รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ 1/2549
วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2549
หองประชุม 203 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
1. นายอดิศักดิ์ ทองไขมุกต
ประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายบัณฑิต ตันเสถียร
รองประธานอนุกรรมการ
นักวิทยาศาสตร 8ว
แทนผูอํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. นางเอื้อนพร ภูเพ็ชร
อนุกรรมการ
พนักงานการสินคา 11 ฝายสินคา การทาเรือแหงประเทศไทย
4. นายพิทักษ วัฒนพงศพิศาล
อนุกรรมการ
เจาพนักงานตรวจทา 7ว
แทนผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
5. นายสมศักดิ์ เตรียมแจงอรุณ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่การทูต 7 กรมองคการระหวางประเทศ
6. นางสาวอรชา ธนากร
อนุกรรมการ
นิติกร 7 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
7. นางนภาพร แดดภู
อนุกรรมการ
นิติกร 8ว กรมการประกันภัย
8. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
9. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
อนุกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
10. นางสาวศิรกาญจน ศรีเลขา
อนุกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
นักวิทยาศาสตร 8ว สํานักควบคุมวัตถุอนั ตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ผูเขารวมประชุม
1. นายอราม พันธุวรรณ
2. นางสาวนวนุช ทองแปน
3. นางสาวมกรา ทัพพุน
4. นายธีรวัฒน อุดมจินดาสวัสดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4 กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผูอํานวยการสวนพิธีการนําเขา กรมศุลกากร
2. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ผูอํานวยการกองนิติกร กรมควบคุมมลพิษ
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 และ
มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 สรุปผลการประชุมหารือกับศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ประเทศอินโดนีเซีย) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจาก Mr. Aboejoewono
Aboeprajitino ผูอํานวยการศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดประสาน
มายังกรมควบคุมมลพิษวาผูอํานวยการศูนยฯ และ Mr.D.Wardhana ผูเชี่ยวชาญของหนวยงานที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซลในประเทศไทย เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับแผนธุรกิจของศูนยฯ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรจะดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงขอใหกรมฯ
จั
ด
ห
า
รื
อ
ผูแทนศูนยฯ กับหนวยงานในประเทศ กรมฯ จึงไดประสานจัดประชุมหารือเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549
โดยมีผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจ และผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ใน
ฐานะศูนยประสานงาน สรุปผลการประชุมไดดังนี้
1. การจัดตั้งศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Basel
Convention Region Center,Sountest Asia,BCRC-SEA) ตามขอ 4 ของอนุสัญญาบาเซล และตามมติ
ขอตัดสินใจที่ III/19 ที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 3 เห็นชอบใหอินโดนีเซียเปนเจาภาพ
ศู นย ภูมิภ าคของอนุ สั ญ ญาบาเซลอี กหนึ่ ง ประเทศ โดยประเทศอิ นโดนีเ ซีย ไดจัด ทํ าข อตกลงจั ดตั้ ง
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2. วิสัยทัศนของ BCRC-SEA เพื่อเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือในการ
สนั บ สนุ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาบาเซลในภู มิ ภ าค ให ส ามารถจั ด การของเสี ย อั น ตรายอย า งเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
3. บทบาทหนาที่ของ BCRC-SEA ไดแก การฝกอบรมการฝกอบรม (Training) การ
ถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information) การให
คําปรึกษา (Consulting) และการเสริมสรางความตระหนัก (Awareness Raising)
4. บุคลากร ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการซึ่งไดรับการแตงตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2549 2)
เจาหนาที่ ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญตองไดรับการคัดเลือกจากผูอํานวยการตามความเหมาะสม และ 3)
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานศูนยฯ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยฯ พัฒนาและ
สนับสนุ นการจัดทําและดํ าเนินงานตามแผนธุรกิจของศูนยฯ และเพื่อเพิ่มการสนับสนุนจากภาคีใ น
ภูมิภาค ประกอบดวยสมาชิก 5 คน ที่ถูกเลือกจากภาคีในภูมิภาค (โดยตองมีผูแทนของอินโดนีเซียเขา
รวมดวยอยางนอย 1 คน) โดยมีวาระการทํางาน 4 ป และคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมครั้งที่ 1
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ขอตกลงการตั้งศูนยฯ มีผลใชบังคับ ซึ่งจะตองทําการเลือกประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการโดยมติเอกฉันทและประธานกรรมการจะตองจัดการประชุมอยางนอย 1 ครั้ง
ภายใน 2 ป หรือเมื่อมีการรองขอ
โดยหมุนเวียนจัดการประชุมในแตละประเทศที่เขารวมเปน
คณะกรรมการกํากับฯ โดยการสนับสนุนคาใชจายจากประเทศเจาภาพ ทั้งนี้ ศูนยประสานงานอนุสัญญา
บาเซล ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได ข อให ภ าคี ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เ สนอผู แ ทนเพื่ อ เป น
คณะกรรมการกํากับฯ โดยเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2549 มีภาคีที่เสนอชื่อผูแทนเขารวมในคณะกรรมการ
กํากับแลวจํานวน 3 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา และเวียดนาม ขณะนี้กําลังรอการเสนอชื่อจากภาคี
อื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดแจงวาจะสามารถใหคําตอบไดภายใน 2
สัปดาห เนื่องจากตองหารือกับคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลกอน
5. ภารกิจของ BCRC-SEA ประกอบดวย การฝกอบรม การถายทอดเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การใหคําปรึกษาและการเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการของเสีย
อันตราย โดยจะมีแผนการดําเนินการตอเนื่อง ใหเปนศูนยขอมูลที่ทันสมัยและตอบสนองความตองการ
ภายในภูมิภาค การใหบริการเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ซึ่งมุงเนนการฝกอบรม Trainer รวมทั้ง
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา รวบรวมและเผยแพรขอมูลดานของเสียอันตรายและ
ของเสี ย อื่ น ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม จั ด ทํ า ระบบข อ มู ล และดู แ ลการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ประสานงานกันสหประชาชาติและหนวยงานภายใต UN เพื่อประสานงานกิจกรรม
พัฒนาและดําเนินโครงการตามขอกําหนดอนุสัญญาฯ ประสานความรวมมือกับความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมอื่นตามความเหมาะสม และพัฒนายุทธศาสตรเกี่ยวกับการเงินที่ยั่งยืน โดยจะพยายามขอรับ
การสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมจากแหลงทุน GEF UNIDO JICA CIDA World Bank และประสาน/
ระดมทรัพยากรบุคคล เงินทุน และเครื่องมือตางๆ เพื่อชวยเหลือภาคีในการแกไขปญหาเมื่อมีการรอง
ขอ
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6. ศูนยภูมิภาคฯ และผูแทนฝายไทยไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆ ไดแก
6.1 การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
6.2 หนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยประสานงาน และหนวยงานผูมีอํานาจของ
ภาคีในปจจุบัน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลในปจจุบัน
6.3 ขอมูลการสํารวจของเสียอันตรายและสถานภาพการจัดการปจจุบัน
6.4 สถานที่จัดการของเสียอันตรายในปจจุบันและที่กําลังกอสรางหรือวางแผน
จัดตั้ง
6.5 ประสบการณปญหาและวิธีแกไขปญหาการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
6.6 ความรว มมือกับนานาชาติในการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล และการ
จัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ ในปจจุบันและอนาคต
6.7 การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ป 2549 ซึ่งฝายไทยไดเสนอ
ใหมีการทบทวนบทบาทและรูปแบบศูนยฯ ในปจจุบันและอนาคต โดยควรยกระดับเปน ศูนยความเปนเลิศ
ดานการจัดการของเสียอันตรายในภูมิภาคเอเชีย (Asian excellent center for hazardous waste
management) เนื่องจากศูนยฯ ตองเปนที่ปรึกษาใหกับประเทศภาคีในภูมิภาค เรื่องการจัดการของเสีย
อันตรายและปฏิบัติตามอนุสัญญา และควรเปนผูนําในการจัดทําระบบ/กลไกการปองกันการขนสงของ
เสียอยางผิดกฎหมาย ตลอดจนเปนศูนยขอมูลการจัดการของเสียอันตรายในภูมิภาค ทั้งนี้ควรศึกษารูป
แบบของ Asian Network for Prevention of Illegal Transboundary Movement of Wastes ซึ่ง
กระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน ที่ไดมีการริเริ่มขึ้นและเมื่อ Asian Network ไดตั้งขึ้นและมีความ
เขมแข็งแลว รัฐบาลญี่ปุนมีความตั้งใจที่จะถายโอนความรับผิดชอบใหกับศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ใหดําเนินงานตอไป ซึ่งยังไมแนวาจะเปนที่จีนหรืออินโดนีเซีย ดังนั้น ศูนย
ภูมิภาคฯ ควรประสานกับกระทรวงสิ่งแวดลอมประเทศญี่ปุน เพื่อหารือเรื่องดังกลาว
6.8 นอกจากนี้ ฝายไทยไดมีขอแนะนําสําหรับการจัดทําแผนธุรกิจของศูนยฯ
วาควรมีการกําหนดกรอบแผนระยะยาว และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการรายป แตสิ่งที่สําคัญคือการจัดทํา
กลไกทางการเงินของศูนยฯ สําหรับประเด็นความตองการความชวยเหลือทางวิชาการ ฝายไทยไดเสนอแนะ
วาควรมีการจัดดูงานเพื่อศึกษาสถานที่จัดการของเสียเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภูมิภาค และการทบทวน
การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฝายไทยจึงเสนอใหศูนยฯ ศึกษารูปแบบของ
กองทุนซึ่งสํานักเลขาธิการฯ ไดดําเนินการไวแลววาจะขยายผลมาใชเปนกลไกทางการเงินใน ภูมิภาคได
อยางไร หากเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงของเสียอันตรายขามแดน มากกวาจะจัดตั้งกองทุนขึ้นใหม
6.9 ผู แ ทนกรมองค ก ารระหว า งประเทศได ตั้ ง ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ฐานะของ
ศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลเปนสาขาของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล หรือเปนองคกรระหวาง
รัฐบาลระดับภูมิภาค (องคกรอิสระ) ซึ่งมีเอกภาพและดําเนินการแยกจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบา
เซล แตมีความสัมพันธกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 การเลือกสรรผูแทนไทยเขารวมในคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานศูนย
ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล ประเทศอินโดนีเซีย
ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได นํ า เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการเสนอชื่ อ ผู แ ทนไทยเข า ร ว มใน
