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บทคัดย่อ
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มหาศาลและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส�ำคัญของโลก อย่างไรก็ตามในปี 2558 ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในภูมิภาค คือ การเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ซึ่งจะเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายของการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของภูมภิ าค จึงเป็นสาเหตุทคี่ วรศึกษากฎหมายสิง่ แวดล้อม
(environmental law) ในประเทศอาเซียน เพื่อให้ทราบถึงมาตรการในการดูแล
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ไปในทิศทางเดียวกัน เร่งให้เกิดการร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษา กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับในระดับประเทศ เพื่อหาจุดต่างและความสอดคล้องให้การพัฒนาเป็นไป
ทิศทางเดียวกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ปัญหาของประเทศไทย เมียนมาร์
และลาวมีการก�ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดน้อยกว่า อาจส่งผลให้เกิด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณมลพิษโดยรวมของภูมิภาค
เพิ่มสูงขึ้นในที่สุด การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการ เพื่อป้องกันผลกระทบ

1 รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ�ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่จะเกิดขึ้นและเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศอาเซียน
มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงเป็นประเด็นที่ท้าทาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการพัฒนาความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบดังกล่าว
คําสําคัญ : กฎหมายสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน การจัดการสิ่งแวดล้อม
ในอาเซียน

Abstract

บทที่ 5

ASEAN is one of the most abundance of natural resources and
significant food production region. In 2015 the ASEAN community
shall be launched together as one community that will enhance the
risk of challenge for natural resources and environmental management throughout the region. The significant management tool is law
and regulations among ASEAN countries in order to protect and
preserve of natural resources and environment in the sustainable
aspects. This article tries to study the related law and regulations both
direct and indirect in the different and consistent aspects including
the effectiveness application of those law and regulations. Thailand,
Myanmar and Laos were the weaker countries on law and regulations
application compare to others, which will affect their natural resources
and environment degradation. The projection on the preparedness of
the protection and conservation shall ensure the future sustainable
development. The good cooperation among stakeholders would be the
significant tool to cope with the specified impacts.
Key words : Environmental Law, ASEAN Community, ASEAN
Environmental Management
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กฎหมายสิ่งแวดล้อม (environmental law) คือ กฎหมายประเภทหนึ่ง
ตราขึ้นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เนื้อหาครอบคลุมการป้องกัน และ
เยียวยาความเสื่อมโทรมแห่งสุขภาพทั้งของมนุษย์และอมนุษย์ (สัตว์และสิ่งของ
ฯลฯ) และมักคาบเกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณี สนธิสัญญา ข้อตกลง พันธกรณี
กฎระเบียบ และนโยบาย ฯลฯ หลากชนิด (Menell. P.S, 2003 : 376) กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมบางประเภทอาจก�ำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจ�ำกัดเงื่อนไขในการ
ด�ำเนินกิจการบางประเภทของมนุษย์ เช่น ก�ำหนดปริมาณของภาวะมลพิษที่จะให้
มีได้ หรือก�ำหนดให้ต้องมีการวางแผนและการตรวจสอบกิจการบางอย่าง เป็นต้น
นโยบายของรัฐ เป็นต้นว่า มาตรการกันไว้ดกี ว่าแก้ (precautionary principles)
การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและมาตรการใครท�ำคนนั้น
จ่าย (polluter pays principle) ล้วนเป็นลักษณะหนึ่งของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(Edoardo Croci, 2005) ได้มกี ารริเริม่ จะให้มกี ฎหมายสิง่ แวดล้อมขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมประมาณช่วง พ.ศ.2503 (Jody Freeman and Charles
D. Kolstad, 2006) อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่านานาประเทศในโลกจะได้ตรากฎหมาย
สิ่งแวดล้อมขึ้น แต่กลไกแห่งกฎหมายดังกล่าวก็มักไม่ประสบผลและในปัจจุบัน
กฎหมายสิง่ แวดล้อมก็ถกู มองว่าเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการโฆษณาและส่งเสริมกลไก
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อมา Richardson ได้ปฏิรปู กฎหมายสิง่ แวดล้อมเพือ่ พัฒนา
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมที่ใช้มาตรการบังคับและ
ควบคุม (command and control) ซึ่งผู้คนมักไม่พึงพอใจนัก ผลส่วนหนึ่งที่ได้
จากการปฏิรูปดังกล่าวเป็นต้นว่า การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม การวางมาตรฐาน
บางอย่าง เช่น ไอเอสโอ 14001 (Dianne. Saxe, 1990)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2535
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1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อการจัดการ
และการดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติเป็นการเฉพาะ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรก�ำหนด
บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงสภาพอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ใช้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน
2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อการรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน�้ำทิ้งหรือของเสียจากโรงงานออกสู่
สภาพแวดล้อมนอกโรงงาน เช่น กฎกระทรวงเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม
การปล่อยของเสียออกจากโรงงาน การก�ำหนดคุณลักษณะของน�้ำทิ้งที่อนุญาตให้
ระบายออกจากโรงงานได้
4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ. 2456 และ พ.ศ. 2535
ได้ถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมและจัดระเบียบการเดินเรือ แต่ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การป้องกันปัญหามลพิษด้วย กล่าวคือ ห้ามทิ้งขยะสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว น�้ำมัน
เคมีภณ
ั ฑ์หรือสิง่ ปฏิกลู ใดๆ ลงในแม่นำ�้ ล�ำคลอง บึง อ่างเก็บน�ำ้ หรือทะเลสาบ หรือ
ทะเลภายในน่านน�้ำไทยอันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก
5. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เป็นเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน�้ำทิ้งหรือของเสียจากโรงงานออกสู่
สภาพแวดล้อมนอกโรงงาน เช่น กฎกระทรวงเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม
การปล่อยของเสียออกจากโรงงาน การก�ำหนดคุณลักษณะของน�้ำทิ้งที่อนุญาตให้
ระบายออกจากโรงงานได้
6. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
		 6.1 คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และการอนามัยสิ่งแวดล้อม
		 6.2 กระจายอ�ำนาจสูส่ ว่ นท้องถิน่ ออกข้อก�ำหนดของท้องถิน่ และบังคับใช้
		 6.3 ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจตราแนะน�ำเป็นที่ปรึกษาด้าน
วิชาการแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		 6.4 ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขก�ำกับดูแล
		 6.5 ให้การสนับสนุนให้สิทธิแก่ประชาชนยื่นอุทธรณ์ได้
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บทที่ 5

