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3. Mr. Takanobu Iwasaki
4. Mr. Masaaki Sugaya
5. Ms. Yuka Mitsuhata
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เจ้ าหน้ าที่ APO และผู้เข้ าร่วมอบรมศึกษาดูงาน
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการดําเนินการจัดการของเสียและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการของเสีย
ของประเทศญี่ปนุ่ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการของเสียโดยใช้ หลัก 3R เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการ
จัดการของเสียของประเทศไทย
2.2 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็น
ที่สามารถนํามาปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย
เนื ้อหาจากการบรรยายในหลักสูตร “Multicountry Observational Study Mission on the
3Rs (Reduce,Reuse, and Recycle)” ผู้จดั ได้ ปพู ื ้นฐานให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมให้ ทราบว่า “3R คืออะไร (What
is 3R?)” ซึง่ โดยสรุปแล้ ว 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) ที่แหล่งกําเนิดการใช้ ซํ ้า (Reuse) ให้ มากที่สดุ และการ
นํ ามาแปรรู ปใช้ ใหม่ (Recycle) โดยหน่ วยงานรั ฐบาลกลางและหน่วยงานท้ องถิ่ นของญี่ ปุ่นได้ มีนโยบาย
ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมและตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยโดยส่งเสริ มให้ ประชาชน
ร่วมกันลดปั ญหาโดยใช้ หลักการ 3R คือ R ตัวแรกที่สําคัญที่สดุ คือ Reduce หรื อ ลดการใช้ สินค้ า/บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ก่อให้ เกิดขยะมูลฝอย ใช้ ให้ ค้ มุ ค่า ใช้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้นที่แหล่งกําเนิด
จากบ้ านเรื อน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น R ตัวที่สอง คือ Reuse หรื อ ใช้ ซํ ้า การใช้
สิ่งของเครื่ องใช้ วัสดุอปุ กรณ์ให้ ค้ มุ ค่า ใช้ ซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก และ R ตัวที่สาม คือ Recycle นําวัสดุ/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้
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สําหรับ “การดําเนินเกี่ยวกับ 3R ของประเทศญี่ปุ่น (Current Status of 3R Strategies and
Implementation and Future Prospects of 3R in Japan)” ญี่ปนแบ่
ุ่ งขยะออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ขยะ
ชุมชน (Municipal Waste) และขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) โดยแบ่งตามปริ มาณการขยะที่เกิดขึ ้น
จากบ้ านเรื อนและสถานประกอบการต่างๆ ท้ องถิ่นเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะที่เกิดขึ ้น รวมทังเป็
้ นผู้
เก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ และส่วนใหญ่จะเปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาดําเนินการ หลักการสําคัญที่ทําให้
ประเทศญี่ประสบความสําเร็ จในการจัดการขยะที่เกิดขึ ้นในประเทศ คือ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะ เพื่อนําขยะที่รีไซเคิลได้ กลับไปใช้ ประโยชน์ เป็ นการลดปริ มาณขยะที่จะต้ องนําไปกําจัด นอกจาก
จะประหยัดงบประมาณการขนส่ง การกําจัดแล้ ว ยังเป็ นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า โดยทัว่ ไปเมืองต่าง ๆ ของญี่ปนมี
ุ่ การคัดแยกขยะดังนี ้ 1) ขยะเผาได้ (Combustible Waste) ได้ แก่ เศษ
อาหาร เสื ้อผ้ าเก่า บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ปนเปื อ้ น หนัง ยาง กระดาษที่เปื อ้ น และขยะอื่นๆ ที่ไม่สามารถนํา
กลับไปใช้ ใหม่ได้ ซึง่ วิธีการกําจัดขยะประเภทนี ้จะใช้ วิธีการเผาโดยเตาเผาที่ถกู ออกแบบมาโดยเฉพาะ ขยะ
ประเภทนี ้นอกจากจะเป็ นวัสดุที่เผาไฟได้ แล้ ว ต้ องมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป 2) ขยะเผาไม่ได้ (Incombustible
Waste) เช่น เซรามิก เศษแก้ ว เครื่ องใช้ ไฟฟ้าขนาดเล็ก กระป๋ องสเปรย์ หลอดไฟ เป็ นต้ น 3) ขยะขนาดใหญ่
(Large Sized Waste) เช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องเรื อน ที่นอนหมอนมุ้ง ไปจนถึงรถจักรยาน จักรเย็บผ้ า ฯลฯ
ขยะประเภทนี ้ อาจมีทงที
ั ้ ่เผาได้ และเผาไม่ได้ แต่ที่ต้องแยกประเภทออกมาก็เพราะรถเก็บขยะบรรทุกไปไม่ได้
หรื อเอาไปเผารวมกับขยะธรรมดาจากครัวเรื อนไม่ได้ ผู้ทิ ้งต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทิ ้งให้ กบั ทางราชการ และ
ต้ องทิ ้งตามวันเวลาที่กําหนด 4) ขยะรี ไซเคิลหรื อขยะที่นําไปแปรรูปกลับมาใหม่ได้ (Recycle Waste) เช่น
กระดาษชนิดต่างๆ ขวดพลาสติก ขวดเครื่ องดื่ม กระป๋ องเครื่ องดื่มที่เป็ นอะลูมิเนียมบาง 5) ขยะที่ต้องแจ้ ง
หน่วยงานพิเศษของรัฐหรื อเทศบาลให้ มาเก็บ หรื อนําไปส่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น คอมพิวเตอร์ และวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องดนตรี ขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์และมอเตอร์ ไซค์ รวมทังรถยนต์
้
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ และซากสัตว์ ฯลฯ
“นโยบายด้ าน 3R ของประเทศญี่ปุ่น (Policy in Japan: Towards Sustainable Society)”
ประเทศญี่ปนมี
ุ่ การออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1900 ได้ แก่ Public
Cleansing Law ค.ศ. 1954 ออกกฎหมาย Waste Management ค.ศ. 1970 และมีการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการของเสียให้ ทนั สมัยอยูเ่ รื่ อยมา นอกจากนันยั
้ งมีกฎหมายส่งเสริมการนําขยะมูลฝอยที่ใช้
ประโยชน์ได้ กลับมาใช้ ประโยชน์ และกําหนดรูปแบบของการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ Container and Packaging, Home Appliance Act, Food
Recycling Act, Construction Recycling Act, Automobile Recycling Act เป็ นต้ น นอกจากนี ้ประเทศ
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Input of
natural
Resources
Production
(Manufacturing, distribution,etc.)

