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รายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และที่เกี่ยวของ
ภายใตแผนงานประชาคมอาเซียน
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ2 2563)
1. กิจกรรมการดําเนินงานภายใตแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(1) รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม หั ว หนาคณะผู แทนไทย
พรอม ปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม และคณะผู แทนจากหนวยงานกระทรวงทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงการตางประเทศ รวมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยไดกลาวถอยแถลงพรอมให
ความรวมมื อกั บประเทศสมาชิ กอาเซี ยนในการแกไขป6 ญหาสํ าคั ญของภู มิ ภาค อาทิ การจั ดการขยะทะเล
การแสดงเจตจํานงในการลดการปลอยก:าซเรือนกระจก ซึ่งที่ประชุมมีมติที่สําคัญ ไดแก (1) การรับรองการขึ้น
ทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแหงใหม ซึ่งมีของประเทศไทย 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขตหามลา
สัตว=ป>าหมูเกาะลิบง และอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง (2) เห็นชอบตอรางแถลงการณ=รวมอาเซียนสําหรับ
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ซึ่งยกราง
และเสนอโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน
(2) รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม รวมงานพิ ธี เป@ ดการประชุ ม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย=แสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
จังหวั ดนนทบุรี พรอมเขารวมกิ จกรรมเชิ งวิ ชาการสํ าหรั บคู สมรสผูนํ าประเทศสมาชิกอาเซี ยนและ External
Partners และไดนําเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการและการแกไขป6ญหาขยะของประเทศไทยในฐานะ
ผูแทนภาครัฐ พรอมขอความรวมมือประเทศสมาชิกอาเซียนในการรวมมือกันแกไขป6ญหาขยะและขยะทะเล
ซึ่งเปNนป6ญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนอยางเขมแข็ง นอกจากนี้ ไดนําชมนิทรรศการบริเวณพื้นที่
จัดแสดงนิทรรศการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6Pง กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมจัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยเรื่องผลกระทบของขยะทะเล การจัดการขยะตั้งแตตนทาง
ถึงปลายทาง การรณรงค=ลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว
(3) ดานสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝ78ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6Pง รวมกับธนาคารโลก
เปNนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Supporting Marine Debris Reduction in ASEAN Member States:
Drafting a Regional Action Plan, and Designing National Acton Plans on Marine Debris เมื่อวันที่
29-30 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศญี่ปุ>น หนวยงานองค=การระหวางประเทศ และผูแทนจากสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งที่ประชุมไดรวม
หารือการจัดทํารางแผนปฏิบัติการดานขยะทะเลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเนนดานนโยบายและแผนงาน จากการวิเคราะห= ตอยอดการดําเนินงานตามกรอบปฏิบัติการ
อาเซี ย นดานขยะทะเล ซึ่ ง เปN น เอกสารผลลั พธ= จ ากการประชุ มรั ฐ มนตรี อ าเซี ย นสมั ย พิ เ ศษดานขยะทะเล
ที่กระทรวงทรัพยากรฯ เปNนเจาภาพจัดเมื่อเดือนมีนาคม 2562
(4) ดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเปNนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาโครงการ ASEAN-China Symposium on
Ecologically Friendly Urban Development เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสงเสริม
การดําเนินความรวมมือดานสิ่งแวดลอมเมืองยั่งยืน และความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการพัฒนา
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เมื อ งที่ เ ปN น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดลอม นโยบายและเทคโนโลยี ที่ ดี ซึ่ ง ผลจากการประชุ ม จะไดนํ า ไปสนั บ สนุ น
การประชุ มสมั ช ชาภาคี อนุสั ญ ญาวาดวยความหลากหลายทางชี ว ภาพ ครั้ งที่ 15 และการประชุ มสุ ด ยอด
ดานความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในปo พ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอไป
นอกจากนี้ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2 ภายใตโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner
Cities Programme-Upgrading the ASEAN ESC Model Cities Programme เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ= 2563
ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และนําเสนอผลงานการพัฒนาเมืองที่บรรลุเปuาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ จะไดนําไปรายงานความกาวหนา
ในการประชุมระดับอาเซียนตอไป
(5) ดานการจัดการป7ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม หั วหนาคณะผู แทนไทย พรอมคณะ เขารวมการประชุ มรั ฐภาคี กรอบอนุ สั ญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ (COP25) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562
ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรฯ กลาวถอยแถลงการณ=รวมในนาม
ประเทศไทยเพื่ อแสดงจุ ดยื นในการดํ าเนิ นงานดานการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศของประเทศ ซึ่ งรั ฐบาล
ใหความสําคัญและตระหนักถึงผลกระทบ โดยไดบูรณาการใหเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปNนสวนหนึ่ง
ของวาระการพัฒ นาประเทศไทย รวมถึงรายงานผลการดํ าเนิน งานกอนสิ้ นปo พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ประเทศไทย
ประสบความสํ าเร็ จในการลดก: าซเรื อนกระจกไดประมาณ ๑๕ เปอร= เซ็ นต= ในภาคพลั งงานและขนสง เมื่ อปo
พ.ศ. ๒๕๖๐
(6) ดานการอนุรักษ2ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว=ป>า
และพันธุ=พืช ดําเนินโครงการอนุรักษ=ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุมครองในอาเซียน
(BCAMP) เพื่อทบทวน/ประเมิน/ปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการอุทยานแหงชาติตะรุเตา และเพิ่มประสิทธิภาพ
การอนุรักษ=และบริหารจัดการพื้นที่กลุมป>าตะวันออก ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ=ในการจัดการ
อุทยานแหงชาติในภูมิภาคอาเซียน โดยไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปผานศูนย=อาเซียนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งขอเสนอโครงการ กรอบการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน ในสวนของประเทศไทย กรมอุทยานฯ
จะดําเนินโครงการตอไป ทั้งนี้ การดําเนินโครงการฯ ในระดับภูมิภาค ผูแทนจากกรมอุทยานฯ ไดไปเขารวมประชุม
Technical Workshop on the Proposal Thailand-Malaysia Transboundary Protected Area
Management Collaboration เมื่อวันที่ 16-20 กุมภาพันธ= 2563 ณ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย และจาก
ผลการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอุ ท ยานมรดกแหงอาเซี ยนอยู ระหวางดํ าเนิ นการขั้ นตอนภายในประเทศ
เพื่อพิจารณาพื้นที่ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะเสนอเปNนอุทยานมรดกแหงอาเซียนแหงใหมของประเทศ
นอกจากนี้ องค=การสวนพฤกษศาสตร=ไดวางแผนและเตรียมสํารวจรวบรวมพรรณไมในพื้นที่ภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยากรพันธุ=พืชในระดับสากล โดยจะเริ่มตนสํารวจพรรณไม
ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(7) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา รวมดําเนินโครงการ Policy Dialogue
and Network Building of Multi-stakeholder on Integrated Decentralized Domestic Wastewater
Management in ASEAN Countries เพื่อพัฒนานโยบายเชิงโครงสรางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
แบบไมรวมศูนย= และแลกเปลี่ยนเทคนิควิชาการในการจัดการน้ําเสียระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งโครงการฯ
ภายใตการดําเนินงานของคณะทํางานอาเซียนวาดวยการจัดการทรัพยากรน้ํารวมกับสถาบันการศึกษาสิ่งแวดลอม
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แหงชาติ ญี่ ปุ> น โดยผู แทนกรมทรั พยากรน้ํ าเดิ นทางไปเขารวมการฝ„ กอบรมเพื่ อเสริ มสรางขี ดความสามารถ
ของคณะทํางานโครงการ PoDIWM (The PoDIWM Project Capacity Building) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม – 1
พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ>น และเขารวมการประชุมเจรจาเชิงนโยบายระดับภูมิภาคสําหรับโครงการ
PoDIWM เพื่อหารือเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ผลลัพธ=การวิจัยของโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการน้ําเสียชุมชนดวยเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย เมื่อวันที่
20-21 มกราคม 2563 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(8) ดานสิ่งแวดลอมศึกษา กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดําเนินโครงการโรงเรียนอีโคสคูล
โดยจั ด ประชุ มชี้ แจงรายละเอี ยดการเป@ ดรั บสมั ครโรงเรี ยนอี โคสคู ล ประจํ าปo พ.ศ. 2563 ใหกั บหนวยงาน
