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การพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการปรอท 
 

กลุมวิชาการและมาตรฐาน สํานักบริหารสิ่งแวดลอม 
 

ดวยโครงการสิ่ งแวดลอมแห งสหประชาชาติ (United 

Nations Environment Programme: UNEP) อยูระหวางการพัฒนา

มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการปรอท สืบเน่ือง

จากการประชุมของคณะมนตรีประศาสนการ (Governing Council : 

GC) ของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Environment Programme : UNEP) สมัยที่ ๒๕ เมื่อเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ที่มีมติใหมีการจัดทํามาตรการทางกฎหมาย

ระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท มีจุดมุงหมายเพื่อลดความ

เสี่ยง อันตรายของสารปรอทที่มีตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการจัดการใน

แหลงกําเนิดที่เปนประเด็นปญหาสําคัญระดับโลก โดยไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเจรจาระหวางรัฐบาลในการ

พัฒนามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการปรอท หรือ Intergovernmental Negotiating 

Committee to prepare a global legally binding instrument on mercury (INC) ข้ึน เพื่อพิจารณา

กําหนดรายละเอียดของมาตรการดังกลาว

รวมกับรัฐบาลประเทศตางๆ โดยมีเปาหมาย

ในการจัดทํามาตรการดังกลาวใหแลวเสร็จ

ภายในป พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ งกําหนดใหมีการ

ประชุมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ทั้งน้ี UNEP ไดจัดใหมี

การประชุมหารือเพื่อพิจารณารางมาตรการ

ดังกลาวแลวในการประชุม INC สมัยที่ ๑ เมื่อ

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ณ กรุงสตอกโฮลม 

ราชอาณาจักรสวีเดน และจัดใหมีการประชุม 

INC สมัยที่ ๒ ในระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุน สําหรับ INC สมัยที่ 

๓ จะจัดในระหวางวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๔ INC สมัยที่ ๔ จะจัดในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 

และ INC สมัยที่ ๕ จะจัดในราวตนป ๒๕๕๖ 

 สําหรับประเทศไทยหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับรางมาตรการดังกลาว คือ กรม

ควบคุมมลพิษ ซึ่งไดดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานดานการจัดการสารปรอทภายในกรมควบคุมมลพิษ และได

จัดต้ังคณะอนุกรรมการดานการจัดการสารปรอทภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อให

การกําหนดกรอบการเจรจาหารือและทาทีของประเทศไทยตอมาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศ

ดานการจัดการสารปรอทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมเปน

ภาคีสมาชิกของอนุสัญญาวาดวยการจัดการสารปรอท โดยมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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รวมเปนอนุกรรมการชุดน้ีดวย ในการดําเนินการเบื้องตนไดดําเนินการจัดสัมมนาเพื ่อเสริมสรางความ

ตระหนักดานการจัดการสารปรอทเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการ

สารปรอทในประเทศ ขอคิดเห็นตอ (ราง) มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท 

รวมทั้งไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของแสดงขอคิดเห็นตอ (ราง) มาตรการระหวางประเทศฯ ดังกลาว เพื่อกรม

ควบคุมมลพิษจะไดรวบรวมเปนขอมูลประกอบการจัดทําขอเสนอแนะของประเทศในการประชุม INC สมัยที่ 

๒ ตอไป ทั้งน้ี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทที่เกี่ยวของ ได

พิจารณาแลว เห็นดวยกับ (ราง) มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอทดังกลาวและมี

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา กอนที่มาตรการฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช กรมควบคุมมลพิษควรจัดใหมีการรับฟง

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดที่มีการใช

ปรอทอยูในปจจุบัน รวมทั้งควรมีการศึกษาแนวทางวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการใชปรอทในกระบวนการ

ตางๆ ในอุตสาหกรรม หรือการศึกษาเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทดแทนการใชปรอท พรอมทั้งมีระยะเวลา