Step1: Reduce
Reduce generation of
waste and by products

Step 3:
Recycling
Recycle items which cannot be reused

Step2: Reuse
Use items repeatedly
Consumption, use

Discard

Step 4: Thermal and biological recycling
Recover energy from items that cannot be
recycled but from which energy can be
recovered

Treatment
(Recycling, incineration, etc.)
Step 5: Proper disposal
Properly dispose of items that are not recyclable
Final disposal

รู ปแสดง: Concept of Sound Material-cycle

สําหรับตัวอย่าง “เมืองที่มีการดําเนินงานด้ าน 3R ที่ประสบความสําเร็จของประเทศญี่ปุ่น” มี
ดังนี ้ (3R Best Practices Presentation by Cities from Japan)
1. การจัดการขยะในเมืองโตเกียว เมืองโตเกียวมีขยะเกิดขึ ้นประมาณ 77,700 ตัน/วัน โดยส่วน
ใหญ่เป็ นขยะอุตสาหกรรม (Industrial Solid Waste) ประมาณ 65,100 ตัน/วัน (84%) และขยะชุมชน
(Municipal Solid Waste) ประมาณ 12,600 ตัน/วัน (16%) เป็ นขยะประเภทเผาได้ 80% นําไปรี ไซเคิล 16%
ขยะประเภทเผาไม่ได้ เพียง 2% และขยะขนาดใหญ่ 2% มีการจัดการขยะโดยใช้ เตาเผา (Incineration) และ
นําความร้ อนที่ได้ จากการเผาไปผลิตพลังงาน (Waste to Energy)

บรรยายโดย Mr. Takanobu Iwasaki ,Deputy Director,International Relations Tokyo Metropolitan
Government)
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2. การจัดการขยะในเมืองคาวาซากิ (Kawasaki City)เมืองคาวาซากิ มีจํานวนประชากร
ประมาณ 600,000 คน ปี ขยะเกิดขึ ้นประมาณ 200,000 ตันต่อปี มีการประยุกต์ใช้ หลัก 3R คือ ลดการใช้
(Reduce) ที่แหล่งกําเนิดการใช้ ซํ ้า (Reuse) ให้ มากที่สดุ และการนํามาแปรรูปใช้ ใหม่ (Recycle) โดยจะเพิ่ม
อัตราการรี ไซเคิลจากเดิม 24% เป็ น 35% ภายในปี 2022 นอกจากนี ้ยังมีการจัดการขยะโดยนําความร้ อนที่
ได้ จากการเผาขยะไปเป็ นพลังงานผลิตไฟฟ้า

