เอกสารการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ ๓๓-๒/๒๕๕๔
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หองประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒
กรมควบคุมมลพิษ
--1--

สิ่งที่สงมาดวย ๑
ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ ๓๓-๒/๒๕๕๔
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๒-๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ประเด็นการพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ และทาทีของฝายไทย
๓.๒ ถอยแถลงของหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
๓.๓ แนวทางการนํากลับและสงกลับของเสียที่ขนยายอยางผิดกฎหมาย
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
๔.๑ สรุปผลการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการขนสงของเสีย
อันตราย รุนที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๔
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

--2--

วาระที่ ๑
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

--3--

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

--1--

วาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-2-

-๑-

วาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะอนุก รรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๒-๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ฝายเลขานุก ารฯ ได จัดทํ ารายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการอนุสัญ ญาบาเซล ครั้งที่ ๓๒-๑/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แลวเสร็จ และไดเวียนใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว เมื่อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลวมีขอแกไขดังนี้
๑. หน า ๕ ขอ ๗ แกไ ขขอความจากเดิม เปน ดัง นี้ “นางสุ ช าตาฯ ใหขอคิดเห็นว า หากมีภ าค
วิชาการไดทํางานรวมกับผูมีหนาที่เจรจาในการประชุมระหวางประเทศ ภาควิชาการจะสามารถทําหนาที่เปน
ฝา ยเทคนิค สนับ สนุนทีม เจรจาได ขณะเดียวกัน ก็ได เขา ใจและรับ โจทยวิ จัยมาศึ กษาตอ ดังเชนที่สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจั ยไดทํางานอยางใกลชิดกับทีมเจรจาดาน Climate change เสนอวาควรมีหนวยงาน
ดานวิชาการ อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เขารวมสังเกตการประชุมดังกลาวดวย เพื่อใหสามารถใช
เปนแนวทางการศึกษาและวิจัยตอไป”
๒. หน า ๘ วาระที่ ๕ แกไขข อความจากเดิมเปนดังนี้ “นางสุชาตาฯ ตั้ง ขอสั งเกตวา นอกจาก
อนุ สัญญาบาเซลแล ว ยั งมี อนุสัญ ญาอื่ นๆ เชน อนุสัญ ญาสตอกโฮลม ฯ อนุ สัญ ญารอตเตอรดัม ฯ ที่ตองมีการ
ติ ด ตามการนํา เขา สารเคมี แ ละของเสี ย อัน ตราย ซึ่ งต อ งอาศัยการจํ า แนกพิ กั ด อัต ราศุ ล กากร จึ งเสนอว า
คณะทํางานที่เดิมจะพิจารณาพิกัดที่เกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล นาจะพิจารณาใหครอบคลุมอนุสัญญาอื่นๆ ดวย
ดังนั้น คณะทํา งานปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกํ าหนดพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติฯ จึ งควรเปน การทํางาน
ร ว มระดั บ กรมควบคุ ม มลพิ ษ และกรมศุ ล กากร คื อ เป น คณะทํ า งานระดั บ กรมไม ใ ช ค ณะทํ า งานภายใต
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเทานั้น เรื่องการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรือรหัสสถิติสําหรับรายการสาร
อันตรายและของเสียอันตรายว า ควรดํา เนิน การควบคู กัน โดยเสนอใหเปนนโยบายระดับ กรมระหว างกรม
ศุลกากรรวมกับกรมควบคุมมลพิษ”
ทั้งนี้ ฝา ยเลขานุการฯ ได ปรับแกรายงานดังกลาวแลว โดยมี รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
วาระที่ ๒.๑ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม
[ ] รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๒-๑/๒๕๕๔ โดยไมมีขอแกไข
[ ] รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๒-๑/๒๕๕๔ โดยมีขอแกไข
(เพิ่มเติม) ดังนี้

-๑-

-๑-

เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ ๓๒-๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
หองประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
๑. นายสันทัด สมชีวิตา
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา
รองประธานอนุกรรมการคนที่ ๑
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๓. นางณัฐนันทน อัศวเลิศศักดิ์
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายตางประเทศ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔. นางสาวอลิษา ชอบอิสระ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่การทูตปฏิบัติการ กองกฎหมาย
แทนอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
๕. นายอภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย
อนุกรรมการ
นักการทูตปฏิบัติการ กองกิจการเพื่อการพัฒนา
แทนอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
๖. นายปกรณ ประเสริฐวงษ
อนุกรรมการ
หัวหนากลุมสิ่งแวดลอม สํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมทางน้ํา แทนอธิบดีกรมเจาทา
๗. นางสาวกนกวรรณ ภิบาลสุข
อนุกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ แทนผูอํานวยการ
สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๘. นางเอื้อนพร ภูเพ็ชร
อนุกรรมการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑๒ ทาเรือกรุงเทพ
แทนผูวาการการทาเรือแหงประเทศไทย
๙. นางสุชาตา ชินะจิตร
อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๐.นายไชยยศ บุญญากิจ
อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๑.นายอํานาจ วงศบัณฑิต
อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

-๑-

-๒-

๑๒. นายรังสรรค ปนทอง
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
๑๓. นายภัทรพล ลิ้มภักดี
อนุกรรมการและเลขานุการรวม
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๔. นายภัทรพล ตุลารักษ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
รักษาการผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
๑. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๓. อธิบดีกรมศุลกากร
๔. อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
๕. อธิบดีกรมอนามัย
๖. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗. ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๘. ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๒. นางกาญจนาภรณ อินทปนตี เลิศลอย นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ
สํานักกฎหมายตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. นายสุทธิ แกมเพ็ชร
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
กรมศุลกากร
๔. นายกิตตินันท อันนานท
นักวิจัยหองปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๕. นายวิทัศน วิริยยุตพันธ
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เจาหนาที่ฝายกฎระเบียบและการคาระหวางประเทศ
๖. นางสาวดวงกมล รัชชะกิตติ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
๗. นางสาวกนกวรรณ โกมลวีระเกตุ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
-๒-

-๓-

๘. นางสาวนภาพร ตั้งถิ่นไท
๙. นางสาวมกรา ทัพพุน

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายสั นทัด ฯ ประธานอนุก รรมการฯ แจง ใหที่ป ระชุ มทราบวา สืบ เนื่อ งจากมติคณะกรรมการ
สิ่ง แวดล อมแหงชาติ ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวัน ที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ได เห็ นชอบใหแตง ตั้ง ตน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนประธานอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล แทน นางปราณี
พั นธุ มสิน ชั ย ซึ่ ง พนจากตํ า แหนง เพราะครบวาระการดํา รงตํา แหนง ตามคํา สั่งคณะกรรมการสิ่ งแวดล อม
แหงชาติ ที่ ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดแจงเวียน
คํา สั่ง ดังกลาวใหหน วยงานตา งๆ ทราบและแต งตั้ง/ยื นยั นผูแ ทนในอนุกรรมการฯ ดังกลา วแล ว และได เชิ ญ
อนุ กรรมการฯ ตรวจสอบความถูกตองของทํา เนี ยบอนุกรรมการฯ ที่ฝายเลขานุการฯ จั ดทํ าขึ้น พรอมทั้งให
แนะนําตัวเพื่อทําความรูจักกันกอนจะเขาสูวาระการประชุม
ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ ขอแกไขทําเนียบอนุกรรมการฯ ดังนี้
๑. นายปกรณฯ ผูแทนกรมเจาทา ขอแกไ ขทํา เนี ยบอนุกรรมการลํา ดับที่ ๙ ตําแหนงของผูแ ทน
จากเดิมเปน “เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ รองอธิบดีกรมเจาทา (ฝายความปลอดภัยอํานวยการ) และตํา แหนงของ
ผูแทนสํารองลําดับ ๑ จากเดิมเปน “นายปกรณ ประเสริฐวงษ หัวหนากลุมศูนยสิ่งแวดลอม...”
๒. ฝายเลขานุการฯ ขอปรับแกทําเนียบดังนี้
ลําดับที่ ๑๑ ใหเพิ่มชื่ออธิบดีกรมอนามัย
ลําดับที่ ๑๒ ใหเพิ่มชื่อผูอํ านวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ
ลําดับที่ ๑๘ และลําดับที่ ๑๙ ใหแกตําแหนงอนุกรรมการเปน “ผูทรงคุณวุฒิ”
ลําดับที่ ๒๑ ใหแกตําแหนงอนุกรรมการจากเดิมเปน “อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการรวม”
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๑รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๑-๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
ฝายเลขานุก ารฯ ได จัดทํ ารายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการอนุสัญ ญาบาเซล ครั้งที่ ๓๑-๔/
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แลวเสร็จ และไดเวียนใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว เมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลวมีขอแกไขดังนี้
๑. หนา ๒ ผูไมมาประชุมลําดับที่ ๕ แกไขขอความดังนี้ “...สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย”
๒. หนา ๒ ผูเขารวมประชุมลําดับที่ ๓ แกไขขอความดังนี้ “๓.นายนายชเนศวร...”
๓. หนา ๖ ยอหนาที่ ๓ ขอเพิ่มเติมขอความดังนี้ “ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดให
ความเห็นวา ควรจะเพิ่มการใหความรูที่ถูกตองแกประชาชน (Public Study) เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบ
ของแอสเบสตอส” โดยอนุกรรมการไมมีความเห็นใหปรับแกรายงานเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๑-๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
-๓-

-๔-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ (Tenth Meeting of the Conference of
the Parties to the Basel Convention; COP10) ในระหวางวันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ สาธารณรัฐ
โคลัมเบียสถานภาพการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมทราบวาสืบเนื่องจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลได
เชิญประเทศไทยสงคณะผูแทนเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ในระหวางวันที่ ๑๗-๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยการประชุม Cartagena de Indias Convention Centre (CCCI) สาธารณรัฐ
โคลัมเบีย ซึ่งขอกําหนดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลดังกลาวกําหนดจัดขึ้นทุก ๒ ป โดยใชระยะเวลาการ
ประชุมประมาณ ๕ วัน แบงการประชุมเปนระดับเตรียมการในชวง ๓ วันแรก และระดับสูงในชวง ๒ วันสุดทาย
หัวขอสําคัญของการประชุม COP10 (Theme) ครั้งนี้ คือ “การปองกัน การลด และการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชน” (Prevention, minimization and recovery of wastes) และมีวาระพิจารณามติขอตัดสินใจ
สําคัญ ๒๑ หัวขอ อาทิ กรอบแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล การดําเนินงานศูนยภูมิภาคและ
ศูนยความรวมมือ/ประสานงาน คูมือดานเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายอยางปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม และขอแกไขอนุสัญญาบาเซลในการหามสงออกของเสียอันตราย เปนตน โดยการประชุมรัฐภาคีฯ
ไดกําหนดใหมีการประชุมกลุมยอยเกี่ยวกับคู มือดานเทคนิควิชาการและกรอบแผนกลยุทธเ พื่อการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาบาเซล สําหรับป ๒๕๕๕-๒๕๖๔ (ค.ศ. 2012-2021) ในระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษพิจารณาแลว เห็นควรจัดสงผูแทนไทยเขารวมการประชุมดังกลาวดวย
ทั้งนี้ สํานัก เลขาธิการอนุ สัญญาบาเซลกําหนดใหแจงชื่อ ที่อยู จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร ของคณะผูแทนที่ไดรั บมอบหมายโดยรัฐบาลโดยใชแบบลงทะเบี ยนที่กํา หนด
จัดสงใหสํา นักเลขาธิการฯ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรมควบคุมมลพิษจึงไดยกรางองคประกอบของ
คณะผู แ ทนไทยที่ควรจะเขา ร ว มการประชุม ดั งกลา ว โดยประกอบด ว ย (๑) รั ฐ มนตรีว า การกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทน (เฉพาะในการประชุมระดับสูง) (๒) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
หรือผูแทน (๓) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม (๔) ผูแทนกรมศุลกากร (๕) ผูแทนกรมเจาทา (๖) ผูแทนกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย (๗) ผูแทนกรมองคการระหวางประเทศ (๘) ผูแทนการทาเรือแหงประเทศไทย (๙)
ผูแทนสภาอุ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย (๑๐) ผูอํ านวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ และ (๑๑) เจาหนาที่สํา นักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ เสนอ
ใหลํ าดับที่ ๑๑ ขอรับการสนับสนุนคา ใชจ ายสําหรับเขา รวมการประชุมจากสํา นักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาองคประกอบคณะผูแทนไทยดังกลาว
ที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องดังกลาว สรุปไดดังนี้
๑. ประธานอนุกรรมการฯ ตั้งขอสังเกตวาคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจในการพิจารณาองคประกอบ
คณะผู แทนไทยเข าร วมการประชุ มดั งกล าวหรื อไม จํ าเป นต องเสนอให คณะรั ฐมนตรี พิ จารณาเห็ นชอบกั บ
องคประกอบดังกลาวแทนหรือไม นอกจากนี้ เห็นวาฝายเลขานุการฯ ตองศึกษาประเด็นพิจารณาในการประชุม
ดังกลาวเพื่อวิเคราะหองคประกอบคณะผูแทนวาควรประกอบดวยหนวยงานใดบาง
ทั้งนี้ นายสุพั ฒนฯ รองประธานอนุกรรมการฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมว าเรื่องดังกลาวขึ้ นกับ
ระดับของการประชุม กรณีที่เปนระดับรัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเปนผูแทน ตองนําเสนอองคประกอบตอ
คณะรัฐมนตรี แตกรณีระดับรองลงมาสามารถใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาได ซึ่งกรณี COP10 นี้ หากมี
-๔-

