๑. ความร่วมมือด้านการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และขยะมูลฝอย
๑.๑ อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and Their Disposal)
สาระสําคัญ
๑. อนุสัญญาบาเซลฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
ลดการเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มแดนของของเสี ย
อันตรายให้เหลือน้อยที่สุดโดยการจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บําบัดและกําจัด
ของเสียอั นตรายใกล้กับ แหล่ งกําเนิด มาก
เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ และลดการก่ อ กํ า เนิ ด
ของเสี ย อั น ตรายทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
ความเป็นอันตราย ปัจจุบันมีประเทศภาคี
สมาชิก ๑๘๕ ประเทศ
๒. กรมควบคุ ม มลพิ ษ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์
ประสานงานอนุสัญญาบาเซลฯ ของประเทศไทย
และฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ
อนุสัญญาบาเซลฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
การดํ า เนิ น งาน มี อํ า นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณา
รายละเอียดพิธีสารภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ
ตรวจสอบ เตรี ย มความพร้ อ มในการให้
สัต ยาบันต่อ พิธีส าร รวมทั้ งกํ า หนดระบบ
กลไก มาตรการทางด้านกฎหมาย วิชาการ
เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซลฯ

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. การยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกําหนดให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ส่วนของเสียอันตราย
นําเข้าและห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการอนุสัญญาบาเซล ซึ่งกําหนดให้ขยะมูลฝอยที่เก็บ สํานักจัดการกากของเสีย
รวบรวมจากชุมชนที่มีลักษณะปะปนกันตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 3825.10.00 Municipal Waste เป็นสินค้า และสารอันตราย
ที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยออกประกาศตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. การกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออก Metal Residue (Waste) อย่างผิดกฎหมายไปยังประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ ซึ่ ง จะใช้ วิ ธี ฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก วิ ช าการในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ โดยใช้ ง บประมาณของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นเงิน ๑๑,๒๙๗ ยูโร แต่จะมีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม ประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกครั้งก่อนดําเนินการ และติดตามการดําเนินการในทางคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไป
๓. ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญ คื อ ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ร่วมเป็นสมาชิกคณะทํางานระหว่างสมัยประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๓ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับประเด็นกรอบแผนงานยุทธศาสตร์ (Strategic Framework)
สําหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตามมติข้อตัดสินใจที่ BC-13/1 : กรอบแผนงานยุทธศาสตร์ (Strategic Framework)

๑

๑.๒ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)
สาระสําคัญ
๑. อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดและเลิกการผลิต การใช้ และการ
ปลดปล่ อ ยสารมลพิ ษ ที่ ต กค้ า งยาวนาน
(สาร POPs) ปั จ จุ บั น มี ป ระเทศภาคี
สมาชิก ๑๘๑ ประเทศ
๒. กรมควบคุม มลพิ ษ ทําหน้ าที่เป็ นศูน ย์
ประสานงานอนุ สั ญ ญาสตอกโฮล์ ม ฯ
ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการ
อนุ สั ญ ญาสตอกโฮล์ ม ฯ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งาน
มีอํานาจหน้าที่พิจารณารายละเอียดของ
อนุสัญญาฯ และเสนอแนะแผนปฏิบัติการ
ระดั บ ชาติ ต ามข้ อ กํ า หนดและพั น ธกรณี
ของอนุสัญญาฯ

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) สนับสนุนงบประมาณให้กับประเทศไทย ดังนี้
ส่วนสารอันตราย
๑.๑ โครงการ Implementation of the POPs Monitoring Plan in the Asian Region ร่วมกับ UN Environment สํานักจัดการกากของเสีย
สร้างศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคเอเชียด้านการตรวจวิเคราะห์และการติดตามตรวจสอบ และสารอันตราย
สาร POPs โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการฯ
๑.๒. โครงการ Enabling Activities to Review and Update the National Implementation Plan for the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) ร่วมกับ UNIDO ทบทวนและปรับปรุง
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ (National Implementation Plan: NIP) ขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ พิจารณาเห็นชอบให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) เป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการฯ และขอความเห็นเพิ่มเติมจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับ
แนวทางการใช้งบประมาณโครงการ
๒. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดําเนินการเพื่อควบคุมสาร POPs ชนิดใหม่ที่ได้รับการบรรจุในภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ๒ ชนิด คือ
สาร decabromodiphenyl ether และสาร short-chain chlorinatedparaffins ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทที่ ๓ ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ

๒

๑.๓ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade: PIC)
สาระสําคัญ
๑. อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและรับผิดชอบ
ร่วมกันในการปกป้องสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของ
สารเคมี โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของสารเคมี และให้ มี
กระบวนการตัดสินใจในการนําเข้าและ
ส่ ง ออกสารเคมี อั น ตรายต้ อ งห้ า มหรื อ
จํากัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสม
ของสารเคมี ป้ องกั นกํ าจั ด ศั ตรู พื ช
และสัตว์ที่เป็นอันตรายร้ายแรง และให้มี
การกระจายข่ า วการตั ด สิ น ใจแก่ ภ าคี
สมาชิ ก ปั จ จุ บั น มี ป ระเทศภาคี ส มาชิ ก
๑๕๗ ประเทศ
๒. กรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานอนุ สั ญ ญารอตเตอร์ ดั ม ฯ
ของประเทศไทย และมีคณะอนุกรรมการ
อนุ สั ญ ญารอตเตอร์ ดั ม ฯ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น
กลไกในการขั บ เคลื่ อ น มี อํ า นาจหน้ า ที่
พิ จ ารณารายละเอี ย ดของอนุ สั ญ ญาฯ
และกําหนดท่าทีของประเทศในการเข้าร่วม
การประชุมรัฐภาคี การประชุมคณะกรรมการ

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. คณะกรรมการวัตถุอันตรายแต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจทําหน้าที่พิจารณาความเป็นพิษของสารพาราควอท ส่วนสารอันตราย
ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษเฉียบพลันร้ายแรงต่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มระดับการควบคุมสารดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติ สํานักจัดการกากของเสีย
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และสารอันตราย
๒. คณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบให้มีการควบคุม
๒.๑ สาร Short-chain chlorinated parafins (SCCPs) ที่มี Cas.No. (๑) 71011-12-6 (๒) 85535-84-8 และ
(๓) 108171-26-2 กําหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
๒.๒ สาร SCCPs ที่มี C10-C13 ที่เป็นสารอื่นๆ ประกาศไว้ในบัญชี ๕.๔ กําหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
๓. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายดังนี้
๓.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิ ชาการเกษตร ในฐานะหน่ว ยงานผู้มีอํา นาจของรัฐ (Designated
National Authority: DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช และสัตว์ ดําเนินการแจ้งท่าทีตอบรับนําเข้า
(Import Response) สําหรับสาร carbofuran และสาร trichlorfon ซึ่งได้ดําเนินการและเผยแพร่ในฐานข้อมูล
บนเว็บไซต์ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ แล้ว
๓.๒ กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมในฐานะหน่ ว ยงานผู้มี อํ า นาจของรั ฐ ด้ า นสารเคมี
อุต สาหกรรม ดํา เนิน การแจ้ง ท่า ทีต อบรับ นํา เข้า สํา หรับ สาร short-chain chlorinatedparaffins และสาร
tributyltincompounds ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติมในภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ

๓

สาระสําคัญ
พิจารณาทบทวนสารเคมี รวมทั้งเสนอแนะ
รายชื่อสารเคมีเพิ่มเติมเข้าสู่กระบวนการ
แจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุวัติตาม
อนุสัญญาฯ

ความสําเร็จการดําเนินงาน

๔

หน่วยงาน

๑.๔ อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury)
สาระสําคัญ
๑. อนุ สั ญญามิ นามาตะฯ มี วั ตถุ ประสงค์
มุ่ ง เน้ น การลดและเลิ ก การใช้ ป รอทและ
สารประกอบปรอท รวมถึงการลดการปลดปล่อย
ทางอากาศ ทางดิน และทางน้ําจากกิจกรรม
ของมนุ ษ ย์ โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการ
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน มีอํานาจหน้าที่
พิ จ ารณารายละเอี ย ดของอนุ สั ญ ญาฯ
และกํ า หนดท่ า ที ข องประเทศในการ
เข้าร่วมประชุม รวมทั้งพิจารณานโยบาย
มาตรการ แนวทางการจัดการสารปรอท
และการดําเนินงานต่างๆ
๒. กรมควบคุ ม มลพิ ษ ทํ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย
เลขานุการในคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
มินามาตะฯ