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่
1. พิธสี ารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายสืบเนือ่ งจาก
การประชุมสมัชชาประเทศภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ นครเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น ที่ประชุมสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการก�ำหนดเป้าหมายและ
ระยะเวลาในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 6 ชนิด โดยมีการก�ำหนด
พันธกรณีเพิม่ เติมให้กบั ประเทศภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และประเทศในกลุม่
ที่ก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยให้การลงนามรับรองพิธีสารฯ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 แต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน
2. คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSD) จัดตั้งขึ้นตามมติ
การประชุมสหประชาชาติ พ.ศ. 2537 และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก CSD
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
ภาพครัง้ ละ 3 ปี CSD จัดตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ด�ำเนินการตามทีร่ ะบุไว้ใน Agenda 21 และ
รายงานโดยตรงต่อสมัชชาสหประชาชาติ โดยผ่านคณะกรรมาธิการทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC)
3. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน อาเซียนได้เริ่มโครงการความ
ร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2520 (ประเทศไทยให้การลงนามรับรอง
ในปีเดียวกัน) โดยความช่วยเหลือจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
ปัจจุบนั มีผเู้ ชีย่ วชาญเป็นคณะกรรมการ เรียกว่า เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านสิง่ แวดล้อมของ
อาเซียน (ASEAN Senior Official on the Environment- ASOEN) ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมของอาเซียน และร่วมกันพิจารณาโครงการ
เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วยคณะท�ำงาน 3 คณะ และคณะท�ำงานเฉพาะกิจ 1 คณะ
คือ
1) คณะท�ำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีประเทศ ฟิลิปปินส์ เป็นประธานคณะท�ำงาน
2) คณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง มีประเทศไทยเป็น
ประธานคณะท�ำงาน
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3) คณะท�ำงานด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม มีประเทศมาเลเซีย
เป็นประธานคณะท�ำงาน
4) คณะท�ำงานเฉพาะกิจด้านหมอกควันของอาเซียน มีประเทศอินโดนีเซีย
เป็นประธานคณะท�ำงาน

