เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ 2/2550
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2550
หองประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
1. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย
2. นายสุพัฒน หวังวงศพัฒนา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3. นายปกรณ นิลประพันธ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายตางประเทศ
แทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. นางสาวอมรา ผลาชีวะ
ผูอํานวยการสวนควบคุมทางศุลกากร
แทนอธิบดีกรมศุลกากร
5. นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง
เจาหนาที่การทูต 6
แทนอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
6. นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
7. นาวาตรี สมนึก สุขวณิช
เจาพนักงานตรวจทา 8
แทนอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
8. นางสุชนา ชูเชิด
ผูอํานวยการสํานักมาตรการทางการคา
แทนอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
9. นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ
รองอธิบดีกรมการประกันภัย
แทนอธิบดีกรมการประกันภัย
10. นายประเสริฐ หลุยเจริญ
รองอธิบดีกรมอนามัย
แทนอธิบดีกรมอนามัย

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1
อนุกรรมการ
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อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
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11. นางวิไลลักษณ สุรพฤกษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
แทนผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
12. นางเอื้อนพร ภูเพ็ชร
พนักงานการสินคา 11
แทนผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย
13. นายวิเชียร วิริยยุตตพันธุ
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
14. นางปราณี พันธุมสินชัย
15. นางสุชาตา ชินะจิตร
16. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
17. นายบัณฑิต ตันเสถียร
ผูอํานวยการสวนวิชาการและแผนงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
18. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูชว ยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
3. ประธานสภาหอการคาไทย
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุจิตรา เกียรติสุทธากร

2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวสุทธาทิพย วาทิตตพันธุ
นางสาวธัญธิดา หวังธํารง
นางณีรนุช อาภาจรัส
นางพิมพรรณ จันทรตั้ง
นางสาวลัดดา อุดพล

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5
สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 5 กรมองคการระหวางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 3 กรมองคการระหวางประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุข 7ว กรมอนามัย
กองสุขาภิบาลชุมชน กรมอนามัย
กองสุขาภิบาลชุมชน กรมอนามัย
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7. นางปยาณี ตั้งทองทวี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. นางสาวพิฐรา ดําริธรรมนิจ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
9. เจาหนาที่สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษรวม 5 คน
เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การยกฐานะคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเปนคณะอนุกรรมการฯ ภายใต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานอนุกรรมการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2550 ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล โดยมอบหมายให ทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนประธานคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล โดย
ไดมีคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 18/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ใหมีองคประกอบทั้งสิ้นรวม 21 ทาน โดยทานผูหญิง ดร.สุธาวัลย เสถียรไทย
เปนประธาน อนุกรรมการจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 15 หนวยงาน
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน และผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เจาหนาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษเปนฝายเลขานุการฯ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดระบบ
กลไก และมาตรการทางดานกฎหมายและวิชาการเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล เสนอแนะในเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตการเคลื่อนยายของเสียอันตรายและกากของเสียอื่นๆ เขามาในและออกไป
นอกราชอาณาจักร ตรวจสอบคําแปล และเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันตอขอแกไขอนุสัญญา
และพิธีสารที่เกี่ยวของ และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร
1.2 การเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงงานที่มีการนําเขาของเสียอันตราย
ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย ประธานอนุกรรมการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
จากขอมูล ที่ฝายเลขานุการฯ ได รวบรวมมาพบวา สถิติการนําเขาและส งออกของเสี ยเคมีวัตถุของ
ประเทศไทยภายใตการกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาสถิติการนําเขาของเสียอันตรายของ
ประเทศไทยในป 2549 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2548 ในทางตรงกันขามสถิติการสงออกของเสียอันตราย
ของประเทศไทย ป 2549 มีแนวโนมลดลงจากป 2548 บริษัทที่มีการนําเขามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
และสงออกเพื่อการกําจัดและนํากลับมาใชประโยชน (ตั้งแต 100 ตันขึ้นไป) อาทิ บริษัท เอไอเอ็ม สยาม
จํากัด บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากัด บริษัท ฟูจิ ซีรอกซ อีโค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท โอกิ
ทานิ โคเกียว (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท มิยูกิ อินดัสทรี (ปท) จํากัด เปนตน ดังนั้นเพื่อประโยชนในการ
ดํ า เนิ น การของคณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญาบาเซลตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น อย า งมี
ประสิทธิภาพที่ไดรับมอบหมาย จึงเห็นควรใหมีการจัดเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงงานที่มีการนําเขา
