อนุสญ
ั ญามินามาตะวาดวยปรอท
(Minamata Convention on Mercury)
1. ความเปนมา
สืบเนื่องจากประชาคมโลกใหความสนใจและตระหนักถึงปญหาและอันตรายจากปรอทที่มีตอสุขภาพ
ของมนุษยและสิ่งแวดลอม โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ หรือ United Nation Environment (UN
Environment) รวมกับรัฐบาลประเทศตาง ๆ องคกรระหวางประเทศ และองคกรเอกชน จึงไดพัฒนาอนุสัญญา
มินามาตะวาดวยปรอท (Minamata Convention on Mercury) ขึ้น ผานกลไกการประชุมของคณะกรรมการ
เจรจาระหว างรั ฐ บาลในการพั ฒ นามาตรการทางกฎหมายระหว างประเทศด านการจั ดการปรอท หรื อ
Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury
เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการดังกลาว คณะกรรมการ INC รวมกับรัฐบาลประเทศตาง ๆ องคกรเอกชน และองคกร
ระหวางประเทศ ไดร วมกั นรางอนุสัญ ญาแลวเสร็ จ ในการประชุม INC สมั ยที่ ๑-๕ เมื่อป ๒๕๕๓-๒๕๕๖
และมีมติใหเรียกชื่อวา “อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท (The Minamata Convention on Mercury)”
ปจจุบันมีประเทศตาง ๆ ใหสัตยาบัน (Ratification)1 ในอนุสัญญามินามาตะฯ แลว 41 ประเทศ (ขอมูล
ณ เดือนเมษายน 2560) โดยอนุสัญญามินามาตะฯ จะมีผลใชบังคับใน ๙๐ วัน หลังจากมีประเทศใหสัตยาบัน
หรือ ภาคยานุวัติ (Accession)2 ครบ ๕๐ ประเทศ สําหรับประเทศไทยการเตรียมความพรอมเพื่อเขารวมเปน
ภาคีส มาชิก ดํา เนิ นการโดยคณะอนุก รรมการอนุ สั ญ ญามิ นามาตะวา ดว ยปรอท ภายใต คณะกรรมการ
สิ่ง แวดล อมแห งชาติ ซึ่ งมี กรมควบคุม มลพิษปฏิบัติหนาที่ ฝายเลขานุการ และเปนศูนยป ระสานงานกลาง
(Focal Point) ของอนุสัญญาฯ
2. จุดมุงหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ
อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากการ
ปลดปลอยสูบรรยากาศ และการปลอยสู ดินและน้ําของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย
นอกจากนี้ ยังมุงเนนในดานการเสริมสรางความตระหนัก การศึกษาวิจัย การติดตามตรวจสอบ การแลกเปลี่ยน
ขอมูล และการใหความชวยเหลือดานเงินทุน ดานเทคนิควิชาการ และดานเทคโนโลยี
3. สาระสําคัญของอนุสัญญามินามาตะฯ
อนุสัญญามินามาตะฯ ประกอบดวยขอบทตาง ๆ จํานวน 35 ขอ และ 5 ภาคผนวก โดยขอ 3 – 12 คือ
ขอบทหลักที่กลาวถึงพันธกรณีที่ประเทศภาคีจะตองปฏิบัติตามภายหลังอนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับ สามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
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การมอบสัตยาบันสารหรือหนังสือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงหลังจากลงนามในขอตกลงนั้นแลว
การใหคํายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงในภายหลังโดยที่มิไดใหมีการลงนามในขอตกลงนั้นในขั้นตน