-๕-

ประเด็นสําคัญในเชิงนโยบายสามารถเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณากรอบการเจรจาไดแต
คณะกรรมการฯ อาจไม พิ จ ารณารายละเอี ยดขององค ประกอบคณะผูแ ทน จึง เสนอคณะอนุ กรรมการที่
เกี่ยวของพิจารณาได อยางไรก็ตาม เสนอใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอองคประกอบดังกลา วใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาตอไป
๒. ฝา ยเลขานุการฯ ใหขอมูลตอที่ ประชุ มวาขณะนี้สํานักเลขาธิการฯ อยูระหวา งจัดทําประเด็ น
พิจารณาในการประชุม แตในเบื้องตนชี้แจงตอประธานวา COP10 ครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญเรื่องการรื้อทํา ลาย
เรือ จึงเสนอใหมีผูแทนกรมเจาทาและการทาเรือแหงประเทศไทยเขารวมในองคประกอบดวยแลว
๓. นางเอื้อนพรฯ ผูแทนการท าเรือแหงประเทศไทย ใหขอมูล เพิ่ม เติม ตอที่ประชุม วาเนื่ องจาก
ขอจํากัดของงบประมาณ และเห็นวาการดําเนินงานของการทาเรือแหงประเทศไทยสอดคลองตามนโยบายของ
กรมเจาทาและกรมศุลกากรอยูแลว จึงอาจไมเขา รวมในองคประกอบดังกลาวเนื่องจากมีผูแทนจากกรมเจาทา
และกรมศุลกากรก็เพียงพอแลว
๔. นายปกรณฯ ผูแทนกรมเจาทา ใหขอมูลเพิ่มเติ มตอที่ ประชุมวากรมเจาทาได จัดตั้ งงบประมาณ
สําหรับเข าร วมการประชุมที่เกี่ย วของกับการรีไซเคิลเรือร ว มกับ อนุ สั ญญาบาเซล องคก ารแรงงานระหวา ง
ประเทศ และองคการการเดินเรือทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ใน
ระหวางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงอาจมีขอจํากัดของงบประมาณสําหรับ COP10 เชนเดียวกัน
๕. นายสุทธิฯ ผูแทนกรมศุลกากร เห็นวาควรเรงเสนอเรื่องการจัดสงผูแทนเขารวมในคณะผูแทน
ไทยดังกลาวใหพิจารณาในระดับกรมโดยดวน
๖. นางสุณีฯ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมเกี่ยวกับบรรยากาศของ
การประชุม COP วามีเนื้อหาคอนขางเขมขนในการประชุมระดับเตรียมการ (๓ วันแรก) กลาวคือ นอกจากการ
ประชุม แบบเต็ม รูป แบบ (plenary) แล ว ยัง แบงเป นประชุม กลุม ยอย (contact group) เพื่อพิจ ารณา
รายละเอียดของวาระสําคัญๆ อาทิ ประเด็นดานวิชาการ ประเด็นกฎหมาย ความรวมมือระหวางประเทศ เปน
ตน จึงเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม contact group เพื่อรวมกันติดตามประเด็นสําคัญที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของประเทศไทยตอไป
๗. นางสุชาตาฯ ใหขอคิดเห็นวา หากมีภาควิชาการไดทํางานรวมกับผูมีหนาที่เจรจาในการประชุม
ระหวา งประเทศ ภาควิชาการจะสามารถทํ า หน าที่เ ปน ฝา ยเทคนิค สนั บสนุ นทีม เจรจาได ขณะเดียวกันก็ ได
เขาใจและรับ โจทยวิ จัยมาศึกษาตอ ดังเช นที่สํา นักงานกองทุน สนั บสนุนการวิ จัยไดทํางานอยางใกลชิด กับที ม
เจรจาดาน Climate change
๘. นางสาวกนกวรรณฯ ผูแทนสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวา ง
ประเทศ เสนอวาควรเพิ่มปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขารวมในองคประกอบดังกลาวดวย
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบกับองคประกอบคณะผูแทนไทยในการเขารวมการประชุม COP10 ตามที่เสนอ โดย
ใหเ พิ่มปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูแทนหนวยงานดานวิช าการ เขา รวมในคณะ
ผูแทนไทย
๒. เห็นชอบใหผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย และเจาหนาที่สํานักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เขารวมการประชุมกลุมยอยกอนการประชุมรัฐภาคีฯ เกี่ยวกับคูมือ
ดานเทคนิควิชาการและกรอบแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล สําหรับป ๒๕๕๕-๒๕๖๔ ในระหวาง
วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

-๕-

-๖-

๓. เห็นชอบใหเจาหนาที่สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม มลพิษ ขอรั บการ
สนับสนุนคาใชจา ยสําหรับการเขารวมการประชุมจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
๔. มอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษทําหนังสือเชิญหนวยงานในองคประกอบจัดสงผูแทนเขารว ม
ในคณะผูแทนไทย และแจงกลับมายังกรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
๕. มอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษทํา หนังสือเชิญรัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเขารวมการประชุมระดับสูง พรอมทั้งขออนุมัติองคประกอบคณะผูแทนไทยเขา รวมการประชุม
COP10 จากนายกรัฐมนตรี และขอใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือแต งตั้งคณะผูแทนไทยเขารวม
การประชุมดังกลาว ตามขั้นตอนตอไป
๖. มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทําประเด็นสําคัญที่จะพิจารณาในการประชุม COP10 เสนอ
ในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สถานภาพการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซลของประเทศไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบสถานภาพการดําเนินงานอนุสัญญาบาเซลของประเทศ
ไทย ซึ่ง ประเทศไทยไดยื่นสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทําใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับ
ใชในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยการดําเนินงานที่ผานมา ประเทศไทยกําหนดนโยบายหาม
นําเขาของเสียอันตรายเพื่อการกําจัดทําลายขั้นสุดทาย และจํากัดควบคุมการนําเขาของเสียอันตรายเพื่อนํามาใช
ประโยชนอยางเขมงวด รวมทั้งกําหนดระบบ กลไก และมาตรการทางกฎหมายในการหาม ควบคุม จํากัดการนํา
ผาน นํา เขา ส งออกของเสีย อันตราย และการตอตานการขนสงของเสียอั นตรายขามแดนอยางผิ ดกฎหมาย
ภายใตกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา และกฎหมายวาด วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอม และจัดตั้ งกลไกและ
เครือขายการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ โดยผานคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ทําหนาที่ พิ จารณาด านนโยบายการอนุญาตเคลื่อนย ายของเสี ยอันตรายและของเสี ยอื่นๆ และกํ ากั บ
ควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายและของเสียอื่นๆ ระหวางประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาบาเซล เมื่อป ๒๕๔๒ จนถึงปจจุบัน ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ แลว ๓๑ ครั้ง ซึ่งมีมติที่สําคัญ
อาทิ การกําหนดมาตรการทางดานกฎหมายและวิชาการเพื่อการอนุวัติการตามอนุสั ญญาฯ พิจารณาความพรอม
ของประเทศไทยในการใหสัตยาบั นตอ Ban Amendment และ Basel Protocol การใหขอคิ ดเห็นและ
ขอเสนอแนะกรณีการขนยายของเสียอยางผิดกฎหมายและของเสียที่ตกเปนของกลางและสินคาตกคาง การดําเนิน
โครงการความรวมมื อจากภาคี ต างๆ ศูนย ภูมิ ภาคอนุ สั ญญาฯ และสํานั กเลขาธิการอนุ สัญญาฯ การเสนอแนะ
นโยบายเกี่ยวกับรายการของเสียที่ควรหามนําเขามาในราชอาณาจักร เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ สรุปผลการเปนเจาภาพรวมจัดการอบรม เรื่อง The Regional Training Workshop on
Repair, Refurbishment Reconditioning of Used EEE and Recycling and Final Disposal of Ewastes ร วมกั บ BCRC-SEA เมื่ อวั น ที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปทุ ม วั น ปริ๊ น เซส
กรุงเทพมหานคร
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ฝายเลขานุการฯ ได รายงานใหที่ประชุมทราบสรุ ปผลการเป นเจาภาพร วมจัดการอบรม เรื่อง The
Regional Training Workshop on Repair, Refurbishment Reconditioning of Used EEE and Recycling
and Final Disposal of E-wastes รวมกับ BCRC-SEA เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคในการจัดการผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวอยางถูกตองตามหลักวิชาการและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม ตลอดจนเปนสรางเครือขายความรวมมือระดับภูมิภาคใน
การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไป ซึ่งมีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น ๖๕ คน โดยรูปแบบ
ของการอบรมหลักๆ ประกอบดวย (๑) การนําเสนอเกี่ยวกับโครงการความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
การจั ดการผลิตภัณฑเครื่ องใช ไฟฟาฯ โดยผู แทนไทยจากหน วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน (๒) การนํ าเสนอ
โครงการฯ ของผูแทนจากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม (๓) การแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ซอมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการกําจัดขั้นสุดทายของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาฯ (๔) การประชุมกลุมยอย
เพื่อจัดทํ าแผนงาน/โครงการของแตละประเทศและนําเสนอผลการประชุมกลุมย อย และ (๕) การศึกษาดูงาน
ณ บริษัท Fuji Xerox Eco-Manufacturing (FXEM) จํากัด จังหวัดชลบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การจั ดฝ กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ อง เทคนิคการจํ าแนกและตรวจสอบการขนส งของเสี ย
อันตราย รุนที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๔
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ ประชุมทราบวากรมควบคุมมลพิษกําหนดใหมีการจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบั ติการ เรื่ อง เทคนิค การจํา แนกและตรวจสอบการขนสง ของเสี ยอัน ตราย รุนที่ ๘ ประจํา ป ๒๕๕๔ ใน
ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมจอมเทียน
ปาลม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผูเ ขา รับการฝกอบรมทั้งสิ้น ประมาณ ๕๐ คน จาก ๒๒ หนวยงาน โดย
รูปแบบการฝกอบรมประกอบดวย (๑) การบรรยายในหัวขอสํ าคัญ อาทิ การดํา เนิน งานอนุสั ญญาบาเซล;
นิยามและประเภทของของเสียอันตราย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตราย
ขามแดนและการขนยายของเสียผิดกฎหมาย บทบาทของเจาหนาที่ศุลกากรทาเรือ และเจาหนาที่สิ่งแวดลอม
ในการบัน ทึกและตรวจสอบการขนยา ยของเสี ย อันตรายอย า งผิ ดกฎหมาย เป นต น (๒) การเยี่ ย มชมการ
ดําเนิน งานของผูป ระกอบการนํา เขา -ส งออกของเสียอั นตราย และ (๓) การแลกเปลี่ ยนประสบการณก าร
ตรวจสอบของเสียอันตรายหรือวัตถุตองสงสัยในตูคอนเทนเนอร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
การกําหนดรายการของเสียที่ควรหามนําเขามาในราชอาณาจักร
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดเห็นชอบและมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดรายการของเสียที่ควร
หามนําเขามาในราชอาณาจักรตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแลว จํานวน ๕ รายการ ประกอบดวย (๑) ของเสียหรือ
สิ่งใดๆ ที่เปนวัสดุหรือสิ่งของซึ่งมีหรือปนเปอนดวยสาร PCBs และอนุพันธไมวาที่ระดับความเขมขนเทาใดก็ตาม
(๒) ของเสียหรือสิ่งใดๆ ที่เปนแกวจากหลอด Cathode-ray และของเสียหรือสิ่งใดๆ จากแกวที่มีการเคลือบหรือมี
สวนประกอบของสารฯ (๓) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดที่ใชแลว ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวน (๔) ของเสี ย
-๗-
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แอสเบสตอสฯ (Waste asbestos) และ (๕) ของเสียหรือสิ่งใดๆ ที่ประกอบหรือปนเปอนดวยสารใดๆ ของสาร
ไดออกซิน-ฟวแรน
โดยที่ ประชุมไดอ ภิป รายเรื่อ งการกํา หนดรายการของเสี ยที่ ควรห ามนํา เข ามาในราชอาณาจัก ร
จํานวน ๕ รายการดังกลาววาอาจอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แตอาจมีปญหา
อุ ป สรรคเกี่ย วกั บ การครอบครองในประเทศ อย า งไรก็ต าม ที่ ป ระชุ ม เห็ น พ องกัน ว า ขอ เสนอดั ง กล า วมี
เจตตนารมณเพื่อการหามนําเขามาในราชอาณาจักรเทานั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นางสุ ชาตาฯ ตั้งข อสั งเกตว านอกจากอนุสั ญญาบาเซลแล ว ยังมี อนุ สัญญาอื่ นๆ เช น อนุ สั ญญา
สตอกโฮลมฯ อนุสั ญญารอตเตอรดัมฯ ที่ตองตองมีการติดตามการนําเขา สารเคมีและของเสียอันตราย ซึ่งตอ ง
อาศัยการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร จึงเสนอวาคณะทํา งานที่เดิมจะพิจารณาพิกัดที่เกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล
นาจะพิจารณาใหครอบคลุมอนุสัญญาอื่นๆ ดวย ดังนั้นคณะทํางานปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตรา
ศุ ล กากรและรหั ส สถิติ ฯ จึ ง ควรเป น การทํ า งานร ว มระดั บ กรมควบคุม มลพิ ษ และกรมศุ ล กากร คื อ เป น
คณะทํางานระดับกรมไมใชคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเทานั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานความคืบหนาใหที่ประชุมทราบวาไดมีการแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุง
บัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติสํา หรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขา มแดน
ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวข องแลว เสร็จ โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิ ษและอธิบดีกรมศุลกากรเปน ประธานรวม
ผูทํางานจาก ๔ หน ว ยงาน ไดแ ก (๑) สํานัก บริหารจัด การกากอุ ตสาหกรรม กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม (๒)
กรมการคาตางประเทศ (๓) สภาอุตสหากรรมแหงประเทศไทย และ (๔) สภาหอการคาแหงประเทศไทย และ
ผูทรงคุณวุฒิดานพิกัดอัตราศุลกากรและดานการจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกัน
ทั่วโลก โดยมี ฝายเลขานุการรวมจาก๓ หนว ยงาน ประกอบดวย กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ทั้ ง นี้ ฝ า ยเลขานุก ารฯ ได แจ ง คํา สั่ ง ดั ง กล า วใหห นว ยงานที่ เ กี่ย วข อ งทราบแล ว ทั้ ง นี้
ระหวางการเตรียมประชุมคณะทํางานตอไป
นายสุพัฒนฯ เสนอใหมีการแตงตั้ง/ปรับคณะทํางานเรื่องดังกลาวใหม โดยประธานอนุกรรมการทั้ง
๓ คณะ ประกอบดวย อนุสัญ ญาบาเซล อนุ สัญ ญาสตอกโฮลมฯ และอนุสั ญญารอตเตอร ดัม ฯ เปน ผูล งนาม
แตงตั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหสอดรับกับนโยบายการรวม ๓ อนุสัญญาฯ
นายสันทัดฯ ไมขัดของกับการแตงตั้งคณะทํางานดังกลาว
มติ ที่ประชุม มอบหมายใหฝายเลขานุก ารฯ ดําเนินการประสานคณะอนุ กรรมการอนุสัญญา
สตอกโฮลมฯ และคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ เพื่อดําเนินการจัดทํา คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับสารเคมีและของเสียอันตรายตอไป
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
นายภัทรพล ตุลารักษ
นางสาวมกรา ทัพพุน
ผูจดรายงานการประชุม