ภาคการศึ กษา เมื่ อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 เพื่อใหโรงเรียนที่สนใจรับสมัครเขารวมโครงการเปNนตนแบบ
แหลงเรี ยนรู ของเมื องสิ่ งแวดลอมยั่ งยื น นอกจากนี้ ไดจั ด โครงการฝ„ ก อบรมพั ฒ นาและเสริ มศั ก ยภาพครู
และบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสิ่งแวดลอมศึกษา
ที่สอดคลองและพัฒนาไปสูการเปNนโรงเรียนอีโคสคูลในระดับภูมิภาคอาเซียนตอไป
(9) ดานการจัดการสารเคมีและของเสีย กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานประสานงานหลัก
คณะทํางานอาเซียนดานการจัดการสารเคมีและของเสีย รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการขยายความรวมมือ
ดานการจัดการของเสียใหครอบคลุมแผนยุทธศาสตร=อาเซียนดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559-2568 โดยประเทศไทย
รับเปNนผูนํา AWGCW Action Plan ในแผนงานที่ 6 การเตรียมความพรอมและจัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน
จากสารเคมี แ ละของเสี ย อั น ตราย และแลกเปลี่ ย นประสบการณ= กั บ ประเทศสมาชิ ก วาประเทศไทย
มี การฝ„ ก อบรมบุ ค ลากรทุ กระดั บในการตอบสนองตอกรณี ฉุ กเฉิ น และการใชกฎหมาย ระเบี ย บขอบั งคั บ
และนโยบายที่บังคับใชตอสถานการณ=ฉุกเฉินที่เกิดจากสารพิษมาอยางตอเนื่อง และนําเสนอขอเสนอโครงการ
ASEAN Capacity Building on Chemical Emergency Response โดยอยูระหวางเตรียมขอมูล
2. กิจกรรมการดําเนินงานภายใตแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(1) ดานการจัดการปCาไม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายพงศ=บุณย=
ปองทอง) หัวหนาคณะผูแทนไทย พรอมคณะผูแทนกรมป>าไม เดินทางไปเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรี
AFoCO Ministerial Meeting และ ASEAN-ROK High Level Meeting on Forestry 2019 เมื่อวันที่ 28
ตุ ลาคม – 1 พฤศจิ กายน 2562 ณ กรุ งโซล สาธารณรั ฐเกาหลี ซึ่ งประเทศไทยไดกลาวถอยแถลงที่ เนนย้ํ า
ถึงความสัมพันธ=อันดีระหวางอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีดานการป>าไม และมุงมั่นในการดําเนินการเพื่อการ
จั ดการป> าไมอยางยั่ งยื น อาทิ การเพิ่ มพื้ นที่ สี เ ขี ย วของประเทศไทย การอนุ รั กษ= พื้น ที่ ป> า ทรั พ ยากรป> า ไม
และระบบนิเวศ การจัดการป>าชุมชน ซึ่งผลการประชุม ASEAN-ROK High Level Meeting on Forestry
2019 ไดนําไปเสนอตอที่ประชุม ASEAN-ROK Commemorative Summit ระหวางวันที่ 25-26 พฤศจิกายน
2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ กรมป>าไมอยูระหวางเตรียมการเปNนเจาภาพจัดการประชุม
เจาหนาที่ อาวุโ สดานป> าไม ครั้ งที่ 23 และการประชุมอื่ น ที่เ กี่ ย วของ ที่มีกําหนดจั ดในระหวางวั นที่ 20-25
กรกฎาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร
(2) การจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี เขารวมประชุม
ผูบริหารความรวมมือทางวิชาการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-ไทย-เวียดนาม
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม เพื่อหารือรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามแผนการดําเนินงาน ปo พ.ศ. 2563 ภายใตโครงการความรวมมือฯ CLMTV
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และหารือการจัดทําระบบฐานขอมูลดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยประเทศไทยเปNนศูนย=กลางขอมูล
และองค=ความรูในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณีเขารวมการประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน
ครั้ งที่ 7 เมื่อวั นที่ 13 ธั นวาคม 2562 ณ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งกรมอุ ตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมื องแร
กระทรวงอุตสาหกรรมเปNนเจาภาพจัดการประชุม โดยมีการหารือการพัฒนาฐานขอมูลดานแรธาตุอาเซียน
เพื่ อใหมี การนํ าไปใชในการบริ หารจั ดการและประโยชน= ไดอยางยั่ งยื นในภู มิ ภาคอาเซี ยน ตลอดจนติ ดตาม
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการความรวมมือดานแรธาตุอาเซียน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2568)
3. กิจกรรมการดําเนินงานภายใตแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(1) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตว=ป>า และพันธุ=พืช เขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน
ดานอาชญากรรมขามชาติ ครั้ งที่ 13 และการประชุมที่ เ กี่ ย วของ (13th ASEAN Ministerial Meeting on
Transnational Crime and its related meeting) เมื่อวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม แมริออท
