รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมมลพิษ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)
๑. ความร่วมมือด้านการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และขยะมูลฝอย
๑.๑ อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and Their Disposal)
อนุสัญญาบาเซลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายให้เหลือน้อยที่สุดโดยการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บําบัดและกําจัดของเสียอันตรายใกล้กับ
แหล่งกําเนิดมากเท่าที่จะเป็นไปได้ และลดการก่อกําเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นอันตราย ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิก ๑๘๕ ประเทศ โดยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่
เป็นศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซลฯ ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีอํานาจหน้าที่
พิ จ ารณารายละเอีย ดพิ ธีส ารภายใต้ อนุ สัญ ญาบาเซลฯ ตรวจสอบ เตรี ย มความพร้อ มในการให้ สั ตยาบั นต่ อพิ ธีส าร รวมทั้ งกํ า หนดระบบ กลไก มาตรการทางด้ า นกฎหมาย วิ ช าการ
เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซลฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. เข้าร่วมการประชุม Preparatory Meeting for the Basel, Rotterdam and
Stockholm Convention 2017 COPS สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ ๖ – ๘
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การสหประชาชาติประจําประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วม
เตรียมการและหารือท่าทีในระดับภูมิภาค โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้กล่าวถ้อย
แถลงถึงการให้ความสําคัญในการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
๒. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) ประเด็นมติข้อตัดสินใจในการประชุม BC COP -12 เมื่อวันที่
๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธสวิส เรื่องการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ก ารใช้ ง านเทคนิ ค วิ ช าการเกี่ ย วกั บ ของเสี ย ปรอท ๒) การดํ า เนิ น งาน
ของคณะทํ า งานปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ และกํ า หนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรและรหั ส สถิ ติ
สํ า หรั บ ของเสี ย ที่ ค วรควบคุ ม การเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มแดนภายใต้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
๓) การแก้ไขคํานิยามในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประเด็นการควบคุมของเสียจาก
บ้านเรือน ๔) ร่างวาระเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณีการขนส่งของเสีย
อันตรายอย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ๕) กรอบท่าทีการเจรจาและ

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ส่วนของเสียอันตราย
สํานักจัดการ
๒๔ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
กากของเสีย
๒. อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า ง
และสารอันตราย
ความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออก ของเสียอันตรายตาม
พันธกรณีอนุสัญญาบาเซลฯ เพื่อ ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถและความรู้
ความเข้าใจในการจําแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้าม
แดนของเสียอันตรายและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซากผลิ ตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง และ ๒) เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาบาเซล
ฯ และบทบาทในการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของกลไกสํ า หรั บ ใช้
ควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของของเสียอันตรายให้เกิดความปลอดภัย
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันการเคลื่อนย้ายข้าม
แดนอย่างผิดกฎหมาย โดยมีกําหนดจะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรมควบคุมมลพิษ
และจังหวัดชลบุรี
๑

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
การดําเนินงานระยะต่อไป
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประชุม BC COP-13 รวมทั้งประเด็นความช่วยเหลือด้าน ๓. อยู่ระหว่างจัดทําแนวทางการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขต
เทคนิควิชาการและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดําเนินงานภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ เศรษฐกิจพิเศษตาก
๓. เตรียมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๓ (BC COP-13) ระหว่างวันที่ ๒๔ ๔. อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทํ า แนวทางการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในพื้ น ที่
เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนี ว า สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส และจั ด ทํ า ท่ า ที เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ของประเทศไทยพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
๕. อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
๔. เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง ในการควบคุ ม การนํา เข้า-ส่ ง ออก ของเสี ย อั น ตรายตาม การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสีย
พั น ธกรณี อ นุ สั ญ ญาบาเซลฯ ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมศุ ล กากร เจ้ า หน้ า ที่ ก รมการค้ า อันตราย และการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่ า งประเทศ เจ้ าหน้ าที่ กรมเจ้ าท่ า เจ้ าหน้ าที่ สํ านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ ๑ – ๑๖ สระแก้วและมุกดาหาร โดยมีกําหนดการหารือกับหน่วยงานในพื้นที่
เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในเดือนพฤษภาคม
และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๒๕๖๐ และจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย และ การจัดการ
ของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๕.๑ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
- กําหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออก
ของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
- เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ณ จั งหวั ดตาก จั ดฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
เรื่ อง การเสริ มสร้างความเข้ ม แข็ ง ในการควบคุ ม การนํ า เข้า -ส่ง ออกของเสีย อัน ตราย
และการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕.๒ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
- กําหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า-ส่งออกของ
เสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ จังหวัดเชียงราย
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการ
นําเข้า-ส่ งออกของเสี ยอันตราย และการจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒

หน่วยงาน

๑.๒ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิก ๑๘๑ ประเทศ โดยมี
กรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น
กลไกในการขับเคลื่อน มีอํานาจหน้าที่พิจารณารายละเอียดของอนุสัญญาฯ และเสนอแนะแผนปฏิบัติการระดับชาติตามข้อกําหนดและพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง การจั ด การสารมลพิ ษ ที่ ต กค้ า งยาวนาน (สาร POPs)
ในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ผู้แทนหน่วยงานที่มีบทบาทการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสาร POPs ทั้งภาครัฐ
เอกชนสถาบั นการศึ กษาและการวิ จั ย และภาคประชาสั งคม จํ านวน ๑๕๐ คน เพื่ อ
เสริมสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การจัดการสาร POPs
ในภาคอุตสาหกรรม หารือแนวทางและมาตรการการจัดการสาร POPs ในภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศ และประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการจัดการสาร POPsในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. ดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Enabling Activities to Review and ส่วนสารอันตราย
Update the National Implementation Plan for the Stockholm สํานักจัดการกากของ
Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) (ต่อเนื่อง) เสียและสารอันตราย

๒. เตรียมการเพื่อดําเนินโครงการ Enabling Activities to Review and Update
the National Implementation Plan for the Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants (POPs) ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNIDO) ดังนี้
๒.๑ จัดส่งหนังสือรับรองศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นที่ปรึกษาดําเนิน
โครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒.๒ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมและทําความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดําเนิน
โครงการฯ จํานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ MTEC และวันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๖๐ ณ กรมควบคุมมลพิษ
๓. เตรียมการเพื่อดําเนินโครงการ Implementation of the POPs Monitoring Plan
in the Asian Region ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
โดยประสานกรมอนามัยเพื่อติดตามผลการพิจารณาประเด็นการแต่งตั้งผู้ประสานงานการ
เก็บตัวอย่างน้ํานมมารดา

๔. จัดทําร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการ
ปลดปล่อยสารไดออกซิน/ ฟิวแรนจากเตาเผาศพสู่บรรยากาศ

๒. ดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Implementation of the POPs
Monitoring Plan in the Asian Region (ต่อเนื่อง)
๓. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๘ ระหว่าง
วันที่ ๒๔ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๕. จัดทําร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อลดการ
ปลดปล่อยสารไดออกซิน/ฟิวแรนจากอุตสาหกรรมเหล็กสู่บรรยากาศ

๔. แปลและพิมพ์เล่มเนื้อหา (text) ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๕. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
สมัยที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส ได้แก่ ๑) กรอบท่าทีการเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๘
๒) ข้อเสนอแนะท่าทีไทยในประเด็นการพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมในภาคผนวก เอ
บี หรือ ซี ของอนุสัญญาฯ ๓) มาตรการลดหรือเลิกกิจการปลดปล่อยสาร POPs จากการผลิต
และการใช้โดยจงใจและไม่จงใจ และ ๔) การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการ

การดําเนินงานระยะต่อไป

๖. อยู่ระหว่ างเตรียมการเข้ าร่วมการประชุม รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์ มฯ สมัยที่ ๘
ระหว่ า งวั น ที่ ๒๔ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนี วา สมาพั นธรั ฐสวิ ส
โดยจัดทําท่าทีของประเทศไทยพร้อมข้อเสนอแนะที่จะต้องดําเนินการภายใต้อนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ

๔

หน่วยงาน

๑.๓ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade: PIC)
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมี โดยให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารเคมี และให้มีกระบวนการตัดสินใจในการนําเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายต้องห้ามหรือจํากัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรายร้ายแรง และให้มีการกระจายข่าวการตัดสินใจแก่ภาคีสมาชิก ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิก ๑๕๗ ประเทศ โดยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีอํานาจ
หน้าที่พิจารณารายละเอียดของอนุสัญญาฯ และกําหนดท่าทีของประเทศในการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคี การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี รวมทั้งเสนอแนะรายชื่อสารเคมี
เพิ่มเติมเข้าสู่กระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติตามอนุสัญญาฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. จัดสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน
การจั ดการสารเคมี และของเสียอันตราย และระดมความคิ ดเห็นจากทุ กภาคส่วนที่
เกี่ ยวข้ องในการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดการสารเคมี และของเสี ยอั นตรายตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๘ ในระหว่าง ส่วนสารอันตราย
วันที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สํานักจัดการ
กากของเสียและ
๒. จั ดการประชุมคณะทํางานพิจารณาทบทวนสารเคมีต้องห้ามหรื อ
สารอันตราย
ที่ถูกจํากัดการใช้อย่างเข้มงวดภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประมาณเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๒. คณะอนุกรรมการอนุสญ
ั ญารอตเตอร์ดัมฯ มีมติ ดังนี้
ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒.๑ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑) ให้ คพ. จัดส่งข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับสารพาราควอท ให้แก่คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาเพิ่มระดับการควบคุมสารพาราควอท ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากมีรายงานพบว่าเป็นสารเคมีที่มีพิษเฉียบพลันร้ายแรงต่อสุขภาพ
๒) เห็นชอบหลักการในการควบคุมสาร Short-chain chlorinated parafins
(SCCPs) เป็นวัตถุอันตรายภายใต้ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
Cas.No. (๑) 71011-12-6 (๒) 85535-84-8 และ (๓) 108171-26-2 เพื่อกําหนดเป็น
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และสาร SCCPs ที่มี C10-C13 ที่เป็นสารอื่นๆ ประกาศไว้ใน
บัญชี ๕.๔ โดยกําหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ซึ่ง คพ. อยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา
๕