๒

ขอ 3 แหลงอุปทานปรอทและการคาปรอท (Mercury Supply Sources and Trade) ใหเลิก
(Phase out) การทําเหมืองแรปรอทภายในระยะเวลา 15 ป และไมอนุญาตใหคาปรอท ยกเวนประเทศนําเขาได
ใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร และเพื่อการใชที่ไดรับอนุญาตภายใตอนุสัญญาฯ และการกักเก็บชั่วคราว
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ขอ 4 ผลิตภัณฑที่เติมปรอท (Mercury-added Products)
• ยกเลิก (Phase out) การผลิต นําเขา และสงออก (๑) แบตเตอรี่ (๒) สวิตซไฟฟาและรีเลย
(๓) หลอดฟลูออเรสเซ็นตชนิดคอมแพกต (๔) หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรง (๕) หลอดปรอทความดันไอสูง
(๖) หลอด Cold-Cathode Fluorescent Lamps (CCFL) และหลอด External Electrode Fluorescent
Lamp (EEFL) (๗) เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูและครีมผิวขาว (๘) สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช สารฆาชีวภาพ
และยาฆาเชื้อ และ (๙) เครื่องมือวัดที่ไมใชระบบอิเล็กทรอนิกส (Non-Electronic Measuring Devices) อาทิ
Barometers Hygrometers Manometers Thermometers และ Sphygmomanometers ภายในป พ.ศ. 2563
ยกเวน มีปริมาณปรอทตามที่ระบุไวในภาคผนวก เอ หรือไดขอยกเวนใหมีการใชภายใตอนุสัญญาฯ
• ลดการใช (Phase down) อะมัลกัมอุดฟน โดยตองดําเนินการอยางนอยสองมาตรการ
หรือมากกวาตามที่ภาคผนวก เอ สวนที่ 2 ของอนุสญ
ั ญาฯ ไดบัญญัติไว
ขอ 5 กระบวนการผลิตที่มีการใชปรอทหรือสารประกอบปรอท (Manufacturing processes in
which mercury or mercury compounds are used)
• กําหนดใหยกเลิก (Phase out) (1) การผลิตคลอร-แอลคาไล (Chlor-alkali) ภายในป พ.ศ. 2568
ซึ่งประเทศไทยยุตกิ ารผลิตคลอร-แอลคาไล โดยใชปรอทเปนตัวเรงปฏิกิริยาแลว (2) กระบวนการผลิตอะซีตลั ดีไฮด
(Acetaldehyde) ซึง่ ใชปรอทและสารประกอบปรอทเปนตัวเรงปฏิกริ ิยาภายในป พ.ศ. ๒561
• กําหนดใหลดการใช (Phase down) ปรอทและสารประกอบปรอท ใน (๑) การผลิตสารไวนิล
คลอไรดโมโนเมอร (๒) โซเดียม หรือโพแทสเซียมเมทิลเลต หรือเอทิลเลต (๓) การผลิตโพลียรู ีเทน โดยใชปรอท
เปนตัวเรงปฏิกริ ิยา
ขอ 6 ขอยกเวนสําหรับภาคีเมื่อมีการรองขอ (Exemptions available to a Party upon request)
อนุสัญญามินามาตะฯ อนุญาตใหประเทศภาคีขอยกเวนการยกเลิก (Phase out) การผลิต นําเขา และสงออก
ตามรายการที่ระบุไวในภาคผนวกเอ (ขอ 4 ของอนุสัญญาฯ) หรือภาคผนวกบี (ขอ 5 ของอนุสัญญาฯ) ที่ยังไม
สามารถจัดหาผลิตภัณฑทดแทนได โดยตองแจงขอยกเวนตอสํานักเลขาธิการเฉพาะกาลของอนุสัญญามินามาตะฯ
เปนลายลั กษณอั กษร เปนเวลา ๕ ป นับจากวันที่ กําหนดใหมีการเลิกใชตามที่ระบุไวในภาคผนวก เอ และ บี
ทั้งนี้ อาจตัดสินใจขยายเวลาอีก ๕ ป (1 ครั้งตอ ๑ ผลิตภัณฑ)

