รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมมลพิษ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน – กันยายน 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 และคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีอํานาจหน้าที่
พิ จ ารณารายละเอี ย ดพิ ธีส ารภายใต้ อนุ สั ญ ญาบาเซลฯ ตรวจสอบ เตรี ย มความพร้ อ มในการให้ สัตยาบั นต่ อพิ ธีส าร รวมทั้ งกํ า หนดระบบ กลไก มาตรการทางด้า นกฎหมาย วิ ช าการ
เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซลฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. การประชุ มรั ฐภาคี อนุ สั ญญาบาเซลฯ สมั ยที่ ๑๓ ระหว่ างวั นที่ ๒๔ เมษายน ๑. การดําเนินการ และติดตามการดําเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ตามมติข้อตัดสินใจ ส่วนของเสียอันตราย
– ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีมติข้อตัดสินใจต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากการประชุมรัฐภาคี ได้แก่
สํานักจัดการกากของเสีย
๑.๑ ดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในการป้องกัน การลด และการนํากลับมา และสารอันตราย
ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ได้แก่
๑.๑ ด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าโครงการริเริ่ม Indonesian-Swiss ใช้ประโยชน์ใหม่ของของเสียอันตรายและของเสียอื่นตามปฏิญญาคาร์ตาเฮนาฯ
Country-led Initiative: CLI เกี่ยวกับการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงาน อาทิ การดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
อนุ สั ญ ญาฯ กรอบแผนงานยุ ท ธศาสตร์ ปฏิ ญ ญาคาร์ ต าเฮนาว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) การออกกฎหมายเกี่ยวกับการการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน
การลด และการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของของเสียอันตรายและของเสียอื่น
๑. ๒ ด้ า นเทคนิ ควิ ชาการ แล ะวิ ทยาศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ แนวทาง ที่เกี่ยวข้องในการติดตามและเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย
ด้านเทคนิควิชาการ การแก้ไขภาคผนวกของอนุสัญญาฯ การจําแนกประเภทและ
๑.๒ นํ าแนวทางด้ านเทคนิ ควิ ชาการสํ าหรั บการจั ดการของเสี ยต่ าง ๆ ที่ ได้ รั บ
การรั บรองตามมติ ข้ อ ตั ด สิ น ใจในการประชุ ม รั ฐ ภาคี ฯ มาประยุ ก ต์ ใ ช้
คุณลักษณะความเป็นอันตรายของของเสีย
ภายในประเทศ
๑.๓ ด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการกํากับดูแล
๑.๔ ด้านความร่วมมือ การประสานงาน และโครงการหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง ๒. ให้ความร่วมมือกับสํานักเลขาธิการฯ และภาคีสมาชิกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนงานโครงการหุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ อนุ สั ญ ญาฯ ในการดําเนินโครงการหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ
การรื้อถอนเรืออย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือกับองค์การทางทะเล อาทิ แผนงานโครงการหุ้ นส่ วนความร่วมมืออนุสัญญาฯ เพื่อป้องกันและ
ระหว่างประเทศ
ต่อต้านการเคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย โครงการหุ้นส่วนความร่วมมือ
๑.๕ แผนงานและการดําเนินการสําหรับที่ประชุม Open-ended Working Group อนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการจัดการของเสียจากบ้านเรือนและความร่วมมือกับ
(OEWG) ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ มีมติข้อตัดสินใจสําคัญในการรับรอง องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
๑