นายรังสรรค ปนทอง
ผูตรวจรายงานการประชุม

-๘-

วาระที่ ๓
เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

-๑-

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ประเด็นการพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ และทาทีของฝายไทย
๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากมติ คณะอนุกรรมการอนุ สัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๒-๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ ถุนายน
๒๕๕๔ ไดพิจารณาการเขา รวมการประชุ มรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ ระหว างวันที่ ๑๗-๒๑ ตุ ลาคม
๒๕๕๔ ณ สาธารณรัฐโคลัมเบียแลว มีมติดังนี้
๑) เห็นชอบกับองคประกอบคณะผูแทนไทยในการเขารวมการประชุม COP10 ตามที่เสนอ
๒) เห็นชอบใหผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตรายและเจาหนาที่สํานักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เขาร วมการประชุมกลุมยอยกอนการประชุมรัฐภาคีฯ เกี่ยวกับคูมื อ
ดานเทคนิควิชาการและกรอบแผนกลยุทธเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล สําหรับป ๒๕๕๕-๒๕๖๔ ในระหวาง
วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓) เห็นชอบใหเจาหน าที่สํานั กจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิ ษขอรับการ
สนับสนุนคาใชจา ยสําหรับการเขารวมการประชุมจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
๔) มอบหมายใหก รมควบคุ มมลพิษ เชิญหนว ยงานในองค ประกอบจั ดสงผูแ ทนเขารว มในคณะ
ผูแทนไทย และแจงกลับมายังกรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
๕) มอบหมายให กรมควบคุ ม มลพิ ษ เชิ ญ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมเขา รว มการประชุ มระดับสู ง พรอมทั้งขออนุมัติใหองคป ระกอบคณะผูแทนไทยเขารว มการปะชุม
COP10 จากนายกรัฐมนตรี และขอใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือแต งตั้งคณะผูแทนไทยเขารวม
การประชุมดังกลาว ตามขั้นตอนตอไป
๖) มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทําประเด็นสําคัญที่จะพิจารณาในการประชุม COP10 เสนอ
ในการประชุมครั้งตอไป
๒. การดําเนินงานที่ผานมา
๒.๑ กรมควบคุมมลพิษไดเชิญหนวยงานในองคประกอบจัดสงผูแทนเขารวมในคณะผูแทนไทยแลว
ปรากฏวามีหน วยงานตอบเขารวมการประชุมดังกล าว จํานวน ๒ หนวยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
กรมศุ ลกากร ต อมากรมโรงงานอุ ตสาหกรรมขอยกเลิ กการเข าร วมประชุ มดั งกล า วเนื่ องจากข อจํ ากัดด าน
งบประมาณ นอกจากนี้ กรมควบคุ มมลพิ ษอยูระหว างเชิ ญรั ฐมนตรีว าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขารวมการประชุมระดับสูง พรอมทั้งขออนุมัติ
ใหองคประกอบคณะผูแทนไทยเขารวมการปะชุม COP10 ดังกลาวตามขั้นตอนตอไป
๒.๒ ฝ ายเลขานุ การฯ ไดจั ดทําประเด็ นสํา คัญที่จะพิ จารณาในการประชุ ม COP10 เพื่ อเสนอให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทาทีของฝายไทยในการประชุมครั้งนี้ (ตามมติขอ ๖) โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระ ๓.๑
พรอมทั้งไดยกรางถอยแถลงของหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุม COP10 แลวเสร็จ เพื่อเสนอ
ใหมีการพิจารณาในวาระ ๓.๒
-๑-

-๒-

๓. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิ จารณาทา ทีของฝา ยไทยในการประชุม COP10 ในประเด็นสํา คัญแต ละวาระ ตาม
เอกสารประกอบวาระ ๓.๑
๔. มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๒-

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑

-๑-

ประเด็นเพื่อพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ (COP10)
ขอมูลจาก http://www.basel.int/meetings/frsetmain.php ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา

ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย

วาระที่ ๒ องคประชุม
(a) การเลือกตั้งประธานและสํานักการประชุม (Bureau of the meeting) ชุดใหม
สืบเนื่องจากกอนการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลในแตละสมัย ไดกําหนดใหมี ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
การแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๑ ชุด ซึ่งประกอบดวย ประธาน รองประธาน ๓ คน และ
พิจารณาคัดเลือกผูแทนของประเทศภาคีที่เขารวมการประชุมเพื่อเขารวมในสํานัก
ผูเขียนรายงาน ซึ่งเลือกจากผูแทนของประเทศภาคีที่เขารวมการประชุม โดยการเลือก การประชุมตามที่เสนอ
ประธานการประชุม COP10 จะรับผิดชอบโดยประธานการประชุม COP9
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: พิจารณาตามความเหมาะสมในระหวางกอนการประชุม
มติที่ประชุม

(b) การรับรองวาระประชุม
ซึ่งประกอบดวย ๙ วาระ ดังนี้
๑. พิธีเปด
๒. องคประชุม :
(a) การเลือกประธานและสํานักการประชุม

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอวาระที่จะเสนอใหมีการพิจารณาใน COP10
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
-๑-

-๒-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา

ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย

วาระที่ ๒ องคประชุม
(b) การรับรองวาระการประชุม
มติที่ประชุม
(c) รูปแบบการประชุม
(d) การรายงานคณะผูแทนในกาประชุม COP10
๓. ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ :
(a) ประเด็นยุทธศาสตร
(b) ประเด็นดานเทคนิคและวิทยาศาสตร
(c) ประเด็นดานกฎหมาย การปฏิบัติตาม และมาตรการตางๆ
(d) โครงการหุนสวนความรวมมืออนุสัญญาบาเซล
(e) การเสริมสรางขีดความสามารถ
(f) ประเด็นดานการเงินและงบประมาณ
(g) แผนงานของคณะทํางาน OEWG สําหรับป ค.ศ. 2012-2013
๔. การเสริมสรางความรวมมือระหวางอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
และอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ
๕. หัวขอสําคัญของการประชุม : การปองกัน การลด และการนําของเสียกลับมา
ใชประโยชน
๖. การกําหนดวันและสถานที่การประชุม COP11
๗. เรื่องอื่นๆ
๘. การรับรองมติขอตัดสินใจและรายงานการประชุม
๙. พิธีปด
-๒-

-๓-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา

ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย

วาระที่ ๒ องคประชุม
(c) รูปแบบการประชุม
โดยทั่วไป กอนการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล ที่ประชุมเต็มคณะของการ
ประชุมระดับเตรียมการกําหนดใหมีการแตงตั้ง Committee of the Whole (CoW)
เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองประเด็นสําคัญตาง ๆ ในขั้นตนกอนจะนําผล
การพิจารณาเสนอตอที่ประชุมระดับสูง (ระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเทา) ทั้งนี้
คณะกรรมการ CoW มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานกลุมยอย (Contact Group) เพื่อ
พิจารณาหาขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ซึ่งการแตงตั้งคณะทํางานชุดใดนั้นจะนําเสนอในระหวางการประชุม

(d) การรายงานคณะผูแทนในการประชุม COP10
จะมีการนําเสนอในที่ประชุม

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอรูปแบบการประชุม COP10 รวมทั้งพิจารณาให
ความเห็นชอบ และ/หรือ พิจารณาการเขารวมในคณะทํางานกลุมยอยตามความ
เหมาะสม
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาการรายงานคณะผูแทนในการประชุม COP10
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของ คพ.: รับทราบคณะผูแทนของภาคีที่เขารวมประชุมและรายงาน
องคประกอบคณะผูแทนไทยซึ่ง ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทน
(๒) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูแทน
-๓-

-๔-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา

ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย

วาระที่ ๒ องคประชุม
(๓) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผูแทน
(๔) นางอํานวยพร แชมประเสริฐ ผูอํานวยการสวนวิเคราะหสินคา
สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
(๕) นายบรรเจิด ตันตะละ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ สวนสืบสวนปราบปราม ๓
สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
(๖) นายรังสรรค ปนทอง ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
(๗) นายภัทรพล ตุลารักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
มติที่ประชุม

-๔-

-๕-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
(a) ประเด็นยุทธศาสตร
(i) กรอบแผนยุทธศาสตรเพื่อการดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล ประจําป ค.ศ.
2012-2021 (เอกสาร UNEP/CHW.10/3)
สืบเนื่องจากมติขอตัดสินใจที่ IX/3 ที่ประชุม COP9 ไดมอบหมายใหสํานัก
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซล (Secretariat of the Basel Convention: SBC)
๑. รับรองกรอบแผนยุทธศาสตรฯ ตามที่เสนอ
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล สําหรับป
๒. ขอให OEWG8 จัดทําแผนงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามแผนดังกลาว
ค.ศ. 2012-2021 ซึ่งควรมีระยะเวลา ๑๐ ป เพื่อที่อนุสัญญาบาเซลจะสามารถสงเสริม แกภาคี เห็นชอบกับการดําเนินการตามแผน รวมทั้งพิจารณาความตองการของภาคี และ
การจัดการของเสียที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีบทบาทชัดเจนที่เนนความเชื่อมโยง ศูนยภูมิภาคเพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรฯ
ระหวางการจัดการของเสีย การบรรลุเปาหมายแหงสหัสวรรษ และสุขภาพอนามัยและ ๓. เห็นชอบกับการพิจารณาความหลากหลายระหวางภูมิภาคและชาติของประเทศกําลัง
ความเปนอยูที่ดีของมนุษย โดยใหแผนกลยุทธฉบับปจจุบันยังคงดําเนินงานอยาง
พัฒนา ประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจ และหมูเกาะเล็กๆ ที่จะ
ตอเนื่องไปจนกวากรอบแผนกลยุทธฉบับใหมจะไดรับการรับรองในการประชุม
ดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตรน
COP10 โดยพิจารณาขอคิดเห็นจากภาคีและประเทศอื่น ซึ่งในการประชุม Open–
๔. เห็นชอบใหมีการระดมแหลงทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ในป
ended Working Group ครั้งที่ ๗ (OEWG7) เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดมีการ ค.ศ. 2012-2013 และ พัฒนายุทธศาสตรดากนการเงินสําหรับป ค.ศ. 2014-2015
เห็นชอบวิสัยทัศน หลักการ เปาหมายและวัตถุประสงคการดําเนินงานของกรอบแผน ๕. ขอให SBC รวมมือกับภาคีเพื่อทํากิจกรรม
ยุทธศาสตรฯ แลว ตอมาไดมีการกําหนดตัวชี้วัดของกรอบแผนยุทธศาสตรฯ และ
๖. ขอให SBC รวมมืออยางใกลชิดกับภาคีในการ ศูนยภูมิภาค และผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
เผยแพรบนเว็บไซตอนุสัญญาบาเซลเพื่อรับความเห็นจากภาคีและประเทศอื่นมา
สนับสนุนการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรฯ
ทบทวนและปรับปรุงโดยผูเชี่ยวชาญจาก UN ๔๐ คน และเผยแพรบนเว็บไซตอีกครั้ง ๗. สงเสริมใหภาคีและผูที่เกี่ยวของในฐานะที่จะดําเนินการได ใหการสนับสนุน
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
งบประมาณและแหลงทุนอื่นๆ เพื่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ
-๕-

-๖-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
แผนยุทธศาสตรที่มีการปรับปรุงลาสุดเพื่อนําเสนอใหมีการพิจารณาใน COP10 ๘. รองขอใหภาคีและภูมิภาคตางๆ พิจารณาเพื่อใหมีโครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรฯ
ครั้งนี้ ประกอบดวย
วิสัยทัศน : เพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมโดยการควบคุม ๙. สงเสริมใหภาคีและผูที่เกี่ยวของสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ และ
การเคลื่อานยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น และเพื่อใหมีการจัดการ ประสานความรวมมือระหวางกัน
ของเสียอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อบรรลุเปาหมายตามเปาหมายของการพัฒนา ๑๐. ขอให SBC รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ใน COP11
แหงสหัสวรรษดานสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษย
ทาทีของฝายไทย
หลักการ : (๑) ใหยึดหลักการจัดการของเสียตามลําดับความสําคัญ (waste
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ผูแทนไทยไดเคยใหความเห็น
management hierarchy)และสงเสริมใหมีการบําบัดที่ดีกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม
เรื่องดังกลาวในการประชุม OEWG7 แลววาเรื่องหลักการที่ใหยึดหลักการจัดการของเสีย
รวมทั้งการพิจารณาตลอดวัฏจัรชีวิต (๒) การยึดหลักนโยบายการจัดการของเสียตางๆ ตามลําดับความสําคัญวาอาจมีกรณียกเวนที่ไมควรใหความสําคัญตามนี้ เชน กรณีของ
เชน การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การยอมรับวาของเสียเปนทรัพยากร เปนตน (๓) ยึด ของเสีย POPs ที่ตองกําจัดทําลายทิ้งหามใชซ้ําหรือรีไซเคิล และขอใหเพิ่มหลักการ
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียที่ภาคีมีกฎหมายแหงชาติและกลไกการ
synergies ที่เปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของอนุสัญญาทั้งสามรวมกัน
มติที่ประชุม
ควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของเสียอัอันตรายและของเสียอื่นและปองกันการ
เคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย และ (๔) ยึดหลักกฎหมายแหงชาติของแตละ
ภาคีในการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน
เปาหมายและวัตถุประสงค : แบงเปน ๓ ขอ คือ (๑) ดําเนินงานตามพันธกรณี
ของภาคีในการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ (๒) สรางความเขมแข็งดานการจัดการของเสียอันตรายและของ
เสียอื่นอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (๓) สงเสริมใหมีการจัดการของเสียอันตราย
และของเสียอื่นอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อบรรลุเปาหมายตามเปาหมายของการ
-๖-

-๗-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
พัฒนาแหงสหัสวรรษดานสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษย
(ii) ศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลและศูนยความรวมมือ (Basel Convention
regional and coordinating centres; BCRC)
ยังไมเผยแพรเอกสารบนเว็บไซต
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

(iii) โครงการริเริ่มของสวิทเซอรแลนดและอินโดนีเซีย (Country-led Initiative
(CLI) to improve effectiveness of the Basel Convention) (เอกสาร
UNEP/CHW.10/5)
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/26 ถอยแถลงของประธานการประชุม COP9 กลาวถึง
ความเปนไปไดของขอแกไขอนุสัญญาบาเซลวาดวยการหามสงออกของเสียอันตราย
จากประเทศในภาคผนวก ๗ (ECDC EU และลิกเตนสไตน) ออกไปยังประเทศนอก
ภาคผนวก ๗ หรือ “Ban Amendment” โดยสนับสนุนใหขอแกไขอนุสัญญาฯ มีผล
บังคับใช โดยสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสมาพันธรัฐสวิสไดรวมกันดําเนินโครงการริเริ่ม
-๗-

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. การตีความเพื่อให Ban Amendment มีผลบังคับใช
๑. ยินดีใหมีการเริ่มตนกิจกรรมที่สามารถทําไดตามที่ประธาน COP9 เรียกรองให
ภาคีเรงใหสัตยาบันฯ เพื่อใหมีผลบังคับใชและเชิญภาคีดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการสนับสนุนและชวยเหลือภาคีในการใหสัตยาบันฯ โดยรวมถึง

