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บทคัดยอ
พิธีสารบาเซลมีขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิด คาเสียหาย และการชดเชยเยียวยาความเสียหายอัน

เนื่องมาจากการเคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด รวมถึงมาตรการทางการเงิน การ
ประกันภัย และการฟองรองบังคับคดี การที่ประเทศไทยมีนโยบายที่จะเขารวมเปนภาคีในพิธีสารฯ ดังกลาว
จึงตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาทบทวนถึงประสิทธิภาพของ
กฎหมายที่ประเทศไทยตราขึ้นเพ่ือรองรับขอกําหนดตามพิธีสารฯ วามีความเหมาะสมเพียงพอในการบริหาร
จัดการความเสียหายและการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคล่ือนยายของเสียอันตรายดังกลาว
หรือไม

คําสําคัญ: พิธีสารบาเซล, ของเสียอันตราย, ความรับผิด, คาเสียหาย

ABSTRACT
Basel Protocol contains substantive principles on liability, compensation and remedies for

damages as a result from transboundary movement of hazardous wastes and their disposal. The
instrument also provides rules on financial, insurance and litigation matters.  As Thailand has
arranged to ratify this protocol, she should prepare relevant domestic sectors, especially enforcement
system of domestic regulations.  The system, expected to be improved, is contributory to
satisfaction in the management of transboundary movement in pursuance to the objective of this
protocol.
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1 บทความนี้ปรับปรุงจากรายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง โครงการจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิดและ
การชดใชความเสียหาย เนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด ซึ่งผูเขียนไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย
จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



บทนํา
จากการที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคี

สมาชิกของอนุสัญญาบาเซล เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2540 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.
2541 นั้น ตามขอ 12 ของอนุสัญญาบาเซลไดกําหนดให
ภาคีอนุสัญญาฯ ตองจัดใหมีการเจรจาจัดทําพิธีสารบาเซล
วาดวยความรับผิดและการชดใชความเ สียหายอัน
เนื่องมาจากการเคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและ
การกําจัด โดยสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดจัดใหมี
การศึกษาและเจรจาเพ่ือจัดทําพิธีสารฯ ดังกลาว และเปด
ใหรัฐตางๆ ลงนามเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542

พิธีสารบาเซลเปนขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิด
คา เสียหาย และการชดเชยเ ยียวยาความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการขนสงของเสียอันตรายขามแดนและการ
กําจัด รวมถึงมาตรการทางการเงิน การประกันภัย และการ
ฟองรองบังคับคดี ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตอง
จัดเตรียมความพรอมในหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิง
จะตองทําการศึกษาสํารวจ วิเคราะหกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของตามขอกําหนดของพิธีสารฯ
เพ่ือการบริหารจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นที่

เก่ียวกับความรับผิดและการชดใชความเสียหายเนื่องมาจาก
การเคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัดตาม
พิธีสารบาเซล ที่จะบังคับใชกับผูที่เก่ียวของ ทั้งนี้ เพ่ือเปน
แนวทางในการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายไทยที่
เก่ียวของตอไป

ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. สถานการณปญหาการเคล่ือนยายของเสียอันตราย

และการกําจัด รวมถึงความรับผิดและการชดใชความ
เสียหายจากของเสียอันตรายดังกลาวตามพิธีสารบาเซลใน
ปจจุบัน

2. มาตรการทางกฎหมายที่ประเทศไทยใชในการ
จัดการความรับผิดและการชดใชความเสียหายเนื่องมาจาก
การเคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัดตาม

พิธีสารบาเซล เปรียบเทียบกับกฎหมายของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป

3. ป ญหาและความสัมฤทธิ ์ผลของการดํา เน ิน
มาตรการตามขอ 2

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยู

เดิม หรือจัดทํากฎหมายเฉพาะใหเหมาะสมตอการควบคุม
การเคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด
รวมถึงการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากของเสียอันตราย
ดังกลาวของประเทศไทย

2. เปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม
การเคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด
รวมถึงการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากของเสียอันตราย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวิธีวิจัย
ทําการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารเปนหลัก โดยดําเนินงาน

อยางเปนขั้นตอนภายใตคําแนะนําของคณะทํางาน ซ่ึงจะ
จัดใหมีการประชุมเปนระยะๆ จํานวน 4 ครั้ง และใน
ขั้นตอนสุดทายจะมีการนําขอสรุปเบื้องตนที่ไดจาก
การศึกษาไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชน สําหรับ
ขั้นตอนในการศึกษาประกอบไปดวย 1) การรวบรวม
ทบทวน และศึกษาขอมูล 2) การวิเคราะห เชิงลึกใน
ประเด็นทางกฎหมายและการวิเคราะหภาพรวมเชิงบูรณา
การขามศาสตร 3) การจัดทําขอเสนอแนะ และ 4) การ
จัดทําเอกสาร

สภาพปญหาการจัดการของเสียอันตราย
1) คํานิยามของเสียอันตราย

อนุสัญญาบาเซลจําแนกสารอันตรายตามสภาพ
ความเส่ียงของสารอันตรายนั้นๆ โดยแบงออกเปน 9 ประเภท
ดังนี้ คือ สารระเบิดได กาช ของเหลวไวไฟ ของแข็งไวไฟ
สารที่ลุกไหมไดเอง และสารที่สัมผัสกับน้ําแลวใหกาซไวไฟ
สารออกซิไดส และสารอินทรียเปอรออกไซด สารพิษและ
สารติดเช้ือ วัสดุกัมมันตรังสี สารกัดกรอน และวัสดุอันตราย
เบ็ดเตล็ด



