-๑สรุปผลการประชุม The Sixth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC)
to prepare a global legally binding instrument on mercury
ในระหวางวันที่ ๓ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ไดจัดใหมี
การประชุม The Sixth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a global
legally binding instrument on mercury ในระหวางวันที่ ๓ – ๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสหประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เพื่อเตรียมการและอํานวยความสะดวก
ในประเด็นดานตาง ๆ สําหรับรองรับการมีผลใชบังคับของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท และการจัดประชุมรัฐภาคี
สมัยแรก รวมทั้งการรายงานความกาวหนาของสํานักเลขาธิการเฉพาะกาลของอนุสัญญามินามาตะฯ เกี่ยวกับกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ไดดําเนินการในชวงที่อนุสัญญาฯ ยังไมมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวมีผูเขารวมการประชุมฯ
รวมทั้งสิ้นกวา ๖๐๐ คน ประกอบดวย ผูแทนรัฐบาลประเทศตางๆ องคการระหวางประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชน
รวมทั้งผูแทนจากประเทศไทย อาทิ ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีสาระสําคัญของผลการประชุมฯ ดังนี้
วาระที่ ๑

พิธีเปดการประชุม (Opening of the session)
กลาวเปดการประชุมโดย
Mr. Fernando Lugris ประธานคณะกรรมการ INC ไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกอนุสัญญาฯ และผูมี
สวนเกี่ยวของดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุผลในการลดผลกระทบของประชากรและสิ่งแวดลอมโลก
จากปรอท
นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวตอนรับผูแทนที่เขารวมการประชุมฯ จากประเทศตาง ๆ
และไดเนนย้ําวาประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อลดการปลดปลอยปรอท โดยไดดําเนินมาตรการ
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ และอันตราย
จากปรอทใหประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึง
Mr. Ibrahim Thiaw รองผูอํานวยการบริหารหนวยงาน UNEP ไดแสดงความยินดีกับเจ็ดประเทศที่ให
สัตยาบันในอนุสัญญาฯ และกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) สําหรับการจัดหาเงินทุนสนับสนุน รวมทั้งไดเรียกรองให
ประเทศตาง ๆ ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฯ
Mr. Naoko Ishii ประธานบริหาร GEF เนนย้ําวา GEF6 ไดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของ
อนุสัญญาฯ จํานวน ๑๔๑ ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับระยะเวลา ๔ ปขางหนา

-๒วาระที่ ๒

การบริหารจัดการการประชุม (Organizational matters)
ที่ประชุมฯ เห็นชอบกับขอบังคับการประชุมฯ ตามที่สํานักเลขาธิการ เสนอ

วาระที่ ๓

การเตรียมการสําหรับรองรับการมีผลใชบังคับของอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท และการประชุม
รัฐภาคีสมัยแรก
คณะกรรมการ INC ไดพิจารณาประเด็นการเตรียมการรองรับการมีผลใชบังคับของอนุสัญญามินามาตะฯ
และการประชุมรัฐภาคีสมัยแรก ในขอบัญญัติของอนุสัญญาฯ ตาง ๆ ดังนี้
๑. ขอ ๓ แหลงอุปทานปรอทและการคาปรอท
๑.๑ แบบฟอรมการยินยอมเปนลายลักษณอักษร เพื่อการนําเขาปรอทภายใตอนุสัญญาฯ
เนื่องดวย ขอ ๓ วรรค ๖ กําหนดใหการสงออกปรอทจะไดรับอนุญาต เมื่อไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากภาคีผูนําเขา และประเทศผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคี และตองเปนการใชที่ไดรับอนุญาต
ภายใตอนุสัญญาฯ รวมทั้งตองมีการกักเก็บชั่วคราวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามขอ ๑๐ (การกักเก็บชั่วคราว
ของปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ไมใชของเสียปรอท) ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของขอ ๓ วรรค ๗ ภาคีผูสงออก
อาจอาศัยขอมูลจากทะเบียนการแจงขอมูลทั่วไป (a general notification of consent) ที่ภาคีผูนําเขาหรือประเทศ
ผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคี ไดแจงไปยังสํานักเลขาธิการ เพื่อใชเปนขอมูลแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรก็ได
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC ไดจัดใหมีการประชุมกลุมยอย และมีมติเห็นชอบกับแบบฟอรมตาง ๆ
ซึ่งที่ประชุมกลุมยอยไดพัฒนาขึ้น ดังเอกสาร UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/CRP.5 ประกอบดวย
(๑) แบบฟอรมการยินยอมเปนลายลักษณอักษร โดยภาคีที่จะนําเขาปรอท (แบบฟอรม เอ)
ทั้งนี้ แบบฟอรมดังกลาวไมจําเปนตองใช หากภาคีผูนําเขาไดแจงขอมูลในทะเบียนการแจงขอมูลทั่วไปใหสํานักเลขาธิการ
ทราบ ตามบทบัญญัติของขอ ๓ วรรค ๗ โดยแบบฟอรมดังกลาว ประกอบดวย
สวน เอ : รายละเอียดของภาคีผูนําเขา
- ระบุขอมูลชื่อ ที่อยู และเบอรติดตอของ Nation focal point
สวน บี : รายละเอียดของภาคีผูสงออก หรือประเทศผูสงออกที่ไมไดเปนภาคี
- ระบุขอมูลชื่อ ที่อยู และเบอรติดตอของ Nation focal point ในกรณีที่
เปนภาคี และผูมีอํานาจที่เกี่ยวของในกรณีที่ไมไดเปนภาคี
สวน ซี : รายละเอียดการจัดสงสินคา โดยประเทศผูสงออกเปนผูจัดหาขอมูล
- ระบุปริมาณปรอททีจ่ ะจัดสงโดยประมาณ
- ระบุวันทีจ่ ะจัดสงโดยประมาณ
- ระบุหากปรอทดังกลาวมาจากการเหมืองแรปรอท
- ระบุหากปรอทดังกลาวถูกพิจารณาโดยภาคีผูสงออกวาเปนปรอทสวนเกิน
จากโรงงานคลออัลคาไลดทปี่ ลดระวาง

