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รายงานความคืบหน�าผลการดําเนินงานอาเซียนด�านส่ิงแวดล�อม และท่ีเก่ียวข�อง  
ภายใต�แผนงานประชาคมอาเซียน  

ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ2 2563) 
 

1. กิจกรรมการดําเนินงานภายใต�แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หัวหน�าคณะผู�แทนไทย  
พร�อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และคณะผู�แทนจากหนวยงานกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกระทรวงการตางประเทศ รวมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด�านสิ่งแวดล�อม  
ครั้งท่ี 15 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได�กลาวถ�อยแถลงพร�อมให�
ความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก�ไขป6ญหาสําคัญของภูมิภาค อาทิ การจัดการขยะทะเล  
การแสดงเจตจํานงในการลดการปลอยก:าซเรือนกระจก ซ่ึงท่ีประชุมมีมติท่ีสําคัญ ได�แก (1) การรับรองการข้ึน
ทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแหงใหม ซ่ึงมีของประเทศไทย 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติหาดเจ�าไหม-เขตห�ามลา
สัตว=ป>าหมูเกาะลิบง และอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง (2) เห็นชอบตอรางแถลงการณ=รวมอาเซียนสําหรับ
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 25 ซ่ึงยกราง
และเสนอโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน  

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม รวมงานพิธีเป@ดการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย=แสดงสินค�าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี พร�อมเข�ารวมกิจกรรมเชิงวิชาการสําหรับคูสมรสผู�นําประเทศสมาชิกอาเซียนและ External 
Partners และได�นําเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการและการแก�ไขป6ญหาขยะของประเทศไทยในฐานะ
ผู�แทนภาครัฐ พร�อมขอความรวมมือประเทศสมาชิกอาเซียนในการรวมมือกันแก�ไขป6ญหาขยะและขยะทะเล 
ซ่ึงเปNนป6ญหาสิ่งแวดล�อมท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียนอยางเข�มแข็ง นอกจากนี้ ได�นําชมนิทรรศการบริเวณพ้ืนท่ี
จัดแสดงนิทรรศการท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6Pง กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
รวมจัดเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยเรื่องผลกระทบของขยะทะเล การจัดการขยะต้ังแตต�นทาง
ถึงปลายทาง การรณรงค=ลดการใช�พลาสติกแบบใช�ครั้งเดียว  

(3) ด�านส่ิงแวดล�อมทางทะเลและชายฝ78ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6Pง รวมกับธนาคารโลก 
เปNนเจ�าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Supporting Marine Debris Reduction in ASEAN Member States: 
Drafting a Regional Action Plan, and Designing National Acton Plans on Marine Debris เม่ือวันท่ี 
29-30 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร มีผู�เข�ารวมประชุมประกอบด�วย ผู�แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเทศญ่ีปุ>น หนวยงานองค=การระหวางประเทศ และผู�แทนจากสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงท่ีประชุมได�รวม
หารือการจัดทํารางแผนปฏิบัติการด�านขยะทะเลท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเน�นด�านนโยบายและแผนงาน จากการวิเคราะห=ตอยอดการดําเนินงานตามกรอบปฏิบัติการ
อาเซียนด�านขยะทะเล ซ่ึงเปNนเอกสารผลลัพธ=จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด�านขยะทะเล 
ท่ีกระทรวงทรัพยากรฯ เปNนเจ�าภาพจัดเม่ือเดือนมีนาคม 2562 

(4) ด�านเมืองส่ิงแวดล�อมย่ังยืน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
รวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเปNนเจ�าภาพจัดการประชุมสัมมนาโครงการ ASEAN-China Symposium on 
Ecologically Friendly Urban Development เม่ือวันท่ี 29-31 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ือสงเสริม
การดําเนินความรวมมือด�านสิ่งแวดล�อมเมืองยั่งยืน และความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการพัฒนา
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เมืองท่ีเปNนมิตรกับสิ่งแวดล�อม นโยบายและเทคโนโลยีท่ีดี ซ่ึงผลจากการประชุมจะได�นําไปสนับสนุน 
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาด�วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งท่ี 15 และการประชุมสุดยอด 
ด�านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ครั้งท่ี 7 ท่ีจะจัดข้ึนในปo พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอไป 
นอกจากนี้ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมรวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งท่ี 2 ภายใต�โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner 
Cities Programme-Upgrading the ASEAN ESC Model Cities Programme เม่ือวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ= 2563 
ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมเมือง 
และนําเสนอผลงานการพัฒนาเมืองท่ีบรรลุเปuาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังนี้ จะได�นําไปรายงานความก�าวหน�า 
ในการประชุมระดับอาเซียนตอไป 

