สิ่งที่สงมาดวย ๑/เอกสารแนบ ๑
รายละเอียดการสัมมนา
"โครงการพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษในประเทศไทย"
(The Development of Basic Schemes for PRTR System in the Kingdom of Thailand)
๑. หลักการและเหตุผล
ระบบ
ทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ หรือ Pollutant Release and Transfer
Register (PRTR) เปนระบบการรายงานขอมูลการปลดปลอยสารมลพิษจากแหลงกําเนิด มลพิษประเภทตางๆ
สูตัวกลางสิ่งแวดลอมทั้งอากาศ น้ํา และดิน รวมทั้ง ขอมูลการเคลื่อนยายน้ําเสียหรือของเสียจากสถาน
ประกอบการเพื่อบําบัดหรือ กําจัด ทั้งนี้การรายงานขอมูลดังกลาวทําใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลชนิดและปริมาณมลพิษที่มีการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม
ตลอดจนเปน
เครื่องมือหนึ่งที่ภาครัฐสามารถใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและกํากับดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ โดยมี
วัตถุประสงคประกอบดวย
๑) เพื่อเผยแพรขอมูลการจัดการมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ
สูสาธารณชน
๒) เพื่อลดและแกไขปญหาการปลดปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
(ดวยความสมัครใจ)
๓) เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและมลพิษทั้งใน
และระหวางประเทศ
๔) เพื่อตรวจติดตาม/ตรวจสอบมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายการ
จัดการสารเคมีและมลพิษของหนวยงานราชการ
ปจจุบัน ประเทศไทยอยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบ
PRTR ไปสูการปฎิบัติภายใตแผนการพัฒนา
ระบบทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ(PRTR) ป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน
(Japan International Cooperation Agency : JICA) ไดรวมดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาระบบการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษในประเทศไทย (The Development of
Basic Schemes for Pollutant Release Pollutant Release and Transfer Register System in Kingdom of
Thailand : JICA–PRTR) ระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ - กุมภาพันธ ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกจังหวัดระยองเปนพื้นที่นํา
รองในการจัดทําขอมูล PRTR จังหวัดระยอง ในป ๒๕๕๖ เปนปแรก และไดเผยแพรขอมูลดังกลาวทางเว็บไซต
http://prtr.pcd.go.th/ แลว
ทั้งนี้เพื่อความตอเนื่องในการประเมินผล องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน ไดสนับสนุน
งบประมาณในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐เพื่อจัดทําขอมูล PRTR จังหวัดระยอง ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ โดยมอบหมายบริษัท
ซีคอท จํากัด เปนผูรวมดําเนินงานกับภาครัฐในการจัดทําขอมูลPRTR จังหวัดระยอง ภายใตโครงการFollow up
Cooperation on the Japanese Technical Cooperation Project for “The Development of Basic
Schemes for PRTR System in Kingdom of Thailand” (Follow up JICA-PRTR) ดังรายละเอียดสรุปไดดังนี้
๑

กิจกรรม

๕

เดือนที่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑

ระยะที่ ๑ (พ.ค. - ก.ค. ๒๕๕๙)
รวบรวมขอมูลพื้นฐานจังหวัดระยองของป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จากแหลงกําเนิดมลพิษที่
ภาครัฐเปนผูประเมิน
ระยะที่ ๒ (ส.ค. ๒๕๕๙)
ฝกอบรมวิธึการประเมินและรายงานขอมูล PRTR ใหกับกิจการโรงงานที่ตองรายงานดวย
ตนเอง
ระยะที่ ๓ (ก.ย. ๒๕๕๙ - พ.ค. ๒๕๖๐)
ใหโรงงานรายงานขอมูล PRTR ของป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
ระยะที่ ๔ (มี.ค. - ก.ค. ๒๕๖๐)
รวบรวมขอมูล PRTR จากแหลงกําเนิดมลพิษเปาหมายและจัดทํารายงานขอมูล PRTR
ระยะที่ ๕ (ก.ย. และ ต.ค. ๒๕๖๐)
จัดสัมมนารับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอโครงการ PRTR ขอมูลป ๒๕๕๗ และ
๒๕๕๘
ระยะที่ ๖ (ต.ค. ๒๕๖๐)
การเปดเผยขอมูลผานการจัดประชุมสื่อสารความเสี่ยง

