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-3เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางปราณี พันธุมสินชัย ประธานอนุกรรมการมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
1.1 เนื่ อ งจากผู อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การกากของเสี ย และสารอั น ตราย กรมควบคุ ม มลพิ ษ
อนุกรรมการและเลขานุการฯ ติดภารกิจเรงดวนเกี่ยวกับการจัดคลินิกสัญจรเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จ. ระยอง จึงไดมอบหมายนางสาวธีราพรฯ ทําหนา ที่เลขานุการการประชุม
ในครั้งนี้แทน
1.2 แกไขระเบียบวาระการประชุมจากเดิมโดยยายวาระที่ 3.1 การเตรียมความพรอมในการเขารวม
เปนภาคีพิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยา ยขามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Protocol) เปนวาระที่ 4.3 และขอถอนวาระที่ 4.4 เดิม รายงานสรุปขอมูล
ประจําปตามขอ 13 และขอ 16 ของอนุสัญญาบาเซล ประจําป 2008 ออกไปกอนเนื่องจากยังรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ ไมครบถวน
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะอนุก รรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 26-1/2551 เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2551
ฝายเลขานุการฯ ได จัด ทํา รายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการฯ ครั้งที่ 26-1/2551 เมื่ อวั นที่ 15
กันยายน 2551 แลวเสร็จและเวียนใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแลว เมื่อวั นที่ 7 ตุลาคม 2551 ซึ่ง
อนุก รรมการเห็น ควรใหปรั บแกร ายงานการประชุม ในบางประเด็นและฝา ยเลขานุการฯ ได ป รั บแกร ายงาน
ดังกลาวเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีขอแกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 26-1/2551 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2551
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปรายงานการประชุม Sixth session of the Intergovernmental Forum on Chemical
Safety: Future of IFCS ณ กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุม Sixth session of the Intergovernmental
Forum on Chemicals Safety: IFCS Forum VI เมื่อวันที่ 15-19 กันยายน 2551 ณ กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล ซึ่ง
จัด ขึ้น โดยมี วัตถุป ระสงคเ พื่อพิจารณาตัดสินใจบทบาทการทํา งานดา นสารเคมีของ IFCS ในอนาคต เพื่ อ
ลดความซ้ํ า ซ อ นในการจั ด การสารเคมี ใ นระดั บ โลก และพั ฒ นาให ยั ง คงเป น กลไกสํ า คั ญในการสนั บ สนุ น
กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมีระหวางประเทศ โดยพิจารณาทางเลือกที่คณะทํา งานเพื่อ
พัฒ นาเอกสารแนวทางประชุ มเสนอใหมี การรวม IFCS กับ International Conference on Chemicals
Management (ICCM) ขึ้น เพื่อใหโอกาสผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา และประเทศที่
มีการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ ไดแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารเคมีผาน
กลไกการอภิปรายที่เปดกวาง เปนแหลงใหขอมูลผลการศึกษาตางๆ และเสนอให Forum เปลี่ยนชื่อใหมจากเดิม

-4“Intergovernmental Forum on Chemicals Safety” เปน “International Forum on Chemical Safety” ซึ่งคงมีชื่อ
ยอ IFCS เหมือนเดิม รวมทั้งเรียกรองใหรัฐบาลตา งๆ องคกรระหว างประเทศ และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ
สนับสนุนดานทรัพยากรที่พอเพียง ทั้งในแงของเงินสนับ สนุน และที่ไมใชตัวเงินเพื่อใหการบูรณาการของ IFCS
เขาสู ICCM ประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ สิ่งที่ประเทศไทยตองดําเนินการตอไปตามมติที่ประชุมดังกลาวคือ ประสาน
ใหมีจุดยืน รวมกันในการพัฒนาให IFCS สามารถสงเสริมเปาหมายของ Strategic Approach to International
Chemicals Management; SAICM (2020 Goal) บรรลุผลสําเร็จ เพื่อใหมีการผลิตและใชสารเคมีในลักษณะที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ร างข อบั ง คั บใหม ของสหภาพยุ โรปเกี่ ยวกั บการจํ าแนกสารให เป นไปตามระบบของ
สหประชาชาติ
ฝา ยเลขานุการฯ ได ร ายงานใหที่ ประชุม ทราบรา งขอบัง คับ ใหมของสหภาพยุ โรปเกี่ยวกับ การ
จําแนกสารใหเปนไปตามระบบของสหประชาชาติซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดรับรายงานจากสถานเอกอัครทูต
ณ กรุงบรัสเซลล วา เมื่อวัน ที่ 3 กันยายน 2551 สภายุโรปไดลงคะแนนเสียงรับ รองรา งขอบังคับ (Regulation)
ของสหภาพยุ โรป เกี่ยวกั บการจําแนก การบรรจุ หีบห อ และการติดฉลากสารเคมี และสวนประกอบ เพื่ อใชแทน
กฎระเบียบ (Directives) เดิมจํานวน 3 ฉบับ โดยจะนําระบบ GHS (Globally Harmonized System on classification,
labeling and packaging of hazardous substances) ของสหประชาชาติมาปรับใชภายในสหภาพยุโรป โดย
กําหนดใหมีการปฏิบัติตามขอบังคับใหมโดยสมบูรณ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 สํา หรับ สารเคมี และภายใน
วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2558 สํา หรับ สารผสม (mixtures) โดยในช วงเปลี่ย นผา น สหภาพยุโรปจะใชทั้ง สองระบบ
ควบคู กัน ไป ก อนการยกเลิ กระเบียบเดิ มทั้ งสามฉบับดัง กล าวในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เพื่อ รักษาระดับ การ
ปองกันความปลอดภัยดานสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดลอมในการจัดการ การขนสง และการใชสารเคมี และใหมี
การปรับ เปลี่ยนไปสูร ะบบ GHS อยางราบรื่น ความแตกตางระหวางกฎระเบียบเดิมของสหภาพยุโรปกับระบบ
GHS ที่จะนํามาใชมีไมมากนัก ประเด็น ที่สหภาพยุโรปเพิ่มเติมในรางขอบังคับ ไดแก การหามทดลองสารเคมี
