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๑. ความเปนมา
การประชุม The Eighth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific ระหวางวันที่ 9 – 12
เมษายน 2561 ณ เมืองอินดอร รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จัดโดย Ministry of Housing and Urban
Affairs รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย รวมกับกระทรวงสิ่งแวดลอมญี่ปุน และศูนยพัฒนาภูมิภาคแหงสหประชาชาติ
(The United Nations Centre for Regional Development: UNCRD) ภายใตหัวขอหลักคือการนําหลักการ
3R และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อสูความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดลอมดานน้ํา ดิน และอากาศ
: วิสัยทัศนแหงศตวรรษที่ 21 ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Achieving Clean Water, Clean Land and
Clean Air through 3R and Resource Efficiency – A 21st Century Vision for Asia-Pacific Communities)
โดยมีผู เขารว มประชุ มทั้งในสาธารณรัฐอิ นเดียและประเทศต าง ๆ ประมาณ 7๐๐ คน จาก 4๐ ประเทศ ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมทั้งจากองคกรระหวางประเทศ NGOs และ ผูรวมสังเกตการณ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1.1 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 3R ในบริบทของการบรรลุเปาหมายของพื้นดินสะอาด
น้ําสะอาด และอากาศบริสุทธิ์
1.2 เพื่อระบุและอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 3R และแบบหมุนเวียนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําและความมั่นคงดานน้ํา การปองกันการสลายตัวทางกายภาพและทางเคมีของที่ดิน การลด
มลพิษทางอากาศและการปลอยกาซเรือนกระจก
1.3 เพื่ออภิปรายการมีสวนรวมของ 3R และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในแงของการพัฒนา
เมืองอยางยั่งยืน
1.4 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการเปนหุนสวนระหวางเมืองและความรวมมือในการขยายบริการดานการ
จัดการขยะสําหรับชุมชนทองถิ่น
1.5 เพื่ อ ระบุ แ ละอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ทางเลื อ กของเทคโนโลยี กั บ การจั ด การของเสี ย อุ บั ติ ใ หม (ขยะ
อิเล็กทรอนิกส ของเสียอันตรายและสารเคมี ขยะพลาสติก)
1.6 เพื่ออภิปรายบทบาทของ 3R และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของ SMEs สีเขียวและสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ
2. ผูเขารวมประชุม
๒.๑ ผูแทนหนวยงานภาครัฐระดับสูง หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป จากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก ประกอบดวย อัฟกานิสถาน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักร
ภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐ
อิน โดนี เ ซี ย ประเทศญี่ ปุ น สาธารณรัฐ คาซัคสถาน สาธารณรัฐ คิริบ าส สาธารณรัฐ เกาหลี สาธารณรัฐ คีรกีซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส สาธารณรัฐมอริเชียส สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
มองโกเลีย สหภาพเมียนมาร สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐ
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พาเลา สาธารณรัฐ ฟลิปปนส สมาพันธรั ฐรัสเซีย รัฐเอกราชซามัว สาธารณรัฐ สิงคโปร สาธารณรั ฐสังคมนิย ม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศไทย ราชอาณาจักรตองกา สาธารณรัฐตูนิเซีย ตูวาลู และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวี ย ดนาม และประเทศอื่ น ๆ ประกอบด ว ย ออสเตรี ย สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส กรี ซ เบลเยี่ ย ม สมาพั น ธรั ฐ
สวิส สหรัฐอเมริกา
2.๒ ผูเชี่ยวชาญและผูแทนจากองคกรระหวางประเทศ
2.๓ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนบริษัทเอกชน ของสาธารณรัฐอินเดีย NGOs
2.๔ ผูสังเกตการณ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ กลุมธุรกิจ และสื่อมวลชน
3. ระเบียบวาระการประชุม
การประชุม The Eighth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific ระหวางวันที่ 9 – 12
เมษายน 2561 ณ เมืองอินดอร รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
3.1 พิธีเปดการประชุม
3.2 การประชุมแบบเต็มรูปแบบ
1) การกาวไปสูสังคมไรขยะดวยหลัก 3R (Towards Zero Waste Society – The 3R Way)
2) หลักการ 3R กับน้ําสะอาด – บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดมลพิษทางน้ํา (The 3Rs
and Clean Water – The Role of the Circular Economy in Reducing Water Pollution)
3) หลักการ 3R กับเมืองสะอาด – บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการปองกันมลพิษทางบก
(The 3Rs and Clean Land – The Role of the Circular Economy in Preventing Land Pollution)
4) หลักการ 3R กับอากาศสะอาด – บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการปองกันมลพิษทาง
อากาศ (The 3Rs and Clean Air – The Role of the Circular Economy towards Prevention of Air
Pollution)
5) 3R เพื่อการคุมครองระบบนิเวศชายฝงและทางทะเล (3R for Protection of Coastal and
Marine Ecosystem)
6) บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนตอการสราง SMEs และผลผลิตแหงชาติสีเขียว (Greening
of SMEs and Enhancing National Productivity – Role of Circular Economy)
8) ความมั่นคงทางทรัพยากรและเทคโนโลยีดาน 3R (3R Resource Security and 3R
Technologies)
9) การสนับสนุนเงินทุนเพื่อ 3R – การลงทุนทั้งในและระหวางประเทศ (Financing 3R –
Domestic and International Investment)
3.3 การนําเสนอรายงานประเทศ (Country Report)