ในทางปฏิบัติมีความไมชัดเจนในการตีความคําวา
“ของเสียอันตราย” ของหนวยงานและผูที่เก่ียวของระหวาง
“ของเสีย” และ “สินคาใชแลว” ตามอนุสัญญาบาเซล ซ่ึง
แมจะไดมีการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 กําหนด
ชนิดและประเภทของของเสียอันตราย โดยมีการปรับปรุง
เพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง แตยังคงมีการนําสินคาใชแลว ซ่ึงมี
สารพิษปนเปอน หรือของเสียอันตรายเขามา โดยการสําแดง
ตอศุลกากรวาเพ่ือนํากลับมาใชภายในประเทศ

2) ความเสียหายและการชดเชยเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคล่ือนยายของเสีย

อันตรายโดยทั่วไปจะมีลักษณะคอนขางกวางขวางและ
ครอบคลุมความเสียหาย ทั้งความเสียหายตอสวนตัวและ
ความเสียหายตอสวนรวม อาทิ สุขภาพอนามัยของมนุษย
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งมาตรการปองกันและฟนฟูความเสียหาย
ก็ตองนํามาคิดคํานวณดวย การที่จะพิสูจนความเสียหาย
เหลานี้รวมทั้งการคิดคํานวณมูลคาความเสียหายประเภทนี้
เปนเรื่องที่มีความยุงยาก รวมถึงความไมชัดเจนของการ
กําหนดมูลคาของส่ิงแวดลอม จําเปนตองใชความรูทาง
เศรษฐศาสตรมากําหนดคาเสียหายดังกลาวใหชัดเจน

3) การประกันภัยและหลักประกันทางการเงิน
ผลกระทบของความเสียหายเนื่องจากการเคล่ือนยาย

ของเสียอันตรายมีลักษณะคอนขางกวางขวาง จําเปนตองมี
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพ่ือจัดการปญหาดังกลาว
ปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑในการประกันภัยความเสียหาย
ตอส่ิงแวดลอมเนื่องจากการเคล่ือนยายของเสียอันตราย
ขามแดน การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.
2534 คุมครองเพียงความเสียหายที่ เ กิดกับตัวของเสีย
อันตรายนั้นรวมทั้งบรรจุภัณฑ แตไมครอบคลุมความเสียหาย
ตอส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการเคล่ือนยายของเสียอันตรายนั้น

ในขณะที่กองทุนส่ิงแวดลอมยังมีบทบาทที่จํากัดใน
การจัดการความเสียหายจากการเคล่ือนยายของเสีย
อันตรายขามแดนและการกําจัด เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่อง
วัตถุประสงคการใชจายเงินของกองทุนที่มุงตอการปองกัน
และแกไขปญหามลพิษทั่วไป ประกอบกับขอจํากัดเรื่อง
จํานวนเงินของกองทุนที่ไมเพียงพอตอมูลคาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรณีความเสียหายตอส่ิงแวดลอม
ดังกลาว

4) เขตอํานาจศาลและการบังคับตามคําพิพากษา
เขตอํานาจศาลและการบังคับตามคําพิพากษาเปน

ปญหาที่กระทบตออธิปไตยทางศาล โดยหลักเม่ือศาลมีคํา
พิพากษาใหจําเลยชดใชความเสียหายแกโจทกแลว การจะ
บังคับตามคําพิพากษาจะตองปรากฏวาจําเลยมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตอํานาจของศาลที่ตัดสินคดีนั้น หรือคําตัดสินของ
ศาลที่มีเขตอํานาจ ซ่ึงบังคับไดในรัฐตนทางแตไมอยูภายใต
บังคับของรัฐภาคีคูสัญญาซ่ึงอาจไดรับการยอมรับเม่ือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในภาคีนั้นแลว หรือการขอ
อนุญาตใหมีการรวมการฟองคดีอันเปนผลจากกระบวนการ
พิจารณาที่แยกกันของภาคีสมาชิก เพ่ือปองกันคําตัดสินที่
ไมสอดคลองกัน

5) โครงสรางของกฎหมายและองคกร
กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการของเสียอันตราย

แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กฎหมายที่บังคับใชกับการ
จัดการของเสียอันตรายไดโดยตรง เชน พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กับกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติ
เก่ียวของกับการจัดการของเสียอันตราย เชน พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนตน ทําใหการ
จัดการของเสียอันตรายมีความเก่ียวของเช่ือมโยงไปถึง
กฎหมายหลายฉบับ เกิดความซํ้าซอนในหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายและกลไกการจัดการ ประกอบกับการบริหาร
ราชการที่มีลักษณะแยกสวน กอใหเกิดความแตกตางใน
มาตรฐานการจัดการและการควบคุมของเสียอันตราย

6) การขยายตัวของตลาดสินคาผลิตภัณฑจากของเสีย
อันตราย

จากการออกกฎกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2544 กําหนดใหโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับ
การนําผลิตภัณฑที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน มา
เปน วัตถุดิบในกระบวนการผลิตผานกรรมวิ ธีทาง
วิทยาศาสตร ทําใหมีความตองการการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิล
ผลิตภัณฑสินคาเทคโนโลยีที่นําเขาจากตางประเทศเพ่ิม
มากขึ้น ทําใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของสารพิษตกคางและกาก
ของเสียอันตรายจากการจัดการซากผลิตภัณฑเหลานั้นที่
ไมไดมาตรฐาน และทําใหสูญเสียพ้ืนที่เพ่ือใชในการฝงกลบ
ของเสียเหลานั้น ประกอบกับบางประเทศมีนโยบายกีดกัน
การนําเขาผลิตภัณฑใชแลวเหลานี้ ทําใหเกิดการลักลอบ
นําเขาของเสียประเภทนี้มากขึ้น