กับสัตว ยกเวนไมมีทางเลือกอื่นและจําเปนตองใชทดลองกับสัต วเพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอและนาเชื่อถือ และ
วิสาหกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMEs) สามารถจา ยคาธรรมเนียมตามอัตราที่ต่ําลงไดโดยสามารถร องขอ
อยางเปนความลับ รวมทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปตกลงที่จะสนับสนุนการปรับ
การจําแนกและการติดฉลากสารที่เปนพิษที่สะสมในรางกายไดยาวนานและยาวนานมาก ในระดับสหประชาชาติ
โดยที่ประชุมมีขอเสนอใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามระบบ GHS ของประเทศไทยมา
รายงานในการประชุมครั้งตอไปดวย
มติที่ประชุม รับทราบรางขอบังคับ ใหมของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ การจํา แนกสารใหเปนไปตาม
ระบบของสหประชาชาติ และใหฝายเลขานุการฯ รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการตอไป
3.3 ผลการดําเนินงานเรื่องขอเสนอของไตหวันในการขอจัดทําความตกลงทวิภาคีระหวาง
ไตหวันกับประเทศไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบผลการดํ าเนิ นงานเรื่ องขอเสนอของไตหวั นในการขอ
จัดทําความตกลงทวิภาคีระหวางไตหวันกับประเทศไทยซึ่งมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 26-1/2551
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คอ นข า งมาก ประกอบกับ อาจมี ความเสี่ ยงกระทบต อความสั มพั น ธ ร ะหว า งประเทศ จึ งมอบหมายให ฝ า ย
เลขานุการฯ แจงตอบสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทยในลักษณะวาปจจุบันกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมยังไมมีนโยบายในการดําเนิ นงานเรื่องดังกลาว โดยขอใหประสานกั บกรม
เอเชียตะวันออกเพื่อพิจารณาถอยความในหนังสือแจงตอบดังกลาวใหมีความรอบคอบรัดกุมกอนแจงตอบตอไป
นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดตอบสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทยเรียบรอยแลว เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2551
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกํ าหนดพิกัดอัตราศุล กากรสํา หรับของเสียที่ค วรควบคุม
การเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
ฝายเลขานุ การฯ ไดนําเสนอใหที่ป ระชุ มทราบการดํ าเนิ นงานตามมติ คณะอนุ กรรมการฯ ครั้ งที่ 261/2551 ที่เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
สํา หรับของเสียที่ ควรควบคุมการเคลื่ อนยายข ามแดนภายใต กฎหมายที่เ กี่ย วข องขึ้น เพื่อ ทํา หนาที่พิ จารณา
จัดทําขอเสนอการปรับปรุงการกําหนดบัญชีรายชื่อ พิกัดอัตราศุลกากร และแนวทางการควบคุมสําหรับของเสีย
ที่ควรควบคุม การเคลื่ อนย า ยข า มแดนภายใตก ฎหมายที่ เ กี่ย วข อง ซึ่ ง กรมควบคุม มลพิษ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในฐานะฝา ยเลขานุ การคณะทํางานฯ ได ดํา เนิ นการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ จัด ทําขอเสนอการ
ปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ และจัดประชุมคณะทํางานฯ แลว 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 และ 9 มิถุนายน
2552 โดยคณะทํา งานฯ ได พิ จารณากรอบการดําเนิ นงานของคณะทํา งานฯ และขอเสนอการปรับปรุงบัญชี
รายชื่อฯ แลวมีความเห็นดังนี้
1. เห็นชอบกับกรอบแผนงานคณะทํางานฯ ซึ่งประกอบดวย การจัดประชุ มคณะทํางานฯ 3 ครั้ ง
เพื่อพิจารณาขอเสนอการปรับ ปรุงบัญชีรายชื่อฯ และติดตามการดํ าเนิน งานปรับปรุงแกไขบัญชี รายชื่อฯ ตาม
ขอเสนอดังกลาวกอนเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและแจงสํานักเลขาธิการอนุสัญยาบาเซลตอไป รวมทั้ง
เห็นชอบกับการขอขยายเวลาการดําเนินงานคณะทํางานฯ ออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2552
2. เห็นชอบขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ โดยมีความเห็นดังนี้
2.1 เห็นชอบใหมีการกํา หนดหามรายการของเสียเขา มาในราชอาณาจักร ซึ่ง ประกอบดวยของเสีย
จํานวน 5 รายการ ไดแก (1) ของเสียที่เปนวัสดุหรือสิ่งของซึ่งมีหรือปนเปอนดวยสารประเภทโพลีคลอริเ นทเต็ด
ไบฟนิล (สารพีซีบี) และ/หรือโพลีคลอริเนทเต็ดเทอรฟนิล (สารพีซีที) และ/หรือโพลีโบรมิเต็ดไบฟนิล (สารพีบีบี)
(2) เศษแกวจากหลอด Cathode-ray และ Activated glass อื่นๆ และของเสียแกวจากหลอดแกว Cathode-ray
และ Activated glass อื่นๆ (3) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวน (4) ของเสียแอส
เบสตอส (Waste asbestos) ในรูปฝุน (Dusts) และเสนใย (Fibres) และ (5) ของเสียที่ประกอบหรือปนเปอน
ดวยสารใดๆ ของสารโพลีคลอริเนทเต็ดไดเบนโซ-ฟวแรน หรือสารโพลีคลอริเนทเต็ดไดเบนโซ-ไดออกซิน ทั้งนี้
โดยอาศัย อํานาจแหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนํ าเขา มาในราชอาณาจักรซึ่ งสินคา พ.ศ. 2522
เนื่องจากมีขอดีคือครอบคลุมสินคาทุกประเภทและใชเวลาในการดําเนินการจนสามารถประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
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อันตรายฯ อาจกระทบตอการครอบครองภายในประเทศ กรณีเปลี่ยนการควบคุมของของเสียจากเดิมที่กําหนดเปน
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นอกจากนี้ที่ผานมาไดมีกรณีที่กําหนดหามนําเขาของเสียอื่นโดย
อาศัยพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรฯ ดังกลาวแลว อาทิ ยางรถที่ใชแลว เศษ
พลาสติก เปนตน
2.2. การปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อ
วัตถุ อัน ตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อให สอดคลองกับขอเสนอรายการของเสีย ที่ควรกําหนดห าม
นําเขามาในราชอาณาจักรตามขอ 2.1
2.3 การกํา หนดพิกัด อัตราศุลกากรของของเสี ยเคมีว ัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
