
   
 

๑ 

 

การจัดการสารปรอทในประเทศสมาชิกอาเซียน: ราชอาณาจักรไทย 
 

นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

 

๑. บทน า 
บทความนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีศึกษาอาเซียนกับการจัดการปรอท๒ ในภาพรวม    

ที่พบว่าภูมิภาคเอเชียมีส่วนในการปลดปล่อยสารปรอทเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการปลดปล่อย     
สารปรอทที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั่วโลก อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรม          
ในภูมิภาค จึงท าให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นแหล่งที่มาส าคัญของการปลดปล่อยสารปรอท              
สู่บรรยากาศ๓ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ยังคงมีการน าเข้า            
และการส่งออกปรอทอยู่ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการปลดปล่อย๔ (emissions)        
และการปล่อย๕ (releases) สารปรอทจากประเทศสมาชิกอาเซียนออกสู่สิ่งแวดล้อมต่อไปได้  

ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ลงนามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ค.ศ. ๒๐๑๓     
(the Minamata Convention on Mercury, 2013) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๒๙๖              
แห่งอนุสัญญาดังกล่าวนั้น มีทั้ งหมด ๖  ประเทศ ได้แก่  ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ นักวิ เคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ อรพรรณ แซ่เอี้ยว, “อาเซียนกับการจัดการปรอท”, ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐. 
 ๓ UNEP, Global Mercury Assessment 2013 Sources, Emissions, Releases and 
Environmental Transport , (UNEP Chemicals Branch), p.i. อา้งใน  อรพรรณ แซ่เอี้ยว, “ประเทศไทยกับการ
เข้าภาคยานุวตัิอนุสญัญามินามาตะว่าด้วยปรอท ค.ศ. ๒๐๑๓, ” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), น.๑๒. 
 

๔ ออกสู่อากาศและช้ันบรรยากาศ 
๕ ลงสู่ดินและน้ า 
๖
 ข้อ ๒๙ อนุสัญญาฉบับน้ีเปิดให้รัฐและองค์การเพื่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทั้งปวง

ลงนาม ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เมืองคุมะโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยประเทศที่ไม่ได้ลงนามในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถ
ภาคยานุวัติ ให้ความเห็นชอบ และให้การยอมรับเพื่อแสดงเจตนาเข้าผูกพันตามอนุสัญญาฯ ได้ 



   
 

๒ 

 

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์  

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การให้สัตยาบัน (Ratification) การยอมรับ 
(acceptance) การให้ความเห็นชอบ (approval) หรือการภาคยานุวัติ  (accession) อนุสัญญา         
มินามาตะฯ เพ่ือให้อนุสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศตนแล้วจ านวน ๕ ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่        
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกอบไปด้วย ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว๗   

ผู้เขียนจึงมุ่งท าการศึกษาถึงระบบการจัดการปรอทภายในประเทศสมาชิกอาเซียน       
ทั้งที่ เป็นกรอบระเบียบและข้อบังคับภายใน กรอบการบริหารของภาครัฐ และการด าเนินการ       
ในทางปฏิบัติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในบทความฉบับนี้จะยกตัวอย่างกรณีศึกษา      
ของราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นภาคอีนุสัญญามินามาตะฯ  

๒. การจัดการสารปรอทภายในราชอาณาจักรไทย  
 ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญามินามาตะฯ ตามระยะเวลาที่เปิดให้ลงนาม       
แต่ต่อมาประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐๘ จึงท าให้ประเทศไทย
เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่แสดงเจตนาเข้าผูกพันตามอนุสัญญามินามาตะฯ  
 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเข้าเป็นภาคอีนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย
ข้ ามแดน และการก าจั ด ซึ่ งของเสี ย อันต ราย  (the Basel Convention on the Control of 
Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal) ซึ่งเป็นข้อตกลงพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญามินามาตะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบัญชีรายชื่อของเสีย        
ที่ควบคุมซึ่ง ก าหนดไว้ในรายการเอ (List A) ของอนุสัญญาบาเซลฯ ได้ก าหนดให้ปรอท (Mercury) 
เป็นของเสียประเภทโลหะ อันเป็นของเสียอันตรายที่จะต้องถูกควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน       
และจะต้องพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 
 การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับข้างต้นนั้น ประเทศไทยจ าเป็น      
ต้องมีระบบการจัดการสารปรอทที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเมื่ อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว       