(5) ด�านการจัดการป7ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หัวหน�าคณะผู�แทนไทย พร�อมคณะ เข�ารวมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวาด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๕ (COP25) เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2562  
ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรฯ กลาวถ�อยแถลงการณ=รวมในนาม
ประเทศไทยเพ่ือแสดงจุดยืนในการดําเนินงานด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซ่ึงรัฐบาล 
ให�ความสําคัญและตระหนักถึงผลกระทบ โดยได�บูรณาการให�เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปNนสวนหนึ่ง
ของวาระการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานกอนสิ้นปo พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีประเทศไทย
ประสบความสําเร็จในการลดก:าซเรือนกระจกได�ประมาณ ๑๕ เปอร=เซ็นต= ในภาคพลังงานและขนสง เม่ือปo  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(6) ด�านการอนุรักษ2ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว=ป>า  
และพันธุ=พืช ดําเนินโครงการอนุรักษ=ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพ้ืนท่ีคุ�มครองในอาเซียน 
(BCAMP) เพ่ือทบทวน/ประเมิน/ปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการอุทยานแหงชาติตะรุเตา และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ=และบริหารจัดการพ้ืนท่ีกลุมป>าตะวันออก ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ=ในการจัดการ
อุทยานแหงชาติในภูมิภาคอาเซียน โดยได�รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปผานศูนย=อาเซียนความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ซ่ึงข�อเสนอโครงการ กรอบการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน ในสวนของประเทศไทย กรมอุทยานฯ 
จะดําเนินโครงการตอไป ท้ังนี้ การดําเนินโครงการฯ ในระดับภูมิภาค ผู�แทนจากกรมอุทยานฯ ได�ไปเข�ารวมประชุม 
Technical Workshop on the Proposal Thailand-Malaysia Transboundary Protected Area 
Management Collaboration เม่ือวันท่ี 16-20 กุมภาพันธ= 2563 ณ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย และจาก 
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานมรดกแหงอาเซียนอยูระหวางดําเนินการข้ันตอนภายในประเทศ 
เพ่ือพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมท่ีจะเสนอเปNนอุทยานมรดกแหงอาเซียนแหงใหมของประเทศ 
นอกจากนี้ องค=การสวนพฤกษศาสตร=ได�วางแผนและเตรียมสํารวจรวบรวมพรรณไม�ในพ้ืนท่ีภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต�เพ่ือจัดทําระบบฐานข�อมูลทรัพยากรพันธุ=พืชในระดับสากล โดยจะเริ่มต�นสํารวจพรรณไม� 
ในพ้ืนท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(7) ด�านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา รวมดําเนินโครงการ Policy Dialogue 
and Network Building of Multi-stakeholder on Integrated Decentralized Domestic Wastewater 
Management in ASEAN Countries เพ่ือพัฒนานโยบายเชิงโครงสร�างการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
แบบไมรวมศูนย= และแลกเปลี่ยนเทคนิควิชาการในการจัดการน้ําเสียระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงโครงการฯ 
ภายใต�การดําเนินงานของคณะทํางานอาเซียนวาด�วยการจัดการทรัพยากรน้ํารวมกับสถาบันการศึกษาสิ่งแวดล�อม
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แหงชาติญ่ีปุ>น โดยผู�แทนกรมทรัพยากรน้ําเดินทางไปเข�ารวมการฝ�กอบรมเพ่ือเสริมสร�างขีดความสามารถ 
ของคณะทํางานโครงการ PoDIWM (The PoDIWM Project Capacity Building) เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญ่ีปุ>น และเข�ารวมการประชุมเจรจาเชิงนโยบายระดับภูมิภาคสําหรับโครงการ 
PoDIWM เพ่ือหารือเชิงนโยบายด�านการจัดการน้ําเสียชุมชนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ผลลัพธ=การวิจัยของโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดการน้ําเสียชุมชนด�วยเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย เม่ือวันท่ี 
20-21 มกราคม 2563 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

(8) ด�านส่ิงแวดล�อมศึกษา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมดําเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล  
โดยจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเป@ดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ประจําปo พ.ศ. 2563 ให�กับหนวยงาน 
ภาคการศึกษา เม่ือวันท่ี 16-17 ธันวาคม 2562 เพ่ือให�โรงเรียนท่ีสนใจรับสมัครเข�ารวมโครงการเปNนต�นแบบ 
แหลงเรียนรู�ของเมืองสิ่งแวดล�อมยั่งยืน นอกจากนี้ ได�จัดโครงการฝ�กอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครู 
และบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแนวคิดและหลักการสิ่งแวดล�อมศึกษา 
ท่ีสอดคล�องและพัฒนาไปสูการเปNนโรงเรียนอีโคสคูลในระดับภูมิภาคอาเซียนตอไป 