บัญชีรายชื่อวัต ถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยการกําหนดรหัสสถิติเพิ่มเติม เพื่อความสะดวก
และงายตอการใชประโยชนในการติดตามตรวจสอบการนําเขาสงออกของเสียอันตรายเขามาในและออกไปนอก
ราชอาณาจักรและปองกันการลักลอบนํา ของเสียอัน ตรายเข ามาในราชอาณาจักรอยางผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ฝา ย
เลขานุ การคณะทํา งานฯ ควรประสานกรมศุ ลกากรเพื่อตรวจสอบและจัดทํา ขอมูลเพิ่มเติม ใหคณะทํางานฯ
พิจารณากอนเสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตอไป
2.4 การกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนวาเปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล โดยใชแนวทางการ
พิสูจนลักษณะและสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามภาคผนวก 2 ของประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ ชแลว พ.ศ. 2548 ออกตามความในกฎหมายวา
ดวยโรงงานอุตสาหกรรม โดยกําหนดใหตองพิสูจนทั้งกรณีขออนุ ญาตนํา เขา และสงออก รวมทั้งตองดําเนินการ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของของประเทศผูนําเขาปลายทางตามที่อนุสัญญาบาเซลกําหนดเพิ่มเติม
2.5 การควบคุมของเสีย ที่เ ก็บ รวบรวมจากบา นเรื อน โดยอาศัย อํานาจแหงพระราชบั ญญัติ การ
สงออกไปนอกและการนํ า เขา มาในราชอาณาจั กรซึ่ งสิ น คา พ.ศ. 2522 กํา หนดเงื่อ นไขให อนุ ญาตของเสี ย
ดังกลาวซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิลไดหรือเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไดทั้งหมดโดยไม
ตองผานกระบวนการคัดแยกอีก
คณะอนุ กรรมการฯ พิจารณาแลวเห็ นชอบกับกรอบแผนงานคณะทํ างานฯ และเห็น ชอบกับ การขอ
ขยายเวลาการดําเนินงานคณะทํางานฯ โดยใหขยายออกไปอีกจนถึงเดือนเดือนธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมได
อภิปรายเรื่องดังกลาวและมีขอคิดเห็นตอขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ เพิ่มเติมดังนี้
1. ประธานตั้ งขอสังเกตตอขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ ดังกลาววาควรจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นจากผูประกอบการเพิ่มเติม
2. นางพรสุภาฯ อนุกรรมการและเลขานุการรวม เห็นดวยกับขอสังเกตของประธาน เนื่องจากที่ผานมา
การดําเนิน การออกกฎหมายหรือประกาศตา งๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไดดํา เนิ นการจัด ประชุมรับ ฟง
ความคิดเห็นจากผูประกอบการเชนเดียวกัน
3. นางสุชาตาฯ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นชอบในหลักการกับขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ
ตามที่ฝายเลขานุ การฯ เสนอ โดยขอใหมี การศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติม ทั้งนี้ ขอใหฝา ยเลขานุ การฯ ใหข อมูล
เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ (1) รายการของเสีย ที่เ สนอกํา หนดหา มนําเขามาในราชอาณาจักร 5 รายการดังกลา วเกิด
ปญหาการจัด การในประเทศอย างชัด เจน จึง จํา เปน ตองกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรื อรหัส สถิติแ ยกออกจาก
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อัน ตรายเฉพาะภายในประเทศใหละเอียดขึ้ นเพื่อควบคุมและติด ตามชนิด ประเภท และปริ มาณของของเสีย
อัน ตรายที่มี การนํ าเขา สง ออกของประเทศไทยใชหรือไม และ (3) กรณีที่มีการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของ
ของเสียอันตรายอยางมีประสิทธิภาพแลวจะมีการเชื่อมโยงกับระบบเอกสารกํากับการขนสง (Manifest) ตลอด
เสนทางการเคลื่อนยายของเสียอันตรายภายในประเทศและที่เคลื่อนยายขามแดนดวยหรือไม
ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา
(1) ประเทศไทยมีร ะบบการควบคุมของเสียอัน ตรายตามอนุ สัญญาบาเซลรวม 61 รายการ ซึ่ ง
ครอบคลุมของเสียที่เสนอหามนําเขามาในราชอาณาจักรจํานวน 5 รายการดังกลาวแลว แตที่เสนอใหมีการหาม
นําเขาเนื่องจากปจจุบันยังไมมีระบบการจัดการของเสียอันตรายรายการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพในประเทศ
อาทิ ของเสียที่เป นวัส ดุหรือสิ่งของซึ่ง ปนเปอนสารพีซีบี ในประเทศไทยยังไมมีโรงงานใดที่ไดรับความเห็น ชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการบําบัดหรือกําจัดน้ํามันหมอแปลงไฟฟาที่มีสารพีซีบีปนเปอนได สวนเศษแกว
จากหลอด CRT จากจอภาพคอมพิวเตอรหรือโทรทัศน โรงงานรีไซเคิล CRT ที่ใชเศษแกวจากหลอด CRT ดังกลาว
มาเปนวัตถุดิบในประเทศไทยไดหยุดดําเนินการแลวทั้งหมดตั้งแตกลางป พ.ศ. 2551 และแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวน มีมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวั นที่ 15 ธั นวาคม 2536 ใน
การกําหนดหามนําเขา แตยังไมมีการออกกฎหมายบังคับการหามนําเขาซึ่งภาคีอนุสัญญาบาเซลสามารถใชสิทธิ
ของตนในการกําหนดหามหรือไมอนุญาตการนําของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นเขามาในราชอาณาจักรของตนได
รวมไปถึงของเสียอันตรายที่นอกเหนือจากที่กําหนดในอนุสัญญาบาเซลแลวแตภาคีพิจารณาวาเปนอันตรายและไม
มีขีดความสามารถในการจัดการอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย
(2) ประเทศไทยยั งไม มีการกํา หนดพิ กัด อัต ราศุลกากรหรื อรหัสสถิติข องของเสียอัน ตรายไวใ น
กฎหมายหรือประกาศตางๆ และยังไมมีการกําหนดบัญชีรายชื่อของเสียอันตรายที่ควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล
เลย ยกเว น ในช ว งหลั ง ที่ ได มี กํ า หนดพิ กัด อั ต ราศุ ล กากรลงในประกาศตา งๆ อาทิ ประกาศกรมโรงงาน
อุต สาหกรรมเรื่ อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนํ า เครื่ องใช ไฟฟ าและอุ ปกรณ อิเล็ กทรอนิกส ที่ใช แล วที่ เป นวัตถุ
อันตรายเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กันยายน 2550 เปนตน คณะทํางานฯ จึงเสนอ
การปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ ใหกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม ทุกรายการของเสียที่ควบคุมการเคลื่อนยายขาม
แดนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูนําเขาสงออกและเจาหนาที่ที่ดําเนินงานเรื่องดังกลาว
(3) การนํ าเข าของเสียอันตรายตามอนุ สัญญาบาเซล (ของเสียเคมีวั ตถุ บัญชี ข ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546) กรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
ฐานะหนวยงานผูใหหรือไมใหอนุญาตการนําเขาสงออกของเสียอันตรายมีนโยบายอนุญาตใหนําเขามาเพื่อเปน
วัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น นอกจากนี้ นางพรสุภาฯ อนุกรรมการและเลขานุการรวม ไดใหขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบ Manifest วาในประเทศมีการดําเนินการติดตามการเคลื่อนยายทั้งในและระหวางประเทศอยูแลว
4. นายไชยยศฯ อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตั้งขอสังเกตประเด็นขอเสนอการควบคุมของเสียที่เก็บ
รวบรวมจากบานเรือนวาของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือนไมนาจะเปนอันตราย ซึ่งถามีการคัดแยกประเภท
ของเสีย ตั้งแต ตน ทางแลว นาจะสามารถนําเขามาใชเ ปนวั ตถุดิ บในโรงงานอุต สาหกรรมในประเทศไทยได ซึ่ ง
นางสาวธีราพรฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือน อาทิ เศษกระดาษ เศษอะลูมิเนียม
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ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ
เศษตัด และของที่ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่
21 มกราคม 2551 ทั้งนี้ ที่ผานมากรมควบคุมมลพิษในฐานะศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย
ไดรับการประสานจากหนว ยงานผูมีอํานาจของภาคีอนุ สัญ ญาบาเซลที่ตองการสงออกของเสี ยดัง กล าวมายัง
ประเทศไทยวาประเทศไทยมีการกําหนดเงื่อนไขการนําเขาของเสียดังกลาวหรือไมอยางไรเปนประจํา ทั้งนี้ ตาม
อนุสัญ ญาบาเซล ของเสียที่เก็บ รวบรวมจากบานเรือนจัดเปนของเสี ยซึ่งตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ภาคี
อนุสัญญาบาเซลสามารถใช สิทธิของตนในการกําหนดหามหรือไมอนุญาตการนําเขาได อยางไรก็ต าม คาดวา
แนวโนมการขอนําเขาของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือนเพิ่มขึ้นในอนาคต คณะทํางานฯ จึงเห็นควรเสนอใหมี
การควบคุมของเสียดังกลาว
ทั้งนี้ ดร. ทวีสุขฯ ผูแทนกรมอนามัย ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ กระดาษที่ใ ชหมึกพิมพซึ่งไมเปนมิตรต อ
สิ่งแวดลอมวา หากอนุญาตให นํา ของเสียกระดาษดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรควรตองตรวจสอบความเปน
อันตรายเพิ่มเติม
6. นายสุพัฒนฯ รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 เห็นชอบกับขอสังเกตของประธานใหมีการจัดรับฟง
ความคิดเห็นในวงกวางตอขอเสนอการกําหนดหามรายการของเสียเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบดวยของเสีย
จํานวน 5 รายการ ทั้งนี้ขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ และ
ขอเสนอการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของของเสียเคมีวัตถุฯ ซึ่งสอดรับกับขอเสนอแรกนาจะเห็นชอบโดยอัตโนมัติ
ภายหลั งจากการรับฟงความคิดเห็น สวนขอเสนอการกําหนดหลั กเกณฑการพิ สูจนว าเป นของเสี ยอันตรายตาม
อนุ สัญญาบาเซลฯ และข อเสนอการควบคุมของเสียที่เก็บ รวบรวมจากบ านเรือนฯ เห็นควรพิ จารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการกอน โดยมอบหมายใหคณะทํางานฯ นําหลักเกณฑการพิสูจนของเสียอันตรายตามอนุสัญญา
บาเซลและเงื่อนไขการใหอนุ ญาตของเสียที่เก็ บรวบรวมจากบานเรือนที่จัดทํ าแล วเสร็จไปจัดประชุมรั บฟงความ
คิดเห็นในวงกวางใหเรียบรอยกอน และรวบรวมความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบกับกรอบแผนงานคณะทํางานฯ ตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ
2. เห็นชอบกับการขยายเวลาการดําเนินงานของคณะทํางานฯ จนถึงเดือนธันวาคม 2552
3. เห็นชอบกับ ขอเสนอการปรับ ปรุ งบัญชีร ายชื่อและกําหนดพิ กัดอัต ราศุล กากรสํา หรับ ของเสีย ที่
ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1 มอบหมายใหคณะทํางานฯ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในวงกวางตอขอเสนอการกําหนด
รายการของเสียที่ควรหามนําเขามาในราชอาณาจักรโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและ
การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสิ นคา พ.ศ. 2522 จํานวน 5 รายการใหเรียบรอยกอน และรวบรวมความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอไป
3.2 เห็ น ชอบในหลั กการการปรั บ ปรุ ง บั ญชี ร ายชื่ อของเสีย เคมี วั ตถุ ตามประกาศกระทรวง
อุต สาหกรรม เรื่ องบัญชี รายชื่อวัตถุอั นตราย พ.ศ. 2538 และที่แ กไ ขเพิ่มเติม เพื่อใหส อดคล องกับขอเสนอ
รายการของเสียที่ค วรกําหนดหามนําเขามาในราชอาณาจัก ร และมอบหมายให คณะทํางานฯ จัดประชุมรั บฟง
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เรียบรอยกอน และรวบรวมความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอไป
3.3 เห็ น ชอบในหลัก การการกํา หนดพิ กัดอั ตราศุล กากรของของเสี ย เคมีวั ตถุต ามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวั ตถุอัน ตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายใหฝา ย
เลขานุการคณะทํางานฯ ประสานกรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบและจัดทําขอมูลการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของ
ของเสี ยเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่ อวัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2538 และที่แ กไข
เพิ่มเติม และเสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจารณาตอไป
3.4 เห็น ชอบในหลักการใหมีการกําหนดหลั กเกณฑการพิ สูจ นลักษณะและสมบัติของของเสี ย
อันตรายในการอนุญาตนําเขามาในราชอาณาจักร โดยใชแนวทางการพิสูจนลักษณะและสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามภาคผนวก 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ออกตามความในกฎหมายวาดวยโรงงานอุตสาหกรรม และมอบหมายให
คณะทํางานฯ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอหลักเกณฑการพิสูจนลักษณะและสมบัติของของเสียอันตรายฯ ใน
วงกวางใหเรียบรอยกอน และรวบรวมความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอไป
3.5 เห็นชอบในหลักการการควบคุมการนําเขาของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือน โดยอาศัย
อํานาจแหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนํา เขา มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 กําหนด
เงื่อนไขให อนุ ญาตของเสี ยดังกลาวซึ่งสามารถนําไปรีไ ซเคิลไดห รือเป นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมไดทั้งหมดโดยไมตองผานกระบวนการคัดแยกอีก และมอบหมายใหคณะทํางานฯ จัดประชุมรับฟง
ความคิ ดเห็น ตอ เงื่อนไขการใหอนุญาตของเสีย ดัง กลาวในวงกว างใหเรี ยบรอยกอ น และรวบรวมความเห็ น
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ตอไป
4.2 การใหสัตยาบันตอขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหา มสงออกของเสียอันตราย (Basel
Ban Amendment)
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการใหสัตยาบันตอขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการ
หา มส ง ออกของเสีย อัน ตราย ซึ่ ง ตามมติคณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ ง ที่ 26-1/2551 เห็ นชอบในหลั กการการให
สัตยาบันตอขอแกไขอนุสัญญาบาเซลฯ โดยการใหสัตยาบันฯ จะกระทําก็ตอเมื่อประเทศไทยมีความพรอมในทาง
ปฏิ บั ติ ทั้งนี้ ใหส อดคล องเป น ไปตามมาตรา 190 ของรั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550 และ
เห็ นชอบกับ แผนปฏิ บั ติ การการดํ าเนิ นงานให สัตยาบั นฯ แลว ทั้ งนี้ กรมควบคุ มมลพิ ษไดดําเนิ นการเผยแพร
ขอแกไขอนุสัญญาบาเซล ผลการศึกษาวิเคราะหขอดีขอเสียของการใหสัตยาบันฯ ซึ่งประกอบดวย 4 ทางเลือก
คือ (1) ทางเลือกที่ 1 การใหสัตยาบั นฯ โดยทันที (2) ทางเลื อกที่ 2 การใหสัตยาบั น ในภายหลั ง (5-10 ป )
(3) ทางเลือกที่ 3 การไมใหสัตยาบันฯ และ (4) ทางเลือกที่ 4 การออกกฎหมายภายในประเทศหามนําเขาของเสีย
อันตรายทั้งหมด (ไมวามาจากประเทศใดก็ตาม) และแผนปฏิบัติการการเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันฯ
ผานเว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ และเว็บไซตศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซล รวมทั้งจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ สาหกิจ ผูทรงคุณวุฒิ ผูป ระกอบการ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรอิ สระ
สถาบั น การศึกษา และประชาชนทั่ว ไป รวม 4 ครั้ ง ในระหว า งเดื อนพฤษภาคม-เดื อนมิ ถุนายน 2552 ทั้ งนี้
กรมควบคุมมลพิษจึงไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อปรับแกแผนปฏิบัติการการดําเนินงานใหสัตยาบันฯ ดังนี้

- 10 1. ปรับเวลาของแผนปฏิบัติการจากป 2552 เปนเริ่มป 2553 ซึ่ง แผนงานประกอบดวยแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาว รวม 10 ป (ป 2553-2562) ประกอบดวย 4 มาตรการ รวม 23 กิจกรรม
2. ปรับแกมาตรการการเตรี ยมความพรอมในการใหสัตยาบันฯ โดยเพิ่มกิจกรรมการหารือกับกรม
สนธิ สัญญาและกฎหมายเกี่ยวกับการดํา เนิน การใหสั ตยาบัน ฯ (เพื่ อใหสอดคล องตามมติคณะอนุ กรรมการ
อนุสัญญาบาเซล) การศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ (เพื่อใหสอดคลองตามผลการรับฟงความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน) การวิเคราะหและประเมินผลการปรับ ปรุง ระบบควบคุมและตรวจสอบการนําเขา การปรับ ปรุง
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโรงงาน การปรับปรุงระบบและกลไกรีไซเคิลของเสียอันตรายในประเทศ ทุก 2 ป โดย
จะดําเนินการในชวงป 2555 และป 2557 ยายกิจกรรมการประเมินขีดความสามารถในการจัดการของเสียอันตราย
อยางเปน มิตรตอสิ่งแวดลอมของโรงงานประเภท 106 และโรงงานประเภทอื่ นๆ ที่เกี่ย วขอ งไปบรรจุเพิ่มใน
มาตรการการปรับปรุงระบบการจัด การสิ่งแวดล อมโรงงาน และย ายกิจกรรมการแกไขกฎหมายและระบบการ
ควบคุมการนําเขา โดยกําหนดเงื่อนไขไมอนุญาตการนําเขาของเสียที่เปนอันตรายและไมมีการจัดการดวยระบบ
การจัดการในประเทศ ไปบรรจุเพิ่มในมาตรการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโรงงาน
ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน ผลการศึกษาที่ผานมา และผลการรับฟงความคิดเห็นฯ บงชี้วา
ไม วา ประเทศไทยจะใหหรือไม ใหสัตยาบั นตอขอแกไ ขอนุ สัญ ญาบาเซลในการหา มส งออกของเสี ยอั น ตราย
หนวยงานที่เ กี่ย วของตอ งสรางมาตรการป องกัน ปญหาการนําเขา สง ออกและสรางระบบการจัด การของเสี ย
อัน ตรายทั้ง ที่เ กิดขึ้ นภายในประเทศและที่นํ าเขา จากนอกราชอาณาจักรอย า งเขม งวด ซึ่ งสอดคลองตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นตอการใหสัตยาบันฯ ของประเทศไทยและ
ความครบถวนของแผนปฏิบัติการการดําเนินงานใหสัตยาบันฯ ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการให สั ตยาบั น ฯ และความครบถ วนของแผนปฏิ บั ติ การฯ แล ว เห็ น ว า ฝ า ย
เลขานุ การฯ ควรจะประมวลผลการศึกษาและผลการจั ดประชุมรับฟงความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้ง เพื่อประเมิน ความ