บทบาทของพิธีสารบาเซลกับการจัดการของเสีย
อันตราย

นับตั้งแตป ค.ศ. 1980 จากขอมูลของเสียอันตรายของ
สหประชาชาติพบวา ของเสียอันตรายเพ่ิมขึ้นมากถึงประมาณ
200 ลานเมตริกตัน (Choksi, 2001) โดยที่ประเทศที่กอใหเกิด
ของเสียอันตรายมีทั้งกลุมประเทศอุตสาหกรรมและกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแตมี
ความสามารถจํากัดในการกําจัดของเสียอันตรายเหลานั้น
ประกอบกับตองใชตนทุนสูงในการกําจัดของเสียอันตราย
เหลานั้น ดวยเหตุดังกลาว สงผลใหมีการนําของเสียอันตราย
ไปสูประเทศดอยพัฒนาในรูปแบบตางๆ อาทิ สินคาใชแลว
รวมถึงการลักลอบนําของเสียอันตรายไปทิ้งในประเทศ
ดอยพัฒนาเหลานั้น นําไปสูการประชุมเจรจาในเวทีระหวาง
ประเทศเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวเรื่อยมา จนมาสูการเจรจา
ณ เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอรแลนด พรอมทั้งมีการ
จัดทําอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคล่ือนยาย
ของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัดขึ้นในป ค.ศ. 1989
และเปดใหรัฐลงนามและใหสัตยาบัน โดยมีผลใชบังคับ
เ ม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 ปจจุบันมีภาคีใน
อนุสัญญาฯ ทั้งส้ิน 170 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

ตาม Article 12 ของอนุสัญญาบาเซล กําหนดใหภาคี
อนุสัญญาจัดใหมีการเจรจาเพ่ือจัดทําพิธีสารบาเซลวาดวย
ความรับผิดและการชดใชความเสียหายอันเนื่องมาจากการ
เคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด โดย
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดจัดใหมีการศึกษาและ
เจรจาเพ่ือจัดทําพิธีสารฯ ดังกลาว ในป ค.ศ. 1994 ไดมีการ
จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําพิธีสารฯ ที่ออกตามความใน
อนุสัญญาบาเซลขึ้น และเปดใหมีการเจรจาและอภิปราย
รางพิธีสารฯ ดังกลาว จนในที่สุดไดเปดใหรัฐลงนามเม่ือ
วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1999

พิธีสารบาเซลเปนขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิด
คาเสียหาย และการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนสง
ของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด รวมถึงมาตรการ
ทางการเงิน การประกันภัย และหลักประกันทางการเงิน
อื่นๆ เขตอํานาจศาล การฟองรอง และการบังคับคดี การที่
ประเทศไทยมีนโยบายจะเขาเปนภาคีของพิธีสารดังกลาว
มีความจําเปนจะตองจัดเตรียมความพรอมในหลายดาน
โดยเฉพาะอยางย่ิง จะตองศึกษาทบทวนระบบกฎหมาย

ของไทยที่รองรับพิธีสารฯ วามีความสอดคลองหรือเปน
อุปสรรคตอการเขาเปนภาคีของพิธีสารฯ ดังกลาวหรือไม
นอกจากนี้ ในการเขาเปนภาคีในพิธีสารบาเซล นอกจาก
จะตองพิจารณาถึงประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับแลว
ยังตองคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามพันธกรณี
ของพิธีสารฯ อีกดวย รวมทั้งยังจะตองคํานึงถึงผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการเขาเปนภาคีดวย

สําหรับขอบเขตของพิธีสารบาเซลนั้น สามารถสรุป
ไดดังนี้

1) ใชบังคับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางการ
เคล่ือนยายขามแดนของของเสียอันตราย ของเสียอื่น และ
การกําจัดของเสียนั้น

2) ใชบังคับกับการขนสง ขนยายและเคล่ือนยายของ
เสียอันตรายที่ผิดกฎหมาย

3) ใชบังคับกับรัฐที่เก่ียวของซ่ึงอาจไดรับผลกระทบ
จากการเคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด
ไดแก รัฐที่สงออก รัฐที่เปนทางผาน และรัฐที่นําเขา ซ่ึง
ของเสียอันตราย

4) ไมใชบังคับกับรัฐที่มิไดไมเปนภาคีพิธีสารบาเซล
เวนแตรัฐที่ไมเปนภาคีนั้นไดรับความเสียหายจากการ
เคล่ือนยายของเสียอันตราย

พันธกรณีตามพิธีสารบาเซล
พิธีสารบาเซลไดกําหนดใหรัฐภาคีสมาชิกดําเนินการ

ในเรื่องความรับผิด คาเสียหายและการชดเชยเยียวยาความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการเคล่ือนยายของเสียอันตรายขาม
แดนและการกําจัด โดยมีขอพิจารณาดังนี้

1) บุคคลผูตองรับผิด
ตาม Article 4 ของพิธีสารบาเซลกําหนดผูที่จะตอง

รับผิดไว 2 ฝาย คือ ฝายผูสงออกและฝายผูนําเขา โดย
กําหนดใหผูมีหนาที่ในการบอกกลาวหรือมีหนาที่แจง
ตามขอ 6 ของอนุสัญญาบาเซล ซ่ึงไดแก รัฐผูสงออก ผู
กอกําเนิดของเสีย หรือผูสงออก ตามแตกฎหมายกําหนด
ใหผูใดเปนผูแจง และฝายผูนําเขานั้น ผูจะตองรับผิดจึง
ไดแก รัฐผูนําเขา ผูนําเขา หรือผูกําจัด ตามแตกรณีขึ้นอยู
กับการครอบครองของเสีย หากของเสียอยูในความ
ครอบครองของผูใด ผูนั้นตองรับผิด



