รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ 2/2549
วันจันทรที่ 6 พฤศจิกายน 2549
หองประชุม 302 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
1. นายอดิศักดิ์ ทองไขมุกต
ประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายบัณฑิต ตันเสถียร
รองประธานอนุกรรมการ
นักวิทยาศาสตร 8
แทนผูอํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. นางสาวอมรา ผลาชีวะ
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสวนควบคุมทางศุลกากร
สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร
4. นายปกรณ ประเสริฐวงษ
อนุกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว
แทนผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
5. นายสมศักดิ์ เตรียมแจงอรุณ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่การทูต 7 กรมองคการระหวางประเทศ
6. นางนภาพร แดดภู
อนุกรรมการ
หัวหนาฝายสัญญา กองนิติการ กรมการประกันภัย
7. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
อนุกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
8. นางสาวศิรกาญจน ศรีเลขา
อนุกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
นักวิทยาศาสตร 8ว สํานักควบคุมวัตถุอนั ตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูเขารวมประชุม
1. นางชนนันท ศรีทองสุข ศรีพันธุ
นักกฎหมายกฤษฎีกา 6ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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2. นายเกงการ เหลาวิโรจนกุล
3. นางสาวมกรา ทัพพุน
4. นางวริสรา ประเสนมูล

เจาหนาที่การทูต 4 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4 กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ผูอํานวยการฝายสินคา ทาเรือกรุงเทพ
2. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
4. ผูอํานวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ
5. ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 และ
มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีขอแกไข ดังนี้
1. หนา 1 แกไขตําแหนงผูมาประชุมลําดับที่ 2 จาก “…นักวิทยาศาสตร 8ว...” เปน “…
นักวิทยาศาสตร 8...”
2. หนา 10 ขอ 4 บรรทัดที่ 11 จาก “...โรงงานขนาดกลางและขนามยอม...” เปน “...โรงงาน
ขนาดกลางและขนาดยอม...”
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานศูนยภูมิภาคอนุสัญญา
บาเซล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากศูนยภูมิภาคอนุสัญญา
บาเซล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (BCRC-SEA) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ไดประสานมายัง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ เพื่ อ เชิ ญ ผู แ ทนไทยเข า ร ว มการประชุ ม คณะกรรมการกํ า กั บ การดํ า เนิ น งาน
ศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวางวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งกรมฯ
ไดจัดสง นางสุณี ปยะพันธุพงศ ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ผูแทนไทยจาก
การคัดเลือกของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ
2549 พรอมดวยนางสาวธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว กรมควบคุมมลพิษ เขารวมประชุม
ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมและขอสังเกตของผูแทนไทยไดดังนี้
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1. องค ป ระชุ ม ประกอบด ว ยผู แ ทนจากประเทศกั ม พู ช า ไทย มาเลเซี ย สิ ง คโปร
อินโดนีเ ซีย และสํ านักเลขาธิการอนุ สัญญาบาเซล (สํานักเลขาธิการฯ) รวมทั้งผู แทนสํานักเลขาธิ การ
อาเซียน (ASEAN SEC) และหนวยงานตางๆ ในประเทศอินโดนีเซีย และมีรูปแบบการประชุมแบบเต็ม
คณะ (Plenary) เพื่อพิจารณาขอคิดเห็นและหาขอสรุปในแตละประเด็นรวมกัน
2. การคั ดเลื อกคณะกรรมการฯ จํ านวน 5 คน โดยผู แทนประเทศอิ นโดนี เซี ย เป น
ประธานกรรมการฯ ผูแทนประเทศสิงคโปร เปนรองประธานกรรมการฯ ผูแทนประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และ
ไทย เปนกรรมการฯ ดํ า รงตํ า แหน ง คราวละ 4 ป มี หน าที่ ใ ห คํา ปรึ ก ษาเกี่ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของ
BCRC-SEA รับรองและตรวจสอบแผนธุรกิจ และกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกป และ
ประเทศที่เขารวมเปนกรรมการฯ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการเขารวมประชุมคณะกรรมการฯ ของ
ประเทศตน
3. ผูแทน สํานักเลขาธิการฯ นาย Ibrahim Shafii ไดนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง Basel
Convention Empowering the Regional Network สรุปวาไดจัดตั้ง BCRC แลวจํานวน 14 ศูนย
กระจายในภู มิ ภ าคต า งๆ ควรขยายขอบเขตการทํ า งานเพื่ อ บู ร ณาการการจั ด การที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม และการทํางานรวมกันของอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับสารเคมี เชนอนุสัญญารอตเตอรดัมและ
อนุสัญญาสตอกโฮลม อยางเปนแบบแผนตอไปซึ่งที่ประชุมรับทราบ
4. ผูอํานวยการ BCRC-SEA นาย Aboejoewono Aboeprajitno ไดนําเสนอภารกิจของ
BCRC-SEA สรุปวาการดําเนินงานประกอบดวย การฝกอบรม การถายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร การใหคําปรึกษาและการเสริมสรางความตระหนักดานการจัดการของเสียอันตราย โดยจะ
พยายามขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมจากแหลงทุน GEF UNIDO JICA CIDA World Bank
และประสาน/ระดมทรัพยากรบุคคล เงินทุน และเครื่องมือตางๆ เพื่อชวยเหลือภาคีในการแกไขปญหา
เมื่อมีการรองขอรวมทั้งไดนําเสนอแผนธุรกิจของ BCRC-SEA สําหรับป ค.ศ.2006-2010 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ
5. ขอสังเกตของผูแทนไทยที่เขารวมการประชุม
(1) เนื่องจากประเทศที่ตอบรับการเขารวมการประชุมและเดินทางมาประชุม
เพียง 5 ประเทศ จาก 8 ประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาบาเซลในภูมิภาคอาเซียน ผูแทนจากทั้ง 5 ประเทศ
จึงไดรับเลือกเปนกรรมการฯ ในคณะกรรมการฯ ทั้งหมด โดยไมตองมีการพิจารณาคัดเลือกอีก
(2) ประเด็นเรื่องความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสารเคมีและของเสียอันตราย
การสงเสริมการทํางานรวมกันของอนุสัญญาดานสารเคมีและของเสียอันตราย รวมทั้งประเด็นการขยาย
ขอบเขตและขีดความสามารถของศู นย ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลในการดําเนินการเกี่ยวกั บอนุสัญญา
สตอกโฮลมและอนุสัญญารอตเตอรดัม เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนและระดมทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากสารเคมีและของเสีย
อันตราย ควรไดรับการหยิบยกขึ้นหารือในเวทีการประชุมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การประชุมคณะทํางาน
อาเซียนขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาสตอกโฮลมและอนุสัญญารอตเตอรดัม
เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สรุปผลการประชุม Open-ended Working Group ครั้งที่ 5
ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได ร ายงานให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สื บ เนื่ อ งจากสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
อนุสัญญาบาเซล ไดกําหนดใหมีการประชุม Open-Ended Working Group of the Basel Convention
ครั้งที่ 5 .ในระหวางวันที่ 3 – 7 เมษายน 2549 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่ง
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ในฐานะศู นย ประสานงานอนุ สั ญญาบาเซลของประเทศไทย ได จั ด ส ง ผู แ ทนคื อ
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สํานักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เขารวมประชุม และสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. องคประชุมประกอบดวย….
…
2. ประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของอนุสัญญาบาเซล และพิจารณาประเด็น
ตางๆ ที่นําเสนอตอที่ประชุมใหญภาคีสมัยที่ 8 (ซึ่งมีกําหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2549 นี้)
ที่สําคัญ 13 หัวขอ ไดแก (1) แผนกลยุทธสําหรับการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซล เกี่ยวกับบทบาทของ
ศูนยภูมิภาคของอนุสัญญาบาเซล (2) แผนงานหุนสวนความรวมมือของอนุสัญญาบาเซลกับภาคเอกชน
(3) หุ นส วนความร วมมื อเกี่ ยวกั บโทรศั พท มื อถื อ (4) ประเด็ นการรื้ อทํ าลายเรื อ ประกอบด ว ย (4.1)
คณะทํางานรวมระหวาง ILO IMO และ อนุสัญญาบาเซล วาดวยการแยกชิ้นสวนเรือ (4.2) การรื้อทําลาย
เรือที่เปนมิตรติอสิ่งแวดลอม (4.3) การละทิ้งเรือบนบกและที่ทาเรือ (5) การแกไขบัญชีรายการของเสีย
และสถานภาพการดําเนินงานตามขอตัดสินใจ VII/21 (6) การขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย (7)
การจัดเตรียมแนวทางวิชาการเกี่ยวกับสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนาน และวิธีการทํางานในขั้น
ตอไป (8) การปรับปรุงแบบฟอรมการแจง แบบฟอรมเอกสารกํากับการขนสงเคลื่อนยายของเสียและ
ขอแนะนําที่เกี่ยวของ (9) ประเด็นเรื่องการเงิน การระดมทรัพยากร และระบบการเงินที่ยั่งยืน (10) พิธีสาร
บาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชความเสียหาย (11) การจัดเตรียมรางมติขอตัดสินใจสําหรับที่
ประชุมใหญภาคี สมัยที่ 8 (12) แนวทางความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ WTO (13) เรื่องอื่น ๆ ไดแก
การเสนอชื่อผูแทนในคณะกรรมการการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล รายงานจากโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับของเสียอันตราย
3. ขอสังเกตของผูแทนไทยที่เขารวมการประชุม…
….