พรอมในการใหสัตยาบันฯ รวมทั้งปรับแกแผนปฏิบัติการฯ ใหระบุรายละเอียดและกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จให
ชัดเจนภายใน 5 ป ทั้งนี้ ที่ประชุมไดอภิปรายเรื่องดังกลาวและมีขอคิดเห็นตอการใหสัตยาบันฯ ดังนี้
1. นางสาวอลิษาฯ ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เสนอใหพิจารณาการใหหรือไมใหสัตยาบันฯ
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ประเทศไทยจะไดรับประโยชน จากการให สัตยาบันฯ หรือไม และ (2) พั นธกรณีของ
ประเทศไทยวากระทําไดหรือไม ทั้งนี้ เห็นวาประเทศไทยนา จะไดรับประโยชนจากการใหสัตยาบันฯ เนื่องจาก
ขอแกไขอนุ สัญ ญาบาเซลมีผลบังคับ ใชกับ ประเทศในภาคผนวก 7 เทา นั้น จึง เสนอใหมีมาตรการเรงรัดการให
สัตยาบันฯ ทั้งนี้ หากรอใหมีความพรอมอาจทําใหเกิดความลาชาเชนกรณีที่ผานมา
2. นางสุชาตาฯ อนุ กรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ เห็นดว ยกับ การเรงรัดการใหสั ตยาบัน ฯ ควบคู กับการ
เตรียมความพรอมภายในประเทศ เนื่องจากขอเสนอทางเลือกที่ 1 และ 2 จากผลการศึ กษาไมมีความแตกตาง
กันระหวางการใหสัตยาบันฯ ทันทีกับการใหสัตยาบันฯ ในภายหลัง 5-10 ป
3. นางพรสุภาฯ อนุกรรมการและเลขานุการรวม ตั้งขอสังเกตวาการใหสัตยาบันฯ อาจกระทบตอ
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ยังคงนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเขามาในประเทศ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก เปนตน
4. นายสุ พัฒ นฯ รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 เสนอวา การดํ าเนิ นงานให สอดคลอ งตามมติ
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 26-1/2552 ซึ่งเห็นวาการใหสัตยาบันฯ จะกระทําก็ตอเมื่อประเทศไทยมีความพรอม
ในทางปฏิบัตินั้น ควรระบุรายละเอียดในแผนปฏิบัติการฯ และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จใหชัดเจนเพื่อสามารถ
ประเมินใหชัดเจนวาขณะนี้ประเทศไทยไมมีความพรอมในการใหสัตยาบันฯ ในดานใด รวมทั้งสามารถวิเคราะห
ไดวาจะทําใหเกิดความพรอมไดอยางไร อาทิ (1) การมีระบบการตรวจสอบการนําเขา เชน การกําหนดพิกัดอัตรา

- 11 ศุลกากรหรือรหัสสถิติของของเสียอั นตราย (2) ระบบการปอ งกันการลัก ลอบนําเขา ของเสี ยอันตราย (3) กลไก
การลงโทษผูลักลอบนําเขาของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย และ (4) ระบบการรวบรวมวัตถุดิบในประเทศ เปนตน
ทั้งนี้ นางสุชาตาฯ เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว
5. ประธานเสนอใหปรับแผนปฏิบัติการฯ โดยเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 5 ป และเมื่อ
ดําเนินงานครบ 5 ปแลว เห็นควรกําหนดใหมีการศึกษาวิเคราะหความพรอมตอการใหสัตยาบันฯ อีกครั้ง
ทั้งนี้ นางสาวดวงกมลฯ ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย เห็นดวยกับการเรงรัดการดําเนินงาน
เตรี ยมความพรอมการใหสัตยาบั นฯ และควรมีการศึกษาวิ เคราะหความพรอมต อการใหสัตยาบัน ฯ อีก ครั้ ง
เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการจัดการของเสียมากขึ้น
6. ดร. ไชยยศฯ อนุ ก รรมการผูท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอให ป รั บ เพิ่ ม หน ว ยงานท อ งถิ่น อาทิ สมาคม
สันนิตบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เขารวมเปนหนวยงานสนับสนุนในมาตรการที่ 4 ภายใตกิจกรรมที่ 3 จัดทํา
แผนยุทธศาสตรในการจัดการของเสียอันตรายในประเทศเพื่อสรางกลไกการจัดการของเสียในประเทศเชิงบูรณาการ
ทั้งของเสียจากแหลงอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อทดแทนการนําเขา
7. นายวรพัฒน ฯ ผูแทนกรมศุลกากร ใหขอมูล เพิ่ มเติมวากรมศุล กากรมีพ ระราชบั ญญัติ ศุลกากร
พ.ศ. 2469 กําหนดบทลงโทษผูลักลอบนําเขาอยางผิดกฎหมายอยูแลว แตในทางปฏิบัติยังพบปญหาของตกคางที่
ทาเรือ ซึ่ง กลายเปนภาระของหนวยงานที่ตองกําจัดทํา ลายในประเทศ ทั้งนี้ นายสุพัฒนฯ ไดชี้แจงว ากลไกของ
อนุสัญญาบาเซลมีขอกําหนดใหสงกลับประเทศตนทางได และกรณีขอแกไขอนุสัญญาบาเซลผูรับภาระจะเป น
หนวยงานในภาคผนวก 7 ของอนุสัญญาบาเซลแทน จึงไมนาหวงกังวลในเรื่องนี้
8. ดร. ทวีสุขฯ ผูแ ทนกรมอนามัย ตั้ง ขอสั งเกตเกี่ย วกั บหนวงานที่จ ะรับผิดชอบดํา เนิ นงานตาม
แผนปฏิบั ติการฯ เพื่ อผลักดัน การดํ า เนิ นงานไปสูการปฏิ บัติ ทั้ งนี้ นายสุพัฒ นฯ ไดใ หข อมู ลเพิ่ม เติมว าเมื่ อ
ประเทศมีความพรอมในการใหสัตยาบันฯ แลว ฝายเลขานุการฯ จะรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของพรอมกับแผนการ
อนุวัติตามข อแกไขอนุสัญญาฯ เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดล อมแหงชาติและคณะรัฐ มนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวหนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดตั้งงบประมาณและดําเนินการ
ตามแผนตอไป
9. นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหขอมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมรีไซเคิลใน
ประเทศวา มีทั้งกลุมที่ใชวั ตถุดิบในประเทศและกลุม ที่นักลงทุนตา งชาติ เขามาตั้ งโรงงานในลักษณะ Hub ซึ่ง
จํา เป นตอ งนํ าเขา วัตถุดิ บจากทั่ วโลก รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีในอุต สาหกรรมการรีไซเคิล เปลี่ยนแปลง
คอ นข า งเร็ ว จึ ง ควรศึ กษาความพร อ มของประเทศไทยอี กครั้ งกอ นการใหสั ตยาบั น ฯ ทั้ง นี้ เป น ประเด็ น ที่
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใหความสําคัญเชนเดียวกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให ฝายเลขานุการฯ ประมวลผลการศึกษาและผลการจัด ประชุม รับ ฟงความคิดเห็นทั้ง 4
ครั้ง เพื่อประเมินใหชัดเจนวา ขณะนี้ประเทศไมมีความพรอมในการใหสัตยาบัน ฯ ในดานใดและตองดําเนินการ