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล ประเทศอินโดนีเซียวา สืบเนื่องจาก
กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซล (Focal
Point) ไดรับหนังสือจาก
ศู น ย ภู มิ ภ าคอนุ สั ญ ญาบาเซล ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ได มี ห นั ง สื อ ถึ ง ศู น ย ป ระสานงาน
อนุสัญญาบาเซลในประเทศตางๆ ในภูมิภาคฯ เพื่อเชิญสงผูแทนเขารวมในคณะกรรมการกํากับการ
ดําเนินงานของศูนย โดยประเทศภาคีซึ่งเสนอชื่อผูแทนและไดรับการคัดเลือกเขารวมในคณะกรรมการฯ
จ
ะ
ต
อ
ง
รั
บ
ผิ
ด
ช
อ
บ
คาใชจายของกรรมการในระหวางปฏิบัติหนาที่ดวย กรมฯ จึงมีหนังสือเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการของเสียอันตราย/อนุสัญญาบาเซล หนวยงานในคณะอนุกรรมการฯ และสถาบันการศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับของเสียอันตราย รวม 10 หนวยงาน เสนอชื่อผูแทนที่มีคุณสมบัติเปนผูเชี่ยวชาญ
ที่เปนที่ยอมรับและประสบการณในดานการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น พรอมสงรูปถายและ
ประวัติ (Curriculum Vitae) เปนภาษาอังกฤษ เพื่อกรมควบคุมมลพิษจะไดรวบรวมและนําเสนอ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล พิจารณาสรรหาผูแทนไทยที่เหมาะสม เขารวมในคณะกรรมการ
ดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ปรากฎวามีหนวยงานที่ประสงคจะเสนอชื่อผูแทน รวม 4 หนวยงาน ไดแก
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดเสนอชื่อ ดร.ปยาณี ตั้งทองทวี นักวิทยาศาสตร 8ว สังกัด
สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6 โดยมีประสบการณความเชี่ยวชาญทางดานของเสียอันตรายและ
อนุสัญญาตางๆ เชน อนุสัญญาเวียนนา พิธีสารเกียวโต อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัม และ
อนุสัญญาสตอกโฮลม
2) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเสนอชื่อ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย อาจารยประจําคณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร โดยมีประสบการณความเชี่ยวชาญทางดานของเสียอันตราย และมีงานเขียน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับของเสียอันตราย
3) กรมควบคุมมลพิษ ไดเสนอชื่อ นางสุณี ปยะพันธุพงศ ผูอํานวยการสํานักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย โดยมีประสบการณการทํางานเปนเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
อนุ สั ญ ญารอตเตอร ดั ม และอนุ สั ญ ญาสตอกโฮล ม รวมทั้ ง การเป น ผู แ ทนไทยเข า ร ว มการประชุ ม
อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮลม และ SAICM นานาชาติตางๆ เชน การประชุม
4) กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดเสนอชื่อ นายปกรณ ประเสริฐวงษ นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมทางทะเล สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา โดยมี
ประสบการณความเชี่ยวชาญทางดาน marine oil spill
ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัด 1) - 3) ยินดีรับผิดชอบคาใชจายของผูแทนที่เสนอหากไดรับเลือก
เปนผูแทนไทยเขารวมในคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนยภูมิภาคฯ
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ฝายเลขานุการไดใหขอมูลที่ประชุมเพิ่มเติมวา ขณะนี้ผูแทนประเทศภาคีในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจํานวน 3 ประเทศที่ไดเสนอชื่อผูแทนเขารวมในคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
ของศูนยภูมิภาคฯ ไดแก บรูไน กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งนี้หากประเทศภาคีอนุสัญญาบาเซลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN 10 ประเทศ ยกเวน ลาวและพมา ที่มิไดเปนภาคีอนุสัญญาบาเซล)