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ลําดับที่ ๖๖ ของโลก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ส่วนสารอันตราย
๒. ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญ คือ (๑) ผศ. ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักจัดการกากของเสีย
ร่ ว มเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะกิ จ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล ในนามผู้ แ ทนกลุ่ ม ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก และ และสารอันตราย
(๒) ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญา
มินามาตะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของแผนงานพิเศษด้านกลไกทางการเงิน ของอนุสัญญามินามาตะฯ
๓. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) สนับสนุนงบประมาณให้กับประเทศไทย ดังนี้
๓.๑ โครงการ UN Environment Project on Hg Emission from Coal Combustion in Thailand ร่วมกับ
UN Environment ภายใต้ชื่อ “การลดการปลดปล่อยของสารปรอทจากการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
(Reducing Mercury Emission from Coal Combustion in the Energy Sector in Thailand)” เป็นการประเมิน
องค์ประกอบของปรอทในถ่านหินเชื้อเพลิง คาดการณ์แนวโน้มการบริโภคถ่านหิน คํานวณการปลดปล่อยปรอทจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อลดการปลดปล่อยปรอทสู่อากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในประเทศ โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการฯ
๓.๒ โครงการ Initial Guidelines for Enabling Activities for the Minamata Convention on Mercury
ร่วมกับ UNIDO เพื่อเตรียมความพร้อมการดําเนินการตามอนุสัญญามินามาตะฯ และการเผยแพร่ข้อมูลระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการฯ

๕

๑.๕ ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management: SAICM)
สาระสําคัญ
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งานระหว่ า ง
ประเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการผลิต
และการใช้สารเคมีในทางที่นําไปสู่การลด
ผลกระทบอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ ต่ อ สุ ข ภาพ
อนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมภายใน
ปี ๒๕๖๓ เป็ น กลไกโดยวิ ธี อ าสาปฏิ บั ติ
ไม่ใช่กลไกด้านกฎหมาย และกําหนดให้มี
การประชุมระหว่างประเทศเรื่องการจัดการ
สารเคมีทุกๆ ๓ ปี เพื่อติดตามการดําเนินงาน
การจัดการสารเคมีในแต่ละประเทศ
๒.ประเทศไทยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้ ว ยการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
สารเคมีเป็นกลไกขับเคลื่อน มีอํานาจหน้าที่
ในการเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ พิจารณาให้
ข้อ เสนอแนะในการปรับปรุ ง และพัฒ นา
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการบริหาร
จั ด ก า ร ลั ก ษ ณ ะ บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในเชิ ง นโยบาย
งบประมาณ และการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้
ระบบการจั ด การสารเคมี ใ นประเทศมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อการจัดการสารเคมีที่เหมาะสม

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. การทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) เพื่อให้ ส่วนสารอันตราย
ประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดการสารเคมีในทิศทางเดียวกันและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน เพื่อตอบสนอง สํานักจัดการกากของเสีย
ต่อปัญหาผลกระทบและความท้าทายอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี
และสารอันตราย
๒. การจัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช พ.ศ. ... ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กําหนดให้ปรับปรุงกฎหมายสารเคมี
การเกษตรให้ทันสมัย และควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด เนื่องมาจาก
ปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ในอัตราที่สูง ระดับความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างในเกษตรกรและผู้บริโภค
และข้อจํากัดของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายรวมศูนย์การจัดการสารเคมีทุกประเภท
โดยเน้นในหลักการการป้องกัน การจัดการสารเคมีที่ต้นทาง การสร้างการรับรู้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๖

