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รายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 2
วันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ กรุงเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ ไดรับการประสานแจงจากศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับ
ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี ณ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต (Basel Convention Regional
Centre of Training and Technology Transfer for Southeast Asia: BCRC-SEA) ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เชิญผูแทนไทยเขารวมการประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
ศูนยภูมิภาคอนุ สัญญาบาเซลสําหรับฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี ณ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (The Steering Committee of BCRC-SEA) ณ กรุงเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ วันที่ 12
มีนาคม 2550 โดยมีวาระสําคัญในการพิจารณาแผนธุรกิจของ BCRC-SEA ในป 2007-2008 ซึ่งกรม
ควบคุ มมลพิ ษจึงไดมอบให นางสุณี ปยะพันธุ พงศ ผูอํานวยการสํานัก จัดการกากของเสียและสาร
อั น ตราย
ในฐานะผู แ ทนไทยในคณะกรรมการกํ า กั บ การดํ า เนิ น งาน BCRC-SEA ตามมติ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 25491 พรอม
ดวย นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
บัดนี้การประชุมดังกลาวแลวเสร็จสรุปการผลการประชุมไดดังนี้
1. องคประชุมและรูปแบบการประชุม
การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานศูนยภูมิภาค
อนุ สัญ ญาบาเซลสํ าหรับฝก อบรมและถ ายทอดเทคโนโลยี ณ ภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต ซึ่ง มี
ผูเข ารวมประชุม ไดแก ผูแทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย มาเลเซี ย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล (SBC) องคการอนามัยโลก (WHO) โครงการสิ่งแวดลอม
สหประชาชาติจากสํานักงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (UNEP/ROAP) หนวยงานที่เกี่ยวของจากสาธารณรัฐ
อินโดนิเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวี ยดนาม และเจาหนาที่จากศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับ
ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี ณ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมี Mr. Tjandra Setiadi ทํา
หนาที่ประธานกรรมการ ทั้งนี้การประชุมเปนรูปแบบเต็มคณะ (Plenary) เพื่อพิจารณาขอ คิดเห็นและหา
ขอสรุปในแตละประเด็นรวมกัน
1

มติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 เลือกสรรผูแทนไทยในคณะกรรมการฯ
ดังกลาวและที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบให นางสุณี ปยะพันธุพงศ ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
เป น ผู แ ทนไทยเข า ร ว มในคณะกรรมการกํ า กั บ การดํ า เนิ น งาน BCRC-SEA โดยในการปฏิ บั ติ ง าน ผู แ ทนต อ งรั บ นโยบายจาก