ซึ่งมี 8 ประเทศเสนอชื่อผูแทนเขารวมทั้งหมดจะตองมีการคัดเลือกผูแทนเปนคณะกรรมการฯ ใหเหลือ 5 คน
ที่ประชุมไดตกลงพิจารณาเลือกสรรผูแทนไทยฯ ควรมีหลักเกณฑการพิจารณา สรุปไดดังนี้
1. ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ มีความเห็นวาควรพิจารณาผูมีคุณสมบัติที่ตรงและ
ปรึกษาหารือกันเพื่อใหไดประชามติ
2. ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความเห็นวาควรใชคุณสมบัติของผูแทนประกอบกับ
ความสอดคลองกับบทบาทภารกิจหลักของหนวยงานสังกัดของผูแทนเปนเกณฑสําคัญในการพิจารณา
เลื อ กสรร และได เ สนอชื่ อ นางสุ ณี ป ย ะพั น ธุ พ งศ ผู แ ทนจากกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะศูนยขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีดานของเสียอันตราย และ
ของเสียอื่น
3. ผูแทนการทาเรือแหงประเทศไทย มีความเห็นดวยกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาควร
พิ จ ารณาบทบาทของศู น ย ภู มิ ภ าคฯ เป น หลั ก ต น สั ง กั ด ของผู แ ทนมี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ
ศูนยภูมิภาค
4. ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี มีความเห็นดวยกับผูแทนการทาเรือแหง
ประเทศไทยวาการพิจารณาจําเปนตองดูความเชื่อมโยงของศูนยภูมิภาคฯ กับคณะอนุกรรมการฯ หากผุ
แทนสามารถเชื่อมโยงและใหขอมูลตามความเห็นของคณะอนุกรรมการได จะเปนประโยชนในการ
ดําเนินงานของอนุสัญญาบาฯ เปนอยางมาก แตหากไดบุคคลที่เชื่อมโยงไมไดจะเปนปญหาในการ
ดําเนินงานในอนาคต
ที่ประชุม พิจารณาตามหลักเกณฑขางตนแลว มีความเห็นดังนี้
1) ผูแทนจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี มีความเชียวชาญทางดาน marine oil
spill ไมตรงกับงานของอนุสัญญาบาเซลโดยตรง
2) ผูแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ก็อาจเขาขาย เนื่องจากกิจกรรมหลักของศูนย
มติที่ประชุม เห็นชอบให นางสุณี ปยะพันธุพงศ ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
เปนผูแทนไทยเขารวมในคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนยภูมิภาค
อนุสัญญาบาเซล ประเทศอินโดนีเซีย โดยในการปฏิบตั ิงาน ผูแทนตองรับนโยบายวาคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาบาเซลประกอบการนําเสนอทาทีในการประชุมคณะอนุกรรมการและรายงานผลการประชุมตอ
คณะอนุกรรมการทุกครั้ง ทัง้ นี้ ไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษในฐานะศูนยประสานงานของประเทศ
ไทยมีหนังสือแจงชื่อผูแทนใหศูนยประสานงานของอินโดนีเซียทราบและนําเสนอคณะกรรมการควบคุม
มลพิษทราบตอไป
4.2 การพิจารณาคําขอผอนผันการนําเขาซากแบตเตอรี่ (Lead acid battery) จาก
ตางประเทศ
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ฝ า ยเลขานุการฯ ได นําเสนอใหที่ ป ระชุมพิจารณา เรื่อง การขอผ อ นผั นการนําเขา ซาก
แบตเตอรี่ (Lead acid battery) จากตางประเทศ วา บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)
มี ห นั ง สื อ ถึ ง คณะอนุ ก รรมการประสานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มและอุ ต สาหกรรมและคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อพิจารณาผอนผันนํากลับซากแบตเตอรี่ (Lead acid battery) ที่สงไปขายยัง
ประเทศญี่ปุนกลับประเทศไทย และหางหุนสวนจํากัด วงศตระกูลโลหะกิจ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอหารือเกี่ยวกับการนําเขาแบตเตอรี่เกาจากกลุมประเทศ
สมาชิกตามอนุสัญญาบาเซล
การนํ าเขาซากแบตเตอรี่ มี กฎระเบีย บที่เ กี่ย วของ ไดแก มติ คณะกรรมการสิ่งแวดล อม
แหงชาติ ครั้งที่ 6/2536 เห็นชอบใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการกําหนดมาตรการหามนําเขา
แบตเตอรี่ใชแลวหรือแผนธาตุที่อยูในแบตเตอรี่มาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตะกั่วแทง ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 กํ า หนดให ซ ากแบตเตอรี่ จั ด เป น วั ต ถุ อั น ตรายประเภทที่ 3 ซึ่ ง ในการนํ า เข า ต อ งได รั บ
ใบอนุญาต และปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการนําเขาของเสียเคมีวัตถุ
ที่เปนของเสียอันตรายเขามาในราชอาณาจักร ลงวันที่14 พฤษภาคม 2539 ซึ่งกําหนดใหการนําเขาของ
เสียเคมีวัตถุเขามาในประเทศตองนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเทานั้น และอนุญาตใหนําเขาจาก
ประเทศที่ใหสัตยาบันตออนุสัญญาบาเซลเทานั้น และขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซล กําหนดให Waste
lead acid battery, whole or crushed จัดเปนของเสียลําดับที่ A1160 (List A) ในภาคผนวก 8 ของ
อนุสัญญาฯ โดยมติขอตัดสินในที่ III/1 ที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2538 เห็นชอบกับขอแกไขอนุสัญญาโดยใหเพิ่มขอความในขอ 4 ของอนุสัญญาวา หามประเทศที่มี
รายชื่อตามภาคผนวก VII (ประเทศในกลุม OECD, EC และ Liechtenstein) สงของเสียอันตรายที่
กําหนด ไปยังประเทศนอกกลุมเพื่อการกําจัดขั้นสุดทาย และเพื่อการแปรสภาพหรือนํากลับมาใชใหม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 แตยังไมมีผลบังคับใช
กรณี ข องบริ ษั ท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จํ า กัด (มหาชน) กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได ขอข อมู ล
เพิ่มเติมจากบริษัทฯ สรุปไดวา บริษัทฯ ตองการขอผอนผันการนํากลับซากแบตเตอรี่ประเภท deep
cycle สําหรับรถโฟลคลิฟท ยี่หอ TSB น้ําหนัก 700 กิโลกรัมตอเซต ที่สงไปขายยังประเทศญี่ปุน โดยมี
แบตเตอรี่สงไปขายระหวางป 2548 - 2550 จํานวน 300, 1,000 และ 1,500 เซต ตามลําดับ เนื่องจาก
รัฐบาลญี่ปุนจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิล โดยบังคับใหผูประกอบการตองมีการเรียกคืนซากจาก
ผู บ ริ โ ภค และกรณี นํ า เข า จะต อ งมี ก ารส ง ซากแบตเตอรี่ ก ลั บ คื น ผู ผ ลิ ต ซึ่ ง จะมี ผ ลในป พ.ศ.2549
ซากแบตเตอรี่ที่นํากลับมาปรับแกฯ จะนําไปเขากระบวนการหลอมตะกั่วเพื่อนํากลับมาใชใหมที่บริษัท
ไทยนัน เฟอรัสเมทัล จํากัด และหนวยงานรับผิดชอบสามารถตรวจสอบยืนยันวาเปนซากแบตเตอรี่ของ
บริษัทไดจาก waranty card, serial number และ commercial invoice อยางไรก็ตาม กรมฯ ได
สอบถามขอมูลกับ Japan External Trade Organization (JETRO) แลวพบวา ปจจุบันประเทศญี่ปุนยัง
ไมมีขอบังคับหรือขอกําหนดที่ใหผูสงออกตองรับซากแบตเตอรี่กลับคืน จากขอมูลดังกลาว กรมฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวา ในการขอผอนผันการนํากลับซากแบตเตอรี่ที่สงไปขายยังประเทศญี่ปุนของบริษัท
ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) มีขอเสนอในการพิจารณาดําเนินการได 3 ทางเลือก คือ (1) การ
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กรณีของหางหุนสวนจํากัด วงศตระกูลโลหะกิจ กรมควบคุมมลพิษไดศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของสรุปไดวา หางหุนสวนฯ ขอนําเขาซากแบตเตอรี่ทั้งประเภท deep cycle เชน
แบตเตอรี่รถยกไฟฟาและรถเข็น ไฟฟา และ Shallow cycle เชน แบตเตอรี่รถยนตและจักรยานยนต
เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตะกั่วผสม สําหรับรองรับความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ผลิตแบตเตอรี่ เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบแบตเตอรี่ภายในประเทศไมเพียงพอกับปริมาณความตองการ
ตะกั่วผสมที่ผูประกอบการผลิตแบตเตอรี่ตองการใชในการผลิต ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลความตองการ
ตะกั่วของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งใชตะกั่วรีไซเคิลภายในประเทศเฉลี่ยประมาณ 50,000 ตันตอป
ปริมาณการผลิตตะกั่วของโรงงานหลอมตะกั่วซึ่งมีการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 40,000 – 60,000 ตันตอ
ป และความเพียงพอของวัตถุดิบซึ่งประมาณการจากซากแบตเตอรี่รถยนต และแผนธาตุและฝุนจาก
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ โดยสามารถนํามาผลิตเปนตะกั่วรีไซเคิลไดประมาณ 70,000 ตันตอป ปรากฏวา
ปริมาณซากแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นในประเทศมีความเพียงพอกับความตองการของโรงงานหลอมตะกั่ว
สําหรับใชในการผลิตตะกั่วรีไซเคิลใหกับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ แตปญหาความไมเพียงพอที่หางหุนสวนฯ
ระบุ อาจมีสาเหตุมาจากขณะนี้ยังไมสามารถจัดการซากแบตเตอรี่ใหสงไปกําจัดที่โรงงานหลอมตะกั่วได
ทั้งหมด อยางไรก็ตาม ขณะนี้ปริมาณการผลิตแบตเตอรี่แบบไมตองเติมน้ํากลั่นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําให
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ตองการตะกั่วบริสุทธิ์ในการผลิตมากกวาตะกั่วผสม และจากการที่แบตเตอรี่มี
สัดสวนตะกั่วบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น จึงทําใหรอยละของปริมาณตะกั่วที่ผลิตไดจากซากแบตเตอรี่ (yield) มาก
ขึ้นกวาเดิมดวย จากขอมูลดังกลาว กรมฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ในการขออนุญาตนําเขาซากแบตเตอรี่
จากตางประเทศของหางหุนสวนฯ มีขอเสนอในการพิจารณาดําเนินการได 2 ทางเลือก คือ (1) การหาม
นําเขา และ (2) การใหนําเขา ซึ่งกรมฯ ไดวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือกใหที่ประชุมพิจารณา
ฝายเลขานุการฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาใหขอคิดเห็นตอการขอผอนผันการนําเขาซาก
แบตเตอรี่ของทั้ งสองกรณี เพื่ อจะได นําเสนอคณะอนุกรรมการประสานการจั ดการสิ่งแวดลอมและ
อุตสาหกรรมและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม มีความเห็นวายังไมสมควรผอนผันการนําซากแบตเตอรี่เขามาในประเทศทั้งสองกรณี
เนื่องจาก ปจจุบันประเทศญี่ปุนยังไมมีกฎระเบียบใหประเทศผูผลิตตองรับคืนซากแบตเตอรี่กลับประเทศ
นอกจากนี้ปริมาณซากแบตเตอรี่ยังมีความเพียงพอกับความสามารถในการผลิตของโรงงานหลอมตะกั่ว
ถึงแมจะมีขอมูลกลาวอางวาซากแบตเตอรี่บางสวนไดสูญหายไปจากระบบรีไซเคิล แตก็ไมมีขอมูลยืนยัน
ชั ด เจน และการนํ า เข า ซากแบตเตอรี่ อ าจทํ า ให วั ต ถุ ดิ บ มี ป ริ ม าณเกิ น ความต อ งการของโรงงาน
หลอมตะกั่ว ทําใหซากแบตเตอรี่ในประเทศมีราคาต่ําลง ซึ่งจะทําลายวงจรการเรียกคืนซากและรีไซเคิล
ซากแบตเตอรี่ ทําใหเกิดการทิ้งและกําจัดอยางผิดวิธีและกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
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1. ผูแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เสนอใหกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และหนวยงานอื่นๆ ในคณะอนุกรรมการฯ หมุนเวียนผลัดเปลีย่ นกันเสนอผูแทนเขารวมการประชุม
อนุสัญญาบาเซล โดยขอรับการสนับสนุนการเงินจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล โดยจะเปน
หนวยงานใดขึ้นกับประเด็น/วาระที่จะมีการพิจารณาในการประชุมนั้นๆ
2. ผูแทนจากกรมองคการระหวางประเทศ กลาวชมฝายเลขานุการฯ ในการรวบรวมขอมูล
ภูมิหลังเสนอใหคณะอนุกรรมการประกอบการพิจารณาไดชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ 4.2
เลิกประชุมเวลา

16.30

น.

นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูจดรายงานการประชุม
นางสุณี ปยะพันธุพงศ
ผูตรวจรายงานการประชุม