-๓หมายเหตุ : ถาประเทศสงออกเปนประเทศที่ไมใชภาคี ประเทศผูนําเขา
จะตองรองขอขอมูลตามแบบฟอรม ซี แบบฟอรมการรับรองแหลงที่มาของ
ปรอทโดยประเทศที่ไมไดเปนภาคีดวย
สวน ดี : วัตถุประสงคการนําเขาปรอท โดยประเทศผูนําเขาเปนผูจัดหาขอมูล
- ระบุวัตถุประสงคของการนําเขาปรอท โดยเปนการนําเขาเพื่อการกักเก็บ
ชั่วคราวอยางเป นมิ ตรตอสิ่ งแวดลอม หรื อการใชที่ ภาคีไดรั บอนุญาต
ภายใตอนุสัญญาฯ
สวน อี : ขอมูลการจัดสงสินคา
- ระบุขอมูลชื่อบริษัท ที่อยู และเบอรติดตอของผูประกอบการนําเขา
- ระบุขอมูลชื่อบริษัท ที่อยู และเบอรติดตอของผูประกอบการสงออก
สวน เอฟ :การบงชี้วาไดรับการยินยอมใหมีการนําเขาโดยประเทศผูนําเขา
- ระบุวาไดอนุญาตใหมีการนําเขา หรือไม พรอมทั้งระบุเงื่อนไขการนําเขา
หรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ
- ลงนามกํากับ และวันที่อนุญาต โดย Nation focal point ของภาคีผูนําเขา
(๒) แบบฟอรมการยินยอมเปนลายลักษณอักษร โดยประเทศที่ไมไดเปนภาคีที่จะนําเขา
ปรอท (แบบฟอรม บี) ทั้งนี้ แบบฟอรมดังกลาวไมจําเปนตองใช หากประเทศผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคี ไดแจงขอมูล
ในทะเบียนการแจงขอมูลทั่วไปใหสํานักเลขาธิการทราบ ตามบทบัญญัติของขอ ๓ วรรค ๗ โดยแบบฟอรมดังกลาว
ประกอบดวย
สวน เอ : รายละเอียดของภาคี
- ระบุขอมูลชื่อ ที่อยู และเบอรติดตอของ Nation focal point
สวน บี : รายละเอียดของประเทศที่ไมไดเปนภาคี
ระบุขอมูลชื่อ ที่อยู และเบอรติดตอของผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ
สวน ซี : รายละเอียดการจัดสงสินคา โดยภาคีผูสงออกเปนผูจัดหาขอมูล
- ระบุปริมาณปรอททีจ่ ะจัดสงโดยประมาณ
- ระบุวันทีจ่ ะจัดสงโดยประมาณ
- ระบุหากปรอทดังกลาวมาจากการเหมืองแรปรอท
- ระบุหากปรอทดังกลาวถูกพิจารณาโดยภาคีผูสง ออกวาเปนปรอท
สวนเกินจากโรงงานคลออัลคาไลดที่ปลดระวาง
สวน ดี : การรับรอง โดยประเทศผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคีเปนผูจัดหาขอมูล
แนบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อรับรองวา มีมาตรการที่ประกัน
การปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม และประกันการปฏิบัติ
ตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ อยูแลว

-๔- การอธิบายเพื่อรับรองวา ปรอทที่นําเขาดังกลาวจะนําไปใชเฉพาะการ
ใชที่ อนุสั ญญาฯ ไดอนุญาตไว หรือเพื่อการกั กเก็ บปรอทชั่วคราว
อยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามขอ ๑๐
สวน อี : ขอมูลการจัดสงสินคา
- ระบุขอมูลชื่อบริษัท ที่อยู และเบอรติดตอของผูประกอบการนําเขา
- ระบุขอมูลชื่อบริษัท ที่อยู และเบอรติดตอของผูประกอบการสงออก
สวน เอฟ : การบงชี้วาไดรับการยินยอมโดยประเทศผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคี
- ระบุวาไดอนุญาตใหมีการนําเขา หรือไม พรอมทั้งระบุเงื่อนไขการนําเขา
หรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ
- ลงนามกํากับ และวันที่อนุญาต โดยหนวยงานที่รับผิดชอบของประเทศ
ผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคี
๑.๒ แบบฟอรมการรับรองแหลงที่มาของปรอทโดยประเทศที่ไมไดเปนภาคี
เนื่องดวย ขอ ๓ วรรค ๘ กําหนดแตละภาคีไมอนุญาตใหมีการนําเขาปรอทจากประเทศ
ที่ไมไดเปนภาคี เวนแต ประเทศที่ไมไดเปนภาคี ไดมีการรับรองวา ปรอทนั้นไมไดมาจากแหลงที่ไมไดรับอนุญาต
ตามวรรค ๓ (เหมืองแรปรอท) หรือวรรค ๕ (บี) (ปรอทจากโรงงานคลออัลคาไลนที่เลิกกิจการ)
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC ไดจัดใหมีการประชุมกลุมยอย และมีมติเห็นชอบกับแบบฟอรม
การรับรองแหลงที่มาของปรอทโดยประเทศที่ไมไดเปนภาคี ดังรายละเอียดในแบบฟอรม ซี ของเอกสารUNEP(DTIE)/Hg/
INC.6/CRP.5 ประกอบดวย
สวน เอ : ขอมูลการจัดสงสินคา โดยประเทศผูสงออกที่ไมไดเปนภาคีเปนผูจัดหาขอมูล
- ระบุปริมาณปรอททีจ่ ะจัดสงโดยประมาณ
- ระบุวันทีจ่ ะจัดสงโดยประมาณ
สวน บี : ขอมูลการจัดสงสินคา
- ระบุขอมูลชื่อบริษัท ที่อยู และเบอรติดตอของผูประกอบการนําเขา
- ระบุขอมูลชื่อบริษัท ที่อยู และเบอรติดตอของผูประกอบการสงออก
สวน ซี : การรับรอง
- รับรองวาปรอทดังกลาวไมไดมาจากเหมืองแรปรอท หรือปรอทจากโรงงาน
คลออัลคาไลนที่เลิกกิจการ
- ลงนามกํากับ และวันที่อนุญาต โดยหนวยงานที่รับผิดชอบของประเทศ
ผูสงออกที่ไมไดเปนภาคี