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มติที่ประชุม รับทราบเรื่องการยกฐานะคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลและเห็นดวยกับการจัดเยี่ยมชม
โรงงานที่มีการนําเขาและสงออกของเสียอันตราย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญาบาเซลครั้ ง ที่ 1/2550 เมื่ อ วั น ที่ 4
มกราคม 2550 ที่ประชุมไดพิจารณาในประเด็นหลัก 2 เรื่อง คือ 1) การนําเขาขยะพิษจากญี่ปุน ภายใต
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญีปุน (JTEPA) เนื่องจากกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความ
หวงใยวาการลงนามใน JTEPA จะทําใหไทยจะกลายเปนถังขยะพิษของญี่ปุน ซึ่งฝายเลขานุการฯ ได
ศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของเสนอประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ที่ประชุมไดอภิปรายกัน
อยางกวางขวางและตั้งประเด็นขอสงสัยวา การลงนาม JTEPA จะมีผลกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของ
ประเทศภายใตความตกลงอื่นๆ ที่ประเทศไทยเปนภาคี แตประเทศญี่ปุนมิไดเปนภาคี โดยเฉพาะกรณีที่
ในอนาคตประเทศไทยอาจจะใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซล หรือความตกลง
พหุภาคีอื่นๆ โดยที่ประเทศญี่ปุนไมไดใหสัตยาบันดวยหรือไม และมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ
ประสานกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพื่อตรวจสอบในประเด็นขอสงสัยดังกลาว และจัดทํารายการพิกัด
อัตราศุลกากรที่เปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลสงใหสํานักงานเจรจาเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน
กระทรวงการตางประเทศ และ 2) เห็นชอบในหลักการการยกฐานะของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
จากเดิมที่เปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ใหเปนคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2550 แต มิ ไ ด มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม เนื่ อ งจากเป น รายงานการประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลชุดเดิมกอนยกฐานะมาเปนคณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 สถานภาพการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงสถานภาพการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซล
ของประเทศไทยวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2540 เห็นชอบตอการใหสัตยาบันเขา
เปนภาคีอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด
(The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their

5

Disposal) โดยมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติงานในฐานะ “ศูนยประสานงาน (Focal Point)” กรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม ปฏิ บั ติ ง านในฐานะ “หน ว ยงานผู มี อํ า นาจ (Competent Authority)” รวมทั้ ง
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของอีก จํานวน 7 หนวยงาน สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีของ
อนุ สั ญญาบาเซลฯ ต อมาประเทศไทยได ยื่ นสั ตยาบั นสารเข าเป นภาคี อนุ สั ญญาบาเซลฯ เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2540 ซึ่งทําใหอนุสัญญาบาเซลฯ มีผลบังคับใชตอประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2541 เปนตนมา อนุสัญญาบาเซลฯ มีสาระสําคัญในการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียตั้งแตกอนเริ่มการ
นําเขา สงออก และนําผานของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่น โดยแจงรายละเอียดและขออนุญาตตาม
ขั้นตอนจากหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศที่เกี่ยวของลวงหนากอนเริ่มการขนยายของเสีย ตลอดจน
ตองจัดใหมีการประกันภัยและรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ไดมีคําสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ 4/2542 ลงวันที่
20 ตุ ล าคม 2542 และคํ า สั่ ง กรมควบคุ ม มลพิ ษ ที่ 6/2546 ลงวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2546 แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล โดยประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 9 หนวยงาน
โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนประธาน เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมทํา
หนาที่ฝายเลขานุการ ตอมาไดมีการปรับปรุงฐานะคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ไดมีคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 18/2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล เพื่อทําหนาที่ในการกํากับควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตราย
ระหวา งประเทศ และการปฏิ บั ติ ต ามอนุ สัญ ญาบาเซลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเท า ทัน สถานการณ
ธุรกรรมการคาขายกากของเสียที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
เมื่อป 2542 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ไดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
จํานวน 24 ครั้ง มีการพิจารณาการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลในเรื่องตาง ๆ ประกอบดวย
การกํา หนดมาตรการทางด า นกฎหมายและวิ ช าการเพื่อ อนุ วัติ ต ามอนุสั ญ ญาบาเซล การพิจ ารณา
รายละเอียดพิธีสารและหรือการแกไขอนุสัญญา การตรวจสอบและจัดทําคําแปลและการเตรียมความพรอม
ในการใหสัตยาบันตอพิธีสารหรือการแกไขอนุสัญญา การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการอนุวัติ
ตามอนุสัญญา นอกจากนี้ในการดําเนินงานตามพันธกรณีของประเทศไทย มีการปรับปรุงขอกฎหมาย
สําหรับการอนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซล การควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและ
ของเสียอื่นตามอนุสัญญาบาเซลและกฎหมายในประเทศ การปองกันและแกไขปญหาการเคลื่อนยาย
ข า มแดนของของเสี ย อั น ตรายอย า งผิ ด กฎหมาย และการเผยแพร อ งค ค วามรู แ ละการดํ า เนิ น งาน
อนุสัญญาบาเซล
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการขนสง
ของเสียอันตราย รุนที่ 4 ประจําป 2550
ฝ ายเลขานุ การฯ ได รายงานให ที่ ประชุ มทราบว า กรมควบคุ ม มลพิ ษ ในฐานะศู น ย
ประสานงานอนุสัญญาบาเซลไดพิจารณาคูมือฝกอบรมการตรวจสอบการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สรุปผลการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 8