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๓) เห็นชอบรายงานสรุปสถานการณ์ด้านการแจ้งการส่งออกสารเคมีประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ คพ. เสนอ และให้เผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อใช้ประโยชน์ โดย คพ. ได้
เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.pcd.go.th แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔) ให้ คพ. จัดส่งรายชื่อสารเคมีที่สหภาพยุโรปใช้มาตรการกฎระเบียบขั้น
สุดท้ายในการห้ามใช้ภายในสหภาพยุโรปแต่ยังผลิตเพื่อส่งออกและได้มีการแจ้งส่งออก
มายังประเทศไทย ๓ รายการ คือ (๑)Didecyldimethylammonium chloride
(๒) Diphenylamine และ (๓) Nonylphenol ที่ประเทศไทยยังไม่ได้ควบคุมเป็นวัตถุ
อันตราย และสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณากําหนด
เป็นวัตถุอันตราย ซึ่งขณะนี้สาร Diphenylamine และ Nonylphenol อยู่ระหว่าง
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตราย เพื่ อ ควบคุ ม เป็ น วั ต ถุ อั น ตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๒ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบประเด็น
กรอบท่าทีการเจรจาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นคร
เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และข้อเสนอของประเทศไทย

การดําเนินงานระยะต่อไป

๓. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาทบทวนสารเคมีต้องห้ามหรือที่ถูกจํากัดการใช้อย่าง
เข้มงวดภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ วันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. จัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
๔.๑ รายงานสถานการณ์ด้านการแจ้งการส่งออกสารเคมีประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
เผยแพร่รายงานดังกล่าวสู่สาธารณชนเพื่อใช้ประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ www.pcd.go.th
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔.๒ คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมการเฝ้าระวังด้วยตนเองของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี
ป้ อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช (ฉบั บ ภาษาไทยและอั ง กฤษ) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการจัดฝึกอบรมผู้นําให้มีความรู้ระบบการเฝ้าระวังตนเองจาการ
ใช้สารเคมีฯ
๖

หน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๕. อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๘
(RC COP-8) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส โดยจัดทําท่าทีของประเทศไทย พร้อมข้อเสนอแนะที่จะต้องดําเนินการ
ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ

การดําเนินงานระยะต่อไป

๗

หน่วยงาน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management: SAICM)
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการผลิตและการใช้สารเคมีในทางที่นําไปสู่การลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมภายในปี ๒๕๖๓ เป็นกลไกโดยวิธีอาสาปฏิบัติไม่ใช่กลไกด้านกฎหมายและกําหนดให้มีการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการจัดการสารเคมีทุกๆ ๓ ปี
เพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการสารเคมีในแต่ละประเทศ ประเทศไทยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีเป็นกลไกขับเคลื่อนมีอํานาจหน้าที่
ในการเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเชิงนโยบาย งบประมาณ และการดําเนินงานเพื่อให้ระบบการจัดการสารเคมี
ในประเทศมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสารเคมีที่เหมาะสม
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับทราบ ๑) การดําเนินงานควบคุม
วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒) ความคืบหน้าการ
เตรี ยมพร้อมต่อการให้ภาคยานุวัติอนุ สั ญ ญามินามาตะว่าด้วยปรอท ๓) สรุ ปการ
เตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔) สรุปผลการประชุม The Fourth Ministerial Regional
Forum on Environmental and Health in Asia and Pacific Countries ระหว่างวันที่
๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๕) การทบทวนและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และ ๖) (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ. ...

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒนายุ ทธศาสตร์ ส่วนสารอันตราย
สํานักจัดการ
การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
กากของเสีย
๒. เตรียมการสําหรับการเข้าร่วมประชุม Open – ended Working
และสารอันตราย
Group สมัยที่ ๓ (OEWG – 3) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) และการ
ประชุม ICCM สมัยที่ ๕ ใน ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ (ร่าง)
ทําเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ สําหรับสารเดี่ยว
๓. จัดพิมพ์เอกสารทําเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑
สําหรับสารเดี่ยว และเผยแพร่

๘

๑.๕ อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury)
อนุสัญญามินามาตะฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการลดและเลิกการใช้ปรอทและสารประกอบปรอท รวมถึงการลดการปลดปล่อยทางอากาศ ทางดิน และทางน้ําจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยมี
คณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญามิ น ามาตะว่ า ด้ ว ยปรอท ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ น มี อํ า นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณารายละเอี ย ดของ
อนุสัญญามินามาตะฯ และการดําเนินงานต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก มีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ มีการแต่งตั้งคณะทํ างานเตรียมความพร้อมด้ านกฎหมาย
รองรับพันธกรณีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศเข้าร่วมเป็นคณะทํางานฯ และขอให้พิจารณา
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมาย
๒. จัดประชุมชี้แจงความจําเป็นในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญามินามาตะฯ และ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ภายใต้อนุสัญญามินามาตะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ให้ แ ก่ ภ าครั ฐ และภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ (๑) กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เติมปรอท (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการผลิต
ที่มีการใช้ปรอทหรือสารประกอบปรอท และ (๓) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อย
ปรอทสู่อากาศ เพื่อชี้แจงสาระสําคัญ และทําความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯของประเทศไทย ก่อนจะมีหารือการปรับปรุงอนุ
บัญญัติต่างๆ (ประชาพิจารณ์) ต่อไป

การดําเนินงานระยะต่อไป
๑. จั ด ประชาพิ จ ารณ์ ภ ายหลั ง การยกร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ต่ า งๆ ของ ๕
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอในการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการ
ภาคยานุ วั ติ ใ นอนุ สั ญ ญามิ น ามาตะฯ ประกอบด้ ว ย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมการค้า
ต่ างประเทศ สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํ านั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒. จั ดประชุ มคณะอนุ กรรมการอนุ สั ญญามิ นามาตะฯ ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓. จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นกฎหมายรองรั บ
พันธกรณีอนุสัญญามินามาตะฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อจัดทํา Gantt Chart
ระบุขั้นตอนพร้อมเวลาในการดําเนินงานของทั้ง ๕ หน่วยงานผู้มีอํานาจในการ
ออกกฎหมาย และเวี ย นให้ ค ณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญามิ น ามาตะฯ
พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติในการภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามิ
๓. คณะทํางานเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายรองรับพันธกรณีอนุสัญญามินามาตะฯ นามาตะฯ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติดังนี้
๔. ประสานกับ UNEP และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเตรียมความพร้อม
๓.๑ มอบหมายให้หน่วยงานผู้มีอํานาจในการออกกฎหมาย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรม
ในการดําเนิ นโครงการ การลดการปลดปล่อยของสารปรอทจากการ
โรงงานอุ ต สาหกรรม กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ กรมการค้ า
เผาไหม้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย (Reducing Mercury
ต่างประเทศ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ยกร่างอนุ บัญญั ติ ที่ เกี่ยวข้องสํ าหรับประกอบการทํ าประชาพิจารณ์ Emission from Coal Combustion in the Energy Sector in Thailand)
(Public Hearing) เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมาย ๕. เสนอความคืบหน้าของการดําเนินโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการ
เพิ่มเติมเพื่อการภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ ตามข้อเสนอของกรมควบคุม สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีทราบก่อนการจัดทําหนังสือใน
มลพิษ
นามรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
๙

หน่วยงาน
ส่วนสารอันตราย
สํานักจัดการ
กากของเสีย
และสารอันตราย

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๓.๒ มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการ ดังนี้
๑) ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการออกกฎหมายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การ
ภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อขอระยะเวลาในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทําประชาพิจารณ์ต่อร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการภาคยานุวัติใน
อนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อรับฟังความเห็นกับสถานประกอบการณ์/โรงงาน/บริษัท ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน ๔ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เติม
ปรอท (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการผลิตที่มีการใช้ปรอทหรือสารประกอบ
ปรอท (๓) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อยสู่อากาศ และ (๔) กลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายเห็นสมควร เพื่อใช้
ประกอบการปรับแก้ร่างอนุบัญญัติฯ
๓.๓ เชิ ญ ผู้ แ ทนจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเข้ า ร่ วมให้ ความเห็ น
ต่อร่างอนุบัญญัติฯ ที่ปรับปรุงแล้วในการประชุมคณะทํางานฯ

การดําเนินงานระยะต่อไป
เพื่อแจ้ง UNEP และ GEF ต่อไป เนื่องจากไทยมีความสนใจจะเข้าร่วม
โครงการฯ แต่มิได้ลงนาม (signature)
ในอนุสัญญามินามาตะฯ
จึงจําเป็นต้องยืนยันว่าไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนดําเนินการภาคยานุวัติเพื่อ
เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ
๖. จั ด เตรี ย มท่ า ที ข องประเทศไทยและเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a
global legally binding instrument on mercury สมัยที่ ๘ หรือ การ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ ๑ (กรณีมีภาคีสมาชิกครบ
๕๐ ประเทศ)