                                                           
๗ สปป.ลาว และประเทศไทยไม่ได้ลงนามอนุสัญญาภายในก าหนดระยะเวลา แต่ได้แสดงเจตนาเข้า

ผูกพันตามอนุสัญญาด้วยการภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ 
๘ http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/language/en-US/Default 

.aspx, Accessed January 8, 2018. 

http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/language/en-US/Default


   
 

๓ 

 

พบว่าประเทศไทยมีระบบการจัดการสารปรอทภายในประเทศ โดยได้มีการตราเป็นกฎหมาย รวมทั้ง
ก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑ กรอบระเบียบข้อบังคับ (Regulatory framework) 
  ประเทศไทยมีระบบจ าแนกประเภทของเสียอันตราย ซึ่งรวมถึงของเสียที่เป็นปรอท 
โดยระบบจ าแนกของไทยนั้นสอดคล้องกับระบบจ าแนกประเภทของเสียอันตรายตามที่ระบุไว้เฉพาะ  
ในภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๘ ของอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี  
  นอกจากนี้  ยังมี ระบบการแยกความแตกต่างระหว่างปรอทที่ เป็นบริภัณฑ์          
และที่เป็นของเสีย โดยปรอทที่เป็นบริภัณฑ์ถูกก าหนดให้อยู่ภายใต้ความควบคุมของพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือควบคุมการน าเข้า การส่งออก การผลิต     
การจ าหน่าย การครอบครอง การขนส่ง และการใช้สารอันตราย  

  ทั้งนี้  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ .ศ. ๒๕๓๕ ได้ให้นิยามของค าว่า “วัตถุ
อันตราย” ไว้ว่าหมายถึง วัตถุดังต่อไปนี้ 

   (๑) วัตถุระเบิดได ้
   (๒) วัตถุไวไฟ 
   (๓) วัตถุออกวิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
   (๔) วัตถุมีพิษ 
   (๕) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
   (๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
   (๗) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
   (๘) วัตถุกัดกร่อน 
   (๙) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
   (๑๐) วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ที่อาจท าให้เกิดอันตราย  

แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม๑๐ 
 นอกจากนี ้ยังได้แบ่งวัตถุอันตรายออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ๔ ชนิด ดังนี้ 
   ก. วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก        

หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

                                                           
๙ “ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕, ” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๕, (๖ 

เมษายน ๒๕๓๕), น.๒๑. 
๑๐  เพิ่งอ้าง, มาตรา ๔. 



   
 

๔ 

 

   ข. วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก        
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้หนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดด้วย 

   ค. วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก         
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 

   ง. วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า   
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 
  โดยก าหนดให้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรมตาม
มาตรา ๑๗ อีกด้วย๑๑ 

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดให้ระบุชื่อของวัตถุอันตรายที่มี
สูตรโครงสร้าง  ทางเคมีอย่างเดียวกัน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเป็น
วัตถุอันตราย๑๒ และให้แบ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่  ๒ ชนิดที่ ๓ และ
ชนิดที่ ๔๑๓ ตลอดจนก าหนดหน่วยงานทีร่ับผิดชอบส าหรับวัตถุอันตรายแต่ละชนิด 

โดยบัญ ชี รายชื่ อ วั ตถุ อั นตรายแนบท้ ายป ระกาศดั งกล่ าวนี้  ในบัญ ชี  ๑                  
มีการก าหนดให้สารประกอบปรอท๑๔ (Mercury compounds) เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ อันได้แก่ 
วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งหน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบส าหรับสารประกอบปรอทนั้น ขึ้นอยู่กับสถานที่พบหรือแหล่งที่มาของสารประกอบปรอท
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว เช่น สารประกอบปรอทในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือ
ทางสาธารณสุขที่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง ก าจัดเชื้อราและ
สัตว์อ่ืน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น และก าหนดให้
ปรอท (Mercury) เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก 