๓

ขอ 7 การทําเหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก (Artisanal and Small-scale gold mining)
หมายถึง การทําเหมืองแรทองคําที่ดําเนินการโดยบุคคลหรือการประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนและการผลิต
ที่จํากัด หากภาคีสมาชิกพิจารณาแลวเห็นวามีการทําเหมืองแร ทองคําพื้นบานและขนาดเล็กที่มีการใชปรอท
ภายในประเทศของตน ในระดับมากกวาระดับที่ไมมีนัยสําคัญ (more than significant) จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเพื่อลดและเลิกหากเปนไปไดในการใชปรอทและสารประกอบปรอท การปลดปลอย และการปลอย
สูสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองดังกลาว อยางชาไมเกิน 3 ป หลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผลใชบังคับกับภาคีนั้น
ขอ 8 การปลดปลอย (Emissions) อนุสัญญามินามาตะฯ กําหนดแหลงกําเนิดที่มีการปลดปลอย
ปรอทสูบรรยากาศที่พันธกรณีมีผลใชบังคับ อาทิ (๑) โรงไฟฟาถานหิน (๒) หมอน้ําอุตสาหกรรมที่ใชถานหิน
(๓) กระบวนการถลุงแร และอบแร ที่ใชในกระบวนการผลิตโลหะที่ไมใชเหล็ก (ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และ
อุตสาหกรรมผลิตทองคํา) (๔) เตาเผาขยะ และ (๕) โรงผลิตปูนซีเมนต โดยภาคีที่มีแหลงกําเนิดดังกลาว ตอง
จัดทํามาตรการควบคุมการปลดปลอยปรอทจากแหลงกําเนิดนั้น ๆ อยางนอยรอยละ 75 สวนแหลงกําเนิดใหม
ใหภาคีใชแนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques : BAT) และแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม
ที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices : BEP) เพื่อควบคุม และหากเปนไปไดเพื่อลดการปลดปลอย
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถทําไดแตไมเกิน 5 ป หลังจากวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศตน
ขอ 9 การปลอย (Releases) ในขอนี้เกี่ยวของกับการควบคุม และหากเปนไปได ลดการปลอยปรอท
หรือสารประกอบปรอทสูดินและน้ํา จากแหลงกํ าเนิดที่มีจุ ดกําเนิ ดแนนอนซึ่งไมไดกล าวไวในบทบัญญัติอื่ น
ของอนุสัญญานี้ โดยตองปฏิบัติตามพันธกรณีดังนี้
• ใหแตละภาคีระบุประเภทแหลงกําเนิดทีม่ ีจุดกําเนิดแนนอนที่เกี่ยวของ อยางชาไมเกิน 3 ป
หลังจากวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศตน
• ใหภาคีที่มีแหลงกําเนิดทีเ่ กี่ยวของจัดทํามาตรการควบคุมการปลอย และอาจจัดเตรียม
แผนปฏิบัติการระดับชาติที่กําหนดมาตรการควบคุมการปลอย โดยเสนอตอที่ประชุมรัฐภาคีภายใน 4 ป หลังจาก
วันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศตน
• ใหแตละภาคีจัดทําทําเนียบการปลอยปรอทจากแหลงกําเนิดที่เกี่ยวของโดยเร็วทีส่ ุด อยางชา
ไมเกิน 5 ป หลังจากวันทีอ่ นุสญ
ั ญามีผลใชบังคับกับประเทศตน
• ใหแตละภาคีบรรจุขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอนี้ ไวในรายงานของตนที่ตองเสนอตอที่ประชุม
รัฐภาคี โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับมาตรการที่ประเทศตนไดดําเนินการ
ข อ 10 การกั ก เก็ บ ชั่ วคราวของปรอทอย า งเป นมิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อมที่ ไ ม ใ ช ข องเสี ย ปรอท
(Environmentally sound interim storage of mercury, other than mercury waste) ขอนี้ใหใช
บังคับกับการกักเก็บชั่วคราวของปรอทและสารประกอบปรอท ที่ไมอยูภายใตความหมายของนิยามคําวาของ
เสียปรอท โดยตองปฏิบัติตามพันธกรณีดังนี้
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• ใหแตละภาคีใชมาตรการเพื่อประกันวาการกักเก็บชั่วคราวของปรอทและสารประกอบปรอท
ดังกลาว ไดดําเนินการอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ใหภาคีรวมมือกับภาคีอื่น องคกรระหวางรัฐบาลทีเ่ กี่ยวของ และหนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บชั่วคราวของปรอทและสารประกอบปรอทอยางเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ขอ 11 ของเสี ยปรอท (Mercury wastes) หมายถึงสารหรือวัตถุที่ (เอ) ประกอบดวยปรอทหรือ
สารประกอบปรอท (บี) มีการเติมปรอทหรือสารประกอบปรอท หรือ (ซี) ปนเปอนปรอทหรือสารประกอบปรอท
ในปริมาณที่สูงกวาระดับที่รับไดตามที่ที่ประชุมรัฐภาคีกําหนด โดยแตละภาคีตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อใหของเสียปรอท
• ไดรับการจัดการอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงแนวทางที่มีการพัฒนาภายใต
อนุสัญญาบาเซลฯ
• ไดรับการคืนสภาพ การแปรสภาพนํากลับมาใชใหม การฟนฟูสภาพ หรือการใชซ้ําโดยตรง
เพื่อการใชที่ไดรับอนุญาตภายใตอนุสัญญานี้ หรือเพื่อการกําจัดอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามแนวทางขางตน
เทานั้น
• ตองไมถูกขนสงขามแดนระหวางประเทศ เวนแตมีความประสงคในการกําจัดอยางเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับขอนี้ และอนุสญ
ั ญาบาเซลฯ
นอกจากนี้ ที่ป ระชุม รัฐภาคีตองแสวงหาความร วมมื ออยางใกลชิดกับองคกรที่เกี่ ยวของกั บ
อนุสัญญาบาเซลฯ ในการทบทวน และปรับปรุงแนวทางจัดการของเสียปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บ องค ก รระหวา งรั ฐ บาลที่ เ กี่ ยวข อ ง และหน วยงานอื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นา
ขีดความสามารถในการจั ดการของเสียปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับโลก
ขอ 12 พื้นที่ปนเปอน (Contaminated sites)
• ใหแตละภาคีพัฒนากลยุทธที่เหมาะสม เพื่อระบุและประเมินพื้นที่ที่ปนเปอ นปรอทและ
สารประกอบปรอท
• การดําเนินการใด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากพื้นที่ดังกลาว ตองดําเนินการในลักษณะที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม
• ใหที่ประชุมรัฐภาคีรับรองแนวทางการจัดการพื้นทีป่ นเปอน ซึ่งอาจรวมแนวทางและวิธีการ
สําหรับ (๑) การระบุและจําแนกพื้นที่ (2) การมีสวนรวมของประชาชน (3) การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ

๕

ของมนุษยและสิ่งแวดลอม (4) ทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงของพื้นที่ปนเปอน (5) การประเมินผล
ประโยชนและคาใชจาย และ (6) การรับรองผลลัพธ
• ใหภาคีสนับสนุนและใหความรวมมือในการพัฒนากลยุทธและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม
แนวทางดังกลาว
สาระสํ าคัญของอนุสั ญญามิ นามาตะฯ ตามที่ กลาวขางตน (ขอ 3-12 ของอนุสั ญญาฯ) เป น
ขอบทหลักที่ภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตามนับแตวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับ อยางไรก็ตาม อนุสัญญามินามาตะฯ
ยังมีขอบทอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของอนุสัญญาฯ โดยสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จากเอกสารคําแปลของอนุสัญญาฯ ไดที่ http://oic.mnre.go.th/download/pdf/chem4-text.pdf
4. การดําเนินงานที่ผานมา
ปที่ดําเนินการ
การดําเนินงาน
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับอนุสัญญามินามาตะฯ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ 2) และเปลี่ยนขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 3) เสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษจากปรอท และแลกเปลี่ยนขอมูล
สถานการณการใชและการจัดการปรอท และ 4) สงเสริมความรวมมือ การมีสวนรวม และการ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการปรอท
๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ จัดทําทาทีไทยและกรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับเขารวมการประชุม
คณะกรรมการเจรจาระหวางรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศ
ดานการจัดการสารปรอท (Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to
prepare a global legally binding instrument on mercury)สมัยตาง ๆ เพื่อรวมยก
รางอนุสัญญามินามาตะฯ
- การประชุม INC สมัยที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
- การประชุม INC สมัยที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศญี่ปุน
- การประชุม INC สมัยที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สาธารณรัฐเคนยา
- การประชุม INC สมัยที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐอุรุกวัย
- การประชุม INC สมัยที่ ๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ณ สมาพันธรัฐสวิส
- การประชุม INC สมัยที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ประเทศไทย
- การประชุม INC สมัยที่ ๗ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศจอรแดน
๒๕๕๖

การรับรองอนุสัญญามินามาตะวาดวยการจัดการสารปรอทในการประชุม Conference of
Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศญี่ปุน

๖

ปที่ดําเนินการ

การดําเนินงาน
จัดทําทําเนียบปรอทเบื้องตนโดยใชวิธีการคาดประมาณตาม UNEP Toolkit for
identification and quantification of mercury releases (2010) จํานวน ๑๐
แหลงกําเนิดหลัก ๕๒ แหลงกําเนิดยอย
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จัดตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทโดยมีผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติเปนประธานฯ และประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
รวม ๒๑ หนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิ ๑ ทาน มีอํานาจหนาที่สําคัญ คือ (๑) พิจารณา
รายละเอียดของอนุสัญญามินามาตะฯ และพิจารณากําหนดทาทีของประเทศในการเขารวม
ประชุมที่เกี่ยวของกับอนุสัญญามินามาตะฯ (๒) พิจารณาใหความเห็นที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในดานการจัดการปรอท เพื่อดําเนินงานหรือเตรียม
ความพรอมในการเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญามินามาตะฯ(๓) พิจารณาแตงตั้ง
คณะทํางานตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายและ (๔) ปฏิบัติภารกิจอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
๒๕๕๗

การศึกษาความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะฯ และจัด
ประชุมเวทีสาธารณะ “ความพรอมของไทยตออนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท” ใน 3
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งมีขอ สรุปวาการเขารวมเปนภาคี
สมาชิกอนุสัญญามินามาตะฯ มีผลดีมากกวาผลเสีย
จัดทําคําแปลอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท ฉบับภาษาไทย

๒๕๕๘

จัดทําแผนการเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ
เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานและกําหนดหนวยงานรับผิดชอบพรอมทั้งขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
ประกอบดวย กรอบการดําเนินงาน (1) กอนเขารวมเปนภาคีฯ ในป 2558-2559 (2) หลัง
เขารวมเปนภาคีฯ 3 ป 4 ป 5 ป และ (3) มากกวา 5 ป

๒๕๕๘ - 2560 จัดเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในการเขารวมเปนภาคี
อนุสัญญาฯ ไดแก
1) เอกสารภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ
2) ขอมูลที่จะตองแนบไปพรอมกับเอกสารภาคยานุวัติ
การเตรียมความพรอมดานกฎหมาย โดยคณะทํางานเตรียมความพรอมดานกฎหมายรองรับ
พันธกรณีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท ภายใตกํากับของคณะอนุกรรมการมินามาตะฯ
มีอํานาจหนาที่ทสี่ ําคัญคือ (๑) จัดเตรียมความพรอมดานกฎหมายระดับอนุบัญญัติตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับปรอทภายใตพระราชบัญญัติเดิมที่มีอยู ตามความรับผิดชอบของหนวยงาน

๗

ปที่ดําเนินการ

การดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท และ (๒) พิจารณา
จัดทํามาตรการ แผนงาน กรอบระยะเวลาการดําเนินงานของการออกอนุบัญญัติตาง ๆ
เพื่อใหเกิดความพรอมกอนการภาคยานุวัติ และเพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีอนุสัญญามินามาตะ
วาดวยปรอท โดยคณะทํางานฯไดพิจารณากลั่นกรองขอเสนอในการออกกฎหมายเพิ่มเติม
เพื่อการภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทและมีมติเห็นชอบกับกรอบระยะเวลา
ที่แนชัดในการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ พรอมทัง้ เตรียมการยกรางกฎหมายที่ตองประกาศใช
ตอไป

5. การดําเนินงานตอไป
กรมควบคุมมลพิษอยูระหวางจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขอภาคยานุวัติเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ
ตอคณะรัฐมนตรี
กรมควบคุม มลพิ ษจะจั ดประชุมและประสานคณะทํ างานเตรี ยมความพร อมดานกฎหมายฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําอนุบัญญัติตาง ๆ ตามขอเสนอในการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการภาคยานุวัติ
ในอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอทและแผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) ตอไป
กรมควบคุมมลพิษจะจัดประชาพิจารณ (Public Hearing) เพื่อรับฟงความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการออกกฎหมายเพิ่ มเติมเพื่ อการภาคยานุวัติในอนุสั ญญามิ นามาตะฯ ตามขอเสนอในการออกกฎหมาย
เพิ่มเติมเพื่อการภาคยานุวัติในอนุสัญญามินามาตะฯ สําหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจะสรุปผล
ประชาพิจารณดังกลาว เพื่อประกอบการปรับปรุงรางอนุบัญญัติที่เกี่ยวของตอไป
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการเขาเปนภาคีสมาชิกและปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
ประเทศไทยใหความสําคัญกับการจัดการสารเคมีและของเสียอยางปลอดภัยภายใตยุทธศาสตรและ
แผนระดับชาติที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังเชน
แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) ที่ไดกําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
และเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตรฯ คือ “ภายในป พ.ศ. 2564 สังคมและสิ่งแวดลอมปลอดภัยบนพื้นฐาน
ของการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวนและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ”
ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ กลไกการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา
ระหวางประเทศดานสารอันตรายและของเสียอันตรายยังมีสวนชวยผลักดันการแกไขปญหาสารเคมีและของ
เสียภายในประเทศ โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการเขาเปนภาคีสมาชิกและปฏิบัติตามพันธกรณีของ
อนุสัญญามินามาตะฯ มีดังนี้
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ดานสังคม
1) เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในเวทีสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
แสดงออกให นานาประเทศไดประจัก ษวา ประเทศไทยให ความสํ าคัญและคํานึงถึง หลั กการ
ปองกันไวกอน (Precautionary Principle) รวมทั้งมีความตระหนักถึงพิษภัยของปรอทและการจัดการปรอท
2) สรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปรอท
สนับสนุนทางการเงิน เพื่อดําเนินโครงการสําคัญทีเ่ กีย่ วของ และความรวมมือดานเทคนิค วิชาการ
และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระดับโลก
3) ผลักดันการพัฒนากฎหมาย
ผลัก ดันใหมี การพัฒ นาหรือ ปรั บปรุงกฎหมาย และระเบียบขอ บัง คับใหมี ความสอดคลอ งกั บ
พันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการปรอท และนํามาประยุกตใช เพื่อชวยลดความเสี่ยงอันตราย
และปกปองสุขภาพของประชาชนจากปรอท สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดานเศรษฐกิจ
5) เครื่องมือชวยเจรจาทางการคา
ชวยเจรจาตอรองทางการคา ทําใหการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศคูคาที่เขารวม
เปนภาคีอนุสัญญาฯ สามารถดําเนินการสะดวกยิ่งขึ้น
6) การขยายโอกาสทางการคา
กระตุนใหผู ประกอบการปรั บเปลี่ ยนวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่เ ปนมิ ตรตอ สิ่ง แวดล อ ม
เพื่อสงออกสินคาไปยังประเทศที่เขารวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ รวมทั้งขยายโอกาสทางการคา และเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ดานสิ่งแวดลอม
7) มีการจัดการปรอทอยางมีประสิทธิภาพ
กระตุนให ห นวยงานที่ เ กี่ ยวขอ งพั ฒ นาและปฏิบั ติตามแผนระดับ ชาติดานการจั ดการปรอท
และเพิ่มโอกาสใหห นวยงานที่ เกี่ยวขอ งไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการจัดการปรอทจาก
องคกรสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานภายในประเทศ และนําไปสู
การจัดการปรอทไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
สามารถติดตามความคืบหนาไดที่ www.pcd.go.th หรือติดตอ
สวนสารอันตราย สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ 5393
Email: chem@pcd.go.th