๔. คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ มีมติมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษจัดประชุมคณะทํางานเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายรองรับพันธกรณีอนุสัญญามินามาตะฯ เพื่อจัดทํา Gantt Chart ระบุ
ขั้นตอนพร้อมเวลาในการดําเนินงานของทั้ง ๕ หน่วยงาน
๕. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
มีมติเห็นชอบในการภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทของ
ประเทศไทย
๖. โครงการ UNEP project on Hg emission from coal combustion in Thailand
เป็นการดําเนินโครงการร่วมกับ UNEP ภายใต้ชื่อ “การลดการปลดปล่อยของสารปรอท
จากการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย (Reducing Mercury Emission
from Coal Combustion in the Energy Sector in Thailand)” มีระยะเวลา
ดําเนินงาน ๑๒ เดือน และงบประมาณ ๗๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯโดยคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญามินามาตะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบใน
หลักการทําสัญญาการดําเนินงานโดยตรงระหว่าง UNEP กับสถาบันการศึกษา
๑๐

หน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
(คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ) และกรมควบคุ ม มลพิ ษ ให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกํากับการดําเนินงาน
๗. โครงการ Initial Guidelines for Enabling Activities for the Minamata
Convention on Mercury ร่วมกับ UNIDO
๗.๑ UNIDO ประสานแจ้งใน ๒ ประเด็น คือ (๑) เห็นควรปรับเพิ่มวงเงินดําเนินงาน
โครงการจากเดิม ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ เป็น ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ และ (๒)
เห็นควรทําสัญญาการดําเนินงานโดยตรงระหว่าง UNIDO กับสถาบันการศึกษาที่จะรับ
ดําเนินโครงการฯ โดยกรมควบคุมมลพิษสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังเดิม
๗.๒ กรมควบคุมมลพิษและ UNIDO เห็นชอบการประสานกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการดังกล่าว และมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ
ประสาน UNIDO และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมความพร้อมการดําเนินโครงการฯ รวมทั้งจัดทํา
หนังสือในนามรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แจ้ ง
UNEP และ GEF เนื่องจากไทยมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ แต่มิได้ลงนาม
(Signature) ในอนุสัญญามินามาตะฯ จึงจําเป็นต้องยืนยันว่าไทยอยู่ระหว่างขั้นตอน
ดําเนินการภาคยานุวัติเพื่อเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ

การดําเนินงานระยะต่อไป

๑๑

หน่วยงาน

๑.๖ คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: AWGCW)
คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: AWGCW) ได้เปลี่ยนชื่อมาจากคณะทํางานอาเซียนด้านข้อตกลง
พหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements: AWGMEA) เมื่อปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก และขยายความร่วมมือด้านการจัดการของเสียให้ครอบคลุมการจัดการขยะทุกประเภทรวมทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงานประชาคม
อาเซียนฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ประเทศไทยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานการดําเนินงาน และทําหน้าที่ประธานคณะทํางานฯ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. ได้ รั บ การประสานแจ้ ง จากสํ า นั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นว่ า การประชุ มคณะทํ างาน ประสานแจ้งกําหนดการประชุมคณะทํางาน AWGCW ครั้งที่ ๒ ไปยัง ส่วนสารอันตราย
AWGCW ครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรั ฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วม สํานักจัดการ
กากของเสียและ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประชุมฯ
สารอันตราย
๒. จัดทําร่าง Zero draft ท่าทีร่วมสําหรับการประชุมรัฐภาคี อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ
สมัยที่ ๘ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และแจ้งเวียนประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง Zero draft

๑๒

๑.๗ โครงการติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปนุ่ ในการพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของประเทศไทย (Follow up Cooperation on
Japanese Technical Cooperation Project for the Development of Basic Schemes for PRTR System in Kingdom of Thailand: Follow up JICA-PRTR)
โครงการติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบ PRTR มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหรือระบบ
การรายงานข้อมูลการปลดปล่อยสารเคมีหรือมลพิษแหล่งกําเนิดสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ํา ดิน และข้อมูลการเคลื่อนย้ายน้ําเสียหรือของเสียจากสถานประกอบการเพื่อบําบัดหรือ
กําจัด และเผยแพร่สู่สาธารณะ กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดําเนินโครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก JICA
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ PRTR ของกรมควบคุมมลพิษ

การดําเนินงานระยะต่อไป
เผยแพร่เว็บไซต์ PRTR ต่อสาธารณะ

๒. จัดพิมพ์เอกสารคู่มือการคํานวณการปลดปล่อยมลพิษจากยานพาหนะและสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อเผยแพร่

