
นาํเสนอโดย 

เพญ็โฉม แซ่ตั5ง มูลนธิิบูรณะนเิวศ

จดัโดย

มูลนธิิบูรณะนเิวศ มูลนธิินติิธรรมสิ6งแวดลอ้ม EEC Watch และ Greenpeace Thailand

วนัศุกรที์6 P กรกฎาคม TUVW 

รูจ้กั (รา่ง) กฎหมาย PRTR

เวทีสาธารณะออนไลน:์ ปัดตกกฎหมาย! ผูก้อ่มลพิษไม่ตอ้งจา่ย?



ความหมายของ PRTR

2

Pollutant Release Transfer Register

มลพิษและ

สารเคมีอนัตราย

ปล่อยสู่สิ6งแวดล้อม 

(ดนิ นํ>า อากาศ)

การเคลื6อนย้ายของ

เสยีสู่การกาํจัด

ระบบฐานข้อมูลที/

เป็นมาตรฐาน พร้อม

สาํหรับใช้ประโยชน์

OECD: นิยามและความหมาย ของ PRTR
Ø ฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูลสารเคมทีี4อาจจะเป็นอนัตราย/สารมลพิษที4ปล่อยสู่อากาศ นํDา และดิน และของเสยีที4มกีาร

เคลื4อนย้ายจากแหล่งกาํเนิดไปกาํจัด/บาํบดั  

Ø ระบบที4รวมข้อมูลทัDงหมดเข้ามาด้วยกนัเพื4อให้รู้ ว่ามกีารปล่อยมลพิษอะไรบ้าง ปล่อยจากที4ไหน ปริมาณเทา่ไหร่ และ

ปล่อยโดยใคร และเป็นข้อมูลที4ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ

Ø ระบบข้อมูลที4ลํDาค่าสาํหรับติดตามแนวโน้มมลพิษจากภาคอตุสาหกรรม ระบุพืDนที4มลพิษ และจัดลาํดับความสาํคัญของ

แผนป้องกนัสิ4งแวดล้อม



PRTR กบัการพฒันาที/ย ั /งยนืและการจดัการสารเคมีใหป้ลอดภยั

Earth Summit 2535
- Agenda 21
- Chapter 19
- ฐานขอ้มูลการปล่อย/ 

เคลื4อนยา้ยสารมลพษิ

- Emission Inventory   
(EI)

- PRTR
- OECD ทําคู่มือ

สาํหรบัรฐับาล 

- UNITAR 
ฝึกอบรม

- .....

World Summit on 
Sustainable 
Development (WSSD) 
2545

- National PRTR
- SAICM    

รบัรอง SAICM
- Global 

Plan of 
Action
- 2558 

PRTR    Law

2535

2536 2545 2549

กาํหนดให้ทุก

ประเทศ

มีกฎหมาย

PRTR

2558



จุดเริ'มตน้และการพฒันาระดบัโลก

ลาํดบัเวลา สาระ/เหตุการณที์Hสาํคญั

2535 

EARTH 

SUMMIT

ข้อสรปุของที6ประชุมระบุว่า “การพัฒนาอตุสาหกรรมที6เกดิขึ>นทั6วโลกในหลายสบิปีที6ผ่าน

มา สร้างความเสยีหายแก่สิ6งแวดล้อมและสขุภาพของคนอย่างรนุแรง  

เพื6อยับยั>งหายนะในอนาคต  โลกของเราจาํเป็นต้องมุ่งสู่ทศิทางการพัฒนาที6ยั6งยืนมากขึ>น  

รัฐบาลทุกประเทศควรต้องปฏบิตัติามหลักการในปฏญิญาริโอ และแผนปฏบิติัการ UV

ปฏิญญารโิอ เพิ6มบทบาทและให้ความสาํคญักบัภาคประชาชนในการแก้ปัญหา

หลักการข้อที6 VW : 3 เสาหลักคอื การเข้าถงึข้อมูล การมีส่วนรวม และการเข้าถงึความ

ยุติธรรม

แผน

ปฏิบติัการ 

21

ระบุว่า ที6ผ่านมาแต่ละประเทศแก้ปัญหาสิ6งแวดล้อมไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหามลพิษและ

สารเคมีอนัตราย เพราะรัฐบาลขาดข้อมูลประกอบการตดัสนิใจและวางแผน

-เสนอให้เร่งจัดทาํ Emission Inventories (EI) ในทุกประเทศ

-ลดปริมาณของเสยี

-เปลี6ยนกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อสิ6งแวดล้อมและมนุษย์

-ควบคุมการค้าของเสยีระหว่างประเทศ

-ขยายการใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย



จุดเริ'มตน้และการพฒันาระดบัโลก

ลาํดบัเวลา สาระ/เหตุการณที์5สาํคญั

2536-2550

การขยาย

แนวความคิด

เรื5อง PRTR

IFCS (Intergovernmental Forum on Chemical Safety) เปลีOยนจาก EI เป็น PRTR

ส่งเสริมให้เกดิกลไกการจัดการสารเคมีให้ปลอดภยั โดยเน้นการพัฒนาระบบ PRTR ให้ขยายไป

ทุกประเทศ และพัฒนากลไกอืOนๆ เกีOยวกบัการจัดการสารเคมี เช่น GHS

(2538) IOMC  (Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals)  

ประกอบด้วย n องค์กรหลัก FAO, ILO, OECD, UNEP, UNIDO, UNITAR, WHO 

ตัxง IOMC PRTR Coordinating Group - เวทแีลกเปลีOยนข้อมูลและประสานความร่วมมือ

เพืOอให้มีการดาํเนินการพัฒนาระบบ PRTRs ในประเทศต่าง ๆ ทัOวโลก 

(2539) OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

โดย OECD Council มีมตรัิบข้อเสนอจาก IOMC เกีOยวกบัการพัฒนา PRTRs 

ซึOงมีผลบงัคับให้ประเทศสมาชิกทัxงหมดของ OECD ต้องพัฒนากฎหมาย PRTR และจัดทาํคู่มือ

การพัฒนากฎหมายนีxสาํหรับรัฐบาลแต่ละประเทศ

(2541) OECD มีมตรัิบรอง Aarhus Convention (กฎหมายว่าด้วยการเข้าถงึข้อมูลฯ การมีส่วนร่วม และ

การเข้าถงึความยุตธิรรมของประชาชน) ซึOงเป็นการรับรองกฎหมาย PRTR อกีชัxนหนึOง



ตน้แบบจาก TRI ของสหรฐัอเมริกา

ลาํดบัเวลา สาระ/เหตุการณที์5สาํคญั

2522 รัฐบาลท้องถิ6นของรัฐนิวเจอร์ซีหาสาเหตุและความเชื6อมโยงระหว่างมลพิษอตุสาหกรรม

กบัโรคมะเรง็โดยออกกฎหมายบงัคับให้โรงงานอตุสาหกรรมต้องรายงานการปล่อย

สารเคมีและมลพิษสู่สิ6งแวดล้อม 

ระบบการรายงานของรัฐนิวเจอร์ซี ได้เป็นต้นแบบที6ขยายไปยังมลรัฐอื6นๆ และก่อนที6

จะกลายเป็นระบบ TRI ของประเทศ

2529 ภายหลังเหตกุารณส์ารเคมีรั6วที6เมืองโบพาล สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ได้ออกกฎหมาย

การวางแผนฉุกเฉินและสทิธใินการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Emergency Planning 

and Community Right to Know Act) 

อนัเป็นจุดเริ6มของการมีกฎหมาย Toxic Release Inventory (TRI) ที6เป็นต้นแบบของ 

PRTR



ภาพ: UNITARhttp://prtr.unitar.org/en/prtr-initiatives-map

จาํนวนประเทศที-มีกฎหมาย PRTR

ป"จจุบันมีกว,า 50 

ประเทศทั่วโลกที่มี
กฎหมาย PRTR 

บังคับใชCและบาง
ประเทศอยู,ใน

ระหว,างการพัฒนา

กฎหมาย 
เปIาหมายของ

กฎหมายคือ การลด
การปล,อยมลพิษ

แหล,งกำเนิด

และการจัดการ
สารเคมีใหCปลอดภัย

ต,อประชาชน
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ประโยชนแ์ละความสาํคญั

ภาครฐั เช่น

การตดิตามความก้าวหน้าในการดาํเนินนโยบายการลดมลพิษ

หรือสารเคมีสู่สิBงแวดล้อม

การวัดความสาํเรจ็ของนโยบายสิBงแวดล้อม

การวางแผนรองรับเหตฉุุกเฉินของหน่วยงานรัฐและอตุสาหกรรม

การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีBดนิ

การศกึษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทีBเกีBยวกบัการป้องกนั

มลพิษ และผลกระทบต่อสขุภาพ
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ประโยชนแ์ละความสาํคญั

ภาคอตุสาหกรรม เช่น

ตรวจสอบตวัเอง ป้องกนัความสญูเสยี, กระตุ้นให้ใช้

สารเคมีมีประสทิธภิาพ

ลดการปลดปล่อย/เคลืGอนย้าย มลพิษ/สารเคมี สู่สิGงแวดล้อม

ปรับปรงุระบบการตรวจสอบภายใน – ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ความปลอดภยัของคนงานในโรงงาน

ภาพลักษณ์ – ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ
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ประโยชนแ์ละความสาํคญั

ประชาชน เช่น

เครืBองมือช่วยให้เข้าถงึข้อมูลด้านมลพิษและสารเคมีของ

โรงงานและของรัฐ เพืBอประโยขน์ในการป้องกนัตนเองและ

ชุมชน, ตรวจสอบโรงงานและเจรจากบัโรงงานให้แก้ปัญหา

เครืBองมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ปัญหามลพิษ เช่น ร่วมพัฒนาแผนป้องกนัมลพิษ, การปรับ

ปรงุระบบความปลอดภัย

สร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน

ศกึษาวิจัย



กฎหมาย PRTR มีความสาํคญักบัทุกฝ่ายในการคุม้ครองสุขภาพและสิDงแวดลอ้ม
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ร่างกฎหมายแบ่งออกเป็น 8 หมวด รวม  ;< มาตรา รวมบทเฉพาะกาล

หมวด Y การรายงานขอ้มูลการปล่อยและการเคลื6อนยา้ยสารมลพษิ

หมวด T การประเมินปริมาณสารมลพษิซึ6งไม่มีแหล่งกาเนดิแน่นอน

หมวด 3 การจดัทําฐานขอ้มูลการปล่อยและการเคลื6อนยา้ยสารมลพษิ

จากแหล่งกาํเนดิมลพษิสู่สิ6งแวดลอ้ม

หมวด W คณะกรรมการขอ้มูลการปล่อยและการเคลื6อนยา้ยสารมลพษิ

หมวด U การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชน

หมวด V อํานาจหนา้ที6ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ6น

หมวด i พนกังานเจา้หนา้ที6

หมวด j บทกาํหนดโทษ

ร่าง พรบ. การรายงานการปล่อยและการเคลื;อนยา้ย

สารมลพษิสู่สิ;งแวดลอ้ม พ.ศ. ....

จดัทําโดย มูลนธิิบูรณะนเิวศและมูลนธิิธรรมสิ6งแวดลอ้ม

13



“แหล่งกาํเนดิมลพษิ”

ใชส้ารเคมีอนัตราย ผลิตสารเคมีอนัตราย หรือปล่อยสารเคมีอนัตรายสู่ดนิ นํYา อากาศ

จากกระบวนการอืBน (เช่น เผาเชืYอเพลิง ทาํความสะอาดเครืBองจักร ขดุเหมือง ฯลฯ) 

และเคลืKอนยา้ยสารเคมีอนัตรายออกนอกโรงงาน (เพืBอรีไซเคิล บาํบัด หรือกาํจัด)

ภ
าพ

: ม
ลูนิ
ธบิ
รูณ
ะนิ
เว
ศ;
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od
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; H

yd
ro

te
k

ร่าง พรบ. การรายงานการปล่อยและการเคลืKอนยา้ยสารมลพษิสู่สิKงแวดลอ้ม พ.ศ. ....

ตวัอย่างบทนยิาม

14



• หน่วยงานอิสระ รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (รัฐส่วนกลางและ

คณะกรรมการวิชาการ) ไม่มีหน้าทีBส่งเสริมอตุสาหกรรมหรือผลประโยชน์ทบัซ้อน

• คุม้ครองความลบัทางการคา้ เปิดเผยเฉพาะชืBอกลุ่มสารเคมีทีBเป็นของเสยีและมีการปล่อย

สู่สิBงแวดล้อม

• เปิดเผยต่อสาธารณะทางอนิเตอร์เนต็และอืBนๆ โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใชจ่้าย

• โทษการปกปิดข้อมูลและการรายงานเทจ็  

(รวมโทษประจาน โทษทางปกครอง และโทษทางอาญา)

ร่าง พรบ. การรายงานการปล่อยและการเคลืKอนยา้ยสารมลพษิสู่สิKงแวดลอ้ม พ.ศ. ....