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สรุปผลการประชุมหารือเรื่องการนําเขาขยะมูลฝอยซึ่งเปนของผสมของกระดาษ
ขวดพลาสติก และกระปอง จากสกอตแลนดมายังประเทศไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไดรับ
การแจงประสานจากเจาหนาที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอม แหงสกอตแลนด เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการขอ
นําเขาขยะมูลฝอยซึ่งเปนของผสมของกระดาษ ขวดพลาสติก และกระปอง จากบริษัท พีจี เปเปอร จํากัด
ประเทศสกอตแลนด มายังบริษัท วาริศ ยูนิเทรด จํากัด ประเทศไทย วาการนําเขาของเสียพลาสติกมาใน
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กรมควบคุมมลพิษไดรวบรวมขอมูลของบริษัทวาริศ ยูนิเทรด จํากัด พบวา บริษัทฯ
ประกอบกิจการนําเขาและสงออกสารเคมีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยมีใบอนุญาตเปนผูนําเขาสงออกวัตถุอันตราย เพื่อนําเขามาจําหนายในประเทศหรือสงออกไปยังตางประเทศ (re-export) ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แตมิไดจดทะเบียนโรงงานและรานรับซื้อของเกา และไดศึกษา
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก การควบคุ ม ตามอนุ สั ญ ญาบาเซล กฎระเบี ย บสหภาพยุ โ รป ตาม
Commission Regulation (EC) No.1547/1999 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ
ในการอนุญาตใหนําเศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม เขามาใน
ราชอาณาจักร ลงวันที่ 19 เมษายน 2539 และไดดําเนินการจัดการประชุมหารือขึ้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2549 โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ จํานวน 3 คน ผูแทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 1 คน และผูแทนกรมศุลกากร 1 คน โดยมีผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เปนประธานในการประชุม สรุปผลการประชุมไดดังนี้
1) จากการพิจารณาเงื่อนไขของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ
ในการอนุญาตใหนําเศษ เศษตัดและของที่ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม เขามาใน
ราชอาณาจักร ลงวันที่ 19 เมษายน 2539 พบวา ขยะมูลฝอยซึ่งเปนของผสมของกระดาษ ขวดพลาสติก
และกระปอง ดังกลาวไมสามารถนําเขาสูกระบวนการผลิตไดโดยไมผานการคัดแยกและทําความสะอาด
อีก ซึ่งหากมีการนําเขามาผานกระบวนการคัดแยกในประเทศกอนการรีไซเคิล อาจมีบางสวนที่รีไซเคิล
ไมได จะกอใหเกิดของเสียที่ตองกําจัดในประเทศเพิ่มมากขึ้น
2) ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป สรุปไดวาในการอนุญาตใหมีการนําเขาขยะมูลฝอย
ซึ่งเปนของผสมของกระดาษ ขวดพลาสติก และกระปองจากสกอตแลนดมายังประเทศไทย ตองไดรับ
การยินยอมใหนําเขาตามการควบคุมแบบ Amber list และ Red list ซึ่งจากขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่
องคการพิทกั ษสิ่งแวดลอม แหงสกอตแลนด พบวายังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว และนาจะยังไม
มีการเคลื่อนยายของสินคาดังกลาวออกจากประเทศสกอตแลนด
ที่ประชุมเห็นควรใหกรมควบคุมมลพิษแจงเจาหนาที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง
สกอตแลนด ว า ประเทศไทยไม อ นุ ญ าตให มี ก ารนํ า เข า ขยะมู ล ฝอยซึ่ ง เป น ของผสมของกระดาษ
ขวดพลาสติก และกระปอง จากประเทศสกอตแลนดมายังประเทศไทย เนื่องจากมีการผสมของเศษ
พลาสติกกับของเสียอื่น (mixed waste with plastic scrap) ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และการลงนามของเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในชองรายการ 24 TO BE
COMPLETED BY COMPETENT AUTHORITY OF IMPORT/DESTINATION ในใบแจงการเคลื่อนยาย
กากของเสี ย ของสหภาพยุ โ รป ไม มี อํ า นาจในการลงนาม ผู ล งนามควรเป น อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผูไดรับมอบหมาย ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการเรียบรอยแลว
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ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา ในชวงปลายเดือนตุลาคม
2549 ที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษไดรับการประสานแจงจากเจาหนาที่ของบริษัทนําเขา-สงออกสินคา
รายหนึ่ง ซึ่งไมใชเจาหนาที่ของบริษัท วาริศ ยูนิเทรด จํากัด เพื่อขอหารือในการนําเขาขยะมูลฝอยซึ่ง
เปนของผสมของกระดาษ ขวดพลาสติก และกระปอง ดังกลาว โดยเปนการนําเขามาเพื่อสงออกไปยัง
ประเทศอินเดี ย ว าจะตองดํ าเนิ นการอยา งไร ทั้งนี้ก รมควบคุมมลพิษ ไดหารื อร ว มกั บหน ว ยงานที่
เกี่ยวของภายในประเทศแลวไดชี้แจงวาประเทศไทยไมอนุญาตใหมีการนําเขาขยะมูลฝอยดังกลาว และ
จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่รายนี้พบวาไมมีขอมูลเกี่ยวกับโรงงานที่จะสงออกไปวา
ตั้งอยูที่ไหน และประกอบกิจการโรงงานประเภทใด จึงไดตั้งขอสังเกต ประเทศไทยควรมีมาตรการหรือ
กฎหมายในการดํ าเนิ น การเรื่อ งการเคลื่อ นย า ยของเสีย อัน ตรายเข า มาในประเทศและส งออกนอก
ประเทศไดอยางไร เนื่องจากถามีการ re-export ออกไปยังตางประเทศ ประเทศไทยจะกลายเปนประเทศ
ผูสงออกของเสีย อันตราย ซึ่งจําเปนตองมีขอมูล ยืนยันวาของเสียอันตรายที่สงออกไปนั้นไดรับการ
จัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 สรุปผลการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการ
ขนสงของเสียอันตราย
ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได ร ายงานให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สื บ เนื่ อ งจาก สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
อนุ สั ญ ญาบาเซลได จั ด ทํ า คู มื อ ฝ ก อบรมการตรวจสอบการขนย า ยของเสี ย อย า งผิ ด กฎหมายอย า ง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แลวเสร็จ และเสนอใหคณะทํางาน Open-ended ไดพิจารณาปรับปรุงราง
คูมือฯ เรียบรอยแลว กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซล พิจารณาแลวมี
ความเห็นวาเนื้อหาของคูมือฝกอบรมดังกลาวเปนประโยชนตอควบคุมการเคลื่อนยายของเสียขามแดน
จึงไดนํามาประยุกตและใชเปนกรอบการฝกอบรมเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ทาเรือและศุลกากร ใหมีความรูความเขาใจเบื้องตนในการจําแนกและตรวจสอบการขนสงของเสีย
เพื่อสามารถชวยปองกันและลดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมจากการขนยายของเสีย
ผิดกฎหมายได
กรมควบคุมมลพิษ โดยสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ไดดําเนินการ
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการขนสงของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 15-17
สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี ใหแกผูแทนจากหนวยงานตางๆ ไดแก
กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กรมศุสกากร กรมการทาเรือแหงประเทศไทย การนิ ค มอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมองคการระหวางประเทศ กรมการประกันภัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ชนรมผูประกอบกิจการทาเรือเอกชน สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และกรมควบคุมมลพิษ รวมจํานวน 47 คน
รู ปแบบการฝ กอบรม แบ ง การฝ ก อบรมเป น 3 วั น ประกอบด ว ยการบรรยายใน
6 หั ว ข อ โดยวิ ท ยากรจากหน ว ยงานต า งๆ ได แ ก (1) นิ ย ามและประเภทของเสี ย อั น ตราย โดย
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สรุปผลการจัดฝกอบรมไดวา ผูเขาอบรมสวนใหญ รอยละ 77.42 เห็นวาหัวขอและ
เนื้อหาการบรรยายมีความสมบูรณคอนขางมาก รอยละ 51.61 เห็นวาเอกสารมีความชัดเจนถูกตอง และ
สอดคลองกับหัวขอการฝกอบรม รอยละ 51.61 มีความรูความเขาใจเนื้อหากอนการฝกอบรมปานกลาง
และรอยละ 74.19 มีความรู ความเขาใจเนื้อหาหลังการฝกอบรมคอนขางมาก รอยละ 45.16 เห็นวา
สถานที่จัดฝกอบรมมี สภาพและความเหมาะสม ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ
คอนขางมาก และมีขอเสนอแนะอื่นๆ เชน ตองการใหมีการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดทราบ
ขอมูลที่เปนปจจุบัน ตองการใหเจาหนาที่วิเคราะหตัวอยาง นักวิทยาศาสตรที่ทํางานเกี่ยวกับของเสีย
อันตรายไดเขารับการฝกอบรมดวย เปนตน
ที่ประชุมรับทราบผลการจัดฝกอบรมฯ แลวมีความเห็นดังนี้
1) ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ ตั้งขอสังเกตวา การจัดฝกอบรมดังกลาวมี