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
อภิธานศัพท์ การทบทวนภาคผนวก I III และ IV และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับภาคผนวก IX การรับรองแผนงานและการดําเนินการสําหรับที่ประชุม Openended Working Group (OEWG) ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๑๙ การจัดตั้ง
หุ้นส่วนความร่วมมือใหม่ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากบ้านเรือน การรับรอง
แนวทางด้ า นเทคนิ ค วิ ช าการสํ า หรั บ การจั ด การของเสี ย อั น ตรายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมถึงการเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางด้านเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการเผาบนดิน
(Incineration on Land) (D10) และการฝังกลบอย่างถูกหลักวิศวกรรมโดยเฉพาะเจาะจง
(special engineered landfill) (D5) เป็นลําดับแรก
๒. จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง เทคนิ ค การจํ า แนก ควบคุม และตรวจสอบ
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ ๑๔ ประจําปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ
กรมเจ้าท่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์
สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
สมาคมชิ ป ปิ้ ง แห่ ง ประเทศไทย สมาพั น ธ์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ ม
ภาคที่ ๑-๑๖ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า - ส่งออกของเสียอันตราย และ
การจัดการของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๑ กํ าหนดรู ปแบบการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งในการควบคุ มการนํ าเข้ า – ส่ งออก
ของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และมุกดาหาร และมีการอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนําเข้า - ส่งออกของเสียอันตราย และ
การจัดการของเสียอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
๓.๒ จั ด ทํ า แนวทางการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ตาก เชียงราย สระแก้ว และมุกดาหาร
๔. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติสําคัญ ดังนี้

การดําเนินงานระยะต่อไป
๓. ติดตามการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ เรื่อง การกําหนดให้ขยะมูลฝอย
ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากชุ ม ชนเป็ น สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งห้ า มเข้ า และห้ า มนํ า ผ่ า น
ราชอาณาจักร
๔. ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ประเด็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ การกํ า จั ด metal
residue (waste) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเด็นดําเนินการในทางคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมาย
๕. ประสาน Bureau representative ในการเสนอชื่อผู้แทนไทยเป็นสมาชิก
คณะทํางานระหว่างสมัยประชุมฯ

๒

หน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
๔.๑ “กํ า หนดให้ ข ยะมู ล ฝอยที่ เ ก็ บ รวบรวมจากชุ ม ชนซึ่ ง มี ลั ก ษณะปะปนกั น
ตามประเภทพิกัดอัตราศุล กากรระบบฮาร์ โมไนซ์ 2012 ประเภทที่ 3825.10.00
Municipal waste เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร” โดยออก
ประกาศตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
๔.๒ ค่าใช้จ่ายสําหรับการกําจัด metal residue (waste) โดยการฝังกลบอย่าง
ถู ก หลั ก วิ ช าการในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง กลั บ metal
residue (waste) ดังกล่าวกลับมายังประเทศไทย ใช้งบประมาณประจําปีของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นเงิน ๑๑,๒๙๗ ยูโร โดยให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับ
กระทรวงโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง แวดล้ อม ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ อี ก ครั้ งก่ อ น
ดําเนินการ หากไม่ดําเนินการตามจะเข้าสู่ขั้นตอนทางคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๔.๓ ให้ก รมควบคุม มลพิษ ประสาน Bureau representative เสนอชื่อ
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ และผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นสมาชิกคณะทํางาน
ระหว่ า งสมั ย ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ ประเด็ น กรอบแผนงานยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Framework) ตามมติข้อตัดสินใจที่ BC-13/1
๔.๔ ให้ กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษพิจารณาเสนอชื่อผู้แทน
หน่วยงานละ ๑ คน เพื่อประสาน Bureau representative เสนอชื่อเป็นสมาชิก
คณะทํ า งานระหว่ า งสมั ย ประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ “การเผาบนดิ น
(Incineration on Land) (D10) การฝังกลบอย่างถูกหลักวิศวกรรมโดยเฉพาะเจาะจง
(special engineered landfill) (D5)” ตามมติข้อตัดสินใจที่ BC-13/6 ต่อไป