ยืดหยุนสําหรับการบังคับใชกฎหมายฉบับน้ีใหแกผูประกอบการไดมีเวลาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ทดแทนการใชปรอท ซึ่งจากการสรุปผลขอมูลขอคิดเห็น และขอเสนอจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สวน

ใหญก็เห็นดวยในหลักการกับ (ราง) มาตรการฯ ดังกลาว เชนเดียวกันแตมีประเด็นที่ตองคํานึงถึงคือ ความ

จําเปนที่จะตองใชสารปรอทในกิจการบางประเภทที่ยังไมสามารถหาสารอื่นมาทดแทนได  

 เน้ือหาของ (ราง) มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทการ

ดําเนินงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สรุปไดดังน้ี  

- มาตรการในการลดอุปทานของสารปรอท 

๑. แหลงอุปทานของสารปรอท ในที่น้ีหมายถึง การทําเหมืองปรอท

ข้ันตน ถือวาเปนแหลงอุปทานสําหรับปรอทอันพึงประสงคนอยที่สุดกําหนดให

ภาคีสมาชิกที่มีการทําเหมืองปรอทข้ันเบื้องตน ตองไมอนุญาตใหมีการสงออก

สารปรอทหรือสารประกอบของปรอท ที่ผลิตจากการทําเหมืองปรอทข้ัน

เบื้องตน ทั้งน้ี กําหนดเลิกทําเหมืองดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด นับต้ังแตวันที่อนุสัญญาฉบับน้ีมีผล

บังคับใช และไมอนุญาตใหมกีารทําเหมืองปรอทข้ันเบื้องตนที่ยังไมไดเปดดําเนินงาน ณ วันที่อนุสัญญาฉบับน้ีมี

ผลบังคับใช  

๒. การเก็บกักสารปรอทท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตองจัดการสารปรอทและสารประกอบของปรอท 

ไดแก สารปรอทเบื้องตน (โลหะ) คลอไรดหรือคาโลเมลของปรอท สารปรอทออกไซด สารปรอทซัลเฟต สาร

ปรอทไนเตรท สินแรซินนาบาร สารผสมที่ผสมกับสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งอัลลอยดของปรอท ซึ่งมีความ

เขมขนของสารปรอทอยางนอย ๙๕% โดยนํ้าหนัก ยกเวน สารปรอทสําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการ หรือใช

เปนสารมาตรฐานอางอิงตามแนวทางเกี่ยวกับการเก็บกักสารปรอทที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่บังคับใช /

ปรับปรุงใหม/แกไขที่กําหนดโดยที่ประชุมของรัฐภาคี ทั้งน้ี การประชุมของรัฐภาคีจะทบทวนถึงประสิทธิผล
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ของแนวทางที่บังคับเปนครั้งคราวไป นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกอาจมีการรวมมือกัน เพื่อพัฒนาและรักษาไว

ซึ่งขีดความสามารถในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ในการเก็บกักที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว 

๓. การคาสารปรอทหรือสารประกอบของปรอทระหวางประเทศกับภาคีสมาชิก  ไมอนุญาตให

นําเขาหรือสงออกสารปรอท เพื่อการทําเหมืองทองคําขนาดเล็กที่มีการใชสารปรอท สําหรับการซื้อขายสาร

ปรอทในการใชสอยที่ไดรับอนุญาต จะตองไดรับความยินยอมลวงหนาจากภาคีผูนําเขารวมทั้งคํารับรองจาก

ภาคีผูนําเขาวา การนําเขาสารปรอทดังกลาว จะถูกจํากัดเพียงการใชสอยที่ไดอนุญาตใหแกผูนําเขาดังกลาว

เทาน้ัน วิธีปฏิบัติในการใหความยินยอมลวงหนาจะใชบังคับกับขอผูกพันตางๆ ซึ่งนอกเหนือจากที่ภาคีสมาชิก

ของอนุสัญญารอตเตอรดัมไดดําเนินมาตรการเพื่อหามหรือจํากัดการใชสารปรอทอยางเขมงวด ซึ่งบทบัญญัติ

ของอนุสัญญารอตเตอรดัมกําหนดใหฝายดังกลาวจะใหคําบอกกลาวเกี่ยวกับการสงออก แตมิไดกําหนดใหตอง