2) ความรับผิด
2.1) ตาม Article 4 ขอ 1 ของพิธีสารบาเซลใชหลัก

ความรับผิดโดยเครงครัด โดยกําหนดให “ผูครอบครอง
ของเสียอันตราย” ตองรับผิดในความเสียหายจาก “การ
เคล่ือนยาย” ของเสียอันตรายตั้งแตขั้นตอนของการขนถาย
จากรัฐผูสงออกจนถึงผูกําจัดในรัฐผูนําเขา ในกรณีตอไปนี้

1. รัฐผูสงออก รัฐผูนําเขา รัฐผูนําผานซ่ึงไดแจง
การเคล่ือนยายขามแดน ตองรับผิดจนกวาผูกําจัดจะไดเขา
ครอบครองของเสียนั้น

2. หากรัฐผูสงออกไมไดแจง ผูสงออกตองรับผิด
จนกวาผูกําจัดจะไดเขาครอบครองของเสียนั้น

2.2) ตามขอ 5 ของพิธีสารบาเซลใชหลักความรับ
ผิดตามพ้ืนฐานความผิดสําหรับกรณีการขนสงของเสีย
อันตรายขามแดน ในกรณีตอไปนี้

1. ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาที่
อนุวัติการ

2. กระทําหรือละเวนการกระทําโดยประมาท
3) ขอยกเวนความรับผิด

ตาม Article 4 ขอ 5 ของพิธีสารบาเซลกําหนดใหผู
ที่จะตองรับผิด มีภาระการพิสูจนขอยกเวนความรับผิดไว
4 กรณี คือ

3.1) ความเสียหายที่เปนผลมาจากความขัดแยงทาง
อาวุธ ศัตรู สงครามกลางเมือง หรือการกอกบฏ

3.2) ความเสียหายที่ เปนผลจากปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ไมอาจหลีกเล่ียง คาดการณ
หรือตานทานได

3.3) ความเสียหายที่เปนผลซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติ
ตามมาตรการบังคับของหนวยงานรัฐที่มีอํานาจหนาที่ที่
ความเสียหายนั้นเกิดขึ้น

3.4) ความเสียหายที่เปนผลซ่ึงเกิดจากการกระทําที่
มิชอบโดยเจตนาของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่ไดรับความ
เสียหายนั้นเอง

4) การประกันภัยและหลักประกันทางการเงิน
ตาม Article 14 ขอ 1 พิธีสารบาเซลกําหนดเรื่องผูมี

หนาที่ตองทําประกันภัยและจัดใหมีหลักประกันทาง
การเงินไววา ผูที่ตองรับผิดภายใตขอ 4 ตองจัดใหมีการ
ประกันภัย พันธบัตร หรือหลักประกันทางการเงินอื่น
ตลอดระยะเวลาของความรับผิดโดยมีวงเงินไมนอยกวาขั้น
ต่ําสุดดังระบุในวรรค 2 ของภาคผนวก ข

5) เขตอํานาจศาล
Article 17 พิธีสารบาเซลกําหนดเรื่องการฟองคดี

ในประเด็นศาลผูมีอํานาจพิจารณาคดีไววา ในการเรียกรอง
คาเสียหายนั้น อาจฟองรองยังศาลของภาคีคูสัญญาได
ตอเม่ือเปนศาลในเขตที่

1) ความเสียหายไดเกิดขึ้น
2) เหตุการณไดเกิดขึ้น
3) จําเลยมีถ่ินที่อยูตามปกติหรือสถานประกอบ

ธุรกิจหลัก
6) การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษา

Article 21 ขอ 1 พิธีสารบาเซลกําหนดเรื่องการยอมรับ
และการบังคับตามคําพิพากษาไววา คําพิพากษาของศาลซ่ึง
บังคับไดในรัฐตนกําเนิดและไมอยูภายใตการบังคับของ
การทบทวนทั่วไปในรัฐภาคีคูสัญญานั้น จะมีผลใชบังคับ
ไดตอเม่ือไดปฏิบัติครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนดไว
เวนแตกรณีตอไปนี้

1) คําตัดสินไดมาโดยการฉอฉล
2) ผูถูกฟองมิไดรับการแจงอยางเหมาะสมและไมมี

โอกาสตอสูคดีอยางสมควร
3) คําตัดสินที่ไมสอดคลองกับที่ไดตัดสินในคดีกอน

ซ่ึงมีเหตุและคูกรณีเดียวกัน
4) คําตัดสินขัดตอนโยบายสาธารณะของภาคี

คูสัญญา

บทวิเคราะหกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
ของเสียอันตรายและการกําจัดตามพิธีสารบาเซล

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
1) บุคคลผูตองรับผิด

พิธีสารบาเซลไดกําหนดตัวบุคคลผูตองรับผิดไว
อยางชัดเจนโดยแบงออกเปน 3 กรณี ไดแก ผูรับผิดกรณี
สงออก ผูรับผิดกรณีนําเขา และผูรับผิดกรณีสงผาน

ซ่ึงไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะแตไดปรับใชกฎหมาย
ในเรื่องละเมิด (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
420 และมาตรา 437 วรรคสอง) และมาตรา 96 พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
โดยมาตรา 96 ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไดกําหนดตัว
บุคคลผูตองรับผิดโดยรวมถึงเจาของและผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ ในขณะที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 กําหนดตัวบุคคลผูตองรับผิดไวกวางกวา