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากสํานักเลขาธิการฯ ไดแจง
เรื่องการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 8 (The Eighth Meeting of the Conference of the
Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal : COP8) ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม
2549 ณ กรุ ง ไนโรบี สาธารณรั ฐ เคนย า รู ป แบบการประชุ ม แบ ง เป น 2 ระดั บ ได แ ก การประชุ ม
เตรียมการ ระหวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2549 และการประชุมระดับสูง จัดขึ้นระหวางวันที่ 30
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2549 โดยเปนลักษณะของเวทีการอภิปรายและเปดใหที่ประชุมไดกลาว
ถอยแถลงในหัวขอสําคัญ (Theme) ของการประชุมครั้งนี้ “Creating Innovative Solutions through the
Basel Convention for the Environmentally Sound Management” ดังนั้นจึงเรียกชื่อการประชุม
ดังกลาวตามหัวขอและรูปแบบการจัดประชุมวา “World Forum on E-waste” และมีการพิจารณาขอ
ตัดสินใจในการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซลประเด็นตางๆ โดยมีวาระสําคัญ 10 หัวขอ โดยองคประกอบ
คณะผูแทนไทยที่เขารวมการประชุมดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ อนุสัญญาบาเซลใน
การประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 อยางไรก็ตาม ไดมีการปรับปรุงองคประกอบ
ของคณะผูแทนไทยที่จะเขารวมการประชุม COP8เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรฯ ติดราชการสําคัญไมสามารถเขารวมการประชุมได จึงไดมอบหมายใหผูแทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยแทน และผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมองคการ
ระหวางประเทศ มีภารกิจเรงดวนจึงไมสามารถเขารวมการประชุมไดเชนเดียวกัน จึงไดประสานให
เจาหนาที่ทูตจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐเคนยารวมในคณะผูแทนไทยเพื่อเขารวม
การประชุมแทน
สรุปผลการประชุม COP8 และพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล ที่ประชุมได
พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติขอตัดสินใจสําคัญ 33 ขอที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตราย ซึ่ง
ประเทศไทยตองรับพันธกรณีจากการประชุม COP8 และแปลงไปสูการปฏิบัติ 5 ขอ ประกอบดวย
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานศูนยภูมิภาคอนุสัญญา
บาเซล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ กรุงเสียมราฐราชอาณาจักร
กัมพูชา
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ ไดรับ
การประสานแจงจากศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี ณ ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Basel Convention Regional Centre of Training and Technology Transfer
for Southeast Asia: BCRC-SEA) ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เชิญผูแทนไทย
เขารวมการประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน ศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลสําหรับฝกอบรม
และถายทอดเทคโนโลยี ณ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ กรุงเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ใน
วันที่ วันที่ 12 มีนาคม 2550 โดยมีวาระสําคัญในการพิจารณาแผนธุรกิจของ BCRC-SEA ในป 20072008 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษไดมอบใหนางสุณี ปยะพันธุพงศ ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและ
สารอันตราย ในฐานะผูแทนไทยในคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน BCRC-SEA พรอมดวย นางสาว
ธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ในการนี้ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ผูแทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาบาเซล (SBC) องคการอนามัยโลก (WHO) โครงการสิ่งแวดลอมสหประชาชาติจากสํานักงาน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (UNEP/ROAP) หนวยงานที่เกี่ยวของจากสาธารณรัฐอินโดนิเซีย และสาธารณรัฐ
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สาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ประกอบด ว ย 1) การทบทวนผลการประชุ ม
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน BCRC-SEA ครั้งที่ 1 ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องสําคัญในการจัดตั้ง
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
BCRC-SEA กรอบการใหบริการของ BCRC-SEA กลไกการ
ประสานงาน และแผนธุรกิจของ BCRC-SEA ป 2549-2553 2) ผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจของ
BCRC-SEA เมื่อป 2549 และการพิจารณาแผนงานในป 2550 และ 2551 เกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผาน
มาในการการเสริมสรางขีดความสามารถ พันธกรณีการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล และการจัดการของ
เสียอันตรายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การประเมินสมรรถนะของ BCRC-SEA ในดานโครงสรางองคกร
บุคลากร การเงินและบทบาทหนาที่หลัก ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญของ BCRC-SEA ไดสรุปผลการปรับปรุง
แผนงานในป 2007 และ 2008 ของ BCRC-SEA วาที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในแผน โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอใหเพิ่มเติมการจัดทําเกณฑการประเมิน
สมรรถนะของ BCRC ใหแลวเสร็จใน 1 ป การประสานความรวมมือในลักษณะเครือขาย/หุนสวนความ
รวมมือกับองคการระดับภูมิภาคตาง ๆ อาทิ อาเซียน WHO WCO RILO การพัฒนาฐานขอมูลแหลงทุน
และผูชี่ยวชาญของ BCRC-SEA การศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนเพื่อจัดทําแผนฝกอบรมระดับภูมิภาคที่ยั่งยืน
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธในการระดมทรัพยากร และการดําเนินโครงการจัดการของเสีย
แอสเบสตอสและปรอท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2550 ณ กรุงเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา กรมควบคุมมลพิษ ไดรับการประสาน