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลประกอบการนําเสนอทาทีในการประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานผลการประชุมตอคณะอนุกรรมการฯ
และคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
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2. สาระสําคัญของการประชุม
2.1 การทบทวนผลการประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน BCRC-SEA ครั้งที่ 1
(1) Mr. Aboejoewono Aboeprajitno ผูอํานวยการ BCRC-SEA ไดรายงานสรุปผล
การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 ณ กรุงจารกาตาร สาธารณรัฐอินโดนิเซียวา ในการ
ประชุมมีผูแทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสิงคโปร มาเลเซีย สาธารณรัฐ
อินโดนีเ ซีย สํ านัก เลขาธิ ก ารอนุสั ญ ญาบาเซล (SBC) เขารว มการประชุม และมีผู แ ทนจากสํ านัก
เลขาธิก ารอาเซียน และหนวยงานที่เ กี่ยวข องในสาธารณรัฐอิน โดนิเซียเข ารวมสัง เกตการณ โดยมีการ
พิจารณาเรื่องสําคัญ ไดแก
(1.1) การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน BCRC-SEA ซึ่งมีวาระคราวละ 4
ป และทําหนาที่ใหคําปรึกษาการดําเนินงานของ BCRC-SEA รับรองและตรวจสอบแผนธุรกิจ
(1.2) กรอบการใหบ ริการของ BCRC-SEA ควรลดความซ้ํ าซ อนในประเด็ น
สารเคมีและของเสียอันตราย และควรใหบริการครอบคลุมถึงประเทศที่ยังไมไดลงนามหรือใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญาบาเซลดวย (ในภูมิภาค SEA คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพมา)
(1.3) กลไกการประสานงาน กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ ปละ 1 ครั้ง
โดยกรรมการฯ ทุกทานตองรับผิดชอบคาใชจายการเขารวมประชุมของตนเอง
(1.4) แผนธุรกิจของ BCRC-SEA ป 2549-2553 ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนธุรกิจ
ที่ BCRC-SEA จัดทําขึ้น ซึ่งประกอบดวย 10 กิจกรรม อาทิ การจัดประชุมคณะกรรมการทุกป การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพิธีสารบาเซล การพัฒนาเว็บไซดของ BCRC-SEA การจัดทําทําเนียบของเสีย
อันตรายแหงชาติ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดฝกอบรมการลดการเกิด
ของเสีย อัน ตราย การปฏิ บัติ ตามอนุสัญ ญาบาเซล และการตรวจสอบของเสีย อัน ตราย การสํา รวจสาร
POPs ที่เสื่อ มสภาพ การศึกษา Clearing House อยา งไรก็ตาม แผนธุรกิ จดั งกล าวนี้เ ปน living
document สามารถปรับปรุงแกไขไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในการนี้ผูแทน WHO ไดตั้ง
ขอ สังเกตเรื่อ งกรอบความตกลงของ BCRC-SEA ควรครอบคลุมประเด็น ดา นนโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับของเสียอัน ตรายดว ย และไดแ จงใหทราบเกี่ยวกับการริเริ่มงานด านอนามัยสิ่งแวดลอมในกลุม
ประเทศสมาชิ กอาเซีย น สาธารณรัฐ ประชาชนจี น สาธารณรั ฐเกาหลี ญี่ ปุน และมองโกเลีย โดยความ
รวมมือระหว าง WHO และ UNEP ภายใตการริเริ่มดังกลาวไดมีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้น 6 สาขา ซึ่ง
รวมถึงคณะทํางานด านขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตรายด วย ดั งนั้น BCRC-SEA จึงควรพิจารณาการ
ดําเนินงานรวมกันอยางใกลชิดกับคณะทํางานชุดดังกลาว