โดยรวมผูที่เก่ียวของในวัตถุอันตรายนั้นตั้งแตผูผลิต ผูนําเขา
ผูขนสง ผูขาย ผูสงมอบ รวมถึงนายจาง ตัวการและผูวาจาง
ในกิจการที่เก่ียวของกับวัตถุอันตรายนั้น (มาตรา 63, 64, 65
และ 66)

2) ความรับผิด
พิธีสารบาเซลกําหนดหลักเกณฑความรับผิดไวโดย

แบงออกเปน 2 กรณี คือ ความรับผิดโดยเครงครัด (Strict
Liability) ใชกับกรณีกิจกรรมที่มีลักษณะเปนอันตรายหรือ
อาจเกิดอันตรายไดงาย โดยภาระการพิสูจนตกแกจําเลย
เปนหลัก และความรับผิดตามพ้ืนฐานความผิด (Fault-
Based Liability) ในความเสียหายกรณีทั่วไปที่โจทกตอง
พิสูจนถึงความจงใจ หรือประมาท หรือการงดเวนกระทํา
การของจําเลยเปนเหตุใหโจทกตองเสียหายอยางไร

ในขณะที่กฎหมายของไทยมีบทบัญญัติที่สามารถ
นํามาปรับใชแกกรณีไดบาง กลาวคือ

2.1) กรณีความรับผิดตามพ้ืนฐานความผิด ไดแก
มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา
97 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535

2.2) กรณีความรับผิดโดยเครงครัด ไดแก มาตรา 437
วรรคสอง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 69
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และมาตรา 96
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535

แตคํานิยาม “ทรัพยอันตราย” หรือ “วัตถุอันตราย”
ตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือคํานิยาม
คําวา “มลพิษ” ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ยังไมสอดคลอง
กับคําวา “ของเสียอันตราย” ตามพิธีสารบาเซล

3) ขอยกเวนความรับผิด
พิธีสารบาเซลกําหนดขอยกเวนความรับผิดไว

ครอบคลุมถึงสงครามกลางเมือง การกอกบฏ ปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ การปฏิบัติตามมาตรการบังคับ
ของหนวยงานของรัฐที่ความเสียหายเกิดขึ้น รวมถึงกรณี
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําที่มิชอบโดยเจตนาของ
บุคคลที่สาม

ในขณะที่ขอยกเวนความผิดตามกฎหมายของไทย
ยังไมสอดคลองกับพิธีสารบาเซล กลาวคือ

3.1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 437
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กําหนด
ขอยกเวนไวเพียง 2 กรณี คือ เหตุสุดวิสัย หรือเนื่องจาก
ความผิดของผูเสียหายเอง

3.2) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดขอยกเวนความรับ
ผิดไวคอนขางสอดคลองกับพิธีสารบาเซล แตยังขาด
ขอยกเวนเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการบังคับของหนวยงาน
ของรัฐที่ความเสียหายเกิดขึ้น กับเรื่องความเสียหายที่เกิด
จากการกระทําที่มิชอบโดยเจตนาของบุคคลที่สาม

4) คาเสียหายและการชดเชยเยียวยา
การจายคาสินไหมทดแทนตามพิธีสารบาเซล

เปนไปตามลําดับขั้นโดยนําหลักการประกันภัยมาใช
ในขณะที่กฎหมายไทยใชหลักเกณฑทั่วไปในเรื่องละเมิด
โดยรับผิดตามความเสียหายที่แทจริง โดยมีอายุความ 1 ป
ตามหลักละเมิด และ 10 ป ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงหาก
ใชสิทธิเรียกรองตามพิธีสารบาเซลจะมีอายุความ 5 ป และ
10 ปแลวแตกรณี

5) การประกันภัยและหลักประกันทางการเงิน
พิธีสารบาเซลกําหนดใหตองมีการประกันภัยหรือ

หลักประกันทางการเงินอื่นที่ใหความคุมครองตลอด
ระยะเวลาความรับผิดโดยมีมูลคาความคุมครองไมนอยกวา
ขีดจํากัดขั้นต่ําดังที่ระบุไวในภาคผนวก ข.

ในขณะที่ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ. 2534 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะประกันภัยของไทยคุมครองตัวทรัพยที่เอาประกัน
ซ่ึงไดแกของเสียอันตรายนั้น แตไมครอบคลุมถึงความ
เสียหายอื่นที่เกิดจากการเคล่ือนยายของเสียอันตรายนั้น
รวมถึงความเสียหายของส่ิงแวดลอม หรือหากมีการนําของ
เสียออกจากทาเรือไปยังสถานที่กําจัด ในการขนสงทางบก
หรือโดยรถยนตบรรทุกซ่ึงจะตองจัดทําประกันภัยชนิด
ตางๆ ทั้งการประกันภัยภาคบังคับและการประกันภัยภาค
สมัครใจ

6) เขตอํานาจศาล
ในเรื่องเขตอํานาจศาลนั้น พิธีสารบาเซลครอบคลุม

ศาลของรัฐที่เปนภาคีคูสัญญาไดตอเม่ือเปนศาลในเขตที่
1) ความเสียหายไดเกิดขึ้น



2) เหตุการณไดเกิดขึ้น
3) จําเลยมีถ่ินที่อยูตามปกติหรือสถานประกอบ

ธุรกิจหลัก
ในขณะที่เขตอํานาจของศาลไทยเปนไปตามหลัก

ทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 4
และพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.
2481 ที่วาคําฟองนั้น ใหเสนอตอศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตศาลหรือตอศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ทั้งนี้ ไม
วาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไมก็ตาม