อยางไรเพื่อใหมีความพรอม รวมทั้งปรับแกแผนปฏิบัติการการดําเนินงานใหสัตยาบันฯ โดยระบุรายละเอียดใน
แผนปฏิบัติการฯ และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จใหชัดเจนภายใน 5 ป เพื่อสามารถประเมินความพรอมหรือความ
ไมพรอมของประเทศตอการใหสัตยาบันฯ ได และรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.3 การเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใช
ความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Protocol)

- 12 ฝายเลขานุการฯ ได นํา เสนอให ที่ประชุมทราบถึงความคืบ หนาการศึกษาการเตรี ยมความพรอ มใน
การเขารว มเปน ภาคีพิธีส ารบาเซลวา ดว ยความรั บผิดและการชดใชความเสี ยหายเนื่ องมาจากการเคลื่อนยา ย
ขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานพิจารณา
มาตรการและกลไกชดใช ความเสีย หายจากการเคลื่อ นยา ยของเสีย อันตรายข ามแดนและการกํ าจัด ได วา จาง
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการศึกษาฯ โดยมีการ
จัดประชุมหารือในคณะทํางานฯ แลว 4 ครั้ง สรุปไดวาประเทศไทยยังไมมีความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสาร
บาเซล เนื่อ งจากการเขา รวมเปนภาคี ดังกลา วประเทศไทยจําเปน ตองแกไขปรับปรุ งกฎหมายเพื่อ ใหมีความ
พร อมในการเขา ร วมเป น ภาคีพิธี ส ารบาเซล ซึ่ งคณะผูศึกษามี ความเห็นว าพระราชบั ญญัติ สงเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เหมาะสมที่จ ะเป นกฎหมายกลางเพี ยงฉบั บเดีย ว นอกจากนี้ ปจจุบั น
ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับ Product Liability Law ซึ่งดูแลเฉพาะในเรื่องของ Products และ Services ที่
กอใหเกิดความเสียหายดว ย ดังนั้น อาจมีเนื้อหาบางสวนทับ ซอนกับเรื่องของ Environmental Damages ดวย
เชนกัน ขณะที่ป ระเทศไทยยั งไมมี การบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง Environmental Liability Law
โดยตรง ซึ่งคณะทํางานฯ เห็นดวยกับคณะผูศึกษาฯ และเห็นควรใหเพิ่มเติมประเด็นดังกลาวไวในรายงานฉบับ
สมบูร ณ (ภาคผนวก) เป นกฎหมายรู ปแบบที่ 4 โดยรวบรวมและพิจารณาเฉพาะประเด็น หลั กของกฎหมายที่
เกี่ยวของที่ มีอยูเดิมตามที่ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอวาไมควรกําหนดใหหนวยงานใดหน วยงานหนึ่ง
เปนผูดูแลกฎหมายผูเดียวมาปรับปรุงแกไขเพื่อยกรางเปนกฎหมายฉบับใหมฉบับเดียว
อย างไรก็ต าม ผลการศึกษาสรุปว ายังมีป ระเด็น ที่สําคัญเกี่ย วกับ การฟองคดีที่ เกี่ย วเนื่ องกับ เขต
อํานาจของศาลที่ตางกัน ซึ่งตองพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนหลัก และเรื่องการยอมรับ
บังคั บ ตามคํา ตัดสิน ของศาลตา งประเทศ ซึ่งนอกจากจะพิจารณาประมวลวิธี พิจ ารณาความแพงแลว ยังต อง
พิจารณามาตราที่เกี่ยวของในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประกอบดวย ซึ่งขอเสนอของฝาย
เลขานุการฯ เสนอวา ขณะนี้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อยูระหวางการจัดทํารางพระราชบัญญัติ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... ซึ่งมีลักษณะเดนคือ ครอบคลุมเครื่องมือหรือ
มาตรการการวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดล อม ฝา ยเลขานุการฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่
ประชุมพิจารณามอบหมายใหคณะทํางานฯ การศึกษารายละเอียดวาสอดคลองกับผลการศึกษาหรือไมและความ
เปนไปไดในการใชพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรฯ ดังกลา วเปนเครื่องมือในการเตรียมความพรอม
ในการพิจารณาการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลตอไป
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีความเห็นดังนี้
1. ประธาน ตั้งขอ สังเกตวาเรื่องนี้คอนขางชัดเจนวาประเทศไทยยั งไมมี ความพรอมในการเขารวม
เปน ภาคีพิธีส ารบาเซล จึ งเห็นด วยใหมีก ารศึกษารายละเอีย ดและความเปน ไปไดใ นการใชพ ระราชบั ญญัติ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรฯ เปนเครื่องมือในการเตรียมความพรอมในการพิจารณาการเขารวมเปนภาคีพิธีสาร
บาเซล ทั้ง นี้ ผลการศึ กษาที่เ สนอใหมี การปรับ แก กฎหมายตางๆ เห็ นควรใหคณะทํา งานฯ พิจ ารณาจัด ทํา
แผนปฏิบัติการฯ ที่ชัดเจนตอไป
2. นายสุ พั ฒ น ฯ รองประธานอนุ กรรมการคนที่ 1 ไดใ หข อมู ลเพิ่ ม เติมตอที่ป ระชุ มเกี่ย วกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุความรับผิดทางแพงในมาตรา
96 และมาตรา 97 กรณีที่เกิดการรั่ว ไหลหรือแพร กระจายของมลพิ ษอั นเปน เหตุใหผูอื่นไดรับ อันตรายแกชีวิ ต
รางกายหรือสุขภาพอนามัย และกรณีเปนการทําลายหรือทําใหสูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
เป นของรัฐ หรือเปนสาธารณสมบั ติของแผนดิน สามารถฟองเรียกรองจากผูกอให เกิดความเสี ยหายดังกลา วได
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ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมได ดังนั้นจึงเห็นดวยกับการอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร ฯ เปนเครื่ องมือเตรี ยมความพรอมฯ ตอไป นอกจากนี้ ร างพระราชบัญญัติ สง เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. .... ไดผานความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแลว และอยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. นางสาวสมพรฯ ผู แ ทนกรมศุ ล กากร ตั้ ง ข อ สั ง เกตว า กรณี ที่ ไ ม ส ามารถขอปรั บ แก ร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... ได อาจเสนอใหดําเนินการในรูปของกฎกระทรวง
หรื อพระราชกฤษฎี กาแทน ทั้งนี้ ฝา ยเลขานุ การฯ ได ใหข อมูล เพิ่ ม เติ มว า ในพระราชบั ญญัติเ ครื่ องมือทาง
เศรษฐศาสตร ฯ ดัง กล า วไดใ หอํา นาจการออกกฎหมายลู กหรื อพระราชกฤษฎี กาไว แ ล ว ซึ่ งจะได ศึก ษาใน