แจ ง จากศู น ย ภู มิ ภ าคอนุ สั ญ ญาบาเซลสํ า หรั บ ฝ ก อบรมและถ า ยทอดเทคโนโลยี ณ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เชิญผูแทนไทยเขารวมการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ณ กรุงเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ระหวางวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2550 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษไดมอบใหนางสุณี ปยะพันธุพงศ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย และนางสาวธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 7ว สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เขารวมการประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยมีผูเขารวมการประชุมรวม 50 คน จากภาคีอนุสัญญาบาเซล และที่
มิใชภาคีอีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 6 ประเทศและ 2 ประเทศ ตามลําดับ พรอมดวยผูแทน
จาก SBC WHO UNEP/ROAP WCO และผูแทนจากญี่ปุนและออสเตรเลีย
ที่ประชุมไดพิจารณากรอบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสในระดับนานาชาติ ซึ่งมีการ
จัดทําโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกขึ้น โดยใน
สวนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขณะนี้ไดมีการดําเนินโครงการสํารวจซากขยะอิเล็กทรอนิกส
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการปองกันการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายอยางผิดกฎหมาย ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากรัฐบาลไทย (กรมควบคุม
มลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ไดรับการประสานจาก Basel Convention Regional Center
(BCRC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหจัดสงผูแทนไทยหนวยงานละ 1 คน เขารวมการประชุม Regional
Workshop on Prevention of Illegal Transboundary Movement of Hazardous Waste in Asia ใน
ระหวางวันที่ 27-31 มีนาคม 2550 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการจัดสง
ผูแทนคือ นายภัทรพล ตุลารักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว เขารวมการประชุมดังกลาว แตกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมมี ข อขั ดข องไม สามารถจั ดส งผู แ ทนเข าร วมการประชุ มดั งกล า วได โดยการประชุ ม มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ของประเทศในเอเชี ย ในการป อ งกั น การเคลื่ อ นย า ยของเสี ย
อันตรายขามแดนอยางผิดกฎหมาย และแลกเปลี่ยนประสบการณของการดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล
ในแตละประเทศ การประชุมแบงออกเปนสองสวนหลัก ๆ คือ ภาพรวมของการจัดการโดยรวมเกี่ยวกับ
การเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนและการรีไซเคิลของเสียอันตราย โดยเนนที่ขยะอิเล็กทรอนิกส
เปนหลัก ทุกประเทศมีหนวยงานรับผิดชอบและกฎหมายที่รองรับการดําเนินการตามอนุสัญญาบาเซล
แตประเทศที่สถานะทางเศรษฐกิจไมดีสวนใหญไมมีโรงงานรีไซเคิลที่ถูกตองและมีปญหาการบังคับใช
กฎหมาย และการบงชี้ความแตกตางระหวางขยะอิเล็กทรอนิกสกับเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใช
แลว และมาตรการปองกันการเคลื่อนยายขามแดนผิดกฎหมาย จากการประชุมพบวาไมมีประเทศใด
กําหนดนิยามสําหรับซากเครื่องใชไฟฟาฯ ไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ EU ไดยกรางคูมือการตรวจสอบวา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใชแลว ยังใชงานไดอยูหรือเปนซากผลิตภัณฑฯ ซึ่งประเทศไทยอาจ
นํามาใชประโยชนไดในระหวางที่ยังมีการอนุญาตนําเขาเครื่องใชไฟฟาฯ ใชแลว เพื่อการใชซ้ําหรือ
จําหนาย
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.7 รายงานผลการประชุมคณะมนตรีประศาสนการของโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 24
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไดรับการ
ประสานจากสํ านักงานปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานกลาง
ประสานการดําเนินงานภายใตโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ นําสงผลการประชุมคณะมนตรี
ประศาสนการของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP GC) สมัยสามัญที่ 24 เมื่อวันที่ 3-9
กุมภาพันธ 2550 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย พรอมดวยผูแทนกระทรวง
ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงการตางประเทศเขารวมประชุม ผลการประชุมใน
ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการของเสียตามขอตัดสินใจที่ 24/5 สรุปไดวาคณะมนตรีประศาสตนการฯ
ขอใหผูอํานวยการ UNEP ดําเนินการดังนี้ 1) จัดทํารายงานโดยปรึกษาหารือกับสํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาบาเซล โครงการ Human Settlement ของสหประชาชาติ (UNHSP), UNDP, องคกรอื่นๆ ของ
สหประชาชาติ สถาบัน/เวทีระหวางประเทศอื่นๆ ตามกําลังทรัพยากรที่มีอยู เสนอตอ UNEP GC ในการ
ประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 10 ในเรื่อง การทบทวนแผนงานการจัดการของเสีย และการรวบรวมตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จและชองวางที่เกิดขึ้น 2) ทบทวนรวมกับหนวยงาน/องคกรตางๆ ของสหประชาชาติที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การของเสี ย ปรั บ ปรุ ง การประสานงานและหลี ก เลี่ ย งการทํ างานที่ ซ้ํ า ซ อ นกั น
3) เสริมสรางขีดความสามารถของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดการของเสียใน
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่มีการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ ตามกําลังทรัพยากรที่มีอยู 4) ดําเนิน
โครงการสาธิตที่มีอยูอยางตอเนื่องและพัฒนาโครงการใหมๆ ในการจัดการของเสียแบบผสมผสานใน
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่มีการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ และ 5) ใหองคกรระหวางประเทศ
ตางๆ และรัฐบาลประเทศตางๆ ในการจัดหาแหลงทุนและความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศที่มีการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจใหสามารถดําเนินการจัดการของเสียแบบผสมผสาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 เรื่องความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุน
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 เรื่องความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ตามที่กระทรวง
การตางประเทศเสนอแลวมีมติ 2 ขอคือ เห็นชอบใหกระทรวงการตางประเทศแจงฝายญี่ปุนในหลักการ
วาฝายไทยพรอมจะลงนาม JTEPA โดยใหทั้งสองฝายสามารถทําความเขาใจเพื่อใหเกิดความชัดเจน
