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บทคัดยอ 

อนุสัญญาบาเซลมีขอกําหนดหามรัฐภาคีของอนุสัญญาฯ สงออกของเสียอันตราย เวนแตจะไดรับความเห็นชอบเปน
หนังสือจากประเทศปลายทาง และรัฐผูสงออกของเสียอันตรายมีหนาที่ตองตรวจสอบใหมั่นใจวาประเทศปลายทางมีความ 
สามารถในการจัดการของเสียอันตรายไดโดยไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดทําระบบเอกสาร
กํากับการขนยายของเสียอันตราย กระบวนการแจงใหรัฐผูนําเขายินยอมลวงหนาถึงการสงออกซึ่งของเสียอันตรายจากรัฐ
ภาคีตนทาง และรัฐภาคีมีหนาที่ตองจัดตั้งหนวยงานที่มีอํานาจในการรับแจงการขนยาย แจงผลการอนุญาตหรือหามขนยาย 
ติดตามตรวจสอบการบรรจุหีบหอและการขนสงของเสียอันตรายขามแดน และควบคุมการจัดการของเสียอันตรายภายใน 
ประเทศ และจัดตั้งศูนยประสานงานในการรับและสงขอมูลที่เกี่ยวของตามพันธะกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญาฯ แมวา
อนุสัญญาบาเซลจะไมหามรัฐภาคีคาหรือสงออกของเสียอันตรายก็ตาม แตผลของอนุสัญญาดังกลาวทําใหการสงออกของ
เสียอันตรายไปยังประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่เปนรัฐภาคีไมสามารถทําไดอยางเสรีเหมือนกอน จึงมีการลักลอบนําเขา
ของเสียอันตรายจากประเทศอุตสาหกรรมเขามาทิ้งยังประเทศที่กําลังพัฒนาอยูเปนระยะๆ และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆ 
ป เปนเหตุใหประเทศเหลานั้นตองเสียคาใชจายในการกําจัดและสงกลับคืนประเทศตนทาง รวมถึงความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศอีกดวย 

ดังนั้น จึงไดมีการศึกษาทบทวนถึงประสิทธิภาพของกฎหมายที่ประเทศไทยตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซล 
ขณะที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 วายังคงมีความเหมาะสมเพียงพอในการแกไขปญหาการ
ขนยายของเสียอันตรายขามแดนหรือไม รวมทั้งศึกษาถึงแนวทางและนโยบายในการหามนําเขาของเสียอันตรายเพื่อปองกัน
ไมใหประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุมประเทศที่เปนสมาชิกขององคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาใช
ประเทศไทยเปนแหลงรองรับของเสียอันตราย 
 
ABSTRACT 

The substance of the Basel Convention is to prohibit the State parties to the Convention from exporting 
hazardous wastes unless approved in writing by the destination country and to impose a duty of inspection on the 
State of export to ensure that the destination country is capable of managing hazardous wastes without harming 
the environment.  The Convention also requires the certification of the carriage of hazardous wastes, the 
notification to the State of import for its prior consent to the export of hazardous wastes from the country of 
origin, and the designation and establishment by State parties of the competent authority to be informed of the 
carriage, to permit or prohibit the carriage, to inspect the package and transboundary carriage of hazardous 
wastes, and to control domestic management of hazardous wastes, and of the focal point to receive and send 
relevant information in accordance with the obligations specified in the Basel Convention.  Although the 
Convention does not per se prohibit State parties from trading or exporting hazardous wastes, its effect is that the 
                                                 

1 ผลการศึกษาโครงการจัดทํารางกฎหมายรองรับการดําเนินงานภายใตอนุสัญญาบาเซล เปนลิขสิทธิ์ของกรมควบคุมมลพิษ ผูใดจะทําซ้ํา 
ดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชนจะตองไดรับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษกอน 



 

export of hazardous wastes to another country, especially the State party, can not be done freely as before.  This 
has resulted in the smuggling of hazardous wastes from industrialized countries to be dumped in developing 
countries periodically and the trend is that it will increase every year.  This has caused the latter countries to pay 
for the disposal and the return of those wastes to the country of origin, as well as for the damage to their 
economy and environment. 

To prevent such a problem, there ought to be a study and review of the effectiveness of the Thai legislation 
for the implementation of the Basel Convention, to which Thailand became party on 24 November 1997, to see 
whether it is still appropriate and sufficient for solving the problems regarding transboundary trafficking of 
hazardous wastes, as well as a study of guidelines and policies for the prohibition of the import of hazardous 
wastes to prevent the industrialized countries, particularly the Organization of Economic Co-operation and 
Development from using Thailand as a place for dumping hazardous wastes.  
บทนํา 

อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขาม
แดนของของเสียอันตรายและการกําจัด เปนกฎหมายสิ่ง 
แวดลอมระหวางประเทศที่มีความมุงหมายเพื่อควบคุมการ
ขนสงของเสียอันตรายขามประเทศใหเปนไปอยางมีระบบ 
ทั้งการบริหารจัดการ การขนสง และการกําจัดใหมีประสิทธิ-
ภาพสรางความปลอดภัยตอมนุษย พืช สัตว และสิ่งแวดลอม 
ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีสมาชิกของอนุ-
สัญญาบาเซล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยมีผล
บังคับใชต้ังแตวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 

จากการลงนามในอนุสัญญาดังกลาว ทําใหประเทศไทย
ตองดําเนินการตามพันธะกรณีตามที่กําหนดไว ซึ่งเมื่อเวลา
ผานไปจําเปนจะตองมีการทบทวนขอเท็จจริง และขอมูล
ตางๆ เพื่อนํามาประเมินผล ซึ่งก็ไดแก การศึกษาขอเท็จจริง
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตราย ในประเทศ
ไทยทําการศึกษาสํารวจ วิเคราะหกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อนํามาจัดทําแนวทางแกไขปญหา
กฎหมายการบริหารจัดการและการดําเนินการตามอนุสัญญา
บาเซล ตลอดจนเสนอกลยุทธตางๆ เพื่อการควบคุมการ
นําเขาและการสงออกของเสียอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ
การบริหารจัดการของเสียอันตรายขามพรมแดนและการ
กําจัดสําหรับประเทศไทยตอไป  