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากฝายนําเขา 

- มาตรการในดานการลดความตองการใชสารปรอทอยางจงใจ 

๑. การทําเหมืองแรทองคําขนาดเล็กท่ีมีการใชสารปรอท 

ประเทศที่มีการทําเหมืองแรทองคําขนาดเล็กที่มีการใชสารปรอท ถา

เปนไปไดจะตองลดและเลิกใชสารปรอทในการทําเหมืองทองคําดังกลาว 

ณ วันที่อนุสัญญาฉบับน้ี มีผลบังคับใช โดยภาคีสมาชิกอาจรวมมือกันเอง 

หรือรวมมือกับหนวยงานระหวางรัฐบาล และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ตามความเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ทั้งน้ี จะไมอนุญาตให

มีการนําเขาหรือสงออกสารปรอท สําหรับการใชในการทําเหมืองแรทองคําขนาดเล็ก แตไมไดกําหนดใหหาม

หรือยกเลิกการทําเหมืองดังกลาว การหามหรือยกเลิกการใชสารปรอทในการทําเหมืองแรทองคําขนาดเล็กที่มี

การใชสารปรอท เปนหนาที่ของประเทศภาคีสมาชิก ที่ตองตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจของตนเอง 

- มาตรการในดานการลดการปลดปลอยสารปรอทสูอากาศ แหลงนํ้าและดิน 

๑ การปลอยปรอทสูชั้นบรรยากาศ ประเทศภาคีสมาชิกจะตองลดและเลิกการปลดปลอยปรอทสูช้ัน

บรรยากาศ จากแหลงปลดปลอย ดังตอไปน้ี (๑.) โรงไฟฟาพลังงานถานหินและหมอนํ้าในภาคอุตสาหกรรม 

(๒.) แหลงผลิตโลหะที่ไมใชกลุมเหล็ก (๓.) แหลงเผาขยะ (๔.) โรงงานผลิตปูนซีเมนต ประเทศสมาชิกจะตอง

สงเสริมการใชเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางดานสิ่งแวดลอม หลังจากอนุสัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับ

ใชแลวประเทศที่มีปริมาณการปลอยปรอทสูช้ันบรรยากาศโดยรวมอยางมีนัยสําคัญจากแหลงปลอยปรอท

ดังกลาว จะตองมีการรับรองเปาหมายระดับชาติ เพื่อลดและหากเปนไปไดเลิกปลดปลอยปรอทสูช้ัน

บรรยากาศจากแหลงปลอยปรอท โดยตองเสนอเปาหมายไปยังเลขาธิการฯ เพื่อเผยแพรไปยังประเทศอื่นๆ 

และพิจารณาในการประชุมระหวางประเทศในครั้งถัดไป จัดเตรียมพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อลดและ

หากเปนไปไดควรเลิกปลดปลอยปรอทสูช้ันบรรยากาศจากแหลงปลอยปรอท 
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๒. การปลอยปรอทสูแหลงนํ้าและดิน ประเทศภาคีสมาชิกจะตองลดและหากเปนไปไดควรเลิกการ

ปลดปลอยปรอทสูแหลงนํ้าและดินจากแหลงปลอยปรอท ดังน้ี 

(๒.๑) แหลงผลิตผลิตภัณฑที่มีปรอทเปนสวนประกอบ  

(๒.๒) แหลงที่ใชปรอทในกระบวนการผลิต ซึ่งไดแก การผลติคลอรอัลคาไลและไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 

(๒.๓) แหลงเก็บกู (recovery) รีไซเคิล (recycling) หรือผลิตซ้ํา (reprocessing) และเหมืองแร

และโรงหลอมโลหะที่ไมใชกลุมเหล็กที่มีปรอทเปนผลิตภัณฑพลอยได อันไดแก  

- ปรอทที่ไดจากการเก็บกู รีไซเคิล หรือผลิตซ้ําจากการควบคุมมลพิษของแหลงตางๆ ไดแก 

โรงไฟฟาพลังงานถานหินและหมอนํ้าในภาคอุตสาหกรรม  แหลงผลิตโลหะที่ไมใชกลุมเหล็ก แหลงเผาขยะ และ

