิ่นเพื่อช่วยในการพัฒนาเมืองสีเขียว
ร่วมมือกับโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environmental Sustainable City
Model Cities: ESC Model Cities) สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
แผนงาน๒: โครงการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ASEAN Green Higher Education Programme)
1. พัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ของอาเซียนสําหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็น
แนวทางและหลักเกณฑ์ของอาเซียนสําหรับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. มอบรางวัลสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
จากประเทศสมาชิกอาเซียน (โดยมีความเชือ่ มโยงกับการมอบรางวัลโรงเรียนอีโคสคูลของ
อาเซียน)
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางอาเซียนที่มีอยูใ่ นโรงเรียนต่างๆ
รวมถึงเกณฑ์สําหรับโรงเรียน Eco-Schools.
การเรียนรู้ / การเรียนการสอนระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษาสําหรับภูมิภาคอาเซียน
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ประเทศผู้นํา
มาเลเซีย และไทย
มาเลเซีย
มาเลเซีย และไทย
มาเลเซีย และไทย
มาเลเซีย และไทย
มาเลเซีย และไทย
มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์ และไทย
มาเลเซีย
และไทย
มาเลเซีย

4. จัดตั้งเครือข่ายอาเซียนและเวทีแสดงความคิดเห็นสําหรับโรงเรียนอีโคสคูลในอาเซียน
การจําลองแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน
แผนงาน๓: ข้อริเริ่มว่าด้วยการสือ่ สาร การให้การศึกษา และการส่งเสริมความตระหนักแก่สาธารณชนในระดับภูมภิ าค
1. เสริมสร้างเนื้อหาของฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (AEEID) และปรับปรุงข้อมูลและ
พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (ASEAN
Environmental Education Inventory Database:
ข้อมูลอย่างสม่าํ เสมอ
AEEID)
2. ออกแบบแนวคิดของฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (AEEID) ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
3. ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (AEEID)
4. จัดทําคู่มอื การฝึกอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียนสําหรับนักการศึกษา
โอกาสในการส่งเสริมและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
อาเซียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
5. ดําเนินการอบรมครูและอาจารย์ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
6. มีส่วนร่วมในเชิงรุกและการริเริ่มกรอบการทํางานระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา
7. ดําเนินการประชุมเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม.
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเยาวชนผู้มีอํานาจในการ
ส่งเสริมการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนารูปแบบการรับรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับเยาวชน
9. สนับสนุนข้อริเริ่มการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมภิ าคที่มเี ยาวชนเป็นผู้นํา
แผนงาน๔: การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption และ Production: SCP)
1. ดําเนินการโครงการผู้นําอาเซียนสําหรับผู้กําหนดนโยบายและผู้นําธุรกิจด้านการบริโภคอย่าง
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPPs)
เพื่อส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่ม
ยั่งยืนและการปฏิบัติในการผลิต (เช่น การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน)
2. พัฒนาข้อริเริ่มร่วมกับภาคเอกชนในการดําเนินการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นที่
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR).
3. ดําเนินการการจัดเวทีเสวนาอาเซียนสําหรับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักและมี
การรับรู้ การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้เสียในการดําเนินงาน
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ส่วนร่วมในการดําเนินการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(เช่น การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน)
4. จัดทําเอกสารการศึกษาและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
๕๔

ฟิลิปปินส์

สํานักเลขาธิการอาเซียน
สํานักเลขาธิการอาเซียน
สํานักเลขาธิการอาเซียน
กัมพูชา
กัมพูชา
กัมพูชา
สิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม
สิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม
รอการยืนยัน
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

ผลลัพธ์และกิจกรรมที่เสนอในที่นจี้ ะได้รับการยืนยันจากคณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ๒g
75