 
คําจํากัดความของของเสียอันตราย 

ของเสียอันตรายตามคํานิยามของอนุสัญญาบาเซล  
หมายถึง สารหรือวัตถุซึ่งถูกกําจัดหรือเจตนาจะกําจัดหรือ
ตองการกําจัดโดยบทบัญญัติของกฎหมายแหงชาติ ทั้งนี้ 
ตามที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อของเสียอันตรายแนบทายอนุ-
สัญญาฯ  

 

องคการสหประชาชาติไดจําแนกสารอันตรายตาม
สภาพความเสี่ยงของสารอันตรายนั้นๆ โดยแบงออกไดเปน 
9 ประเภท ดังนี้ คือ สารระเบิดได (Explosives) กาช (Gases) 
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) ของแข็งไวไฟ สารที่
ลุกไหมไดเอง และสารที่สัมผัสกับน้ําแลวใหกาซไวไฟ สาร
ออกซิไดส และสารอินทรียเปอรออกไซด (Oxidizing and 
Organic Peroxides Substances) สารพิษและสารติดเชื้อ วัสดุ
กัมมันตรังสี (Radioactive Materials) สารกัดกรอน (Corrosive 
Substances) และวัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด  (Miscellaneous 
Dangerous Substances and Articles) 

 
การจัดการของเสียอันตราย 

1)  การจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ 
 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเปนเจาพนัก 

งานผูมีอํานาจ (Competent Authority) มีหนาที่รับผิดชอบ
พิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนําเขา สงออก 
หรือนําผานของเสียอันตรายขามแดน กําหนดมาตรการ
ทางดานกฎหมาย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและควบ 
คุมการนําเขาสงออกใหอยูภายใตขอกําหนดในอนุสัญญา  
บาเซลฯ 

 2.  กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเปนศูนยประสานงาน 
(Focal - Point) มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้คือ รับและแจงขอมูล
ใหแกฝายเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลฯ ใหทราบถึง แจกจาย
ขาวสารภายในประเทศ ประสานงานกับฝายเลขาธิการอนุ-
สัญญาบาเซลฯ องคกรระหวางประเทศ และประเทศภาคี
สมาชิกที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญา
บาเซล 

 3.  หนวยงานปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
 - กรมศุลกากร ควบคุม ตรวจสอบใหผูประกอบ 

การนําเขา สงออก หรือนําผานของเสียอันตรายรวมทั้งของ



 

ติดตัวผูโดยสาร ดําเนินการนําเขาและสงออกใหเปนไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 - กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ควบคุม
พิจารณาอนุญาตใหขนถายของเสียอันตรายใหเปนไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 - การทาเรือแหงประเทศไทย ควบคุม ตรวจสอบ 
และพิจารณาอนุญาตการจอดเรือเทียบทาและการขนถาย
ของเสียอันตรายใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

2)  การประสานงานระหวางองคกรตางประเทศ 
 การประสานงานกับสํานักเลขาธิการบาเซล เปน

การประสานงานที่จะตองดําเนินการตามพันธะกรณีของ
อนุสัญญาบาเซล เพื่อใหการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเคลื่อนยายของเสียอันตรายและการกําจัดเปนไปอยาง
ถูกตองไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

 การประสานงานกับประเทศภาคีสมาชิก เปนการ
ประสานงานตามพันธกรณีที่กําหนดไวตามอนุสัญญาบา
เซล ไดแก การแจงการขนสงของเสียอันตรายที่ผิดกฎหมาย 

และการประสานการนํากลับ การประสานความรวมมือใน
ลักษณะนี้ ไดรับความรวมมืออยางดีไมวาเปนการขนสงของ
เสียอันตรายโดยผิดกฎหมายเขามายังประเทศไทย หรือการ
ประสานใหไทย ประสานผูขนสงหรือสงออกของเสียไป
นอกประเทศ 

 การประสานงานกับองคกรตางประเทศอื่นๆ เปน
การประสานงานที่เปนไปตามอนุสัญญาบาเซล Article 4 h 
โดยรวมมือกับองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ในการเผยแพร
ขอมูลความรูเกี่ยวกับของเสียอันตราย อนุสัญญาบาเซลได
กําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินการในการนําเขา
และสงออกของเสียอันตรายวาจะตองไดรับความยินยอม
จากประเทศปลายทาง ตลอดจนการตรวจสอบถึงความ 
สามารถในการกําจัดของประเทศนั้น ซึ่งอนุสัญญาฯ ได
กําหนดกรอบการดําเนินการการประสานงาน และบทบาท
หนาที่ขององคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตราย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศของภาคีสมาชิกไว ราย 
ละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 1 

 

 
แผนภูมิท่ี 1 บทบาทหนาที่ขององคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการของเสียอันตรายภายในและภายนอกประเทศ 



 

สภาพปญหาการจัดการของเสียอันตราย 
1)  โครงสรางของกฎหมายและระบบบริหารราชการ  

 โครงสรางของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ของเสียอันตรายแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กฎหมายที่มีวัตถุ 
ประสงคในการจัดการของเสียอันตรายโดยตรง กับกฎหมาย
อื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวของกับการจัดการของเสีย ทําใหการ
จัดการของเสียอันตรายเกี่ยวโยงไปถึงกฎหมายหลายฉบับ 
เกิดความซ้ําซอนในการจัดการ ประกอบกับกฎหมายแตละ
ฉบับไดรองรับสถานะและบทบาทของสวนราชการใน
ลักษณะการรวมศูนยอํานาจ และแยกสวนการบริหารจัดการ 
กฎหมายที่มีอยูจึงมีความแตกตางในมาตรฐานการจัดการ
และการควบคุม ขาดการประสานระหวางหนวยงาน 