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยั่งยืน

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ภูมิภาค
อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จะกระตุ้นให้มีการเคลื่อนย้าย
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกและการเติบโตของภาคการผลิต
ในอัตราที่เพิ่มขึ้น อันจะเร่งให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของภูมภิ าค เช่น การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ น�ำมาใช้ในการเกษตร
การท�ำการประมงชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลน การเร่งส�ำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม

บทที่ 5

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มหาศาลและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส�ำคัญของโลก อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2558
ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญในภูมภิ าคคือการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ซึ่ ง จะเป็ น ทั้ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งและความท้ า ทายของการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของภูมภิ าค ทัง้ นีป้ ระชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)
1. ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community- ASC) มีเป้าหมายเพือ่ ให้ประเทศในภูมภิ าคอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
มีความปลอดภัยและมั่นคง
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC)
มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอ�ำนวยความสะดวกใน
การติดต่อค้าขายระหว่างกันและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community–ASCC) มีเป้าหมายเพือ่ ให้เกิดการอยูร่ ว่ มกันภายใต้แนวคิดสังคม
ที่เอื้ออาทร มีความมั่นคงทางสังคม อยู่ดีกินดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
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และการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรมเป็นต้น นอกจากนี้ด้วยความแตกต่าง
ของระดับการพัฒนาและระบอบการปกครองของประเทศในอาเซียน ท�ำให้ในบาง
พื้ น ที่ อ าจมี ก ารประกอบการที่ ข าดจริ ย ธรรมและการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แม้ที่ผ่านมาอาเซียนจะมีการพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม อาทิ การลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนในปี พ.ศ. 2545 เพื่อที่จะจ�ำกัดขอบเขตของมลภาวะฟ้าหลัวในเขตพื้นที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทว่าความพยายามดังกล่าวก็ยังไม่สามารถจัดการ
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในปี พ.ศ. 2548 ได้เกิดปัญหาฟ้าหลัวในมาเลเซีย
จากนั้นในปี พ.ศ. 2549 ปัญหาฟ้าหลัวได้ขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ดังนัน้ การเพิม่ ประสิทธิภาพของความร่วมมือกลไกและมาตรการทีเ่ หมาะสม
เพื่อจัดการกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค จึงเป็น
ประเด็นที่อาเซียนไม่อาจละเลยได้โดยเฉพาะปัญหาความสมดุลของการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตรกับการรักษาพื้นที่ป่าไม้ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริหารจัดการน�้ำส�ำหรับการเกษตรเพื่ออาหารและพลังงานมลพิษข้ามแดน
รวมถึงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะทางอากาศ เป็นต้น (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)

ความร่วมมือของอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ซึ่งสนับสนุนความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศน์ทั้งภายในภูมิภาคและโลก นอกจากเป็นแหล่งน�้ำ อาหาร
และพลังงานแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังมีบทบาทที่ส�ำคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของมนุษย์ ดังในตารางข้อมูลและสถิติของ
อาเซียน (ตารางที่ 1)

อาเซียนเป็ นภูมภิ าคทีมที รัพ ยากรธรรมชาติอุ ดมสมบูรณ์ ซงึ สนับสนุ นความยังยื
 นของระบบ
นิเวศน์ ทงั  ภายในภูมภิ าคและโลก นอกจากเป็ นแหล่งนํ า อาหารและพลังงานแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่ า นี ย ัง มีบ ทบาททีสํ า คัญ ในการสนั บ สนุ น กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และวิถีชีว ิต ของมนุ ษ ย์ ดัง ใน
อาเซียน : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 97
ตารางข้อมูลและสถิตขิ องอาเซียน (ตารางที 1)

ตารางที 1่ ข้1อข้มูอลและสถิ
มูลและสถิ
ติของอาเซี
ตารางที
ตขิ องอาเซี
ยน ยน

  

อาเซียนมีระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นและหลากหลาย เช่น ลุ่มน�้ำ
แม่โขง อ่าวฮาลองและทะเลสาบโทบา และยังมีชายฝั่งทะเลที่ทอดตัวยาวประมาณ
173,000 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยทะเลและอ่าวที่ส�ำคัญ เช่น ทะเลจีนใต้ ทะเล
อันดามัน และอ่าวไทย ด้วยท�ำเลที่เหมาะสมของอาเซียนซึ่งอยู่เขตร้อน จึงมี
ทรัพยากรน�ำ้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2550 อาเซียนมีทรัพยากรน�ำ้ ทีเ่ หมาะแก่การ
อุปโภค บริโภค 5,675 พันล้านคิวบิกเมตร บรูไน ลาว และมาเลเซีย เป็นประเทศที่
มีน�้ำสะอาดเฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงสุดในภูมิภาค ในขณะเดียวกันอาเซียนมีพื้นดิน
ถึง 3% ของพื้นที่โลก จึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางชีวภาพ มีประเทศที่มี
ความร�่ำรวยด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพถึง 3 ประเทศ ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพรวมกัน

บทที่ 5
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ประมาณ 80% ของทัง้ โลก อาเซียนมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้ครอบคลุมถึง 45% หากเปรียบเทียบ
กับพืน้ ทีป่ า่ ไม้เฉลีย่ ของโลกซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 30.3% รวมทัง้ ป่าไม้ของอาเซียนเป็นที่
อยู่อาศัยของสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 40% ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้
ด้านประชากร ในปี พ.ศ. 2551 อาเซียนมีจ�ำนวนประชากรประมาณ 580
ล้านคน ความหนาแน่นของประชากรเฉลีย่ 130 คนต่อตารางกิโลเมตร นับเป็นหนึง่
ในภูมภิ าคทีม่ จี ำ� นวนประชากรมากทีส่ ดุ ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมหานคร เช่น
กรุงจาการ์ตาและมนิลา มีประชากรหนาแน่นมากถึง 10,000 คนต่อตารางกิโลเมตร
อันเป็นผลมาจากการอพยพของคนในชนบทสู่เมืองเพิ่มมากขึ้นและการขยายตัว
ของเมืองอย่างรวดเร็ว ปี พ.ศ. 2548 ประชากรจ�ำนวน 44% ของอาเซียนอาศัยใน
เขตเมืองและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 55% ในปี พ.ศ. 2563
การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ผนวกกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดมากขึ้นทุกปีในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน องค์ประกอบเหล่านี้จะเพิ่มความกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งใน
ระดับภูมิภาคและน�ำไปสู่ประเด็นสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น มลพิษทางอากาศ
น�ำ้ และดิน ความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อมในเขตเมือง หมอกควันพิษข้ามพรมแดน
และการหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ นอกจากนี้การบริโภคที่เพิ่มขึ้นท�ำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
อันเป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่อาเซียนก�ำลังเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการ
รักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยการยอมรับในความส�ำคัญของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการบูรณาการในภูมิภาค นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา อาเซียน
ร่วมมืออย่างใกล้ชดิ เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมในหมูป่ ระเทศสมาชิก
ปัจจุบันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนให้ความส�ำคัญกับ 10 ประเด็นที่
ส�ำคัญในภูมิภาค (ภาพที่ 1)
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และอากาศส�ำหรับภูมิภาคอาเซี
ยน อาเซี
ยนจะมี
ส่วนร่วมในความพยายามของโลก
ในการจั าและอากาศสํ
ดการแก้ปัญหาสิ
่งท้บาภูทายสิ
่งแวดล้อมยน อาเซีย
ทรัพยากรทางทะเล
รวมทัง การปรับปรุงคุณภาพนํ
าหรั
มภิ าคอาเซี
โลก รวมทั้งการเปลีในการจั
่ยนแปลงภู
มิอากาศและคุ
้นโอโซนเช่
ยวกับรวมทั
การ ง การเป
ั ้มง ครองชั
ร่วมในความพยายามของโลก
ดการแก้
ปญหาสิ
ท้าทายสิ
ง แวดล้นอเดี
มโลก
พัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อมส�ำหรับการพัฒนาและสิง่ แวดล้อม
ภูมอิ ากาศและคุ
้มครองชัน โอโซนเช่นเดียวกับ การพัฒนาและการปรับ ใช้เทคโนโลยีด้านสิง
ที่ยั่งยืน ดังในตารางประเทศที่เป็นผู้น�ำในประเด็นส�ำคัญของความร่วมมืออาเซียน
สําหรับการพั
อ มที2553-2558
ย ั งยืนดังในตารางประเทศที
เป็ นผู้นําในประเด็นสําคัญ
ด้าฒนสินาและสิ
่งแวดล้อมงแวดล้
ในปี พ.ศ.
(ตารางที่ 2)
ร่วมมืออาเซียนด้า1.นสิการจั
ง แวดล้
อมญในปี
– 2558 (ตารางที 2)
ดการปั
หาสิ่งพ.ศ.2553
แวดล้อมของโลก
ั การและการป้
1. การจั2.ดการป
ง แวดล้อองกั
มของโลก
การจัดญหาสิ
นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน
ั
2. การจัดการและการป้องกันปญหามลพิ
ษทางสิง แวดล้อมข้ามแดน
2.1 มลพิษหมอกควันข้ามแดน
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บทที่ 5