-๘-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ระหวางสองประเทศขึ้น ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมแลว ๓ ครั้ง โดยมีผูเชี่ยวชาญจาก
(a) กิจกรรมเฉพาะ เชน Nordic Initiative เพื่อชวยเหลือภาคีดานกฎหมายและ
ประเทศตางๆ ทุกภูมิภาคเขารวม และนําเสนอผลการประชุมใน OEWG7 ตอมา
ปญหาอุปสรรคดานเทคนิค
อินโดนีเซียและสวิสไดเสนอรางมติขอตัดสินใจที่สะทอนความสมดุลการดําเนินตาม
(b) การประชุมระดับภูมิภาค
(c) กรณีศึกษาของประเทศตางๆ
แนวทางขางหนาของทั้ง ๗ ดาน ดังนี้
๒. วิเคราะหความหมายของขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาฯ (Ban Amendment)
๑. การตีความเพื่อให Ban Amendment มีผลบังคับใช เนื่องจากมีภาคีที่ไม
สามารถจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดแตยัง และการตีความ “acceptance of three-fourths of the Parties” โดยปราศจากอคติ
รับของเสียดังกลาวอยางตอเนื่องซึ่งสงผลใหเกิดความเปนอันตรายและตองการใหมีการ กับขอตกลงดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ
พิจารณาเรื่องดังกลาวโดยดวน
๒. การพัฒนามาตรฐานและคูมือสําหรับการจัดการอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ESM)
๑. เชิญชวน SBC ใหเผยแพรขอมูลที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของภาคี
๒. การพัฒนามาตรฐานและคูมือสําหรับการจัดการอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ESM)
๓. ความชัดเจนดานกฎหมาย
และผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหแนใจวามีการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นอยาง
๔. การสรางความเขมแข็งของ BCRC ในอนาคต
เปนมิตรกับอสิ่งแวดลอม
๕. การปองกันการเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีมติใหจัดทํากรอบความตองการสําหรับการจัดการของเสียอันตรายและของเสีย
๖. การชวยเหลือประเทศที่มีความเสี่ยงเพื่อหามการนําเขาของเสียอันตราย
อื่นอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่พัฒนาใหแลวเสร็จ
๗. การเสริมสรางขีดความสามารถ
๓. มีมติใหมอบกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคจากภาคีและผูลงนามจาก ๕ กลุมภูมิภาค
ซึ่งแบงตามภูมิประเทศของ UN เพื่อพัฒนากรอบแผนงานและรับรองบัญชีรายการของ
เสียในภาคผนวก ๑ ของอนุสัญญาฯ และเสนอให COP11 พิจารณา
๓. ความชัดเจนดานกฎหมาย
๑. มีมติใหคณะทํางานปฏิบัติตามใหชวยเหลือโดยใหผูเชี่ยวชาญดานเทนนิคตาม
ความเหมาะสมเพื่อ
-๘-

-๙-

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
(a) ทบทวนการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ ซึ่งเกี่ยวของกับนิยามหรือการตีความของ
คําศัพทเฉพาะของอนุสัญญาฯ และคําอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
โดยรวมถึง
(i) ของเสีย/มิใชของเสีย (waste/non-waste)
(ii) ของเสียอันตราย/มิใชของเสียอันตราย (hazardous waste/nonhazardous waste)
(iii) ใชซ้ํา (re-use)
(iv) ใชซ้ําโดยตรง (direct re-use)
(v) ปรับปรุงซอมแซม (refurbishment)
(vi) สินคามือสอง (second hand goods)
(vii) สินคาใชแลว (used goods)
(b) พัฒนาแนวทางเพื่อใหหนวยงานระดับประเทศ ภูมิภาค และผูมีสวนไดสวนเสียใช
เปนแนวทางและตัวอยางการปฏิบัติที่ดี โดยพิจารณาขอเสนอแนะเกี่ยวกับคําศัพทที่
เกี่ยวของขางตน
๒. มีมติขอใหคณะทํางานปฏิบัติตามชวยเหลือโดยใหผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและ
เทคนิคตามความเหมาะสมและติดตามกิจกรรมริเริ่มอื่นๆ เชน PACE เพื่อทบทวนและ
ระบุความตองการสําหรับการเตรียมการเฉพาะเพื่อจัดการสินคาระหวางการใชงานและ
เมื่อหมดอายุการใชงาน ดังนี้
(a) ตองการใหการนํากลับเปนภาระของผูนําเขาสินคา
-๙-

- ๑๐ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
(b) ใหมีความชัดเจนเรื่องสถานะของผูบริจาคเงิน
(c) เพื่อประเมินและเสนอนิยามการที่สินคาที่ใชแลวกลายเปนของเสีย
๓. มีมติมอบหมายใหคระทํางานปฏิบัติตามเสนอผลการดําเนินงานให COP11
พิจารณา
๔. ขอให BCRC นําแนวทางนี้ไปใชฝกอบรมสรางความเขมแข็งและสรางความ
ตระหนักในกิจกรรมตางๆ หลังจาก COP เห็นชอบ
๔. การสรางความเขมแข็งของ BCRC ในอนาคต
ขอใหภาคีผนวกกิจกรรมตางๆ ในกรอบแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานตามอนุสัญญา
บาเซลสําหรับป ค.ศ. 2012-2021 ลงในแผนงานเพื่อการพัฒนา BCRC ดังนี้
(a) เขารวมการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนและชวยเหลือภาคีในการให
สัตยาบันตอ Ban Amenment หรือมาตรการระดับชาติเพื่อการหามนําเขา
(b) เผยแพรแนวทางการจัดการอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมผานการฝกอบรม
กิจกรรมการสรางความตระหนักและความชวยเหลือตางๆ
(c) พัฒนาแผนงานและกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อรวมเปนผูดําเนินนโยบายการ
ฝกอบรมและประสานงานเกี่ยวกับการปองกันการเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย
โดยการสนับสนุนของ SBC และผูมีสวนไดสวนเสีย
(d) ใหคําปรึกษาภาคีในภูมิภาคและเพื่อระบุความตองการที่แทจริงของประเทศที่มี
ความเสี่ยงและปญหาอุปสรรคในการเผชิญกับการนําเขาของเสียอันตรายที่ไมตองการ
(e) ดําเนินกิจกรรมเพื่อบูรณาการตามนโยบายภาครัฐกับการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ
- ๑๐ -

- ๑๑ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
(f) ตรวจสอบความรวมมือในอนาคตกับหนวยงานอื่นๆ NGO และภาคเอกชน
(g) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของหนวยงานระหวางประเทศและระดับภูมิภาค
๕. การปองกันการเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๑. ขอให SBC เสริมสรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางเครือขาย
หนวยงานกํากับโดยรวมถึง INECE, IMPEL-network for Europe, The Asian
network และ green customs initiative
๒. ขอให SBC กระตุนการจัดตั้งเครือขายใหมที่มีสวนรวมของหนวยงานกํากับอื่นๆ
ในภูมิภาคซึ่งปจจุบันยังไมมี
๓. ขอให SBC ประสานการดําเนินงานกับ WCO ในเรื่อง hamonisation of
customs codes
๔. ขอให SBC เก็บรวบรวมและเผยแพรตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีในการนํากลับของเสีย
กรณีเคลื่อยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย
๕. ขอให BCRC ใหคําปรึกษากับภาคีตามภูมิภาคในการพัฒนาแผนงานและกิจกรรม
เพื่อนําไปสูการฝกอบรมและการประสานงานในเรื่องดังกลาว
๖. เชิญชวนภาคีใหรายงานให SBC ทราบถึงกรณีเคลื่อนยายขามแดนอยางผิด
กฎหมาย โดยใชแบบฟอรมที่ไดรับความเห็นชอบตามมติขอตัดสินใจที่ IV/12 และให
SBC นําเสนอขอมูลเพื่อเปนแนวทางการตัดสินใจให COP
๗. ขอใหคณะทํางานปฏิบัติตามติตามกิจกรรมเพื่อปองกันการเคลื่อนยายขามแดน
อยางผิดกฎหมายอยางใกลชิดและรายงานความกาวหนาใน COP11
- ๑๑ -

- ๑๒ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
๖. การชวยเหลือประเทศที่มีความเสี่ยงเพื่อหามการนําเขาของเสียอันตราย
๑. ขอให BCRC ใหคําปรึกษาภาคีในภูมิภาคของตนและใหระบุความตองการของ
ประเทศที่มีความเสี่ยงและปญหาอุปสรรคในการเผชิญกับการนําเขาของเสียอันตรายที่ไม
ตองการ ใหSBC รวบรวมและเผยแพรใหภาคีอื่นทราบ
๒. ขอให SBC อํานวยความสะดวกและกระตุนการใชประโยชนกฎหมายของ
อนุสัญญาฯ เพื่อการพัฒนาและทบทวนกฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่นๆ ในการหาม
นําเขาของเสียอันตรายและเรงใหภาคีใชประโยชนกฎหมายดังกลาวในอนาคต
๓. ขอให SBC พัฒนาและเผยแพรขอมูลที่จําเปนสําหรับเสริมสรางความตระหนักใน
เรื่องดังกลาวผาน BCRC ในภูมิภาคของตน
๔. เรงใหภาคีพัฒนาและปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสียอันตรายซึ่งหามการนําเขาและ
นําผานแดน ตามขอ ๓ ของอนสัญญาฯ
๕. เรงให SBC รับรองกลยุทธเชิงรุกโดยรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการ
ตามขอ ๔ วรรค ๑ และขอ ๑๓ วรรค ๒ ของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะบัญชีรายชื่อของเสีย
ที่หามการนําเขา และเผยแพรใหภาคีทราบโดยผานทางอิเล็กทรอนิกส ทุก ๖ เดือน
๖. ขอให SBC ชวยเหลือภาคีในการพัษนากฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่นๆ เพื่อ
ปองกันการนําเขาของเสียที่ไมตองการ
๗. ขอให SBC ชวยเหลือภาคีทําความเขามจความสัมพันธระหวางการคาและ
สิ่งแวดลอมในประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อายายขามแดนของของเสีย

- ๑๒ -

- ๑๓ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
๗. การเสริมสรางขีดความสามารถ
๑. เรงใหภาคีพยายามทําใหมั่นใจวามีการพิจารณาการจัดการของเสียอยางเหมาะสม
และปฏิบัติตามแผนงานยุทธศาสตรและการจัดการของเสียตามแผนงานการจัดการของเสีย
ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. เรงให SBC พยายามเชื่อมโยงกับ high-profile initiatives เชน climate change
และสํารวจความเปนไปไดในการบูรณาการขั้นตอนตางๆ และความตองการของ SAICM
๓. เรงให BCRC กําหนดชนิดและปริมาณความตองการในการเสริมสรางขีด
ความสามารถที่แตกตางกันของภาคีโดยรวมถึงความตองการในการปรับปรุงขอมูล
รายงานการติดตามการดําเนินงานของประเทศ
๔. เรงให SBC BCRC และภาคีดําเนินการเพื่อเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐกับการ
ดําเนินงานอนุสัญญาฯ
๕. เชิญชวน WCO จัดทําการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมแตเนิ่นๆ
เพื่อศึษาผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยจากการจัดการของเสียอยางไมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและใชประโยชนผลการศึกษาดังกลาวเพื่ออธิบายความสําคัญของการดําเนินงาน
อนุสัญญาฯ
๖. เรงให SBC ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนและกระตุนการดําเนินงานในประเด็น
ของเสียอันตรายและการดําเนินงานตามแผนงานระหวางประเทศอื่นและของหนวยงานใน UN
๗. เรงให SBC BCRC และภาคีตรวจสอบการประสานงานกับองคกรอื่น NGO และภาคเอกชน
๘. เรงให SBC BCRC ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของหนวยงานระหวางประเทศและระดับภูมิภาค
- ๑๓ -

- ๑๔ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

(b) ประเด็นดานเทคนิคและวิทยาศาสตร
(i) คูมือวิชาการ (เรื่องที่ ๑-๕) (เอกสาร UNEP/CHW.10/6)
๑. คูมือวิชาการวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนของขยะอิเล็กทรอนิกส (e-waste)
โดยเฉพาะการจําแนกความแตกตางระหวางของเสีย (waste) และที่มิใชของเสีย
(non-waste) (เอกสาร UNEP/CHW.10/INF/5)
ตามมติการประชุม COP9 เรื่องปฏิญญาไนโรบีวาดวยการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดเห็นชอบใหมีการจัดทํา
คูมือวิชาการวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนของขยะอิเล็กทรอนิกส และสงเสริมใหภาคี
และประเทศผูลงนามอนุสัญญาฯ บริจาคเงินทุนตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุน
แผนงานการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตอมาเมื่อป ค.ศ. 2009 รัฐบาลเยอรมันไดให
ทุนสนับสนุนเรื่องดังกลาวใหคณะทํางานหุนสวนความรวมมือดานอุปกรณคอมพิวเตอร
(Partnership for Action on Computing Equipment) ดําเนินการยกรางคูมือ
แนวทางแลวเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2010 และเปดรับความคิดเห็นเพื่อนําไป
- ๑๔ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของ SBC ในเรื่องดังกลาว
๒. ขอเชิญภาคีพิจารณาเปนประเทศผูนําสําหรับเรื่องดังกลาวภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
๓. ขอเชิญภาคีและผูที่เกี่ยวของจัดสงขอคิดเห็นให SBC และประเทศผูนํา (กรณีมี
ประเทศที่ถูกเลือก) เพื่อพัฒนาคูมือฯ ดังกลาวภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
๔. ขอใหประเทศผูนําหรือ SBC (กรณีไมมีประเทศที่ถูกเลือก) จัดทํารางคูมือฯ ฉบับที่
ปรับปรุงตามความคิดเห็นที่ไดรับจากภาคีและผูทีเกี่ยวของเสนอใหมีการพิจารณาใน
OEWG8 เพื่อนําเสนอ COP11
๕. ขอใหประเทศผูนําหรือ SBC (กรณีไมมีประเทศที่ถูกเลือก) นําเสนอใหมีการพิจารณา
ใน COP11