ตวัอย่างขอ้บญัญติับางขอ้
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• องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิKน สามารถตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพิษในชุมชนได้

สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจอนุมัติ/ต่อใบอนุญาตกจิการทีBก่อมลพิษสงู

• รฐัส่วนกลาง 

– สามารถกาํหนดเป้าหมายการลดมลพิษ  มีตวัชีY วัดความคืบหน้าทีBชัดเจน

– สามารถรับมือกบัอบัุติภัยเคมีได้อย่างทนัท่วงที

– สามารถเฝ้าระวังสขุภาพชุมชนได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึYน

• ภาคเอกชน ลงทุนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นาํไปสู่การอยู่ร่วมกนักบัชุมชนอย่างยัBงยืน

• ประชาชน รับรู้ความเสีBยงต่อสขุภาพ รับมือกบัอบัุตภัิยเคมี และมีข้อมูลประกอบการ

ต่อรองให้เกดิการใช้เทคโนโลยีทีBดทีีBสดุและการลดมลพิษ

16

ร่าง พรบ. การรายงานการปล่อยและการเคลืKอนยา้ยสารมลพษิสู่สิKงแวดลอ้ม พ.ศ. ....

ตวัอย่างประโยชนจ์ากกฎหมาย



กฎหมาย PRTR จะทําใหมี้ขอ้มูลสารเคมีและมลพษิจากแหล่งกาํเนดิ

1 ชื$อสถานประกอบการ สถานที$ตั3ง ประเภทกิจการ

2 ปรมิาณการผลิต การครอบครอง และการใชส้ารมลพิษหรอืสารเคมี

3 การเคลื$อนยา้ยสารมลพิษหรอืสารเคมีออกนอกโรงงาน

4 ขั3นตอนการดาเนินงานเพื$อควบคมุการปลดปลอ่ยสารมลพิษหรอื

สารเคมี

5 คณุลกัษณะเครื$องจกัรและอปุกรณที์$เกี$ยวขอ้ง

6 การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกนัสิ$งแวดลอ้มเป็นพิษ

7 การปลดปลอ่ยสารมลพิษหรอืสารเคมี และการตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้ม

8 ขอ้มลูอื$นตามที$รฐัมนตรกีาหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา”



ขัNนตอนการรายงานของ PRTR และการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะ

1 การบ่งชี)สารเคมีเป้าหมายที3จดัเก็บไวใ้นโรงงาน $%& สาร ตามรา่ง กม.

2 การคํานวณปรมิาณสารเคมีที3ถือครอง 

(ปรมิาณที3ใชแ้ละผลิต)

ปรมิาณถือครอง >1ตนั

3 การบ่งชี)จดุปลดปลอ่ยสารเคมีและของเสีย

ที3นําออกนอกโรงงาน

แหลง่กาํเนิด/

กระบวนการ

4 การประเมินการปลดปลอ่ยและเคลื3อนยา้ยสารเคมี ค ู่มือการประเมิน

5 การจดัทํารายงาน PRTR สง่ใหห้น่วยงานที3รบัผิดชอบ ระบบ electronic

6 การตรวจสอบและวิเคราะหข์อ้มลู หน่วยขอ้มลู/วิชาการ

กรรมการตรวจสอบ

7 การประมวลผลขอ้มลู หน่วยขอ้มลู/วิชาการ

8 การเผยแพรที่3ทกุคนสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก มีเว็บไซตเ์ฉพาะเรื[องนี\



!. วิธีการประเมิน/การรายงานการปลดปล่อยและการเคลื:อนยา้ยมลพษิ

การบ่งชีY สารเคมีเป้าหมายทีKจดัเก็บไวใ้นโรงงาน

• จดัทําบญัชีวตัถุดิบและสารเคมีที6ใชใ้นโรงงาน

• ทําบญัชีผลิตภณัฑ์

• หาองคป์ระกอบของวตัถุดิบ สารเคมี และผลิตภณัฑ์

• เปรียบเทียบกบัรายงานสารเคมีที6กฎหมายกาํหนด (เช่น

กฎหมายกาํหนดไว ้Ypi ชนดิ)

ใชอ้ะไร
มีอะไรเป็น

องคป์ระกอบ
ใชเ้ท่าไหร่

คิดเป็นสารแต่
ละชนดิเท่าไหร่



Z.บ่งชีY จุดปลดปล่อยใน

กระบวนการผลิต

การลา้งไขมนั

!. การลา้งคราบไขมนัดว้ยตวัทําละลาย

8. การตม้ลา้งไขมนัดว้ยด่างรอ้น

;. การลา้งชิ> นงานโดยใชไ้ฟฟ้า

B. การลา้งดว้ยกรด

C. การลา้งดว้ยนํ> า

นํ> าเสีย

การพ่นสี

สารเคมีในกระบวนการ สารเคมี PRTR

สีโป้ว Styrene, Toluene, Xylene, 

Isopropyl alcohol

ทินเนอร ์และ

แลคเกอร์

Ethyl Acetate, Methanol, 

Toluene, Xylene, Isopropyl 

alcohol

สีจริง, สีพืS น, สี

พ่น

Toluene, Xylene, 1,2,4-

trimethylbenzene

ที#มา: http://www2.diw.go.th/I_standard/Web/pane_files/Industry21.asp

กระบวนการพ่นสีฝุ่น รบัชิ> นงานจากลูกคา้

ลา้งไขมนั/ลา้งนํ> า

เคลือบผิว/ลา้งนํ> า

แขวนชิ> นงาน

พ่นสี

อบสี

ตรวจสอบชิ> นงาน

ส่งชิ> นงานใหลู้กคา้

อบชิ> นงานใหแ้หง้ ชบุสีพื> น/อบสีพื> น

นํCา/สารเคมี

นํC าเสีย

นํC า/สารเคมี

นํC าเสีย

สีพ่นชิC นงาน

อากาศเสีย

และนํCาเสีย

การดกัจบัละอองสี

นํC า/สารเคมี

นํC าเสีย

กระบวนการพ่นสีนํE ามนั

นํCา/สารเคมี

นํC าเสีย

สีพ่นชิC นงาน

อากาศเสีย

และนํCาเสีย

การดกัจบัละอองสี

สีพืC น



ข้อมูลมลพษิต้องเข้าถงึได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเพยีงพอต่อการสร้างแรงจงูใจให้สะดวก เกดิการลดมลพษิทีCแหล่งกาํเนิด

แหล่งกาํเนิดมลพิษ

ส่งข้อมลูชนิดและปริมาณ

สารเคมีที=ปล่อยสู่สิ=งแวดล้อม
และเคลื=อนย้ายออกนอกพืAนที=

เป็นประจาํทุกปี

หน่วยงานที=เชี=ยวชาญและอิสระ

(ไม่มีหน้าที=ส่งเสริมอตุสาหกรรม) 
รวบรวม ตรวจสอบข้อมลู และ
เผยแพร่ข้อมลูสู่สาธารณะอย่าง

สะดวก รวดเรว็ และไม่เสียค่าใช้จ่าย

สรุป ร่าง พรบ. การรายงานการปล่อยและการเคลื6อนยา้ยสารมลพษิสู่สิ6งแวดลอ้ม พ.ศ. ....

• ประชาชนรบัรู้ความเสี=ยงต่อสขุภาพ
• รฐัส่วนกลางมีข้อมลูเพื=อแก้ไขปัญหา
• รฐัท้องถิ=นเข้าถึงข้อมลูมลพิษได้ แม้ไม่มีผูเ้ชี=ยวชาญ
• ผูก่้อมลพิษมีแรงจงูใจปรบัปรงุเทคโนโลยี เพื=อลดมลพิษ
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ตวัอย่างการรายงานข้อมูล PRTR  การเข้าถงึข้อมูลของประชาชน 
และการลดมลพษิของสหรัฐอเมริกา 

ระบบ PRTR ของสหรัฐอเมรกิา เรยีกวา่ TRI (Toxic Release Inventory) ซึJงเริJมมาตั Lงแต ่พ.ศ. 
2529 ประชาชนสามารถเขา้ดแูละคน้หาขอ้มลูการปลอ่ยมลพษิของโรงงานตา่งๆ ไดต้ลอดเวลาทีJ
เว็บไซต ์http://www2.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program



อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีั 2นปลาย – ผลติโฟม พลาสตกิ และวตัถดุบิในสารเคลอืบผวิวสัดแุละสาร

ยดึเกาะ โรงงานผลติชืFอ Bayer MaterialScience เมอืง Baytown มลรัฐ Texas สหรัฐอเมรกิา

Source: http://toxicrelease.org/facilities/BAYER%20MATERIALSCIENCE%20BAYTOWN/

ตวัอย่างการรายงานข้อมูล PRTR และการลดมลพษิสู่สิCงแวดล้อม
กลุ่มบริษัทไบเออร์ (Bayer Group)

เลขที& 8500 ถนน West Bay Road MS-21 เมอืงเบยท์าวน ์ มลรัฐเทกซสั  สหรัฐฯ



ลดปริมาณการปล่อยสารไดออกซนิและฟูราน 80% (1995-2010)

Source: http://www.dow.com/sustainability/debates/dioxin/progress/index.htm

ตวัอย่างการรายงานข้อมูล PRTR และการลดมลพษิสู่สิ>งแวดล้อม
ของกลุ่มบริษัทดาว เคมคิอล (สหรัฐอเมริกา)

ปริมาณการปล่อยสารไดออกซินและฟรูานสู่อากาศและนํ7า



“This mandatory disclosure has done more than all 
other legislation put together in getting companies to 

voluntarily reduce emission”

“การเปิดเผยขอ้มลูเชงิบงัคบันี8ทาํไดม้ากกว่ากฎหมายอืAนๆ ทั8งหมดทีAรวมกนัเพืAอให ้

บริษทั ตา่งๆลดการปลอ่ยกา๊ซโดยสมคัรใจ”

Millard Etling
วศิวกรสิ' งแวดลอ้ม  

บริษัท ดาว เคมิคอล

Source: Seabrook, C. 1991. Your toxic neighbors: Disclosures spark improvements. Atlanta Journal and Constitution. 
August 22. G1  อ้างถึงใน A. Fung and D. O’Rourke. Reinventing Environmental Regulation from the Grassroots Up:  

Explaining and Expanding the Success of the Toxics Release Inventory. Environmental Management. 25(2): 115-127. 

ตวัอย่างการรายงานข้อมูล PRTR และการลดมลพษิสู่สิ>งแวดล้อม
ของกลุ่มบริษัทดาว เคมคิอล (สหรัฐอเมริกา) จาํกัด



ตวัอย่างการรายงานขอ้มูล PRTR และการลดมลพษิสู่สิKงแวดลอ้ม

ของกลุ่มบริษทั JSR (ญีKปุ่น)

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัvนกลาง – ผลิตยางสงัเคราะห์

ลดปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรียร์ะเหยง่าย 75% (2001-2012)

Tons/year
VOC Emission Volumes

Source: “JSR CSR Report 2012” http://www.jsr.co.jp/jsr_e/csr/2012/rc05.shtml 



ตวัอย่างการรายงานข้อมูล PRTR และการลดมลพษิสู่สิ>งแวดล้อม

ของกลุ่มบริษัท JSR (ญี> ปุ่น)
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั Nนกลาง – ผลิตยางสังเคราะห์

ลดปริมาณการปลดปล่อยสารอนิทรีย์ระเหยง่าย 75% (2001-2012)

Source: “JSR CSR Report 2012” http://www.jsr.co.jp/jsr_e/csr/2012/rc05.shtml 

1,3-Butadiene
(tons/year)

Dichloromethane
(tons/year)

Acrylonitrile
(tons/year)

Styrene
(tons/year)

Toluene
(tons/year)
1,500



ความเป็นไปไดข้องกฎหมาย PRTR ในประเทศไทย
การศึกษาร่วมของสถาบนันดิา้และมูลนธิิบูรณะนเิวศ 