เนื้อหาที่มีประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปคอนขางมาก จึงเสนอแนะใหพัฒนาเนื้อหาใน
การจัดฝกอบรมเปนปจจุบันและเผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ
2) ผู แ ทนกรมศุ ล กากร ตั้ ง ข อ สั ง เกตว า ป จ จุ บั น พบว า มี ก ารขยายขอบเขตการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการขนยายของเสียอันตรายในสวนภูมิภาคมากขึ้น การจัดอบรมใหเจาหนาที่
ศุลกากรหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งมีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอกับความตองการ จึงเสนอแนะให
พัฒนาระบบการฝกอบรมผานระบบ e-learning
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 องคประกอบคณะผูแทนไทยในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 8
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาองคประกอบคณะผูแทนไทยในการ
ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 8 วาสืบเนื่องจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ไดมีหนังสือ
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ทั้งนี้ปรากฏวาฝายเลขานุการฯ ไดรับแจงผูแทนเขารวมในคณะผูแทนไทย 3 หนวยงาน
ไดแก 1) กรมการประกันภัย ไดมอบหมายให นางนภาพร แดดภู นิติกร 8ว กองนิติการ เปนผูแทน
กรมการประกันภัย 2) กรมศุลกากร ไดมอบหมายให นางสาวอมรา ผลาชีวะ ผูอํานวยการสวนควบคุม
ทางศุ ล กากร สํ า นั ก ศุ ล กากรท า เรื อ กรุ ง เทพ เป น ผู แ ทนกรมศุ ล กากร และ 3) กรมควบคุ ม มลพิ ษ
ไดมอบหมายให นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย เปนผูแทนผูอํานวยการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากผูอํานวยการสํานักฯ ติดภารกิจ
อื่นในชวงเวลาดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาองคประกอบคณะผูแทนไทยดังกลาวแลว มีความเห็นดังนี้
1) ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศไดเสนอวาควรมีผูแทนจากภาคเอกชนเขารวมใน
คณะผูแทนไทยดวย ซึ่งที่ประชุมเห็นดวยและมีมติใหเชิญผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประไทยเขา
รวมในองคประกอบคณะผูแทนไทยในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 8
2) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดตั้งขอสังเกตวา คณะผูแทนไทยควรเสนอขอรับ
การสนั บ สนุ น ทุ น การเข า ร ว มการประชุ ม จากสํ า นั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาบาเซล ให กั บ เจ า หน า ที่
ศูนยประสานงานและหนวยงานผูอํานาจของประเทศภาคีอนุสัญญาบาเซล
มติที่ประชุม 1) เห็ น ชอบกั บ องค ป ระกอบคณะผู แ ทนไทยในการเข า ร ว มการประชุ ม ใหญ ภ าคี
อนุ สั ญ ญาบาเซล สมั ย ที่ 8 ตามที่ ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ เสนอ และให เ พิ่ ม ผู แ ทนจากภาคเอกชนคื อ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในคณะผูแทนไทย โดยมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษมีหนังสือเชิญ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจัดสงผูแทนเขารวมในคณะผูแทนไทยฯ
2) มอบหมายใหผูแทนจากหนวยงานในองคประกอบคณะผูแทนไทยฯ ที่ยังไมไดจัดสง
ผูแทนเขารวมในคณะผูแทนไทย จัดสงผูแทนเขารวมในคณะผูแทนไทยโดยแจงชื่อมายังฝายเลขานุการฯ
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมรายชื่อองคประกอบคณะ
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4.2 ประเด็นการพิจารณาในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 8 และทาที
ของฝายไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาประเด็นการพิจารณาในการประชุม
ใหญภาคีอนุ สัญญาบาเซล สมัยที่ 8 และทาทีของฝายไทย ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมเอกสาร
ประกอบการประชุมจากเว็บไซตสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล http://cop8.basel.int/ โดยเปนการ
ประชุมเพื่อพิจารณาขอตัดสินใจในการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซลประเด็นตางๆ มีวาระสําคัญ ดังนี้
วาระที่ 6 การดําเนินการตามมติขอตัดสินใจของ COP7
a. แผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
สืบเนื่องจากในการประชุม OEWG5 ระหวางเดือนเมษายน 2549 ไดมีการ
รายงานกิจกรรมที่ไดดําเนินการภายใตแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลโครงการตาง ๆ
ไดแก
1) รายงานผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมโครงการ ที่ ผ า นมาพบว า มี โ ครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 15 โครงการ โครงการที่จะดําเนินการแลวเสร็จกอนการ COP8 4 โครงการ
โครงการที่ลาชา 1 โครงการ และโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ 1 โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับ
กลุมของเสียเปาหมายตามแผนกลยุทธ 4 กลุม จาก 7 กลุม ผลผลิตจากโครงการแนวทางดานวิชาการ 3
เรื่ อง เครื่องมื อสนั บ สนุนการตัดสิ นใจการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น 3 เรื่ อง คูมือการ
ฝกอบรม 1 เรื่อง การเสริมสร างขีดความสามารถ 2 เรื่ อง แนวทางการดําเนินงานระดับภูมิภาคใน
การจัดการของเสียอันตราย 6 เรื่อง และการเสริมสรางความรวมมือระดับนานาชาติ 1 เรื่อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานกิจกรรมโครงการภายใตแผนกลยุทธ
- ผู แ ทนกรมองค ก ารระหว า งประเทศให ข อ เสนอแนะว า คณะผู แ ทนจาก
หนวยงานตางๆ ควรมีการประชุมหารือเพื่อใหขอคิดเห็นในแตละประเด็น กอนการเดินทางเขารวมการ
ประชุม โดยตรวจสอบตามเอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) และในการนําเสนอทาทีของฝายไทย อาจมีการเสนอใหมีการปรับแกแผนกลยุทธใน
บางสวน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการตางๆ ภายใตอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย และ
โครงการที่ดําเนินงานรวมกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยไมกระทบกับการดําเนินงานหลักตามแผนกล
ยุทธดังกลาว
- มอบหมายใหผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาและทาทีของฝายไทย แตละประเด็นเปรียบเทียบกับที่ฝายเลขานุการฯ
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2) กรอบการดําเนินงาน
ที่ประชุมมีมติใหพิจารณารวมกับ ประเด็นดานการเงิน
3) การดําเนินงานและความรวมมือของ BCRC ภายใตแผนกลยุทธ
ที่ประชุมมีมติไมพิจารณา เนื่องจากไมมีเอกสาร
4) แผนงานหุนสวนความรวมมือกับอนุสัญญาบาเซล ไดมีการเสนอใหที่
ประชุม COP8 พิจารณารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานแผนงานหุนสวนความรวมมือฯ ในป
2548-2549 ของทั้ง 16 กิจกรรม อาทิ หุนสวนความรวมมือโทรศัพทมือถือ หุนสวนความรวมมือ
การรีไซเคิลและการปรับปรุง/ซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอร หุนสวนความรวมมือกับอนุสัญญาบาเซลใน
การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก เปนตน และแผนงานหุนสวนความรวมมือฯ ในป 2550-2551 :ซึ่งแบงเปน 3 สวน
ประกอบดว ย แผนการดํ าเนิ น งานตามเปา หมายของแผนกลยุ ท ธ แผนการดํ าเนิ นงานการส งเสริ ม
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ และแผนการดําเนินงานโครงสรางและการจัดการหุนสวนความรวมมือ
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานหุนสวน
ความรวมมือ ในป 2548-2549
- ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา แผนงานหุนสวนความ
รวมมือโทรศัพทมือถือนาจะมีขอมูลหรือแนวทางดานวิชาการซึ่งประเทศไทยสามารถนํามาใชประโยชน
ตอไปได
5) เอกสารขอแนะนําในจัดการซากโทรศัพทมือถือใชแลวและที่หมดอายุการ
ใชงานแลวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะทํางานโทรศัพทมือถือ ไดจัดทําเอกสารขอแนะนําดังกลาว
พรอมดวยสรุปขอมูลแนวทางวิชาการภายใตโครงการของคณะทํางาน ไดแก การปรับปรุง/ซอมแซม
โทรศัพทมือถือใชแลวใหม (Refurbishment)
การเก็บรวบรวมและการเคลื่อนยายขามแดนของ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ที่ ห มดอายุ ก ารใช ง านแล ว การรี ไ ซเคิ ล และการหมุ น เวี ย นนํ า วั ต ถุ ดิ บ จากซาก
โทรศัพทเคลื่อนที่กลับมาใชใหม และการเสริมสรางความตระหนักและขอพิจารณาในการออกแบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ แลวเสร็จ ทั้งนี้ดวยคําแนะนําของ OEWG ตามมติขอตัดสินใจที่ VI/31 สิ่งแวดลอม ซึ่ง
ภาคี BCRC และหน ว ยงานอื่ น ๆ สามารถนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า ว ไปพั ฒ นาเป น แผนการจั ด ฝ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการตอไปได
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- เห็ น ชอบเอกสารข อ แนะนํ า ในจั ด การซากโทรศั พ ท มื อ ถื อ ใช แ ล ว และที่
หมดอายุก ารใช ง านแล ว ที่ เ ป นมิ ต รต อ สิ่ ง แวดลอ มและพิจ ารณามอบหมายให กรมควบคุ ม มลพิ ษ นํ า
แนวทางวิชาการและเอกสารขอแนะนําที่ไดรับความเห็นชอบจาก COP
มาใชประโยชนในการ
ดําเนินงานตอไป
b. ความรวมมือและการรวมพลังระหวางประเทศ
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1) ความรวมมือระหวางประเทศ สืบเนื่องจากมติขอตัดสินใจที่ VII/38 VI/29
VI/30 และ V/15 เกี่ยวกับความรวมมือระหวางระหวางประเทศ ที่ผานมาไดมีการสนับสนุนความรวมมือ
ที่เขมแข็งและการรวมพลังกับหนวยงานพิเศษ ไดแก สารมลพิษอินทรียมีตกคางยาวนาน สารเคมีเปน
พิษ SAICM การบังคับใชกฎหมาย การขนสงและการจําแนก การจําแนกของเสียตามระบบรหัสสินคา
ของศุลกากรโลก และการรื้อทําลายเรือ อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการเสนอใหที่ประชุม
COP8 พิจารณาการขอให สํานักเลขาธิการฯ สรางความรวมมือที่เขมแข็งและการรวมพลังกับองคการ
ระหวางประเทศและระดับภูมิภาค และกับความตกลงพหุภาคีอื่นๆ ในประเด็นที่สอดคลองกับอนุสัญญา
บาเซล ซึ่งรวมถึงความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก POPs FAO PICs UNEP Japan (Coordinator
of 3R Initiative established by the G-8) IFCS Interpol WCO IMPEL IMPEL-TFS ILO IMO WHO
UNEP-Regional Seas Programme GEF NEPAD OECD UNITAR WTO ฯลฯ ตามความเปนไปได
ของทรัพยากรที่มี และขอใหสํานั กเลขาธิการฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการคาและ
สิ่งแวดลอมของ WTO ในฐานะผูสังเกตการณ เมื่อการขอเขารวมไดรับการอนุญาตจาก WTO ขอให
สํานักเลขาธิการฯ รายงานผลการดําเนินงานตามขอตัดสินใจนี้ตอ COP9 ดวย และใหภาคีใหความ
รวมมือในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนความพยายามของ สํานักเลขาธิการฯ ในการ
สงเสริมความรวมมือและการรวมพลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- รับทราบการขอใหภาคีใหความรวมมือในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
เพื่อสนับสนุนความพยายามของ สํานักเลขาธิการฯ ในการสงเสริมความรวมมือและการรวมพลัง
2) การสงเสริมการรวมพลังกลุมดานสารเคมีและของเสีย ตามมติขอตัดสินใจ
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมในการรวมพลังกลุมดานสารเคมีและของเสีย สํานักเลขาธิการอนุสัญญาสตอกโฮลม
ไดทําการศึก ษาเรื่ องความร ว มมื อและการรวมพลังระหวางสํานั ก เลขาธิการอนุสั ญญารอตเตอรดั ม
อนุสัญญาบาเซล และอนุสัญญาสตอกโฮลม โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดงบประมาณ ปญหาอุปสรรค
ของการปรับคาใชจายของสํานักเลขาธิการเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการบริหารงาน และเสนอใหมีการจัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจ (ad hoc joint working group) รวมกันของอนุสัญญาสตอกโฮลม อนุสัญญา
รอตเตอรดัม และอนุสัญญาบาเซล ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 45 คน โดยขอให COP ของอนุสัญญาบาเซล
และรอตเตอรดัมเสนอผูแทน 15 คน จากภูมิภาคตาง ๆ ตามการแบงของ UN เพื่อเขารวมใน
คณะทํางานดังกลาว โดยตองรับผิดชอบคาใชจายการเขารวมประชุมของผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศที่กําลังมีการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ และไดยกรางขอบเขตการทํางานของคณะทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวย การใหขอเสนอแนะรวมกันในการสงเสริมความรวมมือและการรวมพลังกันของทั้งสาม
อนุสัญญาทั้งในระดับการบริหารงานและปฏิบัติงาน ซึ่งจะดําเนินการโดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญา
สตอกโฮลม การกําหนดกฎการดําเนินงานของตนเอง ทั้งนี้ขอใหภาคีประสานงานกันในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการปฏิบัติตามตามทั้งสามอนุสัญญาฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
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- พิจารณาเห็นชอบการสงเสริมการรวมพลังกลุมดานสารเคมีและของเสียจาก
ผลการศึกษาของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสตอกโฮลม
- ผู แ ทนกรมองค ก ารระหว า งประเทศ ได ตั้ ง ข อ สั ง เกตว า ผู แ ทนไทยใน
คณะทํางานเฉพาะกิจที่เหมาะสมควรเปนตัวแทนของทั้ง 3 อนุสัญญาได ไมใชของอนุสัญญาใดอนุสัญญาหนึ่ง
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของอนุสัญญาใดเปนลําดับแรก เพื่อจะไดไมมีการเสนอผูแทนซ้ําซอน
- พิจารณามอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบ ผูแทนไทยในคณะทํางาน
เฉพาะกิจ ซึ่งสามารถใหความรวมมือและการประสานงานระหวางทั้ง 3 อนุสัญญาได
c. การรายงานขอมูลประจําป
สื บ เนื่ อ งจากมติ ข อ ตั ด สิ น ใจในการประชุ ม OEWG5 เห็ น ชอบให ภ าคี ส ง
รายงานขอมูลประจําปเกี่ยวกับการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย โดยเฉพาะการเคลื่อนยายจาก
OECD ไปยัง non-OECD สําหรับป 2547 และปกอนหนานี้ ให สํานักเลขาธิการฯ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสใหเร็วที่สุด โดยใชแบบสอบถามที่ปรับปรุงใหมตามความเห็นชอบของ COP6 และสง
ขอมูลประจําป 2548 ให สํานักเลขาธิการฯ กอนวันสิ้นป 2549 เพื่อให COP พิจารณาเห็นชอบ
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแบบสอบถามการรายงานขอมูลประจําป 2548 สงให สํานักเลขาธิการฯ กอนวันสิ้น
ป 2549 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
d. ประเด็นดานวิชาการ
1) การแกไขบัญชีรายการของเสียและสถานะของมติขอตัดสินที่ VII/21 ไดมี
การเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการเพิ่มเติมใหชัดเจนวาขั้นตอนการขอทบทวนและปรับปรุง
รายการของเสียในภาคผนวก 8 และ 9 สามารถกระทําไดทั้งกรณีขอแกไข (amendments) หรือการ
ตรวจแก (correcting) กรอบเวลาการเสนอขอแกไข การระบุบทบาทของ สํานักเลขาธิการฯ เพิ่มเติมวา
ตองชวยภาคีในการติดตอกับผูเก็บรักษาเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินขั้นตอนการแกไขตาม
ความจําเปน ผูเก็บรักษาตองเริ่มขั้นตอนการตรวจแกอยางเปนทางการ และขอเชิญภาคีและประเทศที่
มิ ใ ช ภ าคี ให ค วามเห็ น ต อ การทบทวนด า นวิ ช าการเกี่ ย วกั บ ข อ ความที่ ใ ช ใ นรายการของเสี ย ตาม
ภาคผนวก 8 และ 9 ของอนุสัญญาบาเซล ในภาษาตางๆ โดยเฉพาะรายการที่ B1030 ภายใน 31
ธันวาคม 2549 เพื่อสํานักเลขาธิการฯ จะไดรวบรวมให OEWG6 พิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- ฝายเลขานุการฯ ตั้งขอสังเกตวา ในการออกใบอนุญาต การปฏิบัติงานตาม
อนุ สั ญ ญาบาเซลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บั ญ ชี ร ายการของเสี ย ในภาคผนวก 8 และ 9 ของกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม จะมี ป ญ หาในเรื่ อ งการแปลหรื อ ตี ค วาม กรณี ที่ เ ป น ภาษาอื่ น เช น ภาษาฝรั่ ง เศส
ภาษาเยอรมันหรือไม อยางไร ซึ่งผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดชี้แจงวา กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม
พบป ญ หาดั ง กล า ว เนื่ อ งจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมยึ ด การปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาบาเซลฉบั บ
ภาษาอังกฤษที่มีการแปลเปนภาษาไทยของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเปนหลัก และในการ
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2) แนวทางการจัดการดานวิชาการของสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนาน
ไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาแนวทางดานวิชาการในการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับของเสียที่ประกอบ มีหรือปนเปอนดวยสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว จําพวกอัลดริน คลอเดน
ดีลดริน เอนดริน เฮพตาคลอ เฮกซาคลอโรเบนซิน ไมเร็ก หรือทอกซาฟน หรือของเสียที่ปนเปอนดวย
เฮกซาคลอโรเบนซินที่ใชในอุตสาหกรรม ของเสียที่ประกอบ มีหรือปนเปอนดวยดีดีที ของเสียที่มีหรือ
ปนเปอนดวยสารไดออกซิน ฟวราน เฮกซาคลอโรเบนซิน พีซีบี การแกไขแนวทางดานวิชาการการ
จัดการสาร POPs ดังกลาว การเผยแพรแนวทางดานวิชาการดังกลาวตามภาษาทางการของ UN ใหแก