- ๑๕ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ปรับปรุงเปนรางคูมือฯ ครั้งที่ ๒ และเปดรับความคิดเห็นอีกครั้งจนถึงเดือนกรกฎาคม
ทาทีของฝายไทย
ค.ศ. 2011 จนไดปรับปรุงรางคูมือฯ ลาสุดแลวเสร็จเพื่อนําเสนอในการประชุม COP10 ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
โดยขอบเขตของคูมือดังกลาวครอบคลุมความแตกตางของ “repair”
มติที่ประชุม
“refurbishment” “direct re-use” “waste” “recovery” และ “final disposal”
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดการ e-waste อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (collection,
treatment, disposal) และสามารถพิจารณาวา “used” กลายเปน “waste” เมื่อ
- เครื่องมือนั้นไมสมบูรณ มีบางชิ้นสวนหายไป
- ทดสอบการใชงานไมผาน
- มีความเสียหายทางกายภาพ
- การปองกันอันตรายระหวางการขนสงเคลื่อนยายไมเหมาะสม
- สามารถมองเห็นไดวามีสวนที่ชํารุดเสียหาย
- มีสวนประกอบที่เปนอันตรายซึ่งหามการนําเขาตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ
- เครื่องมือสําหรับการกําจัดหรือรีไซเคิล
- เครื่องมือที่ไมมีมาตรฐานทางการตลาดรองรับ
- ใชสําหรับสํารองซอม
- ราคาต่ํากวาสินคาใชแลวอยางมีนัยสําคัญ
- ใหในกระบวนการกําจัด
๒. คูมือวาดวยการการจัดการยางใชแลวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่แกไขแลวเสร็จ ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
(เอกสาร UNEP/CHW.10/6/Add.1)
๑. เห็นชอบกับคูมือวาดวยการการจัดการยางใชแลวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่แกไขแลวเสร็จ
- ๑๕ -

- ๑๖ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ตามมติการประชุม COP9 ไดเห็นชอบใหขยายเวลาการทํางานของคณะทํางาน ๒. ขอให SBC เผยแพรคูมือฯ ใหภาคี ผูลงนาม องคกรความรวมมือระหวางประเทศ
กลุมยอยระหวางสมัยประชุมเพื่อปรับปรุงรางคูมือฯ ที่สหพันธสาธารณรัฐบราซิลเสนอ NGO และภาคอุตสาหกรรม โดยจัดทําเปน ๖ ภาษา (UN)
ใหแลวเสร็จเพื่อพิจารณาในการประชุม OEWG7 ซึ่งใน OEWG7 ภาคีและผูที่เกี่ยวของ ๓. ขอเชิญภาคีและประเทศอื่นๆ ใชประโยชนคูมือฯ ดังกลาวและเสนอขอคิดเห็นให SBC
ไดใหความเห็นตอรางคูมือฯ ดังกลาวแลวและใหบราซิลนําไปปรับแก ตอมาบราซิลได ไมนอยกวา ๒ เดือนกอนการประชุม COP11
เสนอรางคูมือฯ ที่ปรับแกแลวเสร็จให SBC เผื่อเผยแพรบนเว็บไซตเพื่อรับฟงความ
๔. ขอให SBC เตรียมรวบรวมความคิดเห็นตามขอ ๓ เพื่อเสนอ COP11 ตอไป
ทาทีของฝายไทย
คิดเห็นอีกครั้ง กอนเสนอใหมีการพิจารณาใน COP10
โดยขอบเขตของคูมือดังกลาวกลาวถึงการจัดการยางรถที่ใชแลว ยางรถที่
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
กลายเปนของเสีย การเก็บรวบรวม การขนสง การเก็บรักษา และการกําจัด โดยไม
มติที่ประชุม
ครอบคลุมยางรถจักรยานยนต

๓. คูมือวาดวยการจัดการของเสียปรอทที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (เอกสาร
UNEP/CHW.10/6/Add.2)
โดยขอบเขตของคูมือดังกลาว ครอบคลุมการจัดการของเสียที่มีองคประกอบ
และที่ปนเปอนปรอทจนกลายเปนของเสียอันตรายอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตไม
ครอบคลุมสินคาที่มีปรอทเปนสวนประกอบหรือแหลงกักเก็บสินคาที่มีปรอทเปน
สวนประกอบ
เนื้อหาประกอบดวยการปองกันและลดการเกิดของเสีย การควบคุมการ
เคลื่อนยายขามแดน การจัดทําทําเนียบปริมาณการปลดปลอย การเก็บรวบรวม ขนสง
- ๑๖ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. เห็นชอบกับคูมือวาดวยการจัดการของเสียปรอทที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒. ขอให SBC เผยแพรคูมือฯ ใหภาคี ผูลงนาม องคกรความรวมมือระหวางประเทศ
NGO และภาคอุตสาหกรรม โดยจัดทําเปน ๖ ภาษา (UN)
๓. ขอเชิญภาคีและประเทศอื่นๆ ใชประโยชนคูมือฯ ดังกลาวและเสนอขอคิดเห็นให SBC
ไมนอยกวา ๒ เดือนกอนการประชุม COP11
๔. ขอให SBC เตรียมรวบรวมความคิดเห็นตามขอ ๓ เพื่อเสนอ COP11 ตอไป

- ๑๗ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
เก็บกัก การบําบัด การนํากลับคืน การปรับเสถียร/ทําแข็ง การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน
ทาทีของฝายไทย
และการเสริมสรางความตระหนักและการมีสวนรวม ครบวงจร
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ เนื่องจากในการเขารวมประชุม
OEWG7 ไดรวมกันพิจารณาคูมือดังกลาวแลวเห็นวาเนื้อหามีความครบถวนคอนขาง
สมบูรณ สามารถนํามาประยุกตใชประโยชนไดในระหวางที่รอความเห็นชอบจาก
COP10
มติที่ประชุม

๔. คูมือวาดวยการจัดการของเสียประเภทสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนาน
(เอกสาร UNEP/CHW.10/INF/6)
ตามมติขอตัดสินใจที่ SC-5/9 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ ได
ขอให SBC ติดตามเอกสารแผนงานการจัดการของเสียประเภทสารมลพิษอินทรียที่
ตกคางยาวนาน การเสนอรายการสารมลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนานใหม การลดการ
เกิดโบรมิเนทไดฟนิลอีเธอรจากของเสียและการลด perfluorooctance sulfonic
acid (PFOS) และ perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) และคนหาความ
แตกตางของขอมูลของภาคีและผูที่เกี่ยวของเรื่องรายการสารมลพิษอินทรียที่ตกคาง
ยาวนานใหม เพื่อเผยแพรในเว็บไซตของอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ
ซึ่งคูมือเรื่องดังกลาวยังไมมีการเสนอใหพิจารณาใน COP10 นี้ แตเสนอใหมีมติ
- ๑๗ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. มอบหมายใหมีดําเนินการดังตอไปนี้ ในแผนงานของ OEWG สําหรับป ค.ศ. 2012-2013
(a) ทบทวนและปรับปรุงคูมือฯ ใหเปนปจจุบัน โดยรวมถึงคํานิยามของ “low POPs
content” และ “Levels of destruction and irreversible transformation” ตาม
ความเหมาะสม
(b) พิจารณาวิธีการกําจัดสาร POPs ที่ระดับความเขมขนต่ํากวาระดับที่เปนอันตราย
(c) การแกไขรายการของเสีย POPs ในภาคผนวก ๘ สําหรับสารไดออกซิน-ฟวแรน
๒. เชิญชวนภาคีและประเทศอื่นๆ เสนอความเห็นตอประเด็น (a)-(c) ให SBC ภายใน
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. ยินดีกับมติขอตัดสินใจที่ SC-5/9 มาตรการการลดและเลิกการปลดปลอยสาร POPs

- ๑๘ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
พิจารณาใน Cop11
จากของเสียและ SC-5/5 แผนงานเกี่ยวกับสารโบมิเนทไดฟนิลอีเธอรและเปอรฟลูออโร
ออกเทนซัลฟูริคเอซิด
๔. ตัดสินใจใหขยายเวลาการดําเนินงานของคณะทํางานระหวางสมัยประชุมตามขอ ๙
ของ OEWG-I/4 เพื่อติดตามและชวยทบทวนคูมือวาดวยการจัดการของเสียประเภทสาร
มลพิษอินทรียที่ตกคางยาวนานโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสตามความ
เหมาะสม
๕. ขอใหคณะทํางานระหวางสมัยประชุมพิจารณาขอคิดเห็นที่อางถึงตามขอ ๒ ขางตน
เพื่อรายงานให SBC เพื่อเสนอ OEWG8 และ COP11 ตอไป
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

๕. คูมือวาดวยการเผารวมของของเสียอันตรายในเตาเผาปูนซีเมนต (เอกสาร
UNEP/CHW.10/6/Add.3)
ยังไมเผยแพรเอกสารบนเว็บไซต

- ๑๘ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. เห็นชอบกับคูมือวาดวยการเผารวมของของเสียอันตรายในเตาเผาปูนซีเมนต
๒. ขอให SBC เผยแพรคูมือฯ ใหภาคี ผูลงนาม องคกรความรวมมือระหวางประเทศ
NGO และภาคอุตสาหกรรม โดยจัดทําเปน ๖ ภาษา (UN)
๓. ขอเชิญภาคีและประเทศอื่นๆ ใชประโยชนคูมือฯ ดังกลาวและเสนอขอคิดเห็นให SBC

- ๑๙ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ไมนอยกวา ๒ เดือนกอนการประชุม COP11
๔. ขอให SBC เตรียมรวบรวมความคิดเห็นตามขอ ๓ เพื่อเสนอ COP11 ตอไป
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

(ii) การแกไขภาคผนวกของอนุสัญญาฯ (เอกสาร UNEP/CHW.10/7)
ตามมติขอตัดสินใจที่ VIII/15 ของ COP8 กําหนดกระบวนการทบทวนหรือแกไข
บัญชีรายชื่อของเสียตามภาคผนวก ๘ และ ๙ (เอกสารแนบของ VIII/15) ของขอ ๑๗
วรรค ๒ ของอนุสัญญาฯ กําหนดวา ขอความของการแกไขใดๆ ที่เสนอตออนุสัญญา
จะตองไดรับการสื่อสารไปยังภาคีโดย SBC อยางนอย ๖ เดือน กอนการประชุม COP
ที่จะเสนอความเห็นชอบ ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๑) การขอเพิ่มหรือถอนรายการของเสียรวมถึงขอมูลเพิ่มเติมใดๆ จะตองสงให
SBC อยางนอย ๓ เดือน กอนการประชุม OEWG
๒) ในบางกรณีพิเศษ ภาคีอาจสงเรื่องการเพิ่มหรือถอนรายการของเสีย ๒ เดือน
กอนการประชุม OEWG โดย OEWG จะพยายามพิจารณาเรื่องดังกลาว
นอกจากนี้ ในวรรคที่ ๒๐ ของเอกสารแนบของ VIII/15 กําหนดไววา ขอตัดสินใจ
- ๑๙ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. ยินดีรับขอเสนอโดยฟนแลนด ไอรแลนด และเนเธอรแลนด สํา หรับรายการใหมที่เพิ่ม
ในภาคผนวก ๙ ของอนุสัญญาบาเซลฯ
๒. เชิญชวนภาคีและหนวยงานตางๆ สงความเห็นตอขอเสนอดังกลาวภายใน ๓๑
มกราคม ๒๕๕๕
๓. ขอให SBC นําเรื่องเขาพิจารณาในการประชุม OEWG8
๔. ขอให SBC สงผานรายงานของ OEWG ในเรื่องดังกลาวใหแก COP11 พิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ:
๑. เห็นชอบกับขอเสนอของเนเธอรแลนด โดยใหเพิ่มคําวา “Waste”

- ๒๐ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ของ OEWG ในเรื่องการเพิ่มหรือถอนรายการของเสียในภาคผนวก ๘ และ ๙ จะตอง ๒. ควรเสนอเพิ่ม used oil ในรายการของภาคผนวก ๘
สงเปนรายงานของ OEWG ใหแก COP ในครั้งถัดมาผานทาง SBC ในกรณีที่ไมมี
มติที่ประชุม
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอยางเปนทางการ เมื่อภาคีสงเรื่องเขามา OEWG ควรจะเชิญ
ภาคีอื่นๆ ใหสงขอเสนออยางเปนทางการใหกับ COP ตามขอ ๑๗ และ ๑๘ ของ
อนุสัญญา
ที่ผานมารัฐบาลฟนแลนดไดเสนอเมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ใหเพิ่มรายการ
i) เศษพลาสติกที่คัดแยกไมไดจากการบําบัดเบื้องตนของบรรจุภัณฑเครื่องดื่มที่ใชแลว
ii) ของเสียปายฉลากลามิเนตที่มีกาวซึ่งออนไหวตอแรงอัด ซึ่งมีวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตฉลาก ซึ่งไมรวมอยูในรายการ B3020 ในภาคผนวก ๙ และ
iii) เศษอลูมิเนียม-พลาสติกที่คัดแยกไมไดจากการบําบัดเบื้องตนของบรรจุภัณฑ
เครื่องดื่มที่ใชแลว
รัฐบาลไอรแลนดไดเสนอเมื่อ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ใหเพิ่มรายการของเสียที่ยอย
สลายไดทางชีวภาพที่สะอาดจากการเกษตร ปาไม สวน สวนสาธารณะ และสุสาน
รัฐบาลเนเธอรแลนดไดเสนอเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ใหเพิ่มรายการบรรจุภัณฑ
วัสดุผสมที่ประกอบไปดวยกระดาษและพลาสติก และไมมีเศษวัสดุ และไมครอบคลุม
ตามรายการ B3020 ในภาคผนวก ๙
ขอเสนอเหลานี้ไมไดสงมากอนการประชุม OEWG เมื่อพฤษภาคม ๒๕๕๓ อยาง
นอย ๓ เดือน ทําใหไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด

- ๒๐ -

- ๒๑ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
(iii) การจําแนกและการระบุคุณลักษณะของของเสีย (เอกสาร
UNEP/CHW.10/8)
๑. การทบทวนการทํางานและเอกสาร
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/18 เรื่องการทบทวนการทํางานและเอกสารแนวทางที่ ๑. การทบทวนการทํางานและเอกสาร
เกี่ยวกับลักษณะความเปนอันตราย H10 และ H11 ที่เกิดจากมติขอตัดสินใจที่ VIII/21 ๑. เชิญชวนภาคีที่มีศักยภาพเปนผูนําในการทําใหเอกสารแนวทางเรื่อง H10 และ H11
COP เชิญชวนภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียใหสงความคิดเห็นตอเอกสารแนวทางเรื่อง แลวเสร็จ หรือสนับสนุนทางการเงินใหมีการดําเนินงาน
H11 และขอเสนอโดยสหรัฐอเมริกาในการกําหนดกรอบสําหรับการพัฒนาคาต่ําสุด
๒. เชิญชวนภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ สงความเห็นตอเอกสารแนวทางเรื่อง H11
สําหรับลักษณะความเปนอันตราย H11 ใหแก SBC ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่ง และขอเสนอโดยสหรัฐอเมริกาใหแก SBC ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
จนถึงบัดนี้ยังไมมีใครสงความเห็นมาให SBC
๓. ขอให SBC รวบรวมความเห็นที่ไดรับและสงให OEWG8 เพื่อพิจารณา
๔. ขอให SBC เตรียมเอกสารแนวทางที่ปรับปรุงแกไข และสงให COP11 พิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