2)  กฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซล 
 1. ความไมชัดเจนของการตีความระหวางของเสีย

หรือสินคาใชแลวตามอนุสัญญาบาเซล ซึ่งประเทศไทยได
ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุ
อันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 รองรับซึ่งยังไมมีความชัด 
เจน มีการนําเอาสินคาใชแลว โดยมีสารพิษปนเปอนหรือ 
ของเสียอันตรายเขามา โดยการสําแดงวาเพื่อนํากลับมาใช 

 2. ยังไมมีหลักเกณฑในการประกันภัยความเสีย 
หาย ที่เกิดจากการขนสงของเสียอันตรายขามแดน การประ 
กันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยคุมครองเพียง
ความเสียหายที่เกิดกับตัวทรัพยสิน ไมครอบคลุมความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากของเสียอันตรายนั้น 

 3. พิธีสารบาเซลมีปญหาเรื่องเขตอํานาจศาลและการ
บังคับตามคําพิพากษา เมื่อศาลมีคําพิพากษาชดใชความ
เสียหายใหโจทกแลว แตไมสามารถบังคับตามคําพิพากษา
นั้นได เนื่องจากจําเลยมิไดมีภูมิลําเนาอยูภายใตเขตอํานาจ
ของศาลที่ตัดสินคดีนั้น หรือคําตัดสินของศาลที่มีเขตอํานาจ
ซึ่งบังคับไดในรัฐตนทางแตไมอยูภายใตบังคับของรัฐภาคี
คูสัญญาซึ่งอาจไดรับการยอมรับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนดในภาคีนั้นแลว หรือการขออนุญาตใหมีการรวมการ
ฟองคดีอันเปนผลจากกระบวนการพิจารณาที่แยกกันของ
ภาคีสมาชิก เพื่อปองกันคําตัดสินที่ไมสอดคลองกัน 

3) ระบบการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอัน-
ตรายขามแดน 

 1. ระบบขอมูลการนําเขาสงออกของกรมศุลกากร
เปนการจัดกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑใชแลว ซึ่งไมสามารถ 
 

จําแนกไดชัดเจนวาเปนของเสียอันตรายหรือไม ไมครอบ 
คลุมตามรายชนิดของกากของเสียหรือกากสารเคมี ทําให
ไมสามารถควบคุมการนําเขาสงออกกากของเสียระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะกรณีการลักลอบนําเขาสงออกกากของ
เสียอยางผิดกฎหมายได 

 2. ระบบควบคุมการนําของเสียอันตรายผานแดน
ในแตละทาเรือ และดานศุลกากรไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
จึงไมสามารถควบคุมการลักลอบนําของเสียอันตรายเขามา
ทิ้งในประเทศไทยได 

4)  ความกาวหนาของธุรกรรมทางการคา 
 1. จากพัฒนาการของอุตสาหกรรม ทําใหมีความตอง 

การวัตถุดิบทดแทนวัสดุที่ไดตามธรรมชาติเพื่อลดตนทุน    
จึงไดมีการนําของเสียกลับมาใชประโยชนในกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ของเสียระหวางโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ
เพิ่มมากขึ้น ขยายไปสูธุรกิจการคาขายกากของเสียหรือ  
สินคาใชแลว ซึ่งอาจมีการปนเปอนของเสียอันตราย และ  
เปนชองวางที่ไมสามารถใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขา
ไปตรวจสอบและควบคุมได  

 2. จากการออกกฎกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 
15) พ.ศ. 2544 กําหนดใหโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยว 
กับการนําผลิตภัณฑที่ไมใชแลว หรือของเสียจากโรงงาน
มาเปนวัตถุดิบโดยผานกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม ทําใหมี
ความตองการการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลผลิตภัณฑเครื่อง  
ใชไฟฟาที่นําเขาจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการ
เพิ่มขึ้นของสารพิษตกคางและกากของเสียจากการคัดแยก
ซาก และทําใหสูญเสียพ้ืนที่ เพื่อใชในการฝงกลบขยะ
เหลานั้น ประกอบกับบางประเทศมีนโยบายกีดกันการนํา 
เขาผลิตภัณฑใชแลวเหลานี้ ทําใหเกิดการลักลอบนําเขา
ของเสียประเภทนี้มากขึ้น 

5)  สภาพปญหาการขนสงของเสียอันตรายโดยผิด
กฎหมาย 

 การนําเขาและสงออกของเสียอันตรายเพื่อกําจัด
นั้น  มีปญหาและอุปสรรคจากการลักลอบนําของเสีย
อันตรายเขามาทิ้งในประเทศไทย เปนปญหาในดานการ
ดําเนินการของหนวยงานและชองวางของกฎหมายที่มีอยู 

 ในการดําเนินการคามพันธกรณีตามอนุสัญญาบา-
เซล ขอแกไข และพิธีสาร ภาคีสมาชิกมีหนาที่ตองจัดระบบ  
 



 

การจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศของตน ใหอยูใน
ระดับมาตรฐาน ในขณะเดียวกันจะตองมีระบบการนําเขา
และสงออกที่สามารถควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนยาย
ของเสียอันตรายขามแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะ
พิจารณาตามขอบเขตของอนุสัญญาฯ ต้ังแต คําจํากัดความ 
การนําเขาและสงออก การจัดการภายในประเทศ การขนถาย
เคลื่อนยาย การบรรจุหีบหอและขนสง การตรวจสอบ การ

เคลื่อนยายขามแดนระหวางประเทศภาคี หนาที่ในการนํา 
กลับเขาประเทศ การกระทําที่ ผิดกฎหมาย การชดใชคา 
เสียหาย และการประกันภัยที่คุมครองการเคลื่อนยายของเสีย
อันตรายขามแดน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามพันธกรณีในอนุสัญญาบาเซล ขอแกไข และ
พิธีสารบาเซล   