(2) ที่ประชุมพิจารณาประเด็นขอสังเกตของผูแทน WHO แลวเห็นดวยที่ BRCR-SEA
ควรรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับหนวยงานระดับภูมิภาคและระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดย
ผูแทน UNEP/ROAP ไดเสนอความรวมมือ กับ BCRC-SEA ในโครงการ Sky-Hole Patching ที่นอกจาก
จะติดตามการลักลอบขนยายสารเคมีที่มีผลกระทบตอชั้นบรรยากาศโอโซนแลวยังรวมถึงการติดตามการ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายดวย ซึ่ง BCRC-SEA รับที่จะขยายเครือขายความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนขอมุลขาวสารกับหนวยงาน/โครงการตาง ๆ ตามกําลังทรัพยากรที่มีอยู
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2.2 ผลการดําเนิน งานตามแผนธุ รกิ จของ BCRC-SEA เมื่ อป 2549 และการพิจารณา
แผนงานในป 2550 และ 2551
(1) ผอ. BCRC-SEA ไดนําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผานมาซึ่งสรุปไดดังนี้
(1.1) ผลการดําเนิน งานตามแผนธุรกิ จของ BCRC-SEA เมื่ อป 2549 และ
แผนงานในป 2550 และ 2551
(1.1.1) การเสริม สรา งขี ดความสามารถ ไดแ ก การพัฒนาและบํารุง
รักษาเว็ บไซด การฝ ก อบรมพื้ นฐานให แ ก บุค ลากร BCRC-SEA และการเดิ นทางเข าพบหนวยงานที่
เกี่ยวของของภาคีในภูมิภาค ตามบทบาทหนาที่ในแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ปรึกษาหารือ และสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซลและการดําเนินงาน BCRC-SEA
(1.1.2) พันธกรณีการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล ไดแก การจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวั นที่ 27-28 กุมภาพันธ 2549 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพิธีสาร เมื่อ
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2549 การใหคําปรึกษาแกภาคีในการจัดทําทําเนียบของเสียอันตรายแหงชาติ ระหวาง
เดือนกรกฏาคม 2549 – มิถุนายน 2551 และการดําเนินโครงการจัดทําระบบการรวบรวมซาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ ระยะที่ 1 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 –กุมภาพันธ 2550 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการวัสดุที่มีแอสเบสตอสในองคประกอบอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เมื่อเดือนธันวาคม 2549
การฝกอบรมผูบริหารและเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายในการจัดการของเสียอันตรายและการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาบาเซล เปนประจําทุกป โดยเริ่มในชวงตนป 2550 การฝกอบรมเรื่อง การลดการเกิดของ
เสียอันตรายและการประเมินเทคโนโลยี ระหวางเดือนมกราคม -มิถุนายน 2550 การฝกอบรมเจาหนาที่
ศุลกากรในการตรวจสอบของเสียอันตราย เปนประจําทุกป โดยเริ่มในชวงตนป 2550 การใหคําปรึกษาใน
การสํารวจสาร POPs ที่หมดอายุการใช งานและเทคโนโลยีการกํ าจัดทําลาย ระหวา งเดือ นกรกฎาคม
2549 – ธันวาคม 2552 และการดําเนินโครงการ Clearing House Development Study เพื่อการ
แลกเปลี่ยนของเสียระหวางกัน ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2552