๒. การทบทวนความรวมมือกับ WCO และคณะกรรมการระบบ Harmonized
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/18
SBC ไดรวบรวมการวิเคราะหงานที่ดําเนินการตามขอมติขอตัดสินใจที่ IX/19 ซึ่ง
- ๒๑ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๒. การทบทวนความรวมมือกับ WCO และคณะกรรมการระบบ Harmonized ตามมติ
ขอตัดสินใจที่ IX/18

- ๒๒ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
เสนอให OEWG7 พิจารณา เนื่องจากภาคีตางๆ ไมมีการรองขอ สําหรับรายการ
๑. ขอให SBC ประสานกับสํานักเลขาธิการ ของ WCO คณะกรรมการ Harmonized
ของเสียภายใตอนุสัญญาฯ ใหสงให WCO เพื่อพิจารณารวมเขาไปในระบบ
System คณะอนุกรรมการทบทวน Harmonized System และคณะอนุกรรมการ
Harmonized Commodity Description and Coding System
วิทยาศาสตรของ WCO ตอไป
SBC จึงไมมีเรื่องใหมๆ สงใหคณะกรรมการ Harmonized System ของ WCO ๒. เชิญชวนใหภาคีสงบัญชีรายชื่อของเสียภายใตอนุสัญญาฯ เพื่อพิจารณาโดยสํานัก
เลขาธิการของคณะกรรมการ Harmonized System
๓. ขอให SBC ดําเนินการตอในการบงชี้ของเสียภายใตอนุสัญญาฯ ที่อยูในระบบ
Harmonized Commodity Description and Coding System ของ WCO และ
รายงานให OEWG และ COP ทราบถึงความกาวหนา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

๓. Harmonization และการประสานงานตามมติขอตัดสินใจที่ IX/20
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/20 COP9 เชิญ Joint Correspondence Group
(JCG) ที่ตั้งขึ้นตามมติ OEWG4/13 ใหดําเนินการตามภารกิจ และเชิญใหเสนอชื่อโดย
ภาคีที่สนใจ และคณะอนุกรรมการผูชํานาญการของ UN เรื่อง Globally
Harmonized System (GHS) ใหเปนประธานของ JCG ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน
- ๒๒ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๓. Harmonization และการประสานงานตามมติขอตัดสินใจที่ IX/20
๑. ขอให JCG ที่ตั้งขึ้นมาดําเนินการตามภารกิจโดยเร็วที่สุด
๒. เชิญชวนใหภาคีที่สนใจ และคณะกรรมการผูชํานาญการของ UN ดํารงตําแหนง
ประธาน JCG ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

- ๒๓ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
๒๕๕๑ โดยมติ OEWG7/10 และที่ประชุมไดเชิญชวนใหเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนง ๓. ขอให SBC รายงานผลการดําเนินงานของ JCG ในการประชุม OEWG8 และ COP11
ประธานกลุม JCG อีกครั้ง แตปจจุบันยังไมมีผูใดเสนอชื่อเขามา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

๔. การจําแนกและการรายงานการควบคุมการนําเขาของเสียในภาคผนวก ๙
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/21 ของแตละประเทศ
ขอมูลที่ไดรับจากภาคีตามมติขอตัดสินใจที่ VII/20 เรื่องการจําแนกและการ
รายงานการควบคุมการนําเขาของเสีย ไดปรากฏอยูในเว็บไซตของอนุสัญญาฯ แลว
มติขอตัดสินใจ IX/21 COP9 ขอใหภาคีที่ประสบปญหาหรือความยุงยากในการจําแนก
ดังกลาว ซึ่งยังไมไดแจงตามแบบรายงานที่พัฒนาขึ้นให SBC ทราบถึงปญหาดังกลาว
ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ปจจุบันยังไมมีการสงขอมูลมาให SBC แตมีการสอบถาม
เพื่อความชัดเจนเรื่องการตีความของภาคผนวก ๙ และการขอความชวยเหลือในการ
ควบคุมของเสียในภาคผนวก ๙ จากบางกลุมอุตสาหกรรมในอิสราเอล โมรอคโค และ
ปากีสถาน

- ๒๓ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๔. การจําแนกและการรายงานการควบคุมการนําเขาของเสียในภาคผนวก ๙ ตาม
มติขอตัดสินใจที่ IX/21 ของแตละประเทศ
๑. เชิญชวนภาคีที่ประสบความยุงยากในการจําแนกและการรายงานการควบคุมการ
นําเขาของเสียใหรายงานขอมูลตอ SBC
๒. ขอให SBC รวบรวมขอมูลจากภาคีอยางสม่ําเสมอ เพื่อให OEWG และ COP ไดรับ
ทราบถึงสถานการณ
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

- ๒๔ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
(c) ประเด็นดานกฎหมาย การปฏิบัติตาม และมาตรการตางๆ
(i) คณะกรรมการปฏิบัติตาม (เอกสาร UNEP/CHW.10/9 และ (เอกสาร
UNEP/CHW.10/10)
สืบเนื่องจากมติขอตัดสินใจที่ VI/12 COP6 เห็นชอบกับกลไกสงเสริมการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาบาเซล (Mechanism for promotion
implementation of and compliance with the obligations under the
Convention) และขอบเขตการดําเนินงานของกลไกดังกลาว ซึ่งในขอบเขตการ
ดําเนินงานดังกลาวไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด เพื่อบริหารงาน
กลไกดังกลาว ที่รูจักกันในนาม “คณะกรรมการเพื่อบริหารงานกลไกการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญา (Committee for Administering the Mechanism for
Promoting Implementation and Compliance) หรือคณะกรรมการปฏิบัติตาม
(Compliance Committee)” (โดยผูแทนจะมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ เทอม โดย
ระยะเวลา ๑ เทอม เทากับระยะเวลา ๒ ป นับตั้งแตสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีในคราว
ที่ไดมีการคัดเลือกกรรมการทานนั้นๆ จนถึงสิ้นสุดการประชุมรัฐภาคีในครั้งถัดไป) การ
ประชุมครั้งนี้ มีกรรมการฯ ที่จะหมดวาระ ๑๐ คน เพื่อดํารงตําแหนง

- ๒๔ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. เห็นชอบที่จะเลือกผูแทน ๑๐ คน จาก ๕ ภูมิภาค เปนคณะกรรมการปฏิบัติตาม
สําหรับป ค.ศ. 2012-2013
๑) กลุมแอฟริกา...
๒) กลุมเอเชีย…
๓) กลุมยุโรปกลางและตะวันออก...
๔) กลุมละตินอเมริกาและแคริบเบียน...
๕) กลุมยุโรปตะวันตกและประเทศอื่นๆ ...
๒. รับทราบผลการ
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

- ๒๕ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
(ii) กฎหมายแหงชาติ การบังคับใชอนุสัญญาฯ และมาตรการอื่นๆ เพื่อ
ปราบปรามการเคลื่อนยายอยางผิดกฎหมาย (เอกสาร UNEP/CHW.10/11 และ
(เอกสาร UNEP/CHW.10/12)
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/23 COP9 ขอให SBC จัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการ ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
บังคับใชกฎหมายโดยรวบรวมกฎหมายแหงชาติที่รับรองการดําเนินงานอนุสัญญาฯ
๑. ขอชมเชยภาคีที่ใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมดังกลาว
ของภาคี รวมทั้งใหคําปรึกษาและชวยเหลือภาคีในการดําเนินงานอนุสัญญาฯ ตามที่ ๒. เชิญชวนใหดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ที่ SBC จัดขึ้น
ภาคีรองขอ และจัดทํารางคูมือสําหรับนักกฎหมายมืออาชีพเพื่อปองกันการเคลื่อนยาย ๓. ยินดีกับการดําเนินกิจกรรมรวมกับ WCO International Criminal Police
ขามแดนอยางผิดกฎหมาย และตามมติขอตัดสินใจที่ OEWG7/14 ไดขอใหภาคีที่มี
Organization, the Green Customs Initiative, BCRC, NGO และเครือขายตางๆ เพื่อ
กําลังใหการสนับสนุนงบประมารเพื่อการดําเนินกิจกรรมดังกลาว และให SBC ยกราง ปองกันการเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย
มติขอตัดสินใจเพื่อเสนอ COP10 พิจารณา
๔. ใหภาคีเรงดําเนินการตามพันธกรณีขอ ๔ วรรค ๔ และขอ ๙ วรรค ๕ ของอนุสัญญาฯ
ซึ่งกลาวถึง (๑) มาตรการดานกฎหมาย ดานบริหาร และมาตการอื่นที่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติตามและบังคับใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญา รวมทั้งมาตรการลงโทษการกระทําที่
ละเมิดอุนสัญญาฯ และ (๒) การเสนอกฎหมายแหงชาติที่เหมาะสมเพื่อปองกันและ
ลงโทษการขนยายอยางผิดกฎหมาย
๕. เชิญชวนภาคีรายงานกรณีการเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นให SBC
โดยใชแบบฟอรมของ SBC
๖. ขอให SBC ชวยภาคีที่รองขอเรื่องการจําแนกวาเปนการเคลื่อนยายอยางผิดกฎหมาย
๗. สงเสริมใหภาคีฝกนักกฎหมายมืออาชีพตามความเหมาะสมดานตางๆ อาทิ ศุลกากร
ทาเรือ หนวยงานสิ่งแวดลอม ตํารวจ เปนตน
- ๒๕ -

- ๒๖ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
๘. ขอใหมีการใหความสําคัญกับ “border officer”
๙. สงเสริมใหภาคีเสริมสรางขีดความสามารถของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ อาทิ
shipping industry, waste generator และ disposer
๑๐. ใหภาคีเรงปรัปปรุงการประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันกาเคลื่อนยาย
ขามแดนอยางผิดกฎหมาย
๑๑. ขอให SBC จัดกิจกรรมฝกอบรมโดยประสาน BCRC แตละภูมิภาค ฝายเลขานุการฯ
ของความตกลงดานสิ่งแวดลอมตางๆ องคกรระหวางประเทศอื่นๆ เพื่อชวยเหลือภาคีใน
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจพัมฯ
กฎหมายแหงชาติและมาตรการตางๆ เพื่อดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ
๑๒. สงเสริมใหภาคีจัดสงกฎหมายแหงชาติและมาตรการอื่นๆ เพื่อการดําเนินการตาม
อนุสัญญาฯ
๑๓. ขอให SBC รวบรวมกฎหมายแหงชาติและมาตรการตางๆ ที่ภาคีจัดสงใหเผยแพรใน
เว็บไซตอนุสัญญาฯ
๑๔. ขอให SBC ใหคําปรึกษาและชวยเหลือภาคีเกี่ยวกับการดําเนินงานอนุสัญญาตามที่
ภาคีรองขอ
๑๕. เรียกรองใหภาคีและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําเครื่องมือ
และกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อปองกันและลงโทษผูเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย
๑๖. ขอให SBC รายงานให COP11 พิจารณาและจัดทํารางมติขอตัดสินใจเรื่องดังกลาว

- ๒๖ -

- ๒๗ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ และรายงานการดําเนินงานสวนที่
เกี่ยวของของประเทศไทยตอที่ประชุม
มติที่ประชุม

(iii) รายงานขอมูลประจําปของประเทศ (เอกสาร UNEP/CHW.10/13)
ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางจัดทํา

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

(iv) การตีความขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซลเกี่ยวกับขอแกไขอนุสัญญา
บาเซลในการหามสงออกของเสียอันตราย (เอกสาร UNEP/CHW.10/14)
เนื่องจากในการประชุม COP9 ยังไมสามารถหาขอยุติในเรื่องนี้ได จึงไดมีมติขอ
- ๒๗ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

- ๒๘ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ตัดสินใจที่ IX/25 เรียกรองใหดําเนินการตามมติขอตัดสินใจที่ VIII/30 (มอบหมายให
เห็นชอบกับมติขอตัดสินใจเพื่อหาขอยุติในประเด็นการตีความ ขอ ๑๗ วรรค ๕ ดังนี้
OEWG6 พิจารณาและยกรางมติขอตัดสินใจ) และมอบหมายให OEWG7 พิจารณาราง
โดยการพิจารณามติขอตัดสินใจนี้ตองรวมถึงความตกลงที่เกี่ยวเนื่อง (Ban
มติขอตัดสินใจเพื่อการตีความขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาฯ
Amendment) ในความหมายที่ใชในขอ ๓๑ วรรค ๓ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวา
ตามมติขอตัดสินใจที่ OEWG7/15 OEWG ไดจัดทํารางมติขอตัดสินใจที่เปนไปได ดวยกฎหมายและสนธิสัญญาระหวางประเทศ และการแกปญหาการบังคับใชของความ
ทั้งหมดตามมติขอตัดสินใจที่ VIII/30 เพื่อใหภาคี และผูมีสวนไดสวนเสียเสนอ
ตกลงที่เกี่ยวเนื่องดวย
เห็นชอบใหมติขอตัดสินใจใด ๆ ที่รับเอาโดย COP จะถูกรับเอาโดย
ความเห็นและทบทวนการจัดทํารางมติขอตัดสินใจเพื่อเสนอใน COP10
ไมมีภาคีและผูมีสวนไดสวนเสียจัดสงความเห็นตามมติขอตัดสินใจที่ IX/25
ทางเลือกที่ ๑ [ตามกฎขอ ๔๐ ของการประชุมภาคี (ตัดสินใจโดยการโหวต เสียงสวน
ใหญ อยางนอย ๒ ใน ๓ ของภาคีที่มาประชุมและโหวต)]
ทางเลือกที่ ๒ [โดยฉันทามติ]
ทางเลือกที่ ๓ [โดยไมมีการคัดคานใด ๆ]
ทั้งนี้เพื่อชวยใหการตีความของขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซล
Option 1 เพื่อแกไขเงื่อนไขของการมีผลบังคับใชของขอแกไขอนุสัญญาตามที่กําหนดใน
ขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซลตองถือวาเปนที่พอใจเมื่อวันที่ ๙๐ หลังจากที่ผูเก็บ
รักษาไดรับสัตยาบันสาร สารใหความเห็นชอบ สารยืนยัน หรือสารยอมรับอยางเปน
ทางการจาก (Resolves that the conditions for the entry into force of an
amendment to the Convention, as set out in paragraph 5 of article 17 of
the Basel Convention, shall be deemed to have been satisfied upon the
ninetieth day after the receipt by the Depositary of the instruments of
ratification, approval, formal confirmation or acceptance from) :
- ๒๘ -