 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามอนุสัญญาบาเซล ขอแกไข และพิธีสารบาเซล 
                  อนุสัญญาบาเซลฯ                                                          กฎหมายที่เก่ียวของ 
    
   
 ขอบเขตของอนุสัญญา   
    
   
   
 

คําจํากัดความ 
  

    
   
   
 

การนําเขา – สงออก 
  

    
   
  
 

การจัดการภายในประเทศ 
 

 

    
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

การขนถายเคลื่อนยาย 
 
 
 

 

 

 
 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 
 - พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
      พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

 - พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2543 
 - พ.ร.บ. การสงออกไปนอกและการนําเขามาในอาณาจักรซึ่ง 
       สินคา พ.ศ. 2522 

 - พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

  - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 
 - พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
 - พ.ร.บ.การรับขนสงทางทะเล พ.ศ. 2534 
 - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 



 

  

  
  

 
 

การบรรจุหีบหอและขนสง 
 

    - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2543 
 - พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร 
   ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 
 - พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 (ฉบับที่ 14) 
      พ.ศ. 2535 

  
 

 

 

การตรวจสอบ 

  

    
  

 
การเคล่ือนยายขามแดนระหวาง

ประเทศภาค ี  

 

    
   

 หนาท่ีในการนาํกลับเขาประเทศ   

    
   

 
การกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

  

    
  

การชดใชคาเสยีหาย 

 
 
 

 

 
 

 

 
การประกันภัยท่ีคุมครอง 
การเคล่ือนยายของเสีย 
อันตรายขามแดน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  - ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
  - พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
  - พ.ร.บ.การขนสงทางทะเล พ.ศ. 2534 
  - พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 

 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2543 

 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาในอาณาจักร 
    ซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 
 - พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2543 

 - ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
    - พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
   พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.การขนสงทางทะเล พ.ศ. 2534 
 - พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 
 

 - พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
 - พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 



 

การวิเคราะหกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการของ
เสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล ขอแกไขอนสุญัญา 
และพิธีสารบาเซล 

1)  ขอแกไขอนุสัญญาบาเซล การหามการสงออก 
ขอแกไขอนุสัญญาบาเซล เปนมาตรการที่จะควบคุม 

และจํากัดการขนสงของเสียอันตรายจากกลุมประเทศ         
อุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว (Organization for Economic       
Co-operation and Development: OECD) ที่จะสงของเสีย   
อันตรายไปยังประเทศกําลังพัฒนา กฎระเบียบและเงื่อนไข   
ที่ไดกําหนดใหในสวนที่เกี่ยวกับการขนสงของเสียอันตราย
ขามแดนภายใตอนุสัญญาบาเซล (มติที่ 3/1) ไดกําหนดให
สามารถดําเนินการไดภายใตเงื่อนไขหรือไมอนุญาต ซึ่ง
ประเทศไทยไดถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. ไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายเพื่อกําจัด
ในขั้นสุดทาย ยกเวนในกรณีที่ไมมีสถานบริการการกําจัดของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม 

2. ไมอนุญาตใหมีการการสงออกของเสียอันตรายเพื่อ
การนํากลับมาใชใหม ยกเวนในกรณีที่ไมมีสถานบริการการ
กําจัดของเสียอันตรายที่เหมาะสม 

3.  กําหนดนโยบายระดับชาติ ในการหามการนําเขาของ
เสียอันตรายเพื่อการกําจัดในขั้นสุดทายในราชอาณาจักรไทย 
ยกเวนการนําเขาเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อการทอง 
เที่ยว 

4.  เขมงวดเกี่ยวกับการนําเขาของเสียอันตรายและของ
เสียอื่นๆ สําหรับนํากลับมาใชใหมโดยจะพิจารณาเปนราย
กรณี  

5. ไมอนุญาตใหมีการขนสงของเสียอันตรายโดยเสรี ขอ
หามนี้ครอบคลุมประกาศและของเสียชนิดตางๆ ตามอนุ-
สัญญาบาเซล 

 
ผลดีและผลเสียในการใหสัตยาบันขอแกไขอนุสัญญา

บาเซล 
1)  ผลดี 

 1. ประเทศไทยจะไดไมตกเปนพื้นที่รองรับของเสีย
อันตรายจากกลุมประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว (Organi-
zation for Economic Co-operation and Development: OECD
) เพราะขอแกไขอนุสัญญาฯ จะหามการสงของเสียอันตราย
ไปนอกประเทศกลุม OECD ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย ไม

วาจะเปนเพื่อการกําจัดขึ้นสุดทาย หรือเพื่อการนํากลับมา
ใชใหม 

2. ขอแกไขอนุสัญญาฯไดมีการควบคุมเกี่ยวกับขยะ
อิเลคทรอนิกสหรือสินคาใชแลว ดังนั้น จึงเปนแนวทางใน
การปองกันขยะสินคาใชแลวที่มีสารพิษปนเปอนเขามาใน
ประเทศไทยในทางออม 

3.  เปนการดําเนินการตามนโยบายหลีกเลี่ยงการเกิด
ของเสียที่มุงใหมีขยะพิษลดลง เพราะการนําช้ินสวนเศษ 
ซากสินคาใชแลวมาสกัดและนํากลับมาใชประโยชนเฉพาะ
สวนที่ใชได แตสวนที่ใชการไมไดเปนขยะพิษ ซึ่งประเทศ
ไทยยังไมมีระบบการกําจัดที่มีคุณภาพดีพอจะเปนผลให 
เปนการสะสมขยะพิษและปญหาการลักลอบทิ้งเศษซาก  
ขยะพิษตอไป  