การดําเนินงานระยะต่อไป

๓

หน่วยงาน

๑.๒ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)
อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิก ๑๘๑ ประเทศ
โดยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีอํานาจหน้าที่พิจารณารายละเอียดของอนุสัญญาฯ และเสนอแนะแผนปฏิบัติการระดับชาติตามข้อกําหนดและพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
๑. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
มีมติข้อตัดสินใจต่าง ๆ ในประเด็นหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ได้แก่
๑.๑ มาตรการในการลดหรือเลิกการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs)
จากการผลิตและการใช้โดยจงใจ จากการผลิตโดยไม่จงใจ และที่เกิดจากของเสีย
๑.๒ การพิจารณารายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมในภาคผนวกของอนุสัญญาฯ
๑.๓ แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ การให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิควิชาการ การจัดส่งรายงานของประเทศ ทรัพยากรและกลไกทางการเงิน
การประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิผ ลของอนุ สั ญ ญาฯ ความร่ วมมือ และการประสานงาน
ระหว่างประเทศ
๑.๔ การปรับ ปรุงแก้ไ ขภาคผนวก เอ ของอนุ สัญ ญาฯ โดยบรรจุร ายชื่ อ สารเคมี
๒ ชนิด ได้แก่ decabromodiphenylether และ short-chain chlorinated paraffins
ซึ่ ง ภาคี ส มาชิ ก ต้ อ งดํ า เนิ น มาตรการห้ า มผลิ ต ห้ า มใช้ และกํ า จั ด ให้ ห มดไป
โดยมีข้อยกเว้นสําหรับอุตสาหกรรมบางประเภท
๑.๕ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภาคผนวก ซี ของอนุ สั ญ ญาฯ โดยให้ บ รรจุ ร ายชื่ อ
สาร hexachlorobutadiene
ซึ่ งภาคี ส มาชิ ก ต้อ งดํ า เนิ น มาตรการลดและเลิ ก
การปลดปล่อยสารนี้โดยไม่จงใจ
๒. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกับแนวทางการดําเนินโครงการ Implementation of the
POPs Monitoring Plan in the Asian Region ร่วมกับหน่วยงาน UN Environment
โดยมอบหมายให้ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ เป็ นที่ปรึ กษาดํ าเนิ น
โครงการฯ
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๑. การลงนามในสัญญาดําเนินโครงการ Implementation of the ส่วนสารอันตราย
POPs Monitoring Plan in the Asian Region ร่วมกับหน่วยงาน สํานักจัดการกากของเสีย
UN Environment และเริ่มกิจกรรมภายใต้โครงการฯ อาทิ การเก็บ และสารอันตราย
ตัวอย่างอากาศในบรรยากาศทั่วไป และการประสานเตรียมการสําหรับ
การเก็บตัวอย่างตัวอย่างน้ํานมมารดา
๒. การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์และ
ติดตามตรวจสอบสาร POPs
๓. การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Enabling Activities to Review
and Update the National Implementation Plan for the Stockholm
Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

๔

๑.๓ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade: PIC)
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของสารเคมี โดยให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารเคมี และให้มีกระบวนการตัดสินใจในการนําเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายต้องห้ามหรือจํากัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมี
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรายร้ายแรง และให้มีการกระจายข่าวการตัดสินใจแก่ภาคีสมาชิก ปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิก ๑๕๗ ประเทศ โดยมีกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่
เป็นศูนย์ประสานงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
มีอํานาจหน้าที่พิจารณารายละเอียดของอนุสัญญาฯ และกําหนดท่าทีของประเทศในการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคี การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี รวมทั้งเสนอแนะ
รายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมเข้าสู่กระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติตามอนุสัญญาฯ
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
๑. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน –
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนี ว า สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส มี ม ติ ข้ อ ตั ด สิ น ใจต่ า ง ๆ
ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ได้แก่
๑.๑ การทบทวนสถานภาพการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ
๑.๒ การพิจารณาบรรจุรายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมในภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ
๑.๓ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการ ทรัพยากรทางการเงิน และการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ โดยบรรจุรายชื่อสารเคมี
เพิ่มเติม คือ สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ได้แก่ สาร carbofuran และ
สาร trichlorfon และสารเคมีอุตสาหกรรม ได้แก่ short-chain chlorinated
paraffins และ tributyltin compounds มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานผู้มีอํานาจของรัฐ (Designated National
Authority: DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พิจารณาแจ้งท่าทีตอบรับ
นําเข้า (import response) สําหรับสาร Carbofuran และสาร Trichlorfon
๒) กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม ในฐานะหน่ วยงานผู้ มี อํ านาจของรั ฐ ด้ านสารเคมี
อุตสาหกรรม พิจารณาแจ้งท่าทีตอบรับนําเข้าสําหรับสาร Short-chain chlorinated
paraffins (SCCPs) และสาร Tributyltin compounds ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติม
ในภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ
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๑. ประสานหน่ วยงานผู้ มี อํ านาจของรั ฐ และทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง ส่วนสารอันตราย
ในการแจ้งและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารเคมีตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ สํานักจัดการกากของเสีย
และเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีชนิดใหม่ที่ และสารอันตราย
อยู่ระหว่างการเตรียมการบรรจุภายใต้อนุสัญญาฯ
๒. จัดการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนสารเคมี (Chemical Review Committee: CRC) ครั้งที่ ๑๓
ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