ภาคี ประเทศที่ มิ ใ ช ภ าคี องค ก ารระหว า งรั ฐ บาล องค ก รด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ มิ ใ ช รั ฐ บาล และ
ภาคอุตสาหกรรม การเชิญภาคีและประเทศอื่นใชแนวทางดานวิชาการและจัดสงรายงานประสบการณ
การใชงาน ปญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่จําเปน ตอ COP9 โดยผานสํานักเลขาธิการอยางนอย 2 เดือนกอน
การประชุม COP9 เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแนวทางการจัดการ การทบทวนความหมายของ low
persistent organic pollutant content และ levels of destruction and irreversible transformation
หลังจากป 2551 การเพิ่มกิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงแนวทางดานวิชาการเกี่ยวกับสารมลพิษ
อินทรียที่ตกคางยาวนาน แนวทางเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ในการกําจัดสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนาน
และการแกไขรายการของเสีย A4110 ในภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซล ในแผนงานของ OEWG
ของป 2550-2551 การเชิญภาคีและประเทศอื่น ๆ เสนอขอคิดเห็นให สํานักเลขาธิการฯ ภายใน 31
มีนาคม 2550 การขยายขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะทํางานกลุมยอย ระหวางสมัยประชุมให
ดําเนินงานอยางตอเนื่องในการตรวจสอบและชวยเหลือในการทบทวนปรับปรุงแนวทางการจัดการของ
เสียมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนานใหเปนปจจุบัน ตามความเหมาะสม และทํางานรวมกันทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- ฝายเลขานุการฯ ไดตั้งขอสังเกตประเด็นที่มีการพิจารณาแกไขรายการ
ของเสีย A4110 ในภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซลเกี่ยวกับไดออกซิน ฟวราน และรายการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวที่เปนสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนานและดีดีที เพื่อ
กําหนดความเขมขนขั้นต่ําของสาร POPs วาการดําเนินการดังกลาวอาจกระทบขั้นตอนการแกไขบัญชี
รายการของเสียตามภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซลได ทั้งนี้ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดชี้แจงวา
การกําหนดความเขมขนขั้นต่ําของสาร POPs ดังกลาว มีความจําเปนตองระบุใหชัดเจนเพื่อประโยชน
ในทางปฏิบัติเปนประโยชนใหการดําเนินงานตามอนุสั ญญาบาเซล ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม
ขัดของในการปรับแกขั้นตอนการแกไขบัญชีรายการของเสียดังกลาว
3) แนวทางดานวิชาการในการจัดการของเสียที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดมี
การเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการเชิญบราซิลเตรียมรางแนวทางดานวิชาการเกี่ยวกับการ
จัดการยางรถยนตที่ใชแลว ที่ปรับปรุงใหม เพื่อเสนอพิจารณาในการประชุม OEWG ตอไป การขอให
OEWG ทบทวนแนวทางดานวิชาการที่ควรมีการแกไขตามความเหมาะสมและดําเนินการปรับปรุงให
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ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- รับทราบ การเชิญบราซิลเตรียมรางแนวทางดานวิชาการเกี่ยวกับการ
จั ด การยางรถยนต ที่ ใ ช แ ล ว ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม เพื่ อ เสนอพิ จ ารณาในการประชุ ม OEWG ทั้ ง นี้ ผู แ ทน
กรมศุลกากรไดตั้งขอสังเกตใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางในการนําเขายางรถยนตที่ใช
แลวมาในประเทศ เพื่อประโยชนในการจัดการยางรถยนตที่ใชแลวในประเทศไทย
- พิจารณามอบหมายให ฝายเลขานุการฯ นําเสนอสํานักเลขาธิการฯ ใหมี
การกําหนดขอบเขตคําจํากัดความของการเผาบนดิน (D10) ใหชัดเจนตามขอสังเกตของผูแทน
กรมควบคุมมลพิษ
4) การปรับปรุงแบบฟอรมการแจงและเอกสารกํากับการขนสงเคลื่อนยาย ได
มีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาแบบฟอรมใบแจงและเอกสารกํากับการขนสงเคลื่อนยายของเสีย
ตามที่ไดปรับแกใหม รวมทั้งขอแนะนําในการใชแบบฟอรมดังกลาวและขอให สํานักเลขาธิการฯ
เผยแพรแบบฟอรมและขอแนะนําในการใชแบบฟอรมดังกลาวใหแกภาคี ประเทศที่มิใชภาคี องคการ
ระหวางรัฐบาล และองคกรดานสิ่งแวดลอมที่มิใชรัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับแบบฟอรมที่
ปรับแกแลววา จะกระทบกับแบบฟอรมการนําเขาสินคาประเภทอื่นที่ใชอยูหรือไม ซึ่งผูแทนกรมศุลกากร
ใหขอมูลวา สวนใหญแบบฟอรมฯ ที่ใชในปจจุบันเปนฉบับที่ออกโดยประเทศตนทางซึ่งมีมาตรฐานสากล
อยูแลว หากมีการปรับ แก แ บบฟอร มการแจงเป นฉบั บใหม จึงไมไดมีผ ลกระทบกับการดําเนินงาน
ภายในประเทศ นอกจากนี้ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดใหขอมูลสนับสนุนวา ในการนําเขาสินคา
อันตราย หรือของเสียอันตรายมายังประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกําหนดใหผูนําเขาตอง
แสดงใบอนุญาตการนําเขาสินคาฯ เพิ่มเติมจากแบบฟอรมแจง ซึ่งในขั้นตอนการออกใบอนุญาต (มีอายุ
1 ป) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีเงื่อนไขที่คอนขางเขมงวด อยางไรก็ตาม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไมขัดของในการปรับปรุงแบบฟอรมการแจงและเอกสารกํากับการขนสงเคลื่อนยาย ตามที่สํานัก
เลขาธิการฯ ขอความรวมมือ
- ผูแทนกรมศุลกากร ไดตั้งขอสังเกตวา กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
การปรับปรุงแบบฟอรมการแจงและเอกสารกํากับการขนสงเคลื่อนยายของเสียเปนฉบับใหม ใหกรม
โรงงานอุตสาหกรรมแจงกรมศุลกากรทราบพรอมแนบฉบับกอนการปรับปรุง เพื่อใหขั้นตอนการลงนาม
เอกสารกํากับการขนสงเคลื่อนยายของเสียของเจาหนาที่กรมศุลกากรมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
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- พิจารณามอบหมายใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากรพิจารณา
แบบฟอรมการแจงและเอกสารกํากับการขนสงเคลื่อนยายที่ไดปรับแกใหม ตามที่สํานักเลขาธิการฯ ขอ
ความรวมมือใหใชแบบฟอรมฯ ที่เปนระบบเดียวกัน โดยตรวจสอบประเด็นนี้ตามเอกสารที่เผยแพรผาน
ระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล กรณีมีขอแกไขใหแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อประสานใหคณะ
ผูแทนไทยนําเสนอในการประชุม COP8 และหากมีการพิจารณาเห็นชอบแบบฟอรมการแจงฯ จากที่
ประชุม COP แลวใหนําแบบฟอรมดังกลาวไปใชในการแจงและกํากับการเคลื่อนยายของเสียอันตราย
ตามอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสงผลการพิจารณาใหกับฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน
2549
5) การทํางานรวมกับคณะอนุกรรมการผูเชี่ยวชาญแหงสหประชาชาติวาดวย
การปรับปรุงระบบการจําแนกและติดฉลากสารเคมีใหเปนระเบียบเดียวกัน ไดมีการเสนอใหที่ประชุม
COP8 พิจารณาขอบเขตหนาที่ของคณะทํางานรวม (Joint Correspondence Group) ระหวาง OEWG
และคณะอนุกรรมการผูเชี่ยวชาญแหงสหประชาชาติวาดวยการปรับปรุงระบบการจําแนกและติดฉลาก
สารเคมีใหเปนระเบียบเดียวกัน การขอให สํานักเลขาธิการฯ ติดตอประสานแจงมติขอตัดสินใจให
คณะอนุกรรมการฯ ทราบ และการขอให สํานักเลขาธิการฯ รายงานผลการทํางานของคณะทํางานรวม
ให OEWG และ COP ทราบ
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณาเห็ นชอบ
ใหมีขอบเขตหน าที่ของคณะทํางานร วม (Joint
Correspondence Group) ระหวาง OEWG และคณะอนุกรรมการผูเชี่ยวชาญแหงสหประชาชาติวาดวย
การปรับปรุงระบบการจําแนกและติดฉลากสารเคมีใหเปนระเบียบเดียวกัน
6) การจําแนกของเสียตามภาคผนวก 8 และ 9 อนุสัญญาบาเซล ในระบบ
พิกัดสินคาตามองคการศุลกากรโลก ไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการขอให สํานัก
เลขาธิ ก ารฯ
ติด ตามผลความร ว มมือ ของสํ านั ก เลขาธิก ารคณะกรรมการระบบ Harmonized
คณะอนุกรรมการทบทวนการ Harmonized และคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตรขององคการศุลกากรโลก
ใหดําเนินการตอไปภายใตคําแนะนําของ OEWG ในการจําแนกของเสียภายใตอนุสัญญาบาเซล ใน
ระบบพิกัดสินคาขององคการศุลกากรโลก และใหรายงานความกาวหนาให OEWG และ COP ทราบ
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณามอบหมายใหกรมศุลกากร พิจารณาใหความเห็นการจําแนกของ
เสียตามภาคผนวก 8 และ 9 อนุสัญญาบาเซล ในระบบพิกัดสินคาตามองคการศุลกากรโลก โดย
ตรวจสอบประเด็นนี้ตามเอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสงผล
การพิจารณาใหกับฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
7) การจําแนกลักษณะอันตรายของของเสีย ไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8
พิ จ ารณาการขอเชิ ญ ภาคี ที่ อ ยู ใ นฐานะที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได จั ด ทํ า แนวทางการจํ า แนกลั ก ษณะ
อันตราย H10 (liberation of toxic gases in contact with air or water) และทบทวนแนวทางการ
จําแนกลักษณะอันตราย H11 (toxic (delayed or chronic)) และเห็นชอบใหเพิ่มงานการแกไขแนว
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ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณามอบหมายใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางการ
จําแนกลักษณะอันตราย H10 (liberation of toxic gases in contact with air or water) และทบทวน
แนวทางการจําแนกลักษณะอันตราย H11 (toxic (delayed or chronic)) โดยตรวจสอบประเด็นนี้ตาม
เอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสงผลการพิจารณาใหกับฝาย
เลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
8) การจําแนกและขั้นตอนการควบคุมการนําเขาของเสียตามภาคผนวก 9
ของอนุสัญญาบาเซล ไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการเชิญภาคีที่มีปญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการจําแนกและขั้นตอนการควบคุมการนําเขาของเสียตามภาคผนวก 9 ของอนุสัญญาบาเซล
รายงานขอมูลดังกลาวตอ สํานักเลขาธิการฯ และให สํานักเลขาธิการฯ รวบรวมขอมูลจากภาคีเสนอตอ
OEWG ใหทราบสถานภาพและพิจารณา
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณามอบหมายใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากร พิจารณา
การจําแนกและขั้นตอนการควบคุมการนําเขาของเสียตามภาคผนวก 9 ของอนุสัญญาบาเซล โดย
ตรวจสอบประเด็นนี้ตามเอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสง
ผลการพิจารณาใหกับฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
9) ผลการดําเนินการลดของเสียอันตรายตามมติขอตัดสินใจที่ VII/2 ไดมีการ
เสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการเชิญภาคีและประเทศอื่นสงขอคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ
การลดของเสียอันตราย ให สํานักเลขาธิการฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2551 และให สํานักเลขาธิการฯ
รวบรวมขอคิดเห็นที่ไดรับเพื่อเสนอใหที่ประชุม COP9 พิจารณา
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณามอบหมายให ฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดเตรียมขอคิดเห็น สงให สํานักเลขาธิการฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2551
e. ประเด็นดานกฎหมาย
1) การขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย: โครงรางคูมือแนะนําสําหรับ
นักกฎหมาย ในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย สืบเนื่องจากขอตัดสินใจ
OEWG-V/9 OEWG5 ขอใหภาคีจัดสงขอเสนอหัวขอที่ควรระบุไวในคูมือแนะนําสําหรับการดําเนินคดี
เกี่ยวกับการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย ไปยัง สํานักเลขาธิการฯ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2549
ปรากฎวา สํานักเลขาธิการฯ ยังไมไดรับขอเสนอจากภาคีภายในวันที่กําหนด และตามมติขอตัดสินใจ
V/9 ไดขอให สํานักเลขาธิการฯ จัดเตรียมโครงรางของคูมือดังกลาวที่ไดรวบรวมขอเสนอของภาคีตางๆ
ไว และไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาโครงรางของคูมือฯ ที่จัดทําขึ้น ในรูปแบบมัลติมีเดีย
หรือ CD-ROM ที่ใชในการเรียนรูดวยตนเองควบคูไปดวยตามงบประมาณสนับสนุนที่มี เพื่อเสนอ
OEWG พิจารณา การเรียกรองใหภาคีใหการสนับสนุนการจัดทําคูมือฯ ดังกลาว ตามสมัครใจ การขอให
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ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณามอบหมายใหกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พิจารณาโครงรางคูมือ
แนะนําสําหรับนักกฎหมาย ในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย โดย
ตรวจสอบประเด็นนี้ตามเอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสงผล
การพิจารณาใหกับฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
2) พิธีสารวาดวยความรับผิดและการชดใชความเสียหาย สืบเนื่องจากมติขอ
ตัดสินใจที่ V/28 ที่ประชุม COP7 ไดขอให สํานักเลขาธิการฯ ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรวบรวมปญหาอุปสรรคตอการใหสัตยาบัน หรือภาคียานุวัติตอพิธีสารบาเซลอยางตอเนื่อง ซึ่งที่ผาน
มาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีสารแลว 3 ครั้ง และตามมติขอตัดสินใจที่ V/11 ของ OEWG5
ไดขอใหภาคีจัดสงความเห็นหรือขอพิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของขีดจํากัดวงเงินในภาคผนวก B
ของพิธีสาร และจัดสงความเห็นตอกลไกที่เปนไปไดในการจัดหาหลักประกันทางการเงินตามขอ B ของ
เอกสารที่ สํานักเลขาธิการฯ จัดทําขึ้นเกี่ยวกับทางเลือกที่เปนไปไดในการจัดทําประกันภัย พันธบัตร
หรือหลักประกันทางการเงินอื่น ซึ่งที่ผานมามีผูสงความเห็นเพียง 1 ฉบับเทานั้น ซึ่งเสนอความเห็น
เกี่ยวกับนิยามของประเทศผูถูกนําผานแดนในภาคผนวก A ของพิธีสาร ขอยุงยากของหลักฐานการขน
ยายของเสียอยางผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงคของพิธีสาร และความเพียงพอของขีดจํากัดวงเงินใน
ภาคผนวก B ของพิธีสาร จึงไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการเรียกรองใหภาคีและ
หนวยงาน ในฐานะที่ดําเนินการ เพื่อสนับสนุนเงินทุนหรือเรื่องอื่นๆ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
รวบรวมปญหาอุปสรรคตอการใหสัตยาบัน หรือภาคียานุวัติตอพิธีสารบาเซล สงเสริมการเผยแพรคูมือ
แนะนําการปฏิบัติตามพิธีสารและพิจารณาแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ ตามนิยามในขอ 2 วรรค 2h
ของพิธีสาร
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูลวา ขณะนี้พิธีสารวาดวยความรับผิดและชดใช
ความเสียหาย ยังไมมีผลบังคับใชเนื่องจากปญหาเรื่องการประกันภัยและระบบการประกันเงิน ซึ่งสํานัก
เลขาธิการอยูระหวางศึกษาและทบทวนในเรื่องขีดจํากัดและวงเงินคุมครอง ทั้งนี้ไดขอความรวมมือให
ภาคอุตสาหกรรมแสดงแนวทางในการดําเนินการใหมีผลบังคับใชตอไป
- ผูแทนกรมการประกันภัย ไดใหขอมูลวาขณะนี้ประเทศไทยไมมีความพรอม
ในเรื่องระบบการประกันและวงเงินคุมครอง แมวาระบบการประกันภัยทางบกระหวางประเทศ มีการ
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- ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหขอมูลสนับสนุนวาควรมีการ
จัดตั้งกองทุนประกันภัย โดยความรวมมือของประเทศตางๆ ในภูมิภาคตามที่ผูแทนกรมการประกันภัย
เสนอ และไดยกตัวอยางกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดจากน้ํามันรั่วไหลในทะเล ซึ่ง
จัดเก็บคาประกันภัยจากเจาของบอน้ํามันทั่วโลก
- พิจารณามอบหมายใหกรมการประกันภัย พิจารณาหรือใหความเห็น
เกี่ยวกับนิยามของประเทศผูถูกนําผานแดนในภาคผนวก A ของพิธีสาร ขอยุงยากของหลักฐานการขน
ยายของเสียอยางผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงคของพิธีสาร และความเพียงพอของขีดจํากัดวงเงินใน
ภาคผนวก B ของพิธีสาร โดยตรวจสอบประเด็นนี้ตามเอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซต
อนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสงผลการพิจารณาใหกับฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
3) การดําเนินงานตามมติขอตัดสินใจที่ III/1 สืบเนื่องจากขณะนี้มีประเทศที่
ใหสัตยาบัน ยอมรับ ยืนยันอยางเปนทางการ หรือการภาคียานุวัติ ตอขอแกไขอนุสัญญาเพิ่มเติมแลว 62
ประเทศ ในการประชุม COP8 นี้ไดมีการขอรองใหภาคีเรงรัดการใหสัตยาบัน การยอมรับ การยืนยัน
อยางเปนทางการ หรือการภาคียานุวัติ ตอขอแกไขอนุสัญญา เพื่อสนับสนุนการมีผลใชบังคับโดยเร็ว
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- รับทราบ การขอรองใหภาคีเรงรัดการใหสัตยาบัน การยอมรับ การยืนยัน
อยางเปนทางการ หรือการภาคียานุวัติ ตอขอแกไขอนุสัญญา
4) การดําเนินงานตามมติขอตัดสินใจที่ V/32 สืบเนื่องจากมติขอตัดสินใจที่
V/32 เกี่ยวกับการขยายขอบเขตขอบเขตของกองทุนอนุสัญญาบาเซลเพื่อใหการชวยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศอื่นที่ตองการความชวยเหลือในการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล ไดมีการเสนอใหที่