2)  ผลเสีย 
 1. กระทบตอธุรกิจการเดินเรือขนาดเล็ก มีการนํา 

เขาซากเรือเขามาซอมแซมเปนจํานวนมาก การเขารวมให
สัตยาบันในพิธีสารบาเซล อาจทําใหไมสามารถนําเขาซาก
เรือได อาจกระทบตอทั้งธุรกิจเดินเรือขนาดเล็กและอูซอม 
แซมเรือ 

 2.  อาจเกิดความยุงยากในการจําแนกประเภทและ
การตีความของเสียอันตราย ระบบบัญชีรายชื่อของเสีย
อันตราย อาจเกิดความสับสนระหวางหนวยงานปฏิบัติ  

 3.  อาจเสียเปรียบทางดานเศรษฐกิจในแงการแขงขัน
แกประเทศที่ยังตองการและสามารถใชวัตถุดิบในการผลิตที่
มีราคาถูกกวาจากซากชิ้นสวนสินคาใชแลวเหลา นั้น 

 
2)  พิธีสารบาเซล 
หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับความเสียหายจากการ

ขนสงของเสียอันตรายขามแดนตามพิธีสารบาเซลนั้น ใน
สวนของบุคคลผูตองรับผิด พิธีสารฯ ไดกําหนดตัวบุคคลผู
ตองรับผิด ขอยกเวนความรับผิด พรอมทั้งความสามารถใน
การชดใชคาสินไหมทดแทนไวอยางชัดเจน ซึ่งไทยยังไมมี
กฎหมายเฉพาะแตไดปรับใชกฎหมายในเรื่องละเมิด (ป.
พ.พ. มาตรา 420 และมาตรา 437 วรรคสอง) และมาตรา 96 
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535   

การจายคาสินไหมทดแทนตามพิธีสารบาเซล เปนไป
ตามลําดับขั้นโดยนําหลักการประกันภัยมาใช ในขณะที่ 
 



 

กฎหมายไทยใชหลักเกณฑทั่วไปในเรื่องละเมิดโดยรับผิด
ตามความเสียหายที่แทจริง โดยมีอายุความ 1 ปตามหลัก
ละเมิด และ 10 ป ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งหากใชสิทธิเรียกรอง  
ตามพิธีสารบาเซลจะมีอายุความ 5 ป และ 10 ปแลวแตกรณี 

พิธีสารบาเซลกําหนดใหตองมีการประกันภัยหรือหลัก 
ประกันทางการเงินอื่นที่ใหความคุมครองตลอดระยะเวลา
ความรับผิดโดยมีมูลคาความคุมครองไมนอยกวาขีดจํากัด
ขั้นต่ําดังที่ระบุไวในภาคผนวก ข. ในขณะที่ตาม พ.ร.บ. การ
รับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 และประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยลักษณะประกันภัยของไทยไมคุมครองถึงความ
เสียหายของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากของเสียอันตราย 

ในเรื่องเขตอํานาจศาลนั้น พิธีสารบาเซลครอบคลุมศาล
ของรัฐที่เปนภาคีและศาลอื่นโดยคําพิพากษามีผลใชบังคับ
ในรัฐที่เปนภาคีและรัฐอื่นที่ยินยอม ในขณะที่เขตอํานาจ 
ของศาลไทยเปนไปตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 4 และ พ.ร.บ. วาดวยการขัดกัน
แหงกฎหมาย พ.ศ. 2481 โดยคําพิพากษาใชบังคับเอากับ
ทรัพยสินของผูกอความเสียหายในตางประเทศได หรือฟอง
คดีใหมในตางประเทศได  

 
ผลดีและผลเสียของการเขาเปนภาคีในพิธีสารบาเซล 
1)  ผลดี 

 1. กําหนดตัวผูรับผิดไวชัดเจน ผูเสียหายมีโอกาสจะ
ไดรับการชดใชมากขึ้น ตัดภาระการพิสูจนวาใครเปนผูกอ
ความเสียหายที่แทจริง และยังกําหนดสิทธิในการไลเบี้ยไว
อีกดวย (ขอ 6 (1) (2) และขอ 8) 

 2. นําหลักเกณฑเรื่องความรับผิดโดยเครงครัด (Strict 
Liabilities) มาบังคับใช ทําใหตัดภาระดานการพิสูจนตัวผู 
กระทําและความเสียหาย ซึ่งในทางปฏิบัติกระทําไดยาก ใน
ขณะเดียวกันก็ไมเปนอุปสรรคตอการคาและการขนสง
ระหวางประเทศ เพราะยังมีขอยกเวนของหลักดังกลาว       
(ขอ 4) 

 3. ผูเสียหายไดรับหลักประกันวาจะไดรับการชดใช
จากเงินที่จะตองวางประกนั (ขอ 14 (1)) 

 4. กําหนดใหมีการประกันภัยหรือหลักประกันทาง
การเงินอื่น อันเปนมาตรการมุงคุมครองความเสียหายที่
หากจะมีในภายหนาและชวยเสริมความสามารถในการ
ชดใชคาเสียหาย (ขอ 14, 15) 

 5. การกําหนดใหผูเสียหายสามารถฟองรองดําเนิน 
คดีไดในศาลของรัฐภาคีที่เกิดความเสียหายซึ่งจะประหยัด
คาใชจายในการฟองรองดําเนินคดี (ขอ 17) 

 6. กําหนดใหคําพิพากษาของศาลที่มีอํานาจในรัฐ
ภาคีมีผลบังคับใชในรัฐภาคีอื่นๆ ไดดวย (ขอ 17 (1) ขอ 20 
และ ขอ 21) ดังนั้นหากผูกอใหเกิดความเสียหายมิไดมี
ทรัพยสินใดๆ อยูในเขตอํานาจของศาลรัฐภาคีที่ไดมีการ
ฟองรองดําเนินคดีขึ้น ผูเสียหายสามารถนําคําพิพากษาของ
ศาลของรัฐภาคีนั้นไปดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพยสิน
ของผูที่กอใหเกิดความเสียหายในรัฐภาคีอื่นๆ ไดโดย
เพียงแตปฏิบัติตามหลักเกณฑในการบังคับคดีของรัฐภาคี
เหลานั้น โดยไมจําเปนตองฟองเปนคดีขึ้นใหม 