        		 2.1 มลพิษหมอกควันข้ามแดน
        		 2.2 มลพิษจากของเสียที่มีพิษข้ามแดน
3. ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
4. ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (EST)
5. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด�ำรงชีวิตในเมืองต่างๆ ของอาเซียนและ
เขตเมือง
6. การท�ำการประสานกันเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล
7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
8. ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
8. ส่งเสริมการจัดการเกียวกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
9.
ส่งเสริ
มความยั่งยืนของทรัพยากรน�้ำจืด
ชีวภาพอย่างยังยื
น
10.
การตอบสนองต่
อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการจัดการ
9. ส่งเสริมความยังยื
 นของทรัพยากรนํ าจืด
ต่อผลกระทบ
10. การตอบสนองต่อการเปลีย นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศและการจัดการต่อผลกระทบ
11.
เสริมการบริ
มการบริ
ที่ยั่งยืน (SFM)
11. ส่ส่งงเสริ
หารจัหดารจั
การปด่าการป่
ไม้ทยี งยื
ั  าไม้
น (SFM)
ตารางที
่ 2 ประเทศที่เป็นผู้น�ำในประเด็นส�ำคัญของความร่วมมืออาเซียนด้าน
ตารางที 2 ประเทศทีเ ป็ นผูน้ ํ าในประเด็นสําคัญของความร่วมมืออาเซียนด้านสิง แวดล้อม ในปี 2553 
สิ2558
่งแวดล้อม ในปี 2553-2558
ประเด็นสําคัญ
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
D9.
D10.

ปญั หาสิง แวดล้อมของโลก
มลพิษทางสิง แวดล้อมข้ามแดน
D2.1. มลพิษหมอกควันข้ามแดน
D2.2. มลพิษจากของเสียทีม พี ษิ ข้ามแดน
การศึกษาด้านสิง แวดล้อมและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
เทคโนโลยีทเี ป็ นมิตรกับสิง แวดล้อม (EST)
การดูแลและการจัดการสิง แวดล้อมในเขตเมือง
นโยบายด้านสิง แวดล้อมและฐานข้อมูล
สิง แวดล้อมทางทะเลและชายฝงั 
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการทรัพยากรนําจืด
การเปลีย นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ

ผูน้ ํากลุ่ม
ปี 25532558
เวียดนาม

ตัวย่อ
AWGMEA

ดําเนินการร่วมกันภายใต้ AATHP
บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ASEC
ฟิลปิ ปิ นส์
เมียนมาร์
สิงคโปร์
ไทย

AWGEE

AWGESC

AWGCME
AWGNCB
AWGWRM
AWGCC

http://www.aseangreenhub.in.th/envinatac/index.php/th/asiantogetsection/asean
ทีที่ม มา:า: http://www.aseangreenhub.in.th/envinat-ac/index.php/th/asiantogetsection/145outlook
asean-outlook1-2
ความร่วมมือและกลไกบริ หารจัดการสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
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ความร่วมมือและกลไกบริหารจัดการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 5