7) การยอมรับและการบังคับตามคําพิพากษา
พิธีสารบาเซลกําหนดเรื่องการยอมรับและบังคับ

ตามคําพิพากษาไววา พิพากษาของศาลซ่ึงบังคับไดในรัฐ
ตนกําเนิด จะมีผลใชบังคับในรัฐภาคีอื่นไดเม่ือไดปฏิบัติ
ครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดยมีขอยกเวนในกรณี
คําตัดสินไดมาโดยการฉอฉล หรือผูถูกฟองมิไดมีโอกาส
ตอสูคดีอยางสมควร หรือคําตัดสินที่ไมสอดคลองกับคดี
กอนซ่ึงมีเหตุและคูกรณีเดียวกัน หรือที่ขัดตอนโยบาย
สาธารณะของรัฐภาคี

ปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดที่ใหอํานาจ
ศาลยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลแหงรัฐอื่นได
ซ่ึงถือวามีผลกระทบตออํานาจอธิปไตยทางศาลของประเทศ
ดังที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ไดบัญญัติรับรองถึงอธิปไตยทางศาลของประเทศไวใน
มาตรา 1973 วาอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
รวมถึงการบังคับตามคําพิพากษาเปนของศาลไทย ในขณะ
ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยไมมี
บทบัญญัติในการยอมรับการบังคับคดีตามคําพิพากษาของ
ศาลแหงรัฐอื่น ซ่ึงอํานาจเชนวานี้ถือเปนอํานาจเด็ดขาดใน
อธิปไตยของศาลไทย ซ่ึงจะตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญใน
ประเด็นดังกลาว หากประเทศไทยประสงคจะเขารวมใน
พิธีสารฯ รวมถึงการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงใหศาลไทยยอมรับบังคับตามคําพิพากษาของ
ศาลตางประเทศดวย เพราะปจจุบันประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมีเพียงบทบัญญัติใหศาลใหความรวมมือ

3 มาตรา 197 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอง
ดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย
และในปรมาภิไธยพระมหากษัตริย

ในการดําเนินคดีของศาลตางประเทศเทานั้น ซ่ึงไมครอบคลุม
ถึงการยอมรับบังคับตามคําพิพากษา หากไมแกไขบท
บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงศาลไทย
ก็อาจไมยอมรับบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศ
ก็เปนได

ผลดีและผลเสียของการเขาเปนภาคีพิธีสารบาเซล
1) ผลดี

1. มีการกําหนดตัวผูรับผิดไวอยางชัดเจน ไดแก
ผูครอบครองของเสียอันตรายนั้นไมวาจะอยูในชวงขั้นตอน
ของการขนสงหรือการกําจัด ผูเสียหายมีโอกาสจะไดรับ
การชดใชมากขึ้น อีกทั้งยังตัดภาระการพิสูจนวาใครเปนผู
กอความเสียหายที่แทจริง และยังกําหนดสิทธิในการไลเบี้ย
ไวอีกดวย (ขอ 6 (1) (2) และขอ 8)

2. มีการนําหลักเกณฑเรื่องความรับผิดโดยเครงครัด
มาบังคับใชที่เปนบทสันนิษฐานวาผูครอบครองของเสีย
อันตรายตองรับผิด ทําใหตัดภาระดานการพิสูจนตัว
ผูกระทําและความเสียหาย ซ่ึงในทางปฏิบัติกระทําไดยาก
ในขณะเดียวกันก็ไมสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอ
การคาและการขนสงระหวางประเทศมากนัก เนื่องจากยังมี
ขอยกเวนของหลักดังกลาว (ขอ 4)

3. มีการจํากัดความรับผิดและคาเสียหายโดยกําหนด
วงเงินเพ่ือชดใชความเสียหายในกรณีการขนสงที่ไมผิด
กฎหมาย เปนหลักประกันตอทั้งผูขนสงและผูเสียหาย
ไดรับหลักประกันวาจะไดรับการชดใชภายในวงเงินที่
กําหนดจากจํานวนเงินที่จะตองวางประกัน (ขอ 14 (1))

4. กําหนดใหมีการประกันภัยหรือหลักประกันทาง
การเงินอื่น ซ่ึงเปนมาตรการในการปองกันความเสียหายที่
หากจะมีในภายหนา และชวยเสริมความสามารถในการ
ชดใชคาเสียหายของผูที่ตองรับผิด (ขอ 14 และ 15)

5. เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใชสิทธิทางศาล
ของผูเสียหาย หากผูกอใหเกิดความเสียหายมิไดมีทรัพยสิน
ใดๆ อยูในเขตอํานาจศาลของรัฐภาคีที่ไดมีการฟองคดีขึ้น
ผูเสียหายสามารถนําคําพิพากษาของศาลของรัฐภาคีนั้นไป
บังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูที่กอใหเกิดความเสียหายใน
รัฐภาคีอื่นๆ ไดโดยเพียงแตปฏิบัติตามหลักเกณฑในการ
บังคับคดีของรัฐภาคีเหลานั้น โดยไมจําเปนตองฟองเปนคดี
ขึ้นใหม (ขอ 21)



6. มีหลักประกันในการชดใชความเสียหายอยาง
เพียงพอ หากการชดใชภายใตพิธีสารบาเซลไมเพียงพอ
สามารถนําเอามาตรการหรือกลไกอื่นๆ มาใชบังคับใหจน
เพียงพอและทันที (ขอ 15)

7. กอให เ กิดความรวมมือในเวทีก ารคาระหวาง
ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายในเรื่องความรับ
ผิดเพ่ือความเสียหายจากการขนสงของเสียอันตรายขาม
แดนตาม