3.4 การหารือโตะกลมประเด็นความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อความกาวหนาดาน 3R ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Roundtable Dialogue; Public-Private-Partnership (PPP) to Advance 3R in AsiaPacific)
3.5 การประชุมคูขนาน (Parallel-event) ของนายกเทศมนตรีของเมืองตาง ๆ ของสาธารณรัฐอินเดีย
และเมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ไดรับเชิญ
3.6 การแสดงเทคโนโลยีการดําเนินงานดาน 3R
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4. สรุปผลการประชุม
๔.๑ พิธีเปดการประชุม
รัฐบาลอินเดียไดกลาวตอนรับผูเขารวมกวา 700 คน จาก 45 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและ
ประเทศอื่น ๆ ในฐานะเจาภาพ อิน เดียได รับการยอมรั บและขอบคุณผู รวมประชุมจากทุกประเทศ ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของการยอมรับและปฏิบัติตามแนวทาง 3R และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อใหความ
รวมมือในภูมิภาคนี้ ที่มีตอการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เจาภาพยังไดแสดงความเชื่อมั่นใน
ความริเริ่มของอินเดียในการดําเนิงงาน 3Rs เพื่อลดการใช ใชซ้ํา และรีไซเคิล นอกจากนี้ยังไดกลาวชื่นชมการ
บรรลุภารกิจ Swachh Bharat (Clean India Mission) ของเมืองมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ที่เมืองอินดอร
เปนเมืองที่สะอาดที่สุด เพื่อรองรับการเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งที่ 8
จากนั้น Mr. Durga Shanker Mishra เลขานุการของ Ministry of Housing and Urban Affairs
(MoHUA) ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และไดกลาวถึงความสําคัญของการดําเนินงาน 3R วาเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมอิ นเดีย เปนมรดกทางวั ฒนธรรมและเป นสวนหนึ่งของความเคารพในธรรมชาติของคนอินเดี ย
รวมทั้งไดสะทอนหลักการของ 6R ที่นายกรัฐมนตรี Shri Narendra Modi ji กลาวสุนทรพจนเมื่อวันที่ 11
กุมภาพั น ธ 2018 ที่เ มื องมั สกั ต ประเทศโอมาน ไดแก การลดการใช การใชซ้ํา การรีไซเคิล การกูคืน การ
ออกแบบ และการผลิตใหม อันจะเปนวิธีการที่ใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ไดเนนย้ําถึง
ความรวมมือระหวางผูมีสวนไดเสียหลาย ๆ ฝาย รวมถึงความมุงมั่นทางการเมืองและการมีสวนรวมของพลเมืองที่
จะเปนกุญแจสูความสําเร็จของการจัดการขยะหรือของเสีย เขาไดฝากใหเวทีประชุมไดพิจารณาปจจัยดานสังคม
และเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในรูปแบบการบริโภคเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการ
ถายทอดความรู ประสบการณ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ Ms. Maya Singh, Minister for Urban
Development แหงเมืองรัฐมัธยประเทศ ไดกลาวย้ําวาโครงการ Swachh Bharat Mission (Clean India
Mission) ตั้งอยูบนสมมติฐานของ 3R รวมทั้ง โครงการในระดับจังหวัดเชน โครงการแปรรูปขยะเปนพลังงาน หรือ
การสรางความมั่งคั่งจากขยะ
นายทาดาฮิโกะ อิโตะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศญี่ปุน ไดรับการยกยองวา
เปนผูนําทั้งรัฐบาลอินเดียและเมืองอินดอร ไดตระหนักถึงการสอนของอินเดียในหัวขอ PRATITYA SAMUTPADA
โดยไดแบงปนวัฒนธรรมการดําเนินงานดาน 3R เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุนในหัวขอ “mottainai” นําแสดง
โดย “Mottainai Grandma” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่สอนเยาวชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ความสําคัญของการลดการสูญเสียสิ่งของตางๆ ซึ่งเปนความทาทายที่จะทําใหเกิดสังคม 3R อยางแทจริง อันจะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เขาแสดงความยินดีกับเมืองอินดอร ที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศเปนเมืองที่สะอาดที่สุดในอินเดีย ซึ่งเปนความพยายามอยางดียิ่งในการจัดการขยะ นอกจากนี้เขายังเนน
ย้ําถึงการปฏิบัติจริงมากกวาการทําแคแผนงาน
Ms. Birgitte Bryld เจาหนาที่อาวุโสฝายเศรษฐกิจ Division for Sustainable Development,
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) ไดแสดงความขอบคุณอยาง
ลึกซึ้งตอรัฐบาลอินเดียในการเปนเจาภาพการประชุมและรัฐบาลญี่ปุนที่ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง และเนนวา
ถึงเวลาแลวที่ความรวมมือระหวางทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประชาชน จะทําให
บรรลุเปาหมายวาระการพัฒนาอยางยั่งยืนในป 2573 ซึ่งเวทีการประชุมดาน 3R ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกนี้
มีผูเขารวมหลายภาคสวน อันจะสงเสริมใหมีความรวมมือและทํางานรวมกันเพื่อสงเสริมการดําเนินงานดาน 3R
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของทรัพยากรในบริบทของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
Ms. Sumitra Mahajan โฆษกของ Lok Sabha รัฐสภาของประเทศอินเดีย เปดตัวหนังสือ “การ
อนุรักษวิถีชีวิต: มรดกอินเดีย” กลาววาการมีสวนรวมของสาธารณชนและการริเริ่มที่ขับเคลื่อนดวยตนเองเปนสิ่ง
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สําคัญที่ทําใหสังคมสะอาด แนวคิดเรื่อง 3R เปนสวนสําคัญของวัฒนธรรมของอินเดียมานานหลายศตวรรษ
อยางไรก็ตามความทันสมัยและความเปนเมืองไดขยายตัวมากขึ้น ซึ่งเปนความทาทายในการจัดการ หากจัดการไม
ถูกต องจะนํา ไปสูป ญหาด านสุขภาพที่ ไม พึงประสงคตาง ๆ ในหมูป ระชากรในเมือง เธอย้ําวาการจัดการทาง
วิทยาศาสตรดวยแนวคิดลดการใช ใชซ้ํา และการรีไซเคิลสอดคลองกับภารกิจของ Swachh Bharat (Clean
India Mission) ที่กระตุนใหนายกเทศมนตรีและคณะกรรมาธิการรักษาความสะอาดของเมืองของตนเอง การใช
ประโยชนอยางเต็มรูปแบบของขยะอินทรีย จะเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ใชประโยชนดานพลังงาน และการสรางการจางงาน

พิธีเปดการประชุมโดย