(1.1.3) การจัดการของเสียอันตรายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก การ
จัดทําแนวทางวิชาการในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหขอมูลและสรางความ
ตระหนักในจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส (ดําเนินการแลวเสร็จ) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 13-16 มิถุนายน 2550 เพื่อฝกอบรม
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ปรึกษาหารือ และสรางความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
(1.2) การประเมินสมรรถนะของ BCRC-SEA ใน 4 ดาน ตอไปนี้
(1.2.1) ดานโครงสรางองคกร BCRC-SEA เปนหน วยงานที่จัด ตั้งขึ้น
ภายใตรัฐบาลอินโดนิเซีย โดยกระทรวงสิ่งแวดลอม ตามกรอบความตกลงระหวางรัฐบาลอินโดนิเซียกั บ
SBC ตอมารัฐบาลอินโดนิเซียไดสรรหาผูอํานวยการเพื่อบริหารงาน BCRC-SEA ซึ่งประกอบดวย ที่
ปรึกษาดานวิชาการอาวุโส เลขาธิการ และผูจัด การการเงินและสารั ตถะ รวมทั้ง มีคณะกรรมการฯ ที่ให
คําปรึกษาการดําเนินงาน รับรองและตรวจสอบแผนธุรกิจ
(1.2.2) ดานบุคลากร BCRC-SEA มีบุคลากร 4 คน ไดแก ผูอํานวยการ
ที่ปรึกษาดานวิชาการอาวุโส เลขาธิการ และผูจั ดการการเงินและสารัตถะ ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาขณะนี้
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จํานวนบุคลากรยังพอเพียง แตเมื่อไรที่เริ่มดําเนินการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลที่
ตองดําเนินการเปนประจําทุกป ตามที่กําหนดในแผนธุรกิจแลว BCRC-SEA จําเปนตองเพิ่มบุคลากรอีก 1 คน
เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(1.2.3) ดานการเงิน ในป 2006 BCRC-SEA ได รับเงินอุ ดหนุนจาก
รู เ ป ย และได รั บ เงิ นสนั บ สนุ นในการดํ าเนิ น กิ จ กรรม
รั ฐ บาลอิ นโดนิ เ ซี ย เป น เงิ น 648,000,000
ตาง ๆ อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพิธีสาร เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส การจัดทําเว็บไซด ฯลฯ เปน
เงิน 154,055 เหรียญดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ไดใชจายเปนคาบุคลากร คาเดินทาง คาบริหารงาน BCRC-SEA
เปนเงิน 648,000,000 รูเปย และเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนเงิน 117,056 เหรียญดอล
ลารสหรัฐ โดยมียอดคงเหลือ เปนเงิน 37,010 เหรียญดอลลารสหรัฐ
(1.2.4) ด านบทบาทหนาที่ห ลั ก ซึ่ง ประกอบด ว ย การฝ ก อบรม การ
ถายทอดเทคโนโลยี ระบบขอมูลข าวสาร การใหคํ าปรึกษา และการเสริมสรางความตระหนัก ทั้งนี้การ
ดําเนินงานที่ผานมาในป 2006 และแผนที่จะดําเนินงานในป 2007 และ 2008 สรุปไดดังนี้
- การฝ กอบรม ไดแ ก การจัดฝกอบรมในการลดการเกิดของ
เสียอันตรายและการประเมิน เทคโนโลยี โดยมี ก ลุมเปาหมายคือ หนว ยงานผูมีอํ านาจ และกําหนดจะ
ในชว งต นป 2007 ซึ่ งขณะนี้อยูระหวางการจั ดทําข อเสนอโครงการ ดัง นั้น อาจต องเลื่ อนการจัดออกไป
ในช วงปลายป 2007 หรือ ตนป 2008 และการจัด ฝ กอบรมการตรวจสอบของเสียอันตราย โดยมี
กลุมเปาหมายคือเจาหนาที่ศุลกากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีกําหนดจะจัดทุกป ซึ่งจะเริ่มในป 2007
- การถายทอดเทคโนโลยี ไดแก การจัดฝกอบรมในการลดการ