-๕๑.๓ แบบฟอรมสําหรับทะเบียนการแจงขอมูลทั่วไปเพื่อการนําเขาปรอท
เนื่องดวย ขอ ๓ วรรค ๗ กํ าหนดใหภาคีผู สงออก อาจอาศัยขอมูลทั่วไปที่ไดแจงไปยัง
สํานักเลขาธิการจากภาคีผูนําเขา หรือจากประเทศผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคีเกี่ยวกับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร
ที่กําหนดไวในขอ ๓ วรรค ๖ การแจงขอมูลทั่วไปดังกลาว ตองกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ภาคีผูนําเขา หรือ
ประเทศผูนําเขาที่ไมไดเปนภาคีไดใหความยินยอม การแจงขอมูลสามารถยกเลิก โดยภาคีนั้น หรือประเทศที่ไมไดเปน
ภาคีไดทุกเมื่อ สํานักเลขาธิการ ตองเก็บทะเบียนการแจงขอมูลดังกลาวทั้งหมด
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC ไดจัดใหมีการประชุมกลุมยอย และมีมติเห็นชอบกับแบบฟอรมสําหรับ
ทะเบียนการแจงขอมูลทั่วไปของการยินยอม (a general notification of consent) ดังรายละเอียดในแบบฟอรม ดี
ของเอกสารUNEP(DTIE)/Hg/ INC.6/CRP.5 ประกอบดวย
สวน เอ : ขอมูลผูติดตอสําหรับการแจงขอมูลทั่วไปของการยินยอม
- ระบุขอมูลชื่อ ที่อยู และเบอรติดตอของ Nation focal point ในกรณีที่
เปนภาคี และผูมีอํานาจที่เกี่ยวของในกรณีที่ไมไดเปนภาคี
สวน บี : การแจงขอมูลทั่วไปของการยินยอม
- แสดงขอความ “รัฐบาลของประเทศฉันไดจัดหาขอมูลทั่วไปของการยินยอม
เพื่อการนําเขาปรอท ทั้งนี้ ภาคีผูสงออกอาจใชขอมูลดังกลาวนี้ เปนเอกสาร
ยินยอมใหมีการนําเขาปรอท ตามขอกําหนดของขอ ๓ วรรค ๖ ได”
สวน ซี : เงื่อนไขของการแจงขอมูลทั่วไป
- ระบุเงื่อนไขของการแจงขอมูลทั่วไปของการยินยอมเพื่อการนําเขาปรอท
สวน ดี : การรับรอง โดยประเทศที่ไมไดเปนภาคี
- แนบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อรับรองวา มีมาตรการที่ประกันการปกปอง
สุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม และประกันการปฏิบัติตามขอ ๑๐ และ
ขอ ๑๑ อยูแลว
- การอธิบายเพื่อรับรองวา ปรอทที่นําเขาดังกลาวจะนําไปใชเฉพาะการใช
ที่อนุสัญญาฯ ไดอนุญาตไว หรือเพื่อการกักเก็บปรอทชั่วคราวอยางเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ตามขอ ๑๐
ลงนามกํากับ และวันที่อนุญาต โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
๒. ขอ ๖ ขอยกเวนสําหรับภาคีเมื่อมีการรองขอ
เนื่องดวย ขอ ๖ กําหนดใหภาคีอาจขึ้นทะเบียนการยกเวนหนึ่งรายการหรือมากกวา จากวันที่
กําหนดใหมีการเลิกตามภาคผนวก เอ และ บี โดยแจงตอสํานักเลขาธิการเปนลายลักษณอักษร (เอ) เมื่อเขาเปนภาคีของ
อนุสัญญานี้ หรือ (บี) อยางชาไมเกินวันที่ขอแกไขมีผลใชบังคับกับภาคี ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่เติมปรอทใด ๆ ไดรับการ

-๖เพิ่ มเติมไวในขอแกไขภาคผนวก เอ หรื อกระบวนการผลิ ตใด ๆ ที่ มี การใชปรอทไดรั บการเพิ่ มเติมไวในขอแกไข
ภาคผนวก บี ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนดังกลาวใด ๆ ตองระบุคําอธิบายถึงเหตุผลความจําเปนของภาคีในการขอยกเวน นั้น
สํานักเลขาธิการ จึงไดเสนอแบบฟอรมการขึ้นทะเบียนเพื่อขอยกเวนสําหรับผลิตภัณฑที่เติม
ปรอทตามภาคผนวก เอ และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มี การใชปรอทตามภาคผนวก บี ทั้งนี้ เพื่อให
คณะกรรมการ INC พิจารณา และนํามาใชเปนกาลชั่วคราวระหวางรอการตัดสินใจโดยประชุมรัฐภาคีสมัยแรก
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC ไดจัดใหมีการประชุมกลุมยอย และมีมติใหเห็นชอบกับแบบฟอรมการขึ้น
ทะเบียนฯ ตามความเห็นของที่ประชุมกลุมยอย และใหนําเสนอในที่ประชุมรัฐภาคีสมัยแรกเพื่อพิจารณาตอไป
ดังรายละเอียดในเอกสาร UNEP(DTIE)/Hg/ INC.6/CRP.4 ดังนี้
๑) แบบฟอรมการขึ้นทะเบียนฯ สําหรับผลิตภัณฑฯ ตามภาคผนวก เอ โดยขอมูลในแบบฟอรม
การขึ้นทะเบียนดังกลาว ประกอบดวย
(๑) ชองกรอกขอมูลประเภทผลิตภัณฑฯ ที่ตองการขอยกเวน
(๒) ชองกรอกขอมูลระยะเวลาการขอยกเวน
(๓) แนบคําอธิบายถึงเหตุผลความจําเปนในการขอยกเวนในแตละประเภทผลิตภัณฑ ฯ
โดยอาจประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม (๓.๑) ตารางเวลา หรือแผนการดําเนินการเพื่อเลิกการผลิต
หรือเพื่อปรับใหการนําเขา การสงออก และการผลิตมีปรอทตามปริมาณที่กําหนดไวในภาคผนวก (๓.๒) ขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับสินคาคงเหลือ (level of stocks) ของผลิตภัณฑฯ ที่มีอยูในประเทศ
(๔) ขอมูลติดตอหนวยงานที่รับผิดชอบ
๒) แบบฟอรมการขึ้นทะเบียนฯ สําหรับกระบวนการผลิตฯ ตามภาคผนวก บี โดยขอมูล
ในแบบฟอรมการขึ้นทะเบียนดังกลาว ประกอบดวย
(๑) ชองกรอกขอมูลประเภทกระบวนการผลิตฯ ที่ตองการขอยกเวน
(๒) ชองกรอกขอมูลระยะเวลาการขอยกเวน
(๓) แนบคําอธิบายถึงเหตุผลความจําเปนในการขอยกเวนในแตละประเภทผลิตภัณฑฯ
โดยอาจประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสม (๓.๑) ตารางเวลา หรือแผนการดําเนินการเพื่อเลิกการใช
ปรอทในกระบวนการผลิตฯ (๓.๒) ขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ขอยกเวน รวมทั้งความสามารถในการผลิต และ
ปริมาณปรอทที่คาดวาจะใชตอปของสถานประกอบการนั้น ๆ
(๔) ขอมูลติดตอหนวยงานที่รับผิดชอบ
๓) ตารางบันทึกและแสดงขอมูลการขอยกเวนฯ สําหรับผลิตภัณฑฯ ตามภาคผนวก เอ ที่จะถูก
เก็บรักษาและนําเสนอไวบนเว็ปไซดของสํานักเลขาธิการ ดังนี้
Party

Specific category/subcategory for which an
exemption is registered and whether the
exemption is for manufacture, import,
and/or export.