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

 8. ทําใหประเทศไทยมีกฎหมายในเรื่องความรับผิด
เพื่อความเสียหายจากการขนสงของเสียอันตราย ตามอนุ-
สัญญาบาเซลที่ชัดเจน สามารถปรับใชกับประเทศอื่นๆ ที่เปน
ภาคีของอนุสัญญาได 

 9.  เปนมาตรการในการสงเสริมธุรกิจพาณิชยนาวี 
2)  ผลเสีย 

 1. เพิ่มภาระแกการที่จะตองจัดหาประกันภัยหรือ
หลักประกันทางการเงินอื่นๆ อาจสงผลตอตนทุนการประ 
กอบการ 

 2. อาจเปนผลใหประเทศไทยตองสูญเสียอํานาจ
อธิปไตยในทางศาล เพราะตองยอมรับและบังคับตามคํา
พิพากษาของศาลตางประเทศ 

 3. กอใหเกิดพันธกรณีแกประเทศไทยในการอนุ-
วัตรการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการ
จัดตั้งองคกรหรือหนวยงานเพิ่มขึ้น  

 4. กรณีเกิดความเสียหายระหวางประเทศกับประ- 
เทศที่เปนหรือไมเปนภาคีสมาชิก อาจจะเกิดปญหาในการ
ปรับใชกฎหมายได กลาวคือ จะเกิดความแตกตางในเรื่องการ
คิดคํานวณคาเสียหายรวมทั้งภาระหนาที่ระหวางภาคีสมาชิก
กับประเทศนอกภาคีของอนุสัญญาฯ 

 



 

แนวทางแกไขปญหาการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล 
แนวทางแกไขปญหาการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล พิจารณาไดดังตารางตอไปนี้  

ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
1. การใหคํานิยามและคําจํากัดความของเสียอันตรายของ

ไทย (Nation Definition) ยังไมครอบคลุมและเปนระบบ
ชัดเจน ทําใหการควบคุมการนําเขาสงออกของเสีย
อันตรายบางประเภทไมเขาความหมายในคําจํากัดความ 
ผูนําเขา-สงออก จึงไมตองดําเนินการตามขอกําหนด 
ในอนุสัญญาฯ ซึ่งหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจะ   
เปนปญหาในดานการแกไข และความรับผิด 

2. มีการนําเอาสินคาใชแลว โดยมีสารพิษปนเปอนหรือ
ของเสียอันตรายเขามา โดยการสําแดงวาเพื่อนํากลับ  
มาใช (Recycle) ขณะนี้ยังไมมีมาตรการทางกฎหมาย
ชัดเจน และประเด็นเรื่องการคาเสรี ทั้งนี้สินคาที่นําเขา
มานั้นอาจมีการปนเปอนของของเสียอันตราย และเปน
ชองวางที่ไมสามารถใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
เขาไปตรวจสอบและควบคุมได เนื่องจากไมเขาขาย
ตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซล ทําใหมีการอาศัย
ชองวางนําเขามา การไปใชมาตรการทางคาอื่นๆ อาจ 
จะมีผลกระทบในดานของการกีดกันทางการคาซึ่งเปน
ขอจํากัดของการกําหนดเขตการคาเสรีได 

3. มีสินคาตกคาง และปนเปอนสารพิษที่ไมมีผูมาขอรับ
หรือขอรับลาชาอยูในความครอบครองของกรมศุลกากร 
ซึ่งอาจจะเกิดจากความจงใจที่จะนําของเสียอันตรายมา
ปลอยทิ้ง หากตรวจพบภายหลังจะสงผลเสียตอทั้ง
อันตรายที่เกิดขึ้น และปญหาในการสงกลับหรือการ
กําจัด 

4. ระบบการแจง ยังไมสามารถใชควบคุมกํากับติดตาม
ตรวจสอบ ทั้งขบวนการตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นการ
กําจัด เนื่องจากระบบนี้ไมไดควบคุมทุกจุดที่สงผาน 
อันเปนผลใหเกิดการนําไปฝงกลบ เททิ้ง หรือปลอยทิ้ง
ไวในที่ตางๆ ที่หางไกล อันเปนการลดภาระคาใชจาย
ในการขนยายและการกําจัด 

 
 
5. กรมศุลกากรไมสามารถตรวจคนตูบรรทุกสินคา

ตองสงสัยไดทั้งหมดเพราะใชแรงคนมาก และมี

1.     ศึกษาทบทวน และจัดจําแนกคํานิยามใหชัดเจน โดย
ศึกษาแนวทางของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําให
สามารถควบคุมการขนสงและกําหนดเงื่อนไขการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนระบบการแจง และ 
การดําเนินการตางๆ รวมทั้งการกําหนดมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคุมกํากับดูแลไดถูกตอง
ชัดเจน 

2.    กําหนดมาตรการที่เหมาะสม โดยอาจใหมีการ 
            2.1   กําหนดรหัสเฉพาะ 

         2.2    ประกาศเปนสินคาควบคุมเพื่อตรวจสอบซึ่งจะ  
เปนวิธีการปองกัน โดยใหมีหนวยงาน และการ
ดําเนินการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความแนใจวาไม
มีของเสียอันตรายปนเปอน และจะไดไมเกิด
ปญหาความรับผิดตามมาในกรณีการทําลายทิ้ง 
การกําจัด หรือการสงกลับและการดําเนินการ
ดังกลาวก็เปนการตรวจสอบตามหลักการเฝาระวัง 
ซึ่งไมขัดกับหลักการคาเสรี 