โรงงานผลิตปูนซีเมนต  

- ปรอทที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดของเหมืองแรและโรงถลุงโลหะที่ไมใชกลุมเหล็ก 

- ปรอทจาก stock ของรัฐบาล 

- ปรอทจาก stock ของโรงงานคลอรอัลคาไล 

- ปรอทจาก stock ของภาคเอกชน 

(๒.๔) เหมืองแรทองคําขนาดเล็ก 

(๒.๕) แหลงกําจัดขยะทีม่ีปรอทเปนสวนประกอบ 

(๒.๖) บริเวณที่มีปรอทและสารประกอบปรอทปนเปอน 

โดยที่ประชุมของรัฐภาคีจะตองจัดทําและรับรองแนวทางการใชเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดทางสิ่งแวดลอมเพื่อการลดการปลอยปรอทสูแหลงนํ้าและดิน ซึ่งประเทศสมาชิกอาจรวมมือกันในการ

จัดทําและนํากลยุทธและวิธีการตางๆ ไปปฏิบัติเพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการน้ี รวมถึงการให

ความชวยเหลือทางดานการเงินและเทคโนโลยี 

๓. พ้ืนท่ีปนเปอนสารปรอท ประเทศสมาชิกตองพยายามแกไขปญหาบริเวณที่มีการปนเปอนปรอท

และสารประกอบปรอทในลักษณะที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม โดยอาจรวมมือกันจัดทํากลยุทธและวิธีการตางๆ 

เพื่อระบุ ประเมิน จัดลําดับความสําคัญ และแกไขปญหาบริเวณที่มีการปนเปอนปรอทและสารประกอบปรอท 

รวมถึงชวยเหลือดานการเงินและทางเทคโนโลยี ซึ่งการประชุมรัฐภาคีจะตองจัดทําคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิค

และการปฏิบัติที่ดีที่สุดทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อระบุและประเมินพื้นที่ที่มีการปนเปอนสารปรอท ปองกันการ

แพรกระจายการปนเปอนของปรอท รวมทั้งการจัดการและหากเปนไปไดควรแกไขปญหาและฟนฟูบริเวณที่มี

การปนเปอนสารปรอท 

- มาตรการในดานการใหความชวยเหลือทางดานการเงิน เทคนิควิชาการและการนําไปปฏิบัติ 

ประเทศสมาชิกตองรับรองที่จะใหการสนับสนุนทางดานการเงินและสิ่งจูงใจตอกิจกรรมการตางๆ ใน

ระดับชาติ โดยมกีลไกในการใหรวมมือทางการเงินและทางเทคนิคแกภาคีสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนา

และภาคีสมาชิกที่มีระบบเศรษฐกิจอยูในชวงเปลี่ยนผาน ภายใตอํานาจและคําแนะนําของที่ประชุมภาคีสมาชิก 

ในการที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายโดยภาพรวม กลไกดังกลาวอาจประกอบดวยกองทุนอยางนอย ๑ กองทุน 
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และกําหนดใหประเทศสมาชิกที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวจะตองไปใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกประเทศ

สมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนา ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกตองรวบรวมเอาขอมูลที่แสดงถึงการนําบทบัญญัติขอน้ี

ไปปฏิบัติไวในรายงานที่จะเสนอตอที่ประชุมรัฐภาคี ทั้งน้ี ในการประชุมรัฐภาคีจะแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการนําไปปฏิบัติ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับน้ี 

- การเสริมสรางความตระหนัก การวิจัยและการติดตามตรวจสอบ และการสื่อสารขอมูล 

๑. การแลกเปลี่ยนขอมูล กําหนดใหประเทศสมาชิกตองอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลทางวิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจ กฎหมาย การใช การคา การปลดปลอย ทางเลือก

สําหรับผลิตภัณฑที่มีสารปรอท กระบวนการผลิต เปนตน โดยประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได

โดยตรงหรือผานทางสํานักเลขาธิการฯ แตละประเทศตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่ระดับชาติเพื่อการ

แลกเปลี่ยนขอมูลภายใตอนุสัญญาฉบับน้ี โดยสํานักเลขาธิการฯ ตองอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน

ขอมลูตางๆ 

๒. ขอมูลท่ีเปนสาธารณะ การเสริมสรางความตระหนัก และการศึกษา  ประเทศสมาชิกตอง

ดําเนินการใหประชาชนเขาถึงขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสาร

ปรอท รวมถึงใหความรวมมือในการศึกษา อบรม เสริมสรางความตระหนักแกประชาชนเกี่ยวกับสารปรอทและ

กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมใหมากที่สุด 

๓. การวิจัย การพัฒนา และการติดตามตรวจสอบ ประเทศสมาชิกตองรวมมือในการพัฒนาและ

ปรับปรุงในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของดังตอไป 

๓.๑ รายการเกี่ยวกับการใชสารปรอทในระดับประเทศ การบริโภคปรอท และการปลดปลอยสู

สิ่งแวดลอม 

๓.๒ การติดตามตรวจสอบปรอทในสิ่งแวดลอม รวมทั้งในสิ่งมีชีวิต 

๓.๓ การประเมินผลกระทบจากสารปรอทและสารปรอทตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ชุมชนที่อยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารปรอท 

๓.๔ ขอมูลเกี่ยวกับวัฏจักรของสิ่งแวดลอม การขนสง การเปลี่ยนรูป และสภาพการเปนไปของสารปรอท 

๓.๕ ขอมูลเกี่ยวกับการคาและการซื้อขายสารปรอท และผลิตภัณฑที่มีสารปรอทเปนสวนประกอบ 

๓.๖ ความเพียงพอในดานเทคนิคและเศรษฐกิจของผลิตภัณฑและกระบวนการตางๆ ที่ไมมีสารปรอท 

๔. แผนการดําเนินการ ประเทศสมาชิก อาจตัดสินใจที่จะพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต

อนุสัญญาน้ี โดยการประกาศใหทราบถึงการตัดสินใจทําไดโดยแจงยังเลขาธิการฯ ภายในวันที่อนุสัญญามีผล

บังคับใช และใหเสนอแผนการดําเนินงานของตนตอการประชุมรัฐภาคีภายใน ๑ ป หลังจากวันที่อนุสัญญามี

ผลบังคับใช หรือทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเปนครั้งคราวไป ทั้งน้ี ประเทศสมาชิก จะตองหารือกับผู

มีสวนไดสวนเสียในประเทศของตน เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ ในการพัฒนา ปรับปรุง ทบทวนแผน

ดําเนินงานของตน และอาจใหความรวมมือโดยตรงหรือผานองคกรตางๆ ระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และ

ระดับโลก 
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๕. การจัดทํารายงาน ประเทศสมาชิกตองรายงานเกี่ยวกับมาตรการที่ใชและประสิทธิผลของ

มาตรการตางๆ ตอที่ประชุมรัฐภาคี เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาน้ี โดยประเทศสมาชิก ตองสงขอมูล

ใหสํานักเลขาธิการฯ ไดแกขอมูลเกี่ยวกับการจัดหาสารปรอท (จากแหลงอุปทานสําหรับปรอท) ขอมูลทางสถิติ

เกี่ยวกับปริมาณสารปรอทและสารประกอบของปรอททั้งหมดที่ไดนําเขาหรือสงออก 

 

หมายเหตุ : ๑. สามารถ Download (ราง) มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท ไดที่ 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC2/INC2MeetingDocumen

ts/tabid/3484/language/en-US/Default.aspx หัวขอ UNEP(DTIE)/ Hg/INC.2/3 - Draft elements of 

a comprehensive and suitable approach to a global legally binding instrument on mercury  

๒.  สามารถหาข อมูล เพิ่ มเติ มไดที่  http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations 

/tabid/3320/Default.aspx 

 