Mr. Durga Shanker Mishra, Secreatary, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) สาธารณรัฐอินเดีย
Mr.Tadahiko Ito, State Minister, Ministry of Environment, ประเทศญี่ปุน
Ms. Maya Singh, Minister for Urban Development, รัฐมัธยประเทศ, สาธารณรัฐอินเดีย
H.E. Mr. Hardeep Singh Puri, Minister of state (I/C), Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)
H.E. Ms. Sumitra Mahajan, Hon. Speaker of the Sabha, Plaliament of India
Ms.Birgitte Bryld, Senior Economic Affairs Officer, UN DESA

4.2 การกาวไปสูสังคมไรขยะดวยหลัก 3R (Towards Zero Waste Society – The 3R Way)
การกาวไปสูสังคมไรขยะตองดําเนินนโยบาย 3R ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการสรางกลไกและใชเทคโนโลยี
เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับในการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ที่ประชุมเห็นวาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนยังเปนกุญแจสําคัญในการสรางสังคมที่กอใหเกิดขยะเปนศูนยรวมถึงสิ่งจูงใจ
ทางดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและดานการเงิน ที่ประชุมเห็นวาแนวความคิดของ Zero Waste
Society สมควรได รั บ การสนั บ สนุ น จากทุกภาคสว นของสัง คมโดย ภาครัฐ บาล นั กการเมือง ประชาชน
นักวิชาการ และภาคเอกชน ที่มองถึงการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมไปกับการจัดการปญหาดาน
สิ่งแวดลอม การสงเสริมการคัดแยกกอนรวบรวม จัดเก็บ เพื่อแปรรูป และการกําจัดในขั้นสุดทาย
ที่ประชุมเห็นวาความสําเร็จในภารกิจ Swachh Bharat (Clean India Mission) นี้ เนนการจัดการขยะ
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 100% ใน 400 เมืองเปาหมายทั้งหมดของประเทศ ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน รวมทั้งการสนับสนุนจากรัฐบาลถือเปนกุญแจสูความสําเร็จของภารกิจ การปฏิรูป
การบริหาร เชน การรวมกลุมในการบริหารจัดการ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การแปรรูปเปนพลังงาน
ทดแทน และการรณรงคเพื่อสรางความตระหนัก ผลการดําเนินงานตามนโยบายเหลานี้ในรัฐตางๆ ของอินเดีย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐมัธยประเทศ และเมือง Chhattisgarh สามารถลดและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
โดยเฉพาะการรีไซเคิล
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ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ เขารวมอภิปรายในหัวขอ
การกาวไปสูสังคมไรขยะดวยหลัก 3R (Towards Zero Waste Society – The 3R Way)
ในประเด็นความสําเร็จของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน

กรณีศึกษาของออสเตรเลียใตระบุวาเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) เปนพื้นฐานและวิธีที่ดี
ที่สุดในการกาวสูสังคมไรขยะดวยหลัก 3R ออสเตรเลียใชโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย รวมถึงภาษีการฝงกลบเพื่อ
ลดของเสียที่จะเขาสูหลุมฝงกลบ เปนสิ่งจูงใจใหเกิดความรวมมือกันเพื่อบรรลุผลในการลดปริมาณของเสีย สําหรับ
ทิศทางในอนาคตสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน ขึ้นอยูกับปฏิญญาแอดิเลด 3R เกี่ยวกับการริเริ่มดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน การสรางงานเพิ่มขึ้นในหลายภาคสวนและทําใหอัตราการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น 80%
การใช ความสั มพั น ธ ในชุ มชน เพศและวั ย ในการสง เสริม การจัด การขยะมูล ฝอย การคัดแยกจาก
แหลงกําเนิดเปนกุญแจสําคัญจะชวยผูประกอบการในการจัดการขยะและเพิ่มศักยภาพของ 3Rs และเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (circular economy) ที่เนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ AFR (Alternative Fuel and Raw
Materials เชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบ) ทั้งนี้ ผูประกอบการภาคเอกชนต องไดรับการสนับสนุนในพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการรีไซเคิลที่ดีขึ้น
ความท า ทายที่ รั ฐ บาลท อ งถิ่ น เผชิ ญ อยู คื อ การหาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมตามความต อ งการและ
สถานการณในแตละทองถิ่น ขอจํากัดดานการเงินและบุคลากร ซึ่งประสบการณของอินเดียแสดงใหเห็นวา ความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ที่ขับเคลื่อนการจัดการขยะอินทรียเพื่อการทําปุยหมักประสบความสําเร็จไดใน
หลายเมือง ที่ประชุมพบวา การจัดการขยะตามหลักการของ 3R ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น สรางรายไดและสรางผูประกอบการขยะ สําหรับความตองการในการลดขยะ
พลาสติกถูกเนนดวยการใชกลยุทธตาง ๆ อาทิ การริเริ่มสําหรับใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมถือเปนกลไกเสริม
ที่สําคัญในการลดของเสีย
4.3 หลักการ 3R กับน้ําสะอาด – บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดมลพิษทางน้ํา (The 3Rs and
Clean Water – The Role of the Circular Economy in Reducing Water Pollution)
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาดานความมั่นคงของน้ํา ดานหนึ่งคือการเผชิญกับ
ความตองการน้ําที่เพิ่มขึ้น และอีกดานหนึ่งคือแหลงน้ําจืดที่มีอยูมีการปนเปอนกับมลพิษจากกลายเปนน้ําเสีย
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแหลงน้ํา เปนประเด็นสําคัญดานความมั่นคงทางน้ําที่
เชื่อมโยงโดยตรงกับความยืดหยุนของเมือง เพื่อที่จะแกไขปญหาเหลานี้จําเปนตองใหความสําคัญกับแนวทางการ
ดําเนินงาน 3R ในขณะเดียวกันความสําคัญในการแกไขปญหาดานความมั่นคงของน้ํา จะเปนประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดการน้ํามากขึ้น
เพื่อใหไดตัวเลือกการประหยัดน้ําแบบหมุนเวียนนี้ จําเปนตองทบทวนระบบน้ําและบําบัดน้ําเสียจาก