๕

๑.๔ อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury)
อนุสัญญามินามาตะฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการลดและเลิกการใช้ปรอทและสารประกอบปรอท รวมถึงการลดการปลดปล่อยทางอากาศ ทางดิน และทางน้ําจากกิจกรรมของมนุษย์
โดยมี ค ณะอนุ 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 เดือนหลัง)
๑. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม
เป็ นภาคี อนุ สัญ ญามิ น ามาตะว่ าด้ ว ยปรอท และเห็ น ชอบให้จั ดทํ าภาคยานุ วั ติส าร
เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว
๒. จั ด ส่ ง ภาคยานุ วั ติ ส ารการเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญามิ น ามาตะว่ า ด้ ว ยปรอท
ให้สํานักเลขาธิการฯ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2๒ มิถุนายน 2560
และเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ ลําดับที่ ๖๖ ของโลก
๓. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่
๒๓–๒๙ กั น ยายน ๒๕๖๐ ณ นครเจนี ว า สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส สาระสํ า คั ญ ที่ ค าดว่ า
จะมีการหารือ อาทิ การยินยอมการนําเข้าส่งออกปรอทกับประเทศภาคีและนอกภาคี
แนวทางการลดการใช้ปรอทในเหมืองแร่ทองคําพื้นบ้านและขนาดเล็ก การกําหนด
การควบคุมการปล่อยและขีดจํากัดการปล่อยปรอท การกักเก็บชั่วคราวของปรอท
อย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ ใ ช่ ข องเสี ย ปรอท แนวทางการจั ด การพื้ น ที่
ปนเปื้อนปรอท
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๑. ขับเคลื่อนและดําเนินการตามข้อกําหนดของอนุสัญญามินามาตะ ส่วนสารอันตราย
ว่าด้วยปรอท เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนและ สํานักจัดการกากของเสีย
สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไทย จากผลกระทบอั น เป็ น อั น ตราย และสารอันตราย
อย่างร้ายแรงจากสารปรอทและสารประกอบปรอท

๖

๑.๕ 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 เดือนหลัง)
๑. การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ๑ เห็นชอบเพิ่มรายชื่อผู้แทนจากมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ผู้แทนเครือข่าย
เตื อ นภั ย สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ผู้ แ ทนกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเคมี สภาอุ ต สาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย และผู้ แ ทนสมาคมอารั ก ขาพื ช ไทย เป็ น อนุ ก รรมการ
ในคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี
๑.๒ รับทราบผลการประชุมคณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย
ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: 2nd
AWGCW) ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑.๓ รั บ ทราบแนวทางการลด ละ เลิ ก การใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช
ที่มีความเสี่ยงสูง ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอรร์ไพรีฟอส และไกลโฟเสต

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. เตรียมการสําหรับการเข้าร่วมประชุม Open-ended Working Group ส่วนสารอันตราย
สมัยที่ ๓ (OEWG-3) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) และการประชุม ICCM สํานักจัดการกากของเสีย
สมัยที่ ๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งเป็นการประชุมติดตาม และสารอันตราย
การดํ า เนิ น งานยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งานระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
การจัดการสารเคมี

๗

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 เดือนหลัง)
๑. ประสานสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สํานักเลขาธิการอาเซียน และสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
จัดทําร่างปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Joint
Declaration on Hazardous Chemicals and Wastes Management)
๒. ประเทศไทยในฐานะ leading country ของอาเซีย นร่ ว มจั ด ทํา ร่า งท่ า ที ร่ ว ม
ของอาเซียน (ASEAN Position Paper) เพื่อนําเสนอในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
รอตเตอร์ ดั ม ฯ สมั ย ที่ ๘ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
๓. สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานฯ แก่ ห น่ ว ยงาน Stockholm
Environment Institute (SEI) Asia Center ในการจัดทําเนื้อหายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีและของเสีย ของร่างแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN Strategic
Plan on Environment: ASPEN)
๔. การประชุ มคณะทํ างานอาเซี ยนด้ านการจั ดการสารเคมี และของเสี ย ครั้ งที่ ๒
(2nd Meeting of ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: 2nd AWGCW)
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยประเทศไทยทําหน้าที่ประธานการประชุมฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๔.๑ ความก้ า วหน้ า ผลการประชุ ม เจรจาระดั บ นานาชาติ ภายใต้ การดํ า เนิ น งาน
ตามอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ อนุสัญญามินามาตะฯ
และพิธีสารมอนทรีออล และผลการจัดทําท่าทีร่วมของอาเซียน (ASEAN Position Paper)
๔.๒ ผลการดําเนินโครงการ ASEAN-UNEP IETC Joint Activities on Waste
Management
๔.๓ หารือประเด็นการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาค BCRC-SEA
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติตามพันธกรณี

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะทํางาน ส่วนสารอันตราย
AWGCW ภายใต้แผน ASPEN ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธาน สํานักจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย
คณะทํางานฯ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ประสานกับสํานักเลขาธิการอาเซียน และผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมการ
สําหรับการดําเนินโครงการ ASEAN-ROK project on a Framework for
the Development of Enhanced Phytoremediation และโครงการ
ASEAN-Japan on Analysis of long-term environmental and
economic opportunities and risks of emerging waste
management options in the ASEAN Region รวมทั้งในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ ASEAN-Japan on Capacity Development for
Substitution and Environmentally Sound Disposal of Mercury
Medical Measuring Devices

๘

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
๔.๔ ความก้ าวหน้าการดําเนินงานตามแผนงานประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรม
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘
๕. รายงานผลการประชุ ม AWGCW ครั้ งที่ ๒ ต่ อที่ ประชุ มเจ้ าหน้ าที่ อาวุ โสอาเซี ยน
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (ASOEN) ครั้ ง ที่ ๒๘ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๕ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การดําเนินงานระยะต่อไป

๙

หน่วยงาน

๑.๗ 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 เดือนหลัง)
การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
๑. ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการร่วมกับจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ออกไปอีก ๓ ปี ๑. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On – the - job ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(เมษายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้ความช่วยเหลือ Training) หลักสูตร “การดําเนินการและดูแลรักษาระบบฝังกลบ สํานักจัดการกากของเสีย
ครั้งที่ ๔ ระหว่ างวันที่ ๒๑ – ๒๔ และสารอันตราย
ในการดําเนินการและดูแลรักษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศของพื้นที่ ขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ”
นําร่องในประเทศไทย คือ เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และเป็นที่ปรึกษา พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา
๒. จัดทําเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ใหม่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อก่อสร้าง
ให้กับเทศบาลในการดําเนินงานด้าน 3R รวมทั้งขยายผลโครงการฯ ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ
๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On – the - job Training) หลักสูตร “การดําเนินการ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ
และดูแลรักษาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ” จํานวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด
นครราชสีมา ให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ และ
เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
๓. จัดทํา (ร่าง) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi Aerobic Landfill)