                                                           
๑๑ เพิ่งอ้าง, มาตรา ๑๘. 
๑๒“ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๖, ”ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๐ ตอนท่ีพิเศษ ๑๒๕, (วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖), น.๖, ข้อ ๒. 
๑๓ เพิ่งอ้าง, ข้อ ๓. 
๑๔ ได้แก่ ปรอทอนินทรีย์ (inorganic mercury) และปรอทอินทรีย์ (organic mercury) 



   
 

๕ 

 

และการมี ไว้ ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตเป็นเบื้ องต้น ๑๕ ซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของ              
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก๑๖ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายข้างต้น           
ที่ได้ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้งการด าเนินการ
ส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ก าหนดไว้ภายในเวลาที่ก าหนด และถ้าวัตถุอันตรายใดจะต้องขึ้นทะเบียน   
ก็ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย ๑๗ ส าหรับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนใบรับแจ้ง
ใบอนุญาตและการด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดเดียวกันนั้นที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศ  
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับนั้น ยังคงใช้ได้ต่อไป โดยต้องค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย๑๘  

      นอกจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ     
การจัดการสารปรอทไว้เป็นการเฉพาะแล้วนั้น ยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีถ่ือเป็นกฎหมายหลักในการดูแลสภาวะแวดล้อมของประเทศ โดยก าหนดให้
มีการควบคุมภาวะมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวไดก้ าหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียต่าง ๆ การป้องกัน และควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีที่มาจากการท าเหมืองแร่ การส ารวจ
และขุดเจาะน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมมลพิษ         
ที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ ามัน และของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุก
น้ ามัน และเรือประเภทอ่ืน๑๙ 
    ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวยังให้อ านาจรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษในการออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต 
การใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข 
และกิจการอย่างอ่ืน ให้อยู่ในความควบคุม โดยให้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเพ่ือควบคุม 
การเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่งเคลื่อนย้ าย การน าเข้ามาในราชอาณาจักร       

                                                           
๑๕ อรพรรณ แซเ่อี้ยว, “ประเทศไทยกับการเข้าภาคยานุวัติอนสุัญญามนิามาตะว่าด้วยปรอท ค.ศ. 

๒๐๑๓, ” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑติ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๙), น.๑๒. 
๑๖ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๒. 
๑๗ เพิ่งอ้าง, ข้อ ๕. 
๑๘ เพิ่งอ้าง, ข้อ ๖. 
๑๙ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕, มาตรา ๗๘. 



   
 

๖ 

 

การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการจัดการบ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการ  
ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาที่เก่ียวข้องด้วย๒๐  

     อย่ างไรก็ดี  นอกจาก พระราชบัญญั ติ วัตถุ อันตราย พ .ศ . ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ยังมีกฎหมายและข้อบังคับ  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปรอทและของเสียปรอท ได้แก่   

   (๑) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือการควบคุม          
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายดังกล่าว ได้น าประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๓๑ และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑     
พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ มาใช้บังคับ ได้ระบุชื่อของสารตัวท า
ละลายและประเภทของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะต้องมีการเก็บ ท าลายฤทธิ์ ก าจัด ฝัง ทิ้ง หรือเคลื่อนย้าย
ตามวิธีที่ก าหนดไว้ด้วย  

 (๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว         
พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นการก าหนดมาตรการการรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย 

 (๓ ) พระราชบัญญั ติความปลอดภั ย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม              
ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