2) ผลเสีย
1. จากพันธกรณีในเรื่องการประกันภัยและหลัก

ประกันทางการเงิน จะเปนการเพ่ิมภาระทางการเงินแกผู
ครอบครองของเสียอันตรายทั้งผูขนสง หรือผูรับกําจัดของ
เสียอันตราย จากการที่จะตองจัดหาประกันภัยหรือ
หลักประกันทางการเงินอื่นๆ อาจสงผลกระทบตอตนทุน
การประกอบธุรกิจของผูประกอบการได

2. อาจมีการขนสงของเสียอันตรายเขาสูประเทศไทย
เพ่ือนํามากําจัดภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากอาจเปน
ชองทางสําหรับการประกอบธุรกิจรีไซเคิลของเสียอันตราย
เพ่ือนํากลับมาใชใหม หากมีการจัดการที่ไมรัดกุมหรือ
ความหยอนประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
ประเทศไทยจะกลายเปนที่รองรับของเสียอันตรายเหลานั้น
อยางหลีกเล่ียงมิได

3. กอใหเกิดพันธกรณีแกประเทศไทย ในการอนุวัตร
การพิธีสารบาเซล ในการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่เก่ียวของ หรือจัดทํากฎหมายใหม ตลอดจนการ
จัดตั้งองคกรหรือหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการจัดการ
ของเสียอันตรายเพ่ิมขึ้น

4. กรณีขอพิพาทความเสียหายจากการเคลื่อนยาย
ของเสียอันตรายเกิดขึ้นในระหวางประเทศที่ เปนภาคี
สมาชิก กับประเทศที่ไมเปนภาคีสมาชิก อาจเกิดความ
แตกตางในการปรับใชกฎหมายเพ่ือเรียกรองคาเสียหาย ใน
เรื่องความรับผิด การคํานวณคาเสียหาย รวมทั้งการฟองคดี
ในรัฐเหลานั้นที่อาจมีความแตกตางในรูปแบบและระบบ
ของกฎหมายได

5. ความเสียหายจากการเคล่ือนยายของเสียอันตราย
นอกจากมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และทรัพยสินของ
มนุษยแลว ยังอาจสรางความเสียหายตอส่ิงแวดลอม
รวมถึงระบบนิเวศของพืชและสัตวตามธรรมชาติไดอีก

ดวย บางกรณีขอบเขตความเสียหายอาจมีผลกระทบเปนวง
กวาง และสะสมตกคางอยูในธรรมชาติเปนเวลานาน ทําให
ประสบความยากลําบากในการจัดการความเสียหายที่วานี้

ขอเสนอแนะ
1) คํานิยามของเสียอันตราย

จากผลการวิจัยผูวิจัยพบวา คํานิยามศัพทของเสีย
อันตรายยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซลที่ครอบคลุม
ของเสียอันตรายประเภทตางๆ ไวอยางกวางขวางครบถวน
จึงเห็นควร

1.1) กําหนดนิยามคําวา “ของเสียอันตราย” ในคํา
นิยามของกฎหมายภายในของไทยที่ เ ก่ียวของ ไดแก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ใหสอดคลอง และครอบคลุมของเสียอันตรายตามบัญชี
แนบทายอนุสัญญาบาเซล

1.2) แกไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ให
สอดคลองกับบัญชีแนบทายอนุสัญญาบาเซล

2) ความรับผิดและขอยกเวนความรับผิด
ผลการวิจัยพบวา มีขอจํากัดในการปรับใชกฎหมาย

ภายในในเรื่องความรับผิดและขอยกเวนความรับผิด
เนื่องจากคํานิยามศัพทในกฎหมายที่ เ ก่ียวของ ยังไม
สอดคลองกับคํานิยามในบัญชีแนบทายของอนุสัญญาบาเซล
จึงเห็นควร

2.1) กําหนดคํานิยาม “ทรัพยอันตราย” หรือ “วัตถุ
อันตราย” ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ
คํานิยามคําวา “มลพิษ” ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหสอดคลอง
กับคําวา “ของเสียอันตราย” ตามพิธีสารบาเซล ทั้งนี้
เพ่ือใหกลไกความรับผิดและผูที่ตองรับผิดตามกฎหมายที่
เก่ียวของสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2) แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 63 พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และมาตรา 96 พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องเหตุ
ยกเวนความรับผิดกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลมา
จากความผิดของบุคคลภายนอก และจากการปฏิบัติตาม
มาตรการบังคับของหนวยงานของรัฐ



3) ความเสียหายและการชดเชยเยียวยา
จากผลการวิจัย ผู วิจัยพบความเสียหายและการ

ชดเชยเยียวยาโดยเฉพาะอยางย่ิงในความเสียหายที่เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม จึงเห็นควรมีมาตรการตอไปนี้

3.1) กําหนดเรื่องการคิดคาเสียหายดานส่ิงแวดลอม
ที่เกิดจากของเสียอันตรายไวในกฎหมายเฉพาะ ไดแก
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535

3.2) การคิดคาเสียหายดานส่ิงแวดลอม ควรกําหนด
เกณฑขั้นต่ําของความเสียหายแตละประเภทใหสอดคลอง
กับที่ระบุไวในอนุสัญญาบาเซล

4) การประกันภัยและหลักประกันทางการเงิน
ผลการวิจัยพบวา การประกันภัยและหลักประกัน

ทางการเงินในความเสียหายตอส่ิงแวดลอม ยังขาดมาตรการ
ทางกฎหมายในกรณีการขนสงของเสียอันตรายขามแดน
และภายในประเทศ จึงเห็นควร