เกิดของเสียอันตรายและการประเมินเทคโนโลยีนั้น จําเปนตองมีการประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่ สุ ดและทรั พยากรที่ มีอยู ในภูมิภาคก อนการออกแบบเนื้อหาการฝ กอบรม จึงต องเลื่ อนจาก
กําหนดการเดิมออกไปกอน
- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ในป 2006 ไดพัฒนาเว็บไซด
ที่มีอยูเดิม ขณะนี้การออกแบบและรวบรวมเนื้อหาขอมูลครบถวนสมบูรณแลวและอยูระหวางการทดสอบ
ระบบ ซึ่งคาดวาจะเริ่มใชงานไดในเดือนเมษายน 2007 นี้
- การใหคําปรึกษา ไดแก กิจกรรมการใหความชวยเหลือทาง
วิชาการเพื่อจัดทําทําเนียบของเสียอันตรายแหงชาติ ระหวางเดือนกรกฎาคม 2006 จนถึงเดือนมิถุนายน
2008 ซึ่ง ประสบปญหาดา นการเงิ นและความร วมมือ จากประเทศนํ าร องประเทศแรกในการสาธิตการ
จัดทํ าทํ าเนียบอย างต อเนื่ อง และโครงการจั ดทํ าระบบการรวบรวมซากโทรศั พท เคลื่ อนที่ ใ นมาเลเซี ย
สิงคโปรและไทย เริ่มดํ าเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2006 และโครงการระยะแรกควรแลวเสร็จเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2007 ที่ผานมา แตขณะนี้ไมมีการระบุบทบาทความเกี่ยวของที่ชัดเจนของ BCRC-SEA
ในโครงการดังกลาว
- การเสริ ม สร า งความตระหนั ก ได แ ก การจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งพิ ธี ส าร และการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการจั ด การวั ส ดุ ที่ มี แ อสเบสตอสใน
องคประกอบอยางเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม ดําเนิน การแลวเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม และธันวาคม 2549
ตามลําดับ โดย BCRC-SEA ไดรับผลตอบรับที่ดีตอผลที่ไดรับจากการประชุมเรื่องพิธีสาร และเรื่องแอส
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เบสตอสนี้ไมไดรวมอยูในแผนธุรกิจตั้งแตแรก แตไดรับมอบหมายจาก UNEP-DMB โดยความรวมมือ
จาก ILO
(1.3) กิ จกรรมอื่ น ๆ ได แก การสร างเครื อ ข ายระดั บภู มิ ภาค โดยได ดํ าเนิ น
บทบาทในฐานะทรั พยากรบุ คคลและเข าร วมการประชุ มเชิ งปฏิบัติการและการประชุมต าง ๆ ที่ จัดโดย
กระทรวงสิ่งแวดลอม อินโดนิเซีย SBC UNIDO UNEP และ WHO/FAO อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาคเรื่อง การจัดการของเสี ยอันตรายจากสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม
การประชุมเชิงปฏิบัติการแหงชาติเรื่อง การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสในอินโดนิเซีย ฯลฯ การสนับสนุนจาก
ผูเกี่ยวของ ในป 2550 BCRC-SEA ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอินโดนิเซีย เปนเงิน 950,000,000 รูเปย
หรือคิดเปน 150,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ และคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 ทั้งหมด
จากรัฐ บาลกั มพู ชา รวมทั้ งไดรับการสนับสนุน ในการดําเนิ นงานตามแผนป 2007 เกี่ ยวกับการจั ดทํ า
แนวทางวิ ชาการในการจั ดการของเสี ยปรอท และการจัดประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การเรื่อง กลยุ ทธ การระดม
ทรัพยากร
(2) ที่ประชุมไดพิ จารณาผลการดําเนินงานและแผนงานในป 2550 และ 2551 ที่