และลดความกังวลใน 2 ประเด็น คือขยะของเสียอันตรายและสิทธิบัตรจุลชีพ ทั้งนี้ใหกระทรวงการ
ตางประเทศมีดุลพินิจในการเจรจาโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและผลกระทบจากขอหวงกังวล
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ตอมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับแจงความคืบหนาเกี่ยวกับ
JTEPA จากกระทรวงการตางประเทศวา มีการจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2550 เพื่อแจงใหทราบวาในหลักการฝายญี่ปุนยืนยันไมแกไขรางตัวบท และปฏิเสธที่จะตัดถอยคําใดๆ
ซึ่งรวมถึงพิกัดรายการสินคาที่อาจเปนของเสียอันตราย ทั้งสองฝายยืนยันสิทธิและพันธกรณีของกันและ
กันภายใตอนุสัญญาบาเซล และยืนยันที่จะควบคุมการสงออก-นําเขาของเสียอันตรายอยางเขมงวดตาม
อนุสัญญาฯ ซึ่งไมอนุญาตการสงออกของเสียอันตรายตามที่ระบุในกฎหมายและขอบังคับภายในประเทศ
และในอนุสัญญาฯ หากไมไดรับความยินยอมจากประเทศผูนําเขา และนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ
จุลานนท ไดรวมลงนาม JTEPA เรีบยรอยแลว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ณ ประเทศญี่ปุน โดยมีการ
จัดทําหนังสือเพื่อทําความเขาใจในประเด็นที่เปนขอหวงกังวลใหตรงกันทั้งสองฝาย แลกเปลี่ยนกัน
ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของรัฐบาลญี่ปุนและรัฐบาลไทยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งและ
มีศักดิ์เทียบเทากับความตกลงฯ ขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติของรัฐบาลญี่ปุน
พิจารณาตอไป
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได มี ก ารพิ จ ารณาดํ า เนิ น การในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง สรุ ป ได ว า
1) กรมควบคุมมลพิษไดยกฐานะคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลจากเดิมที่เปนคณะอนุกรรมการฯ
ภายใตคณะกรรมการควบคุมมลพิษใหเปนคณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
และจั ด ทํ า คู มื อ ปฏิ บั ติ ในการควบคุ มการเคลื่ อนย ายของเสี ยอั นตรายข ามแดนตามอนุ สั ญญาบาเซล
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกระทรวงอุตสาหกรรมไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
รวมมือดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 3) กรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงคมนาคม โดย
กรมการขนสงทางบกและสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ไดจัดทํามาตรการการกํากับดูแล
เสนทางรถขนสงของเสียอันตราย โดยใชระบบ Global Positioning System (GPS) 4) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงาน
จัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ และ 5) การเขารวม Asian Network for Prevention of Illegal
Transboundary Movement of Wastes การเขารวม Project of Sky-Hole-Patching Phase II :
Hazardous Wastes
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 การประสานจากประเทศญี่ปุนเรื่องการนําเขาซากตะกั่วอัลลอยดจากแบตเตอรี่
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไดรับการ
ประสานจาก Mr.OKANO Shohei เจาหนาที่สํานักงานบริหารการกําจัดกากของเสีย (Office of Waste
Disposal Management) กระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการสงออกซาก
ตะกั่วอัลลอยดจากแบตเตอรี่ตะกั่วกรดใชแลวจากประเทศญี่ปุนเขามาในประเทศไทย วาถูกควบคุมเปน
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 ประเด็นขอสงสัยของ Basel Action Network วารัฐบาลไทยกําลังพิจารณาจัดทํา
ความตกลงทวิภาคีกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อนําเขาของเสียอันตรายประเภทหลอดภาพคาโทด
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไดรับ
การประสานจาก Mr.James Puckett ผูประสานงาน Basel Action Network (BAN) เพื่อขอใหตรวจสอบ
ประเด็นขอสงสัยวารัฐบาลไทยอาจกําลังพิจารณาจัดทําความตกลงทวิภาคีกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อ
นําเขาของเสียอันตรายประเภทหลอดภาพคาโทด (cathode-ray-tubes : CRTs หรือ CRT glass) จาก
สหรัฐฯ เขามาจัดการในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษไดประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย
กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม และกรมองค ก ารระหว า งประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงในประเด็นขอสงสัย ซึ่งทั้งสองหนวยงานไดแจงตอบกรมควบคุม
มลพิษแลววาไมเคยประสานหรือไดรับการประสานงานกับ U.S. EPA.ในเรื่องดังกลาว จึงไดแจงตอบ
BAN และสําเนาใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลทราบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 สถิติการรับมอบ-สงมอบสินคาอันตรายในระหวางป พ.ศ. 2549 ของการทาเรือ
แหงประเทศไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาจากการศึกษาและรวบรวมสถิติสินคา
อันตรายที่รับมอบจากเรือและสงมอบใหเจาของสินคา ในระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2549 ของ
การทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดว ยขอมูลจากทาเรือกรุงเทพและท าเรื อแหลมฉบัง พบวา
ปริมาณสินคาอันตรายทุกประเภทที่รับมอบ-สงมอบ-ยอดคงเหลือ ในป 2549 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2548
ในระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2548 และ 2549 ทาเรือแหลมฉบังมีปริมาณสินคาอันตรายที่รับมอบสงมอบ-ยอดคงเหลือ สูงกวาทาเรือกรุงเทพ ลักษณะตูสินคาที่มีปริมาณสูงที่สุดของทาเรือกรุงเทพ คือ
สินคาอันตรายประเภท 8 สารกัดกรอน รองลงมาคือ สินคาอันตรายประเภท 6 วัตถุมีพิษ ขณะที่ป 2548
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มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 ระบบ กลไก และมาตรการเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล และขอเสนอแนะใน
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตการเคลื่อนยายของเสียอันตรายและกากของเสียอื่นๆ เขามา
ในและออกไปนอกราชอาณาจักร
4.1.1 เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปน
วัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร
ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได นํ า เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให นํ า
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งกรมควบคุม
มลพิษไดเขารวมการประชุมหารือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดเชิญผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุมเพื่อหารือและปรับปรุงรางประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาต
ใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร ลง
วันที่ 26 กันยายน 2546 ซึ่งไดหมดระยะเวลาการบังคับใชเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการทบทวนนโยบายและกําหนดมาตรการควบคุมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่
ใชแลวขึ้น เพื่อพิจารณาแกไขประกาศดังกลาว ทั้งนี้ในระหวางการพิจารณาปรับปรุงรางประกาศยังไม
แลวเสร็จ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออกประกาศฉบับใหม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยใชสาระใน
ประกาศฉบับเดิมขยายเวลาการบังคับใชออกไปอีก 1 ป จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และไดยกราง
ประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมเรื่ อ ง เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให นํ า เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับใหม) พ.ศ. 2550 กรมควบคุมมลพิษ
พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการที่จะแกไขประกาศดังกลาว โดยมีขอสังเกตและขอเสนอประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงประกาศดังกลาวในบางประเด็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อกรมควบคุมมลพิษจะ
ไดรวบรวมความเห็นและขอสังเกตของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช
พิจารณาประกอบการออกประกาศดังกลาวตอไป ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นตางๆ ดังนี้
1) ผู แ ทนกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมตั้ ง ข อ สั ง เกตว า เรื่ อ งการแก ไ ขเงื่ อ นไขในการ
อนุญาตใหนําเครื่องใชฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักรอยูนอก
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2) นางสุชาตา ชินะจิตร ผูทรงคุณวุฒิ เห็นควรใหมีการพิจารณาใหขอคิดเห็นและ
ขอสังเกตในเรื่องดังกลาว เนื่องจากเห็นวาขอคิดเห็นและขอสังเกตของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
นาจะเปนประโยชนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการใชพิจารณาประกอบการออกประกาศฯ
3) ผู แ ทนกรมองค ก ารระหว า งประเทศตั้ ง ข อ สั ง เกตว า ตามอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ขอ 2.4 “เสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตการเคลื่อนยายของ
เสียอันตรายและกากของเสียอื่นๆ เขามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร” คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจ
ในการพิจารณาใหขอคิดเห็นตอการแกไขประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาต
ใหนําเครื่องใชฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักรได
4) ผูแทนกรมศุลกากรไดพิจารณารางประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง เงื่อนไข
การอนุ ญ าตให นํ า เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ใ ช แ ล ว ที่ เ ป น วั ต ถุ อั น ตรายเข า มาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับใหม) พ.ศ. 2550 แลว ใหความเห็นตอขอความที่ระบุในหนา 7 ขอ 2.2 วาควรมีการ
ปรับแกขอความ “ตองมีสําเนาใบสุทธินํากลับหรือสําเนาใบขนสินคาขาออก” “ใหยื่นหนังสือรับรองการ
สงกลับ” “หลักฐานการสงออกตองยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน นับแตวันที่สงออก”
เนื่องจากป จจุ บันขั้ นตอนดั งกล าวได เ ปลี่ ย นเป นการดําเนินการผา นระบบอิเ ล็ กทรอนิ กสแลว ทั้งสิ้น
รวมทั้งการแกไขพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อใหเปนไปตามที่กรมศุลกากรกําหนดใหม
5) ผูแทนกรมการคาตางประเทศ ใหความเห็นวากรมควบคุมมลพิษซึ่งไดเขารวม
ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงรางประกาศประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ สามารถเสนอเรื่องดังกลาวให
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อจะไดรวบรวมความเห็น
และข อ สั ง เกตของคณะอนุ ก รรมการฯ ซึ่ ง เป น ประโยชน ใ ห ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมใช พิ จ ารณา
ประกอบการออกประกาศได
มติที่ประชุม เห็นควรใหเลื่อนการพิจารณาออกไปเพื่อพิจารณาวาระอื่นกอน แลวใหกลับมาพิจารณา
ใหม แตเนื่องจากที่ประชุมใชเวลาพิจารณาวาระอื่นจนสมควรแกเวลา 16.30 น. จึงเห็นควรใหมีการ
พิจารณาวาระดังกลาวในการประชุมครั้งตอไป
4.1.2 คูมือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายตาม
อนุสัญญาบาเซล
ฝ ายเลขานุ การฯ ได นํ า เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาคู มื อ ปฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสีย อันตรายตามอนุสัญญาบาเซล ซึ่งกรมควบคุมมลพิษในฐานะศูนย
ประสานงานคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ไดจัดทําขึ้นตามขอเสนอแนะจากผลการศึกษาทบทวน
และประมวลผลการดํ า เนิ น การตามพั น ธกรณี ทั่ ว ไปตามอนุ สั ญ ญาบาเซล เมื่ อ ป 2548 เพื่ อ ที่
ผูประกอบการ หรือผูเกี่ยวของในภาคเอกชนจะไดดําเนินการและเตรียมการลวงหนา ตลอดจนประสาน
และใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ โดยคูมือประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การดําเนินการ
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มติที่ประชุม เห็นชอบใหอนุกรรมการพิจารณาใหขอคิดเห็นตอรางคูมือปฏิบัติในการควบคุมการ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลตามแบบฟอรม และแจงผลการพิจารณา
กลับใหฝายเลขานุการฯ ทางโทรสาร 0 2298 2427 หรือทางอีเมลล hazwaste@pcd.go.th ภายในวันที่
10 กรกฎาคม 2550
4.2 การเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันตอพิธีสารภายใตอนุสัญญาบาเซล
หรือ ขอแกไขอนุสัญญาบาเซล
4.2.1 ข อ แก ไ ขอนุ สั ญ ญาบาเซล ว า ด ว ยการห า มส ง ออกของเสี ย อั น ตราย (Ban
Amendment)
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการศึกษาสํารวจ และสนับสนุน
การอนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซล รวมถึงขอแกไขการหามสงออกฯ ของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษ ไดรับความชวยเหลือจากประเทศเดนมารก โดยผาน DANCED ในระหวางธันวาคม