ประชุม COP8 พิจารณาขอสังเกตเกี่ยวกับสวนที่ 3 ในแนวทางเบื้องตนในการปฏิบัติตามมติขอตัดสินใจ
ที่ V/32 และขอเชิญภาคีสงแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณตามนิยามในขอ 2 วรรค 2h ของพิธีสาร ให
สํานักเลขาธิการฯ ภายใน มกราคม 2550
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- รับทราบ ขอสังเกตเกี่ยวกับสวนที่ 3 ในแนวทางเบื้องตนในการปฏิบัติตาม
มติขอตัดสินใจที่ V/32
- พิจารณามอบหมายให ฝายเลขานุการฯ จัดทําคําตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเหตุการณตามนิยามในขอ 2 วรรค 2h ของพิธีสาร เสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
พิจารณากอนสงใหสํานักเลขาธิการฯ ภายใน มกราคม 2550
5) กฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่นๆ ที่รับรองโดยภาคีในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาบาเซล ไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการสงเสริมใหภาคีจัดสงกฎหมายแหงชาติ
และมาตรการอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลและตามขอ 4 วรรค 4 และขอ 9 วรรค 5 ของ
อนุสัญญา การขอให สํานักเลขาธิการฯ ดําเนินการรวบรวมกฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่น ๆ ที่
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ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณาเห็นชอบ ใหภาคีจัดสงกฎหมายแหงชาติและมาตรการอืน่ ๆ ที่ใช
ในการปฏิบตั ติ ามอนุสัญญาบาเซล และตามขอ 4 วรรค 4 และขอ 9 วรรค 5 ของอนุสัญญา
- พิจารณามอบหมายให กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พิจารณากฎระเบียบ
ภายในประเทศที่ปองกันและลงโทษการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย โดยตรวจสอบประเด็นนี้
ตามเอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสงผลการพิจารณาใหกับ
ฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
6) คํ า นิ ย ามของเสี ย อั น ตรายแห ง ชาติ ได มี ก ารเสนอให ที่ ป ระชุ ม COP8
พิจารณาใหภาคีที่ยังไมจัดสงขอมูลตามขอ 3 ของอนุสัญญาบาเซล จัดสงขอมูลดังกลาวให สํานัก
เลขาธิการฯ โดยเร็วที่สุด และการขอให สํานักเลขาธิการฯ ชวยเหลือภาคีใหแนใจวาขอมูลที่แจงนั้นเปน
ปจจุบันและมีความชัดเจนเทาที่จะเปนไปไดเพื่อแตละภาคีมีความเขาใจของในคํานิยามของเสียอันตราย
แหงชาติของภาคีอื่น และขอให สํานักเลขาธิการฯ เผยแพรลงเว็บไซดอนุสัญญาบาเซล โดยจัดทําเปน
ภาษาทางการของ UN ตามทรัพยากรที่มี รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติขอตัดสินใจนี้ให
COP9 ทราบ
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณาเห็นชอบ ใหภาคีที่ยังไมจัดสงขอมูลตามขอ 3 ของอนุสัญญา
บาเซล จัดสงขอมูลดังกลาวใหสํานักเลขาธิการฯ โดยเร็วที่สุด
7) ขอ 11 การจัดทําความตกลงทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาค ไดมี
การเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณาการเรียกรองใหภาคีแจง สํานักเลขาธิการฯ เกี่ยวกับการจัดทํา
ความตกลงทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคซึ่งตนไดจัดทําขึ้น ตามวรรค 2 ของขอ 11 และเชิญภาคีให
จัดสงเอกสารความตกลงทั้งฉบับให สํานักเลขาธิการฯ และขอให สํานักเลขาธิการฯ ติดตอประสานกับ
ภาคีเพื่อขอรับการแจงและเอกสารความตกลง เพื่อเผยแพรลงเว็บไซดอนุสัญญาบาเซล
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณาเห็นชอบ ใหภาคีแจง สํานักเลขาธิการฯ เกี่ยวกับการจัดทําความ
ตกลงทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคซึ่งตนไดจัดทําขึ้น ตามวรรค 2 ของขอ 11 และเชิญภาคีใหจัด
สงเอกสารความตกลงทั้งฉบับให สํานักเลขาธิการฯ
f. การรื้อทําลายเรือ

20

สืบเนื่องจากมติขอตัดสินใจ VII/25 ที่ COP7 เห็นชอบกับขอบเขตการทํางาน
และใหจัดตั้งทํางานของคณะทํางานรวมระหวางองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour
Organization ; ILO) องคการการเดินเรือระหวางประเทศ (International Maritime Organization ;
IMO) และอนุสัญญาบาเซล เกี่ยวกับการแยกชิ้นสวนเรือ และตามตามมติขอตัดสินใจ VII/25 COP7
เห็นชอบใหคณะทํางานรวมฯ (Joint Working Group) มีการประชุมเปนประจํา ซึ่งที่ผานมาไดมีการ
ประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-17 ก.พ. 2548 ที่สํานักงานใหญ IMO ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
12-14 ธ.ค. 2548 ณ สํานักงาน UN เจนีวา ซึ่งในระหวางการประชุมผูแทนของ IMO ไดแจงคณะทํางาน
รวมฯ วาที่ประชุม IMO ในการประชุมครั้งที่ 24 ไดยอมรับมติที่ให MEPC จัดทําขอบังคับทางกฎหมาย
สําหรับการรีไซเคิลเรือ และ IMO ไดเสนอรางขอบังคับทางกฎหมายสําหรับการรีไซเคิลเรืออยางปลอดภัย
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ Norway ที่จัดสงให MEPC ในการประชุมครั้งที่ 54 ใหคณะทํางาน
พิจารณาและไดบันทึกความเห็นของคณะทํางานการรีไซเคิลเรือเกี่ยวกับความจําเปนของการประชุม
คณะทํางานรวมฯ ในอนาคต ซึ่งคณะทํางานไดสรุปวาอาจมีความจําเปนตองประชุมคณะทํางานรวมฯ
ในปหนา ทั้งนี้ขอเสนอเรื่องวัตถุประสงคและแผนงานของการประชุมครั้งตอไป ควรไดรับการเสนอ
COP8 และองคกรที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ ILO และ IMO พิจารณา เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับขอบังคับทาง
กฎหมายของ IMO จากการประชุมครั้งที่ 55 ของ MEPC จึงไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8 พิจารณา
รายงานผลการประชุม MEPC ครั้งที่ 55
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไมเห็นดวยกับทาทีของอนุสัญญาบาเซล
ใหซากเรือเปนของเสียอันตรายที่ตองดําเนินการกําจัด เนื่องจากเรือมีองคประกอบของเหล็ก ซึ่งสามารถ
นํามารีไซเคิลและเปนประโยชนตอไปได จึงตั้งขอสังเกตเสนอใหมีการคัดคานการจัดตั้งอนุสัญญาฯ
ดังกลาว
- ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดใหขอมูลวา ขณะนี้ การยก
รางอนุสัญญาฯ ดังกลาวไดดําเนินการไปคอนขางมากและใกลแลวเสร็จ จึงไมเห็นดวยใหมีการคัดคาน
การจัดตั้งอนุสัญญาฯ ดังกลาว อีกทั้งมีรายงานผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการกําจัดซากเรือวา
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมสูง จึงมีผลใหการยกรางอนุสัญญาฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- พิจารณามอบหมายใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี พิจารณาหรือ
ใหความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตและแผนการทํางานของคณะทํางานรวมระหวางองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (International Labour Organization ; ILO) องคการการเดินเรือระหวางประเทศ
(International Maritime Organization ; IMO) และอนุสัญญาบาเซล เกี่ยวกับการแยกชิ้นสวนเรือ โดย
ตรวจสอบประเด็นนี้ตามเอกสารที่เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ทเว็บไซตอนุสัญญาบาเซล ทั้งนี้ใหสง
ผลการพิจารณาใหกับฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
g. ประเด็นดานการเงิน
ที่ประชุมมีมติไมพิจารณา เนื่องจากไมมีเอกสาร
h. การระดมทรัพยากรและเงินทุนที่ยั่งยืน
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1) การระดมทรัพยากร สืบเนื่องจากมติขอตัดสินใจที่ OEWG-IV/15 OEWGV/4 OEWG-V/4 เกี่ยวกับการกําหนดกรอบการทํางานและขอบเขตของการระดมทรัพยากรภายใต
อนุสัญญาบาเซล ผลสําเร็จและขอเสนอแนะของการดําเนินงาน และการรณรงคจัดหาทรัพยากรที่เปน
ปจจุบันอยางตอเนื่อง ซึ่งที่ผานมา สํานักเลขาธิการฯ ไดชวยเหลือประเทศสมาชิกและศูนยประสานงาน
ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล ในการระดมทรัพยากรและเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนิน
โครงการสํ าหรั บ ประเทศในระดั บ ชาติ แ ละภูมิภ าค และสนับ สนุนกิ จกรรมหุนสว นความรว มมือเพื่ อ
ยกระดับทรัพยากรที่ขาดแคลน จึงไดมีการเสนอใหที่ประชุม COP8
ใหขอเสนอแนะตอรายงาน
ความกาวหนาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรและเงินทุนที่ยั่งยืน การสงเสริมภาคีและผูมีสวนไดสวนเสีย
อื่นๆ เขารวมโครงการหุนสวนความรวมมือกับอนุสัญญาบาเซล การขอให สํานักเลขาธิการฯ พยายาม
จัดฝกอบรมเจาหนาที่ BCRC และภาคีที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ ในการพัฒนากลยุทธการระดม