 (๔) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ        
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย          
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕        
วรรคหนึ่ ง  และมาตรา ๘  วรรคหนึ่ ง  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ความปลอดภั ย  อาชี วอนามั ย                  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการก าหนดมาตรการการเก็บรักษา การบรรจุ    
และการเทสารเคมีอันตราย 
     (๕) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว         
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดมาตรการในการบ าบัดและขจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วอันอาจถือเป็น
แหล่งก าเนิดของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายไว้๒๑ ซ่ึงภาคผนวกท่ี ๑ ท้ายประกาศนี้ ก าหนดรหัสของชนิด
และประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีปรอทดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมตาม
ประกาศนี้ กล่าวคือ 
      ก. ของเสียที่มีองค์ประกอบของปรอท (wastes containing mercury) 

                                                           
๒๐ เพิ่งอ้าง, มาตรา ๗๙. 
๒๑ เพิ่งอ้าง, ขอ ๑๗. - ๒๒. 



   
 

๗ 

 

      ข. กากตะกอนแบเรียมซัลเฟต ที่มีปรอทเจือปน (barium sulfate sludge 
containing mercury) 
      ค. ชิ้นส่วนที่มีปรอท (components containing mercury) 
      ง. แบตเตอรี่ชนิดที่มีปรอท (mercury-containing batteries) 
      จ. ของเสียอ่ืน ๆ จากงานก่อสร้างและการรื้อท าลายสิ่งก่อสร้างที่มีปรอท 
(construction and demolition wastes containing mercury) 
  อนึ่ง ผลการส ารวจตามรายงานการศึกษาระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดการของเสีย
ปรอทในประเทศสมาชิกอาเซียน  (Regional study on mercury waste management in the 
ASEAN countries) พบว่าไม่มีการท าเหมืองแร่ปรอทภายในประเทศไทย  

 ส าหรับการจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อนปรอทในประเทศนั้น ประเทศไทยได้พัฒนา
แนวทางส าหรับการจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อนปรอทจากการใช้  และการกักเก็บวัตถุเคมีในโรงงาน
อุตสาหกรรมและการเกษตร รวมทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการฝังกลบและการทิ้งเทของเสีย
อันตรายภายในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งแนวทางที่พัฒนาแล้วดังกล่าวได้ก าหนดให้มีค าจ ากัดความ
เบื้องต้นของพ้ืนที่ปนเปื้อน แผนปฏิบัติการส าหรับการจัดการพ้ืนที่ปนเปื้อน และการให้เหตุผลประกอบ
ผลลัพธ์ในการจัดการพื้นท่ีปนเปื้อน๒๒  

 นอกจากนี้  ยั งมีพระราชบัญญัติ อ่ืน  ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง อีกจ านวนมาก           

อาทิ  พระราชบัญญั ติการเดิน เรือในน่ านน้ าไทย พ.ศ.  ๒๕๓๕ พระราชบัญญั ติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติ         

การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น 

 ๒.๒ กรอบการบริหารภาครัฐ (Institutional framework)  
 ประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐบาลด าเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตราย       

อยู่ ๓ ระดับด้วยกัน ทั้งระดับชาติ ระดับเขตหรือจังหวัด และระดับท้องถิ่น  
 หน่วยงานหลักในระดับชาติที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการของเสียอันตราย     

ซึ่งรวมถึงของเสียปรอท ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                           
๒๒ UNEP, Regional study on mercury waste management in the ASEAN countries,. 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21135/reg_study_mercury_waste_mgt_ 
asean.pdf?asean.pdf?sequence=1, p. 48-54., Accessed January 8, 2018.  
 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21135/reg_study_mercury_waste
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กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย  

        โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National Environment 
Board) เป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับชาติที่มีความส าคัญที่สุด มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและ
แผนงานส าหรับการปรับปรุงและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ อีกหลายประการ        
ที่มีส่วนช่วยในการก าหนดบทบาทตามกฎหมายและอ านาจในการจัดการของเสียอันตราย 