(9) ด�านการจัดการสารเคมีและของเสีย กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานประสานงานหลัก
คณะทํางานอาเซียนด�านการจัดการสารเคมีและของเสีย รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการขยายความรวมมือ
ด�านการจัดการของเสียให�ครอบคลุมแผนยุทธศาสตร=อาเซียนด�านสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2559-2568 โดยประเทศไทย 
รับเปNนผู�นํา AWGCW Action Plan ในแผนงานท่ี 6 การเตรียมความพร�อมและจัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน 
จากสารเคมีและของเสียอันตราย และแลกเปลี่ยนประสบการณ=กับประเทศสมาชิกวาประเทศไทย 
มีการฝ�กอบรมบุคลากรทุกระดับในการตอบสนองตอกรณีฉุกเฉินและการใช�กฎหมาย ระเบียบข�อบังคับ  
และนโยบายท่ีบังคับใช�ตอสถานการณ=ฉุกเฉินท่ีเกิดจากสารพิษมาอยางตอเนื่อง และนําเสนอข�อเสนอโครงการ 
ASEAN Capacity Building on Chemical Emergency Response โดยอยูระหวางเตรียมข�อมูล 

 

2. กิจกรรมการดําเนินงานภายใต�แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(1) ด�านการจัดการปCาไม� รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (นายพงศ=บุณย=  

ปองทอง) หัวหน�าคณะผู�แทนไทย พร�อมคณะผู�แทนกรมป>าไม� เดินทางไปเข�ารวมการประชุมระดับรัฐมนตรี 
AFoCO Ministerial Meeting และ ASEAN-ROK High Level Meeting on Forestry 2019 เม่ือวันท่ี 28
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงประเทศไทยได�กลาวถ�อยแถลงท่ีเน�นย้ํา 
ถึงความสัมพันธ=อันดีระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีด�านการป>าไม� และมุงม่ันในการดําเนินการเพ่ือการ
จัดการป>าไม�อยางยั่งยืน อาทิ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของประเทศไทย การอนุรักษ=พ้ืนท่ีป>า ทรัพยากรป>าไม� 
และระบบนิเวศ การจัดการป>าชุมชน ซ่ึงผลการประชุม ASEAN-ROK High Level Meeting on Forestry 
2019 ได�นําไปเสนอตอท่ีประชุม ASEAN-ROK Commemorative Summit ระหวางวันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 
2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ กรมป>าไม�อยูระหวางเตรียมการเปNนเจ�าภาพจัดการประชุม
เจ�าหน�าท่ีอาวุโสด�านป>าไม� ครั้งท่ี 23 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีกําหนดจัดในระหวางวันท่ี 20-25 
กรกฎาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร  

(2) การจัดการด�านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ผู�แทนกรมทรัพยากรธรณี เข�ารวมประชุม
ผู�บริหารความรวมมือทางวิชาการด�านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-ไทย-เวียดนาม  
ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือหารือรายงานความก�าวหน�าผลการดําเนินงาน
ด�านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามแผนการดําเนินงาน ปo พ.ศ. 2563 ภายใต�โครงการความรวมมือฯ CLMTV 
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และหารือการจัดทําระบบฐานข�อมูลด�านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยประเทศไทยเปNนศูนย=กลางข�อมูล
และองค=ความรู�ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณีเข�ารวมการประชุมรัฐมนตรีด�านแรธาตุอาเซียน 
ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรมเปNนเจ�าภาพจัดการประชุม โดยมีการหารือการพัฒนาฐานข�อมูลด�านแรธาตุอาเซียน
เพ่ือให�มีการนําไปใช�ในการบริหารจัดการและประโยชน=ได�อยางยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนติดตาม 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการความรวมมือด�านแรธาตุอาเซียน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559-2568)  
 

3. กิจกรรมการดําเนินงานภายใต�แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
 (1) ผู�แทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตว=ป>า และพันธุ=พืช เข�ารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน 
ด�านอาชญากรรมข�ามชาติ ครั้งท่ี 13 และการประชุมท่ีเก่ียวข�อง (13th ASEAN Ministerial Meeting on 
Transnational Crime and its related meeting) เม่ือวันท่ี 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม แมริออท 
มาร=คี กรุงเทพมหานคร โดยท่ีประชุมได�ให�การรับรองเอกสารผลลัพธ=การประชุม 7 ฉบับ ได�แก (1) รางแถลงการณ=รวม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด�านอาชญากรรมข�ามชาติ ครั้งท่ี 13 (2) รางแผนปฏิบัติการด�านการตอต�าน
การเพ่ิมข้ึนของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิดหัวรุนแรง พ.ศ. 2562-2568 (3) รางแถลงการณ=รวมจากการ 
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด�านอาชญากรรมข�ามชาติ ครั้งท่ี 10 กับประเทศคูเจรจา จํานวน 3 ประเทศ 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ>น และสาธารณรัฐเกาหลี) (4) รางแถลงการณ=รวมจากการประชุม 
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด�านอาชญากรรมข�ามชาติ ครั้งท่ี 7 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน (5) รางแผนปฏิบัติการ
อาเซียน-จีน วาด�วยความรวมมือประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม พ.ศ. 2562-2566 (6) รางแถลงการณ=รวม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด�านอาชญากรรมข�ามชาติ ครั้งท่ี 5 กับญ่ีปุ>น และ (7) รางแถลงการณ=รวม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด�านอาชญากรรมข�ามชาติ ครั้งท่ี 1 กับสาธารณรัฐเกาหลี 
 (2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6Pง ได�สนับสนุนข�อมูลในสวนท่ีเก่ียวข�องให�กับกระทรวง 
การตางประเทศสําหรับการประชุม ASEAN Maritime Forum ครั้งท่ี 9 (9th AMF) และการประชุม Expanded 
ASEAN Maritime Forum ครั้งท่ี 7 (7th EAMF) เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ซ่ึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6Pงมีข�อริเริ่มในด�านการจัดการป6ญหาขยะทะเล โดยจัด 
การประชุม The ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ระหวางวันท่ี 22-23 
พฤศจิกายน 2560 ท่ีจังหวัดภูเก็ต และเปNนเจ�าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด�านขยะทะเล
และการประชุมท่ีเก่ียวข�อง ระหวางวันท่ี 4-5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โดยมีผลของการ
ประชุม ได�แก (1) ปฏิญญากรุงเทพฯ วาด�วยการตอต�านขยะทะเลภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on 
Combatting Marine Debris in ASEAN Region) และ (2) กรอบการปฏิบัติงานอาเซียนวาด�วยขยะทะเล 
(ASEAN Framework of Action on Marine Debris)  

4. กิจกรรมการดําเนินงานภายใต�ข�อตกลงอาเซียนวEาด�วยมลพิษจากหมอกควันข�ามแดน 
(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หัวหน�าคณะผู�แทนไทย  

พร�อมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และคณะผู�แทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�ารวม 
การประชุมประเทศภาคีตอข�อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข�ามแดน ครั้งท่ี 15 เมือวันท่ี  
9 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงท่ีประชุมมีการพิจารณาแนวทางในการแก�ไข
ป6ญหามลพิษจากหมอกควันข�ามแดนในภูมิภาคอาเซียน และรวมกําหนดนโยบายในการแก�ไขป6ญหาเพ่ือลด
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ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยประเทศไทยได�ขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีให�การสนับสนุน 
การดําเนินงานตามโรดแมปปลอดหมอกควันภายในปo พ.ศ. 2563 และเรียกร�องให�ทุกประเทศนําข�อตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข�ามแดนไปสูการปฏิบัติผานการดําเนินการตามโรดแมป และแผนปฏิบัติการ
เชียงราย เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน=ภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน ภายในปo 2563  

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปNนประธานในพิธีเป@ดโครงการ
รณรงค=ประชาสัมพันธ=ฝ�กซ�อมระดมพลดับไฟป>าและจัดทําแนวกันไฟสองแผนดิน (ไทย - เมียนมา) ประจําปo
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 ณ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงฝ>ายไทยโดย 
กรมอุทยานฯ  พร�อมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  
จัดกิจกรรมข้ึนเพ่ือสร�างความรับรู�ความเข�าใจกับประชาชนในเรื่องการปuองกันไฟป>าและหมอกควัน สร�างความ
ตระหนัก และความรวมมือในการแก�ป6ญหาดังกลาว ประกอบด�วย 2 กิจกรรมหลัก ได�แก (1) กิจกรรมนักป6Pน
อาสาตรวจหาไฟป>า ไทย-เมียนมา รณรงค=ปuองกันไฟป>าและหมอกควันสองแผนดิน และ (2) กิจกรรมทําแนวกันไฟ
สองแผนดิน (ไทย-เมียนมา) และการเสวนาเครือขายการแก�ป6ญหาไฟป>าและหมอกควัน การมอบอุปกรณ= 
ดับไฟป>าให�แกผู�แทนเครือขาย การสาธิตการซ�อมดับไฟป>า การเพ่ิมทักษะความชํานาญในการควบคุมไฟป>า
อยางมีประสิทธิภาพ เสริมสร�างการปฏิบัติงานและบูรณาการรวมกัน  

 