ทรัพยากรและเงินทุนที่ยั่งยืน การเชิญภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ใหสนับสนุนเงินในการวาจาง
เจาหนาที่แผนงานอาวุโส และการรองขอให สํานักเลขาธิการฯ ดําเนินการตามขอเสนอแนะสําหรับการ
ดําเนินงานตอไปเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรและเงินทุนที่ยั่งยืน และรายงานผลตอ COP9

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
- พิจารณาเห็นชอบ .ขอเสนอแนะตอรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรและเงินทุนที่ยั่งยืน
- รับทราบ การสงเสริมภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เขารวมโครงการ
หุนสวนความรวมมือกับอนุสัญญาบาเซล ซึ่งเปนวิธีการยกระดับทรัพยากรและสงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยี แ ละสร า งขี ด ความสามารถให กั บ ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา และประเทศที่ อ ยู ร ะหว า งการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
- รับทราบ การขอให สํานักเลขาธิการฯ พยายามจัดฝกอบรมเจาหนาที่
BCRC และภาคีที่จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ ในการพัฒนากลยุทธการระดมทรัพยากรและเงินทุน
ที่ยั่งยืน เพื่อใหบรรลุความตองการของประเทศนั้นๆ
2) เงินทุนที่ยังยืน
ที่ประชุมมีมติไมพิจารณา เนื่องจากไมมีเอกสาร
4.3 ถอยแถลงของหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล
สมัยที่ 8
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาถอยแถลงของหัวหนาคณะผูแทนไทย
ในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 8 วาสืบเนื่องจากในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญา
บาเซล สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจะกําหนดชวงเวลาสําหรับใหหัวหนาคณะผูแทนรัฐบาลของ
ภาคี ต า ง ๆ กล า วถ อ ยแถลงเพื่ อ แสดงเจตนารมณ ใ นการจั ด การของเสี ย อั น ตรายและการควบคุ ม
การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย ตามหลักการของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งฝายเลขานุการฯ ได
ดําเนินการยกรางถอยแถลงสําหรับหัวหนาคณะผูแทนไทย ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 1) สวนนํา
ไดแก การกลาวขอบคุณสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลในฐานะคณะผูจัดการประชุม การแสดงความ
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1) ประธาน ไดมอบหมายให ฝายเลขานุการฯ ประสานหารือเจาหนาที่กระทรวงการ
ตางประเทศพิจารณาตรวจสอบถอยแถลงของหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมใหญภาคีอนุสัญญา
บาเซล สมัยที่ 8 ใหมีความเหมาะสม โดยเนนประเด็นใหครอบคลุมเนื้อหาในการประชุม
2) ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศไดเสนอแนะวา ควรเนนที่ความเห็นของประเทศ
ไทยเกี่ยวกับเนื้อหาในการประชุม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ประเทศกําลังพัฒนาตองการในการสรางขีด
ความสามารถของตน และใหความเห็นวาเนื้อหาในสวนนําและสวนทายของถอยแถลงสามารถตัดออก
เพื่อความกระชับได ทั้งนี้ เสนอแนะใหมีการจัดประชุมกลุมคณะผูแทนไทยกอนการเขารวมประชุม เพื่อ
หารือและทบทวนในประเด็นตางๆ ใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมประเด็นการอภิปรายในการประชุมในแต
ละหัวขอกอนการประชุม
มติที่ประชุม มอบหมายใหฝายเลขาเลขานุการฯ รวบรวมประเด็นพิจารณาในการประชุมใหญภาคี
อนุสัญญาบาเซล (วาระที่ 4.2) จากคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีกําหนดใหสงขอพิจารณาและ
ขอคิดเห็นมายังฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 และนําหารือกับเจาหนาที่กระทรวง
การต า งประเทศพิ จ ารณาตรวจสอบถ อ ยแถลงของหั ว หน า คณะผู แ ทนไทยในการประชุ ม ใหญ ภ าคี
อนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 8
4.4 การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการอนุญาตนําเขาของเสียที่ไมเปนอันตรายจาก
คณะกรรมาธิการยุโรปดานการคา ณ กรุงบรัสเซลส
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
อนุญาตนําเขาของเสียที่ไมเปนอันตรายจากคณะกรรมาธิการยุโรปดานการคา ณ กรุงบรัสเซลสวา
สืบเนื่องกรมควบคุมมลพิษ ไดรับการประสานแจงจากกรมการคาตางประเทศ เรื่องขอความอนุเคราะห
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนที่ควรนํามาใชกับการสงออกของเสียที่ไมอันตราย จากสหภาพยุโรป
เพื่อการนํากลับไปใชประโยชนในกลุมประเทศที่มิใชสมาชิกองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พั ฒ นา (non-OECD) ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปด า นการค า ณ กรุ ง บรั ส เซลส เป น ผู เ สนอขอความ
อนุ เ คราะห โดยรายการของเสี ย ตามแบบสอบถามมี ร ายละเอี ย ดอยู ใ นบั ญ ชี ร ายการของเสี ย ตาม
อนุสัญญาบาเซล ภาคผนวกที่ 9 หรือ List B ไดรับการยกเวนใหมีการเคลื่อนยายเพื่อนํากลับไปใช
ประโยชนหรือใชใหมได
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ฝายเลขานุการฯ ไดศึกษาการบังคับใช Regulation (EC) No 1013/2006 พบวาขณะนี้
ยังไมมีผลบังคับใช โดยจะบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ Regulation (EC)
No 1013/2006 กําหนดการสงออกของเสียจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ตาม Article 37 Annex III
และ Annex IIIA เปน 3 ประเภท คือ (1) Green Listed Waste หมายถึง ของเสียที่สามารถสงออกได
แตตองไมมีการปนเปอนกับวัตถุประเภทอื่นที่จะเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการเปนของเสียที่กอนการ
สงออกตองไดรับการแจงยินยอมจากประเทศปลายทาง (2) Amber Listed Waste หมายถึง ของเสียที่
กอนการสงออก ตองไดรับการแจงยินยอมจากประเทศปลายทาง และ (3) ของเสียอันตรายซึ่งหามมีการ
สงออก ไปยังประเทศนอกกลุม OECD EU แลว และไดยกรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการอนุญาตนําเขาของ
เสียที่ไมเปนอันตราย และเห็นควรนําเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจารณา ใหความเห็นชอบ
การตอบแบบสอบถามดังกลาว กอนแจงตอบกรมการคาตางประเทศ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดใหขอมูลวา กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรับการ
ประสานจากกรมการคาตางประเทศใหตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการอนุญาตนําเขาของเสียที่ไมเปน
อันตราย เชนเดียวกันแตไมแนใจวาเปนฉบับเดียวกันหรือไม ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดยกรางตอบ
แบบสอบถามดังกลาว เรียบรอยแลว
2) ฝายเลขานุการฯ ไดนําเรียนใหที่ประชุมทราบวา เหตุที่นําเรื่องแบบสอบถามเขาสู
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ไดเคยมีมติวาหากมีการสง
แบบสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาบาเซล ใหประเทศไทยแจงตอบ ขอใหฝายเลขานุการฯ ยก
รางคําตอบและนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ กอนแจงตอบเปนทางการ ทั้งนี้ฝายเลขานุการฯ ได
ตรวจสอบกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว ปรากฎวาเปนแบบสอบถามที่ไดรับการประสานจากกรมการ
คาตางประเทศฉบับเดียวกันกับที่กรมควบคุมมลพิษไดรับ จึงไดประสานแจงกรมการคาตางประเทศใน
การแจงตอบตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดยกรางแลวนั้น
มติที่ประชุม
มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบวา
แบบสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนที่ควรนํามาใชกับการสงออกของเสียที่ไมอันตรายดังกลาว เปนฉบับ
เดียวกันหรือไม กรณีที่เปนฉบับเดียวกันใหหารือรวมกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหคําตอบที่
เหมาะสมตรงกัน และมีหนังสือแจงตอบกรมการคาตางประเทศตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1) ผูแทนกรมศุลกากรไดใหขอมูลวา ขณะนี้กรมศุลกากรไดพัฒนาระบบการดําเนินงาน
นําเขา-สงออกสินคา เปนแบบอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบแลว หากหนวยงานที่เกี่ยวของตองการขอขอมูล
เกี่ยวกับการนําเขา-สงออกสินคา สามารถแจงรหัสประจําตัวผูเสียภาษีของผูประกอบการนําเขา-สงออก
สินคา เพื่อขอขอมูลดังกลาวได
2) ผูแทนกรมองคการตางประเทศ ตั้งขอสังเกตให ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ
เปนหนวยงานผูมีอํานาจของอนุสัญญาบาเซล ควรพยายามจัดหางบประมาณหรือทุนสนับสนุนจาก
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