(1) กลไกบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระหว่าง
ประเทศในอาเซียน มีจุดก�ำเนิดจาก ASEAN Charter อันเป็นธรรมนูญสูงสุดซึ่ง
ได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรไว้ใน Article 9 ASEAN Community Councils
ประกอบด้วย 3 คณะมนตรีคือ (1) ASEAN Political Security Community
Councils (2) ASEAN Economic Community Councils และ (3) ASEAN
Socio-Cultural Community Councils ทั้งนี้คณะมนตรีที่มีขอบเขตความ
รับผิดชอบประเด็นสิ่งแวดล้อมคือ ASEAN Socio Cultural Community
Councils นอกจากนี้ยังมีกลไกระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (ASEAN
Ministerial Meeting on Environment) และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
สิง่ แวดล้อม (ASEAN Senior Officials on Environment: ASOEN) ตลอดจน
มีการจัดตั้งกลุ่มท�ำงานอาเซียน (ASEAN Working Group: AWG) 8 ด้านที่
สอดคล้องกับประเด็นและขอบเขตความร่วมมือของอาเซียนยกเว้นเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
และมลพิษข้ามพรมแดนที่มีกลไกเฉพาะภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน (Agreement on Tranboundary Haze Pollution)
ที่มีสมาชิกจ�ำนวน 8 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เมียนมาร์ เวียดนาม
ลาว กัมพูชา และไทย แต่ยังขาดอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดของหมอกควัน
ข้ามแดนที่ส�ำคัญ (ASEAN Secretariat, 2013)
(2) ประเด็นและขอบเขตการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน Blueprint for the ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC) 2009-2015 ได้ก�ำหนดประเด็นและขอบเขตการด�ำเนิน
งานด้านสิง่ แวดล้อมของ ASEAN ทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยให้ความส�ำคัญ
กับ 11 ประเด็นหลักและมีการมอบหมายให้แต่ละประเทศเป็นผู้น�ำหรือประธาน
ซึ่งในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2556 ได้แก่ สิ่งแวดล้อมระดับโลกสิ่งแวดล้อม
และมลพิษข้ามพรมแดนการศึกษาและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและธรรมาภิบาล การปรับ
ประสานนโยบายและฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และความหลากหลายทางชี ว ภาพ
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ทรัพยากรน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
(Letchumanan, 2010 ; ASEAN Secretariat, 2013)
ประเด็นสิ่งแวดล้อมมีความเป็นสหวิทยาการและข้ามภาคส่วน สิ่งแวดล้อม
มีผลกระทบต่อทั้งระดับภูมิภาคและโลก ความพยายามร่วมกันในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียน สถาบันในภูมิภาคอื่นและสถาบันนานาชาติ
เมือ่ พิจารณาดูแล้วประเด็นสิง่ แวดล้อมมีความสอดประสานกับแผนการพัฒนาของ
ภาคส่วนอื่นๆ อันจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืนจะประสบผลส�ำเร็จ

บทที่ 5

อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง (Greater Mekong Sub-region : GMS)
(1) กลไกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
GMS อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงเป็นแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สมาชิก 6 ประเทศคือ กัมพูชา จีน (มณฑลยูนานและเขตกวางซี) ลาว เมียนมาร์
เวียดนาม และไทย ด�ำเนินยุทธศาสตร์ภายใต้ GMS Strategic Framework
2012-2022 เพือ่ ส่งเสริมการขยายตัวทางการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตร
และบริการสนับสนุนการจ้างงาน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ซึ่งมีการ
จัดท�ำแผนธุรกิจส�ำหรับการด�ำเนินงานทุก 2 ปี (Greater Mekong Subregion
: Regional Cooperation Operations Business Plan (2013-2014) ทั้งนี้
GMS ได้ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมของสาขาหลัก 10 ด้าน ได้แก่ เกษตรกรรม
พลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนโทรคมนาคม การท่องเที่ยว
การค้าการขนส่ง และสาขาอื่นๆ (ADB, 2013)
(2) ประเด็ น และขอบเขตการด� ำ เนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของ GMS ปี พ.ศ. 2548 ประเทศสมาชิกได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแบ่งปันการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงได้จัดตั้ง Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridor Initiative (CEP-BCI) ซึ่งบริหารงานโดย
Environment Operation Center (EOC) ภายใต้การก�ำกับดูแลของ Working
Group on Environment (WGE) อันประกอบด้วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก GMS ทั้งนี้ EOC มี
หน้าทีห่ ลักเป็น Clearinghouse ทางข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมประสานการด�ำเนินงาน
ตาม CEP-BCI และเป็นฝ่ายเลขานุการของ WGE ทั้งนี้ CEP-BCI ปัจจุบันอยู่
ในระยะที่สอง ปี พ.ศ. 2555-2559 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (ADB, 2013)
(1) การติดตามตรวจสอบวางแผนและป้องกันสิ่งแวดล้อม
(2) ความหลากหลายทางชีวภาพและการด�ำรงชีวิต
(3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) สถาบันและการเงิน

กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–
มาเลเซีย–ไทย Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle (IMT-GT)
บทที่ 5

กลไกด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของ
IMTGT และขอบเขตการด�ำเนินงานกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะ
สุมาตราของอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดังนั้นจึงมีเพียงกลไกในระดับคณะท�ำงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
และสิ่งแวดล้อม (Working Groups on Agriculture, Agro Based Industry
& Environment : WG-AAE) ที่ประสานและอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนิน
งานตามมาตรการของ IMT-GT อีกทั้งมีการทบทวนการด�ำเนินงานเป็นระยะๆ
เพือ่ รายงานผลต่อทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส (Senior Officials Meeting : SOM)
ผ่านไปยังที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting : MM) ประสาน
และก�ำกับการด�ำเนินงานของคณะท�ำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับคณะ
กรรมการร่วมภาคธุรกิจ (Joint Business Council : JBC) (CIMT, 2013)
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บทที่ 5

คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (Mekong River Commission:
MRC)
1. กลไกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขง (MRC) เป็นองค์กรร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกในลุม่ น�ำ้ โขงตอนล่าง จ�ำนวน 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ขอ้ ตกลงความร่วมมือในการพัฒนากลุม่ แม่นำ�้ โขงทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2538
(Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development
of the Mekong River Basin, 1995) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ก�ำหนดสิทธิและ
หน้าที่ที่เกี่ยวกับการใช้น�้ำจากแม่น�้ำโขง ที่มีผลผูกพันประเทศภาคีสมาชิกปัจจุบัน
กรอบความร่วมมือที่ส�ำคัญของ MRC ตั้งอยู่บนหลักการ 4 ประการคือ
1.1 ใช้น�้ำอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
1.2 ใช้แม่น�้ำโขงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ลดปัญหาความยากจน
1.4 รักษาสมดุลของระบบนิเวศ (MRC-OSP, 2013)
2. ประเด็นและขอบเขตการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของ MRC คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงมีภารกิจสนับสนุนกระบวนการ
วางแผนระดับลุ่มน�้ำ (Basinwide Planning Process) ภายใต้หลักการของ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources
Management (IWRM) โดยมีประเด็นหลักในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 9 ประเด็น
คือ
2.1 การเกษตรและการชลประทาน
2.2 การวางแผนลุ่มน�้ำ
2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.5 การประมง
2.6 อุทกภัยและภัยแล้ง
2.7 คุณภาพประชากร
2.8 การขนส่งทางน�้ำ
2.9 การพัฒนาพลังน�้ำ
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ทั้งนี้โครงการความร่วมมือของ MRC ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ แผนงานพัฒนาลุม่ น�ำ้ แผนงานสิง่ แวดล้อม
แผนงานการจัดการและบรรเทาอุทกภัย และโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ
อย่างยั่งยืน เป็นต้น (MRC-OSP, 2013)