สวนกลางที่สงน้ํา เพื่อใหสามารถใชงานไดดีขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหมุนเวียนยังตองการ ให
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รัฐบาลใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําสวนใหญใหเปนไปตามความตองการ
เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการชลประทาน โดยการเลือกเทคโนโลยีการชลประทานที่ถูกตองและการเชื่อมโยง
กับขอมูลภูมิอากาศและดินในทองถิ่น เปนตน
ในขณะที่ SDGs 6 มุงเนนดานการจัดการน้ําและสุขาภิบาล แตเวทีนี้เนนถึงความจําเปนในการเปลี่ยนจาก
“แนวทางการใชและการปลดปลอย” ไปสู “การใช รักษา และนํามาใชใหม” (โดยสอดคลองกับแนวทางการ
บริโภคอยางยั่งยืนของ SDGs 12) สมดุลระหวางดานอุปทานและการจัดการดานอุปสงคของน้ํา (ชลประทานแบบ
น้ําหยด) อุปกรณชวยประหยัดน้ําที่ดีข้ึน รวมถึงหองน้ําที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม (เชน หองสุขาของซาโต)
การเก็บน้ําฝน การสงเสริมการใชน้ําแบบหมุนเวียน
ตัวอยางของแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเปนการบริหารจัดการน้ําแบบเฉพาะ เพื่อใชกับ
ผูบริโภคเฉพาะราย กรณีของสิงคโปร ถึงแมวาจะมีน้ําเพียงพอนอยกวาที่อางถึง 1,700 ลูกบาศกเมตรโดยไมมี
การขาดแคลนน้ํา เนื่องจากการจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การแทรกแซงนโยบายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแบบ
หมุ น เวี ย นในน้ํ า การบริ ห ารจั ดการน้ํ า อย า งมีป ระสิ ทธิภ าพนี้ จะมีก ารนําเทคโนโลยีของภาคเอกชนและการ
ดําเนินการตาง ๆ ของผูมีสวนไดเสียในการนํากลับมาใชใหมและการรีไซเคิลขยะจะชวยลดปญหาได
4.4 หลักการ 3R กับเมืองสะอาด – บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการปองกันมลพิษทางบก (The
3Rs and Clean Land – The Role of the Circular Economy in Preventing Land Pollution)
สถานการณความเสื่อมโทรมของที่ดินในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เนื่องจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจงและการเผาขยะมูลฝอยในที่โลง ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย พืช และ
สัตว เนื่องจากการขาดโครงสรางพื้นฐาน 3R และการใชประโยชนขยะมูลฝอย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทําให
ขยะมูลฝอยมักถูกเก็บรวบรวมและเทกองกลางแจง ซึ่งไมสามารถควบคุมได นอกจากจะกอใหเกิดมลพิษแลว ยัง
เปนแหลงเพาะพันธุยุง แมลงวัน และแมลงนําโรคอื่น ๆ มลภาวะทางดินมีผลเสียตอคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพของดิน ทําใหลดผลผลิต สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเผาขยะที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะไดออกซิน
จากรายงานพบว า มี การเผาขยะมู ล ฝอยในที่ โ ล งกว า 45% ของขยะทั่ ว โลก (เกื อบ 620 ล านตัน )
นอกจากนี้พบวามากกวา 35% ของสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก มลภาวะทาง
ดินเปนผลมาจากกิจกรรมที่แตกตางกันในสังคม ไดแก การรั่วไหลของน้ํามัน การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมเหมาะสม
น้ําทิ้งจากโรงงาน การรวบรวมขยะที่ไมถูกสุขลักษณะ น้ําชะขยะจากการฝงกลบขยะมูลฝอย การทําอุตสาหกรรม
และการตัดไมทําลายปาและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
การเผาขยะมูลฝอยในที่โลงและการลักลอบทิ้ง จะสงมลพิษ ความเปนอันตรายตอหวงโซอาหาร กิจกรรม
เหลานี้ทั้งหมดสงผลใหเกิดมลพิษบนพื้นดิน สิ่งเหลานี้เปนความทาทายสําหรับสังคมกําลังพัฒนา ในทางกลับกันมี
เรื่องที่ดีในการลดผลกระทบและการฟนฟูที่เพิ่มขึ้น ผานโครงการริเริ่มตาง ๆ ของการดําเนินงาน 3R ซึ่งสวนใหญ
อยูในประเทศตาง ๆ เชน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี
เวทีการประชุมนี้ ตระหนักถึงโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบ 3R และ
แบบหมุน เวียน เพื่อปองกันการเสื่อมโทรมทางกายภาพและทางเคมีของดิน รวมถึงการใชประโยชน จากขยะ
อินทรียและชีวมวลเพื่อการเพาะปลูกและพลังงานที่ยั่งยืน การฟนฟูพื้นที่รกราง การฝงกลบขยะ การใชประโยชน
ของขยะอินทรีย และสิ่งมีชีวิตตอหนวยพื้นที่ เพื่อการเพาะปลูกอยางยั่งยืน การรณรงคอยางตอเนื่องเพื่อปองกัน
การเผาขยะมูลฝอยในที่โลง การนํากลับคืนของเสีย ผานการหมักปุย และการบังคับใชกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อให
ไดมาซึ่งวัสดุจากขยะมูลฝอย ทั้งนี้การริเริ่มการดําเนินงานดาน 3R และวงกลมอยางตอเนื่องเพื่อปองกันมลพิษทางดิน
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4.5 หลักการ 3R กับอากาศสะอาด – บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการปองกันมลพิษทางอากาศ
(The 3Rs and Clean Air – The Role of the Circular Economy towards Prevention of Air Pollution)
มลพิษทางอากาศเปนความทาทายดานสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ซึ่งการเผาไหมของสารชีวมวลที่ไมมีการควบคุมและไมไดรับการควบคุม และการเผาขยะมูลฝอยในที่โลง ยังคงเปน
สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม ไ ด สารมลพิ ษ ทางอากาศ เช น อนุ ภ าคคาร บ อนสี ดํ า มี เ ทน ฯลฯ ถู ก ปลดปล อ ยออกสู ชั้ น
บรรยากาศ โดยสัมพันธกับมลพิษทางอากาศที่มีอายุสั้น (SLCP) หรือการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอสุขภาพมนุษย การเกษตร ปาไม และแหลงที่อยูอาศั ย มลพิษทางอากาศสงผลตอสุขภาพ
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในอาคารภายนอกและภายในอาคารมีมูลคา
5.11 ลานลานเหรียญสหรัฐตอป และสงผลตอสุขภาพในแงของโรคที่ไมสามารถติดตอได เชน โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งปอด

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เขารวมอภิปรายในหัวขอ
หลักการ 3R กับอากาศสะอาด – บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนในการปองกันมลพิษทางอากาศ

เวทีนี้ เปนโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกันระหวางเครือขายที่แตกตาง ที่มีมุมมองของ
ความสนใจรวมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมทั้งเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการนําหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช เมื่อพิจารณาความคืบหนาของ SDGs และขอตกลง
ปารีส ในภูมิภาคเอเชี ยและแปซิฟก จําเปน ตองมีการแทรกแซงความเชื่ อมโยงกับผลประโยชนรวมกันในการ
บริหารจัดการของเสียอยางยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนและการดําเนินงาน 3Rs เพื่อปองกันมลพิษทางอากาศ
เวทีนี้ตระหนักดีวาการบูรณาการกับกรอบวาระแหงชาติที่มีอยูและ/หรือพัฒนานโยบายกลยุทธและการดําเนินการ
ในบริบทการจัดการขยะแหงชาติ (เขตเมืองและชนบท) เกี่ยวกับ 3Rs และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อใหบรรลุ
SDGs
ในแงของมลพิษทางอากาศขามแดนจากการเผาชีวมวล มีความรวมมือในระดับ ภูมิภาค ไดแก Haze
ASEAN Free 2020 ซึ่งประเทศตาง ๆ จะตองดําเนินการเตือนภัยลวงหนาของไฟปาและปองกันไมใหสารชีวมวล
ตกคางจากการเผาไหมแบบเปด ความรวมมือในการหมอกควันของอาเซียนยังมีสถานีตรวจสอบซึ่ง ไดแก ศูนย
อุตุนิยมวิทยา (การวิเคราะหผานภาพดาวเทียม) เพื่อพยายามลดจุดรอน หมอกอาเซียนสนับสนุนระบบการเกษตร
สีเขียวเพื่อใชประโยชนจากสารตกคางจากชีวมวล นอกจากนี้การริเริ่มตางๆเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเชน EANET,
CCAC และอื่น ๆ กําลังดําเนินการแกไขปญหาหลายอยางพรอม ๆ กันรวมถึงมลพิษในทองถิ่นประเด็นขามแดน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดเขารวมอภิปรายแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน
ดานการลดมลพิษทางอากาศจากการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ ลดการเผาขยะมูลฝอยในที่โลง
รวมทั้งนําเสนอขอมูลแผนงานกิจกรรมในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียน
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4.6 3R เพื่อการคุมครองระบบนิเวศชายฝงและทางทะเล (3R for Protection of Coastal and
Marine Ecosystem)
ผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเลและทะเล อันเนื่องมาจากการกําจัดขยะมูลฝอยที่ขาดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะพลาสติก ที่เปนปญหาหลักที่สําคัญปญหาหนึ่งของโลกและเปนปญหาดานสิ่งแวดลอมขาม
พรมแดนที่สําคัญ ประเด็นเหลานี้มีผลกระทบอยางมากตอความสําเร็จตาม SDG 14 (อนุรักษและใชมหาสมุทร
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) จากผลการศึกษาของนักวิชาการพบวา
พลาสติกมากกวา 5 ลานลานชิ้นลอยตัวอยูในมหาสมุทร และมีการสะสมอยูในตะกอนมากขึ้น ขยะเหลานี้นํา
สารเคมีที่เปนพิษไปสูสิ่งมีชีวิต เชน ปลาและหอย ทําใหเกิดประเด็นเรื่องความมั่นคงดานอาหาร การทิ้งพลาสติก
ขนาดเล็กลงสูมหาสมุทรมีผลกระทบสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากสารเหลานี้ถูกกินเขาไปโดยสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนาแลวของเกาะเล็ก ๆ (Small Island Developing States - SIDS)
การควบคุมแหลงกําเนิดของเศษพลาสติกจากพื้นดิน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการลดปริมาณของของเสียประเภท
พลาสติกที่จะลงสูมหาสมุทร การใชหลักการ 3R เพื่อลดการเกิดขยะพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกที่ใชครั้งเดียว
แลวทิ้งที่ไมคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาวตอสิ่งแวดลอม ที่ประชุมตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางขีด
ความสามารถของแตละประเทศในการตรวจสอบปริมาณพลาสติกในสภาพแวดลอม อาทิ ชายฝงทะเลและทะเล
ดังนั้น ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและความรวมมือระดับภูมิภาคในการจัดการขยะพลาสติกที่จะลงสู
แมนํ้าเพื่อปองกันมลพิษทางทะเลและชายฝง จึงมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหามลพิษทางทะเลและ
ชายฝงเนื่องจากขยะพลาสติกเพื่อการบรรลุ SDG14 จึงควรริเริ่มโครงการระดับโลก เชน Clean Seas Campaign
และแผนปฏิบัติการดานนอรธเวสตพลาสติก (NOWPAP) ในการแกปญหานี้ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดริเริ่ม
โครงการลดและกําจัดขยะแบบมีประสิทธิภาพในการจัดการและกําจัดขยะพลาสติกทางน้ําในประเทศ นอกจากนี้
หลายประเทศยังมีแผนปฏิบัติการที่จะหามใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียว การเสริมสรางความเขมแข็งของนโยบาย
เกี่ยวกับมลภาวะทางทะเลการเสริมสรางขีดความสามารถในระดับทองถิ่นและระดับชาติ การพัฒนากิจกรรมการ
วิจัยและพัฒนาทางทะเล และการสรางจิตสํานึกใหมีความสําคัญตอการแกปญหา นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่
จะตองจัดการกับปญหาของเสียจากภัยพิบัติในสวนของระบบนิเวศชายฝงและทะเล

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เขารวมอภิปรายในหัวขอ 3R เพื่อการคุมครองระบบนิเวศชายฝงและทางทะเล

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดเขารวมอภิปรายแลกเปลี่ยนการดําเนินงานของประเทศไทยในการลดมลพิษ
ทางทะเลและชายฝงตอที่ประชุม ดังนี้ ๑) ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับอาเซียนเรื่อง “การลดปริมาณขยะ
ทะเลในกลุมประเทศอาเซียน” ณ จังหวัดภูเก็ต ในชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขยะทะเล
และแนวทางการรับมือรวมทั้งหามาตรการปองกันและควบคุมไมใหปริมาณขยะบกไหลลงทะเล ตลอดจนกําหนด
แผนจัดการขยะทะเลของภูมิภาคอาเซียน ๒) การดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อลดปริมาณขยะทะเล ไดแก การเลิกใช
พลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม การลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม การลด คัดแยกขยะเพื่อนํากลับไปใชประโยชน
ในชุมชนและโรงเรียน การหามทิ้งกนบุหรี่ในพื้นที่ชายหาด