4.1) กําหนดหลักเกณฑการประกันภัยความเสียหาย
ตอส่ิงแวดลอมไวใน พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ. 2534

4.2) กําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือทางการเงิน
สําหรับผูประกอบการรายยอยไวในกองทุนส่ิงแวดลอม
หรือหลักประกันทางการเงินอื่น เชน พันธบัตร เพ่ือเปน
หลักประกันทางการเงินแกผูที่ตองรับผิดในความเสียหาย
ดังกลาว

5) เขตอํานาจศาลและการบังคับตามคําพิพากษา
ผลการวิจัยพบวา เขตอํานาจศาลและการบังคับตาม

คําพิพากษา เปนอุปสรรคตอการจัดการขอพิพาทที่เกิดจาก
การขนสงของเสียอันตรายขามแดน จึงเห็นควร

แกไขมาตรา 34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงใหศาลใชดุลพินิจยอมรับบังคับตามคําพิพากษาของ
ศาลตางประเทศไดใหสอดคลองกับพันธกรณีตามพิธีสาร
บาเซล ทั้งนี้ พึงพิจารณาถึงผลกระทบตอรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในเรื่องอํานาจการพิพากษา
คดีของศาลไทยใหนอยที่สุด

6. ผลกระทบทางการเงินตอผูประกอบการ
ผลการวิจัยพบวา การประกันภัยและหลักประกัน

ทางการเงิน จะเปนการเพ่ิมภาระทางการเงินแกผูขนสง
หรือผูรับกําจัดของเสียอันตราย จึงเห็นควร

6.1) กําหนดหลักเกณฑการประกันภัยความเสียหาย
ตอส่ิงแวดลอมไวในพระราชบัญญัติการรับขนของทาง
ทะเล พ.ศ. 2534 โดยเนนการประกันภัยภาคสมัครใจแกผูที่
เก่ียวของกับของเสียอันตรายที่จะกระจายความเส่ียงความ
รับผิดชอบในคาเสียหายนั้น

6.2) กําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือทางการเงิน
สําหรับผูประกอบการรายยอยไวในกองทุนส่ิงแวดลอม
หรือใหกูยืมแกผูที่ตองรับผิดในความเสียหายดังกลาว

7. ผลกระทบจากการนําของเสียอันตรายเขามากําจัด
ภายในประเทศ

ผลการวิจัยพบวา การนําของเสียอันตรายเขามากําจัด
ภายในประเทศ อาจทําใหประเทศไทยกลายเปนที่รองรับ
ของเสียอันตราย หากมีการจัดการที่ไมรัดกุมหรือความ
หยอนประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย จึงเห็นควร

7.1) กําหนดหลักเกณฑการจัดการของเสียอันตราย
จากโรงงานอุตสาหกรรม แยกตามประเภทและชนิดของ
ของเสียอันตราย โดยเฉพาะไวในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535

7.2) กําหนดหลักเกณฑการรีไซเคิลส่ิงของหรือ
วัสดุใชแลว พรอมทั้งขอหามการนําของเสียอันตรายมา
รีไซเคิล

8. ผลกระทบทางกฎหมายจากการอนุวัตรการพิธีสาร
บาเซล

ผลการวิจัยพบวา ในการอนุวัตรการพิธีสารบาเซล
ประเทศไทยตองปรับปรุงแกไขกฎหมายและองคกรที่
เก่ียวของเพ่ือรองรับพันธกรณีตามพิธีสารดังกลาว จึงเห็น
ควร

8.1) ปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในที่เก่ียวของกับ
ความรับผิดและคาเสียหายใหสอดคลองกับพิธีสารบาเซล
ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

8.2) ปรับปรุงแกไขโครงสรางองคกร บทบาทและ
อํานาจหนาที่ขององคกรที่เก่ียวของ ไดแก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีบทบาทในฐานะองคกรผูมีอํานาจ (Competent
Authority) พรอมทั้งมาตรการในการประสานงานขององคกร
เหลานั้น



9. ผลกระทบตอการจัดการขอพิพาท
ผลการวิจัยพบวา กรณีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวาง

ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกกับประเทศที่ไมเปนภาคีสมาชิก
อาจเกิดความแตกตางในการปรับใชกฎหมายเพ่ือเรียกรอง
คาเสียหาย รวมทั้งการฟองคดีในรัฐเหลานั้นได จึงเห็นควร

ปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในที่เก่ียวของกับความ
รับผิด คาเสียหาย การชดเชยเยียวยา และการบังคับตามคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ ใหสอดคลองกับพิธีสารบาเซล
ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการฟองและการ
บังคับคดี โดยใหศาลไทยยอมรับบังคับคดีตามคําพิพากษา
ของศาลตางประเทศไดอยางจํากัดในบางกรณี อาทิ ความ
เสียหายเกิดในประเทศที่มิไดเปนภาคีแตมีความเก่ียวเนื่อง
หรือกระทบตอประเทศไทย เปนตน

10. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบความเสียหายตอ

ส่ิงแวดลอมจากการเคล่ือนยายของเสียอันตราย มีผลกระทบ
ในวงกวาง มูลคาความเสียหายคอนขางสูง ทําใหยากลําบาก
ตอการจัดการ จึงเห็นควร

10.1) กําหนดหลักเกณฑความรับผิดในความ
เสียหายตอส่ิงแวดลอมไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ . 2535 และ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พรอมทั้งกําหนด
คํานิยามของคําวา “ความเสียหายทางส่ิงแวดลอม” ไวใน
กฎหมายเหลานี้

10.2) กําหนดหลักเกณฑการประกันภัยความ
เสียหายตอส่ิงแวดลอมไวในพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 ใหครอบคลุมถึงความเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
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