- ๒๙ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
๑) ทางเลือก ๑ อยางนอย ๓ ใน ๔ ของภาคีอนุสัญญา ณ ปจจุบัน (at least
three-fourths of the current Parties to the Convention) [ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึง
จํานวนภาคีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ]
๒) ทางเลือก ๒ อยางนอย ๓ ใน ๔ ของรัฐและองคการความรวมมือทาง
การเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจที่ไดเปนภาคีอนุสัญญาฯ ณ วันที่ขอแกไขฯ ไดรับการรับ
เอา (at least three-fourths of the States and political and/or economic
integration organizations that were party to the Convention on the date
upon which the amendment was adopted) [เปนการเพิ่มเงื่อนไขของเวลาและ
จํานวนภาคีที่ชัดเจนขึ้น]
๓) ทางเลือก ๓ จํานวนของภาคีอนุสัญญาที่เทียบเทากับอยางนอย ๓ ใน ๔ ของ
จํานวนรัฐและองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจที่ไดเปนภาคี
อนุสัญญาฯ ณ วันที่ขอแกไขฯ ไดรับการรับเอา (a number of Parties equivalent to
at least three-fourths of the number States and political and/or economic
integration organizations that were party to the Convention on the date
upon which the amendment was adopted) [เปนการเพิ่มเงื่อนไขของเวลาและ
จํานวนภาคีที่ชัดเจนขึ้น]
Option 2 เห็นดวยกับการใชงานขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซล ที่วาจํานวน ๓
ใน ๔ ของภาคี ตองคํานวณจากจํานวนรัฐและองคการความรวมมือทางการเมืองและ/
หรือทางเศรษฐกิจที่ไดเปนภาคีอนุสัญญาฯ ณ วันที่ขอแกไขฯ ไดรับการรับเอา (Agrees
- ๒๙ -

- ๓๐ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
that in the application of paragraph 5 of Article 17 of the Basel
Convention, three fourth of the Parties shall be calculated on the basis of
those States and political and/or economic integration organizations that
were Party to the Convention on the date upon which the amendment
was adopted)
Option 3 เห็นดวยกับการใชงานขอ ๑๗ วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซล ที่วาจํานวน ๓
ใน ๔ ของภาคี ตองคํานวณจากจํานวนภาคี ณ เวลาซึ่งไดมอบสัตยาบันสาร สารใหความ
เห็นชอบ สารยืนยัน หรือสารยอมรับอยางเปนทางการแตละฉบับของขอแกไขตอผูเก็บ
รักษา (Agrees that in the application of paragraph 5 of Article 17 of the
Basel Convention, three fourths of the Parties shall be calculated on the
basis of the number of Parties at the time of deposit of each instrument
of ratification, approval, formal confirmation or acceptance of
amendments)
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: สืบเนื่องจากฝายเลขานุการฯ ไดนําประเด็นดังกลาว
เสนอในการประชุมเตรียมการในการเขารวมการประชุม COP9 เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๑ แลวมีมติเห็นชอบตามความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ซึ่งเสนอวาไทยควรสนับสนุนใหภาคีลงมติขอตัดสินใจโดยฉันทามติ ตามหลักปฏิบัติ
- ๓๐ -

- ๓๑ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ทั่วไปของการประชุมระหวางประเทศตามแนวทางของ UN สําหรับการตีความขอ ๑๗
วรรค ๕ ของอนุสัญญาบาเซล เห็นควรใหถือตามความเห็นของ UN Office of Legal
Affairs (UN OLA) โดยไทยควรสนับสนุน Option 1 ทางเลือก 2 และ คพ. ไดยืนยัน
ทาทีดังกลาวในการประชุม COP9 แลว แตเรื่องดังกลาวยังไมมีขอยุติในการประชุม COP9
จึงเห็นควรยืนยันความเห็นเดิมในการประชุม COP10 นี้
มติที่ประชุม

(v) การดําเนินงานตามมติขอตัดสินใจที่ V/32 เกี่ยวกับการขยายขอบเขตของ
กองทุนเพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอื่นๆ ในการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (เอกสาร UNEP/CHW.10/15)
ตามมติขอตัดสินใจที่ V/32 VI/14 VII/10 และ IX/22 COP ขอให OEWG
ทบทวนการดําเนินงานตามมติขอตัดสินใจที่ V/32 และพัฒนาขอเสนอแนะในเรื่องการ
เรงกระบวนการภายใตกลไกสําหรับการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน ความพอเพียงของ
ทรัพยากรตางๆ และการรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศในการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
และใหสงขอเสนอแนะใหแก COP10 เพื่อพิจารณา
SBC ไดจัดทําแบบฟอรมมาตรฐานตามมติขอตัดสินใจที่ IX/22 สําหรับการรองขอ
ความชวยเหลือฉุกเฉินเปนภาษาทางการของ UN ๖ ภาษา และใสไวใน website
- ๓๑ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
COP อาจใชขอเสนอของกลุมประเทศลาตินอเมริกาประกอบการพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

- ๓๒ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ในการประชุม OEWG7 ไดมีการแบงกลุมยอย แตไมสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได
เนื่องจากเวลาไมพอ จากนั้น กลุมประเทศลาตินอเมริกาและคาริบเบี้ยนไดเสนอขอ
แกไขมติของ OEWG ใหตัดขอความที่กลาววา “ขอให OEWG ที่ประชุมระหวางสมัย
ถามีใหรายงานผลลัพธของงานและสงรางมติผานทาง SBC ใหแก COP10” และได
แปลเปน ๖ ภาษาแลว
ตั้งแต COP9 ไมมีการบริจาคเพิ่มเติมใหแก Trust Fund เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ที่กลาวถึงในสวนที่ ๑ และ ๓ ของคูมือเบื้องตนเรื่องการดําเนินการตามมติขอ
ตัดสินใจที่ V/32 ในเรื่องการขยายขอบเขตของ Technical Cooperation Trust
Fund ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีเงินจํานวน ๓๑๒,๘๔๖ เหรียญสหรัฐ ที่ไดรับ
บริจาคจาก ๘ ประเทศ สําหรับใชสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามที่กลาวถึงในสวนที่ ๑
ของคูมือเบื้องตน แตยังไมมีการใชเงินดังกลาวเลย เนื่องจากยังไมมีการรองขอกรณี
ฉุกเฉิน
(vi) การประสานความรวมมือระหวางประเทศ (เอกสาร UNEP/CHW.10/16
และเอกสาร UNEP/CHW.10/17)
สืบเนื่องจากมติขอตัดสินใจที่ IX/11 ที่ประชุม COP9 ขอให SBC เสริมสราง
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ความรวมมือและการประสานงานกับองคกรระหวางประเทศและขอตกลงพหุภาคีดาน ๑. รับทราบขอมูลที่ SBC รายงานใหทราย
สิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ เชน World Customs Organization (WCO) ๒. ขอให SBC ประสาน WTO ขอสถานะผูสังเกตการณตอไป และแจงใหภาคีเพื่อไดรับ
Food and Agriculture Organization (FAO) International Labour
ความเห็นชอบ
Organization (ILO) เปนตน และไดขอให SBC พยายามขอสถานะผูสังเกตการณใน ทาทีของฝายไทย
- ๓๒ -

- ๓๓ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
คณะกรรมการดานการคากับสิ่งแวดลอมขององคกรการคาโลก (WTO) และใหแจง
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
ภาคีของอนุสัญญาเพื่อ WTO เห็นชอบใหสถานะดังกลาว
มติที่ประชุม
SBC ไดติดตอ WTO ตั้งแตป ค.ศ. 2007 แต WTO ขอเลื่อนการพิจารณาเรื่อง
ดังกลาว และยังไมมีขอตัดสินใจจากที่ประชุมใหญของ WTO อยางไรก็ตาม ที่ผานมา
SBC ไดดําเนินกิจกรรมจํานวนมากรวมกับองคกรระหวางประเทศและภูมิภาคตางๆ
(vii) การรื้อทําลายเรือ (เอกสาร UNEP/CHW.10/18)
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ:
มติที่ประชุม
[เสนอใหกรมเจาทาเปนเจาภาพเพื่อติดตามและพิจารณาประเด็นนี้]

(d) โครงการหุนสวนความรวมมืออนุสัญญาบาเซล (เอกสาร UNEP/CHW.10/19
เอกสาร UNEP/CHW.10/20 และเอกสาร UNEP/CHW.10/21)
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/7 ที่ประชุม COP9 ไดเห็นชอบกับแผนการดําเนิน
โครงการหุนสวนความรวมมือสําหรับป ค.ศ. 2009-2011 และขอให SBC ดําเนิน
โครงการฯ อยางขันแข็งเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรเพื่อการ
- ๓๓ -

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. รับทราบความกาวหนาของการดําเนินโครงการหุนสวนความรวมมืออนุสัญญาบาเซล
๒. เห็นชอบกับแผนงานสําหรับป ค.ศ. 2012-2013

- ๓๔ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล และใหขอมูลตอที่ประชุมของ OEWG7 เกี่ยวกับความ ๓. ขอให SBC สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตามทรัพยากรทางการเงินที่มีในการ
คืบหนาของกิจกรรมตางๆ และการริเริ่มกิจกรรมใหมและใหสงรายงานความกาวหนา ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
รวมถึงแผนงานสําหรับป ค.ศ. 2012-2013 ให COP10 พิจารณา
๔. ขอให SBC ติดตามพัฒนาการในดานหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
ซึ่งเอกสารความกาวหนาแผนงานสําหรับป ค.ศ. 2009-2011 และแผนงาน
และขยายผลในการสงเสริมคูมือและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากโครงการตางๆ รวมทั้งให
สําหรับป ค.ศ. 2012-2013 ยังไมเผยแพรบนเว็บไซต
รายงานความกาวหนาใหที่ประชุม OEWG8 และเสนอแผนงานสําหรับป ค.ศ. 20142015 ในการประชุม COP11
๕. ขอให BCRC เสริมสรางความรวมมือในภูมิภาค
๖. เรียกรองใหภาคี ผูลงนาม และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดใหการสนับสนุนทางการเงิน
และบุคลาการในการดําเนินโครงการฯ
๗. สงเสริมใหภาคี ผูลงนาม และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเขามามีสวนรวมในหุนสวน
ความรวมมืออนุสัญญาบาเซล
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

(e) การเสริมสรางขีดความสามารถสําหรับการดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล
(เอกสาร UNEP/CHW.10/22)
- ๓๔ -

- ๓๕ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/31 เรื่องงบประมาณโครงการในชวงป ค.ศ. 2009-2011 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
COP ไดเห็นชอบกับกิจกรรมตา งๆ ในชวงเวลาดังกลาว รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการ ๑. รับทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรมเสริมสรางขีดความสามรถที่ดําเนินการภายใต
ดําเนินงานเรื่องตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรฯ
อนุสัญญาฯ และที่รวมกับ RC และ SC และกิจกรรมที่ดําเนินการโดย BCRC
๒. ขอให SBC:
ตามมติขอตัดสินใจที่ IX/6 เรื่อง ปฏิณญาไนโรบีวาดวยการจัดการ e–waste
COP9 ไดเชิญชวนใหภาคีพัฒนาโครงการนํารอง และไดรับเอาแผนการทํางานสําหรับ
a) สนับสนุนการอํานวยความสะดวกในกิจกรรมหรือโครงการเสริมสรางขีด
การจัดการ e–waste และขอให SBC อํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการตางๆ ความสามารถอยางตอเนื่อง ขึ้นอยูกับแหลงงบประมาณที่มี
และรายงานให COP10 ทราบความกาวหนา
b) เสริมสรางความเขมแข็งให BCRC ใหดําเนินการไดอยางอิสระ และใหมี
ในชวงเวลาดังกลาว SBC ไดดําเนินโครงการตางๆ เทาที่มีงบประมาณพิเศษจากผู ความสามารถในการเปนหนวยดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
บริจาค ไมมีโครงการใดที่ใชงบประมาณปกติ ยกเวนเรื่องที่อยูในดานสําคัญ คือ การรื้อ
c) เพิ่มความพยายามในการเชื่องโยง BCRC และ Basel Convention regional
ถอนเรือ ซึ่งใชงบประมาณบางสวนเพื่อเปนคาเดินทางและการจัดอบรม
and coordinating centres (BCCC) กับกระบวนการตางๆ ในการพัฒนาขอเสนอ
SBC ยังคงสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมการใชคูมือทางเทคนิค คูมือการบังคับ โครงการภายใตหนวยงานพหุภาคีตางๆ เชน GEF, WB และผูบริจาคแบบทวิภาคี ขยาย
ใชกฎหมาย และคูมือการรายงานขอมูลประจําป รวมถึงการรวมมือกับอนุสัญญา
ผลแนวคิดและเครื่องมือตางๆ ที่พัฒนาขึ้น และเปนผูสนับสนุนการดําเนินโครงการใน
รอตเตอรดัมฯ (Rotterdam Convention, RC) และอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
(Stockholm Convention, SC) และให BCRC มีบทบาทสําคัญในเรื่องดังกลาว
d) เพิ่มความพยายามในการที่จะพัฒนาความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและ
ในขณะที่ SBC จะมีบทบาทเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายและการ
หุนสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับการกําจัดหรือลดของเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม เชน
ปฏิบัติตามขอกําหนด การทดสอบคูมือและงานดานการบูรณาการกับ RC และ SC
องคกรหุนสวนของ Inter–Organization Programme for the Sound Management
of Chemicals and the International Telecommunication Union
e) รายงาน COP11 ถึงความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางขีด
ความสามารถสําหรับของเสียกลุมที่สําคัญสําหรับการใชเครื่องมือของอนุสัญญาในการ
- ๓๕ -

- ๓๖ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
สรางความเขมแข็งทางกฎหมายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๓. ขอให BCRC และ BCCC เขามามีบทบาทในกิจกรรมและความรวมมือเพื่อการ
เสริมสรางขีดความสามารถในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
๔. กระตุนใหภาคี ผูลงนาม และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่มีศักยภาพใหการสนับสนุน
ทางการเงินและการทํางานในกิจกรรมเสริมสรางขีดความสามารถในระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติผานทางโครงการทวิภาคี และ BCRC และ BCCC ตามความเหมาะสม
๕. เชิญชวนองคกรระหวางประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนา และองคกรผูบริจาคให
เสริมสรางความรวมมือกับ SBC และ BCRC และ BCCC ในเรื่องการกําหนดและลดของเสีย
ภายใตอนุสัญญาฯ
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

(f) ประเด็นดานการเงินและงบประมาณ
(i) แผนการดําเนินงานและงบประมาณ (เอกสาร UNEP/CHW.10/23 และ
เอกสาร UNEP/CHW.10/24)
- ๓๖ -

- ๓๗ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางจัดทํา
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
(ii) การระดมทรัพยากรและการเงินที่ยั่งยืน (เอกสาร UNEP/CHW.10/25)
ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางจัดทํา

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

(g) แผนงานของคณะทํางาน OEWG สําหรับป ค.ศ. 2012-2013 (เอกสาร
UNEP/CHW.10/26)
ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางจัดทํา

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
- ๓๗ -

- ๓๘ -

สาระสําคัญของวาระเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ/ทาทีของฝายไทย
วาระที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวของและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ (Matters related to the implementation of the Convention)
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