 ส่ วนหน่ วยงานระดับจั งหวัดและระดับท้ องถิ่ น นั้ น  ตามมาตรา ๑๘              
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้การก าจัดสิ่งปฏิกูลและของเสีย รวมทั้งของเสีย
อันตรายในพ้ืนที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นใด ๆ ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานแห่งท้องถิ่นนั้น    
อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของรัฐบาลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย การบ าบัด และการก าจัดขยะ
ในเบื้องต้น และยังให้หน่วยงานเหล่านี้ประสานงานหรือขอความร่วมมือเพ่ือด าเนินการส าหรับ        
บางกิจกรรมกับภาคเอกชนภายใต้งบประมาณสนับสนุนได้ด้วย 
 ๒.๓ การด าเนินการในทางปฏิบัติ 
  ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญและด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอด ไม่ว่าจะโดยผ่านเวทีหารือส าหรับการรับฟังความคิดเห็น         
ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประเทศ การคาดประมาณการปลดปล่อยสารปรอท
ภายในประเทศ และก าหนดให้ปรอท สารประกอบปรอท และวัตถุอ่ืนใดที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบ   
ถูกควบคุม และต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนด ตลอดจนการด าเนินงานในทางระหว่างประเทศ    
ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงในการประชุมคณะท างานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อม (AWGMEA) ตลอดจนคณะท างานอาเซียนในด้านอ่ืน ๆ อีก ๖ ด้าน ที่เกี่ยวข้อง         
ในแต่ละวาระที่ผ่านมาได้มีการหยิบยกประเด็นของอนุสัญญามินามาตะฯ ขึ้นมาหารือกันร่วมกันอยู่   
เป็นระยะ 

 จากรายงานระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เสนอต่อส านักงานเลขาธิการอนุสัญญา      
บาเซลฯ ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องก าจัดของเสียอันตรายจ านวน ๑๑ เครื่อง และสถานที่   
ฝังกลบที่ปลอดภัยจ านวน ๓ แห่ง อีกทั้งเครื่องฟ้ืนสภาพของเสียอันตรายจ านวน ๕๕ เครื่อง ใช้งาน    
อยู่ภายในประเทศ  อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแจ้งชัดว่าเครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมเพียงพอส าหรับการจัดการของเสียปรอทมากน้อยเพียงใด  

 



   
 

๙ 

 

๓. บทสรุป 
 จากการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารปรอทภายในประเทศไทย       
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยก็มีการเฝ้าระวังและด าเนินการเพ่ือควบคุมและป้องกันผลกระจากปัญหา
มลพิษปรอทปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ โดยหน่วยงาน              
ที่หลากหลายในลักษณะประสานกันอยู่ เป็นจ านวนมากก่อนที่จะมีการภาคยานุวัติอนุสัญญา             
มินามาตะฯ๒๓ เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม       
ของประเทศไทยเอง และการที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอนุสัญญา      
บาเซลฯ ก าหนดให้ของเสียที่มีปรอทตามที่ ระบุไว้ เฉพาะในภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๘            
ของอนุสัญญาบาเซลฯ ต้องถูกจัดการด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ          
จึงท าให้ประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมในด้านกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้ส าหรับการจัดการ     
ของเสียและวัตถุอันตรายที่ครอบคลุมถึงสารปรอทภายในประเทศอยู่แล้ว ซึ่งกฎหมายต่าง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมและจัดการของเสียอันตราย ซึ่งรวมไปถึงของเสียปรอท        
และวัตถุอ่ืนใดที่มีสารปรอทเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย และยังก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ       
เฉพาะด้านส าหรับวัตถุอันตรายแต่ละประเภท ก าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการ       
มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ก าหนดบทบาท และหน้าที่ของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้จ าหน่าย           
ผู้โฆษณา ฯลฯ สินค้าหรือวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย ประกอบกับการที่ประเทศไทย       
ไม่มีการท าเหมืองแร่ปรอทภายในประเทศ จึงท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศ
แรกที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว และประเทศไทยอาจเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ในอาเซียนที่ยังไม่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาได้เตรียม      
ความพร้อมและเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ได้ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียน      
มีระบบในการจัดการกับปัญหามลพิษสารปรอทปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   
 

                                                           
๒๓ อรพรรณ แซเ่อี้ยว, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๕. 