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4.7 บทบาทของเศรษฐกิจหมุนเวียนตอการสราง SMEs และผลผลิตแหงชาติสีเขียว (Greening of
SMEs and Enhancing National Productivity – Role of Circular Economy)
เวทีนี้ยอมรับวาการพัฒนาอุตสาหกรรมคารบอนต่ําเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการลดใชทรัพยากร SMEs ทั่วโลกมีสวนรวมในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและการสงออกมากกวา 80%
นอกจากนี้ SMEs ยังมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมากสําหรับการผลิตและเปนแหลงสําคัญของมลพิษทาง
อุตสาหกรรมดวย
การดําเนินกิจกรรมดานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (resource efficient cleaner production: RECP)
และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เปนแนวทางสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรใน
SMEs โดยปกติแลว SMEs จะไมใหความสําคัญ แตเมื่อพิจารณาการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช จะเปนประโยชน
และชวยเพิ่มผลกําไร ลดมลพิษ
4.8 ความมั่นคงทางทรัพยากรและเทคโนโลยีดาน 3R (3R Resource Security and 3R
Technologies)
ความมั่นคงทางทรัพยากรถือเปนปจจัยหนุนที่สําคัญในการบรรลุ SDGs เปนที่ทราบกันดีวา SDGs มี
ลักษณะสากลเพื่อลดชองวางระหวางวิธีการทั่วไปกับการลดความยากจน การพัฒนาเศรษฐกิจ ความยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ความยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟกจะขึ้นอยูกับ
ความมั่นคงของแหลงวัตถุดิบ ทรัพยากรแร ทรัพยากรน้ําจืด แหลงพลังงานหมุนเวียน อุปทานความมั่นคงของ
ทรัพยากรสวนใหญขึ้นอยูกับขนาดของเศรษฐกิจหมุนเวียน การแทรกแซงทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี 3R สามารถ
กลาวถึงไดในหลาย ๆ ดาน เชน การรวบรวม การคัดแยก การนํากลับคืน (รวมถึงการแปรรูปขยะเปนพลังงาน)
การรีไซเคิล การแปรรูปวัสดุ การผลิตในอุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรมคูขนาน อุตสาหกรรมการออกแบบเชิง
นิเวศ ฯลฯ เวทีนี้ไดกลาวถึงจํานวนเทคโนโลยี 3R ใหม เชน นาโนเทคโนโลยี เคมีสีเขียว ระบบ ICT และ
อุตสาหกรรม 4.0 เปนตัวขับ เคลื่อนทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรและการพัฒนาเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน รวมทั้งผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่สะอาด (พื้นดิน น้ํา อากาศ) และการลดกาซเรือนกระจก
เวทีนี้ ไดตั้งขอสังเกตวามีการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกตใชเทคโนโลยีรีไซเคิลและลดการใช ใชซ้ํา
ความทาทายคือการสรางรายได การเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และความคิดริเริ่มสรางสรรค ในนโยบายสาธารณะ
หนึ่งในความทาทายที่สําคัญคือความลมเหลวของหลายหนวยงาน (รวมทั้งอุตสาหกรรม หนวยงานวิจัย และ
หนวยงานของรัฐบาล) สิงคโปรและจีนไดรับการกลาวถึงวาเปนประเทศที่มีความคืบหนาสําคัญในการแกปญหา
ดานทรัพยากรดวยเทคโนโลยีหลายอยาง
4.9 การสนับสนุนเงินทุนเพื่อ 3R – การลงทุนทั้งในและระหวางประเทศ (Financing 3R –
Domestic and International Investment)
ปริมาณเงินทุนไมสําคัญเทากับการเขาถึงกลไกการจัดหาเงินทุนตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ดังนั้นโอกาสที่จะเสริมสรางกลไกทางการเงินดังกลาว ควรพิจารณาจากความสามารถในการจัดทําและ
พัฒนาโครงการของธนาคารพาณิชย สิ่งสําคัญคือตองพิจารณาวาโครงการตองมีขอมูลที่จําเปนและเชื่อถือได การ
สํารองขอมูลและจัดลําดับความสําคัญของงานในทองถิ่น ทั้งภาพรวมเกี่ยวของกับบริษัท และภาคธุรกิจที่กําลัง
ดําเนินการ ดานประสิทธิภาพของทรัพยากรและหวงโซอุปทานสีเขียว เปนขอพิจารณาที่สําคัญในดานการเงินและ
การลงทุน
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ประสบการณของ JICA ไดเปดเผยถึง 3 ประเด็นสําคัญสําหรับโครงการ 3R: การระบุความทาทาย/ภูมิ
หลังสําหรับการแทรกแซงที่เหมาะสม การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมเพื่อสรางนวัตกรรมทางสังคมและการ
สงเสริมการศึกษาดานสิ่งแวดลอม การสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีขึ้นเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนโดย
ใชเทคโนโลยี ระเบียบกฎหมาย สถาบัน และการเงิน ญี่ปุนไดใหการสนับสนุนประเทศอื่น ๆ ผานความรวมมือ
ระหวางประเทศ ประสบการณและเทคโนโลยีของญี่ปุนสามารถถายทอดไปยังประเทศอื่น ๆ เพื่อชวยแกปญหา
การจัด การขยะ ญี่ ปุน เน นถึ งความสํา คั ญของการสนับ สนุน แบบครบชุ ด รวมถึงระบบและเทคโนโลยีที่อิงกั บ
ยุทธศาสตรและโครงสรางพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมของญี่ปุนในตางประเทศ
โครงการของธนาคารโลกในการจัดการมูลฝอย มุงเนนไปที่โครงการขามภาคที่มุงเนนการวิเคราะหขอมูล
ผูมีสวนไดเสียในเขตเมืองและผูใหบริการเทคโนโลยีภาคเอกชนเปนผูมีสวนไดเสียที่สําคัญสําหรับสภาพแวดลอม
การลงทุ นที่ ป ระสบความสํ าเร็จ การพั ฒนาแผนงานระดับ ชาติเพื่อการจัดการขยะแบบบูรณาการการพัฒ นา
เครือขายการจัดการขยะมูลฝอยระดับชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและการจัดตั้งหนวยบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเปนขอกําหนดสําคัญสําหรับระบบการจัดการขยะที่ประสบความสําเร็จ ฟอรั่ม 3R สามารถเปนเวทีสําหรับ
ความร วมมือระหวางประเทศในการระดมความร วมมือระหวางประเทศ ในเรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญที่จ ะเชื่อมตอ
กิจกรรม 3R กับ SDGs และกองทุนสภาพภูมิอากาศที่สะอาด เปนสิ่งสําคัญในการแปลงเปาหมายทั่วโลกใหบรรลุ
เปาหมายระดับประเทศและการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหนาของโครงการในการสรางสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจที่ดี
4.10 การนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานดาน 3R ของประเทศ (Country Report)