๑.๖ คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: AWGCW)
สาระสําคัญ
๑. คณะทํ า งานอาเซี ย นด้ า นการจั ด การ
สารเคมีและของเสีย ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก
คณะทํางานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Working Group
on Multilateral Environmental Agreements:
AWGMEA) เมื่อ ปี ๒๕๕๘ เพื่อ พัฒ นา
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก
และขยายความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด การ
ของเสี ย ให้ ค รอบคลุ ม การจั ด การขยะ
ทุกประเภทรวมทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ดํ า เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงาน
ประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๘) ประเทศไทย
๒. กรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานการดําเนินงาน (Focal Point)
ของประเทศไทย และทํ าหน้ าที่ประธาน
คณะทํ า งานฯ ในช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. การจัดทําปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Joint Declaration on Hazardous ส่วนสารอันตราย
Chemicals and Wastes Management) นําเสนอในช่วงพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคี สํานักจัดการกากของเสีย
อนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๘ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา และสารอันตราย
สตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๘ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีสาระสําคัญเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของอาเซียนในการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย โดยเฉพาะประเด็นการเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนของสารเคมีและของเสียอันตรายที่เป็นปัญหาร่วมกัน
๒. ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นํา (Leading Country) ในการจัดทําท่าทีร่วมของอาเซียน (ASEAN Position
Paper) สําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีเจรจาระดับโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. ประเทศไทยแสดงเจตจํานงเป็นประเทศผู้นํา (Leading Country) ในการดําเนินกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อม
และจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีและของเสียอันตราย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN
Strategic Plan on Environment: ASPEN)

๗

๒. ความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพน้าํ
๒.๑ คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME)
สาระสําคัญ
๑. เป็ น การดํ า เนิ น งานระหว่ า งประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน เพื่อปกป้ องสิ่งแวดล้ อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในภูมิภาค
อาเซี ย น ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒. กรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานการดําเนินงาน (Focal Point)
ของประเทศไทย

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. โครงการ Capacity Development for ASEAN Member States on Identification and Differentiation ส่วนแหล่งน้ําทะเล
of Spilled Oil and Tarballs ซึ่งเสนอโดยประเทศไทย ได้รับการรับรองให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนําไปปฏิบัติเพื่อ สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
เสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ํามัน สนับสนุนการสืบหาแหล่งที่มาของน้ํามัน และส่งเสริม
การประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับปัญหามลภาวะข้ามแดนสืบเนื่องจากอุบัติเหตุน้ํามันรั่ว
ในทะเล โดยสํานักเลขาธิการอาเซียนอยู่ระหว่างการประสานหาแหล่งทุนที่จะสนับสนุนการดําเนินโครงการต่อไป
๒. ประเทศไทย โดยกรมประมง (หน่วยงานหลัก) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หน่วยงานสนับสนุน) และ
กรมควบคุมมลพิษ (Focal Point) เป็นประเทศผู้นํา (Leading Country) ในการดําเนินโครงการ Controlling
Aquatic Invasive Alien Species ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน (ASEAN Strategic Plan on
Environment: ASPEN) ซึ่งกําหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการรุกรานของ
สัตว์ต่างถิ่นที่เป็นผลมาจากการค้าสัตว์ทะเลสวยงาม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

๘

๒.๒ ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการลุ่มน้าํ โขง (Mekong River Commission: MRC)
สาระสําคัญ
๑. คณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขง จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและประสานงานด้านการจัดการ
และการพั ฒ นาแหล่ ง น้ํา และทรั พ ยากร
อันเกี่ยวเนื่องแบบยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์
ร่วมกันของประเทศสมาชิกและความเป็นอยู่
ที่ ดี ข องประชาชน โดยส่ ง เสริ ม แผนงาน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกิ จ กรรมต่ า งๆ รวมทั้ ง
จั ด หาข้ อ มูล ข่ า วสารวิ ท ยาศาตร์ และให้
คําแนะนําด้านนโยบาย
๒. คณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขงประกอบด้วย
คณะมนตรี คณะกรรมการร่ ว มจาก
ประเทศสมาชิก มีกรมทรัพยากรน้ําหน้าที่
เป็ น หน่ ว ยประสานการดํ า เนิ น งานของ
ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่
เป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลและเข้าร่วม
การประชุม