 
3. กําหนดระเบียบใหมีการตรวจสอบและยืนยันผูรับ

สินคาตั้งแตตนทาง โดยใหผูรับแจงยืนยันกอน ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความแนใจวา มีผูสง – ผูรับสินคาชัดเจน 
และงายตอการติดตามและตรวจสอบหาผูนําเขา-
สงออกตลอดจนผูรับผิดชัดเจน 

 
4.1    ติดตามตรวจสอบและควบคุมการนําเขามาโดยใหมี

ระบบการแจง อันจะทําใหทราบถึงแหลงที่มาการขน
ยาย และการกําจัดอยางเสร็จสิ้นสมบูรณ โดยสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบได 

4.2   แกไขปรับปรุงระบบการแจง ใหครอบคลุมการดําเนิน 
งานทุกขั้นตอน จนสามารถตรวจสอบยืนยันชัดเจนวา
ของเสียอันตรายนั้นมีการขนสงถึงปลายทาง และมี
การกาํจัดโดยครบถวนสมบูรณจริง 

5.    จัดซื้อเครื่อง X-rays และประสานขอความรวมมือ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งนี้คาใชจายอาจจะเบิกจายจาก



 

ปญหาในเรื่องคาใชจายในการตรวจคน อันเปนผล
มาจากการขาดแคลนงบประมาณ เครื่องไมเครื่อง 
มือ อุปกรณและบุคลากรผูมีความรูความสามารถ 

6. ใบตราสงสินคา (Bill of Lading) เขียนไวกวางๆ ยาก  
แกการตรวจสอบวาเขาขายเปนของเสียอันตรายตาม
อนุสัญญาบาเซลหรือไม ทําใหไมสามารถตรวจสอบ
ไดในเบื้องตนในทางเอกสารวาเปนของเสียอันตราย
หรือไม   

7. หนวยงานเกี่ยวของในการจัดการของเสียอันตรายยัง
ไมประกาศประเภทสินคาปนเปอนของเสียอันตราย 
ทําใหกรมศุลกากรไมสามารถผลักดันสินคานั้นมิให
เขามาในประเทศได 

8. มีการนําเขาของเสียอันตรายแตสําแดงเท็จวาเปน
สินคาทั่วไปมีโทษปรับเปนโทษที่ตํ่า และไมมีมาตร-
การทางอาญา 

9. ขาดการแจงแนวทางการดําเนินงานของผูขนสง
และผูเกี่ยวของ ซึ่งเปนการแจงเตือนใหรับรู ตระ 
หนักถึงอันตราย การดําเนินการการควบคุมและ
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

กองทุนสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความ 
รูความสามารถมาดําเนินการหรือจัดจาง บริษัท 
เอกชนดําเนินการ 

6. กําหนดใหมีการเพิ่มรายละเอียดที่จําเปนและเกี่ยว 
ของที่จะสามารถระบุไดวาเปนสินคาอันตรายหรือไม 
ในใบตราสงสินคา ทั้งนี้ โดยประสานงานกับหนวย 
งานที่เกี่ยวของในการเพิ่มรายละเอียด 

 
7.     หนวยงานที่เกี่ยวของจัดการตรวจสอบและประกาศ

หามนําเขาสินคาอันตรายหรือปนเปอนของเสีย
อันตราย และแจงใหศุลกากร การทาเรือฯ ผลักดัน 

 
8.     เสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
9.     จัดทําคูมือการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูประกอบการขนสง เพื่อจะไดดําเนินการและเตรียม 
การลวงหนา ตลอดจนประสานและใหความรวมมือ
กับหนวยงานของรัฐ 

 
การวิเคราะหยุทธศาสตรการดําเนินการ 

1) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Code of Practice: 
CoP) 

อนุสัญญาบาเซล กําหนดใหรัฐภาคีดําเนินการตาม
มาตรการอื่นๆ ได ปจจุบันตองอาศัยความรวมมือจากหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งการเขามาชวยประสานการควบคุม 
ดูแลการขนสงของเสียอันตรายและการกําจัดตามอนุสัญญา
บาเซลนั้น เปนในลักษณะงานฝาก การติดตามและบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับของเสียอันตราย และการกําจัดจึง
คอนขางจํากัดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติ
และวางกรอบในการดําเนินการมักจะมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานขึ้น 

แนวคิดในการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานนั้น มุงใหผู
ที่เกี่ยวของทั้งในฐานะผูปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบไดรับรู
ระบบและขั้นตอนการดําเนินงานทั้งระบบ และบุคคลที่
เกี่ยวของอื่นๆ โดยเนื้อหาสาระของคูมือจะประกอบดวย

มาตรฐานขั้นต่ําซึ่งไดแก บทนํา แผนภูมิ รายการตรวจสอบ 
และการประเมิน 

มาตรการทางกฎหมายของอนุสัญญาบาเซลจะตอง
นํามาบรรจุไวใน CoP คือ การแจงขอมูลที่เพิ่มเติม ที่เกี่ยว 
ของและเปลี่ยนแปลงตางๆ มาตรการปองกัน มาตรการการ
อนุญาต มาตรการการในการใหความรวมมือ และมาตร-
การดําเนินการ   

จากหลักการเหตุผลและผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากทางภาครัฐและเอกชนได
มีความเห็นรวมกันวา ควรจะมีคูมือการปฏิบัติงานรวม 11 
หนวยงาน โดยมีคูมือรวมและคูมือเฉพาะหนวยงาน คณะที่
ปรึกษาพิจารณาวามีความเหมาะสมอยางยิ่งเสมือนมีแผนที่
รวมระดับประเทศกอน และมีแผนที่ระดับพื้นที่เพื่อชวย
ขยายความใหรายละเอียดเฉพาะจุด 

2) การจัดตั้งเครือขาย (Network) 
ในการดําเนินการบริหารจัดการการขนสงของเสีย 

 