๑๐

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 เดือนหลัง)
๑. ร่วมกับสํานักเลขาธิการอาเซียนในการประสานหาแหล่งทุนที่จะสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ Capacity Development for ASEAN Member States on Identification
and Differentiation of Spilled oil and Tarballs ซึ่งเป็นข้อเสนอของประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มประเทศอาเซียนในการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ํามัน
สนับสนุนการสืบหาแหล่งที่มาของน้ํามัน และส่งเสริมการประสานงานระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการรับมือกับปัญหามลภาวะข้ามแดนสืบเนื่องจากอุบัติเหตุน้ํามันรั่ว
ในทะเล
๒. ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง (หน่วยงานหลัก)
ในการดําเนินโครงการ Controlling Aquatic Invasive Alien Species ซึ่งกําหนดให้มี
กิจ กรรมการแลกเปลี่ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นด้ า นการรุก รานของสั ต ว์ต่ า งถิ่ น
ที่เป็นผลมาจากการค้าสัตว์ทะเลสวยงาม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดปริมาณขยะ ส่วนแหล่งน้ําทะเล
ลงทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
Marine Debris in ASEAN Region) ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ จังหวัดภูเก็ต

๑๑

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 เดือนหลัง)
การดําเนินงานระยะต่อไป
๑. จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการตามข้อกําหนดและขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) ๑. ออกเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ําในลุ่มน้ําโขงจํานวน ๘ สถานี
โครงการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ําโขง (Ecological Health Monitoring:
EHM) ในปี ๒๕๖๐
๒. รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ วิ ธี การประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมและความหลากหลายทาง
นิเวศวิทยา (Biological Resources Assessment: BioRA) ในการศึกษาการแปรเปลี่ยนสภาพ
การไหลและการตอบสนองทางด้านท้ายน้ําด้วยแบบจําลอง DRIFT (Downstream Response
to Impacted Flow Transformation)

๑๒

หน่วยงาน
ส่วนแหล่งน้ําจืด
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา

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 เดือนหลัง)
การดําเนินงานระยะต่อไป
๑. การประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๑๙ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีสรุปประเด็นสําคัญ สิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๒๐
ดังนี้
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๑.๑ ประเทศไทย นําเสนอบทเรียนความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ ทั้งการใช้ Single Command การระดมสรรพกําลัง อุปกรณ์
อากาศยาน เข้าตรึงทุกพื้นที่เสี่ยง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ ๙ จังหวัด ปีละกว่า
๙๐ ล้านบาท การเร่งจัดการเชื้อเพลิงและทําแนวกันไฟ การลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า
การกําหนดช่วงเวลาห้ามเผาและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา การบูรณาการเครื่องมือ
ดั บ เพลิ ง และอุ ป กรณ์ ข องทุ ก หน่ ว ยงาน การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนและเครื อข่ าย
ภาคประชาชนตามกลไกประชารั ฐ และส่ ง เสริ ม การอนุ รั กษ์ ทรั พยากร ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๒ เน้นย้ําความสําคัญและยืนยันที่จะดําเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution:
AATHP) และ Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze
Pollution Control with Means of Implementation (ASEAN Transboundary Haze
Free Roadmap) รวมทั้ง เร่งรัดให้สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการควบคุมมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Coordinating Centrefor Transboundary Haze
Pollution Control: ACC THPC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันจะนําไปสู่การดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาหมอกควันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๓

หน่วยงาน
ส่วนมลพิษทางอากาศ
ข้ามแดน
สํานักจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
๒. เข้าร่วมการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
ครั้งที่ ๑๓ (COM-13 AATHP และ COP-13 AATHP) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน
๒๕๖๐ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
๓. ดํ าเนิ นความร่ วมมื อกั บประเทศกั ม พู ช าในการส่ ง รถตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศแบบ
เคลื่อนที่ไปตรวจวัด ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ พร้อมให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการ ซึ่งข้อมูลคุณภาพ
อากาศที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนจั ด การปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม –
๕ กันยายน ๒๕๖๐