พ.ศ. TUUV-TUUX



ความเป็นไปไดข้องกฎหมาย PRTR ในประเทศไทย

• กรกฎาคม-ตลุาคม 2556

• โรงงานจาํพวกที8 3 จาํนวน 300 บริษทั ประกอบด้วย

o 23%   โลหะขั Hนต้น/ผลิตภณัฑโ์ลหะ

o 20%   เคมีภณัฑ/์ผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม

o 16%   ยานพาหะและอปุกรณ์ (รวมซ่อม)

o 14%   แปรรปูไม้/เครื8องเรือน

o 8% ผลิตภณัฑพ์ลาสติก

o 7% รีไซเคิลและบาํบดักาํจดัของเสีย

o 4%     ยาง

o 2%     ผลิตไฟฟ้า

• ในนิคมอตุสาหกรรม 70.59% และนอกเขตนิคมฯ 29.41%

• กิจการ 3 ขนาด

• เลก็ (เงินทนุ ≤ 50 ล้านบาท หรือ คนงาน ≤ 50 คน)

• กลาง (เงินทนุ ≤ 200 ล้านบาท หรือ คนงาน ≤ 200 คน)

• ใหญ่ (เงินทนุ > 200 ล้านบาท หรือ คนงาน > 200 คน)

งานสาํรวจความเหน็ของ

ผูป้ระกอบการ จงัหวดัระยอง



• 87.88% ของผูป้ระกอบการ เหน็ว่า “หากประเทศไทยจะมีการ  
รายงานและเผยแพร่ข้อมลูตามระบบ PRTR เป็นประจาํทกุปี การ   
จดัการปัญหามลพิษของประเทศจะดีขึHน” 

• 98.64% ของผูป้ระกอบการ ยินดีจะดาํเนินการตาม กม. PRTR

เหตผุลที)ผูป้ระกอบการยินดีดาํเนินการตามกฎหมาย PRTR
1. บริษทัต้องปฏิบติัตามกฎหมายที6มีขั 8นตอนต่างๆ คล้ายกบัระบบ PRTR

2. กฎหมายนี8จะช่วยพฒันาระบบต่างๆ การจดัการสารเคมีภายในโรงงาน และช่วยลด
การปล่อยสารมลพิษ

3. ประสานการใช้ประโยชน์และลดปัญหาความขดัแย้งกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทราบข้อมลูการปล่อยมลพิษมากขึ8น

4. ประโยชน์ต่อส่วนรวม และทาํให้ภาพลกัษณ์ขององคก์ร

5. ดแูลและอนุรกัษ์สิ6งแวดล้อมในระยะยาว

6. เป็นข้อมลูในการจดัการสิ6งแวดล้อมโรงงาน ความมั 6นใจ ความปลอดภยั ให้กบัองคก์ร
และสงัคม

ความเป็นไปไดข้องกฎหมาย PRTR ในประเทศไทย
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สถานการณปั์จจุบนั

• มีการขยายโครงการนาํร่องโดย คพ. กรอ. 

และ กนอ. ไปยังจังหวัดสมุทรปราการและ

ชลบุรี

• ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาํรายงาน

โครงการนาํร่องของปี ���n-���� ออก

เผยแพร่

• มีการทาํโครงการนาํร่อง JICA PRTR ระยะ

ทีO � โดยศึกษาเพืOอขยายระบบ PRTR ไป

ยังเขตอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

• กระทรวงอตุสาหกรรมได้ประกาศ

กฎกระทรวง ซึOงมีสาระส่วนหนึOงคล้ายคลึง

กบัระบบ PRTR

• พรรคก้าวไกลได้ปรับปรงุร่าง

พระราชบญัญัตกิารรายงานการปล่อยและ

การเคลืOอนย้ายสารมลพิษสู่สิOงแวดล้อม 

พ.ศ. .. และนาํเสนอสู่รัฐสภาเมืOอ �� ธ.ค. 

�� ซึOงผ่านช่วงฟังความเหน็ประชาชนไป

แล้ว (�� ม.ค. ��- �� ก.พ. ��)



มูลนธิิบูรณะนเิวศ
Ecological Alert and Recovery Thailand:
Website: EarthThailand.org
Facebook: www.facebook.com/EarthEcoAlert
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ร่วมคุม้ครองสิKงแวดลอ้มและลดความเสีKยงอนัตรายจากสารเคมีและมลพษิ

ดว้ยการสนบัสนุน

“ร่างพระราชบญัญติัการรายงานการปล่อยและการเคลืKอนยา้ย

สารมลพษิสู่สิKงแวดลอ้ม พ.ศ. ....”

http://thaiecoalert.org/
https://www.facebook.com/EarthEcoAlert