 

อันตรายกําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลนั้น องคกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนจะตองรวมมือและประสานงาน
กัน ซึ่งหากเปนการประสานงานตามวิธีการตามปกติทั่วไป 
อาจจะเกิดความลาชาจากระบบและขั้นตอน ตลอดจนกฎ 
ระเบียบของทางราชการ การจัดตั้งระบบเครือขาย จึงเปนการ
นําเอาความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาชวยในการประสาน 
งาน และความรวมมอืที่เหมาะสม รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ไดตามระบบและขั้นตอน 

แนวทางในการจัดตั้งเครือขายมีหลักการพื้นฐานที่
เกี่ยวของ 3 หลักการ อันไดแก หลักการปองกันหรือการ
ระวังไวกอน หลักการเฝาระวังและตรวจตรา และหลักความ
รวมมือและระบบตรวจสอบ  

โดยการดําเนินการจะเปนการวางระบบเครือขายเปน 2 
ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยาว และโครงสรางการจัดทํา
เครือขาย ซึ่งประกอบดวย ระบบ Hardware และ Software 

ผลจากการประชุมเห็นดวยอยางยิ่ง เนื่องจากจะได
เช่ือมโยงขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว สามารถเขาไปเปดดูใน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยงานนั้นๆ ได ในสวนของเอกชน
ยินดีที่จะเปดเว็บ โดยใหมีภาครัฐเปนแมขายและภาค 
เอกชนเปนลูกขาย  

3) การใหสัตยาบันขอแกไขการหามสงออก (Ban 
Amendment) 

ในการวิเคราะหการใหสัตยาบันขอแกไขฯ สําหรับ
ประเทศไทยควรมีการวิเคราะหโดย SWOT Analysis และ
การวิเคราะหผลกระทบเฉพาะดาน 

จากการศึกษาของคณะที่ปรึกษามีความเห็นวาการเขา
รวมใหสัตยาบันในขอแกไขการหามสงออกนั้นเปนสิ่งที่
ควรดําเนินการ เนื่องจากการใหสัตยาบันในขอแกไข จะ
เปนการแสดงจุดยืนละทาทีของประเทศไทยในดานความ
เอาใจใสและจริงจัง 

4) การรางกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญา      
บาเซล (Model Law) 

กฎหมายของไทยในปจจุบันนาจะมีความเพียงพอแลว 
ปญหาสําคัญคือ  ในการบังคับใชกฎหมายปจจุบันยัง
คอนขางมีปญหาอยูมากทั้งในแงของผูบังคับใชกฎหมาย 
หนวยงานที่ เปนผู กํากับควบคุม ผูปฏิบัติตามกฎหมาย 
ผูประกอบการ ซึ่งจะตองปรับปรุงการบังคับใชใหมีประ- 
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การนําเอากฎหมายแมแบบมาดําเนินการปรับใชยัง
เปนสิ่งที่มีความจําเปนในระยะยาว เพราะเนื่องจากวัตถุ 
ประสงคของกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมุงที่วัตถุดิบที่
จะใชประโยชนมากกวามุงการบริหารจัดการของเสีย
อันตราย ซึ่งเปนการใชงานไมตรงวัตถุประสงคไมสามารถ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน และในอนาคต 
การเขารวมในดานขอแกไขฯ และพิธีสารบาเซลก็เปนสิ่งที่
จะตองดําเนินการอีกตอไป หากไมมีการเตรียมการในสวน
นี้ไว กฎหมายภายในที่มีอยูยอมไมเพียงพอและขาดความ
เหมาะสม  

5) การประกันความเสียหายจากการเคลื่อนยายของ
เสียอันตราย 

การจัดทําประกันภัยถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญเพราะ
การขนสงของเสียอันตรายมีความเสี่ยงเกิดขึ้นระหวางการ
ขนยาย ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวจะเปนความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายตอบุคคล ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม เนื่อง 
จากประเทศตางๆ หลายๆ ประเทศแมจะใหสัตยาบันใน
อนุสัญญาบาเซลแลว แตก็อาจจะยังไมไดใหสัตยาบันใน
พิธีสารเชนเดียวกับประเทศไทย ดังนั้น ในระหวางการ
เตรียมการเขารวมในพิธีสารการศึกษา การจัดทําประกันภัย
ประสบการณจากประเทศตางๆ และศึกษาปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของประเทศที่ให
สัตยาบันในพิธีสารและเกิดความเสียหายขึ้นจะเปนขอมูล
พ้ืนฐานที่สําคัญในการดําเนินการ 

ในการขออนุญาตสงออก ปจจุบันกรมโรงงานอุต-  
สาหกรรมในฐานะองคกรผูมีอํานาจไดใหบริษัทที่เปนผู
สงออกไดยื่นหนังสือค้ําประกันของธนาคารในวงเงิน 
500,000 ถึง 3,000,000 บาท แตการประกันดังกลาวก็ถือเปน
แคสวนหนึ่งในการขนของเสียอันตรายในเรื่องการขนสง-
นํากลับ ไมครอบคลุม ดังนั้น จึงควรมีการดําเนินการศึกษา
ทบทวนการประกันภัยการขนสงของเสียอันตรายประเทศ
ตางๆ ศึกษาความเปนไปไดในการปรับใชกับกฎหมายไทย 
นอกจากนี้การทําการศึกษาเกี่ยวกับความเปนไดในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน หรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํา 
เอาระบบพันธบัตรหรือตราสารหนี้มาใชเพื่อการประกันภัย
หรือการทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมาใช 
ตลอดจนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนจะตอง
เรงดําเนินการ 



 

บทความนี้ปรับปรุงจากรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง โครง 
การจัดทํารางกฎหมายรองรับการดําเนินงานภายใตอนุสัญญา
บาเซล ซึ่งผูเขียนไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยจาก
กรมควบคุมมลพิษ  
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