ผอ. BCRC-SEA เสนอแลวมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
(2.1) ผูแทนไทยเสนอวาในกิจกรรมการจัดฝกอบรมการลดการเกิดของเสียและ
การประเมิน เทคโนโลยี ควรพิจารณากลุมเปา หมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ งดวย ไมค วรจํ ากั ดอยูแ คเฉพาะ
หนวยงานผูมีอํานาจของภาคีอนุสัญญาบาเซลเทานั้น
(2.2) ผูแทนกัมพูชาไดรองขอ SBC ใหจัดหาทุ นสนับสนุนใหผุ แทนประเทศที่
มิใ ชภาคี ซึ่งไดแ ก ลาวและพมา ไดมีโ อกาสเขารว มการประชุ มคณะกรรมการกํ ากั บการดํ าเนินงาน
BCRC-SEA ดวย และขอให SBC ชวยใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นทางการเงินในการดําเนินงาน
BCRC-SEA ซึ่งผูแทน SBC ไดชี้แจงวาตามที่การดําเนินกิจกรรมของ BCRC-SEA ประสบปญหาดาน
การเงิน ดังนั้นจึงเปนความคิดที่ดีที่กิจกรรมตาง ๆ ควรจัดในลักษณะ back to back ซึ่งจะชวยไดในการ
ประหยั ด งบประมาณได ส ว นการเชิ ญ ประเทศที่ มิ ใ ช ภ าคี เ ข า ร ว มกิ จ กรรมของ BCRC-SEA ขึ้ น กั บ
งบประมาณที่มี หากเพี ยงพอก็ ส ามารถกระทําได นอกจากนี้ BCRC-SEA ไดรับการสนับสนุนให
ดําเนินการระดมทุนจากแหลงอื่น โดยไมขึ้นกับงบประมาณจาก SBC เทานั้น
(2.3) ผูแ ทนอินโดนิเซีย ไดส อบถามเกี่ ยวกับบทบาทของ BCRC-SEA ใน
โครงการจัดการซากโทรศัพทเคลื่อนที่ของ DOWA และปญหาอุปสรรคของ BCRC-SEA นอกเหนือจากจาก
เรื่องงบประมาณ ซึ่งSBC ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของโครงการ DOWA วาในบันทึกความเขาใจ
ระบุบทบาทของ BCRC-SEA ไวคือ การใหความชวยเหลือ DOWA ในการประสานกับประเทศภาคีในการ
ดําเนินโครงการเทานั้น นอกจากนี้ ผู แทนไทยได รายงานความคืบหน าของโครงการ DOWA ในส วนที่
เกี่ยวของใหที่ ประชุมทราบวา คณะทํางานจาก DOWA ไดเดินทางมาสํ ารวจขอมูลและเขาพบหารือกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทยเรียบรอยแลว ตั้งแตปลายเดือนมกราคม 2550 ซึ่งคณะทํางานจาก
DOWA จะจัดส งผลการสํารวจขอมูลให กับกรมควบคุมมลพิ ษต อไป แตขณะนี้ ยังไมไดรั บรายงานใด ๆ
อย า งไรก็ ต ามมี ข อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงการดั ง กล า วว า จากการเข า พบผู ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม (FTI) พบวาในประเทศไทยจะไม มีซากโทรศั พท เคลื่ อนที่ เกิ ดขึ้น เนื่องจากเมื่อ ซาก
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โทรศัพทเคลื่อนที่ตกรุนจะถูกขายทอดตลาดเปนสินคามือสอง และถูกสงออกไปขายเปนสินคามือสามและสี่
ในประเทศเพื่ อนบาน อาทิ กัมพูชา เวี ยดนาม ดังนั้นหากจะดํ าเนินโครงการในระยะที่สองตอไป ป จจัยที่
สําคั ญคื อการเลื อกประเทศที่เหมาะสมที่ เข าร วมโครงการ เพื่ อจั ดทํ าระบบการรวบรวมและจั ดการซาก
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(2.4) ผูแทน UNEP/ROAP ไดเสนอการใหความรว มมือแก BCRC-SEA ใน
กิ จ กรรมการจั ด ฝ ก อบรมแก เ จ า หน า ที่ ศุ ล กากรซึ่ ง ระบุ ใ นแผนธุ ร กิ จ เนื่ อ งจาก UNEP/ROAP มี
ประสบการณการจัดฝกอบรมศุลกากรมากอน
(2.5) ผูแทน BCRC-SEA ไดขอให SBC อธิบายเกี่ยวกับฐานะของ BCRC Asia &