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เปนผูแทนในการนําเสนอความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานดาน 3R ของประเทศไทย (Country Report) ประกอบดวย สถานการณขยะมูลฝอย การดําเนินการลด
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางจากบานเรือน กลางทาง และปลายทาง เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด
กอนนําไปกําจัดในขั้นตอนสุดทาย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยใหถูก
หลักวิชาการ

ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เปนผูแทนในการนําเสนอความกาวหนา
ผลการดําเนินงานดาน 3R ของประเทศไทย (Country Report)
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4.11 พิธีรับมอบการเปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมครั้งที่ 9 (Handover Ceremony)
พลเอก เอกชัย จันทรศรี ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะ
หัว หน าคณะผู แทนไทย ได ขึ้น กล า วถ อยแถลงเพื่อรับ มอบการเปนเจาภาพรว มกับ UNCRD และกระทรวง
สิ่งแวดลอมญี่ปุน ในการจัดการประชุม The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific โดยไดกลาว
ขอบคุณที่ไดจัดงานมอบธงเจาภาพรวมจัดงานประชุม 3R Forum in Asia and the Pacific ใหกับประเทศไทย
และไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา รัฐบาลไทยไดประกาศใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ และไดมีการ
กําหนดนโยบายและแผนแมบทดานการจัดการมูลฝอยของประเทศ หลักการสําคัญของแผนแมบท คือแนวคิดดาน
3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อการลดของเสีย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บรวบรวม การจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ทั้งขยะมูลฝอยเกาและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม การพัฒนากฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการใหการศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีความพรอมที่จะ
แบงปนความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางการดําเนินงาน 3R ในระดับชาติ และระดับนานาชาติของประเทศ
ทั้งในปจจุบันและอนาคต พรอมกันนี้ไดกลาวขอบคุณความรวมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุน
องคกรระหวางประเทศ และบริษัทตางๆ รวมทั้งกลาวยินดีตอนรับและเชิญชวนทุกประเทศในกลุมเอเชียและ
แปซิฟกเขารวมงานการประชุมครั้งที่ 9 ณ ประเทศไทย ในป 2562

พลเอก เอกชัย จันทรศรี ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหัวหนา
คณะผูแทนไทย ไดขึ้นกลาวถอยแถลงเพื่อรับมอบการเปนเจาภาพรวมกับ UNCRD และกระทรวงสิ่งแวดลอม
ญี่ปุน ในการจัดการประชุม The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific

5. ผลที่ไดรับจากการประชุม
๕.๑ เปนโอกาสใหประเทศไทยไดแสดงวิสัยทัศน และจุดยืนที่ชัดเจนในการดําเนินงานดานการลด ใชซ้ํา
และแปรรูปนํากลับมาใชใหม (Reduce Reuse Recycle: 3Rs) ในเวทีระหวางประเทศซึ่งเปนการย้ําเจตนารมณ
ของประเทศไทย ที่จะใหความรวมมือกับนานาประเทศเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการ
มีประโยชนรวมกัน
๕.๒ มีสวนรวมในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินดาน 3Rs จะกอใหเกิดการผลักดันความรวมมือ
ระหวางประเทศตางๆ และองคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของเสียใน
ประเทศใหครบวงจร ทันสมัยและเปนไปตามหลักสากล
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๕.๓ สามารถเขารวมแลกเปลี่ยนความรู วิชาการ ประสบการณ ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานดาน 3Rs กับผูเชี่ยวชาญและผูแทนรัฐบาลจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ทําใหสามารถนําขอมูล องค
ความรูและแนวทางการปฏิบัติที่จะเปนประโยชนมาประยุกตใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ และ
กอใหเกิดความรวมมือในดานเทคนิควิชาการ การวิจัยและพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวไปสู
ประเทศที่กําลังพัฒนา
๕.๔ นําหลักการดาน 3Rs การบริหารจัดการของเสียและการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable
resource management) มาประยุกตใชใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล อ มของประเทศ จะเป น การกระตุ น ให ทุ ก ภาคส ว นได ต ระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด (Resource efficiency) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ
บริโภคผลิตภัณฑที่จะกอใหเกิดของเสียในอนาคต อันจะนําไปสูกําหนดมาตรการหรือแนวทางรวมกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน 3Rs และลดผลกระทบที่เกี่ยวของ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. การดําเนินงานขั้นตอไป (The Way Forward)
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ในแงของเมืองและอุตสาหกรรม แตปญหา
สําหรับภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก คือความรุนแรงและความถี่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งเหลานี้เตือนเราถึงความจําเปนเรงดวนในการ
ดําเนินการแกไขปญหา ในขณะที่ประชาคมโลกมุงมั่นที่จะจัดทําวาระการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อบรรลุเปาหมาย
SDGs 2030 และตามขอตกลงที่เกี่ยวของ ประเทศและเมืองตาง ๆ ก็สามารถดําเนินการตามหลักการการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางมีป ระสิทธิภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเปนเมืองคาร บอนต่ําและเมืองสี เขียว รวมถึงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสาขาการพัฒนาที่สําคัญ เชน การออกแบบและการวางผัง
เมือง การสรางการขนสง พลังงาน การบริหารน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย
การเปลี่ ยนแปลงระบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางมีป ระสิทธิ ภาพและเศรษฐกิจหมุน เวีย นจะเปน
โอกาสที่สําคัญสํ าหรั บธุ รกิจ สีเ ขียวและการจางงานสีเขีย ว ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ จะตองไดรับความรว มมือจาก
ภาคเอกชนและงบประมาณจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึง SMEs เพื่อใหเกิดความชํานาญ ความรูทางเทคนิคและ
บริการตาง ๆ ที่จะใชเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน สําหรับความสําเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืน การตระหนักถึง
ประโยชนของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนสิ่งสําคัญและควรไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและโครงการ
จากรัฐบาล
ประเทศในเอเชียและแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมาก ดังนั้นการ
ดําเนินนโยบาย 3R จะทําใหโครงการตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีผลตอการลดปริมาณของเสียใน
ภาพรวม เชน ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะพลาสติก สารเคมีและของเสียอันตราย เปนตน ในการลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมเพื่ อการก า วไปสูสั งคมไร ขยะประเทศตาง ๆ จําเปน ตองหาแหลงเงินทุนใหมเพื่อใชในการพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐาน และการใชหลักการ 3R ที่เหมาะสม (เชน พัฒนาการรวบรวมและรีไซเคิลของเสีย สนับสนุน
ธุรกิจคั ดแยกขยะ การลงทุนอุตสาหกรรมการรีไซเคิล เขตนิ เวศอุต สาหกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร) เพื่อ
สงเสริมความรวมมื อระหวางผูมีส วนไดสว นเสีย หลักและการมีสวนรวมอยางแข็งขันของประชาชน ในเรื่องนี้
ธนาคารในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าคอาจใช ความคิด ริ เ ริ่ม ที่ จํ า เป น ในการจั ดหาเงิ น ทุ น ให แ กบ ริ ษั ท และ
อุตสาหกรรมที่เริ่มตนธุรกิจ 3R
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-๑๓-

ประเทศและเมืองตองกาวไปสูการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการจัดการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมของสารเคมีและขยะทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตเพื่อลดการปลอยอากาศเสีย น้ําเสียและความเปนพิษ
ตอดินสําหรับลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ เมืองและหนวยงานทองถิ่น
ควรดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ในการบรรลุถึงสังคมที่มีความยั่งยืน การประชุม 3R ภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก ครั้งที่ 8 จะสามารถเปนชองทางกลยุทธเพื่อหารือและแบงปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช 3R
รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับปญหาสําหรับการจัดการทรัพยากรและการจัดการของเสีย
7. สรุปผลการหารือทวิภาคีไทย-ญี่ปุน (Bilateral Thailand-Japan) ระหวางผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไทยและผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน
วันที่ 10 เมษายน 2561 ระหวางการประชุม The Eighth Regional 3R Forum in Asia and the
Pacific ณ เมืองอินดอร รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ไดมีการประชุมหารือทวิภาคีไทย-ญี่ปุน (Bilateral
Thailand-Japan) ระหวางพลเอก เอกชัย จันทรศรี ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมดวย นางสุณี ปยะพันธุพงศ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กับนายทาดะฮิโกะ อิโตะ (Mr. Tadahiko
Ito) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน เกี่ยวกับความรวมมือดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางสองประเทศ โดยเปนการติดตามความกาวหนา ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) บันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงสิ่งแวดลอมแหงญี่ปุน วาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (MOC) ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การจัดการของเสีย เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม และการปกปองสิ่งแวดลอม โดยกรอบความรวมมือ
ภายใน ๕ ปแรกจะมุงเนนความรวมมือที่สอดคลองกับรางยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคาดวาจะมีการลงนามใน MOC ภายในตนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (ขอมูล
จาก สตป. เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑)
๒) การเปนเจาภาพรวมในการจัดประชุม The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific ซึ่ง
จะจัดขึ้นในชวงเดือนธันวาคม 2561 หรือมกราคม-กุมภาพันธ 2562 ณ ประเทศไทย ซึ่ง Theme งานสําหรับ
การจัดประชุมครั้งที่ 9 ประเทศไทยเสนอแนวคิดการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนดวยหลักการ 3R
ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งสองฝายไดรับ ทราบความกาวหน าของบัน ทึกความรว มมือและการเตรียมการเป นเจ าภาพรว มจั ด
ประชุมดังกลาว ในโอกาสนี้ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศไทย ได
กลาวขอบคุณกระทรวงสิ่งแวดลอมประเทศญี่ปุน ที่ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนทั้งทางดานความรู เทคโนโลยี
ในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

การประชุมหารือทวิภาคีไทย-ญี่ปุน (Bilateral Thailand-Japan) ระหวาง
พลเอก เอกชัย จันทรศรี ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย นางสุณี ปยะพันธุพงศ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กับนายทาดะฮิโกะ อิโตะ (Mr. Tadahiko Ito) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน
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