ความสําเร็จการดําเนินงาน
หน่วยงาน
๑. ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ํา รับมอบการถ่ายโอนภารกิจด้านการติดตามความสมบูรณ์ ส่วนแหล่งน้ําจืด
ของระบบนิเวศลุ่มน้ําโขงในประเทศไทยจากคณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินโครงการ สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
ติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ําโขง (Ecological Health Monitoring: EHM) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการลุ่มน้ําโขงของคณะกรรมาธิการลุ่มน้ําโขง
๒. การปรับปรุงแนวทางด้านวิชาการในการอนุวัตตามระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ํา (Technical Guideline for
Implementation of the Procedures for Water Quality: TGWQ) ด้านการจัดการและการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยคณะทํางานวิชาการด้านคุณภาพน้ํา ๔ ประเทศ ภายใต้คณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการ
ลุ่มน้ําโขง ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติภายในประเทศและภายใต้ความตกลง เพื่อให้ประเทศสมาชิกนําไปใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน

๙

๓. ความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
๓.๑ ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)
สาระสําคัญ
๑. เป็ นข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน มีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อป้ องกั นและ
ติ ด ตามตรวจสอบมลพิ ษ จากหมอกควั น
ข้ามแดนอันเป็นผลเนื่องมาจากไฟบนพื้นดิน
และ/หรื อ ไฟป่ า ทั้ ง ในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค
แม่โขง และความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ
เขตใต้เส้นศูนย์สูตร
๒. กรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานการดําเนินงาน (Focal Point)
ของประเทศไทย

ความสําเร็จการดําเนินงาน
๑. การรับรองแผนปฏิบัติการเชียงราย ๒๐๑๗ (Chiang Rai 2017 Plan of Action for Transboundary Haze
Pollution Control in the Mekong Sub-Region) เพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยมีกิจกรรมร่วม
ดําเนินการเพื่อลดจํานวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงลงเหลือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ จุด ในปี ๒๕๖๓ ตามวิสัยทัศน์
ของโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap) ที่จะก้าวไปสู่
การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน ภายในปี ๒๕๖๓
๒. การหารือความร่ วมมือกั บสาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมีย นมา โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันข้ามแดน จะมีการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการควบคุมไฟป่ า การเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าในเขตพื้นที่
ชายแดน การจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านคู่ขนานไทย-เมียนมา ร่วมเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังและดับไฟ การสนับสนุน
ข้อมูล ที่จํ าเป็น เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยมและการพยากรณ์ระดับชั้นอันตรายของไฟ การพั ฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่เมียนมาในการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ร้องขอให้ประเทศไทย
ขยายความร่วมมือในการจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและตรวจวัด
ณ สถานที่จริง ในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับด่านแม่สอด จังหวัดตาก และด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ สนับสนุนประเทศกัมพูชาโดยส่งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
ไปเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ให้คําแนะนํา และถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคและวิชาการ ซึ่งข้อมูลคุณภาพอากาศ ที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวางแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐

หน่วยงาน
ส่วนมลพิษทางอากาศ
ข้ามแดน
สํานักจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

๔. ด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ โครงการ Advancing and Measuring Sustainable Consumption and Production (SCP) for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly
Industrialized Countries (Advance SCP)
สาระสําคัญ
เป็นโครงการสนับสนุนการดําเนินงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง
และความปลอดภั ย ทางปรมาณู แ ห่ ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีหน่วยงาน GIZ
ของสหพันธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ดํ าเนิ น
โครงการร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ความสําเร็จการดําเนินงาน
๑. การพัฒนาเกณฑ์ข้ อกําหนดสินค้ าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ ๑
ที่ มี ก ารผนวกข้ อกํ าหนดด้ านความเป็ นมิ ตรกั บสภาพภู มิ อากาศ เพื่ อให้ สามารถนํ าไปใช้ ในกลุ่ มประเทศเป้ าหมาย
ได้ ทั้ ง ๔ ประเทศ จํ า นวน ๕ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ แ ก่ ตลับ หมึ ก ประเภทผลิ ตซ้ํ า รถยนต์ โ ดยสาร ก๊ อ กน้ํา และฝั ก บั ว
เครื่องฉาย (Projector) และหลอดแอลอีดี

หน่วยงาน
กลุ่มเทคโนโลยี
การจัดการมลพิษ
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และห้องปฏิบัติการ

กรมควบคุมมลพิษ
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

๑๑