บรรยายโดย Mr. Masaaki Sugaya)
3. การจัดการขยะในเมืองซิบูซิ (Shibushi City) เมืองซิบซู เิ ป็ นเมืองขนาดเล็ก มีประชากร
ประมาณ 33,500 คน มีพื ้นที่ประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร ส่งเสริมให้ การบริหารจัดการขยะโดยให้
ประชาชนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยนและประชาชนทัว่ ไปเข้ าไป
เรี ยนรู้ฝึกปฏิบตั กิ ารในการคัดแยกขยะ สามารถนําขยะกลับมาให้ ประโยชน์ได้ ถึง 75%

บรรยายโดย Ms.Yuka Mitsuhata
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2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากกรณีศกึ ษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อมแสดง
ความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทยและ/หรื อประเด็นที่สามารถนํามา
ปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จําแนกตามรายชื่อประเทศ)
จากการนําเสนอการจัดการของเสียของประเทศที่เข้ าร่วมโครงการพบว่ามักมีปัญหาด้ านการ
จัดการของเสียและขยะมูลฝอยในลักษณะคล้ ายคลึงกัน (ยกเว้ นประเทศเกาหลี และสิงคโปร์ ) สรุปได้ ดงั นี ้
1) ปั ญหาการขาดงบประมาณในการจัดการของเสียที่เกิดขึ ้น
2) ปั ญหาการขาดการมีสว่ นร่วมและขาดความตระหนักถึงปั ญหาของประชาชน ตลอดจน
ประชาชนไม่เห็นความสําคัญเรื่ องขยะ เนื่องจากให้ ความสําคัญกับปั ญหาเรื่ องปากท้ องเป็ นอันดับแรก และ
มองว่าการแก้ ปัญหาของเสียเป็ นหน้ าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง รวมทังหน่
้ วยงานท้ องถิ่น
3) ขาดกฎหมายที่สามารถนํามาบังคับใช้ ในการจัดการของเสียโดยตรง ส่วนใหญ่กฎหมายที่
ใช้ ในการจัดการของเสียและขยะมักแทรกอยูใ่ นกฎหมายอื่น ๆ ทําให้ ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อให้ มีการจัดการขยะให้ ถกู ต้ อง ถูกหลักสุขาภิบาล ประเทศไทยก็เช่นกัน ยังไม่มีกฎหมายว่าด้ วย
การจัดการขยะและของเสียโดยเฉพาะ ปั จจุบนั จะใช้ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ เป็ นต้ น
4) ปั ญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้ านการจัดการของเสีย
5) ปั ญหาการจัดการของเสียโดยวิธีเทกองกลางแจ้ ง ทําให้ สง่ ผลกระทบด้ านนํ ้า อากาศ
ทัศนียภาพ สุขภาพอนามัย
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
1. ศึกษาดูงาน Waste Collection in Groups in Minato ku Ward เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรวบรวม
ขยะจากบ้ านเรื อนและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยจัดการแบบกําหนดจุดวางขยะ กําหนดวันเก็บว่าจะต้ องทิ ้ง
ขยะประเภทใด วันใด เป็ นต้ น
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2. การศึกษาดูงาน Waste Collection and Management Center: Minato ku เพื่อศึกษาระบบการ
คัดแยกขยะประเภทแก้ ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เพื่อนําไปแปรรูปในโรงงานรี ไซเคิล

มีการคัดแยกถุงพลาสติกเพื่อนําไปรี ไซเคิล

ลังใส่ขวดแก้ วเพื่อนําไปรี ไซเคิล

ขวดพลาสติกที่บดอัดแล้ วเพื่อนําไปรี ไซเคิล

ศูนย์เก็บรวบรวมเครื่ องใช้ ในบ้ านมือสองให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ มาเลือกซื ้อ
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3. การศึกษาดูงาน Waste-to-Energy Facility : Koutou-ku เป็ นการศึกษาการนําขยะมากําจัดโดย
วิธีการเผาด้ วยเตาเผาเพื่อนําความร้ อนไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
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4. การศึกษาดูงาน Tokyo Super Eco Town: C &D Waste Recycling Facilites