๒

๒

๓

เดือนที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๙ ๑๐ ๑๑

การจัดทํา ทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ จังหวัดระยองในป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ได
รายงานขอมูลการปลดปลอยมลพิษจาก ๒ ประเภทแหลงกําเนิด ไดแก
๑. แหลงกําเนิดที่ตองรายงานขอมูลใหกับภาครัฐ (PRTR Point source) ไดแก
๑.๑ แหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรม (๑) เคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑเคมี (๒) โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม และแยกกาซธรรมชาติ (๓) ยาง
และผลิตภัณฑยาง (๔) ผลิตภัณฑพลาสติก (๕) ผลิตภัณฑโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑโลหะ
(๖)
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟา (๗) โรงผลิตชิ้นสวนและประกอบรถยนต (๘) กิจการเกี่ยวกับการ
จัดการของเสีย ปรับคุณภาพของเสียรวม ฝงกลบสิ่งปฏิกูล รีไซเคิล (๙) โรงไฟฟาและจําหนายไอน้ํา
๑.๒ คลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
๒. แหลงกําเนิดที่หนวยงานราชการเปนผูประเมิน ไดแก
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

การเกษตรกรรม
การขนสง หรือ ยานพานหนะ
การกอสราง (ทาสี)
บานเรือน/ชุมชน
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต่ํากวาเกณฑรายงานขอมูล

ปจจุบัน ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล PRTR จากแหลงกําเนิดมลพิษเปาหมายและจัดทํารายงาน
ขอมูล PRTR ป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ในจังหวัดระยองแลวเสร็จ และไดกําหนด ใหจัดสัมมนา รับฟงและ
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นตอโครงการ PRTR เพื่อเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานใหภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงไดจัด
สัมมนาเพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอโครงการ PRTR จังหวัดระยองป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อนําเสนอขอมูลการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ ใน
จังหวัดระยองป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ใหกับภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับทราบ
๒.๒ เพื่อสงเสริมใหเกิดความตระหนักและความเขาใจในสถานภาพมลพิษในจังหวัดระยอง
ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ
๒.๓ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอมูล รูปแบบ และการพัฒนาระบบ PRTR
ของประเทศ จากภาคสวนที่เกี่ยวของ
๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๓.๑ ภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับทราบความคืบหนาของการดําเนินงานโครงการฯ
๓.๒ ความตระหนักและความเขาใจในสถานภาพปริมาณมลพิษในจังหวัดระยองระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ
๓.๓ ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือภาคสวนที่เกี่ยวของ สําหรับนําไปใช
๓

ดําเนินโครงการฯ ในระยะตอไป
๔. ระยะเวลาการจัดสัมมนา
วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมทวินทาวเวอร
กรุงเทพมหานคร
๕. กลุมเปาหมาย
หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม โรงงานอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) และทีมงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐คน
๖. งบประมาณ
องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA)
๗. กําหนดการจัดสัมมนา
เวลา
รายละเอียด
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปดการสัมมนา โดย
• อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูแทน
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือผูแทน
• ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาพรวมของระบบ PRTR โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารวาง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ขอมูล PRTR ของแหลงกําเนิดมลพิษเปาหมายที่ตองรายงานขอมูล โดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การประเมินการปลดปลอยมลพิษและขอมูล PRTR ของแหลงกําเนิดมลพิษ
เปาหมายที่ไมตองรายงานขอมูล โดย กรมควบคุมมลพิษ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเผยแพรขอมูลการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ ใน
จังหวัดระยอง โดย กรมควบคุมมลพิษ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมตอบขอซักถาม โดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
๔