๑๓

หน่วยงาน
ส่วนสารอันตราย
สํานักจัดการกาก
ของเสียและ
สารอันตราย

๑.๘ โครงการการพัฒนาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka Prefectural Government) ศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น (Japan Environmental
Sanitation Center) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สํานักงานคิวชู (Kyushu International Center) สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ และเทศบาลเมืองสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-Aerobic Landfill) สําหรับปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็น
รูปแบบที่ถูกต้อง ถูกหลักสุขาภิบาลและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่นําร่อง ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ ณ สถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. หารือแผนงานการดําเนินโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะมูล อยู่ระหว่างจัดทํารายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ส่วนขยะมูลฝอย
ฝอยระหว่ า งกรมควบคุ ม มลพิ ษ และจั ง หวั ด ฟุ กุ โ อกะ ประเทศญี่ ปุ่ น ปี งบประมาณ ในการดํ า เนิ น งานและดู แ ลรั ก ษาระบบฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย และสิ่งปฏิกูล
สํานักจัดการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกับผู้แทนจากจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น สํานักงานจังหวัดฟุกุโอกะ แบบกึ่งใช้อากาศ ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กากของเสียและ
ประจําประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ณ กรมควบคุมมลพิษ และหารือ
สารอันตราย
แนวทางในการดําเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สํานักงานเทศบาลเมือง
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๒ ครั้ง
๒. จัดฝึกอบรมในงาน (On – the - job Training) หลักสูตร “การดําเนินการและ
ดูแลรักษาระบบฝั งกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้ อากาศ ครั้งที่ ๑”
เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สํานักงานและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคนิคการดําเนินการและดูแลรักษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ และเทศบาล
เมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในการดําเนินการและดูแลรักษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
แบบกึ่งใช้อากาศเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่น
๓. ลงพื้ นที่ ณ สถานที่ กํ าจั ดขยะมู ลฝอยของเทศบาลเมื องสี คิ้ ว จั งหวั ดนครราชสี มา
จํ านวน ๓ ครั้ ง เพื่ อติ ดตามความก้ าวหน้ าการดํ า เนิ น งานระบบฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย
แบบกึ่ งใช้ อากาศของเทศบาลเมื องสี คิ้ ว เก็ บตั วอย่ างน้ํ าใต้ ดิ นและน้ํ า ทิ้ ง ภายในบริ เ วณ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้ อากาศ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และ
แจ้งผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ําใต้ดินและน้ําทิ้งภายในบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๑๔

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๔. หารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
สํานักงานจังหวัดฟุกุโอกะ ประจําประเทศไทย และสํานักงาน JICA ประจําประเทศไทย
เกี่ ย วกั บ แนวทางการดํ า เนิ น โครงการความช่ว ยเหลื อ การก่ อ สร้ า งระบบจั ด การขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสมในประเทศไทยของจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจังหวัดฟุกุโอกะ
ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก JICA ในการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานระบบฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยแบบกึ่ ง ใช้ อ ากาศของเทศบาล
เมืองสีคิ้ว และเป็นที่ปรึกษาให้กับเทศบาลฯ ในการดําเนินงานด้าน 3R รวมทั้งขยายผล
โครงการไปสู่ พื้ น ที่ อื่ น ๆ โดยมี ร ะยะเวลาดํ า เนิ น โครงการ ๓ ปี งบประมาณของ
ประเทศญี่ปุ่น (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) และกรมควบคุมมลพิษ
ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ และหารือรายละเอียด
การดําเนินโครงการร่วมกัน

การดําเนินงานระยะต่อไป

๕. เข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมการดํ า เนิ น งานและดู แ ลรั ก ษาระบบฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย
แบบกึ่งใช้อากาศ เมื่อวันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

๑๕

หน่วยงาน

๒. ความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพน้าํ
๒.๑ คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME)
เป็นการดําเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ประเทศไทยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานการดําเนินงาน และมีสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ทําหน้าที่ประธานคณะทํางานฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. ได้ รั บ การประสานแจ้ ง จากสํ า นั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นว่ า การประชุ ม คณะทํ า งาน
AWGCME ครั้ ง ที่ ๑๘ จะจั ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และการประชุมคณะทํางาน AWGCME ครั้งที่ ๑๙ จะจัดขึ้นในปี
๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
ประสานแจ้งกําหนดการประชุมคณะทํางาน AWGCME ครั้งที่ ๑๘ ส่วนแหล่งน้ําทะเล
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สํานักจัดการ
กรมเจ้ าท่า กรมอุท ยานแห่ ง ชาติ สั ตว์ ป่ า และพั น ธุ์พื ช สํ านักงาน คุณภาพน้ํา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทําท่าที
๒. ได้แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเปลี่ยนผู้ประสานงานหลักแห่งชาติของคณะทํางาน
ของประเทศไทยสําหรับการประชุมฯ
AWGCME เป็ น นายจตุ พ ร บุ รุ ษ พั ฒ น์ อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ผ่ า นทางสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖

๒.๒ ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการลุ่มน้าํ โขง (Mekong River Commission: MRC)
คณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขง จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและประสานงานด้านการจัดการและการพัฒนาแหล่งน้ํา และทรัพยากรอันเกี่ยวเนื่องแบบยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ
สมาชิกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยส่งเสริมแผนงานยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาข้อมูลข่าวสารวิทยาศาตร์ และให้คําแนะนําด้านนโยบาย คณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขง
ประกอบด้วย คณะมนตรี คณะกรรมการร่วมจากประเทศสมาชิก มีกรมทรัพยากรน้ําหน้าที่เป็นหน่วยประสานการดําเนินงานของประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลและเข้าร่วมการประชุม
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. MRC และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ําพิจารณาข้อกําหนดและ
ขอบเขตการดํ า เนิ น งาน (TOR) โครงการติ ดตามความสมบู รณ์ ของระบบนิ เวศลุ่ มน้ํ าโขง
(Ecological Health Monitoring: EHM) และให้ความเห็นชอบต่อเอกสารส่งมอบการ
ถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ําโขงในประเทศไทย

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. อยู่ระหว่างจัดทําข้อเสนอโครงการตามข้อกําหนดและขอบเขต ส่วนแหล่งน้ําจืด
การดําเนินงาน (TOR) โครงการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สํานักจัดการ
ลุ่มน้ําโขง (Ecological Health Monitoring: EHM) เสนอ MRC คุณภาพน้ํา
เพื่อพิจารณา

๒. คณะทํางานวิชาการด้านคุณภาพน้ํา ๔ ประเทศ ซึ่งเป็นคณะทํางานสนับสนุนงาน
คณะกรรมการร่ ว มคณะกรรมาธิ ก ารแม่ น้ํ า โขงได้ ร่ ว มกั น ปรั บ ปรุ ง แนวทาง
ด้านวิชาการในการอนุวัตตามระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ํา (Technical Guideline for
Implementation of the Procedures for Water Quality: TGWQ) ด้านการจัดการ
และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติภายในประเทศ
และภายใต้ความตกลงอาเซียน

๒. เสนอแนวทางด้ า นวิ ช าการในการอนุ วั ต ตามระเบี ย บปฏิ บั ติ
เ รื่ อ ง คุ ณ ภ า พ น้ํ า ที่ ป รั บ ป รุ ง แ ล้ ว ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม
คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนํา
แนวทางฯ ไปใช้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติฯ

๑๗

๓. ความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
๓.๑ ข้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)
เป็ น ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามตรวจสอบมลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ า มแดนอั น เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากไฟบนพื้ น ดิ น
และ/หรือไฟป่า ทั้งในระดับอนุภูมิภาคแม่โขง และความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเขตใต้เส้นศูนย์สูตร โดยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นหน่วยประสานการดําเนินงานของประเทศไทย
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ อนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๖ (6th MSC Mekong) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง ประกาศแผนปฏิบัติการ
เชียงราย ๒๐๑๗ (Chiang Rai 2017 Plan of Action for Transboundary Haze
Pollution Control in the Mekong Sub-Region) เพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน และจัดลําดับความสําคัญกิจกรรมที่จะร่วมกันเร่งรัดดําเนินการเพื่อลดจํานวน
จุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงลงเหลือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ จุด ในปี ๒๕๖๓ ตามวิสัยทัศน์
ของ ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap ที่จะก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาค
อาเซียนปลอดหมอกควัน ภายในปี ๒๕๖๓

การดําเนินงานระยะต่อไป
๑. เตรียมการ จัดทําท่าที และเข้าร่วมการประชุม MSC Mekong
ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน
เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอันมีสาเหตุมาจากไฟป่า
และการเผาพื้ นที่เกษตรในอนุภูมิภาคแม่โขง และแสดงจุดยืนของ
ประเทศสมาชิกในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับภูมิภาค
รวมทั้งกําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๒. เตรี ยมการเยื อนเพื่ อหารื อความร่ วมมื อทวิ ภาคี กั บสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

๒. เยือนประเทศในอนุ ภูมิภาคแม่โขง (เมียนร์ม า ลาว และกั ม พู ชา) เพื่ อหารื อความ
ร่วมมือทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ช และผู้ อํ า นวยการองค์ การสวนสั ตว์ ได้ เ ข้ า พบหารื อ กั บ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรั กษ์ สิ่งแวดล้ อม สาธารณรั ฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเทศ และสร้างความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่งทั้ง ๒ ประเทศเห็นชอบการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่าง
เต็มที่ โดยประเทศไทยจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการควบคุมไฟป่าผ่านการฝึกอบรม
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึ กซ้อมระดมพลดั บไฟป่าในเขตพื้นที่ชายแดน การจัดตั้ ง
เครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ า นคู่ ข นานไทย-เมี ย นมาร่ ว มเป็ น อาสาสมั ค รเฝ้ า ระวั ง และดั บ ไฟ
การสนับสนุนข้อมูลที่จําเป็น เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการพยากรณ์ระดับชั้น
อันตรายของไฟ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เมียนมาในการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ
๑๘