Explanation for the exemption
As Provided (this would then be a
hyperlink to the statement as
provided by the Party)

Expiry date for
the exemption(s)a

a Unless otherwise indicated by the Party, all exemptions expire five years after the relevant phase-out date listed in Part I of Annex A

-๗๔) ตารางบันทึกและแสดงขอมูลการขอยกเวนฯ สําหรับกระบวนการผลิตฯ ตามภาคผนวก บี
ที่จะถูกเก็บรักษาและนําเสนอไวบนเว็ปไซดของสํานักเลขาธิการ ดังนี้
Party

Specific category/subcategory for which

an exemption is registered.

a

Explanation for the exemption
As Provided (this would then be a
hyperlink to the statement as
provided by the Party)

Expiry date for
the exemption(s)a

Unless otherwise indicated by the Party, all exemptions expire five years after the relevant phase-out date listed in Part I of Annex B.

๓. ขอ ๘ การปลดปลอย
เนื่องดวย ขอ ๘ กําหนดใหที่ประชุมรัฐภาคี ตองรับรอง (๑) แนวทางดานเทคนิคที่ดีที่สุดและ
แนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด (๒) แนวทางเกี่ยวกับวิธีการจัดทําทําเนียบการปลดปลอยปรอท (๓) แนวทาง
เกี่ยวกับการกําหนดเปาประสงคเชิงปริมาณเพื่อควบคุมการปลดปลอยปรอท (quantified goals) และคาขีดจํากัด
การปลอยปรอท (emission limit values) ตามที่อางถึงในวรรค ๕ และ (๔) แนวทางเกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑ
ในการระบุแหลงกําเนิดที่เกี่ยวของ (relevant sources) ตามที่อางถึงในวรรค ๒ (บี) ทั้งนี้ เพื่อลดการปลดปลอย
ปรอทจากแหล งกํ าเนิดที่ระบุไวในภาคผนวก ดี ทั้ งนี้ เพื่ อลดการปลดปลอยปรอทจากแหลงกํ าเนิดที่ระบุ ไวใน
ภาคผนวก ดี คือ (๑) โรงไฟฟาถานหิน (๒) หมอน้ําอุตสาหกรรมที่ใชถานหิน (๓) กระบวนการถลุงแร และอบแร ที่ใช
ในกระบวนการผลิตโลหะที่ไมใชเหล็ก (ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และอุตสาหกรรมผลิตทองคํา) (๔) เตาเผาขยะ
และ (๕) โรงผลิตปูนซี เมนต โดยเมื่ อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ INC ไดมี มติให การจัดตั้งคณะทํ างาน
ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแนวทางตามขอ ๘ ในการนี้ สํานักเลขาธิการ จึงไดเสนอระเบียบขอบังคับการประชุมของ
คณะทํางานผูเชี่ยวชาญฯ เพื่อขอรับการรับรองโดยคณะกรรมการ INC
สํานักเลขาธิการ ไดนําเสนอระเบียบขอบังคับการประชุมของคณะทํางานผู เชี่ยวชาญด าน
BAT/BEP เพื่อขอรับการรับรองโดยคณะกรรมการ INC ทั้งนี้ ระเบียบขอบังคับการประชุมดังกลาว ไดผานความเห็นชอบ
จากคณะทํ างานผูเชี่ยวชาญดาน BAT/BEP ในคราวการประชุมครั้ งที่ ๑ แลว พร อมนี้สํ านักเลขาธิการฯ ไดมี การ
รายงานผลการประชุมคณะทํางานผูเชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒ ใหที่ประชุม INC ไดรับทราบดวย
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC มีมติรับรองระเบียบขอบังคับการประชุมของคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดาน
BAT/BEP
๔. ขอ ๙ การปลอย
เนื่องดวย ขอ ๙ วรรค ๓ กําหนดใหแตละภาคี ระบุประเภทแหลงกําเนิดที่มีจุดกําเนิดแนนอน
(the relevant point source) ที่เกี่ยวของ อยางชาไมเกิน ๓ ป หลังจากวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับกับตน
วรรค ๒ กําหนดไดใหคําจํากัดความของ "แหลงกําเนิดที่เกี่ยวของ" หมายถึง แหลงกําเนิดที่มี
จุดกําเนิดแนนอนของการปลอยสูดินหรือน้ําจากกิจกรรมของมนุษยอยางมีนัยสําคัญ ตามที่ภาคีไดระบุไว ซึ่งแหลง
ดังกลาวไมไดถูกระบุไวในบทบัญญัติอื่นของอนุสัญญานี้ และ