Pacific ณ กรุงปกกิ่ง และ BCRC-SEA เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตถือเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย
แตไมมีความชัดเจนวา BCRC-SEA เปนสวนหนึ่งของ BCRC Asia & Pacific หรือไม ซึ่งผูแทน SBC ได
ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา กรอบความตกลงในการจัดตั้ง BCRC-SEA นั้นชัดเจนวาตองใหบริหารครอบคลุม
ทั้ง 10 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกฉียงให ในขณะที่ BCRC Asia & Pacific ไดรับการคาดหมายวาจะจัดตั้ง
ขึ้ นใน ฐานะศู นย ประสานงานอนุ สั ญญาบาเซลสํ าหรั บภู มิ ภาคเอเชี ย -แปซิ ฟ ก (Basel Convention
Coordinating Center for Asia & Pacific) แตเนื่องจากขณะนี้กรอบความตกลงในการจัดตั้ งศูนย
ประสานงานอนุสัญญาบาเซลดังกลาวกับประเทศเจาภาพยังไมไดขอสรุป ทําใหสถานภาพยังไมชัดเจน
(2.6) ผูแทน BCRC-SEA ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (Stakeholder’s satisfaction criteria) ตอการดําเนินงานของ BCRC-SEA
และระดับความพึงพอใจในปจจุบัน ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ ไดกลาวเสริมวาถึงแมวาผูแทน SBC ได
แสดงความพึงพอใจในสมรรถนะของ BCRC-SEA ในปจจุบันแลว แตผูแทน BCRC-SEA ตองการกําหนด
เกณฑการประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่ชัดเจน เพื่อใหการประเมินระดับความพึงพอใจไดอยาง
ตรงเปาประสงค มากยิ่งขึ้น ในการนี้ ผูแทนอินโดนิเซียไดสอบถามวามีแนวทางเกี่ยวของกั บการประเมิ น
สมรรถนะขอ BCRC ที่ SBC ไดจัดทําขึ้นหรือไม ซึ่งผูแทน SBC ไดชี้แจงวาขณะนี้ยังไมมีเกณฑดังกลาว
แตเนื่องจากในระหวางการประชุม COP8 ณ กรุงไนโรบี ที่ผานมา ไดมีการหารือกันเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของการสนับ สนุน ทุนกั บสมรรถนะของ BCRC และอาจมีก ารจัดทํ าเกณฑดังกล าวขึ้นภายในปนี้ จึง
เสนอแนะ ผอ. BCRC-SEA จัดทําขอเสนอเกี่ยวกับเกณฑดังกลาวตอไป ทั้งนี้ผูแทนอินโดนิเซียไดเสนอให
BCRC-SEA ดําเนินการประเมินความพึงพอใจโดยสงแบบสอบถามใหภาคีตอบและรายงานผลในการประ
ชุครั้งตอไป ในขณะที่ผูแทนกัมพูชามีความเห็นวาการจัดทําเกณฑไมใชเฉพาะแต BCRC-SEA เทานั้นแต
ควรเป น BCRC ทั้งหมดรวมกันจัดทําขึ้น มิฉะนั้นเปนการไมยุติธรรมตอ BCRC-SEA ที่ถู กกดดั นมาก
เกินไปใหตองพั ฒนาเกณฑขึ้นเองลําพั ง สําหรับประเด็นนี้ SBC ควรเสนอใหที่ประชุม COP ครั้งต อไป
พิจารณา เกณฑการประเมิ นสมรรถนะของ BCRC ควรรวมถึงความยั่ง ยืนในระยะยาวดวย โดยขึ้ นกับ
SBC ใหนอยที่สุด และควรมีแผนงานความยั่งยืนควบคูไปดวย ดังนั้นคณะกรรมการฯ ควรใหคําแนะนําแก
BCRC-SEA จะทําใหเกิดความยั่งยืนไดอยางไร เพื่อไมใหเดินตามรอยความผิดพลาดของ BCRC อื่น ๆ
อยางไรก็ตาม ผอ. BCRC-SEA ยอมรับขอเสนอในการพัฒนาเกณฑการประเมินสมรรถนะ BCRC และ
หวังวางานของ BCRC-SEA จะเปนประโยชนตอ BCRC อื่น ๆ ดวย
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(2.7) ในประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนของ BCRC ผูแทนมาเลเซีย ไดเสนอใหที่
ประชุ มควรกํ าหนดและระดมสมองวาทรัพ ยากรอะไรบ างที่จํา เปน ในการดํ าเนิน งานเรื่อ งดัง กลาว ซึ่ง
ผูแทน WHO ไดแสดงความปรารถนาให BCRC มีบทบาทสําคัญในทามกลางองคการระดับภูมิภาคอื่นๆ