มาร=คี กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมไดใหการรับรองเอกสารผลลัพธ=การประชุม 7 ฉบับ ไดแก (1) รางแถลงการณ=รวม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ ครั้งที่ 13 (2) รางแผนปฏิบัติการดานการตอตาน
การเพิ่มขึ้นของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิดหัวรุนแรง พ.ศ. 2562-2568 (3) รางแถลงการณ=รวมจากการ
ประชุ มระดั บรั ฐมนตรี อาเซี ยนดานอาชญากรรมขามชาติ ครั้ งที่ 10 กั บประเทศคู เจรจา จํ านวน 3 ประเทศ
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ>น และสาธารณรัฐเกาหลี) (4) รางแถลงการณ=รวมจากการประชุม
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ ครั้งที่ 7 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน (5) รางแผนปฏิบัติการ
อาเซียน-จีน วาดวยความรวมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม พ.ศ. 2562-2566 (6) รางแถลงการณ=รวม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ ครั้งที่ 5 กับญี่ปุ>น และ (7) รางแถลงการณ=รวม
จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ ครั้งที่ 1 กับสาธารณรัฐเกาหลี
(2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ6Pง ไดสนับสนุนขอมูลในสวนที่เกี่ยวของใหกับกระทรวง
การตางประเทศสําหรับการประชุม ASEAN Maritime Forum ครั้งที่ 9 (9th AMF) และการประชุม Expanded
ASEAN Maritime Forum ครั้งที่ 7 (7th EAMF) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวีย ดนาม ซึ่ งกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ6Pงมีขอริเริ่มในดานการจัดการป6ญหาขยะทะเล โดยจั ด
การประชุ ม The ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ระหวางวั นที่ 22-23
พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต และเปNนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษดานขยะทะเล
และการประชุมที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โดยมีผลของการ
ประชุม ไดแก (1) ปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการตอตานขยะทะเลภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on
Combatting Marine Debris in ASEAN Region) และ (2) กรอบการปฏิบัติงานอาเซียนวาดวยขยะทะเล
(ASEAN Framework of Action on Marine Debris)
4. กิจกรรมการดําเนินงานภายใตขอตกลงอาเซียนวEาดวยมลพิษจากหมอกควันขามแดน
(1) รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม หั วหนาคณะผู แทนไทย
พรอมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม และคณะผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ ยวของ เขารวม
การประชุ ม ประเทศภาคี ต อขอตกลงอาเซี ย นเรื่ อ งมลพิ ษ จากหมอกควั น ขามแดน ครั้ ง ที่ 15 เมื อ วั น ที่
9 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางในการแกไข
ป6ญหามลพิษจากหมอกควันขามแดนในภูมิภาคอาเซียน และรวมกําหนดนโยบายในการแกไขป6ญหาเพื่อลด
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ผลกระทบตอสุ ขภาพของประชาชน โดยประเทศไทยไดขอบคุ ณประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่ ใหการสนั บสนุ น
การดํ าเนิ นงานตามโรดแมปปลอดหมอกควั นภายในปo พ.ศ. 2563 และเรี ยกรองใหทุกประเทศนํ า ขอตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดนไปสูการปฏิบัติผานการดําเนินการตามโรดแมป และแผนปฏิบัติการ
เชียงราย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน=ภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน ภายในปo 2563
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปNนประธานในพิธีเป@ดโครงการ
รณรงค=ประชาสัมพันธ=ฝ„กซอมระดมพลดับไฟป>าและจัดทําแนวกันไฟสองแผนดิน (ไทย - เมียนมา) ประจํา ปo
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่ อวั นที่ 24 มกราคม 2563 ณ อํ าเภอแมสาย จั งหวั ดเชี ยงราย ซึ่ งฝ> ายไทยโดย
กรมอุ ทยานฯ พรอมหนวยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมกั บสาธารณรั ฐแหงสหภาพเมี ยนมา
จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสรางความรับรูความเขาใจกับประชาชนในเรื่องการปuองกันไฟป>าและหมอกควัน สรางความ
ตระหนัก และความรวมมือในการแกป6ญหาดังกลาว ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ไดแก (1) กิจกรรมนักป6Pน
อาสาตรวจหาไฟป>า ไทย-เมียนมา รณรงค=ปuองกันไฟป>าและหมอกควันสองแผนดิน และ (2) กิจกรรมทําแนวกันไฟ
สองแผนดิน (ไทย-เมียนมา) และการเสวนาเครือขายการแกป6 ญหาไฟป> าและหมอกควัน การมอบอุปกรณ=
ดับไฟป>าใหแกผูแทนเครือขาย การสาธิตการซอมดับไฟป>า การเพิ่มทักษะความชํานาญในการควบคุมไฟป>า
อยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางการปฏิบัติงานและบูรณาการรวมกัน