-๘วรรค ๗ กําหนดใหที่ประชุมรัฐภาคี โดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถทําได รับรองแนวทางเกี่ยวกับ
การจัดทําทําเนียบการปลอยปรอท
สํานักเลขาธิการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทําเนียบการปลอยปรอทวา อาจพิจารณา
โดยใชวิธีการตาม Toolkit for Identification and Quantification of Mercury Releases ที่จัดทําขึ้นโดย UNEP ซึ่งเปน
วิธีการคาดประมาณการปลดปลอยปรอทสูสิ่งแวดลอมรวมทั้งน้ํา และดิน จากแหลงกําเนิดปรอทประเภทตาง ๆ ทั้งนี้
เพื่อใหภาคีใชเปนเครื่องมือในการระบุ “แหลงกําเนิดที่เกี่ยวของ” และจัดทําทําเนียบการปลอยจากแหลงกําเนิดดังกลาว
ตอไป อนึ่ง คณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค อยูระหวางการพิจารณาในประเด็นการพัฒนาแนวทางการระบุ
แหลงกําเนิดที่เกี่ยวของ และวิธีการจัดทําทําเนียบการปลอยปรอทดังกลาว
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC ไดรับทราบรายงานของสํานักเลขาธิการ และจะไดพิจารณาขอเสนอของ
คณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคเกี่ยวกับแนวทางการระบุแหลงกําเนิดที่เกี่ยวของ และวิธีการจัดทําทําเนียบการปลอย
ปรอท ในการประชุม INC สมัยที่ ๗ ตอไป
๕. ขอ ๗ การทําเหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก
เนื่องดวย ขอ ๗ กําหนดใหแตละภาคีแจงสํานักเลขาธิการเมื่อใดก็ได หากภาคีเห็นวามีการทํา
เหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็กและกระบวนการที่เกี่ยวของ ภายในอาณาเขตของประเทศตนเกิดขึน้ ในระดับ
ที่ไมมีนัยสําคัญอยางยิ่ง (more than insignificant) หากเปนเชนวานั้น ภาคีตองพัฒนาและดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการจัดการเหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก ตามภาคผนวก ซี ของอนุสัญญาฯ
สํานักเลขาธิการ จึงไดเสนอใหมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนากลยุทธระดับชาติเพื่อลดการใช
ปรอทในเหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก (Developing a National Strategic Plan to Reduce Mercury
Use in Artisanal and Small-Scale Gold Mining) ที่จัดทําโดย UNEP Global Mercury Partnership เพื่อนํามาใชเปน
พื้นฐานสําหรับการจัดทําแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใตอนุสัญญาฯ และเพือ่ ทีจ่ ะไดรว มมือกับ
UNEP Global Mercury Partnership ในการปรั บแกไข หรือทบทวนแนวทางการพั ฒนากลยุทธระดับชาติ
ดังกลาว ใหสอดคลองกับขอกําหนดในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามที่ระบุไวในภาคผนวก ซี ของอนุสัญญาฯ
และเพื่อเสนอใหพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุม INC สมัยที่ ๗ ตอไป
แนวทางการพั ฒนากลยุทธระดับชาติดังกลาว ส วนใหญ ครอบคลุมตามขอกํ าหนดภายใต
ภาคผนวก ซี ของอนุสัญญาฯ และยังมีแผนการลดการใชปรอทในเหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก การทบทวน
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ผลการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการวิเคราะหแหลงเงินทุนและหุนสวนความ
รวมมือที่มีศักยภาพในการดําเนินการเพื่อลดการใชปรอทจากแหลงกําเนิดดังกลาว ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดรับการ
พัฒนาขึ้นจากความรวมมือของสมาชิกที่เขารวมดําเนินการ และไดปรับแกไขเพิ่มเติมบนพื้นฐานของประสบการณ
ที่ไดรับจากการนําไปปฏิบัติจริง
ในการประชุมฯ หลายประเทศ สนับสนุนใหสํานักเลขาธิการ รวมมือกับ UNEP Global Mercury
Partnership ในการปรับแกไข หรือทบทวนแนวทางการพัฒนากลยุทธระดับชาติฯ ใหสอดคลองกับขอกําหนดในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามที่ระบุไวในภาคผนวก ซี ของอนุสัญญาฯ และยังมีความเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

-๙อาทิ ๑) มี ความจํ าเป นที่ จะตองประสานงานร วมกันระหวางผู มี ส วนไดสวนเสี ย องคกรระหวางรั ฐบาล กระทรวง
อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติดังกลาว ๒) มีความหวงกังวล
ในประเด็นการคาปรอทอยางผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ควรมีความรวมมือกันระหวางเจาหนาที่ศุลกากรในระดับชาติ และ
ระดับโลก เพื่อการจัดการประเด็นดังกลาว
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC มีมติ ๑) ใหนําแนวทางการพัฒนากลยุทธระดับชาติเพื่อลดการใชปรอท
ในเหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก ที่จัดทําโดย UNEP Global Mercury Partnership เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐาน
สําหรับการจัดทําแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใตอนุสัญญาฯ และ ๒) รองขอใหสํานักเลขาธิการ
รวมมือกับ UNEP Global Mercury Partnership และ องคกรอนามัยโลก (WHO) ในการปรับแกไข หรือทบทวน
แนวทางการพัฒนากลยุทธระดับชาติฯ ใหสอดคลองกับขอกําหนดในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ ตามที่ระบุไว
ในภาคผนวก ซี ของอนุสัญญาฯ และใหนําเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุม INC สมัยที่ ๗ ตอไป
๖. ขอ ๑๐ การกักเก็บชั่วคราวของปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ไมใชของเสียปรอท
เนื่องดวย ขอ ๑๐ กําหนดใหที่ประชุมรัฐภาคีรับรองแนวทางการกักเก็บชั่วคราวของปรอทและ
สารประกอบปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงแนวทางที่เกี่ยวของใด ๆ ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นภายใต
อนุสัญญาบาเซลฯ และแนวทางที่เกี่ยวของอื่น ๆ
สํานักเลขาธิการ จึงไดเสนอใหคณะกรรมการ INC (๑) รองขอใหสํานักเลขาธิการ จัดเตรียม
รางแนวทางการกักเก็บชั่วคราวของปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับเสนอในการประชุม INC สมัยที่ ๗ โดย
ขอมู ลดั งกล าวอาจเป นข อมู ลที่มี อยู ภายใต แนวทางที่ จั ดทํ าขึ้ นโดยอนุ สั ญญาบาเซล UNEP Global Mercury
Partnership และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่พัฒนาขึ้นจากรัฐบาลประเทศตาง ๆ และ (๒) รองขอใหรัฐบาลประเทศ
ตาง ๆ ใหขอมูลเกี่ยวของที่มีอยูแกสํานักเลขาธิการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํารางแนวทางดังกลาว
ในการประชุมฯ หลายประเทศไดใหความเห็นวา คณะกรรมการ INC ควรรองขอใหประเทศตาง ๆ
ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการกักเก็บชั่วคราวของปรอทฯ ที่ไดมีการนํามาใชแลวประสบความสําเร็จ มากกวาที่จะ
รองขอใหสํานักเลขาธิการ จัดเตรียมรางแนวทางการกักเก็บชั่วคราวฯ และสํานักเลขาธิการ ก็ควรรวบรวม และสรุปขอมูล
รวมทั้งระบุความรวมมือที่จะดําเนินการรวมกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล และผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ในประเด็นที่อาจ
เกี่ยวของกับแนวทางการกักเก็บชั่วคราวฯ และควรจัดเตรียมโครงราง และ Roadmap สําหรับการดําเนินงานดังกลาว
สําหรับนําเขาสูการพิจารณาในที่ประชุม INC สมัยที่ ๗ ดวย
นอกจากนี้ ไดมีการเสนอใหสํานักเลขาธิการ มุงประเด็นไปที่การกักเก็บชั่วคราวของปรอท
ในปริมาณมาก ซึ่งจะคลายกับการกักเก็บของเสียปรอทอยางชั่วคราวตามแนวทางดานเทคนิคสําหรับการจัดการ
ของเสียปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายใตอนุสัญญาบาเซล (Technical guidelines for the environmentally
sound management of wastes consisting of elemental mercury and wastes containing or contaminated
with mercury) และเสนอใหสํานักเลขาธิการ ปรับปรุงขอมูลทางเลือกในการกักเก็บปรอทในระยะยาวดวย