โดย BCRC-SEA ตองรวมมืออยางใกลชิดกับสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเชื่อมโยงและเขาไปมีบทบาท
ในกิจกรรมการจัดฝกอบรมตาง ๆ ของอาเซียนตอไป ทั้งนี้ผูแทนอินโดนิเซียไดสอบถามวา BCRC-SEA
จะเปนหนว ยงานอิสระอยางแทจริงไดอ ยางไร เนื่องจากขณะนี้รัฐ บาลอิน โดนิเซียใหเงินสนับสนุนใหกั บ
BCRC-SEA แตหากหยุดการสนับสนุนเมื่อไร BCRC-SEA จะอยูรอดไดอยางไร ซึ่งผูแทน SBC ไดชี้แจง
ประเด็นดังกลาววา ตามขอ 14 ของอนุสัญญาบาเซลแลว เปนพันธกรณีของภาคีในการสนับสนุน BCRC
และเป น ความจริ ง ที่ ว า ป จ จุ บั น ประเทศพั ฒ นาแล ว ให ทุ น สนั บ สนุ น ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาลดน อ ยลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ เชน จากสถานภาพที่พัฒนานอย
เปนพัฒนาแลว เปนตน ดังนั้น BCRC จึงควรพยายามพัฒนาการใชประโยชนผูเชี่ยวชาญรวมกัน (pool
of experts) ระหวางภูมิภาค รวมทั้งไดก ลา วเนนวา ตามกรอบความตกลงในการจัดตั้ ง BCRC-SEA
รัฐบาลอินโดนิเซียตองใหการสนับสนุน BCRC-SEA ตราบเทาที่ BCRC-SEA ยังตั้งอยู ณ สาธารณรัฐอิน
โดนิเซีย ในการนี้ประธานคณะกรรมการฯ สรุปว าการใหประเทศสมาชิกทั้งหมดสนับสนุนแผนงานการ
ฝก อบรมของ BCRC-SEA ตอ งการแผนงานละเอีย ด ซึ่ งขอให BCRC-SEA พิ จารณาประเด็ นในการ
กําหนดเกณฑประเมินสมรรถนะ BCRC ที่จะจัดทําขึ้นดวย
2.3 เรื่องอื่น ๆ
(1) สืบเนื่อ งจากมติการประชุ มครั้ง ที่ 1 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวมีม ติ
เห็นชอบขอเสนอของ ผอ. BCRC-SEA เกี่ยวกับการกําหนดองคประชุมอยางนอยตองมีกรรมการฯ เขา
กับรวมประชุมอยางนอย 3 คน
(2) ผูแทนกัมพูชามีขอคิดเห็นวาคณะกรรมการฯ ควรจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ตอเนื่องหรือ back to back กับวาระการประชุมอื่น ๆ โดยผูแทนอินโดนิเซีย เวียดนาม และไทยเห็นดว ย
กั บขอ คิ ดเห็ นดังกล าว โดยผู แ ทนไทยได เ สริมว าเนื่อ งจาก BCRC-SEA เพิ่ ง จัด ตั้ ง ขึ้น จึง จําเปน ที่
คณะกรรมการฯ ควรจัดประชุมเปนประจําทุกป เพื่อติด ตามการดําเนินงานและพิจารณาหนทางในการ
สนับสนุนให BCRC-SEA สามารถดําเนินงานไดอยางยั่งยืน ซึ่งมาเลเซียไดสนับสนุนขอเสนอของไทย
ทั้งนี้อินโดนิเซียไดยื่นขอเสนอใหจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งตอไปตอจากการประชุม COP9
(3) ผูเชี่ยวชาญของ BCRC-SEA ไดสรุปผลการปรับปรุงแผนงานในป 2007 และ
2008 ของ BCRC-SEA วาที่ประชุมเห็ นชอบในหลั กการการดําเนินกิจกรรมตา ง ๆ ตามที่กําหนดไวใ น
แผน โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอใหเพิ่มเติมกิจกรรมตอไปนี้
(3.1) จัดทําเกณฑการประเมินสมรรถนะของ BCRC ใหแลวเสร็จใน 1 ป
(3.2) ประสานความรวมมือในลักษณะเครือขาย/หุนสวนความรวมมือกับองคการ
ระดับภูมิภาคตาง ๆ อาทิ อาเซียน WHO WCO RILO ฯลฯ
(3.3) พัฒนาฐานขอมูลแหลงทุนและผูชี่ยวชาญของBCRC-SEA
(3.4) ศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนเพื่อจัดทําแผนฝกอบรมระดับภูมิภาคที่ยั่งยืน
(3.5) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธในการระดมทรัพยากร
(3.6) ดําเนินโครงการจัดการของเสียแอสเบสตอสและปรอท