-

- ๓๘ -

- ๓๙ -

วาระที่ ๔ การเสริมสรางความรวมมือระหวางอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ (เอกสาร UNEP/CHW.10/27)
ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางจัดทํา
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

- ๓๙ -

- ๔๐ -

วาระที่ ๕ หัวขอสําคัญของการประชุม : การปองกัน การลด และการนําของเสียกลับมาใชประโยชน
ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางจัดทํา
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

- ๔๐ -

- ๔๑ -

วาระที่ ๖ การกําหนดวันและสถานที่การประชุม COP11
ฝายเลขานุการฯ อยูระหวางจัดทํา

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

- ๔๑ -

- ๔๒ -

วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ยังไมเผยแพรในเว็บไซต

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ทาทีของฝายไทย
ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ: เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

- ๔๒ -

-๑-

๓.๒ ถอยแถลงของหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๐
๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากในการประชุมระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเทา (The High Level Segment at the
Ministerial or Equivalent Level) ในชวง ๒ วันสุดทายของการประชุม COP ที่ผานมา สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาบาเซลจะกําหนดชวงเวลาสําหรับใหหัวหนาคณะของภาคีตางๆ กลาวถอยแถลงเพื่อแสดงเจตนารมย
ในการจัดการของเสียอัน ตรายและการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย อันตรายตามหลักการของ
อนุสัญญาบาเซล ซึ่งในการประชุม COP10 ครั้งนี้ มีแกนของการประชุม คือ (Theme) “การปองกัน การลด
และการนําของเสียกลับมาใชประโยชน” (Prevention, minimization and recovery of wastes) นั้น
๒. การดําเนินงานที่ผานมา
ฝา ยเลขานุการฯ จึงไดยกรางถอยแถลงสํา หรับหัวหนาคณะผูแ ทนไทย ซึ่งประกอบดวยประเด็ น
สําคัญ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)
๑) สวนนํา ไดแก การกลาวขอบคุณสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลในฐานะคณะผูจัดการประชุม
การแสดงความชื่นชมสาธารณรัฐโคลัมเบีย ในฐานะประเทศเจาภาพ
๒) เนื้อหา กลาวถึงการดําเนินงานจัดการของเสียอันตรายในประเทศไทย
๓) สรุปและขอบคุณ โดยะกลาวเนนวาประเทศไทยยึดมั่นในพันธสัญญาของอนุสัญญาบาเซลและ
ยินดีที่จะใหความรวมมือกับนานาประเทศในการจัดการของเสียอันตราย
๓. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อโปรดพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางถอยแถลงสําหรับหัวหนาคณะผูแทนไทยที่
จะกลาวในการประชุมรัฐภาคีอ นุสัญ ญาบาเซล สมัยที่ ๑๐ เพื่อฝา ยเลขานุการฯ จะไดใ ชเปนข อมู ลในการ
ปรับปรุงรางถอยแถลงสําหรับนําเสนอใหหัวหนาคณะผูแทนไทยพิจารณาตอไป
๔. มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๑-

-๑-

๓.๓ แนวทางการนํากลับและสงกลับของเสียที่ขนยายอยางผิดกฎหมาย
๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ดวยกรมควบคุม มลพิษ ในฐานะศูนย ประสานงานอนุสัญญาบาเซล ได รับ การประสานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งไดรับแจงจากประเทศเนเธอแลนดวามี
การลักลอบขนยายขามแดนของ metal residue (waste) อยางผิดกฎหมายจาก บริษัท แรงค เมทัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด ประเทศไทยไปยัง บริษัท Virol Metaal B.V. จํานวน ๔ คอนเทนเนอร โดยในเอกสารระบุวาเปน
Stainless steel 304 grade solid scrape for melting (เขาขาย B1010 ของอนุสัญญาบาเซล) แตเมื่อเปด
ตูคอนเทนเนอรเพื่อตรวจคนพบผงฝุนสีดํา (Black powder) บรรจุในถุงขนาดใหญ ซึ่งเมื่อนําสินคาดังกลาวไป
วิ เคราะหทดสอบ พบวา เป นสารผสมระหว าง Ferro และ Silicon เป นหลัก แต ก็มีองคป ระกอบของ
Aluminium, Cornetto, Copper, Magnesium molybdenum arsenic tin manganese chromium
และตะกั่ว ซึ่ งไมเ ขา ขา ย B1010 และเขา ขา ยต องขออนุญ าตการนํ าเขา และตองแจงการเคลื่อ นย ายก อน
ดําเนินการ
ตอมากรมโรงงานอุตสาหกรรมไดประสานแจงกรมศุล กากรเพื่อพิจ ารณาสั่งการใหตัว แทนเรือนํา
ตูคอนเทนเนอรดังกลาวกลับมายังประเทศไทยตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซล และไดประสานกรมควบคุม
มลพิษ และสํา นัก งานอุ ตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อรวมกัน ตรวจสอบบริษัท แรงค เมทั ล (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ผลการตรวจสอบพบวาบริษัทดังกลาวประกอบกิจการอัดเศษโลหะเพื่อสงออก และในบริเวณโรงงานไมพบผงฝุ น
สีดํา (Black powder) ถือวา ไมมีความผิดตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางไรก็ตาม พบรายงานการสง
ตูคอนเทนเนอรจํานวน ๔ ตู ไปยังประเทศเนเธอแลนดจริง ซึ่งจะไดตรวจสอบโดยหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตอไป
๑.๒ ขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซล : ขอ ๙ การขนยายอยางผิดกฎหมาย (Article 9 Illegal Traffic)
ระบุวา
“กรณีม าจากการกระทําในสวนของผูสงออกหรือ ผูกอกํา เนิด รัฐ ผูสงออกตองประกัน วาของเสียที่เ ปน
ปญหาตอง (ก) ถูกนํา กลับโดยผูสงออก หรือผูกอกําเนิด หรือหากจําเปน โดยตนเองไปยังรัฐที่สงออกหรือหาก
ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ (ข) หรือมิฉะนั้นถูกกําจัดตามบทบัญญัติของอนุสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแตเวลา
รัฐผูสงออกไดรับแจงเกี่ยวกับการขนยายที่ผิดกฎหมายหรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่รัฐที่เกี่ยวของอาจตกลงเพื่อ
วัตถุประสงคนี้ ภาคีที่เกี่ยวของตองไมคัดคาน ขัดขวาง หรือหามการสงออกของเสียเหลานี้ไปยังรัฐผูสงออก” หรือ
“กรณีม าจากการกระทํ าในสว นของผูนํา เขา หรื อผู กํา จัด รัฐผูนําเข าจะตองประกัน วาของเสียที่ เป น
ปญหาไดรับการกําจัดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยผูนําเขาหรือผูกําจัด หรือหากจําเปนโดยตนเองภายใน ๓๐ วัน
นับแตเวลาที่ทํ า การขนย า ยอยา งผิดกฎหมายเปนที่ลว งรูของรัฐ ผู นํา เขา หรือภายในระยะเวลาอื่น ซึ่ง รั ฐ ที่
เกี่ยวของอาจตกลง เพื่อวัตถุประสงคนี้ ภาคีที่เกี่ยวของตองใหความรวมมือตามที่จําเปนในการกําจัดของเสียที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”

-๑-

-๒-

๒. การดําเนินงานที่ผานมา
๒.๑ ความคืบหนา การดํ าเนินงานกรณีเนเธอแลนด : ขอใหผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมนํา เสนอ
๒.๒ กรมควบคุมมลพิษ เคยจัดทําแนวทางการนํากลับและตรวจยึดของเสียที่ขนยา ยอยางผิดกฎหมาย
เพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๔๗ แลว โดยแนวทางปฏิบัติฯ ประกอบดวย
๒.๒.๑ กรณีที่กรมควบคุม มลพิ ษ ได รับแจ งว า มีก ารขนยา ยของเสีย อยา งผิด กฎหมายจาก
ประเทศไทยไปยังตางประเทศ และขอใหมีการดําเนินการนํากลับของเสียดังกลา วตามขอกําหนดของอนุสัญญา
บาเซลนั้น ใหก รมควบคุมมลพิ ษดํา เนินการแจ งเรื่องใหกรมโรงงานอุต สาหกรรมและกรมศุลกากร รวมทั้ง
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป โดยที่หากเปนกรณีเรงดวน กรมควบคุมมลพิษอาจ
ประสานงานอยางไมเปนทางการกับผูเกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อดําเนินการตอไป
๒.๒.๒. ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนังสือถึงกรมศุลกากรให
พิจารณาสั่งการตัวแทนเรือใหนําของเสียที่เปนปญหากลับคืนประเทศไทย
๒.๒.๓ เมื่อของเสี ยไดรับการนํา กลับมายังประเทศไทยแลว ใหก รมศุล กากรอายัด ของเสี ยที่
เปนปญหานั้นไวกอน จนกวาเจาของของเสียจะมีหลักฐานแสดงวาจะนําไปรีไซเคิลหรือบําบัดกําจัดในโรงงานซึ่ง
ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๒.๒.๔ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหรือหนวยงานที่เกย วข องพิจารณาดํ าเนนการตาม
กฎหมายกับผูสงออก เนื่องจากดําเนินการสงออกของเสียอันตรายออกไปโดยไมไดรับอนุญาต
๒.๒.๕ ใหกรมควบคุมมลพิษ สรุป ผลการดํ าเนินงานที่เกี่ยวของรายงานตอสํา นักเลขาธิก าร
อนุสัญญาบาเซล (ตามสมควรแลวแตกรณี)
ทั้งนี้ คณะอนุก รรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เห็นชอบใหฝา ยเลขานุ การฯ นํา ปญหาการดําเนิ นการ
นํา กลับและตรวจยึด ของเสีย ที่ข นยายอย า งผิ ดกฎหมายจากประเทศไทยไปยั งประเทศอื่ นเป นโจทย หนึ่ งใน
การศึก ษาหาแนวทางการแกไ ขปญหา โดยแบง เป น ในระยะสั้นจะมีม าตรการทางบริหารใดบา งที่ สามารถ
นํามาใชดําเนินงานเรื่องนี้ และในระยะยาวควรตองเสนอแนะในทางกฎหมาย โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา
๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถกลาวโทษผูสงออกของเสียอันตรายโดยไมไดรับอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๒ แสนบาท
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ (ประเด็นนี้อาจไมตองพิจารณา เนื่องจากผูสงออกดังกลาวมีความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร
พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ มีโทษปรับเปนเงินสี่เทาของราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกิน
๑๐ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวาเปนความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมาย
หลายบท ต องใชกฎหมายที่มีโ ทษหนักสุ ดลงโทษ ผูสงออกจึงต องรับโทษตาม พ.ร.บ. ศุลกากรฯ ซึ่งโทษหนัก
กวา พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ)
๒) ตองมีใบอนุญาตการนําเขาหรือหนังสือยกเวนหรือผอนผันวากรมโรงงานอุตสาหกรรมยอม
ใหนําของเสียเขามาในราชอาณาจักรไดโดยไมตองมีใบอนุญาตเนื่องดวยเปนการดําเนินการตามพันธกรณีของ
-๒-

-๓-

อนุสัญญาบาเซล มิฉะนั้นแลวตามกฎหมายศุลกากร ผูนําเขาของเสียที่ควบคุมโดยไมมีใบอนุญาตการนําเขาหรือ
หนังสือยกเวนหรือผอนผันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี้จะถูกปรับประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ฐานนําเขาสินคา
ควบคุมโดยไมมีใบอนุญาหรือหนังสือยกเวน (ประเด็นนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาวาอาจไมสามารถ
ดํา เนินการไดจนกวาสามารถระบุผูข อนํา เขาของเสียที่ เปนปญหามากําจั ดบัดบัดในประเทศอยางเป นมิต รต อ
สิ่งแวดลอมได)
๓) ภาระค า ฝากเก็บสิ นค า ขณะอยูร ะหว า งการอายั ด ของกรมศุลกากร หากตองใช ระยะ
เวลานานระหวางดํา เนิน คดี ตามกฎหมายเจา ของสินค าอาจหลี กเลี่ยงความรั บผิด ชอบโดยทิ้ง ให ตกเปน ของ
แผน ดิน ในที่สุดจะกลายเปนของตกคางและเปนภาระแกรัฐในการกําจัดทําลายของเสียดังกลาว วิธีหนึ่งที่อาจ
เปนไปไดคือการอายัดของเสียไวที่สถานประกอบการของเจาของสินคา
๒.๓ กรมควบคุ มมลพิ ษ จึงได นํา ความเห็นและข อเสนอแนะจากคณะอนุ กรรมการอนุสัญ ญาบาเซล
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ ดังกลาวมาพิจารณาปรับปรุงเปน “แนวทางการนํากลับและสงกลับของเสียที่ขนยายอยางผิด
กฎหมาย” ดังนี้
กรณีการนํากลับ เนื่องจากประเทศไทยสงออกอยางผิดกฎหมาย

กรณีสงกลับ เนื่องจากตางประเทศสงออกอยางผิดกฎหมายมายังประเทศไทย

๓. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่ อโปรดพิ จารณาใหความเห็นชอบกับแนวทางการนํากลั บและส งกลับของเสี ย ที่ขนย า ยอย า งผิ ด
กฎหมายที่กรมควบคุมมลพิษไดปรับปรุงขึ้น เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
หรือมีความเห็นเปนประการใด
๔. มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-๓-

-๑-

วาระที่ ๔
เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

-๑-

-๑-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
๔.๑ การจัดฝ กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการขนสงของเสีย
อันตราย รุนที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๔
ตามที่กรมควบคุมมลพิษไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจําแนกและตรวจสอบการ
ขนสงของเสียอัน ตราย รุนที่ ๘ ประจําป ๒๕๕๔ ในระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ และโรงแรม จอมเทีย น ปาลม บี ช โฮเต็ล
แอนด รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี นั้น
บัดนี้ การฝกอบรมดังกลาวแลวเสร็จ ปรากฏมีผูเ ขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น รวม ๖๘ คน จาก ๑๗
หนวยงาน ประกอบดวย (๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (๒) กรมศุลกากร (๓) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (๔)
กรมองคการระหวางประเทศ (๕) กรมเจาทา (๖) การทาเรือแหงประเทศไทย (๗) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (๘)
สํา นักงานตํา รวจแหงชาติ (๙) สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (๑๐) สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (๑๑) สภาหอการคาแหงประเทศไทย (๑๒) การนิคมอุต สาหกรรมแหงประเทศไทย (๑๓)
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญ าตไทย (๑๔) เทศบาลนครแหลมฉบั ง (๑๕) สํา นักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๓
(๑๖) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชลบุรี และ (๑๗) กรมควบคุมมลพิษ
ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญพึงพอใจกับ รูปแบบและเนื้อหาการฝกอบรมเปนอยางยิ่ง โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

-๑-

-๑-

วาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ

-๑-

-๑-

วาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

-๑-