-๑๐มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC มีมติ ๑) รองขอใหประเทศตาง ๆ ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการกักเก็บ
ชั่วคราวของปรอทฯ ที่ประสบความสําเร็จ และ ๒) ใหสํานักเลขาธิการ รวบรวม สรุปขอมูล และระบุความรวมมือที่จะ
ดําเนินการรวมกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล และผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ในประเด็นที่อาจเกี่ยวของกับแนวทาง
การกักเก็บชั่วคราวฯ และควรจัดเตรียมโครงราง และ Roadmap สําหรับการดําเนินงานดังกลาว สําหรับนําเขาสู
การพิจารณาในที่ประชุม INC สมัยที่ ๗ ดวย
๗. ขอ ๑๑ ของเสียปรอท
เนื่องดวย ขอ ๑๑ กําหนดใหของเสียปรอท หมายถึง สารหรือวัตถุที่ :
(เอ) ประกอบดวยปรอทหรือสารประกอบปรอท
(บี) มีการเติมปรอทหรือสารประกอบปรอท หรือ
(ซี) ปนเปอนปรอทหรือสารประกอบปรอท
ในปริมาณที่สูงกวาระดับที่จะรับไดที่เกี่ยวของ (thresholds) ตามที่กําหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคี
โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายใตอนุสัญญาบาเซลฯ ในลักษณะที่สอดคลองกัน ที่ถูกกําจัด หรือมีเจตนาที่จะ
กําจัด หรือตองกําจัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายแหงชาติหรือโดยอนุสัญญานี้ คํานิยามนี้ไมรวมถึงเปลือกดิน หินทิ้ง
และกากตะกอนจากการทําเหมืองแร ยกเวนของเสียจากเหมืองแรปรอทเวนแตของเสียนั้นมีปรอทและสารประกอบ
ปรอทเกินกวาระดับที่จะรับไดตามที่กําหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคี
สํานักเลขาธิการ จึงไดเสนอใหคณะกรรมการ INC ๑) รองขอใหประเทศตาง ๆ จัดสงเกณฑในการ
ระบุวาเปนของเสียปรอท และคา thresholds ที่ระบุวาเป นของเสียปรอทของแตละประเทศ และ ๒) ใหสํานัก
เลขาธิการ จัดเตรียมขอเสนอสําหรับการพิจารณาคา thresholds เพื่อระบุวาเปนของเสียปรอท สําหรับนําเขาสู
การพิจารณาในการประชุม INC สมัยที่ ๗ ตอไป ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการ ไดใหขอมูลวาแนวทางดานเทคนิคเพื่อ
การจั ดการของเสียปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตอนุสัญญาบาเซลฯ ไมมีการใหคําจํ ากัดความของ
thresholds ไว และแนวทางการจัดการของเสียติดเชื้อ รวมทั้งปรอทและสารประกอบปรอท ที่จัดทําขึ้นโดย WHO
ไดแนะนําคา health-based guidance values สําหรับการไดรับปรอทจากอากาศ น้ํา และอาหาร รวมทั้งการปนเปอน
จากยาพื้นบาน แตยังไมมีการกําหนดคาดังกลาวที่ไดรับจากดิน
ในการประชุมฯ หลายประเทศสนับสนุนใหคณะกรรมการ INC รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจาก
ประเทศตาง ๆ ในประเด็นการกําหนดคา thresholds เพื่อระบุวาเปนของเสียปรอทของแตละประเทศ นอกจากนี้
ไดสนับสนุนใหมีการใชแนวทางดานเทคนิคเพื่อการจัดการของเสียปรอทฯ ภายใตอนุสัญญาบาเซล ซึ่งอยูระหวาง
การปรับปรุงแนวทางฯ มาเปนพื้นฐานในการพัฒนาคา thresholds และเห็นวามีความจําเปนที่อนุสัญญาบาเซล และ
อนุสัญญามินามาตะฯ จะตองรวมมือกันเพื่อดําเนินการในประเด็นดังกลาว
บางประเทศใหความเห็นวา การเปรียบเทียบคา thresholds ที่ไดรับจากประเทศตาง ๆ ควร
คํานึงถึงวิธีการตรวจวัดคา thresholds ดวย และการปรับปรุงแนวทางดานเทคนิคเพื่อการจัดการของเสียปรอทฯ
ภายใตอนุสัญญาบาเซล ควรมีความยืดหยุนและสะทอนถึงศักยภาพที่แตกตางกันของแตละประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนา

-๑๑หลายประเทศเรียกรองใหมีการเพิ่มเติมแนวทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการปรอทอยาง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน การเสริ มสรางความตระหนักใหผูที่มีอํานาจในการตัดสิ นใจและ
กําหนดนโยบาย และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปรอท และไดมีผูแทนจาก the Basel Convention Coordination
Centre ของภูมิภาคแอฟริกา ไดแนะนําเอกสาร “Practical Sourcebook on Mercury Storage and Disposal”
ที่จัดทําภายใตการดําเนินงานของ UNEP และ Global Mercury Partnership โดยเอกสารดังกลาว ประกอบดวย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคนิควิชาการในการเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาล เพื่อพัฒนากลยุทธดานการกักเก็บ
ชั่วคราวของปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ไมใชของเสียปรอท และการจัดการของเสียปรอท
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC มีมติ ๑) รองขอใหประเทศตาง ๆ จัดสงเกณฑในการระบุวาเปนของเสีย
ปรอท และคา thresholds ที่ระบุวาเปนของเสียปรอทของแตละประเทศใหสํานักเลขาธิการ และ ๒) รองขอใหสํานัก
เลขาธิการ รวบรวมขอมูลดังกลาว และเสนอใหคณะกรรมการ INC พิจารณาในการประชุม INC สมัยที่ ๗ ตอไป
๘. ขอ ๑๒ พื้นที่ปนเปอน
เนื่องดวย ขอ ๑๒ กําหนดใหที่ประชุมรัฐภาคีรับรองแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปอน ซึ่งอาจ
รวมแนวทางและวิธีการสําหรับ
(เอ) การระบุและจําแนกพื้นที่
(บี) การมีสวนรวมของประชาชน
(ซี) การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม
(ดี) ทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงของพื้นที่ปนเปอน
(อี) การประเมินผลประโยชนและคาใชจาย และ
(เอฟ) การรับรองผลลัพธ
สํ านั กเลขาธิ การ จึ งไดเสนอให คณะกรรมการ INC ร องขอให สํ านั กเลขาธิการ พิ จารณา
ประสบการณ แนวทาง หรือคําแนะนําที่เกี่ยวของจากขอตกลงระหวางประเทศในประเด็นดานสารเคมีและของเสีย
รวมทั้งองคกรอื่น ๆ อยางเหมาะสม โดยเฉพาะอนุสัญญาบาเซล เพื่อจัดเตรียมรางเอกสารสําหรับเสนอเพื่อพิจารณา
ในการประชุม INC สมัยที่ ๗
ในการประชุมฯ หลายประเทศ แสดงความหวงกังวลเกี่ยวกับภาระงานของสํานักเลขาธิการ
ในปจจุบัน หากตองมีการจัดเตรียมรางแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปอนดวย และเนนถึงความสําคัญของความรวมมือ
กันในประเด็ นการจัดการพื้ นที่ปนเป อนในระดับภูมิ ภาค หลายประเทศใหความเห็นวา ประเทศที่ ไม มีความรู
ประสบการณ วิธีการในการจําแนกและระบุพื้นที่ปนเปอน และการจัดการของเสียอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การขาดแนวทางดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอการใหสัตยาบันของอนุสัญญาดังกลาวได ดังนั้น การพัฒนาคําแนะนํา
หรือกลไกที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเผยแพรและแบงปนขอมูลดังกลาวจึงเปนเรื่องสําคัญเรงดวน
องคกรระหวางประเทศได ใหความเห็นวาควรมีการจัดตั้งคณะทํางานผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
และทบทวนแนวทางที่จะจัดทําขึ้นโดยสํานักเลขาธิการ และแนวทางดังกลาวจําเปนตองมีการจัดทําประเด็นดาน
เทคนิคในเชิงลึกมากกวาแนวทางดานเทคนิคในการจัดการของเสียปรอทภายใตอนุสัญญาบาเซล

-๑๒มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC มีมติใหเลื่อนการพิจารณาประเด็นดังกลาวออกไปในการประชุม INC สมัยที่ ๗
ขณะเดียวกันก็ใหมีการสงเสริมใหประเทศตาง ๆ ดําเนินการเพื่อใหเกิดความคืบหนาดานการจัดการพื้นที่ปนเปอน
ในระดับชาติ และระดับภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูที่เกี่ยวของดวย
๙. ขอ ๑๓ ทรัพยากรและกลไกทางการเงิน
เนื่องดวย ขอ ๑๓ วรรค ๕ กําหนดใหอนุสัญญามินามาตะฯ ตองกําหนดกลไกทรัพยากร
ทางการเงินที่เพียงพอ คาดการณได และทันเวลา ทั้งนี้ กลไกดังกลาวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคีประเทศกําลังพัฒนาและ
ภาคีที่มี การเปลี่ยนผานเศรษฐกิ จในการปฎิบัติตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญานี้ และวรรค ๖ กําหนดใหกลไกนั้น
รวมถึง กองทุน GEF และโครงการระหวางประเทศเฉพาะเพื่อสนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถและการให
ความชวยเหลือวิชาการ และวรรค ๘ กําหนดใหในการจัดสรรทรัพยากร กองทุน GEF ควรคํานึงถึงศักยภาพในการลด
ปรอทของกิจกรรมที่เสนอขอรับเงินทุนโดยเปรียบเทียบกับคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมนั้น
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC ไดรองขอการสนับสนุนทางการเงินที่สามารถเขาถึงไดโดยประเทศกําลังพัฒนา
และประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปลี่ยนผาน สําหรับประเทศไดลงนามในอนุสัญญาฯ เพื่อดําเนินกิจกรรมในการ
อํานวยความสะดวกสําหรับการเขารวมเปนภาคี และปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และสําหรับประเทศ
ที่ไมไดลงนามในอนุสัญญาฯ เพื่อชวยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยมีเงื่อนไขวาประเทศเหลานั้นจะตองดําเนินการ
เพื่อการเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ และมีหลักฐานเปนจดหมายที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของถึงผูบริหาร
ของหนวยงาน UNEP ซีอีโอ GEF และประธานบริหาร GEF
คณะกรรมการ INC ยินดีที่กรอบกลยุทธในสาขา Chemicals and Waste Focal Area ของ GEF 6
ไดรวมประเด็นดานปรอทเขาไวดวย และรองขอให GEF พิจารณากิจกรรมดําเนินการตามพันธกรณีเพื่อการมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการประเมินเบื้องตนและแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการทํา
เหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก กิจกรรมการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ กิจกรรมการอํานวย
ความสะดวกเพื่อการใหสัตยาบันเปนภาคีอนุสัญญาฯ กิจกรรมการดําเนินการเพื่อลดการปลดปลอยปรอทสูอากาศ
น้ํา และดิน และกิจกรรมการลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากปรอท
คณะกรรมการ INC รองขอใหสํานักเลขาธิการทํางานอยางตอเนื่องรวมกับสํานักเลขาธิการ
GEF ในประเด็นรายละเอียดของบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางคณะกรรมการบริหาร GEF (GEF Council)
และการประชุมรัฐภาคี สําหรับนําเขาสูการพิจารณาในการประชุม INC สมัยที่ ๗ และเพื่อนําเขาสูการรับรอง
โดยที่ประชุมรัฐภาคีตอไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวขอใหสํานักเลขาธิการ คํานึงถึงความเห็นที่ไดรับจาก
การประชุม INC สมัยที่ ๖ และประสบการณภายใตการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับขอตกลงพหุภาคีระหวางประเทศ
ดานสิ่งแวดลอม