2543 - กรกฎาคม 2544 โดยฝ ายเลขานุการฯ ไดสรุปผลการศึกษาขอมูลพื้ นฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาวิเคราะหการเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซล
วา จากสถิติขอมูลการนําเขาของเสียอันตราย ตั้งแตป 2541 ที่อนุสัญญาบาเซลมีผลใชบังคับตอประเทศ
ไทยจนถึงปจจุบัน พบวาประเทศไทยมีการนําเขาของเสียอันตรายจากประเทศในภาคผนวก 7 ของ
อนุสัญญาบาเซล แตไมสามารถระบุไดชัดเจนวามีสัดสวนหรือปริมาณเทาใด โดยเริ่มมีการนําเขาตั้งแตป
2546 เรื่อยมา ประเภทของเสียที่มีการนําเขา อาทิ เศษแกว Cathode Ray Tube ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสหรือเศษซากที่ปนเปอนดวย Cd Hg Pb PCB (เครื่องถายเอกสารใชแลว) ของเสียจาก
การผลิต ผสมและใชหมึ ก สี ย อ ม สารสี น้ํ ามั น ครั่ ง และน้ํามั นชัก เงา (ตลั บหมึ ก เครื่ อ งถ า ยเอกสาร/
เครื่องพิมพใชแลว) เปนตน ขอมูลสถานที่จัดการของเสียอันตรายในปจจุบันรวม 46 ราย มี 5 รายที่มี
การนําเขาของเสียจากตางประเทศ และขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายรองรับในการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
ที่สําคัญคือ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 และพ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ในการอาศัยอํานาจของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินมาตรการหามนําเขาของเสียอันตรายบางประเภทเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมาย
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ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ควรเสนอคณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญาบาเซล
พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะหความพรอมในการใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออก
ของอนุ สั ญ ญาบาเซลของประเทศไทย โดยมี อ งค ป ระกอบคณะทํ า งาน ประกอบด ว ย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สภาหอการคาไทย และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) รวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ อาทิ ประเภทและปริมาณของเสียอันตรายที่
นําเขามาจากประเทศในภาคผนวก 7 ขีดความสามารถของสถานที่จัดการของเสียอันตรายในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะที่ รั บ จั ด การของเสี ย จากประเทศในภาคผนวก 7 ระบบการติด ตามการนํ า ของเสี ย
อันตรายเขามาในราชอาณาจักร ฯลฯ
2) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตรในการจัดการของเสียอันตรายที่นําเขามา
จัดการในประเทศ ทั้งถูกและผิดกฎหมาย โดยแสดงคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมด ตั้งแตการนําเขา
เก็บรวบรวม ขนสง กําจัด บําบัดการปนเปอน ฯลฯ
3) พิจารณาเตรียมการดานกฎหมายในการรองรับพันธกรณีตามขอแกไขการหาม
สงออกของเสียอันตรายของอนุสัญญาบาเซล
4) วิเคราะหขอดี ขอเสีย และผลกระทบในดานตางๆ ทั้งในกรณีที่ใหสัตยาบันและ
ไมใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซล
5) จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลมอบหมาย
ที่ประชุมมีความเห็นตางๆ ดังนี้
1) นางปราณี พันธุมสินชัย ในฐานะประธานการประชุมวาระเพื่อพิจารณาที่ 4.2.1
เสนอใหเพิ่มองคประกอบของภาควิชาการและหนวยงานเอกชน
2) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดเสนอความเห็นวา ขณะนี้ขอแกไขการหาม
ส ง ออกของอนุ สั ญ ญาบาเซลยั ง ไม มี ผ ลบั ง คั บ ใช แต เ มื่ อ พิ จ ารณาแล ว ข อ แก ไ ขดั ง กล า วไม น า จะมี
ผลกระทบตอประเทศไทยมาก เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวของในประเทศในการหามของเสียอันตรายทั้งหมดหรือประเภทใดประเภทหนึ่งจากตางประเทศเขามา
ในประเทศไทยได อยางไรก็ตาม ควรมีการคํานึงถึงความจํากัดของวัตถุดิบหรือทรัพยากรในประเทศ
ดวย เพราะถึงแมวาประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศกําลังพัฒนา แตมีการพัฒนาในการผลิตทาง
อุตสาหกรรมที่มีการนําของเสียอันตรายตางๆ มาใชประโยชนเปนวัตถุดิบมากขึ้นและของเสียอันตรายใน
ประเทศไมเพียงพอในการนํามาใช จึงอาจมีการนําเขาของเสียอันตรายบางประเภทจากตางประเทศมา
ใชประโยชน
3) ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า เนื่ อ งจากประเทศไทยยั ง ไม เ คยมี
การศึกษาในเรื่องนี้อยางจริงจัง จึงมีความจําเปนตองมีคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะหความพรอมในการ
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4) ประธานเสนอ นางสุชาตา ชินะจิตร เปนประธานคณะทํางานฯ ซึ่งที่ประชุมเห็น
ดวยตอขอเสนอของประธาน และนางสุชาตาฯ ยินดีและตอบรีบการเขารวมเปนประธานในคณะทํางานฯ
5) นางสุ ช าตา ชิ น ะจิ ต ร มี ค วามเห็ น ว า จะหารื อ ร ว มกั บ ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ใน
รายละเอียดขององคประกอบของคณะทํางานเพื่อศึกษาวิ เคราะหความพรอมในการใหสั ตยาบันตอ
ขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทยอีกครั้ง กอนที่ฝายเลขานุการฯ จะยกราง
คําสั่งเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณาลงนามตอไป
6) ผูแทนกรมการคาตางประเทศ เสนอใหเพิ่มผูแทนจากรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศในองคประกอบของคณะทํางานฯ ดวย
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะหความพรอมในการใหสัตยาบัน
ตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย โดยมอบหมายให นางสุชาตา ชินะจิตร
เปนประธานคณะทํางานฯ โดยองคประกอบคณะทํางาน ประกอบดวย กระทรวงอุตสาหกรรม โดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมองคการ
ระหวางประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย โดย
กรมการค าต า งประเทศและกรมเจรจาการค า ระหว า งประเทศ สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
สภาหอการค าไทย และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อ ม โดยกรมควบคุ ม มลพิษ และ
มีอํานาจหนาที่ตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษจัดทํารางคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานเสนอใหประธานอนุกรรมการฯ ลงนามตอไป
4.3 การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการอนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล
4.3.1 รายงานสรุปขอมูลประจําป พ.ศ. 2548 ตามขอ 13 และ 16 ของอนุสัญญาบาเซล
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา รายงานสรุปขอมูลประจําป พ.ศ.
2548 และรางหนังสือแจงตอบสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ซึ่งผายเลขานุการฯ ไดรวบรวมขอมูล
การควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน การลดและการกําจัดของเสียอันตรายและของเสียอื่น สถานที่
จัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ ชนิดและปริมาณการนําเขา-สงออกของเสียอันตรายตามอนุสัญญา
บาเซล ตามที่สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลประสานแจงใหประเทศไทยจัดทํารายงานประจําป พ.ศ.
2548 ตามขอ 13 วรรค 3 ของอนุสัญญาบาเซล ในการปรับปรุงขอมูลลงในแบบสอบถาม Pre-filled
revised questionnaire on “transmission of information” และจัดสงใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญา
บาเซลภายในกําหนด โดยขอใหอนุกรรมการเสนอความคิดเห็นตอรายงานสรุปขอมูลประจําป พ.ศ. 2548
และแจงผลการพิจารณากลับใหฝายเลขานุการฯ เพื่อรวบรวมและปรับปรุงรางรายงานดังกลาว ทาง
โทรสาร 0 2298 2427 หรือทางอีเมลล hazwaste@pcd.go.th ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
มติที่ประชุม เห็นชอบใหอนุกรรมการพิจารณาใหขอคิดเห็นตอรางรายงานสรุปขอมูลประจําป พ.ศ.
2548 และแจงผลการพิจารณากลับใหฝายเลขานุการฯ เพื่อรวบรวมและปรับปรุงรางรายงานดังกลาว
ทางโทรสาร 0 2298 2427 หรือทางอีเมลล hazwaste@pcd.go.th ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
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4.3.2 การแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเพิ่มเติม
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนอนุกรรมการ
เพิ่ มเติ ม อีก 1 ท าน เนื่ อ งจากประธานอนุ ก รรมการไดพิ จ ารณาและหารื อกั บ ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ แล ว
มีความเห็นวาเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซล ในสวนที่เกี่ยวของกับการถายทอด
เทคโนโลยีและการจั ดการที่ เ ป นมิต รต อสิ่งแวดลอม ควรมี การแตงตั้งผูทรงคุ ณวุฒิเปนอนุกรรมการ
เพิ่มเติมอีก 1 ทาน โดยไดทาบทาม ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสะอาด
เขารวมในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอของฝายเลขานุการฯ แลว
มีความเห็นตางๆ ดังนี้
1) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีขอสังเกตวา ในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
มี อ งค ป ระกอบของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 2 ท า น น า จะเพี ย งพอแล ว และเนื่ อ งจากอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเนนการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายที่ปลายน้ํา จึงไมมี
ความจําเปนตองแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสะอาดที่จะมารวมเปนอนุกรรมการ เนื่องจากประเด็น
นี้เปนการจัดการที่ตนน้ํา นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการดําเนินการในเรื่องเทคโนโลยีสะอาด
มานานแลว และมีผูเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีอยูแลว ซึ่งหากจะพิจารณาแตงตั้ง เห็นวาผูแทนจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมนาจะเหมาะสมกวา
2) ฝายเลขานุการฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลไมจํากัด
เฉพาะการควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยของเสี ย อั น ตราย แต มี ป ระเด็ น การจัด การของเสี ย ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอมดวย ซึ่งครอบคลุมภายใต อํานาจหน าที่ต ามขอ 2.1 “พิจารณากําหนดระบบ กลไก และ
มาตรการทางดานกฎหมายและวิชาการเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล” และขอ 2.3 “ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล” ของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
การแต งตั้ งผู เชี่ ยวชาญด านเทคโนโลยี สะอาดเพิ่ มเติ ม จึ งน าจะเป นประโยชน ต อการดํ าเนิ นงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งตามที่ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอเปนผูทรงคุณวุฒิจากองคกรพัฒนาเอกชน เนื่องจาก
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิควรมีความโปรงใสและไมมีสวนไดสวนเสียตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ตนสังกัดและภารกิจ
มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ทาน คือ ดร. ไชยยศ
บุญญากิจ และมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทําวาระเสนอคระกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อ
พิ จ ารณา รวมทั้ ง จั ด ทํ า หนั ง สื อ ทาบทาม ดร. ไชยยศ บุ ญ ญากิ จ เพื่ อ เข า ร ว มเป น อนุ ก รรมการใน
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลอยางเปนทางการตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวมกรา ทัพพุน
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูจดรายงานการประชุม

นางสุณี ปยะพันธุพงศ
ผูตรวจรายงานการประชุม