หน่วยงาน
ส่ ว นมลพิ ษ ทางอากาศ
ข้ามแดน
สํ า นั ก จั ด การคุ ณ ภาพ
อากาศและเสียง

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
นอกจากนี้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ร้องขอให้ประเทศไทยขยายความร่วมมือใน
การจั ด ส่ ง หน่ ว ยตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศแบบเคลื่ อ นที่ พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ไ ปฝึ ก อบรม
และตรวจวั ด ณ สถานที่ จ ริ ง ในพื้ น ที่ ช ายแดนติ ด ต่ อ กั บ ด่ า นแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก
และด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การดําเนินงานระยะต่อไป

๑๙

หน่วยงาน

๓.๒ โครงการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET)
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการตกสะสมของกรด มีประเทศสมาชิกเครือข่าย ๑๓ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก EANET ประเทศไทยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระดับประเทศ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑. การประชุมระดับรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ ของเครือข่าย EANET (IG18) ระหว่างวันที่
๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติดังนี้
๑.๑ เห็นชอบเอกสารรายงานความก้าวหน้าของ EANET นับตั้งแต่การประชุมระดับรัฐบาล
ครั้ ง ที่ ๑๗ และรายงานด้ า นการเงิ น ประจํ า ปี ๒๕๕๘ ของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารและ
ศูนย์เครือข่าย EANETและรายงานผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖
๑.๒ รั บ รองกรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งโครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหประชาชาติ
(UNEP) และเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก (EANET) ในการบริหารจัดการข้อกําหนดการให้บริการของสํานักเลขาธิการ
EANET (Framework between the United Nations Environment Programme (UNEP)
and the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) on Arrangements for
UNEP’s Provision of Secretariat Services to the EANET) และมอบหมายให้ประธาน
การประชุม IG18
เป็ นผู้ ลงนามฯ ในระหว่ างการประชุ มฯ เมื่ อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ในนามของประเทศเครือข่าย EANET ทั้ง ๑๓ ประเทศ ทั้งนี้ผู้อํานวยการบริหารของ UNEP
จะลงนามในภายหลังเนื่องจากไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม โดยในส่วนของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือ
ดังกล่าว และให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นชอบต่อร่างกรอบ
ความร่วมมือฯ ในระหว่างการประชุมระดับรัฐบาลครั้งที่ ๑๘ (IG18) ของ EANET
๑.๓ รับรองรายงานทบทวนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานระยะกลางราย ๕ ปี ของ
EANET (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) โดยแนะนําว่าสําหรับแผนปฏิบัติงานฯ ฉบับปัจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ควรทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (objective resultbased) และมีบุคคลภายนอกร่วมในการทบทวนด้วย

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. จัดทําท่าทีของประเทศไทย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้า ส่วนคุณภาพอากาศ
ร่วมการประชุมผู้จัดการด้านเทคนิคอาวุโส ครั้งที่ ๑๘ ของเครือข่าย ในบรรยากาศ
EANET (STM18) และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน สํานักจัดการคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ของเครือข่าย EANET (SA17)
อากาศและเสียง
๒. ดําเนินการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒๐

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
๑.๔ เห็นชอบ (ร่าง) รายงานสถานการณ์การตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั นออก ฉบับที่ ๓ โดยมี การแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุ ม และมี ข้ อแนะนําให้
เชิญนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อเข้าร่วมในการพัฒนาจัดทํารายงานสถานการณ์ฯ
ฉบับต่อไป
๑.๕ เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขตาม
ความเห็นของที่ประชุม

การดําเนินงานระยะต่อไป

๒. ติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ แ ก่ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

๒๑

หน่วยงาน

๔. โครงการ Advancing and Measuring Sustainable Consumption and Production (SCP) for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly
Industrialized Countries (Advance SCP)
เป็นการจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนาการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (SCP4LCE) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีหน่วยงาน GIZ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดําเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)
การดําเนินงานระยะต่อไป
๑. พัฒนาเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผนวกหลักเกณฑ์ ๑. อยู่ ร ะหว่ า งการดํ า เนิ น การพั ฒ นาเกณฑ์ ข้ อ กํ า หนดสิ น ค้ า และ
เกี่ยวกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ (Climate protection criteria) โดยหน่วยงาน บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องตกลงร่วมกันในการพัฒนาเกณฑ์ข้อกําหนดฉลากสิ่งแวดล้ อมประเภท ที่ ๑
๒. จัด Training workshop on SCP NAMAs ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
เพื่อเป็น Common core criteria หน่วยงานละ ๒ – ๓ เกณฑ์

หน่วยงาน
กลุ่มเทคโนโลยี
การจัดการมลพิษ
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และห้องปฏิบัติการ

๒. สนับสนุนให้มีการดําเนินการด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐและความร่วมมือของหน่วยงานที่ดําเนินการด้านฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ภายใต้โครงการ Advance SCP
๓. จัดการศึกษาดูงานให้กับผู้บริหารจากราชอาณาจักรภูฏาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม –
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กรมควบคุมมลพิษ
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๒๒