กฎระเบียบและข้อบังคับระดับประเทศ

บทที่ 5

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการก�ำหนดกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายและ
นโยบาย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
เพือ่ ให้รฐั โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบใช้เป็นเครือ่ งมือในการแก้ไขปัญหาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นกฎหมายและมาตรฐานด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์คุ้มครอง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละ
ประเทศมี ดังนี้ (นิรมล และคณะ, 2556)
(1) บรูไน ไม่มีกรอบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงท�ำให้การบังคับใช้
ไม่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร แต่มีข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมแทรก
ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 รัฐได้ให้
ความส�ำคัญโดยจัดตัง้ กองทุนสิง่ แวดล้อมเพือ่ ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน�้ำ และการควบคุมขยะเป็นพิษ
(2) กั ม พู ช า รั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ.ศ. 2536 ได้ ก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด การ
จัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 58 ว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นทรัพย์สินของรัฐ
การควบคุมและบริหารจัดการต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมายและมาตรา 59
รัฐบาลมีหน้าที่ในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยต้องเตรียมแผนงานด้าน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีการประกาศใช้กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ
อาทิ กฎหมายที่ดินและกฎหมายคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติ
(3) อินโดนีเซีย เริม่ ให้ความส�ำคัญด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมในแผนพัฒนา
ประเทศฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2519-2523) และปี พ.ศ. 2547 มีการเสนอร่างกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน 32 ฉบับ รวมทั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ
น�้ำ นโยบายการควบคุมมลพิษ นโยบายการบริหารจัดการชายฝั่งและทรัพยากร
ทางทะเล นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้
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(4) ลาว ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎหมาย
ด้านป่าไม้ กฎหมายด้านน�้ำและทรัพยากรน�้ำ กฎหมายที่ดิน กฎหมายเหมืองแร่
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(5) มาเลเซีย ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ
กฎหมายว่าด้วยมลพิษทางน�ำ้ มลพิษทางเสียง มลพิษทางทะเล กฎหมายจัดการขยะ
การระบายน�้ำเสียทั้งจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม กฎหมายการอนุรักษ์ป่าไม้
สัตว์ป่า ที่ดิน และแหล่งน�้ำ
(6) เมียนมาร์ ประกาศใช้กฎหมายควบคุมโรงงาน กฎหมายด้านสุขอนามัย
ของสาธารณชน กฎหมายป่าไม้ กฎหมายการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์
กฎหมายเหมืองแร่รวมทั้งการก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
(7) ฟิลปิ ปินส์ ประกาศใช้กฎหมายคุณภาพอากาศ กฎหมายควบคุมสารเคมี
สารพิษและมลพิษ กฎหมายประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(8) สิงคโปร์ ประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน 30 ฉบับ อาทิ
รัฐบัญญัติเพื่อควบคุมมลภาวะและรัฐบัญญัติด้านสาธารณสุขทั้งด้านน�้ำ อากาศ
การเคลื่อนย้ายขยะพิษ การจราจร รัฐบัญญัติด้านการวางแผนและการจัดการ
การใช้พนื้ ทีก่ ารรุกล�ำ้ ทีด่ นิ ของรัฐ การควบคุมการก่อสร้าง รัฐบัญญัตดิ า้ นการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการประมง สัตว์ป่า ต้นไม้ และสวนสาธารณะ และ
รัฐบัญญัติเกี่ยวกับมลภาวะทางทะเล
(9) ไทย เริม่ ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) รวมทัง้
มีการประกาศมาตรฐานคุณภาพน�ำ้ เพือ่ การบริโภคคุณภาพแหล่งน�ำ้ ผิวดิน น�ำ้ ทะเล
ชายฝัง่ น�ำ้ ทิง้ จากอาคาร และอุตสาหกรรมมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก�ำเนิด
โรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ มาตรฐานคุณภาพระดับเสียง และการควบคุมและ
มาตรฐานสารพิษ และการควบคุม รวมถึงการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
โดยประกาศใช้กฎหมายต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2535
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(10) เวียดนาม รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2535 ให้ความส�ำคัญกับประเด็น
สิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รัฐบาลมีการก�ำหนดนโยบายมาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
กลไกข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทว่ า กลไกที่ ก� ำ หนดขึ้ น ยั ง มี ร ะดั บ ความ
ครอบคลุมและความเข้มงวดทีต่ า่ งกัน ทัง้ นีภ้ ายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ซึง่ จะส่งผลให้มกี ารเคลือ่ นย้ายการลงทุนทีเ่ สรีมากขึน้ คาดได้วา่ นักลงทุนจ�ำนวนมาก
จะมุ่งขยายการลงทุนไปยังประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
แต่มีการก�ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดน้อยกว่า เช่น ลาวและเมียนมาร์
(Middleton, C. 2012) ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และปริ ม าณมลพิ ษ โดยรวมของภู มิ ภ าคเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในที่ สุ ด ดั ง นั้ น ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นจึ ง ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมของภูมภิ าค เพือ่ ก�ำหนดกลไกทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการบริหารจัดการต่อไป

แนวทางการด�ำเนินการเพื่อการแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
นิ ร มล สุ ธ รรมกิ จ และคณะ. 2556. รายงานความก้ า วหน้ า โครงการการ
เปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประเทศอาเซียน.
กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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เร่งด�ำเนินการด้านการปรับประสานกฎระเบียบด้านมาตรฐานและมาตรการ
ป้ อ งกั น คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น (Harmonization)
ทั้งอาเซียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน ลดความเหลื่อมล�้ำต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การก�ำหนด
คุณภาพและมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด การติดฉลากสิ่งแวดล้อม
(Eco-Labeling) รวมถึงการใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด�ำเนิน
การปฏิรปู กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก พร้อมทั้งควรมีการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง
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