การดําเนินงานระยะต่อไป

๑๔

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 เดือนหลัง)
๑. การประชุมผู้จัดการด้านเทคนิคอาวุโส ครั้งที่ ๑๘ ของเครือข่าย EANET (STM18) และการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ของเครือข่าย EANET (SA17)
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
๑.๑ ความก้าวหน้าการดําเนินงานของ EANET นับตั้งแต่การประชุมผู้จัดการเทคนิค
อาวุโส ครั้งที่ ๑๗ (STM17) ที่ผ่านมา และรายงานด้านการเงินประจําปี ๒๕๕๙ และ
๒๕๖๐ ของสํานักเลขาธิการและศูนย์เครือข่าย EANET
๑.๒ จั ด ทํ า ร่ า งรายงานข้ อ มู ล ผลการติ ด ตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดและ
ร่างรายงานโครงการเปรียบเทียบคุณภาพการวิเคราะห์ตัวอย่างระหว่างห้องปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๓ แผนการติดตามตรวจสอบของประเทศเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคในการติดตาม
ตรวจสอบของประเทศเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการติดตามตรวจสอบ
ของ EANET
๑.๔ คู่ มื อ แนวทางการจั ด ทํ า ระบบควบคุ ม และประกั น คุ ณ ภาพข้ อ มู ล (QA/QC
Guidebook) เพื่อให้ประเทศเครือข่ายใช้ประโยชน์ต่อไป
๒. ดําเนินการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

การดําเนินงานระยะต่อไป
๑. จัดทําท่าทีของประเทศไทย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗
ของเครือข่าย EANET (SA17) ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๑๕

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

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 เดือนหลัง)
การดําเนินงานระยะต่อไป
๑. พั ฒ นาเกณฑ์ ข้ อ กํ า หนดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ผนวก ๑. เสนอให้มีการพัฒนาเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศ (Climate protection criteria) ประเภท กับสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม
แบตเตอรี่รถยนต์ และกระดาษชําระ
๒. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional workshop on SCP - related Nationally
Appropriate Mitigation Actions (SCP NAMAs) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน
๒๕๖๐ ณ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจากประเทศสมาชิ ก ทั้ ง ๔ ประเทศ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนา NAMAs
Concept
Proposal และร่วมกันยกร่างเอกสาร NAMAs Concept Note
๓. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Innovative Instruments
and Incentives for the Promotion of Climate Friendly Products in the market
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศ
สมาชิกทั้ง ๔ ประเทศ เป็นการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแรงจูงใจ
ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ผลักดันไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
๔. คณะกรรมการดําเนินโครงการ (Project Implementation Unit : PIU) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ดําเนินแผนการดําเนินงาน
ของโครงการ (ประเทศไทย) โดยให้เร่งรัดกิจกรรมการดําเนินงานส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม จํานวน ๕ ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ตลับหมึกแบบเติม รถยนต์โดยสาร ก๊อกน้ําและฝักบัว เครื่องฉาย (Projector) และ
หลอดแอลอีดี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖

หน่วยงาน
กลุ่มเทคโนโลยี
การจัดการมลพิษ
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และห้องปฏิบัติการ

๕. โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย-สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programme: CSEP)
เป็นกลไกสําคัญในการดําเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการของทั้งสองฝ่าย ใน ๑๓ สาขา
ความร่วมมือ ได้แก่ (๑) ข้าราชการพลเรือน (๒) การศึกษา (๓) สิ่งแวดล้อม (๔) สาธารณสุข (๕) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๖) ยุติธรรมและศาล (๗) แรงงาน (๘) สื่อมวลชน ศิลปะ
และวัฒนธรรม (๙) ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (๑๐) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๑๑) สวัสดิการสังคมและเยาวชน (๑๒) วิชาการ และ (๑๓) การขนส่ง
ผลการดําเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
-

การดําเนินงานระยะต่อไป
หน่วยงาน
จั ด ทํ า ข้ อ เสนอโครงการสํ า หรั บ โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ฝ่ายตรวจและบังคับการ
ห น่ ว ย ง า น ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ไ ท ย -ส า ธ า ร ณ รั ฐ สิ ง ค โ ป ร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอสาธารณรั ฐสิงคโปร์ใ นหัวข้ อ
Transparency and Good Governance of Public Sector in
Singapore โดยเน้นความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมาย
กรมควบคุมมลพิษ
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๗