-๑๓คณะกรรมการ INC ยินดีที่ UNEA Special Programme ใหการสนับสนุนการเสริมสราง
ความเขมแข็งของสถาบัน องคกรในระดับประเทศในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอรดัม
และอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ อนุสัญญามินามาตะฯ และยุทธศาสตรการดําเนินงานระหวางประเทศดานการจัดการ
สารเคมี (SAICM) และรอคอยที่จะเริ่มดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของอนุสัญญามินามาตะ
คณะกรรมการ INC ใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน Ad Hoc Working Group of Experts on Financing
ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมฯ กอนสมัยการประชุม INC สมัยที่ ๗ สําหรับพัฒนาขอเสนอโครงการระหวางประเทศเฉพาะ
เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถและการใหความชวยเหลือวิชาการ (the specific international Programme
(SIP)) แนวทางการดําเนินงาน และระยะเวลาการดําเนินงานของ SIP ทั้งนี้ คณะทํางานดังกล าว จะประกอบไปด วย
ผูเชี่ยวชาญจาก ๕ ภูมิภาค UN และมีผูสังเกตการณเปนผูแทนจาก GEF
๑๐. ขอ ๒๑ การรายงานขอมูล
เนื่องดวย ขอ ๒๑ วรรค ๑ กําหนดใหแตละภาคีจะตองรายงานตอที่ประชุมรัฐภาคีผานสํานัก
เลขาธิการเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ และประสิทธิผลของมาตรการ
ดังกลาว และความทาทายในการบรรลุวัตถุประสงคอนุสัญญาฯ วรรค ๒ กําหนดใหแตละภาคีจะตองรวบรวมขอมูล
ไวในรายงานตามที่ระบุไวในขอ ๓, ๕, ๗, ๘ และ ๙ ของอนุสัญญานี้ และ วรรค ๓ การประชุมรัฐภาคีสมัยแรกจะตอง
พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาและรูปแบบของรายงานที่ภาคีจะกดําเนินการ โดยคํานึงถึงการประสานการรายงานกับ
อนุสัญญาดานสารเคมีและของเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักเลขาธิการ จึงไดเสนอ (๑) แบบฟอรมของการรายงานขอมูล โดยขอมูลที่จะตองรายงาน
ไดคํานึงถึงขอมูลที่อนุสัญญาฯ ไดบัญญัติใหตองมีการรายงาน และขอมูลที่ควรรายงานเพิ่มเติมเพื่อเปนประโยชนตอ
ที่ประชุมรัฐภาคีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของภาคี โดยใหมีการรายงานขอมูลผานทางระบบอิเลคทรอนิกส
(๒) ความถี่ของการรายงานขอมูล สํานักเลขาธิการไดใหขอมูลวา การรายงานขอมูลทุก ๆ ๔ ป เปนความถี่ที่เพียงพอ
สําหรับการกํากับดูแลการดําเนินงานของภาคีโดยที่ประชุมรัฐภาคี และลดภาระในการรวบรวมขอมูลและการจัดทํา
รายงานขอมูลของภาคี (๓) การกําหนดเวลาการรายงานขอมูลครั้งแรก ไดคํานึงถึงระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อใหภาคีใช
ในการรวบรวมขอมูล และเพื่อใหภาคีมีระยะเวลาที่เพียงพอสําหรับการทําใหมีความคืบหนาในการดําเนินการ รวมทั้ง
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนไปไดที่จะนํามาใชในการประเมินความมีประสิทธิผล ในการนี้ สํานักเลขาธิการจึงไดเสนอใหมี
การรายงานขอมูลครั้งแรก หลังจากอนุสัญญามีผลใชบังคับ ๔ ป และเสนอใหเริ่มการรายงานขอมูลครั้งแรกในการประชุม
รัฐภาคีสมัยที่ ๓
ในการประชุมฯ หลายประเทศ ไดสนับสนุนใหมีการรายงานขอมูลทุก ๆ ๔ ป และไดเรียกรอง
ใหมีการรายงานขอมูลผานทางระบบอิเลคทรอนิกส รวมทั้งไดเสนอใหการรายงานขอมูลดังกลาว ควรมีการแยกอยาง
ชัดเจน ระหวางการรายงานขอมูลที่เปนขอกําหนดของอนุสัญญาฯ และการรายงานขอมูลอื่น ๆ ที่มิใชขอกําหนดของ
อนุสัญญาฯ และรูปแบบของรายงานควรเปนรูปแบบที่งาย และสอดคลองกับขอกําหนดตามขอ ๒๑ นอกจากนี้
ไดเรียกรองใหมีความรวมมืออยางใกลชิดกับ The BRS Secretariat เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานที่ซับซอน

-๑๔คณะกรรมการ INC ไดจัดตั้งคณะทํางานกลุมยอยเพื่อพิจารณารูปแบบของการรายงานขอมูล
โดยพิจารณาขอมู ลที่มี ความจํ าเป นที่ ตองมีการรายงานขอมู ลตามขอ ๓ แหลงอุ ปทานปรอทและการค า ขอ ๕
กระบวนการผลิตที่มีการใชปรอทหรือสารประกอบปรอท ขอ ๗ การทําเหมืองแรทองคําพื้นบานและขนาดเล็ก ขอ ๘
การปลดปลอย ขอ ๙ การปลอย และขอ ๑๒ พื้นที่ปนเปอน ทั้งนี้ ผูแทนจากประเทศกําลังพัฒนา มีความเห็นวา
บางคําถามในแบบฟอรมการรายงานขอมูลที่เสนอโดยสํานักเลขาธิการ มีความเฉพาะเจาะจงเกินไป และมีความหวงกังวล
วาคําถามดังกล าว จะเป นอุปสรรคในการรายงานขอมู ลสํ าหรั บประเทศที่ ขาดแคลนศักยภาพในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฯ ได
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ INC รับทราบความคืบหนาของคณะทํางานกลุมยอย ที่ไดยกรางรูปแบบการ
รายงานขอมูลแลวเสร็จ ทั้ งนี้ รูปแบบการรายงานขอมูลดังกล าว ประกอบดวย คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการรายงาน
ขอมูล และไดแบงการรายงานขอมูลออกสวน ๆ อาทิ ขอมูลเกี่ยวกั บมาตรการที่ไดดําเนินการเพื่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ ที่ภาคีจะตองรายงานให ที่ประชุมรัฐภาคีทราบ ขอมูลเกี่ยวกั บความมีประสิทธิผลของ
มาตรการดังกลาว และขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น ๆ ที่มีความทาทายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
และจะนําไปพิจารณาในการประชุม INC สมัยที่ ๗ ตอไป
อนึ่ง ในการประชุมดังกลาว ประเทศไทยไดรวมเปนเจาภาพเลี้ยงรับรองมื้อค่ํา และรวมจัด
กิจกรรม Side Events เพื่อเผยแพรขอมูลและนําเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานดานการจัดการปรอท
ของประเทศไทย จํานวน ๒ หัวขอ ประกอบดวย ๑) The Success Story in Phasing out of Mercury Use in
Chlor Alkali Industries in Thailand โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะวาดวย
ปรอท และ ๒) The Environmentally Sound Management of Household Hazardous Waste including
Mercury Waste in Thailand โดยนางสาวธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ
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