C &D Waste Recycling

ขันตอนการรี
้
ไซเคิลอุปกรณ์/เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
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5. เดินทางไปศึกษาดูงาน Food Waste Recycling Facility เพื่อศึกษาการหมักขยะเศษอาหาร
เพื่อผลิตไบโอแก๊ สไปใช้ เพื่อผลิตไฟฟ้า
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6. การศึกษาดูงาน Kawaguchi city เพื่อศึกษาระบบการคัดแยกขยะ การจัดการขยะเพื่อผลิต
พลังงาน และการสร้ างความรู้ ความตระหนักในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
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2.5 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) โดย Dr. Masaru

Tanaka ผู้เชี่ยวชาญด้ าน 3R ได้ แบ่งกลุม่ ออกเป็ น 4 กลุม่ เพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่ได้ จากการอบรม/ศึกษาดู
งานจัดการปั ญหาขยะที่เกิดขึ ้น โดยใช้ เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economical Approach ) ใช้ เทคโนโลยี
(TECHNICAL APPROACH ) และใช้ เครื่ องมือทางสังคม (SOCIAL APROACH)โดยแต่ละประเทศวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือแต่ละประเภทให้ เหมาะสมกับประเทศของตนเอง อาจใช้ ทงั ้ 3
อย่างก็ได้
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
- เสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถและแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการ ประสบการณ์ ข้ อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการดําเนินงานด้ าน 3Rs กบั ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
- เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษเป็ นหน่วยงานกลางในการจัดทํานโยบายและให้ ข้อเสนอแนะด้ านการจัดการ
ของเสียของประเทศ จึงสามารถนําองค์ความรู้ ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ ตลอดจนการจัดทําคูม่ ือ มาตรฐาน และเกณฑ์ปฏิบตั ิด้านการจัดการของเสียของประเทศได้
้
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
- สามารถนําความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการของเสียของประเทศไทย โดยเรี ยนรู้ จากการดําเนินงานของ
ประเทศญี่ ปุ่น ซึ่งต้ องใช้ เวลาในการสื่อสาร ทําความเข้ าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐ เอกชน และ
ประชาชนให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการของเสียที่เกิดขึ ้นให้ เป็ นระบบ
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
- กิจกรรมการขยายผลไปยังเยาวชนในการจัดการของเสียโดยยึดหลัก 3R
- กิจกรรมการจัดทํา “คูม่ ือปฏิบตั ิการ 3ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน”
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
- การสร้ างองค์ ความรู้ ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน และประชาชนทั่วไป เช่น การจัดฝึ กอบรม
จัดทําคูม่ ือ เอกสารเผยแพร่ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ เป็ นต้ น
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กําหนดการฉบับล่าสุด (Program) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.2
4.3 ประวตั ิโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) (ไม่มี)
1. Dr. Masaru Tanaka
2. Dr. Ryutaro Yatsu, Vice Minister, Ministry of the Environment, Japan
3. Mr. Takanobu Iwasaki, Representatives of Tokyo Metropolitan Government
4. Mr. Masaaki Sugaya, Representatives of Kawasaki City
5. Ms. Yuka Mitsuhata, Representatives of Shibushi City
6. Ms.Ainhoa Carpintero Rogero, UNEP-IETC
7. Mr. Yasuyuki Yamawake
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.4
4.5 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.5
_______________________________________
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หมายเหตุ
1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทําเป็ นรายบุคคล และมีกําหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดําเนินการด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บนั ทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดีและจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรื อ
ข. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นกระดาษ ให้ สง่ ไฟล์รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่งสําเนาเอกสารแนบทังหมดมาทางไปรษณี
้
ย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่ มผลผลิ ตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่ รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอหรื อรายงานที่จดั ทําโดยผู้เข้ าร่ วมโครงการเอพีโอในโครงการอื่นๆ
ได้ ที่ http://www.ftpi.or.th/โครงการระหว่างประเทศ/บทความจากผู้เข้ าร่ วมโครงการ/tabid/106/language/th-TH/Default.aspx
5. หากท่านไม่ดําเนินการจัดทําเอกสารหลังการสัมมนาตามเงื่อนไขข้ างต้ น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จะจัดส่งหนังสือแจ้ งการขึ ้นทะเบียน Black list ไป
ยังหน่วยงานต้ นสังกัด โดย (1) ในกรณีที่ไม่จดั ส่งรายงาน จะขึ ้นทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นการถาวรและหน่วยงานต้ นสังกัดเป็ นระยะเวลา 2
ปี หรื อ (2) ในกรณีจดั ส่งเกินกําหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึ ้นทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งรายงาน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้
ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็ นผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอในครัง้ ต่อไป
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