รายละเอียดตอไป
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิด
และการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Protocol)
2. มอบหมายใหคณะทํางานพิจารณามาตรการและกลไกชดใชความเสียหายจากการเคลื่อนยายของเสีย
อันตรายขามแดนและการกําจัด ดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษารายละเอียดและความเปนไปไดในการใช “พระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....” เปนเครื่องมือในการเตรียมความพรอมในการพิจารณาการเขารวมเปนภาคี
พิธีสารบาเซลฯ โดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาเตรียมความพรอมในการเขารวมเปน ภาคี พิธีสารบาเซลฯ มา
ประกอบการพิจารณา
2.2 สรุป ประเด็น จากผลการศึกษาฯ วามี ความสอดคลองกับ “รางพระราชบัญญัติสงเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ....” หรือไม อยางไร
2.3 จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อการเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลฯ
โดยพิจารณา “พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550” ประกอบการพิจารณา
4.4 การดําเนินงานตามมติขอตัดสินใจจากที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9
ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินงานตามมติขอตัดสินใจจากที่ประชุมใหญภาคี
อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9 ซึ่งมีมติ คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 26-1/2551 มอบหมายใหฝายเลขานุ การฯ จัดทํา
ตารางแผนการดําเนินงานฯ เปนตารางแนบทายรายงาน และแจงเวียนใหอนุกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ พรอมทั้งใหฝายเลขุนการฯ รวบรวมขอคิดเห็นจากหนว ยงานที่เกี่ยวของ
จัดประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาหารือประเด็นสํา คัญเทาที่จําเปน เพื่อรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
บาเซลพิจารณาจัดเตรียมขอคิดเห็น และขอมูลจัดสงใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลภายในกําหนดโดยฝาย
เลขานุการฯ ไดจัดทําตารางแผนการดําเนินงานฯ ดังกลาวเวียนใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
แลวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 พรอ มทั้งไดประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของและติดตามการดําเนินงานตามมติ
ขอติดสินใจดังกลาวเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ รวม 3 รายการ ประกอบดวย
1. Persistent organic pollutants
2. National classification and control procedures for the import of wastes contained in
Annex IX
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ที่ประชุ มจึงได พิจ ารณาขอคิด เห็น ในประเด็ นต างๆ ตามที่ ฝายเลขานุ การฯ เสนอ ซึ่ง มติที่ป ระชุ ม
เห็นชอบในหลักการกับขอคิดเห็นที่ฝายเลขานุการฯ รวบรวม โดยมีขอสังเกตใหทบทวนถอยความภาษาอังกฤษ
ใหถูกตองและครบถวนกอนจัดสงใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการกับขอคิดเห็นของฝายเลขานุการฯ และตามที่ฝายเลขานุการฯ ได
รวบรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และมอบหมายใหฝา ยเลขานุการฯ จัดสงใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
พิจารณาตอไป
4.5 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิ บัติ การเรื่องเทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการขนสงของเสีย
อันตรายขามแดน รุนที่ 6 ประจําป 2552
ฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมวากรมควบคุมมลพิษในฐานะศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซลของ
ประเทศไทยกําหนดจะจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการขนสงของเสียอัน ตราย
ขามแดน รุนที่ 6 ประจําป 2552 ในระหวา งวันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 กรมควบคุม
มลพิษ และโรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัด ชลบุรี โดยมีรูปแบบการฝก อบรมประกอบดวยการบรรยายโดย
วิท ยากรผูท รงคุณ วุ ฒิ ศึกษาดูงานโดยหน ว ยงาน/องคก รที่เ กี่ยวข อง และการแลกเปลี่ย นประสบการณ การ
ตรวจสอบของตองสงสัยในตูคอนเทนเนอร ทั้งนี้ ผูเขา รับการฝกอบรม ประมาณ 100 คน ประกอบดวย ผูแทน
จากทา เรือของรัฐ และเอกชน ตัวแทนเรือและสายการเดิน เรือ สํา นักงานศุลกากรประจํา ทา เรื อ เจ าหนา ที่กอง
บังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน เพื่ อให มีความรู ความเขา ใจเบื้ องต นในการจํา แนกและตรวจสอบการขนยา ยของเสีย เพื่อ
สามารถปองกันและลดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมจากการขนยายของเสียผิดกฎหมายได
รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการดําเนินงาน
ของอนุสัญญารอตเตอรดัม อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ และอนุสัญญาบาเซล แกเจาหนา ที่และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
อีกทางหนึ่ง จึงเรียนใหที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดสงผูแทนเขารวมการฝกอบรมดังกลาว
มติที่ประชุม เห็นชอบกับการจัดฝกอบรมรับจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจําแนกและ
ตรวจสอบการขนสง ของเสียอันตรายข ามแดน รุนที่ 6 ประจํา ป 2552 ตามที่ ฝา ยเลขานุการฯ เสนอ และ
มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ เชิญผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation; DSI)
เขารับการอบรมดวย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวมกรา ทัพพุน
นางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์
ผูจดรายงานการประชุม

นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูตรวจรายงานการประชุม

