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    บทคัดยอ 
 
สถานการณปญหาและการจัดการของเสียอันตราย เปนประเด็นหน่ึงที่มักจะถูกนํามาใชเปน

เครื่องมือตอรองในเวทีการคาระหวางประเทศ   และในขณะเดียวกัน  มาตรการทางการคาก็ถูกนํามาใช
เปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุเปาประสงคดานสิ่งแวดลอมในเวทีสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ อันเปนอุปสรรค
ตอการคา   งานวิจัยน้ีมุงที่จะศึกษา ติดตาม วิเคราะหผลกระทบตอประเทศไทยที่เกิดจากระเบียบ
เกี่ยวกับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste Electrical and Electronic 
Equipment, WEEE) และระเบียบเกี่ยวกับการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances, RoHS) ซึ่งเปน
มาตรการฝายเดียวของสหภาพยุโรป  และมาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุม
การเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน (Basel Convention on the Control of 
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) ซึ่งเปนขอตกลงพหุภาคี
ดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยเปนสมาชิก    ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการเจรจาดานการคา
และสิ่งแวดลอมในเวทีระหวางประเทศ   

ผลการศึกษา พบวา มาตรการทางการคาที่ใชในอนุสัญญาบาเซลสงผลในทางบวกใหกับ
ประเทศไทยมากกวาผลในทางลบ เน่ืองจากการปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาจะทําใหทราบ
ลวงหนาหากมีการนําเขา  นําผาน และสงออกของเสีย ซึ่งสามารถพิจารณาเตรียมการ และเฝาระวังให
เกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไดมากกวาการไมไดเปนภาคี  แต
มาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซลยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันการลักลอบทิ้งของ
เสียอันตรายทั้งในรูปของเสียหรือสินคามือสอง ที่ตองอาศัยปจจัยภายในของประเทศภาคีเอง คือ การ
บังคับใชกฎหมายและการควบคุมตรวจสอบการนําเขาสินคาที่เขมงวด     

เปนที่คาดการณวา หากขอหามบาเซลมีบังคับใช  ผูที่ไดรับผลกระทบ คือ กลุมบริษัทที่นําเขา
ของเสียอันตรายเพื่อนํามาแปรสภาพ หรือนํากลับมาใชใหม  ซึ่งแมสัดสวนการนําเขาและสงออกของ
เสียอันตรายยังอยูในระดับต่ํา แตในชวง 2 ปที่ผานมา พบวา มีอัตราการนําเขาและสงออกสูงมาก  หาก
ไมมีการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการเคลื่อนยายของเสียอันตรายอยางใกลชิด    ประเทศไทยอาจ
ประสบปญหาดังเชนประเทศเพื่อนบาน (มาเลเซีย ฟลิปปนส จีน) ที่มีบริษัทตางชาติที่เขามาดําเนิน
ธุรกิจรีไซเคิลของเสียอันตราย โดยแอบนําเขาของเสียอันตรายจากบริษัทแมมาทิ้ง  

สวนมาตรการฝายเดียวของประเทศคูคา   คือ  ระเบียบ WEEE และระเบียบ RoHS  ของ
สหภาพยุโรปซ่ึงมีผลบังคับใชแลวน้ัน พบวา ไดสงผลในทางลบตออุตสาหกรรมสงออกผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสของไทยคอนขางมาก โดยเฉพาะผูประกอบการไทยที่เปนผูประกอบการขนาดกลาง
หรือขนาดเล็ก (SMEs) แตผลกระทบที่เกิดขึ้นไมไดเกิดขึ้นอยางรุนแรง หรือในวงกวางมากนัก 
เน่ืองจากภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมมือกันในการศึกษา คาดการณผลกระทบ และเตรียมความพรอม
ของผูประกอบการทั้งในดานขอมูลขาวสารและความชวยเหลือดานเทคนิคและโครงสรางพื้นฐาน เชน 
การสรางศูนยทดสอบสารอันตราย 6 ชนิด ตามระเบียบ RoHS     
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นอกจากผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมแลว  ระเบียบ WEEE และระเบียบ RoHS อาจสงผล
ทางลบตอสถานการณของเสียอันตรายภายในประเทศไทยเอง โดยมีความเปนไปไดที่จะมีการนําเขา
หรือลักลอบนําเขาขยะอิเล็กทรอนิกสหรือสินคาที่ไมไดมาตรฐานตามระเบียบทั้งสอง ในรูปสินคามือสอง
หรือสินคาตกรุนราคาถูก จากประเทศในสหภาพยุโรปมายังประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย   
ภาครัฐจึงควรผลักดันใหมีการออกกฎหมาย นโยบายและมาตรการในเชิงรุก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ผานกฎหมายที่คลายกับระเบียบ WEEE และ RoHS และการผานรางยุทธศาสตรการจัดการของเสีย
อันตรายภายในประเทศที่กรมควบคุมมลพิษไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  ซึ่งจะชวยปองกันปองกัน
การนําเขาหรือลักลอบนําเขาขยะอิเล็กทรอนิกสหรือสินคาที่ไมไดมาตรฐานเขาประเทศ อีกทั้งจะเปน
กระตุนใหมีการพัฒนาระบบการจัดการเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหา
ขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศที่เพ่ิมปริมาณขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

Abstract 
 
Hazardous waste situation and management is often used as negotiating tools in 

international trade regime. At the same time, trade measures are used as tools to achieve 
environmental goals in international environmental forums, which often cause barriers to trade.  
The objectives of this research are to review the current situation and to analyze impacts of  
two environmental requirements - Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) and Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances (RoHS), 
which are unilateral measures of the European Union imposed to its industry sector and those 
of trade measures in  Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal, a multilateral environmental agreement  in which 
Thailand is member. Policy recommendations on international negotiations on trade and 
environment are also provided. 

The study reveals that the trade measures in Basel Convention are expected to 
generate positive impacts to Thailand as the implementation of the Convention provides prior 
notice to the government officials on the imports, transits and exports of hazardous wastes 
allowing parties to prevent their citizen and natural resources from being exposed to hazardous 
wastes.  However the trade measures in the Convention may not be sufficient to be able to 
prevent illegal traffic of hazardous waste or legal imports under the form of “used products” as 
internal factors including strict law enforcement and import controls and inspections in each 
country are also important elements.  

It is expected that if the Ban amendment is come into force, recycling business sector 
relying on import hazardous wastes as raw materials will be most affected.  Although the 
current amount of imports and exports are still low, the import-export rate is very high during 
the last two years.  Without having strict import-export control and inspection system 
developed, Thailand may encounter problem of illegal traffic of hazardous wastes by foreign 
recycling companies. 

With regard to the two environmental requirements of the EU, the WEEE and RoHS 
Directives, which already came into force, it is found to create a large negative impact on Thai 
electric and electronic exporting industry, particularly Thai small and medium enterprises 
(SMEs). However, the degree of impact may not be severed or in a large scale as the 
government and private sectors have been working together in conducting impact assessments 
and assisting the industry by providing WEEE and RoHS information and updates and technical 
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assistance and necessary facilities, e.g., the establishment of  the Trace Element Analysis 
Laboratory to test the six  banned substances in electrical and electronic components.   

Besides the impacts on the industry, these two regulations may aggravate the 
hazardous waste situation in Thailand.  As more electric and electronic wastes (e-wastes) are 
collected as a result of WEEE, it is likely that the collected e-wastes will be transferred to 
developing countries including Thailand either the form of used products or cheap products. It 
is suggested that more proactive laws, policies and measures are yet to be promulgated or 
issued especially the promulgation of Thai WEEE and RoHS laws and the approval of the draft 
strategic plan on hazardous waste management proposed by the Pollution Control Department. 
Such laws and strategic plan will help preventing illegal traffic of e-wastes or sub-standard 
products imported into the country and encouraging the development of hazardous waste 
management system in Thailand to cope with the rapid increase in the amount of domestic e-
wastes today.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

การเจรจาเรือ่งการจัดการของเสียอันตราย 
ในเวทีสิง่แวดลอมและเวทีการคา : จุดยืนและขอเสนอของไทย 

 
บทนํา 

สถานการณปญหาและการจัดการของเสียอันตราย เปนอีกหัวขอหนึ่งที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ
ตอรองในเวทีการคาระหวางประเทศ   และในขณะเดียวกัน มาตรการทางการคาก็ถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือเพ่ือบรรลุเปาประสงคดานสิ่งแวดลอมในเวทีสิ่งแวดลอม  ที่เปนอุปสรรคตอการคา   

ในเวทีการคาระหวางประเทศ     มีการนําเหตุผลและมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมที่เปน
อุปสรรคตอการคา มากําหนดเงื่อนไขการผลิตสินคาที่จะตองเอ้ือตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น  ดังเชน  
ระเบียบเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste Electrical and Electronic 
Equipment, WEEE) และระเบียบเกี่ยวกับการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances, RoHS) ของสหภาพ
ยุโรป   ซึ่งสงผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบตอการคาขายระหวางประเทศและการดูแลจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอมของไทย         

ในเวทีสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอม (Multilateral Environmental Agreements, MEAs) ซึ่งหน่ึงในนั้น คือ อนุสัญญาบาเซลวา
ดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน (Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)  อนุสัญญาบา
เซลไดนํามาตรการทางการคาบางอยางมาใชเปนเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ  ซึ่ง
มาตรการทางการคาเหลานี้ไดถูกมองวา ขัดตอหลักเกณฑการคาเสรีขององคการการคาโลก (World 
Trade Organization) ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกดวยเชนกัน    

 ความเกี่ยวโยงระหวางพันธกรณีดานการคาและสิ่งแวดลอม และมาตรการที่ประเทศคูคา
กําหนดขึ้นเปนปจจัยสําคัญที่มีผลอยางยิ่งตอประเทศไทยในการกําหนดนโยบายดานการคาและ
สิ่งแวดลอม  และในการเจรจาแบบทวิภาคีเพ่ือจัดทําเขตการคาเสรี (Free Trade Area, FTA) ที่ประเทศ
ไทยกําลังดําเนินการอยู   ดังน้ัน การกําหนดนโยบาย แผนและมาตรการของประเทศไทยตอการเจรจา  
ตอการปฏิบัติตามพันธกรณี และตอการปรับตัวของผูผลิตหรือผูประกอบการ จะตองอยูบนพ้ืน
ฐานความรูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลง และความเขาใจตอความเกี่ยวโยงของความตกลงใน
ระดับตาง ๆ       รายงานการศึกษานี้ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ “โครงการหนวยจัดการความรูดานการคาและ
สิ่งแวดลอมในสถานการณสากล”  มุงน้ีจะนําเสนอผลการศึกษา วิเคราะหการเจรจาเรื่องการจัดการของ
เสียอันตรายในเวทีสิ่งแวดลอมและเวทีการคาที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทย  ตลอดจนขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอการเจรจาดานการคาและสิ่งแวดลอมในเวทีระหวางประเทศ   

รายงานการศึกษานี้ นําเสนอผลวิเคราะหของความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม คือ  
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน   และ
มาตรการฝายเดียวของประเทศคูคา   คือ  ระเบียบ WEEE และระเบียบ RoHS  ของสหภาพยุโรป   
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ภายใตกรอบการวิเคราะหที่พิจารณาความสัมพันธระหวางมาตรการทางการคาและมาตรการดาน
สิ่งแวดลอม (ความเชื่อมโยง, ความขัดแยง)    ผลกระทบจากมาตรการการคาที่ไมใชภาษีตอประเทศ
ไทย และโอกาสการสรางความไดเปรียบ/มาตรการเชิงรุกของไทย   

 
 

   
1. อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน  
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal)   
 
1.1 บทนํา 
 ในปจจุบัน  ของเสียอันตรายกําลังกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญสําหรับประเทศพัฒนา
แลวและประเทศกําลังพัฒนา   เน่ืองจากประเทศที่พัฒนาแลว ไดผานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม และ
เกิดกระแสการตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมในการดําเนินนโยบายและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่เขมงวด
ขึ้น  การจัดการของเสียอันตรายในประเทศพัฒนาแลว มีคาใชจายที่สูงมาก อีกทั้ง  การกอสรางโรงงาน
กําจัดของเสียอันตรายมักจะไมไดรับการยอมรับจากประชาชน  ประเทศพัฒนาแลวจึงหาทางออกดวย
การสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ หรือทิ้งตามเกาะในมหาสมุทรที่หางไกล 
หรือแมกระทั่งถมทิ้งลงในทะเลนอกนานน้ําของประเทศตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทางทะเลเปนอันมาก 
 นอกจากนั้น ประเทศพัฒนาแลว ยังนําความคิดเกี่ยวกับการนําของเสียอันตรายไปใชประโยชน
อ่ืนหรือหมุนเวียนกลับมาใชใหมใหม (recycle) เขามาเผยแพรในประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ ดวย ทําให
เกิดการเคลื่อนยายของเสียอันตรายจากประเทศพัฒนาแลว โดยอางวาเปนทรัพยากรวัตถุดิบสําหรับ
ปอนโรงงานที่ทําธุรกิจนํากลับมาใชใหมในประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลก    
 การเติบโตของธุรกิจการนําเขาและสงออกกากของเสียอันตรายระหวางประเทศไดกอความ
เสียหายตอสภาพแวดลอมของประเทศผูนําเขาซึ่งสวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา ที่ขาดความรูและ
เทคโนโลยีในการจัดการกากสารพิษ  อีกทั้ง ปญหาการลักลอบนําของเสียอันตรายจากประเทศ
อุตสาหกรรมไปทิ้งในประเทศดอยพัฒนาในทวีปแอฟริกา อเมริกากลาง และเอเชียไดทวีความรุนแรง
มากขึ้นตามลําดับ    กรณีปญหาหนึ่งที่ทําใหนานาประเทศตางหันมาใหความสนใจตอปญหาการจัดการ
ของเสียอันตราย  คือ การลักลอบนํากากกัมมันตภาพรังสีและของเสียอันตราย ซึ่งปนเปอนดวยสาร 
Polychlorinated Biphenyl (PCBs) กวา 3,800  ตันจากประเทศอิตาลี มาทิ้งที่เมืองโคโค (Koko) 
ประเทศไนจีเรีย เม่ือปพ.ศ. 2531 

การขาดการจัดการของเสียอันตรายอยางเหมาะสมอาจนําไปสูความเสียหายตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมอยางรุนแรงได   ผลกระทบมีตั้งแตการที่ประชาชนสัมผัสกับสารพิษโดยตรง ไปจนถึงความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมในระยะยาวอันเน่ืองมาจากการปนเปอนของสารเคมีในดินและแหลงน้ํา ใตดิน 
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การปลอยโลหะหนัก เชน ตะกั่ว แคดเมี่ยม และปรอทสูบรรยากาศ อาจกอใหเกิดการสะสมทางชีววิทยา
ในหวงโซอาหารโดยเฉพาะในปลา ซึ่งเปนชองทางหลักที่ทําใหประชาชนทั่วไปไดรับสารพิษเขาสู
รางกาย1    

ดวยเหตุที่องคความรูที่จํากัดและความไมแนนอนเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะผลกระทบในระยะยาว ประกอบกับความเสี่ยงที่การจัดการของเสียอันตรายอยาง
ผิดวิธีจะกอใหผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางรายแรงและอาจไมสามารถเอา
คืนกลับมาได   อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขาม
แดน (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal) ไดกอกําเนิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักความปลอดภัยไวกอน (precautionary principle)   
ดังจะเห็นไดวา  แมวาจะยังไมมีความรูอยางสมบูรณเกี่ยวกับขนาดและผลกระทบของการเคลื่อนยาย
ของเสียอันตรายขามประเทศ    นานาประเทศไดเขารวมอนุสัญญานี้โดยมองวาเปนกลไกปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมที่อาจมีขนาดความเสียหายที่รายแรงและไมสามารถฟนฟู
ใหเปนอยางเดิมได 

อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดนถือ
กําเนิดขึ้นจากการที่โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (The United Nation Environment 
Programme: UNEP) ไดจัดประชุมนานาชาติขึ้น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2532 ณ นครบาเซล ประเทศ
สวิสเซอรแลนด  เพ่ือจัดทํารางอนุสัญญา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการนําเขา สงออก และนําผาน
ของเสียอันตรายใหเกิดความปลอดภัย  ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  รวมทั้งปองกันการ
ขนสงที่ผิดกฎหมายและชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสีย
อันตราย  โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม   ตอมา ไดเปดใหประเทศตาง ๆ ไดลงนามเขารวมเปนภาคีตั้งแต
วันที่ 22 มีนาคม 2533 และมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2535  ปจจุบันมีประเทศภาคีที่ให
สัตยาบันเปนภาคีอนุสัญญาแลวจํานวนทั้งหมด 168 ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2549, 
http://www.basel.int/ratif/frsetmain.php)  
 ประเทศไทยไดจัดสงผูแทนเขารวมการประชุมระดับนานาชาติเพ่ือจัดทํารางอนุสัญญาและ
กําหนดขอตกลงตาง ๆ มาโดยลําดับ  และไดใหสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซล เม่ือวันที่ 24 
พฤศจิกายน 25402   อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคับใชตอประเทศไทยตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2541 
เปนตนมา    

                                                 
1 แมวาองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากของเสียอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะผลกระทบในระยะยาวยังมีอยูจํากัด แตก็พบ
กรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชนที่ไดสัมผัสกับของเสียอันตรายโดยตรงกับอัตราการเจ็บปวยดวยโรคลิวคีเมีย  มะเร็งตับ 
และความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ    ความเสียหายที่เกิดกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยยังกอใหเกิดคาใชจายทางเศรษฐกิจที่สูงมาก 
หากคิดเฉพาะคาใชจายในการฟนฟูและบําบัดพื้นที่ไดรับการปนเปอนเพียงอยางเดียว โดยไมรวมถึงคาใชจายในการรักษาผูเจ็บปวย  ก็เปน
จํานวนเงินกวาพันลานดอลลารในหลายประเทศ (Hagen and Houseman, 1995 อางใน OECD, 1999) 
 
2 เปนที่นาสังเกตวา ประเทศไทยใชเวลาในการเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันตออนุสัญญาบาเซล ถึง 7 ป นับตั้งแตที่ไดลงนามรับรอง
อนุสัญญาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2533  ความลาชาในการใหสัตยาบันมีสาเหตุมาจากการขาดความพรอมในหลายประการ เชน การขาดมาตรการ
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1.2  สาระสําคัญของอนุสัญญาบาเซล   
 
1.2.1  คําจํากัดความ  

อนุสัญญาบาเซลไดนิยาม “ของเสีย” วาหมายถึง วัตถุซึ่งถูกกําจัดหรือเจตนาจะกําจัดหรือ
ตองการกําจัด โดยขอกําหนดตามกฎหมายของประเทศ  และกําหนดขอบเขตของอนุสัญญาวา
ครอบคลุมของเสียที่มีการเคลื่อนยายขามแดน ที่อนุสัญญาถือวาเปน “ของเสยีอันตราย” ไดแก 
      (ก) ของเสียประเภทใดใดในภาคผนวก 1 เวนแตที่ไมเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน
ภาคผนวก 3 
      (ข) ของเสียที่ไมอยูในวรรค (ก) แตไดรับการนิยามหรือไดรับการพิจารณาวาเปนของเสีย
อันตรายโดยกฎหมายภายในของประเทศภาคีผูสงออก ผูนําเขา หรือผูนําผาน 
 นอกจากนี้ ยังมีของเสียในภาคผนวก 2 ที่มีการเคลื่อนยายขามแดน ซึ่งอนุสัญญาถือวาเปน 
“ของเสียอ่ืน”  ซึ่งตองพิจารณาเปนพิเศษ ไดแก  ของเสียจากอาคารบานเรือน (Y46) และกากที่เกิดจาก
การเผาของเสียจากอาคารบานเรือน (Y47)  
 ของเสียในภาคผนวก 1  ครอบคลุมของเสียจากแหลงกําเนิดหรือกระบวนการผลิต  18 แหลง 
(Y1-Y18) อาทิ ของเสียจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย  ของเสียประเภทกากน้ํามันดิบที่เกิดจาก
โรงกลั่นนํ้ามัน กากที่เกิดจากการดําเนินการกําจัดของเสียทางอุตสาหกรรม เปนตน  และของเสียที่มี
องคประกอบที่เปนอันตราย 27 ชนิด (Y19-Y45) อาทิ  โลหะคารบอนิล แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู แอส
เบสตอส (ฝุนและเสนใย) เปนตน โดยของเสียเหลานี้จะมีลักษณะที่เปนอันตราย ตามภาคผนวก 3 ซึ่งมี 
13 ลักษณะ (H1-H13) อาทิ ระเบิดได  ของเหลวที่ติดไฟได สารพิษอยางรุนแรง สารกัดกรอน เปนตน 
ทั้งน้ี ของเสียในภาคผนวก 1 เหลานี้ ไดถูกจัดแสดงเปนบัญชีรายชื่อของเสียที่ควบคุม ในภาคผนวก 8 
โดยมีทั้งหมด 61 รายการ ไดแก  

  (1) ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเปนองคประกอบ 19 ชนิด เชน ของเสียประเภทโลหะที่
มีพลวง สารหนู เบริลเลียม แคดเมียม ฯลฯ เปนโลหะผสม กากตะกอนจากการชุบโลหะ  เถาจาก
การเผาสายฉนวนหุมเสนลวดทองแดง 
 (2) ของเสียที่มีสารอนินทรียเปนองคประกอบหลัก 6 ชนิด เชน  หลอดแกว Cathode-ray และ 
Activated glass อ่ืน ๆ   ของเสียประเภทสารเรงปฏิกิริยา (Catalysts)  ของเสียแอสเบสตอสในรูป
ฝุนและเสนใย  เถาลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากถานหิน  
 (3) ของเสียที่มีสารอินทรียเปนองคประกอบหลัก 20 ชนิด  เชน  ของเสียจากการผลิต 
Petroleum coke และ/หรือ Bitumen  ของเสียประเภทน้ํามันแร  ของเสียประเภทของเหลวที่เปนตัว
ถายเทความรอน  

                                                                                                                                                       
ในการควบคุมนําเขา สงออก และนําผานของเสียอันตรายที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถที่จะวินิจฉัยขอแอบแฝงตาง ๆ ที่มากับของเสียที่
นําเขาได  ตลอดจนขาดขอปฏิบัติเกีย่วกับระบบการประกันภัย และการค้ําประกันทางการเงินและการชดใชคาเสียหาย  เปนตน  (บุญจง ขาว
สิทธิวงษ, 2537) 
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 (4) ของเสียที่มีองคประกอบอนินทรียและอินทรีย 16 ชนิด เชน ของเสียจากการรักษาพยาบาล  
ของเสียจากการผลิต การผสม และการใชสารเคมีรักษาเนื้อไม  ของเสียที่สามารถระเบิดได ของเสีย
ที่ประกอบหรือปนเปอนดวยสารไซยาไนตอนินทรีย   ของเสียผสมระหวางน้ํามัน-น้ํา หรือ
ไฮโดรคารบอน-หรือนํ้า หรืออยูในรูปอิมัลชั่น     

 
1.2.2  วิเคราะหเน้ือหาสาระของอนุสัญญาบาเซล  
 อนุสัญญาบาเซลเปนอนุสัญญาที่กอกําเนิดขึ้นภายใตบริบทของนัยทางการเมืองระหวางประเทศ
ของกลุมประเทศสองกลุมที่มีแนวความคิดแตกตางกัน ดังนี้ 
 1) ประเทศที่ตองการหามนําเขาของเสียอันตราย ซึ่งสวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา ไมม่ันใจ
วาจะสามารถตรวจตราบังคับใชกฎหมายหามนําเขาของตนเองไดอยางทั่วถึง  หากยังมีประเทศตาง ๆ 
ปลอยใหสามารถสงออกของเสียอันตรายไดอยู ไมวาจะเปนการสงออกโดยไดรับอนุญาตหรือลักลอบ
สงออกก็ตาม  แนวคิดดังกลาวจึงเปนมุมมองของประเทศที่ไมตองการนําเขาของเสียอันตรายโดยสิ้นเชิง 
 2) ประเทศที่ตองการประหยัดคาใชจายในการกําจัดของเสีย โดยการสงของเสียอันตรายของตน
ออกไปกําจัดในประเทศที่ตองการรับนําเขาของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม เพราะเห็นวาคุมคาทาง
เศรษฐกิจตามฐานะของตนเอง ประเทศกลุมหลังนี้จึงไมตองการใหมีการกีดกันการนําเขาและสงออก แต
เสนอใหมีการควบคุมใหเปนระบบภายใตหลักความยินยอมลวงหนา โดยใหเหตุผลวา  การปลอยใหเกิด
การสงของเสียอันตรายไปจัดการในประเทศที่ตองการนําไปใชใหม (รีไซเคิล)  เปนการทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา และประเทศที่ตองการนําเขาก็ไดประโยชนที่สามารถนําของใชแลวราคาถูกไปใช
ตอได  ขณะเดียวกัน เปนการชวยประหยัดทรัพยากรพ้ืนฐานของตน (สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 
2546) 
 ดังน้ัน อนุสัญญาบาเซลจึงไมไดมุงที่จะระงับการขนยายของเสียอันตรายขามแดนอยางเด็ดขาด 
หากแตเกิดขึ้นมาจากการประสานความคิดสองฝายขางตนเขาดวยกัน จนออกมาเปนขอกําหนดตาม
มาตรา 4 ในอนุสัญญาที่กําหนดภาระแกประเทศภาคี นอกจากนี้ ไดกําหนดขอบังคับทั่วไปไววา  ใหหา
มาตรการที่เหมาะสมที่ประกันวาจะอนุญาตใหขนยายของเสียอันตรายขามแดนได เฉพาะเมื่อ  

(a) ประเทศผูสงออกไมสามารถจัดการของเสียอันตรายนั้นอยางถูกสุขลักษณะและคุมคาทาง
เศรษฐกิจ (environmentally sound and efficient manner) หรือ 
(b) ของเสียอันตรายนั้นเปนที่ตองการของประเทศนําเขาเพื่อเอาไปเปนวัตถุดิบสําหรับการนํา
กลับมาใชใหม (recycle) หรือไปผานกระบวนการเปลี่ยนสภาพขยะเพื่อนําไปใชอีก (recovery) 
หรือ 
(c) มีการตกลงกันโดยเฉพาะระหวางคูกรณี ตราบเทาที่ไมขัดกับวัตถุประสงคของอนุสัญญา 
พันธกรณีตามอนุสัญญาบาเซล อาจสรุปไดวา ยินยอมใหมีการเคลื่อนยายของเสียขามประเทศ

ได หากไดรับอนุญาต และอยูภายใตความรับผิดชอบของผูสงออก  อยางไรก็ดี    การที่ใหมีการควบคุม
แตไมหามการนําเขา-สงออกโดยสิ้นเชิง มีจุดออนในทางปฏิบัติอยูตรงที่ไมมีใครสามารถยืนยันไดวา  
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การอนุญาตใหขนยายของเสียขามแดนเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของอนุสัญญาอยางแทจริง  
ปรากฏการณเชนนี้ไมนาจะเปนปญหาสําหรับประเทศที่หามนําเขาของเสียอันตรายอยางเด็ดขาดอยูแลว 

 
มาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซล  

กลไกหลักของอนุสัญญาบาเซลในการควบคุมและจัดการการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน 
คือ การแจงขอมูล (notification) และการรับรองการแจงขอมูลลวงหนา (prior informed consent) 
เกี่ยวกับการนําเขาสงออกของเสียอันตราย  รวมถึงขอกําหนดที่ใหประเทศภาคีตองจัดการกับของเสีย
อันตรายโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม    
 อนุสัญญาบาเซลอาศัยการคาเปนเครื่องมือของการบรรลุเปาหมายอยางชัดเจน  ดังจะเห็นได
จากการที่ใหสิทธิแกประเทศภาคีในการตัดสินใจวาจะใหมีการขนสงของเสียอันตรายหรือสารประเภทอื่น 
ๆ เขามาในประเทศของตนเองหรือไม ขณะเดียวกันก็มีสิทธิจัดการกับของเสียอันตรายที่ถูกจัดสงเขามา   
สิทธิดังกลาว มีมากถึงขั้นที่จะประกาศหามนําเขาของเสียอันตรายใด ๆ ก็ได  (ฝายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2539)   ขอหามสําคัญภายใตอนุสัญญาบาเซล ไดแก 
 

(1) ระเบียบการแจงและการรับรองการแจงลวงหนา (Notification and Consent 
Procedures)    อนุสัญญาบาเซลไดใชระบบการรับรองการแจงขอมูลลวงหนา (Prior informed 
consent) เพ่ือการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน กลาวคือ กอนการนําเขา สงออก 
และนําผานของเสียอันตรายไปยังประเทศภาคีอ่ืนจะตองแจงรายละเอียดและขออนุญาตตามขั้นตอนจาก
หนวยงานที่มีอํานาจของประเทศที่เกี่ยวของกอนการขนสง   ขอมูลที่แจงน้ันจะตองละเอียดเพียงพอ
เพ่ือที่เจาหนาที่ของประเทศนําเขาและประเทศที่สงผานสามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงของการ
เคลื่อนยายของเสียอันตรายนั้นได 

ประเทศที่นําเขาและสงผานจะตองตอบแกผูแจงเปนลายลักษณอักษร วายินยอมใหมีการ
เคลื่อนยายของเสียอันตรายโดยมีหรือไมมีเง่ือนไข  หรือปฏิเสธคําขอนั้นหรือรองขอขอมูลเพ่ิมเติม    
ประเทศที่สงออกไมสามารถดําเนินสงออกไดจนกวาจะไดรับการยินยอมอยางเปนลายลักษณอักษรและ
คํายืนยันการทําสัญญาระหวางผูสงออกและผูกําจัด โดยมีการระบุถึงการจัดการของเสียอันตรายโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม  

บทบัญญัติเหลานี้ไดสรางระบบสากลที่ชวยใหประเทศผูนําเขาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับของ
เสียอันตรายที่จะถูกนําเขา และเอื้อใหประเทศผูนําเขาตัดสินใจวาจะจัดการกับของเสียอันตรายที่นําเขา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  ระบบดังกลาวมีความจําเปนตอการควบคุม
เคลื่อนยายของเสียขามแดน และเพื่อการจัดการของเสียอันตรายที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมอันเปน
จุดประสงคหลักของอนุสัญญาบาเซล   อยางไรก็ตาม  ระบบโดยตัวมันเองไมเพียงพอที่จะบรรลุ
เปาประสงคในดานการจัดการของเสียอันตราย ได เน่ืองจากการจัดการของเสียอันตรายในประเทศตาง 
ๆ นั้น จําเปนตองไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและทางบริหาร อยางมากเพื่อที่จะแปลงขอมูล
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ขาวสารที่ไดรับไปสูการตัดสินใจและการคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ (OECD, 1999) 

 
 (2) ขอหามการคากับประเทศที่ไมไดเปนภาคี  (Party/non-Party trade ban)             

อนุสัญญาบาเซลกําหนดใหภาคีตองไมอนุญาตใหมีการสงออกหรือนําเขาของเสียอันตรายจากประเทศที่
ไมไดเปนภาคี  ยกเวนกรณีที่การควบคุมดูแลอยูแลวในระดับทวิภาคี  หรือระดับภูมิภาค ตามมาตรา 11  
หรือถาหากมีระเบียบปฏิบัติอ่ืนใดก็ตามที่มีความเขมแข็งไมนอยไปกวาอนุสัญญาบาเซล  ขอยกเวนยัง
ครอบคลุมถึงขอตกลงทางการคาของเสียอันตรายที่มีอยูกอนหนาการประกาศใชอนุสัญญาบาเซล   
ในทางปฏิบัติ  ขอหามการคาของเสียอันตรายระหวางประเทศภาคีและประเทศที่ไมไดเปนภาคีนี้บังคับ
ใชกับประเทศที่ไมมีขอตกลง เกี่ยวกับการจัดการการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนใด ๆ เลย 

เปนที่ชัดเจนวา ขอหามดังกลาวจะชวยใหบรรลุเปาประสงคในการควบคุมและลดการ
เคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน  ขอจํากัดการคากับประเทศที่ไมไดเปนภาคียังเปนไปเพื่อปองกัน
ไมใหประเทศที่ไมไดเปนภาคีถูกใชเปนทางผานที่อาจเอ้ือใหเกิดการคานอกเขตการบังคับใชตามอํานาจ
ของอนุสัญญา  

 
 (3) ขอหามการสงออกของเสียอันตรายจากประเทศในภาคผนวก 7 ไปยังประเทศที่มิใช
ภาคผนวก 7 (Export  Ban from Annex VII to non-Annex VII Countries)      ขอหามนี้เปนผลมา
จากการผลักดันขอแกไขหนึ่งขึ้นมา หรือที่เรียกวา ขอแกไขหามการสงออก (Ban Amendment) โดย
กลุมประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือปองกันมิใหประเทศพัฒนาแลวใชชองวางของอนุสัญญาบาเซลที่อนุญาต
ใหมีการสงออกของเสียอันตรายเพื่อหมุนเวียนกลับมาใชใหม (รีไซเคิล) ในการสงออกของเสียอันตราย 
โดยอางวาเพื่อนําไปรีไซเคิล  แตในความเปนจริง เพ่ือการกําจัดของเสียอันตรายนอกดินแดนของตน  
และยังผลใหเกิดการทิ้งของเสียอันตรายเหลานี้อยางไมผิดกฎหมาย   ขอหามบาเซลนี้ระบุวา ตั้งแต
เดือนมกราคม 2541 เปนตนไป หามมิใหมีการสงออกของเสียอันตรายจากประเทศในภาคผนวก 7 ของ
อนุสัญญา ไดแก ประเทศในกลุม OECD (Organization of Economic Cooperation and 
Development) EC (European Commission) และลิกเตนสไตน  ซึ่งก็คือประเทศพัฒนาแลวทั้งหลาย 
ไปยังประเทศที่ไมใชอยูในภาคผนวก 7 อันไดแก ประเทศกําลังพัฒนา  ไมวาจะมีจุดประสงคเพื่อการ
กําจัดข้ันสุดทายหรือเพื่อการนํากลับมาใชประโยชนใหมก็ตาม   ในปจจุบัน มีประเทศภาคีที่ให
สั ต ย า บั น ข อ แ ก ไ ข นี้ แ ล ว  6 1 ป ร ะ เ ท ศ   ( ข อ มู ล เ ม่ื อ เ ดื อ น มิ ถุ น า ย  2 5 4 9, 
http://www.basel.int/ratif/frsetmain.php) ยังขาดอีกเพียง 1 ประเทศเทานั้น ขอแกไขน้ีก็จะมีผลบังคับ 
ดังนั้น เปนที่คาดหมายวาขอแกไขนี้จะมีผลบังคับในไมชานี้   
 ขอสมมติฐานในการจําแนกกลุมประเทศตามภาคผนวก 7 มาจากความหวาดระแวงวา  การ
สงออกของเสียอันตรายซึ่งสวนใหญมาจากประเทศพัฒนาแลว ไปยังประเทศกําลังพัฒนามักจะ
ดําเนินการโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศที่นําเขา      ภาคผนวก 7 
จึงมิไดรวมถึงประเทศกําลังพัฒนาใด ๆ เลย และในปจจุบัน ยังไมมีกลไกสําหรับการแกไขขอสมมติฐาน
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นี้ หรือกลไกสําหรับประเทศที่ไมไดอยูในภาคผนวก 7 ที่จะโตแยงวาประเทศตนไมใชประเทศกําลัง
พัฒนา    ดังนั้น ความแตกตางระหวางประเทศในภาคผนวก 7 และประเทศที่อยูนอกภาคผนวก 7 นี้มา
จากการจัดกลุมทางภูมิศาสตรการเมืองอยางชัดเจน  (OECD, 1999)  
 ขอหามการคานี้มีจุดมุงหมายที่จะบรรลุเปาประสงคของอนุสัญญาบาเซลในการควบคุมการคา
ของเสียอันตราย โดยใชมาตราการการคาอยางชัดเจนแตเปนการเลือกปฏิบัติกับบางกลุมเทานั้น   หาก
ขอหามการคานี้มีผลบังคับใช  ประเทศในภาคผนวก 7 จะไมสามารถใชระเบียบการแจงและการรับรอง
การแจงลวงหนา ในการสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศนอกภาคผนวก 7    เปนที่นาสังเกตวา ไม
มีการกําหนดขอหามในลักษณะเดียวกันน้ีกับประเทศนอกภาคผนวก 7 ซึ่งมีแนวโนมที่จะสงออกของเสีย
อันตรายระหวางกันมากขึ้น แมวาจะยังอยูในปริมาณนอยก็ตาม   
 
 
 
1.2.3  ปญหาการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล 

ประเทศไทยไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับของเสียอันตราย เพ่ือใหสอดคลอง
กับอนุสัญญาบาเซลและจัดทําแนวทางปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ3   อยางไรก็ตาม  ประเด็น
ปญหาพื้นฐานที่เปนอุปสรรคตอการปฎิบัติตามอนุสัญญาบาเซล คือ การที่ประเทศไทยขาดกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรองรับอนุสัญญาบาเซล และการขาดคํานิยามของคําวา  “ของเสียอันตราย”   ในปจจุบัน 
ประเทศไทยใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  เปนกฎหมายหลักในการควบคุมการนําเขา

                                                 
3 กฎหมายภายในที่ควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 กําหนดรายชื่อของเสียเพื่อควบคุมการนําเขาและสงออก  
• ของเสียเคมีวัตถุ ตามอนุสัญญาฯ 61 รายการ  
• เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชแลว 2 รายการ 

• ประกาศ กรอ. เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําของเสียเคมีวัตถุที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร 14 พ.ค.2539  
• ประกาศ กรอ. เร่ือง หลักเกณฑในการอนุญาตใหนําเศษตัดและของที่ใชไมได ซึ่งเปนพลาสติกเขามาในราชอาณาจักร 14 ธ.ค.2539  
• ประกาศ กรอ. เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาใน

ราชอาณาจักร 24 ก.ย. 2546   
กระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ 

• ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําเขาสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) พ.ศ. 2539) : เศษพลาสติกเปนสินคาตองขอ
อนุญาตการนําเขาโดยมอบให กรอ. อนุญาต ตามคําสั่ง พณ ที่ 108/2539 

• ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ืองการนํายางรถใชแลวเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 : ยางรถใชแลวเปนสินคาตองหามนําเขา  เวน
แตนํามาใชสวนตัว คนละไมเกิน 2 เคร่ือง/เปนตัวอยาง/ใชวิจัย/ติดมากับรถ 

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร 
• ประกาศกรมศุลกากร ที่ 14/2546 เร่ือง การนําของเสียที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือ

สิ่งแวดลอมเขามาในประเทศไทย     
• แนวทางปฏิบัติการนําเขาที่เปนของเสียอันตราย และการสํารวจสินคาวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 
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และสงออกของเสียอันตราย โดยอาศัยคํานิยามในมาตรา 4 ที่วาดวยวัตถุอันตราย โดยถือวา ของเสียซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในกฎหมายฉบับนี้ถือวาเปนวัตถุอันตรายที่ตองถูกควบคุมตามกฎหมายฉบับน้ี
ดวย  อยางไรก็ดี เน่ืองจากสภาพปญหาของของเสียอันตรายมีความแตกตางจากวัตถุอันตราย กลาวคือ 
วัตถุอันตรายเปนวัตถุดิบหรือของใชที่มีคาหรือใชประโยชนได ซึ่งเปนที่ตองการและหาเจาของไดไมยาก  
ในขณะที่ของเสียอันตรายเปนของที่เหลือใชแลว ที่ไมมีใครตองการ  อีกทั้งจะตองมีการบังคับใหมีการ
กํา จัดอยางถูกสุขลักษณะโดยเร็ วกอนที่ จะ มีการรั่ วไหลแพรกระจายออกไปสู สิ่ งแวดลอม    
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายซึ่งควบคุมดูแลวัตถุอันตรายในฐานะที่เปนวัตถุดิบ จึงไมไดถูกออกแบบมา
เพ่ือใชควบคุมวัสดุที่หมดสภาพกลายเปนของเสียที่ตองถูกควบคุมในเรื่องการเก็บ ขนสง และการกําจัด
อยางเขมงวด  

สวนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  มีเพียงคํานิยามคําวา 
“ของเสีย” ตามมาตรา 4    แมมาตรา 79 ไดเปดชองใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การขนสงเคลื่อนยาย การนําเขาและสงออก แต
กฎหมายนี้ไมมีบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการฝาฝนมาตรา 79 นี้ ดังนั้น การออกกฎกระทรวงตามมาตรานี้ 
จึงคงไมมีสภาพบังคับ (สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 2546) 

นอกจากนี้  ความแตกตางระหวางประเภทของเสียอันตรายตามการจัดพิกัดรหัสสถิติระบบฮาร
โมไนซ (Harmonized Code) ขององคการศุลกากรโลก (World Custom Organization, WCO) ซึ่งเปน
ระบบพิกัดที่กรมศุลกากรใชสําหรับติดตามการนําเขาและสงออกสินคา  กับบัญชีรายชื่อของเสียอันตราย
ในอนุสัญญาบาเซล   ทําใหการควบคุมของเสียอันตรายขามแดนยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
เนื่องจากจํานวนรหัสของเสียอันตรายในระบบฮารโมไนซไมมากพอกับชนิดของของเสียอันตราย และ
สวนใหญเปนรหัสไมจําเพาะ   

ในสวนของบัญชีรายชื่อของเสียอันตรายตามประกาศของกรมศุลกากรนั้น เปนการอาศัยขอมูล
รายชื่อของเสียอันตรายตามประกาศกฎหมายของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ดังนั้น หากของเสียอันตราย
ใดที่ไมมีรายชื่อตามประกาศในกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทางกรมศุลกากรก็จะไมมีรายชื่อ
ของเสียอันตรายชนิดนั้นในพระราชบัญญัติกรมศุลกากรดวย จึงทําใหไมสามารถควบคุมสินคาที่เล็ดลอด
จากบัญชีรายชื่อของเสียอันตรายเหลานี้ได  (สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 2546)  
 
 
1.3 ความสัมพันธระหวางมาตรการทางการคาและมาตรการดานสิ่งแวดลอม  
 

ความสัมพันธระหวางการคาและสิ่งแวดลอม เปนประเด็นหนึ่งที่มักจะไดรับการหยิบยกขึ้นมา
โตเถียงกัน โดยกลุมที่หวงใยสิ่งแวดลอมมักจะอางวา การคาเปนปจจัยหน่ึงที่ทําลายสิ่งแวดลอม ทั้งการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการกอมลพิษทางน้ํา อากาศ และของเสียอันตรายที่เกิดจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่กลุมการคาก็กังวลวา การออกมาตรการ
ของประเทศตาง ๆ ที่อางเหตุผลในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม มาเปนเครื่องมือกีดกันทางการคา 
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ดังนั้น ทั้งสองกลุมจึงจับตามองวา แตละฝายจะมีบทบาทในการสงเสริมใหนโยบายการคาและ
สิ่งแวดลอมมีความสมดุล และสงเสริมซ่ึงกันและกันไดอยางไร 
 
1.3.1 ความสัมพันธระหวางมาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซล กับหลักการขององคการ
การคาโลก (World Trade Organization)  

องคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO) มีพัฒนาการมาจากขอตกลงวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคา หรือแกตต (General Agreement on Tariff and Trade, GATT) จัดตั้งขึ้นเม่ือ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538   ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 149 ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2548) 
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเจรจาลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคา จัดทํากฎระเบียบการคา
ระหวางประเทศ เปนเวทีในการยุติขอพิพาททางการคา และเปนกลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบาย
การคาของประเทศภาคี  

ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศในระดับโลกตามหลักการของ WTO เนนความ
สอดคลองกันของแนวปฏิบัติทางการคาในระดับสากล  โดยการสงเสริมการคาเสรีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การลดกฎเกณฑทางการคา  เพ่ือใหสินคาที่ผลิตขึ้นไมวาจากที่ใดในโลกสามารถสงไปขายในทุกที่ได
และสามารถแขงขันกับสินคาจากที่ตาง ๆ ไดอยางเสรี ปราศจากการบิดเบือนแทรกแซงจากภาครัฐ  
 หลักการพื้นฐานเพื่อการคาเสรีของ WTO  ประกอบดวย 

1) หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ซึ่งแบงออกเปน 2 หลักการคือ หลักปฏิบัติ
เยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหอยางยิ่ง (Article I-Most Favored Nation Provision: MFN) 
ซึ่งหามมิใหสิทธิประโยชนแกประเทศที่มีความสัมพันธพิเศษ  และหลักปฏิบัติเย่ียงคนชาติ 
(Article III-National Treatment Provision) อันเปนการปฏิบัติตอสินคาที่เหมือนกันอยาง
เทาเทียมกันระหวางสินคานําเขาจากประเทศภาคีกับสินคาที่ผลิตขึ้นมาภายในประเทศ 

2) หลักการหามใชมาตรการการจํากัดปริมาณ (Article XI.1- Prohibition of Quantitative 
Restrictions Provision) 

3) หลักความโปรงใส (Transparency) โดยกําหนดใหประเทศภาคีตองเผยแพรกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคาของตนกอนที่จะมีการบังคับใชและบังคับใชกฎหมายการคาเหลานั้นอยาง
ยุติธรรมและมีเหตุผล  

 
ขอตกลงจากการเจรจา WTO รอบอุรุกวัย (2530-2537) ที่มีผลตอการกําหนดมาตรการและ

บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมหลัก ๆ  3  ประการ ไดแก   
1) บทยกเวนทั่วไปตามมาตรา 20 (Rule of Exceptions Article XX) เปนการใชมาตรการที่

กระทบตอการคาเสรีเพราะมีความจําเปนตองปกปองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และ
พืช ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แตตองอยูบนพ้ืนฐานของการไมเลือกปฏิบัติ
และไมเปนการกีดกันอยางเคลือบแฝง อยางไรก็ดี  เนื่องจากความคลุมเครือของคําวา 
“จําเปน” (Necessary) จึงเปนชองวางใหมีการใชมาตรการสิ่งแวดลอมเพ่ือกีดกันทางการคา 
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ดังนั้น ในการเจรจารอบโตเกียว จึงใหมีการจัดความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอ
การคาขึ้น 

2) ความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to 
Trade: TBT) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก คือ ประเทศภาคียินยอมใหประเทศภาคีกําหนด
มาตรการเพื่อควบคุมมาตรฐานสินคาของตนเพ่ือคุมครองชีวิตหรือสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของมนุษย สัตว พืช และสิ่งแวดลอมได มาตรการเหลานี้ ไดแก มาตรฐานสินคา 
(Standard Code) ขอกําหนดปริมาณสารตกคางของยาฆาแมลง (Pesticide Residue 
Limits) การตรวจสอบสินคา และการติดฉลากสินคา (Labeling) โดยบังคับใชกับตัว
ผลิตภัณฑ (Product) เทานั้น ไมรวมถึงมาตรฐานดานกระบวนการ และวิธีการผลิตสินคา 
(PPM Standards) ทั้งน้ี มาตรฐานสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมดังกลาวที่ประกาศใช จะตอง
สอดคลองกับกฎเกณฑของ TBT กลาวคือ ตองไมเปนในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ ตองไมสราง
อุปสรรคที่ไมจําเปนตอการคาระหวางประเทศ และขอบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานตอง
วางอยูบนการพิจารณาทางวิทยาศาสตร   

3) ความตกลงวาดวยการใชบังคับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Standards: SPS) เปนขอตกลงที่อนุญาตให
ประเทศภาคีมีมาตรการบังคับใชเพ่ือคุมครองผูบริโภคและเพื่อสรางความมั่นใจตอความ
ปลอดภัยดานอาหาร เพ่ือปกปองชีวิตและสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช ที่เกิดจากการใช
สารเคมี ยาฆาแมลง และสารประกอบตาง ๆ โดยที่มาตรการนั้นจะตองไมสรางขอจํากัดทาง
การคา หรือกีดกันทางการคาระหวางประเทศอยางแอบแฝง  และตองไมเลือกปฏิบัติ
ระหวางประเทศภาคีโดยไมมีเหตุผล   นอกจากนี้ ความตกลง SPS ยังกําหนดใหสมาชิก
สามารถใชหลักปองกันลวงหนา (Precautionary Principle) ได แมวาจะยังไมสามารถหา
หลักฐานทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุน แตมาตรการนี้ตองใชเปนการชั่วคราวและจะตองมี
การพิจารณาทบทวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

เน่ืองจากมีการใชมาตรการทางการคา อาทิ หามการคาสินคาบางประเภท หรืออนุญาตให
ประเทศภาคีจํากัดการคาภายใตเง่ือนไขบางประการในความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 
(Multilateral Environmental Agreements: MEAs) มากขึ้นเพ่ือบรรลุเปาประสงคดานสิ่งแวดลอมของ 
MEAs ซึ่งอาจจะขัดแยงกับกฎเกณฑของ GATT          และหากมีขอขัดแยงหรือขอพิพาทระหวาง 
GATT/WTO และ MEAs ขึ้น  WTO  อาจชนะ MEAs เน่ืองจาก GATT เปนองคกรที่เขมแข็งกวา และมี
จํานวนสมาชิกมากกวา ซึ่งอาจจะทําใหมาตรการใน  MEAs  ขาดประสิทธิภาพไดในอนาคต    ที่ประชุม
จึงเรียกรองใหคณะกรรมการดานมาตรการสิ่งแวดลอมและการคา (Environmental Measures and 
International Trade Group: EMIT)  ของ GATT ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปพ.ศ.  2514  พิจารณามาตรการดาน
สิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ    และภายหลังการกอตั้ง WTO ในปพ.ศ.  
2537 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม (Committee on Trade and Environment: 
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CTE) ขึ้นแทน EMIT  เพ่ือสรางหลักประกันวาระบบการคาระหวางประเทศจะใหความสําคัญกับเร่ือง
สิ่งแวดลอมและประกันวา กฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมจะไมเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ  

CTE มิไดวิเคราะหความขัดแยงระหวางมาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซลกับหลักเกณฑ
ของ WTO เปนการเฉพาะ   หากแตพิจารณาความสัมพันธโดยรวม และหยิบยกตัวอยางมาตรการทาง
การคาที่ใชในอนุสัญญาบางฉบับ ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาบาเซล    โดยการประชุมในชวงแรกนั้น สมาชิก 
WTO สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการคาและสิ่งแวดลอม ดังนี้  

1) นโยบายการคาระหวางประเทศและนโยบายสิ่งแวดลอมไมไดขัดกัน แตสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน 

2) WTO เปนเพียงองคการระหวางประเทศที่จํากัดแตเรื่องนโยบายการคา จึงไมมีอํานาจ
หนาที่เต็มที่ในการดูแลเรื่องการคุมครองสิ่งแวดลอม 

3) WTO ไดเปดชองใหใชนโยบายสิ่งแวดลอมในประเทศได  แตมีขอแมวา การใชมาตรการ
สิ่งแวดลอมไมขัดกับหลักการของ WTO เร่ืองการไมเลือกปฏิบัติ ทั้ง MFN และ National 
Treatment รวมถึงตองมีขอมูลทางวิทยาศาสตรหรือวิชาการยืนยันการใชมาตรการดังกลาว
ดวย 

4) การประสานงานและความรวมมือกันระหวางนโยบายการคาและสิ่งแวดลอม รวมถึงความ
รวมมือระหวางประเทศเปนสิ่งจําเปนในการแกไขปญหา และ 

5) การเปดตลาดสงออกสําหรับสินคาสงออกจากประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งการถายทอด
เทคโนโลยี และการใหความชวยเหลือดานการเงินและดานวิชาการ เปนสิ่งจําเปนในการ
ชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการสรางรายไดและปจจัยเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมได 

 
ตอมา ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 4 ณ กรุงโดฮา เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2544    ที่

ประชุมไดมีมติเห็นชอบปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ซึ่งเปนเอกสารที่รัฐมนตรีจากประเทศภาคี 
WTO ตกลงกันวาจะมีการดําเนินการเรื่องการเจรจาเปดเสรีการคาตอไปอยางไร และในเรื่องใดบาง   
การคาและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องหน่ึงที่กําหนดไวในปฏิญญาโดฮา โดยใหเร่ิมการเจรจาในสามประเด็น 
ไดแก 

1) ความสัมพันธระหวางกฎเกณฑ WTO กับมาตรการทางการคาภายใตความตกลง
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (MEAs)  

2) กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฝายเลขาธิการ MEAs และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ของ WTO  และหลักเกณฑในการใหสถานะผูสังเกตการณแก MEAs  

3) ลดเลิกมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีสําหรับสินคาและบริการดานสิ่งแวดลอม  
 
ปฎิญญาโดฮานับวาเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการกําหนดใหประเทศภาคีเจรจาในเรื่องการคากับ

สิ่งแวดลอม ซึ่งปรากฎอยูใน paragraph 31 (i) เร่ืองความสัมพันธระหวาง MEAs กับกฎระเบียบภายใต 
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WTO   paragraph 31 (ii) เร่ืองกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฝายเลขาธิการ MEAs และ
คณะกรรมการตาง ๆ ของ WTO รวมทั้งหลักเกณฑในการเปนผูสังเกตการณของ MEAs ใน WTO และ 
paragraph 31 (iii) เร่ืองการลด/ยกเลิกมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไมใชภาษีสําหรับสินคาและ
บริการดานสิ่งแวดลอม4

การหารือ Paragraph 31 (i) ของปฏิญญาโดฮา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
การปฏิบัติตามอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพันธกรณีทางการคาที่เจาะจง (Specific Trade 
Obligation: STO) วามีความสอดคลองกับกฎระเบียบทางการคาภายใต WTO อยางไร และจะมีแนว
ทางแกไขปญหาอยางไร ถามีความขัดแยงระหวางความตกลงระหวางประเทศทั้งสอง     ตนเหตุของ
ความขัดแยงระหวางมาตรการทางการคาใน MEAs และกฎเกณฑของ GATT มาจากลักษณะของ
มาตรการทางการคาใน MEAs หลายมาตรการที่ขัดกับหลักเกณฑไมเลือกปฏิบัติ (non-discrimination)  
และการที่อนุญาตใหคาขายกับเฉพาะบางประเทศก็ขัดกับหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะห
อยางยิ่ง (Most Favored Nation)  นอกจากนี้ ยังละเมิดหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
โดยการอนุญาตใหมีการเลือกปฏิบัติระหวางสินคาภายในประเทศและสินคาที่นําเขา (like products)  

แมวาจะมีความเปนไปไดทีจ่ะเกิดปญหาความขัดแยงใน WTO อันเนื่องมาจากการบังคับใช
มาตรการทางการคาของ MEA    คณะกรรมการ CTE เห็นวา ในความเปนจริง อาจไมไดเปนปญหา
รุนแรงอยางที่คาดการณ เน่ืองจากมีขอตกลงหรืออนุสัญญาระหวางประเทศเพียง 20 ฉบบัจากทั้งหมด 
200  ฉบับทีมี่การใชมาตรการทางการคา5   นอกจากนี้  จนถึงปจจุบัน ยังไมมีกรณีพิพาทใน WTO 
เกี่ยวกับบทบญัญัติทางการคาที่บรรจุอยูใน MEA แตอยางใด  ที่ประชุมของ CTE  อภิปรายถึงขอพิพาท
โดยรวมที่อาจจะเกิดขึ้นกับ MEAs และนาํเสนอแนวทางในการแกไขขอพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้น  และหาก
มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นจริง  CTE จะใชหลักการดังตอไปน้ีในการแกไขขอพิพาท 
(http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/cte01_e.htm) 

                                                 
4 Paragraph 31 (i) (With a view to enhancing the mutual supportiveness of trade and environment, we agree to negotiations, without 
prejudging their outcome, on) 

(i) the relationship between existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreements 
(MEAs). The negotiations shall be limited in scope to the applicability of such existing WTO rules as among parties to the MEA 
in question. The negotiations shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to the MEA in question; 

(ii) procedures for regular information between MEA Secretariats and the relevant WTO committees, and the criteria for the granting 
of observer status; 

(iii) the reduction or, as appropriate, elimination of tariff and non-tariff barriers to environmental goods and services. 
5 อนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับการกลาวถึงใน CTE วามีการจํากัดควบคุมการคาสินคาบางอยางโดยตรง ไดแก Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES),   Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal 
Protocol), และอนุสัญญาบาเซล   สวนอนุสัญญาที่มีผลกระทบโดยออม (trade-related environmental measures) ไดแก United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ซึ่งมีพิธีสารที่พัฒนาเปน Kyoto Protocol ซึ่งควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอนัมีผลให
ตนทุนสินคาแพงขึน้ อันกระทบตอการเคลื่อนไหวทางการคาโดยเสรีทางออม 
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1) หลัก “lex  specialis” หรือ กฎหมายเฉพาะเรื่องยอมมีอันดับศักดิ์เหนือกวากฎหมายทั่วไป ใน
บริบทของกฎหมายระหวางประเทศ   ซึ่งเปนหลักที่วา เม่ือเกดิการขัดกันระหวางกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ กบักฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ใหถือตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง      CTE เห็นวา มาตรการทางการคาใน MEA ถอืวาเปนกฎหมายเฉพาะเรือ่ง 
เพราะดูเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมในแตละเร่ืองเทานั้น     ในขณะที่ขอตกลงวาดวยการคาเสรี 
นาจะถือเปนกฎหมายที่วาดวยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกบัการคา    บทบัญญัติใน MEAs จึงอยู
เหนือกวาบทบัญญัตขิอง WTO  ดังนั้น มาตรการทางการคาใน MEA จึงไมนาสรางปญหา
ในทางกฎหมายตอ WTO แมวามาตรการเหลานัน้จะไมสอดคลองกับกฎเกณฑของ WTO  
อยางไรก็ตาม การตีความดังกลาวไมไดเปนขอสรุปสดุทาย และยงัมีความไมแนนอนอยูอีกมาก    
สิ่งที่ CTE กังวลมากกวา คือ การเลือกปฏิบัตทิางการคากับสมาชกิ WTO ที่ไมไดเปนสมาชิก
ของ MEA นั้น ๆ  

2) กฏเกณฑระงับขอพิพาท     ขอสรุปที่ไดจากการประชุม WTO ระดับรัฐมนตรีที่ประเทศสิงคโปร 
ในปพ.ศ. 2539  CTE ไดประกาศวาจะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม
ของโลกแบบพหุภาคี และกระตุนใหประเทศภาคี WTO หลีกเลี่ยงการใชมาตรการฝายเดียวใน
การแกไขปญหาเหลานี้    CTE ไดยอมรับวา แมวาขอจํากัดทางการคามิใชเครื่องมือเชิง
นโยบายอยางเดียวที่ MEA สามารถใชได แตในบางกรณี ขอจํากัดทางการคาก็มีบทบาทสําคัญ    
CTE เห็นดวยวา กฎเกณฑของ GATT/WTO ไดเปดโอกาสให MEA สามารถใชมาตรการทาง
การคาที่สอดคลองกับกฎเกณฑของ WTO   เชน การใชมาตรา 20 ของ GATT  (GATT Article 
XX) และไมมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของ WTO เพ่ือรองรับมาตรการทาง
การคาของ MEAs ใหมากขึ้น    

3) ในการระงับขอพิพาทนั้น   CTE มีความเห็นวา  การปรับปรุงการประสานนโยบาย
ภายในประเทศระหวางผูกําหนดนโยบายดานการคาและผูกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม จะ
ชวยปองกันขอพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางกฎเกณฑของ  WTO และมาตรการทางการคาใน 
MEAs   CTE แนะนําใหมีการพิจารณาถึงมาตรการทางการคาที่จะใชกับประเทศที่ไมไดเปน
สมาชิก หากมีการเจรจาเพื่อจัดตั้ง MEAs ในอนาคต   

4) หากมีปญหาความขัดแยงระหวาง WTO กับมาตรการทางการคาใน MEA (โดยเฉพาะความ
ขัดแยงตอประเทศภาคี WTO ที่ไมไดเปนสมาชิกของ MEA นั้น  ๆ)   CTE เห็นวา บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทของ WTO จะสามารถแกไขปญหาความขัดแยงได  และมีความ
เปนไปไดที่จะใหมีผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมในคณะผูพิจารณาขอพิพาท (WTO dispute 
settlement panels) เพ่ือพิจารณาขอพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในการเจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง WTO และ MEAs ในที่ประชุมรอบโดฮา  เนื่องจาก
ที่ประชุมไดวางกรอบการเจรจาไวแคบมาก ทําใหผลของการเจรจาโดยรวมเปนไปอยางจํากัด  โดยได
ขอสรุปที่เปนรูปธรรมเพียง สองประเด็น คือ  
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1) การแกไขความขัดแยงจะใชไดเฉพาะกรณีที่คูกรณีทั้งสองฝายเปนสมาชิกของ MEA เดียวกัน
เทานั้น6   และ 

2) เม่ือที่ประชุมจํากัดเฉพาะ MEA ที่มี “พันธกรณีทางการคาที่เจาะจง” (Specific Trade 
Obligation: STO) ทําใหมี MEA เพียงหกฉบับ คือ Cartagena Protocol, Convention on Persistent 
Organic Pollutants (POP), Convention on Prior Informed Consent (PIC), Montreal Protocol, 
Basel Convention, และ the Convention on the International Trade in Endangered Species 
(CITES) ไดรับการพิจารณาถึง ความสัมพันธระหวาง MEAs กับกฎระเบียบภายใต WTO  ในที่ประชุม 
CTE วาระพิเศษ (CTE Meeting in Special Session: CTE-SS)  

 
Gray (2006) เห็นวา  ที่ประชุมหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินใจในประเด็นที่ยากไปกวานั้น  คือ หาก

ประเทศภาคี WTO ที่ไดรับผลกระทบไมไดเปนสมาชิกของ MEA ดังกลาว  มาตรการของ MEA จะ
ไดรับการยอมรับหรือไม  เชน  มาตรการหามการคาของเสียอันตรายระหวางกลุมประเทศ OECD กับ
ประเทศที่ไมใชสมาชิก OECD ภายใตอนุสัญญาบาเซล  ในประเด็นนี้ สหภาพยุโรปตองการใหมีการ
ยอมรับอยางเปนทางการใน WTO วา มาตรการทางการคาภายใต MEAs  ไมขัดตอกฎของ WTO7   
อยางไรก็ตาม  สมาชิกสวนใหญยังคัดคานในเรื่องนี้  โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนากลัววา หากมีการ
ยอมรับอยางเปนทางการแลว   อาจเปนชองทางใหประเทศพัฒนาแลวนํามาใชเปนขออางในการออก
มาตรการดานสิ่งแวดลอมโดยใชการจํากัดการคาเสรีกับประเทศกําลังพัฒนาได   

นอกจากนี้   การตีความ  STOs  อยางแคบ โดยพิจารณาเฉพาะ MEA ที่มีมาตรการบังคับ
เทานั้น ดูจะไมสอดคลองกับบริบทและลักษณะการตัดสินใจใน  MEAs ซึ่งคอนขางยืดหยุนและใหอิสระ
แกประเทศภาคีในการตัดสินใจภายใตขอบเขตที่กําหนด  ตัวอยางเชน ในอนุสัญญาบาเซล  ประเทศ
ภาคีมีทางเลือกวาจะนําเขาของเสียอันตรายเพื่อมากําจัดขั้นสุดทายอยางมีเง่ือนไขหรือไมมีเง่ือนไข 
นอกเหนือจากสิทธิที่จะปฏิเสธการนําเขาของเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งถามองในลักษณะนี้ จะพบวามี MEAs 
อ่ืน ๆ อีกหลายฉบับที่ใหอิสระแกประเทศภาคีในการจํากัดการนําเขาสินคาบางอยางได    แมวาสหภาพ
ยุโรปไดเสนอใหมีการตีความขอบเขตของ STOs ใหกวางขึ้น และใหรวมถึง MEAs ที่นอกเหนือจาก 
MEAs  หกฉบับดังกลาว  แตประเทศภาคีสวนใหญไมเห็นดวยกับขอเสนอนี้ (Gray, 2006) 

 
จากการคัดคานของสมาชิกโดยสวนใหญตอขอเสนอของสหภาพยุโรป ทําใหการเจรจาและการ

ตีความทางเทคนิคเกี่ยวกับ Paragraph 31 (i) ไมมีความคืบหนาเทาที่ควร   ในปจจุบัน  ทิศทางการประ

                                                 
6 อยางไรก็ตาม  การกําหนดในลักษณะนี้ อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของประเทศตาง ๆ ทีจ่ะเขารวมเปนสมาชิก ของ MEA ที่มีการใช
มาตรการทางการคาเปนเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุเปาประสงค  (Gray, 2006) 
7 เหตุผลเบื้องหลังของขอเสนอนี้  คือ การยอมรับอยางเปนทางการใน WTO วามาตรการการคาภายใต MEAs ไมขัดตอกฎ WTO จะทําให
สหภาพยุโรปมีความมั่นใจมากขึ้นวาการใชมาตรการทางการคาภายใต MEAs ของตนในอนาคตจะมีการคัดคานภายใน WTO ไดยากขึน้ (จิรัตถ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ไมระบุป, “การคาและสิ่งแวดลอมในกรอบ WTO” บทความในเว็บไซตของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 
http://www.dtn.moc.go.th)  
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ชุ มไดเปลี่ยนแปลงไปตามขอเสนอของประเทศภาคีตาง ๆ ที่ พยายามจะผลักดันใหการหารือใน
ประเด็นนี้เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณของแตละประเทศ เพ่ือสงเสริมใหการปฎิบัติตาม STOs 
ภายใต MEAs มีความสอดคลองกับกฎระเบียบของ WTO รวมถึงการแกไขปญหาภายใน MEAs ใน
กรณีที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น   

มีประเทศภาคีบางประเทศใหความเห็นวา เน่ืองจาก ในทางปฏบิัติ  ความสัมพันธระหวาง
การคาและสิ่งแวดลอมดูเหมือนวาจะเปนไปดวยดี อีกทั้ง จนถึงปจจุบัน ยังไมมีกรณีขอพิพาทเกี่ยวกบั
มาตรการทางการคาของ MEAs ใน WTO เกิดขึ้น จึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีการเจรจาและตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธระหวาง WTO และ MEAs ภายใต paragraph 31 (i)       อยางไรก็ดี  
Gray (2006) ใหความเห็นวา  แมวาจะไมมีขอพิพาทเกี่ยวกับมาตรการทางการคาของ MEAs ใน WTO 
ที่ยื่นตอคณะผูพิจารณาขอพิพาททางการคา (WTO dispute settlement panels)  แตไมไดหมายความ
วา ไมมีความขัดแยงระหวางมาตรการทางการคาของ MEAs กับกฎเกณฑของ WTO  อยูเลย    ใน
ความเปนจริง มีความขัดแยงเกิดขึ้น แตคูกรณีสามารถประนปีระนอมกันกอนที่เรื่องจะไปถึงคณะผู
พิจารณาขอพิพาททางการคา   ดังเชน กรณีขอพิพาทเรื่องปลาดาบ (sward fish) ระหวางประเทศชิลี
และสหภาพยโุรป ซึ่งชิลีไดใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษปลาภายใตอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทาง
ทะเล (the UN Convention on the Law of the Sea) เพ่ือเปนขออางในการหามนําเขาปลาดาบจาก
สหภาพยุโรป   นอกจากนี้  ในการประชุมของ MEAs เองก็ไดมีการพูดถึง การใชมาตรการทางการคา
อาจเปนสิ่งที่ทาทายกฎเกณฑของ WTO  

 
 
 
 
 

1.3.2  ความสัมพันธระหวางมาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซล กับขอตกลงเขตการคาเสรี 
(Free Trade Areas/Agreements: FTAs) 
 

เน่ืองจากการเจรจาการคาเสรีภายใตกรอบ WTO ใชหลักฉันทามติในการเจรจา นั่นก็คือ 
ประเทศภาคี ทั้ง 147 ประเทศในปจจุบันจะตองตกลงยินยอมพรอมกันจึงจะมีการลดภาษีไดซึ่งทําใหการ
เปดเสรีการคาใน WTO มีความลาชา  และทําใหการเจรจาในรอบอุรุกวัยเกิดความชะงักงันไประยะหนึ่ง  
การเจรจาในรอบปจจุบัน ที่เรียกกันวา รอบโดฮา (รอบโดฮาวาดวยการพัฒนา – Doha Development 
Round) ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2544  ก็ยังไมมีความคืบหนามากนัก  และมีทีทาวาจะประสบความลมเหลว 
อันเน่ืองมาจากประเทศภาคียังไมยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืนการเจรจา  โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว 
ไดแก สหรัฐอเมริกา   สหภาพยุโรป ยังไมยอมลดการอุดหนุนหรือลดอัตราภาษีสินคาเกษตรตามขอ
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เรียกรองของกลุม G-208   ประเทศกําลังพัฒนาจึงยังคงประสบกับปญหาอุปสรรคจากการถูกกีดกันทาง
การคาจากประเทศที่พัฒนาแลว 

 บรรดาประเทศที่เปนผูนําในการผลักดันระบบการคาเสรีและประเทศกําลังพัฒนาจึงไดหันไปให
ความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับการคาระดับภูมิภาค (Regional) อาทิ ขอตกลงเขตการคาเสรี
ของทวีปอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement, NAFTA) ประกอบดวย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งเปนตนแบบของการทําขอตกลงเขตการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา
กับประเทศอ่ืน ๆ     และระดับทวิภาคี (Bilateral) ทั้งในกลุมการคาระดับภูมิภาคที่มีอยูเดิมและที่จัดตั้ง
กันขึ้นมาใหม  ในปจจุบัน ประเทศภาคี WTO ทุกประเทศยกเวนมองโกเลีย เปนสมาชิกหรือกําลังเจรจา
จัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี     จากการศึกษาของ WTO พบวา ปจจุบันมีขอตกลงเขตการคาเสรี
มากกวา 250 ฉบับทั่วโลก โดยขอตกลงลาสุด 200 ฉบับเพ่ิงถูกจัดทําในชวง 10 ปที่ผานมา      

รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการทําขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade 
Areas/Agreements: FTAs) อยางมาก ที่ผานมา ไดมีการลงนาม FTA กับประเทศตาง ๆ ไปแลว รวม
ทั้งสิ้น 6 ประเทศ กับ 1 กลุม ไดแก บาหเรน จีน อินเดีย เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และกลุม BIMST-
EC  และกําลังอยูในระหวางการเจรจาทําความตกลงวาดวยเขตการคาเสรีกับญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และ
อยูระหวางการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเจรจากับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European 
Trade Association, EFTA) เม็กซิโก แคนาดา เกาหลี และกลุมประเทศเมอรโคซูร (MERCOSUR)  
(กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2548, FTA Fact Book)    

สําหรับเวทีการเจรจาการคาเสรีในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีนี้   การสงเสริมการคาเสรีกับ
การคุมครองสิ่งแวดลอม ก็ยังคงเปนประเด็นคูขนานที่อาจกลายเปนเรื่องที่ขัดแยงหรือสงเสริมซึ่งกันและ
กันได   ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับการเตรียมการ และการจัดการใหกฎและกติกามีความรอบคอบรัดกุมมากนอย
เพียงใด    ประเด็นที่เปนขอกังวลจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี คือ ขอกําหนดตาง ๆ ในความตก
ลง FTA อาจสงผลตอการจํากัดสิทธิของประเทศไทย หรือมีผลตอการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคใหกับ
ประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีของ MEAs ที่ประเทศไทยเปนภาคีอยู หรือที่จะเปนภาคีใน
อนาคต  

แมวาประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลาวถึง วา ประเทศคูภาคีขอตกลง FTA ตองยึดถือวา ความตก
ลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs) ที่ทั้งสองประเทศเปนภาคีอยูรวมกันน้ัน มีความสําคัญตอการ
ปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม และย้ําวาการปฏิบัติตามพันธกรณีของ MEAs เปนสวนสําคัญตอการบรรลุ
วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมของขอตกลง FTA  แต  สหรัฐอเมริกากลาวถึงเฉพาะ MEAs ที่ไทยและ
สหรัฐฯ เปนภาคีรวมกันอยูเทานั้น  ในขณะที่ ในปจจุบัน ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสมาชิก MEAs 
อยูหลายฉบับ เชน อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารเกียวโต  และอนุสัญญาบาเซล  แต

                                                 
8 กลุม G20  เปนกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่ผลักดันการเจรจาสินคาเกษตร เร่ิมรวมตัวกันตั้งแตในชวงการประชุม MC5  ที่เมืองแคนคนู นําโดย
บราซิล ปจจุบัน มีสมาชิก 21 ประเทศ ไดแก อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล จีน ชิลี คิวบา อียิปต  กัวเตมาลา อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ปารากวัย ฟลิปปนส แอฟริกาใต แทนซาเนีย เวเนซูเอลา อุรุกวัย ซิมบับเว และไทย  (ที่มา: 
http://www.mfa.go.th/internet/wto/Groups_WTO.doc) 
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สหรัฐอเมริกาไมไดเปนภาคีความตกลงเหลานี้   ดังนั้น การปฏิบัติตามขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกา 
อาจจะทําใหประเทศไทยประสบปญหาในอนาคตตอการใชสิทธิ หนาที่ และการปฏิบัติตามพันธกรณีใน 
MEAs ที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูแตสหรัฐอเมริกาไมไดเปนภาคี และอาจจะประสบกับถูกฟองรองโดย
นักลงทุนสหรัฐอเมริกาผานทางกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน (Investor-State 
Dispute Settlement)  (สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 2546) 

แมวาในขณะนี้ยังไมมีขอพิพาทระหวางกฎกติกาของ FTA และมาตรการทางการคาใน
อนุสัญญาบาเซล   แตก็มีขอพิพาทที่เกิดขึ้นใน NAFTA  ที่สามารถนํามาเปนตัวอยางศึกษาได   กรณี
ที่วานี้ คือ กรณีขอพิพาทระหวางบริษัท S.D. Myers Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่รับกําจัดของเสียอันตรายที่มี
สํานักงานใหญอยูที่มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา   กับรัฐบาลแคนาดาที่หามการสงออกของเสียที่มีสาร
พีซีบีออกนอกประเทศ  ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการของ NAFTA ไดตัดสินใหรัฐบาลแคนาดาตองชดใช
คาเสียหาย โดยเห็นวา ขอหามการสงออกของเสียที่มีสารพีซีบีของรัฐบาลแคนาดาขัดกับหลักปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และหลักปฏิบัติดวยกฎเกณฑที่นอยที่สุด (Minimum Standard of 
Treatment) ในบทวาดวยการลงทุน (Chapter 11) ของ NAFTA  

 คณะอนุญาโตตุลาการของ NAFTA ใหเหตุผลวา รัฐบาลแคนาดาออกขอหามขึ้นเปนการ
ชั่วคราวเพื่อที่จะคุมครองบริษัทภายในประเทศใหสามารถดําเนินกําจัดของเสียดังกลาวแทนบริษัท S.D. 
Myers  แตรัฐบาลแคนาดไดโตแยงวา ขอหามนี้มีขึ้นเพราะรัฐบาลไมเชื่อวาสหรัฐฯ จะกําจัดของเสีย
ดังกลาวใหเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งรัฐบาลแคนาดาเปนภาคีอยู แตสหรัฐฯ มิได
เปนภาคี  (ดูกรอบที่ 1) ตอมา กลุมพันธมิตรเพ่ือการคาและสิ่งแวดลอมแหงประเทศแคนาดา ไดยื่น
หนังสือตอกรมการตางประเทศและการคาระหวางประเทศของแคนาดาเพื่อคัดคานคําตัดสินของคณะ
อนุญาโตตุลาการ  และเห็นวา คําตัดสินนี้ไดขัดขวางการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศของ
แคนาดาที่มีตออนุสัญญาบาเซล และบั่นทอนการบังคับใชกฎหมายภายในเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตรายอีกดวย (Sierra Club of Canada Press Release, 16 January 2001) 
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กรอบที่ 1 ลําดับเหตุการณกรณีพิพาทใน NAFTA ระหวางบริษัท S.D. Myers ของสหรัฐอเมริกา
และรัฐบาลแคนาดา  
อางถึงคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ 

1. ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2541  บริษัท S.D. Myers Inc. (บริษัทแมอยูที่เมือง Tallmadge มลรัฐ 
Ohio  สหรัฐอเมริกา) ไดยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงที่จะเสนอขอพิพาทตอสํานักอนุญาโตตุลาการ 
ภายใตบทบัญญัติวาดวยการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน ในบทที่ 11 (การลงทุน) 
ของ NAFTA 

2. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2541   บริษัท S.D. Myers ไดยื่นคําฟองตอคณะอนุญาโตตุลาการ โดยอาง
วา ระเบียบการหามสงออกสาร PCB ของรัฐบาลแคนาดา (ประกาศใชเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2538  และยกเลิกเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2540) ละเมิดขอกําหนดของ NAFTA ดังตอไปน้ี 1) 
มาตรา 1102 วาดวยเรื่อง National Treatment   2) มาตรา 1105 Minimum Standard of 
Treatment  3) มาตรา 1106  Performance Requirements และ 4) มาตรา 1110 
Expropriation   บริษัท S.D. Myers อางวา การหามสงออกดังกลาวทําใหบริษัทสูญเสียโอกาส
การทําธุรกิจในแคนาดา  และเรียกรองคาเสียหาย ไมนอยกวา 20 ลานเหรียญสหรัฐ  

3. คณะผูพิจารณาตัดสินขอพิพาทไดถูกตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 4  มีนาคม 2542 โดยบริษัท S.D. Myers 
แตงตั้ง Dr. Bryan Schwartz ซึ่งเปนอาจารยทางดานกฎหมาย มหาวิทยาลัย Manitoba เขา
รวมพิจารณา   สวนรัฐบาลแคนาดไดแตงตั้งนาย Edward Chiasson จากแวนคูเวอร     ทั้งสอง
ฝายเห็นชอบในการแตงตั้ง Professor Martin Hunter ชาวอังกฤษ เปนประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการ   

4. รัฐบาลแคนาดไดสงหนังสือแกตาง (Statement of Defence) เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2542  
ตอมาบริษัท S.D. Myers ไดสงหนังสือโตแยงเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 รัฐบาลแคนาดาได
สง counter-memorial เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2542  และไดมีการสงเอกสารสรุปเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 
15 ธันวาคม และสงเอกสารกอนการตัดสิน ในวันที่ 14 มกราคม 2543  

5. ทั้งสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกมีตัวแทนดําเนินการตลอดชวงกระบวนการ แมวามีเพียงเม็กซิโก
เทานั้นที่สงขอมูลใหแกอนุญาโตตุลาการ   เม็กซิโกไดตั้งคําถามเกี่ยวกับการตีความขอบังคับ
ของบทที่ 11 ซึ่งสอดคลองกับจุดยืนของแคนาดา 

6. การพิจารณาขอพิพาทเริ่มตนที่ศาลอนุญาโตตุลาการที่โตรอนโต ตั้งแต 14 – 16 กุมภาพันธ 
2543 

7. คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการไดถูกสงไปยังคูกรณีเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 โดย
พิจารณาเห็นวาการที่แคนาดาหามสงออกของเสียที่เปนสารพีซีบีเปนการชั่วคราวในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2538  และกุมภาพันธ 2540 ขัดตอบทบัญญัติสองขอในบทที่วาดวยการลงทุน 
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(Chapter 11)  คําตัดสินไมไดกําหนดใหแคนาดาตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ เกี่ยวกับกฎระเบียบควบคุมสารพีซีบี    คําตัดสินมีผลกับระเบียบที่ออกมาชั่วคราวซึ่ง
ไมไดมีผลใชบังคับแลว และคําตัดสินไมไดบั่นทอนความสามารถของรัฐบาลแคนาดาที่จะกํากับ
ดูแลการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายอยางปลอดภัย รวมทั้งของเสียที่เปนสารพีซีบี  
คณะอนุญาโตตุลาการยอมรับอยางชัดแจงวา สมาชิก NAFTA มีสิทธิที่จะตั้งเกณฑการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในระดับสูงได และไมจําเปนตองผอนผันมาตรฐานของตัวเองเพียงเพื่อที่จะ
สนองตอบผลประโยชนทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของรัฐอ่ืน  

8. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2544 รัฐบาลแคนาดาไดอุทธรณตอศาลของรัฐบาลกลาง (Federal Court) 
พิจารณาระงับคําตัดสินบางสวนของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยใหเหตุผลวาคณะ
อนุญาโตตุลาการใชอํานาจเกินขอบเขตอํานาจของตนเอง9    

ที่มา: Canadian Government Press Release, 8 February 2001, “Canada Seeks Application 
to Set Aside NAFTA Tribunal Award in S.D. Myers Arbitration,”  
http://www.ban.org/ban_news/canada_seeks.html

 
กรณีขอพิพาทระหวางบริษัท S.D. Myers Inc. กับรัฐบาลแคนาดา เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็น

จุดออนของบทวาดวยสิ่งแวดลอม (Environment Chapter) ซึ่งบรรจุอยูใน NAFTA ที่สามารถถูกหักลาง
ดวยขอกําหนดในบทอื่น ๆ ของ NAFTA โดยเฉพาะในบทเรื่องการคุมครองการลงทุน (Investment 
Chapter) และทําใหเกิดปญหาขอพิพาทระหวางการลงทุนกับเร่ืองสิ่งแวดลอม     เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาใชขอตกลง NAFTA  เปนตนแบบของการทําขอตกลง FTA กับประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึง 
FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา  บทเรียนเกี่ยวกับปญหาขอพิพาทที่เกิดใน NAFTA จึงอาจเกิดขึ้นไดกับ
ประเทศไทย    
 
1.4 วิเคราะหผลกระทบจากมาตรการทางการคาของอนุสัญญาบาเซลตอประเทศไทย 

อนุสัญญาบาเซลไดใชมาตรการทางการคาหลายอยางในการควบคุมการเคลื่อนยายของเสีย
อันตรายขามแดน  คือ การแจงขอมูล (notification) และการรับรองการแจงขอมูลลวงหนา (prior 
informed consent) เกี่ยวกับการนําเขาสงออกของเสียอันตราย     ขอหามการคากับประเทศที่ไมได
เปนภาคี  (Party/non-Party trade ban)   ขอหามการสงออกของเสียอันตรายจากประเทศในภาคผนวก 
7 ไปยังประเทศที่มิใชภาคผนวก 7 (Export  Ban from Annex VII to non-Annex VII Countries)   
หรือที่เรียกวา ขอหามบาเซล (Basel Ban)10   มาตรการทางการคาเหลานี้ อาจกอใหเกิดผลกระทบทั้ง

                                                 
9 เชนเดียวกับทีเ่ม็กซิโกกําลังตอสูกับคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการของ NAFTA ที่ใหรัฐบาลเม็กซิโกตองจายเงินชดเชยเปนจํานวน 17 
ลานเหรียญสหรัฐ แกบริษัทรับกําจัดของเสียอันตรายของสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อ Metalclad   ภายหลังจากที่รัฐบาลไดยอมตอแรงกดดันของทองถิ่น
และไดระงับการกอสรางโรงงานของบริษัท 
10 อยางไรก็ดี อนุสัญญาบาเซลไดเคร่ืองมืออื่น ๆ ดวย เชน ความชวยเหลือทางวิชาการ และการเสริมสรางขีดความสามารถ เพื่อใหประเทศภาคี
สามารถจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศของตนอยางมีประสิทธิภาพและไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม 
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ในเชิงบวกในแงการลดความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการนําเขาหรือลักลอบนําเขาของเสีย
อันตรายจากตางประเทศ  แตขอจํากัดทางการคาก็อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรีไซเคิลของ
ประเทศไทย     

 
1.4.1 ผลกระทบในทางบวก     
 ผลกระทบในทางบวกของอนุสัญญาบาเซล คือ  ชวยใหเกิดการพัฒนาการจัดการของเสีย
อันตรายของประเทศภาคีใหอยูในระดับสากล  ควบคุมการคาขายของเสียอันตรายใหเปนระบบมากขึ้น
และชวยลดความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมจากของเสียอันตราย  ซึ่งเทากับชวยลดภาระ
ตนทุนแฝง (external cost) ทางสังคมในประเทศภาคี   
 
1) ควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน 
 อนุสัญญาบาเซลชวยสรางบรรทัดฐานของแนวปฏิบัติสากลในเรื่องการขนยายของเสียอันตราย
ขามแดน โดยทําใหการเคลื่อนยายของเสียอันตรายที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญา เปนเรื่องที่
ผิดกฎหมาย   อีกทั้ง ประเทศภาคีตองมีการกําหนดมาตรการและระเบียบปฏิบัติที่เขมงวดในการ
ควบคุมการสงออก การนําเขา นําผาน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ สถานที่ กําจัดกากของเสียอันตราย
ภายในประเทศ 

การปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาจะทําใหทราบลวงหนาหากมีการนําเขา  นําผาน และ
สงออกของเสีย ซึ่งสามารถพิจารณาเตรียมการ และเฝาระวังใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไดมากกวาการไมไดเปนภาคี  ซึ่งจะไมทราบการเคลื่อนไหว
โดยเฉพาะกรณีที่ถูกนําผาน 

อนุสัญญาบาเซลเปดโอกาสใหประเทศภาคีกําหนดในกฎหมายถึงประเภทของเสียที่จะหาม
นําเขาประเทศหรือมีการควบคุมการนําเขา ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในอนุสัญญาได โดยประเทศอื่นตอง
เคารพกับขอกําหนดนี้  ประเทศไทยไดใชสิทธินี้ในการกําหนดใหยางรถยนตใชแลวเปนของเสียอันตราย
ที่หามนําเขาประเทศ11 โดยเห็นวา แมโดยตัวของมันเอง อาจไมกอใหเกิดผลกระทบที่รายแรง แตหากมี
การกําจัดหรือทําลายอยางไมถูกตอง ก็จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  

ในทางกลับกัน  ผูประกอบการไทยก็ตองมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ไมลักลอบสงออกของ
เสียอันตรายไปยังประเทศอื่น  โดยเฉพาะประเทศที่ยังไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ดังเชน 
กรณีเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมของฮองกงไดตรวจยึดซากจอคอมพิวเตอรได 1,000 ยูนิต ระหวางการ
สงออกจากไทยมายังฮองกงเม่ือเดือนเมษายน ป 2547  และยังมีการสงแผงวงจรไปยังจีนเพ่ือสกัดเอา

                                                 
11 กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การนํายางรถใชแลวเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546   อันเปนรายการของเสียที่
หามการนําเขามาในประเทศไทย ยกเวนกรณีที่นําเขามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อเปนตัวอยาง หรือพาหนะนําติดมาเพื่อใชกับยานพาหนะนั้นๆ 
ในปริมาณเทาที่จําเปน และกรณีที่นําเขามาเพื่อการแขงขนัรถ หรือการทองเที่ยว  (http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_BaselList.htm) 
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องคประกอบมีคา โดยกอนสงจะบดเปนชิ้นเล็ก ๆ จนไมเหลือเคาเดิม (กรมควบคุมมลพิษและองคการ
สงเสริมการตางประเทศของญี่ปุน (JETRO), 2547)12    

นอกจากนี้ ผูสนับสนุนขอแกไขบาเซล (Ban Amendment) คาดการณวา หากประเทศพัฒนา
แลว (ประเทศในกลุม OECD) ไมสามารถสงของเสียอันตรายมากําจัดในประเทศกําลังพัฒนา   ประเทศ
พัฒนาแลวก็จะหันกลับมาพ่ึงตนเองในการจัดการของเสียอันตราย และคิดหาวิธีที่จะลดปริมาณของเสีย
อันตรายของตนเอง ซึ่งจะชวยเพิ่มการใชและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมากขึ้น ถาหากเปน
เชนนั้น ก็จะชวยลดการเคลื่อนยายของเสียขามแดนไปโดยปริยาย 
 
2) ปองกันการขนสงของเสียอันตรายที่ผิดกฎหมาย 

อนุสัญญากําหนดใหเปนการขนสงที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเปนอาชญากรรม    เปนที่คาดหมายวา 
มาตราการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน จะชวยปองกันปญหาการลักลอบนําของเสีย
อันตรายมาทิ้งในประเทศไทยจากประเทศภาคี เน่ืองจากอนุสัญญานี้ กําหนดมาตรการบังคับใหประเทศ
ภาคีผูสงออกรับผิดชอบในการนํากลับภายใน 30 วัน และชดเชย คาเสียหายที่เกิดขึ้น  อีกทั้งไมอนุญาต
ใหมีการสงออกหรือนําเขาของเสียอันตรายจากประเทศที่มิไดเปนภาคี ยกเวนจะทําความตกลงทวิภาคี 
พหุภาคีหรือระดับภูมิภาค    

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากอนุสัญญาบาเซลเปนอนุสัญญาที่เกิดขึ้นจากการประนีประนอมความคิด
ของสองกลุม คือ กลุมประเทศที่ตองการหามนําเขาของเสียอันตราย ซึ่งสวนใหญเปนประเทศกําลัง
พัฒนา และกลุมประเทศที่ตองการสงของเสียอันตรายไปกําจัดบนพื้นฐานของความคุมคาทางเศรษฐกิจ   
ขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลจึงเปนพันธกรณีที่อ

                                                

อนและยากที่จะบังคับใชไดอยางจริงจัง13    ในทาง
ปฏิบัติ  การควบคุมของเสียอันตรายแตไมหามนําเขา-สงออกโดยสิ้นเชิง มีจุดออนอยูตรงที่ไมมีใคร
สามารถยืนยันไดวา การอนุญาตใหขนยายของเสียอันตรายขามแดนเปนไปตามหลักการและ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาอยางแทจริง       

 
12 ประเทศจีนไดบังคบัใชกฎหมายภายในเพื่อควบคุมการนําเขาผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใชแลวบางประเภท ไดแก หลอดภาพ 
(Cathode ray tubes) เคร่ืองถายเอกสาร  โทรศัพท และคอมพิวเตอร มาตั้งแตป 2543  ซึ่งประกาศใน SEPA Document No. 19/2000 of January 
24, 2000 ชื่อวา “Notification on Import of the Seventh Category of Wastes”    ตอมา ในป 2545 รัฐบาลจีนไดขยายประเภทของเสีย โดยรวม 
แผงวงจรพิมพ  คียบอรดและเมาส ปร้ินเตอร เครื่องโทรสาร ฯลฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก http://www.ban.org/Library/chinese.gif  
13 เชน Article 4(2) (e) และ (g) ระบุใหหามาตรการที่เหมาะสมที่จะไมอนุญาตใหมีการสงออกหรือนําเขาของเสียอนัตราย เมื่อไมมั่นใจวาจะมี
การจัดการกับของเสียอันตรายนั้นอยางถูกสุขลักษณะในประเทศเปาหมาย  นอกจากนี้ Article 4 (9) กําหนดขอบังคับทั่วไปไววา ใหหามาตรการ
ที่เหมาะสมที่จะรับประกันวาจะอนุญาตใหขนยายของเสียอันตรายขามแดนได เฉพาะเมื่อ  

(a) ประเทศผูสงออกไมสามารถจัดการของเสียอันตรายนั้นอยางถูกสุขลักษณะและคุมคาทางเศรษฐกิจ (environmentally sound 
and efficient manner) หรือ 

(b) ของเสียอันตรายนัน้เปนที่ตองการของประเทศนําเขาเพื่อเอาไปเปนวัตถุดิบสําหรับการนําของกลับมาใชใหม (recycle) หรือไป
ผานกระบวนการเปลี่ยนสภาพขยะเพือ่นําไปใชอีก (recovery) หรือ 

(c) มีการตกลงกันโดยเฉพาะระหวางคูกรณี  ตราบเทาที่ไมขดักับวัตถุประสงคของอนุสัญญา 
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แมวาจะมีการบังคับใชอนุสัญญาบาเซลมาตั้งแตป 2535 แตการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
ยังคงปรากฎอยูเสมอ ๆ  และมักเกิดกับประเทศที่ระบบการควบคุมมการนําเขาสินคาอันตรายไม
เขมงวด  ไมสามารถตรวจตราบังคับใชกฎหมายหามนําเขาไดอยางทั่วถึง     เชน ในประเทศแถบยุโรป
ตะวันออก ไดแก โปแลนด ฮังการี โรมาเนีย อัลบาเนีย รัสเซีย ยูเครน รัฐในทะเลบอลติก และหลาย
ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีน14 อินเดีย มาเลเซียและฟลิปปนส     การสงออกของเสียอันตรายใน
หลายกรณีอาศัยชองวางของอนุสัญญาที่อนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายเพื่อหมุนเวียนกลับมา
ใชใหม (รีไซเคิล) ในการสงออกของเสียอันตราย โดยอางวาเพื่อนําไปรีไซเคิล  แตในความเปนจริง เพ่ือ
การกําจัดของเสียอันตรายนอกดินแดนของตน  และยังผลใหเกิดการทิ้งของเสียอันตรายเหลานี้อยางไม
ผิดกฎหมาย    

ประเทศไทยประสบปญหาการลักลอบนําของเสียอันตรายจากตางประเทศเขามาทิ้งในประเทศ
เชนกัน  โดยปญหาไดถูกเปดเผยตอสาธารณชนเปนครั้งแรก เม่ือเกิดเหตุการณการระเบิดของสารเคมี
ในคลังเก็บสินคาที่ทาเรือคลองเตยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2534 กอใหเกิดผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวน
มาก ซึ่งพบวาสินคาประเภทวัตถุอันตรายบางสวนมีการขนยายเขามาเก็บไวที่ทาเรือ โดยไมไดผานการ
ตรวจสอบที่ไปที่มาอยางชัดเจน ทําใหเกิดขอสงสัยวาอาจมีการเคลื่อนยายของเสียอันตรายจาก
ตางประเทศมาเก็บไวที่ทาเรือคลองเตย   

ปญหาเรื่องการเคลื่อนยายของเสียอันตรายในประเทศไทยปะทุขึ้นอีกในป 2546  เม่ือเจาหนาที่
กรมศุลกากรตรวจพบยางรถยนต เครื่องยนต แบตเตอรี่เกาและถุงมือยางใชแลวจากสหราชอาณาจักร   
รวม 5 ตูคอนเทนเนอร น้ําหนักประมาณ 23 ตันมาทิ้งที่ทาเรือ จ. สมุทรปราการ กอใหเกิดการตื่นตัว
ของภาครัฐและไดมีการตรวจสอบสินคาตกคางที่ทาเรือตาง ๆ    ในชวงเวลาเดียวกัน กรมควบคุม
มลพิษยังตรวจสอบพบอีกวา มีตูคอนเทนเนอรที่รับสินคาที่คาดการณวาเปนของเสียอันตรายอีก 200 ตู
ที่บริเวณโกดังที่ 10 ทาเรือคลองเตย ซึ่งยังไมสามารถเปดออกดูได เน่ืองจากติดระเบียบการทาเรือแหง
ประเทศไทยที่ระบุวา จะเปดตูที่ไมมีใครมารับและแสดงตัวเปนเจาของไดก็ตอเม่ือครบกําหนดเวลา 75 
วันนับแตวันที่สินคาอยูในทาเรือ15 (มติชน, 12  กุมภาพันธ 2546)   จากขอมูลของกรมศุลกากร ระบุวา 
ตลอดป 2546  พบวามีบริษัทตางชาติลักลอบนําของเสียอันตรายมาทิ้งในประเทศไทยถึง 15 ครั้ง (แนว
หนา , 29 พฤษภาคม 2548) ซึ่งรวมถึงซากจอคอมพิวเตอรและขยะอิเล็กทรอนิกส Used pinball game 
broad จากญี่ปุน  และขยะพลาสติก จากเนเธอรแลนด เปนตน นอกจากนี้ ยังมีเรือตางชาติบรรทุก
น้ํามันหลอลื่นใชแลวกวา 7 แสนตัน มาทิ้งที่ทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี    

                                                 
14 กรีนพีชจีนรวมกับกลุม The Basel Action Network (BAN) ไดเปนหัวหอกสําคัญในการเปดโปงเรื่องราวของสภาพการทํางานในโรงงานรี
ไซเคิลในเมือง Guiyu และ Taizhouในประเทศจีน แมวาจีนไดใหสัตยาบันขอหามบาเซลและมีขอหามของรัฐบาลเองในการนําเขาขยะอันตราย
แลว แตขยะอิเล็กทรอนิกสประมาณรอยละ 20-24 จากสหรัฐฯ ญ่ีปุน เกาหลี ก็ยังคงถูกสงไปยังทาเรือของจีนอยูเร่ือยมา   (Basel Action Network 
and Silicon Valley Toxics Coalition, 2002) 
15 อยางไรก็ดี ในปจจุบัน  กรมศุลกากรไดแกระเบียบเร่ืองการเปดตูสินคาตองสงสัย จากเดิม 75 วันนับแตเรือเทียบทา ใหลดเหลือ 30 วัน ถา
เจาของยังไมมารับสินคาใหเปดตูตรวจได (ขอมูลจากเจาหนาที่กรมศุลกากร, 3 สิงหาคม 2549)  
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การนําเขาของเสียอันตรายจากตางประเทศโดยสวนใหญเขามาในรูปของสินคามือสองหรือ
สินคาใชแลว สวนใหญพบวาเปนการนําของเสียอันตรายเขามาโดยบริษัทที่ไมมีตัวตน  ไมสามารถ
ตรวจสอบไดวา ตั้งอยูที่ไหนผูประกอบการเหลานี้จะหายตัวอยางไรรองรอยเม่ือของเสียอันตรายเดินทาง
ถึงประเทศไทยและไดรับคาตอบแทนไปแลวภาระหนักจึงตกอยูกับรัฐบาลไทยในการกําจัดของเสีย
อันตรายเหลานี้    

แมวาขอหามบาเซล จะชวยอุดชองวางของอนุสัญญาบาเซลที่อนุญาตใหมีการนําเขาของเสีย
ตรายเพ่ือการนํากลับมาใชใหม   (recycle)  อีกทั้งจะเพ่ิมความเขมงวดของกฎหมายและทําใหการ
ควบคุมตรวจสอบมิใหมีการลักลอบสงออกจากกลุมประเทศ OECD เปนไปไดงายขึ้น   แตจุดออนของ
ขอหามบาเซลนี้ คือ ไมมีการกําหนดขอหามในลักษณะเดียวกันน้ีกับประเทศนอกภาคผนวก 7  นั่นคือ 
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย  แมปริมาณการสงออกนําเขายังมีปริมาณนอยเม่ือเทียบกับปริมาณนําเขา
ระหวางประเทศภาคี OECD (หรือประเทศอุตสาหกรรม) ดวยกันเอง แตก็มีแนวโนมที่จะสงออกของเสีย
อันตรายระหวางกันมากขึ้น  (ดูแผนภูมิที่ 1)   

 
แผนภูมิที่  1 ปริมาณการเคลื่อนยายของเสียขามแดนระหวางประเทศอุตสาหกรรม (OECD) 
และประเทศกําลังพัฒนา (non-OECD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:   Basel Convention (2002) Global Trends in Generation and Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and Other Wastes. Basel Convention series/SBC No. 02/14, p. 25 

 
นอกจากนี้   ยังพบวามีการลักลอบนําเขาของเสียอันตรายจากประเทศกําลังพัฒนาไปยัง

ประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเองอีกดวย    ดังเชน กรณีบริษัทในไตหวันลักลอบสงออกของเสียอันตราย
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จากภาคอุตสาหกรรมอยางตอเน่ืองในชวง ป 2546-2547  ซึ่งคิดรวมแลวเปนจํานวนกวา 30,000 ตัน 16  
และในเดือนมิถุนายน ที่ผานมา (พ.ศ. 2549)  เจาหนาที่กรมศุลกากรของฟลิปปนสไดตรวจพบเศษ
เหล็กและทองแดงที่ปนเปอนผงดําซึ่งเปนตะกอนจากโรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียร จํานวน 284 ตัน
บรรจุในตูคอนเทนเนอร 13 ตู ที่ทาเรือมะนิลา ซึ่งนําเขามาจากประเทศจีน17   อยางไรก็ดี    อนุสัญญา
บาเซลไดพยายามแกไขปญหาการลักลอบเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน  โดยไดจัดทําแนวทาง
พ้ืนฐานเพื่อการสํารวจ  การปองกัน และการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนอยางผิด
กฎหมาย  (Guidance Elements for Detection, Prevention and Control of Illegal Traffic in 
Hazardous Wastes) ซึ่งไดรับการอนุมัติในที่ประชุมภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 6 ในป 2545    เพ่ือให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองกันและการจัดการกับการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนอยางผิด
กฎหมายสามารถนําเอกสารนี้ไปใชไดจริง  จึงไดมีการจัดทําคูมือฝกอบรม ที่ชื่อ  “คูมือฝกอบรมเพื่อการ
บังคับใชกฎหมายที่อนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล: แนวทางเพื่อการสํารวจ สืบสวน และการดําเนินคดีการ
เคลื่อนยายของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนขามแดนอยางผิดกฎหมาย” (Training Manual for the 
Enforcement of Laws Implementing the Basel Convention: Guidance for Safe and Effective 
Detection, Investigation and Prosecution of Illegal Traffic in Hazardous and Other Wastes)  ไว
เปนภาคผนวกหนึ่งในคูมือดังกลาว และไดรับการพิจารณาในที่ประชุมภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 7 ในป 2547  
(Secretariat of Basel Convention, 2005)  

 นอกจากนี้ ปฏิญญาบาเซลวาดวยการจัดการของเสียอันตรายโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Basel 
Declaration on Environmentally Sound Management) ไดบรรจุประเด็นการปองกันและการ
ตรวจสอบการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนอยางผิดกฎหมาย  เปนเปาหมายหลักอันหนึ่งของ
อนุสัญญาบาเซลในระยะ 10 ปนับจากนี้ (นับตั้งแตเร่ิมปฎิญญาในป 2545) โดยไดกําหนดกิจกรรมเพ่ือ
บรรลุเปาหมายนี้ ดังตอไปน้ี 

1) ประสานความรวมมือกับองคการตํารวจระหวาง (International Criminal Police 
Organization) และองคการศุลกากรโลก (World Customs Organization) อยางตอเน่ือง
โดยเฉพาะในการฝกอบรมเจาหนาศุลกากรและเจาหนาที่ที่บังคับใชกฎหมายเพื่อที่จะ
สามารถบงชี้  ตรวจสอบ และปองกันการขนยายของเสียอันตรายขามแดนอยางผิด
กฎหมาย 

2) ใชระเบียบวิธีที่จะจัดการกับกรณีที่มีการกลาวหาวาเปนการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขาม
แดนอยางผิดกฎหมาย  และชวยเหลือประเทศภาคีในการปองกัน การบงชี้ การตรวจสอบ
และการแกไขปญหาการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนอยางผิดกฎหมาย   

                                                 
16 “12,000 tonnes of toxic waste enter M'sia with fake import licence”, AFP,  8 June 2004 
    “Malaysia finds more Taiwanese toxic waste”, Borneo Bulletin, 17 June 2004 (Kuala Lumpur - AFP)   
17  Manila Standard Today, 7 June 2006 , http://www.ban.org/ban_news/2006/060607_importing_waste.html
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3) เสริมสรางความเขมแข็งทางสถาบันใหกับศูนยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีในภูมิภาค
ตาง ๆ เพ่ือใหประเทศภาคีสามารถปองกันและตรวจสอบการเคลื่อนยายของเสียอันตราย
ขามแดนอยางผิดกฎหมาย ได  

 
ในภูมิภาคเอเชีย   ไดมีความพยายามพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศและเสริมสรางขีด

ความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตามตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนยายของเสีย
อันตรายขามแดน อาทิ ศูนยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีในประเทศจีนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับโครงการนํารองเพ่ือการติดตามตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน
ในภูมิภาคเอเชีย (Workshop on the Pilot Project for the Monitoring and Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes in the Asian Region) เม่ือป 2545    ศูนยฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีในประเทศอินโดนีเซียรวมกับเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคเพื่อการปฎิบัติตามและการติดตามการอนุวัติตามอนุสัญญาบาเซลและขอแกไขอนุสัญญา เม่ือป 
2547    

นอกจากนี้  รัฐบาลญี่ปุนไดเปนผูนําในการจัดตั้งเครือขายเอเชียเพ่ือปองกันการเคลื่อนยายของ
เสียขามแดนอยางผิดกฎหมาย (Asian Network for Prevention of Illegal Transboundary Movement 
of Wastes)18   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประเทศภาคี
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือปองกันการเคลื่อนยายของเสียขามแดน
อยางผิดกฎหมาย   ที่ผานมาไดมีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ สองครั้ง ในป 2547 และ 2548 และมีการ
จัดทําเว็บไซตของเครือขายเอเชีย (http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/index.html) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอเครือขาย    ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเขารวมในเครือขายนี้ในนามประเทศไทยอีกดวย 

ในสวนของประเทศไทย   กรมควบคุมมลพิษรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดนําความรูที่ได
จากการประชมุระหวางประเทศและการประชุมเชิงปฏบิตัิการในภูมิภาค มาพัฒนาเปนหลักสูตรอบรม
การตรวจสอบและการปองกันการลักลอบขนยายของเสยีอันตราย และจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่กรม
ศุลกากร  เจาหนาที่การทาเรือ  สมาคมตัวแทนขนสงเดินเรือ (shipping) ทาเรือเอกชน  โดยไดจัดมา
ตั้งแตป 2547 และจะจัดเปนประจําทุกป เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถและสรางความตระหนักในเรื่อง
การเคลื่อนยายของเสียขามแดนอยางผิดกฎหมายและการปฎิบัตติามอนุสัญญาบาเซล19 นอกจากนี้ 
กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดตั้งเครือขายภายในประเทศเพื่อเสริมสรางความ
รวมมือในการควบคุมการลกัลอบนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชแลวเขามาใน
ประเทศไทย  (Department of Industrial Works and Pollution Control Department, 2005)  

                                                 
18  รัฐบาลญี่ปุนไดเสนอโครงการจัดตั้งเครือขายดังกลาวในที่ประชุมคณะทํางานเมื่อป 2546 (the Open-ended Working Group of the Basel 
Convention, 28 April - 2 May 2003) ที่กรุงเจนีวา และไดรับการตอบรับจากประเทศภาค ี  
(http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/index.html)  
19 สัมภาษณผูอํานวยการสวนกากของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 21 กุมภาพันธ 2549 
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3.2 ผลกระทบในทางลบ 

มาตรการทางการคาตาง ๆ ที่อนุสัญญาบาเซลใชควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขาม
แดนนั้นอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุตสาหกรรมการกําจัดและการนํากลับไปใชใหม (รีไซเคิล) ของเสียอันตราย  ทั้งน้ี  ขนาดความรุนแรง
ของผลกระทบนั้นขึ้นอยูกับปริมาณการนําเขาและสงออกของเสียขามแดนของประเทศ    หากปริมาณ
การสงออกและนําเขาของเสียอันตรายมาก  ก็จะไดรับผลกระทบจากขอจํากัดและขอหามภายใต
อนุสัญญาบาเซลมาก      

เม่ือดูสถิติปริมาณการนําเขาและสงออกของเสียอันตรายภายใตอนุสัญญาบาเซล ตั้งแตป 2541-
2548 (แผนภูมิที่ 2) พบวา ในชวงป 2541-2544  ประเทศไทยไมไดมีการนําเขาของเสียอันตรายภายใต
อนุสัญญาบาเซล  แตมีการสงออกอยูบางเล็กนอย (ไมถึง 300 ตัน)  เปนที่นาสังเกตวา ปริมาณการ
นําเขา-สงออกของเสียอันตรายมีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2545  ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีนโยบายเปดเสรีการใหบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมซึ่งสงผลใหมีโรงงานกําจัดและนํา
กลับมาใชใหม (รีไซเคิล) เพ่ิมมากขึ้น20  นอกจากนี้ ปริมาณการสงออกที่เพ่ิมขึ้นบางสวนมาจากการที่
โรงงานที่ไดสิทธิยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบเลือกที่จะสงออกเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (scrap) 
แทนการขายใหกับบริษัทรีไซเคิลในประเทศ  เน่ืองจากบริษัทผูผลิตจะไมมีภาระภาษีนําเขาหากสงออก
ประเทศ   

 
แผนภูมิที่ 2 ปริมาณการนําเขาและสงออกของเสียอันตรายในประเทศไทย 

                                                 
20 กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 อนุญาตใหมีโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภท คือ โรงงานคัด
แยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (โรงงานลําดับที่ 105) และโรงงานที่นําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (โรงงานลําดับที่ 106)  
(http://www.diw.go.th/diw_web/html/versionthai/laws/notific_of_min7.asp) จากขอมูลที่ไดรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในป 2548 มี
โรงงานคัดแยกหรือฝงกลบ จํานวน 433 โรง และโรงงานรีไซเคิล จํานวน 232 โรง   
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  ที่มา:  ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 
หากดูเฉพาะปริมาณของเสียอันตรายที่นําเขาและสงออกเม่ือเทียบกับปริมาณของเสียอันตราย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ   ปริมาณการนําเขาและสงออกของเสียอันตรายยังอยูในระดับต่ํา  เชน 
ในป 2547  ประเทศไทยไดสงออกของเสียอันตรายประมาณ 2,100 ตันและนําเขามายังประเทศ 420 
ตัน ในขณะที่ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดในประเทศในป 2547  มีปริมาณ 1.8 ลานตัน โดยเปนของ
เสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.4 ลานตัน และของเสียอันตรายจากชุมชน  0.4  ลานตัน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2548)    ดังน้ัน มาตรการทางการคาของอนุสัญญาบาเซลที่ใชในปจจุบัน21  คงจะไมสงผล
กระทบทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมไทยมากนัก     

ประเด็นที่ยังเปนที่ถกเถียงในเวทีระหวางประเทศ คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากขอแกไขหาม
การสงออก (Ban Amendment) มีผลใชบังคับ  ซึ่งจะทําใหประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแลว
ทั้งหลาย ไดแก ประเทศกลุม OECD EC และลิกเตนสไตน(ประเทศในภาคผนวก 7  ของอนุสัญญา) ไม
สามารถสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศกําลังพัฒนา  ไมวาจะมีจุดประสงคเพ่ือการกําจัดขั้น
สุดทายหรือเพ่ือการนํากลับมาใชประโยชนใหมก็ตาม22          
                                                 
21 เชน   ความลาชาและความยุงยากที่จะตองผานขั้นตอนการรับรองการแจงลวงหนา (Prior informed consent)  การไมสามารถสงออกหรือ
นําเขาของเสียอันตรายจากประเทศที่ไมไดเปนภาคี หรือการไมสามารถสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศภาคีที่ไดกฎหมายภายในประเทศ
หามการนําเขา   
22 มีขอถกเถียงวา ประเทศกําลังพัฒนาสามารถนํามาตรา 11 (การทําขอตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี) มาใชเปนชองทางในการนําเขาของเสยี
อันตรายจากประเทศพัฒนาแลวไดหรือไม  ในป 2539 สหภาพยุโรปไดยื่นหนังสือถึงเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล คัดคานแนวทางดังกลาว โดย
ใหอางถึงการวิเคราะหตัวบทกฎหมาย วาการใชมาตรา 11 เปนการหลีกเลี่ยงพันธกรณีในมาตรา 4A ในขอแกไขอนุสัญญา ซึ่งไมเปนที่ยอมรับ
ในมุมมองทางกฎหมาย  (Guevara, 1999)  มาตรา 4A ระบุวา  “Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of 
hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States not listed in Annex VII. Each Party listed in Annex 
VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 
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กลุมที่คัดคานขอแกไขหามการสงออกนี้23 ซึ่งเปนกลุมที่สนับสนุนการคาเสรี เห็นวา  ขอแกไข
หามการสงออกนี้ทําใหตลาดการคาของเสียอันตรายที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (รีไซเคิล) ถูก
แบงเปนสองตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  โดยอาจจะนําไปสูการเพิ่มปริมาณ
การคาระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง   เพ่ิมระดับการกําจัดขั้นสุดทายในประเทศอุตสาหกรรม
แทนที่จะนํากลับมาคืนสภาพ   เพ่ิมความตองการในการใชวัตถุดิบจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น    
เพ่ิมตนทุนแกอุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศกําลังพัฒนา   และที่สําคัญ จะทําใหเกิดการลดปริมาณ
การถายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลที่มีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและความชวยเหลือทางเทคนิคแก
ประเทศกําลังพัฒนา (OECD, 1999; Guevara, 1999; Hoffmann, 2001)    Hoffmann (2001) 
คาดการณวา หากขอแกไขหามการสงออกมีผลบังคับใช จะสงผลใหอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่
รถยนตในประเทศฟลิปปนสมีตนทุนคาใชจายเพิ่มขึ้นถึง 80 ลานดอลลาร จากการนําเขาแบตเตอรี่ใหม 
เพ่ือทดแทนการนําเขาแบตเตอรี่ใชแลวจากประเทศกลุม OECD  

อยางไรก็ดี  กลุมที่สนับสนุนขอแกไขหามการสงออก โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชนดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก กลุมกรีนพีซและ Ban Action Network (BAN) ไดโตแยงวา  กลุมผูคัดคานขอแกไข
หามการสงออกคํานึงถึงแตเหตุผลทางเศรษฐกิจ และมองขามผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะคนงานในโรงงานรีไซเคิลและคนในชุมชนใกลเคียง เพราะแมแตในประเทศพัฒนา
แลว คนงานในโรงงานรีไซเคิลซากผลิตภัณฑอิเลก็ทรอนิกสก็ยังมีความเสี่ยงตอการไดรับสารพิษจาก
โลหะหนักที่บรรจุอยูในผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  งานวิจัยดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมชิ้นหน่ึงใน
ประเทศสวเีดน (Sjödin et al., 1999) ไดตรวจสอบระดับการปนเปอนของสาร PBDE (ซึ่งเปนหน่ึงใน 6 
สารอันตรายที่สหภาพยุโรปหามใชในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในขณะน้ี) ในเลือดของ
คนงานสามกลุมอาชีพ ไดแก คนงานในโรงงานรื้อถอนและรีไซเคลิซากชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เสมียนที่
ทํางานโดยใชคอมพิวเตอรเปนประจํา และพนักงานทาํความสะอาด  พบวา คนงานในโรงงานรีไซเคิล
ซากชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีระดับสาร PBDE ในเลือดสูงกวาคนงานอีกสองกลุมอยางมีนัยยะสําคัญ24   
ดังนั้น หากคิดคํานวณตนทุนทางสังคมทั้งหมด ไดแก คุณคาของชีวติของคนทีเ่สียชีวติกอนวันอันควร
อันเนื่องมาจากการสะสมของสารพิษ   คารักษาพยาบาลผูปวยทีไ่ดรับสารพิษ  และคาใชจายในการ
ฟนฟู บําบัดสภาพแวดลอม เชน ดิน และน้ําที่ปนเปอนสารโลหะหนัก  อาจเปนมูลคาที่สูงกวา
ผลประโยชนทางธุรกิจที่ไดจากการนําเขาของเสียอันตรายมาใชในอุตสาหกรรมรีไซเคิล (Basel Action 
Network, 2001)  

                                                                                                                                                       
1(1)(a) of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States not listed in Annex VII.  Such transboundary 
movement shall not be prohibited unless the wastes in question are characterised as hazardous under the Convention. …’” 
23 กลุมที่คัดคาน Ban Amendment ไดแก ประเทศออสเตรเลยี แคนาด  นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา (ไมไดเปนภาคีอนุสญัญาบาเซล)  องคกรดาน
การคาระหวางประเทศ ไดแก  International Council on Metals and Mining (ICMM)  International Chamber of Commerce (ICC)  United 
Nations Center for Trade and Development (UNCTAD) และเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน ที่ชื่อ เครือขายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Network)     (http://www.ban.org) 
24 The total median PBDE concentrations in the serum from workers at the electronics-dismantling plant, clerks, and cleaners were 37, 7.3, 
and 5.4 pmol/g lw, respectively (Sjödin et al., 1999).    

 35

http://www.ban.org/


สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

สําหรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดกับประเทศไทยนั้น   เม่ือพิจารณาจากรายชื่อประเทศที่นําเขา
ของเสียอันตรายจากประเทศไทยและประเทศที่สงออกของเสียอันตรายมายังประเทศไทย  ในชวงป 
2546-2547 พบวา ประเทศที่นําเขาของเสียอันตรายจากประเทศไทย ไดแก  สิงคโปร ญี่ปุน เบลเยี่ยม  
และฟลิปปนส  (เรียงตามปริมาณของเสียอันตราย) สวนประเทศที่สงออกของเสียอันตรายมายังประเทศ
ไทย  ไดแก สิงคโปร ญี่ปุน ฮองกง เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด    

ดังน้ัน หากขอแกไขหามการสงออก (Ban Amendment) มีผลใชบังคับ ประเทศที่ไมสามารถ
นําเขาของเสียอันตรายมายังประเทศไทยไดอีกตอไป คือ ญี่ปุน เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด   
เม่ือพิจารณาดูประเภทของเสียอันตรายที่นําเขาจากประเทศเหลานี้ในป 2547 พบวาเปนของเสีย
อันตรายประเภทเดียวกัน คือ อุปกรณเครื่องใชสํานักงานของบริษัทซีร็อกซใชแลว และอุปกรณเครื่อง
ถายเอกสารของบริษัทซีร็อกซที่มีโทนเนอร   คิดเปนจํานวนทั้งหมด 140 ตัน ดังน้ัน  มีเพียงบริษัท ฟูจิ 
ซีร็อกซ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  ซึ่งเปนผูนําเขาสินคาเหลานี้ จะไดรับผลกระทบจากขอแกไขหาม
การสงออก     

อยางไรก็ดี  สิ่งที่นาเปนหวง คือ แนวโนมของการนําเขาและสงออกของเสียอันตรายที่เติบโตขึ้น
อยางมาก โดยเฉพาะในป 2548  ไดสงออกไป 4,926 ตัน และนําเขา 6,945 ตัน (ขอมูลเดือนมกราคม
ถึงพฤศจิกายน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม)   เปนทิศทางที่สวนทางกับพันธกรณีตออนุสัญญาบาเซลที่
ตองการใหมีการลดปริมาณการเคลื่อนยายของเสียขามแดน25และการลดปริมาณของเสียอันตราย ณ 
แหลงกําเนิด26       เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมีความพรอมในการจัดการของเสียอันตราย แมแตของ
เสียอันตรายที่เกิดภายในประเทศ  ดังจะเห็นไดวา ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่จัดการขยะอันตราย
อยางเปนระบบ  กระบวนการจัดเก็บ คัดแยก  รีไซเคิล และการกําจัดทิ้งก็ยังเปนแบบด้ังเดิม  (คนคุย
ขยะ ซาเลงและรานรับซ้ือของเกา) ที่ไมมีการควบคุมและ/หรือปองกันอันตรายจากสารพิษหรือการ
ปองกันการปนเปอนสิ่งแวดลอม   ดังน้ัน การนําเขาของเสียอันตรายยิ่งเปนการเพิ่มปริมาณสารพิษใน
ประเทศ  นอกจากนี้ ของเสียอันตรายที่นําเขามารีไซเคิล เม่ือผานกระบวนการรีไซเคิลแลว ก็ยังเหลือ
เศษซากที่มีสารพิษใหเปนภาระในการกําจัดตอไป  

นอกจากนี้   เหตุการณที่เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมของไตหวันตรวจพบการปลอมแปลง
ใบอนุญาตนําเขาของเสียอันตรายโดยบริษัทไตหวันลูกในประเทศมาเลเซีย เม่ือป 2547   โดยบริษัท
ดังกลาวไดนําเขาของเสียอันตรายจากบริษัทแมในประเทศไตหวันอยางตอเนื่อง   เปนตัวอยางที่
ประเทศไทยตองเฝาระวังมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นในประเทศ ทั้งน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จําเปนตองเพ่ิมความเขมงวดในการควบคุมดูแลบริษัทตางชาติที่เขามาดําเนินธุรกิจรีไซเคิลของเสีย
                                                 
25 The obligation for reducing transboundary movements: 
“Each Party shall take the appropriate measures to ensure that the transboundary movement of hazardous wastes and other wastes is reduced 
to a minimum consistent with the environmentally sound and efficient management of such wastes, and is conducted in a manner which will 
protect human health and the environment against the adverse effects which may result from that movement.” (Article 4, paragraph 2, (d)) 
26 The obligation to reduce waste generation: “Each Party shall take the appropriate measures to ensure that the generation of hazardous 
wastes and other wastes within it is reduced to a minimum, taking into account social, technological and economic aspects;” (Article 4, 
paragraph 2, (a)) 
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อันตรายใหมากขึ้น กรมศุลกากรควรเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบเอกสารตาง ๆ และตรวจคนตู
คอนเทนเนอรที่นาสงสัย 
 

จากการวิเคราะหผลกระทบของมาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซลตอประเทศไทย  
ชี้ใหเห็นวา  ประเทศไทยยังไมไดรับผลกระทบในทางลบจากมาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซล
มากนัก เน่ืองจากปริมาณนําเขาและสงออกของเสียอันตรายยังอยูในระดับต่ํา  อยางไรก็ดี  แนวโนมการ
นําเขาและสงออกของเสียอันตรายที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตป 2547 เปนตนมา และหากขอหามการ
สงออก (Ban Amendment) มีผลบังคับใช    ผูประกอบการที่นําเขาของเสียอันตรายเพื่อรีไซเคิลหรือ
สกัดโลหะมีคา อาจไดรับผลกระทบจากมาตรการทางการคาในอนุสัญญาบาเซลมากขึ้น  

อยางไรก็ตาม  เม่ือพิจารณาศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการของเสียอันตราย พบวา ยัง
มีปญหาอยูมากทั้งในเรื่องตัวบทกฎหมาย  ลักษณะการจัดการของเสียอันตรายที่ยังขาดการจัดการโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Environmentally Sound Management)  การบังคับใชกฎหมายที่ไมมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายของผูประกอบการที่ไรจิตสํานึก    ประกอบ
กับปริมาณของเสียอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะอิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมปริมาณขึ้นอยางมากในแตละป      
ภายใตสภาพการณเชนน้ี  การนําของเสียอันตรายจากตางประเทศเขามาจะยิ่งเปนการซ้ําเติมปญหา
สิ่งแวดลอมในประเทศ      จุดยืนของประเทศไทยนาจะเปนการหามการนําเขาและสงออกของเสีย
อันตราย  พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายในประเทศอยางจริงจัง และพัฒนากระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 
 
1.5  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 
การปองกันการลักลอบนําเขาของเสียอันตราย 
 ประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546  ชวยปองกันการนําเขา
เศษเหลือทิ้งเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่จะมาเพิ่มปริมาณขยะในประเทศ  อยางไรก็ดี  กฎหมาย
นี้ไมครอบคลุมของเสียอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่อยูภายใตอนุสัญญาบาเซล  ดังน้ัน หนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรพิจารณาการออกพระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมของเสียอันตราย  โดยคํานิยามวา
ดวยของเสียอันตราย  จะตองระบุถึงคุณลักษณะของของเสียอันตรายอยางชัดเจน ทั้งของเสียอันตราย
ตามที่ระบุไวในอนุสัญญาบาเซล  และที่นอกเหนือไปจากอนุสัญญาบาเซล  โดยเฉพาะสินคาประเภทมือ
สองที่มีความคาบเกี่ยวระหวางการเปนของเสียอันตราย และสินคาที่นําไปใชใหมได  การนําของเสียไป
ใชประโยชน  วิธีการ และขั้นตอนการกําจัด  และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบควบคุมการเคลื่อนยาย
ของเสีย  มีประกาศกําหนดรายชื่อของเสียอันตรายซึ่งปรับปรุงใหเหมาะสมได  ควรมีบทกําหนดโทษที่
ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังควรมีมาตรการที่กําหนดเพ่ือปรับปรุง
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ชองวางที่ยังปรากฏในอนุสัญญาบาเซลดวย   พระราชบัญญัติวาดวยของเสียอันตรายที่เสนอนี้ ตองสอด
ประสานกับพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 ซึ่งเปนกฎหมายที่ควบคุมการขนถายสินคาและสิ่งของ
ตาง ๆ เขามาภายในประเทศ โดยใชบัญชีควบคุมสินคาสําหรับเรือ  
 
2.  กรมศุลกากรควรจัดทําตารางเปรียบเทียบรหัสของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลกับพิกัดรหัส
สถิติตามระบบฮารโมไนซและรหัสชนิดและประเภทของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และพัฒนา
ระบบฐานขอมูล ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมการขนสงของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย    
 
3. ควรมีการจัดตั้ง “กองทุน” ภายใตการบริหารของกรมควบคุมมลพิษ  เพ่ือชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
เชน  การเกิดเหตุฉุกเฉินระหวางทางเคลื่อนยาย  การลักลอบนําของเสียอันตรายเขามาในประเทศ 
รวมทั้งกรณีบริษัทในประเทศไทยลักลอบสงออกตางประเทศ  เปนตน  โดยสวนหนึ่งเก็บจากผูนําเขา
ของเสียอันตรายและอีกสวนจากกองทุนสิ่งแวดลอม  การมีกองทุนจะชวยลดความเสี่ยงที่รัฐจะตองเปนผู
แบกรับภาระการเคลื่อนยายของเสียอันตราย  
 
4.  กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรพิจารณาการนําระบบ Manifest ซึ่งเปนระบบติดตามวงจรชีวิตของ
กากของเสียอันตราย ตั้งแตจุดกําเนิดของเสียอันตราย การขนสง การเก็บรักษา จนกระทั่งการกําจัดและ
บําบัดขั้นสุดทาย มาใชในการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามประเทศ เพ่ือใหม่ันใจวาเม่ือ
อนุญาตใหนําของเสียอันตรายเขามาแลว จะสามารถติดตามตรวจสอบไดวามีการจัดการถูกตองหรือไม   
ทั้งน้ี ควรศึกษาชองทางทางกฎหมายที่มีอยู และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมควบคุม
มลพิษ  กรมขนสง เปนตน 
 
การควบคุมการนําเขาของเสียอันตราย 
 
1. การสงออกของเสียอันตรายในปจจุบัน สวนหน่ึงเกิดจากขอบทกฎหมายที่ไมเอ้ืออํานวยตอการทํา
ธุรกิจรีไซเคิลภายในประเทศ   ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงแกไขขอกําหนดในพระราชบัญญัติกรมศุลกากร 
มาตรา 19 ทวิและพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน มาตรา 36 (1) และ (2)   ยกเวนภาษีนําเขาสําหรับ
เศษเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เพ่ือจูงใจใหผูผลิตขายเศษเหลือทิ้งแกบริษัทรีไซเคิลภายในประเทศ   
 
2. รัฐบาลควรใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ
ที่ใชแลวโดยเร็ว เพ่ือใหระบบการจัดการของเสียอันตรายเกิดขึ้น  ซึ่งจะชวยเพ่ิมปริมาณการจัดเก็บของ
เสียอันตราย และลดความตองการนําเขาจากตางประเทศ  
 
อนุสัญญาบาเซลและเครือขาย 
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1. หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตามแผนการ
ดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตร เพ่ือดูชองทางในการขอความชวยเหลือในเรื่องเทคโนโลยีสะอาด 
การลดปริมาณของเสีย และการเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ปองกันการลักลอบนําเขาของเสียอันตราย   และทําขอเสนอโครงการตอศูนยฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีในประเทศจีนและอินโดนีเซีย  
 
2.  กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเสนอใหเครือขายเอเชียเพ่ือปองกันการ
เคลื่อนยายของเสียขามแดนอยางผิดกฎหมาย  การพัฒนาโครงการความชวยเหลือทางเทคนิคและการ
เสริมสรางขีดความสามารถรวมกัน เพ่ือยกระดับความรวมมือใหมากกวาระดับการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกัน   
 
การเจรจา FTA 
 ในการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา   หากประเทศไทยเปดเสรีการลงทุนให
บริษัทของสหรัฐอเมริกาเขามาดําเนินธุรกิจกําจัดและรีไซเคิลของเสียอันตราย ก็เกิดกรณีพิพาทดังเชน
กรณีขอพิพาทใน NAFTA    (กรณีบริษัท S.D Myers ฟองรัฐบาลแคนาดา)  ดังน้ัน  รัฐบาลไทยควรยื่น
ขอเรียกรองตอสหรัฐอเมริกา  

1) จะตองมีการระบุใหชัดเจนวา ขอกําหนดตาง ๆ ในความตกลง FTA จะตองไมมีผลตอการ
จํากัดสิทธิของประเทศไทย หรือมีผลตอการขัดขวาง สรางอุปสรรคใหกับประเทศไทยใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีของ MEAs ที่ประเทศไทยเปนสมาชิกอยู หรือจะเปนสมาชิกใน
อนาคต 

2) ควรระบุใหชัดเจนวา การกําหนดนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ของรัฐที่เปนการเพ่ิมระดับ
ความเขมงวดหรือยกมาตรฐานในการดูแลปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพของ
ประชาชน หรือประโยชนของสาธารณะ จะไมถูกนํามาเพื่อใชอางเปนฐานความผิดในการ
ฟองรองได  แมวามาตรการหรือนโยบายดังกลาวจะมีผลตอการเพิ่มตนทุนหรือสงผล
กระทบตอการประกอบกิจกรรมของนักลงทุน 

3) ควรมีการระบุใหชัดเจนวา ในกรณีที่มีขอพิพาทระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นและเก่ียวกับ MEAs   ประเทศภาคีมีสิทธิที่จะเลือกใช
กลไกการตัดสินระงับขอพิพาทที่กําหนดไวใน MEAs ดวย ไมใชถูกบังคับใหใชกลไกระงับ
ขอพิพาทตามที่กําหนดไวในความตกลง FTA เทานั้น 
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2. ระเบียบ  WEEE  ของสหภาพยุโรป 
 
2.1 ความเปนมา  
 ในขณะที่อนุสญัญาบาเซลซึง่เปนความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม ที่ใชมาตรการทางการคา
มาเปนเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอม    ระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ที่เรียกโดยยอวา “ระเบียบ WEEE”) และระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารที่เปน
อันตรายบางประเภทในผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ที่เรียกโดยยอวา “ระเบียบ RoHS”) ของ
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สหภาพยุโรปเปนมาตรการฝายเดียวที่นําเหตุผลทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพมาตั้งเปนเง่ือนไขในการ
ผลิตสินคาของผูผลิต    ดวยเหตทุี่ตลาดเครื่องใชไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสของโลกเปนการแขงขัน
ระหวางบรษิทัขามชาตทิี่ไปลงทุนในประเทศตาง ๆ  และสหภาพยุโรปเปนตลาดที่ใหญที่มีผูบริโภคกวา 
500  ลานคน    การกําหนดมาตรฐานสินคาในสหภาพยุโรป จึงมีผลกระทบอยางมากตอมาตรฐานและ
กฎเกณฑสินคาในประเทศอื่น ๆ ดวย   
 เน่ืองจากสหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่สาํคัญแหงหนึ่ง
ของประเทศไทย คือ รอยละ 15.5 ของมูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟาและ 16.2 ของมูลคาการสงออก
อิเล็กทรอนิกสโดยรวม ในปพ.ศ. 2548 (จากเวบ็ไซตของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 
http://www.thaieei.com/) ซึ่งสูงเปนอันดับสาม รองจากตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดอาเซียน  อีกทั้ง 
จะมีการออกระเบียบที่คลายคลึงกันน้ีในอีกหลายประเทศ   เชน มลรัฐแคลิฟอรเนีย เมน แมสซาชูเซตส 
วอชิงตันและฮาวายในสหรฐัอเมริกา  แคนาดา จีน  และเกาหลี27    การศึกษาวเิคราะหผลกระทบของ
ระเบียบ WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรปตอการคาและสิ่งแวดลอมของไทย และการรับมือของ
ภาครัฐและภาคเอกชน จะชวยชี้ใหเห็นแนวนโยบายดานการคาและสิ่งแวดลอมทีค่วรเรงดําเนนิการ เพ่ือ
เตรียมรับมือกับปญหาในทํานองเดียวกนัน้ีที่จะตามมาอีกมาก  
 
2.2  สาระสําคัญของระเบยีบ WEEE และระเบียบ RoHS  
 สหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศทีใ่หความสําคัญตอการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศเปนอยางมาก และไดดําเนินการออกกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการคาและสิ่งแวดลอมหลายฉบับ ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคากับสหภาพยุโรปได
ในกรณีที่ประเทศคูคาไมสามารถทําไดตามขอกําหนด 
 หลังจากการเตรียมการเพื่อพิจารณากําหนดระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  เปนระยะเวลากวา 5 ป   สหภาพยุโรปจึงไดประกาศบังคบัใชระเบียบเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาว 2 ฉบับ  ไดแก   

                                                 
27 -ประเทศญี่ปุนไดประกาศใช Home Appliance Recycling Law กอนที่จะมรีะเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป   

-ในประเทศสหรัฐอเมริกา  มลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดออกระเบียบ “The Electronic Waste Recycling Act of 2003” ซึ่งหามจําหนายสินคาที่มีโลหะ
หนักตามที่สหภาพยุโรปบังคับ โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549  นอกจากนี้ ยังมีมลรัฐฮาวาย เมน แมสซาชูเซตส กําลังพิจารณา
การหามใชสารอันตรายเชนกัน  
-รัฐบาลจีนไดประกาศใชระเบียบ  China RoHS  อยางเปนทางการใน คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ ที่ 39 เร่ือง "มาตรการควบคุมการ
กอมลพิษจากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ" (Ministry of Information Industry Order # 39 on "Management Measures for Controlling 
Pollution caused by Electronic Information Products")  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สารสนเทศที่เกี่ยวของ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2550  
-เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ที่ผานมา รัฐบาลเกาหลีไดเวยีนแจงกฎระเบียบ “Act for Resource Recycling of Electrical/Electronic Products and 
Automobiles” ใหประเทศสมาชิก WTO ลงความเห็นตามความตกลงวาดวยอปุสรรคทางเทคนิคตอการคาภายใตองคการการคาโลก (TBT) 
(Notification No. G/TBT/N/KOR/105) ซึ่งคาดวาจะมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550  
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1. ระเบียบวาดวยเศษซากเหลอืทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ( Directive 
2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on 
Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ ระเบียบของสภายุโรปและของคณะมนตรี
ยุโรปลงวันที่ 27 มกราคม 2003 วาดวยซากอุปกรณไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส)   (ในเอกสารนี้จะ
ใชชื่อยอวา ระเบียบ WEEE) 

2. ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารที่เปนอันตรายบางประเภทในผลติภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  (Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 
27 January 2003 on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronic Equipment  หรือ ระเบียบสหภาพยุโรปของคณะมนตรียุโรป ลงวันที่ 
27 มกราคม 2003 วาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส) (ในเอกสารนี้จะใชชื่อยอวา ระเบียบ RoHS)  

 
 ระเบียบทั้ง 2 ฉบับน้ี ไดตพิีมพลงในวารสารทางการของสหภาพยุโรป (Official Journal of the 
European Union) ฉบับวนัที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546  ซึ่งถือวาเปนวันที่ประกาศใชระเบยีบทั้งสอง
อยางเปนทางการ และมีผลบังคับใชตอประเทศสมาชกิตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนมา   โดยประเทศ
สมาชิกตองประกาศใชเปนกฎหมายในแตละประเทศภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังจากวันทีป่ระกาศ
ในวารสารทางการ คอื วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547   อยางไรก็ดี  ในสวนของระเบียบ RoHS ซึ่งเปน
เรื่องเก่ียวกับการหามมิใหมีสารอันตราย 6 ชนิดในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่กําหนดไวนั้น 
อนุโลมใหยืดระยะเวลาการบังคับใชไดโดยใหมีผลอยางชาที่สุดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
เปนตนไป  
 ระเบียบ WEEE และ RoHS เกิดขึ้นมาจากความตระหนักถึงการเพิ่มปริมาณของเศษเหลือทิ้ง
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 
การแขงขันทางการตลาด  และการพัฒนาสินคารูปแบบใหม ๆ ทาํใหการบริโภคเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว  ทําใหสินคาบางอยาง เชน คอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่มีชวงอายุสั้นกวาอายุการใช
งานจริงมาก ซึ่งในทายที่สดุ สินคาเหลานี้ก็จะตองถูกนํามาทิ้ง กอใหเกิดขยะทีจ่ะเพ่ิมปริมาณขึ้นอยาง
มหาศาลจนยากแกการจัดการและกอปญหาใหกับสิ่งแวดลอมในทีสุ่ด คณะกรรมาธิการยุโรป รายงานวา 
ในป 2541  ชาวยุโรปไดทิง้เศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสขยะอิเล็กทรอนิกสเฉลี่ย 14  
กิโลกรัมตอคนตอป และคาดวาในปจจุบนั เพ่ิมขึ้นเปน 17 -20 กิโลกรัมตอคนตอป   ซึ่งเทากับวา 
สหภาพยุโรปเปนแหลงกําเนิดขยะอิเล็กทรอนิกสถึงปละ 6 ลานตนัใน 15 ประเทศซึ่งคิดเปน 4% ของ
ปริมาณขยะจากชุมชนและมีอัตราการเพิ่มถึง 3-5% ตอปซึ่งสูงกวาขยะจากครัวเรือนทัว่ไปถึงสามเทา  
(EUROPA, 2006)  

ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมีสารอันตรายที่เปนพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
อยูเปนจํานวนมาก แมในชวงการใชงานจะไมกอใหเกิดพิษภัยตอผูใชหรือสิ่งแวดลอม แตหากมีการถอด
ประกอบหรือนําไปโยนทิ้งหรือการทําลายซากโดยไมระวังหรือไมถูกวิธี ทําใหเครื่องใชหรือชิ้นสวนที่
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ผูผลิตออกแบบไวเพ่ือปองกนัอันตรายจากสารพิษแตกหัก เสียหาย ทําใหสารพิษบางชนิดระเหยออกสู
สิ่งแวดลอมได (เชน หลอดไฟ) บางชนิด เม่ือโดนแดด โดนฝนก็อาจถูกชะลงสูพ้ืนดิน การกําจัดเศษ
เหลือทิ้งผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางถูกวธิีในปจจุบัน มีคาใชจายคอนขางสูงและยงัไมคุมคา
ทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่หมดอายุแลวสวนใหญ จึงถูกทําลายโดยการฝงหรือ
เผา โดยไมผานขั้นตอนการกําจัดพิษ สารพิษทีต่กคางก็อาจถูกชะลงผวิดิน ซึมลงแหลงน้ําใตดิน 
กระจายไปในอากาศ ทําลายสิ่งแวดลอม  ปะปนเขาสูหวงโซอาหาร  ทําลายระบบนิเวศน และวนกลับมา
ทําลายมนุษยในที่สุด   
 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสวนใหญประกอบดวยสวนประกอบที่มีความ
ซับซอน และใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา เชน ทอง เงิน ทองคําขาว ทองแดง อลูมิเนียม และแรธาตุที่
หายากอื่น ๆ อีกมากมาย   การถลุงธาตุเหลานี้ใชพลงังานมาก จึงเปนที่นาเสียดายหากธาตุทีมี่เหลานี้
ถูกฝงไปพรอม ๆ กับเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณการ
บริโภคผลติภัณฑไฟฟา ทําใหอัตราการดึงทรัพยากรที่มีคาจากพื้นโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หาก
สถานการณยังคงเปนเชนนี ้ ก็อาจเกิดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตใินชนรุนหลัง    
 มาตรการตาง ๆ ในการจัดการเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในอดีตยังไมมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนการควบคุมที่ปลายทาง (End-of-Pipe Solution) ที่ตองคอยไลตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาไปไมหยุดยั้ง   แนวคิดที่ใหผูกอมลพิษเปนผูจาย หรือ Polluter 
Pay Principle (PPP) นั้น เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางโดยเสนอใหผูกอมลพิษเปนผู
จายคาจัดการกับมลพิษที่ตนกอขึ้น  ซึ่งจะทําใหผูกอมลพิษซึ่งสวนใหญ คือ ผูบริโภค ตองระมัดระวัง
มากขึ้น อยางไรก็ดี การใหผูบริโภคเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว ยังไมสามารถประกันไดวา สาร
ปนเปอนจะลดปริมาณลง เน่ืองจากผูบริโภคมีทางเลือกนอย  เชน รถยนต และผลิตภัณฑไฟฟา เปนตน 
ดังนั้น  จึงมีแนวคิดใหผูผลิตสามารถเปนกลจักรสําคัญในการลดสารพิษและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
หลักการนี้รูจักกันในนาม “หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต” หรือ Extended Producer 
Responsibility (EPR) โดยหลักการนี้เรียกรองใหผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบตอสินคาที่นําเขาสูตลาด
จนกวาสินคาจะหมดอายุและถูกทําลายอยางถูกวิธ ี  และลดโอกาสที่ขยะจะสรางความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมและเปนอันตรายตอผูที่จะตองจัดการถอดประกอบ รีไซเคิล กําจัด ขยะเหลานี้   
  
1) สาระสําคัญของระเบียบ WEEE 
 ระเบียบวาดวยเศษซากเหลอืทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกอยางยอ ๆ 
วา ระเบียบ WEEE เปนมาตรการหนึ่งของนโยบายผลิตภัณฑครบวงจร (Integrated Product Policy: 
IPP) ที่เปนนโยบายหนึ่งในนโยบายดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป โดยเกิดจากแนวคิดวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) วา นับแตเม่ือนําวัตถุดิบมาผลิตผลิตภณัฑเพ่ือจําหนายและให
ผูบริโภคใช จนถึงขั้นตอนการกําจัดหรือทําลายซากเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑนัน้ การดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังกลาว จะตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพและสุขอนามัยของมนุษย สัตวหรือพืช  
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วัตถุประสงคของระเบียบ WEEE เพ่ือใชเปนมาตรการในการปองกันการเพิ่มปริมาณของเศษ
เหลือทิ้งหรือซากของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือสงเสริมใหมีการคืนสภาพ (recovery) 
ชิ้นสวนหรือวสัดุ และการนํากลับมาใชใหม(recycle/reuse) โดยผานระบบการรบัคืน (return) และการ
จัดเก็บ (collection) ของผูผลิต และเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อันเกิดการจากการ
กําจัดซากของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส โดยใช “หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลติ” 
หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) เปนพ้ืนฐาน  สวนผูผลตินั้นจะครอบคลุมทั้งผูผลิต
ผลิตภัณฑ ผูนําเขา และผลิตภัณฑนั้น จะหมายถึง ผลิตภัณฑที่จําหนายทั้งหมด ไมวาโดยวิธีใด และ
รวมถึงผลติภัณฑที่จําหนายทางอินเตอรเน็ตหรือ E-Commerce ดวย 

เพ่ือบรรลุวตัถปุระสงคดังกลาว  สหภาพยุโรปตองใชมาตรการหลายประการ เชน  การแยกเก็บ
ซากเศษเหลือทิ้ง  การจัดการและการคนืสภาพของเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑ   ทั้งนี้ มาตรการสําคัญที่
นํามาใช คือ การที่ผูผลติตองรับภาระในคาใชจายทั้งหมด ในการดําเนินการจัดการกับซากเศษเหลือทิ้ง
ผลิตภัณฑทีต่นผลิต  โดยจะตองไมมีการเก็บคาใชจายจากผูใชในครวัเรือนที่นําซากเศษเหลือทิ้ง
ผลิตภัณฑมาคืนใหกับผูผลติ   การกําหนดมาตรการเชนน้ีจะเปนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ทําใหผูผลิต
ตองพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการออกแบบผลติภัณฑของตนเพื่อใหสอดคลองกับวธิีการ
จัดการซากเศษเหลือทิ้งผลติภัณฑของตน  

สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ (2546) ไดสรุปสาระสําคญั
ของระเบียบ WEEE ในตารางตอไปน้ี 
 
 
ตารางที่ 1   สาระสําคัญของระเบียบ WEEE 

สาระสําคัญ รายละเอียด 

1. ขอบเขตของ
สินคา 

สินคาที่จัดเปนผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส (Electrical and Electronic 
Equipment: EEE) ครอบคลุมสินคา 10 ประเภท คือ 
1.1 ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญที่ใชในครวัเรือน เชน ตูเย็น 
เครื่องซักผา ไมโครเวฟ เครื่องทําความเย็น ฯลฯ 
1.2 ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กทีใ่ชในครัวเรือน เชน เครื่องดูด
ฝุน เตารีด เครื่องปงขนมปง เครื่องเปาผม นาฬิกา ฯลฯ 
1.3 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เชน คอมพิวเตอร (รวม
จอภาพ แปนพิมพ เมาส)  เครื่องพิมพ  เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท 
โทรศัพทมือถอื ฯลฯ)  
1.4 อุปกรณเครื่องใชสําหรับผูบริโภค เชน โทรทัศน กลองถายวิดีโอ เครื่องดนตรี
ที่ใชไฟฟา ฯลฯ 
1.5 อุปกรณใหความสวาง เชน หลอดไฟนีออน หลอดไฟประเภทตาง ๆ ฯลฯ 
1.6 เครื่องมือไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส เชน สวานไฟฟา จักรเย็บผา ฯลฯ 
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1.7 ของเลนเด็ก อุปกรณใหความบันเทงิ เครื่องกีฬาที่ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
เชน รถไฟฟา เกมสวิดีโอและเครื่องบังคบั ฯลฯ 
1.8 เครื่องมือทางการแพทย เชน Radiotherapy equipment  Cardiology  ฯลฯ 
1.9 เครื่องตรวจสอบและควบคุม เชน เครื่องจับควันไฟ เทอรโมสตัท ฯลฯ 
1.10 เครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ เชน ตูจําหนายเครื่องดื่มอัตโนมัติ 

2. คําจํากัดความ คําจํากัดความของ “ผูผลติ” (producer) ครอบคลุมถึง 
2.1 ผูผลิตและจําหนายสินคาในนามผลติภัณฑ (brand) ของตน 
2.2 ผูจําหนายสินคาในนามผลิตภัณฑของตนแตผลติโดยผูผลิตอ่ืน (reseller) 
ทั้งน้ี ไมรวมกรณีที่มีนามผลิตภัณฑของผูผลิตปรากฏบนสินคานั้น ๆ ซึ่งผูผลิตจะ
เปนผูรับผิดชอบ 
2.3 ผูนําเขาและผูสงออกของประเทศสมาชิก EU 
ทั้งน้ี รวมถึงสนิคาที่จําหนายทางอินเตอรเน็ต หรือ e-commerce ดวย 

3. การเก็บรวบรวม 
WEEE 

3.1 อยางชาไมเกินวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ประเทศสมาชิกจะตองเร่ิมใช
มาตรการเพื่อใหมีการแยกทิ้งเศษซาก EEE ออกจากขยะทั่วไป โดยเปนระบบ 
Separate Collection ซึ่งจัดตั้งจุดรวบรวมสําหรับใหผูบริโภคหรือผูจําหนายสินคา 
(distributor) นําเศษซาก EEE ไปทิ้งโดยไมตองเสียคาบริการใด ๆ หรือเม่ือ
ผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑใหม ผูจําหนายสินคา (หรือผูขาย) จะตองรับเศษซากของ
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกันจากผูบริโภค โดยไมคิดคาบริการรับทิ้งใด ๆ  
3.2 อยางชา ไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประเทศสมาชิกจะตองดําเนินการให
เปนไปตามเปาหมายการเก็บรวบรวมเศษซาก EEE ซึ่งกําหนดอัตราการรวบรวม
ปละ 4 กิโลกรมั โดยเฉลี่ย ตอผูอยูอาศัย 1 ราย 
3.3 สภายุโรป และคณะมนตรีจะกําหนดเปาหมายดังกลาวภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 โดยจะพิจารณาการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและสถานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชกิ 

4. การจัดการ
เกี่ยวกับเศษซาก 
EEE 

4.1 ผูผลิตหรอืผูดําเนินการแทนผูผลติจะตองจัดตั้งระบบการจัดการเกี่ยวกับเศษ
ซาก EEE โดยใชเทคนิคทีดี่ที่สุดที่ใชอยู  และอยางนอยที่สุด จะตองมีการถอด
แยกสารที่เปนของเหลวออกจากเศษซาก EEE และมีการจัดการโดยเฉพาะ 
(Selective Treatment) สําหรับสารหรือสวนประกอบประเภทตาง ๆ (ระบุใน 
Annex II ของระเบียบฯ) 
4.2 ทั้งน้ี ระบบดังกลาว อาจจะเปนระบบที่ใชเฉพาะของผูผลิตเองแตละราย 
(individual system) หรือเปนระบบรวมกนัของผูผลิตรายตาง ๆ  
4.3 ประเทศสมาชิกจะตองกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของระบบจัดการดังกลาว 
4.4 ระเบียบฯ ไดกําหนดเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานจัดการใน Annex II ของ
ระเบียบฯ และสถานจัดการจะตองมีใบอนุญาตดําเนินการ  ซึ่งออกใหโดย
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หนวยงานรับผิดชอบในประเทศสมาชิก 
4.5 การจัดการเศษซาก EEE อาจดําเนินการ ณ นอกเขตประเทศสมาชิก EU ได 
ทั้งน้ี การขนสงเศษซาก EEE ดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดในมาตรา 6 
ขอ 5 ของระเบียบฯ  

5. Recovery and 
Reuse/Recycle 

5.1 ผูผลิตหรอืผูดําเนินการแทนผูผลติจะตองดําเนินการจัดระบบ Recovery และ 
Recycle/Reuse 
5.2 ระบบดังกลาวอาจเปนระบบของผูผลิตแตละราย หรือเปนระบบรวมกันของ
ผูผลิตรายตาง ๆ (Collective System) 
5.3 กําหนดเปาหมายของ Recovery ซึ่งจะตองดําเนินการใหไดอยางชาไมเกิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดังนี้ 
ประเภทสินคา เปาหมาย  Recovery สําหรับสินคา และเปาหมาย 

Reuse/Recycle สําหรับสวนประกอบ วัสดุหรือการ
ที่ใชในสินคานั้น ๆ โดยกําหนดจากน้ําหนักเฉลี่ย
ของอุปกรณนั้น ๆ  

สินคาประเภทที่ 1.1 และ 
1.10  
สินคาประเภทที่ 1.3 และ 
1.4 
สินคาประเภทที่ 1.2, 
1.5, 1.6, 1.7 และ 1.9 
Gas Discharge Lamps 

ขั้นต่ํา 75% และ reuse/ recycle ขั้นต่ํา 65% 
ขั้นต่ํา 70% และ reuse/ recycle ขั้นต่ํา 50% 
 
สวนประกอบ วัสดุหรือสารที่ใชในสินคานั้น จะตอง
มีการ reuse/recycle ขั้นต่ํา 80% 

 
5.4 สภายุโรปและคณะมนตรีจะกําหนดเปาหมายใหม ภายในไมเกินวนัที่ 31 
ธันวาคม 2551 

6. ภาระคาใชจาย
ในการดําเนิน
สําหรับเศษซาก 
EEE จากครัวเรือน 

6.1 สินคาใหมซึ่งวางจําหนายในตลาดตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2548 
(1) ภายในไมเกินกําหนดดังกลาว ประเทศสมาชิกจะตองมีระบบบงัคับใหผูผลติ
เปนผูรับภาระคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับเศษซาก EEE เฉพาะสําหรับ
สินคาของตน เพ่ือเปนคาใชจายตั้งแตการนําเศษซาก จากจุดรวบรวมไปยังสถาน
จัดการการจัดการและคืนสภาพ ไปจนถึงการกําจัดเศษซากที่ไมสามารถนําไปใช
ใหมหรือรีไซเคิลได  โดยไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
ทั้งน้ี  ผูผลิตสามารถที่จะเลอืกใชระบบการรับภาระคาใชจายดังกลาว ซึ่งเปน
ระบบของผูผลิตเองแตละราย  หรือระบบรวมกัน 
(2) จะตองมีระบบ Guarantee ซึ่ง ณ เวลาที่ผูผลติวางจําหนายสินคาของตนใน
ตลาด จะตองวางเงินประกนัเพื่อเปนการประเมินวาจะรับผิดชอบภาระคาใชจายใน
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การจัดการกับเศษซากของสินคานั้น ๆ ของตน โดยอาจดําเนินการไดในลักษณะ
ตาง ๆ เชน กาํหนดใหผูผลิตเขารวมในโครงการที่จัดตัง้ขึ้น หรือใชระบบ 
Recycling Insurance หรือระบบ Blocked bank account 
(3) ราคาสินคาที่ปรากฏ ณ เวลาวางจําหนายในตลาด จะตองไมมีการแยกระบุ 
สําหรับสวนทีจ่ะใชเปนคาใชจายในการจัดการดังกลาว 
 
6.2 Historical Waste (เศษซาก EEE ที่อยูในความครอบครองของผูบริโภคกอน
วันที่ 13 สิงหาคม 2548) 
(1) ผูผลิตทุกรายที่ดําเนินธรุกิจอยู ณ เวลาซึ่งคาใชจายในการจัดการกับเศษซาก
ดังกลาวเกิดขึน้ จะตองรวมกันรับภาระคาใชจายนั้น ตามสัดสวนตลาดของผูผลิต
สําหรับแตละประเภทของสนิคานั้น ๆ  
(2) อนุญาตใหผูผลิตแยกระบุสวนที่จะนําไปใชเปนคากําจัดเศษซากในราคา
จําหนายของสินคา เปนเวลา 8 ป นับแตระเบียบมีผลใชบังคับ หรอื 10 ป สําหรับ
สินคาประเภทผลติภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสขนาดใหญที่ใชในครัวเรือน 
(ประเภท 1 ใน Annex IA) แตทั้งน้ี คาใชจายดังกลาวจะตองไมสูงกวาคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง 

7. ภาระคาใชจาย
ในการดําเนินการ
สําหรับเศษซาก 
EEE ที่ไมใชจาก
ครัวเรือน 

กําหนดใหผูผลิตเปนผูรับผดิชอบเองทั้งหมด โดยจะตองเร่ิมใชระบบดังกลาวอยาง
ชา ไมเกินวันที่ 13 สิงหาคม 2548 สวนในกรณีที่เปนสนิคาที่อยูในตลาดกอนวัน
กําหนดดังกลาว (Historical waste) ประเทศสมาชิกอาจกําหนดใหผูผลิตเปน
ผูรับผิดชอบเองทั้งหมด  หรือผูใชสินคานั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบทั้งหมดหรือ
บางสวน 

8. การใหขอมูลแก
ผูบริโภคผูใชสินคา 
และขอมูลอ่ืน ๆ  

ประเทศสมาชกิจะตองกําหนดมาตรการเพื่อใหผูบริโภครับทราบขอมูลที่จําเปน
ตาง ๆ อาทิ เชน ขอหามไมใหทิ้งเศษซาก EEE รวมไปในขยะทั่วไป ระบบการ
รวบรวมเศษซาก ฯลฯ รวมทั้งจะตองกําหนดใหสินคาที่อยูในขายของระเบียบมี
การประทับเครื่องหมาย (รูป wheeled-waste bin ใน Annex IV) เพ่ือใหผูบริโภค
ทราบวาจะตองนําไปทิ้งยังจุดรวบรวมที่กาํหนดเม่ือหมดอายกุารใชแลว   
นอกจากนี้  จะตองมีเครื่องหมายระบุวา เปนสินคาทีว่างจําหนายหลังวันที่ 13 
สิงหาคม 2549 เพ่ือประโยชนในการแยกแยะเศษซากที่เปน Historical Waste 

9. บทลงโทษ ประเทศสมาชกิจะตองกําหนดบทลงโทษในกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ผูผลิต
ไมปฏิบัตติามระเบียบ 

10. การออก
กฎระเบียบของ
ประเทศสมาชกิ 

10.1 ประเทศสมาชิกจะตองออกกฎหมายของประเทศตนตามแนวทางของ
ระเบียบอยางชาไมเกินวันที่ 13 สิงหาคม 2547 รวมทั้งขอกําหนดตาง ๆ จะตองมี
ผลใชบังคับตามกําหนดที่ระบุในระเบียบ 
10.2 สําหรับกรีซและไอรแลนด ไดรับการผอนผันกําหนดการ ซึ่งจะตองบรรลุ
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เปาหมายการรวบรวมเศษซาก EEE และเปาหมาย Recovery โดยสามารถขยาย
วันกําหนดออกไปสูงสุดไมเกิน 24 เดือน นับจากกําหนดที่ระบุในระเบียบ 

ที่มา: สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส (2546) “สาระสําคัญของกฎระเบียบวาดวย
เศษซากเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ละการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทใน
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” อางใน สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการคา
ตางประเทศ. ธันวาคม   http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/
เรื่องเดนประเด็นติดตาม_EU.htm&level4=1571  
 
 
2) สาระสําคัญของระเบียบ RoHS  
 ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารที่เปนอันตรายบางประเภทในผลติภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment) หรือที่เรียกโดยยอ วา “ระเบียบ RoHS” หรือ เปนระเบียบที่กลุมประเทศ
สหภาพยุโรปไดประกาศใชเพ่ือลดปริมาณสารอันตรายในของเสีย  โดยสหภาพยุโรปเชื่อวา แมจะมีการ
ออกระเบียบใหผูผลิตตองรับผิดชอบในการเรียกคืนซากสินคาที่หมดอายุ (WEEE) ไปจัดการแลว จะ
ยังคงมีเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอีกจํานวนหนึ่งในเสนทางการทิ้งขยะปกติ และ
แมวาเศษเหลอืทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะถูกแยกเกบ็รวบรวมและถูกสงเขาสูกระบวนการ
รีไซเคิลไดกต็าม  สารปรอท แคดเมียม ตะกัว่ ฯลฯ ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยู 
ดังนั้น การจํากัดการใชสารอันตรายเหลานี้จําชวยใหการคืนสภาพและการทิ้งเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด อีกทั้ง ยังชวยลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงานในโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลอีกดวย 

ระเบียบ RoHS มุงเนนการจํากัดการใชสารที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมที่ตนเหต ุ  ครอบคลุม
ผลิตภัณฑเดียวกันกับระเบียบ WEEE ยกเวนเฉพาะผลติภัณฑที่อยูในกลุมเครื่องมือแพทยและ
เครื่องมือวัดและควบคุม  โดยระเบียบน้ี บังคับใหผูผลิตใชสารอ่ืนแทนสารตะกัว่ ปรอท แคดเมียม 
โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr VI) โพลิโบรมิเนท-ไบฟนลี (Polybrominated Biphynyles, PBBs) และโพ
ลิโบรมิเนท ไดฟนีล อีเทอร (Polybrominated diphynyl ethers (PBDEs) ในผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549  แตมีขอยกเวนสําหรับสารตะกัว่ ปรอท แคดเมียมและ
โครเมียมเฮกซะวาเลนทในผลิตภัณฑบางชนิด (ดูตารางที่ 2) ทั้งน้ี ชนิดของสารอันตรายที่หามใช 
รวมถึงรายการขอยกเวนทีไ่ดมีการระบุในระเบียบน้ี อาจมีการเพิ่มหรือลดไดอีกในอนาคต ขึน้อยูกับ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวของ  
 
ตารางที่ 2 สาระสําคัญของระเบยีบ RoHS 

สาระสําคัญ รายละเอียด 
1. ขอบเขตของสาร 1.1 ประเทศสมาชิกจะตองออกกฎหมายหามใชสารที่เปนอันตราย 6 ประเภทซึ่ง

 48

http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1_EU.htm&level4=1571
http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1_EU.htm&level4=1571


สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

อันตราย ประกอบดวยสารโลหะหนัก 4 ประเภท และสาร Brominated flame retardants 2 
ประเภท ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่วางจําหนายในตลาดหลังวันที่ 1 
กรกฎาคม 2549 ซึ่งสารอันตรายดังกลาว คือ 
(1) ตะกัว่ 
(2) ปรอท 
(3) แคดเมี่ยม 
(4) โครเม่ียม (hexavalent) 
(5) Polybrominated biphynyls (PBBs) 
(6) Polybrominated diphynyl ethers (PBDEs) 
1.2 มีขอยกเวนใหสามารถใชสารตะกัว่ ปรอท แคดเมี่ยม และโครเมี่ยม สําหรับ
บางกรณี โดยอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ตามการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอยกเวนดังกลาวอยูในภาคผนวกของระเบียบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนตขนาดเลก็ ไมเกิน 5 มิลลิกรัม/หลอด   
(2)  ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรง เพ่ือใชงานทั่วไป จะตองไมเกิน 
     -10 ไมโครกรัม สําหรับชนิด halophosphate 
     - 5  ไมโครกรัม สําหรับชนิด triphosphate ที่มีอายุการใชงานปกติ  
     - 8  ไมโครกรัม สําหรับชนิด triphosphate ที่มีอายุการใชงานนาน 
(3) ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรง เพ่ือใชงานพิเศษ 
(4) ปรอทในหลอดไฟชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวกนี ้
(5) ตะกัว่ในหลอดภาพโทรทัศน (cathode ray tubes) ในสวนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส และในหลอดฟลูออเรสเซนต  
(6) ตะกัว่ในโลหะผสม  (alloy) -ในเหล็กกลา มีตะกั่วผสมไมเกิน 0.35% โดย
น้ําหนัก  
                                                  - ในอลูมิเนียม  มีตะกั่วผสมไมเกิน 
0.40% โดยน้ําหนัก และ 
                                                  -  ในทองแดง มีตะกั่วผสมไมเกิน 4% 
โดยน้ําหนัก 
(7) ตะกัว่ในสารบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง ตะกัว่บัดกรีในเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย หนวยเกบ็ขอมูล และชดุเก็บขอมูล 
(8) แคดเมียมในการเคลือบผิวเพ่ือปองกันการกัดกรอนในการใชงานบางประเภท 
(9) โครเมียมเฮกซะวาเลนท ในการปองกันการกัดกรอนเหล็กคารบอนในระบบ
หลอเย็นใน Absorption Refrigerators 

2. มาตรการตาง ๆ กอนวันที่ 13 กุมภาพันธ 2548 คณะกรรมาธิการฯ จะดําเนินการทบทวน
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ในระเบียบ มาตรการตาง ๆ ที่ระบุในระเบียบฯ โดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตรในการ
พิจารณา 

ที่มา: สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส (2546), อางแลว. 
 
 ทั้งน้ี ผูผลิตสนิคาสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป จะมิไดอยูในขายของผูผลิตทีร่ะบุในระเบียบ  
ดังนั้น ขอกําหนดตาง ๆ จึงไมไดใชบังคบัโดยตรงตอผูผลิตสินคาสงออกของประเทศผูสงออก อยางไรก็
ตาม เน่ืองจากระเบียบกําหนดใหผูนําเขาของกลุมประเทศสหภาพยุโรป  มีภาระหนาที่รับผิดชอบ
เชนเดียวกบัผูผลิตตามที่ระบุในระเบียบ  ผูนําเขาของสหภาพยุโรปจึงตองเลือกนําเขาสินคาที่สามารถ
ดําเนินการกับเศษซากตามขอกําหนดของระเบียบ หรืออาจตองผลักภาระรับผิดชอบดานคาใชจาย
บางสวนใหกบัผูผลติสินคาสงออกเปนผูรับผิดชอบ  (สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการ
คาตางประเทศ, 2546)  
 
2.3 ความคืบหนาของการบังคับใชระเบียบ WEEE และ RoHS  

ระเบียบ WEEE และ RoHS เปนระเบียบประเภทคําสั่ง (Directive) ของสหภาพยุโรป ซึ่ง
กําหนดแนวทางสําหรับกฎเกณฑและขอปฏิบัตทิี่ประเทศสมาชิก EU จะตองนําไปใชในการรางและออก
กฎหมายในประเทศตน เพ่ือเปนระเบียบปฏิบัตติอไป  ดังนั้น แมวาระเบียบทั้งสองจะประกาศและมีผล
บังคับใชกับประเทศสมาชิกแลว แตกฎหมายในแตละประเทศสมาชิกจะมีผลใชบังคับเรว็ชาตางกัน   
ดวยเหตทุี่ระเบียบทั้งสองฉบับนี้เปนคําสัง่ (Directive) มิใชขอบังคบั (Regulation)ประเทศสมาชิกจึงมี
ความยืดหยุนในการแปลความหมายและการกําหนดขั้นตอนการปฏบิัติที่แตกตางกนัเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ไดระบใุนคําสั่งฯ   ขั้นตอนการเรียกเก็บในแตละประเทศสมาชิก จึงแตกตางกันไป 

ระเบียบ WEEE มีผลผูกพันประเทศสมาชิกตั้งแตวนัที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยแตละประเทศ
สมาชิกตองนํามาออกเปนกฎระเบียบภายในรองรับ (transposition) ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2547 
และกําหนดใหตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2548 เปนตนไป ผูผลิตผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการเก็บสินคาใชแลว เพื่อคืนสภาพใหสามารถนํากลับมาใชใหม ยกเวนประเทศ
สมาชิกบางประเทศที่ไดรับการผอนผัน28   ประเทศสมาชิกสวนใหญไดทยอยออกกฎระเบียบหรือแกไข
กฎระเบียบภายในเพื่อรองรับระเบยีบ WEEE และใหมีผลใชบังคับภายในประเทศใหทันตามกําหนด 
(ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2548)  เปนที่นาสังเกตวา ในขณะนี้ (6 มิถุนายน 2549) มีเพียงสองประเทศ 
คือ สหราชอาณาจักรและมอลตา ที่ยังไมไดดําเนินการออกกฎระเบียบภายในรองรับตามกําหนด และ
บางประเทศ เชน โปรตเุกส อิตาลี ลิทัวเนีย และลักเซมเบอรก แมไดมีการออกกฎระเบียบภายใน

                                                 
28 ยกเวนประเทศสมาชิกใหมบางรายที่ไดรับการผอนผันระยะเวลาเปาหมายอัตราการจัดเก็บเศษเหลือทิ้ง และการคืนสภาพของเศษเหลือทิ้ง 
กลาวคือ สําหรับสโลวาเนียใหขยายออกไป 1 ป คือ เปนอยางชา ไมเกิน 31 ธันวาคม 2550 และสาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย ฮังการี ลัทเวีย 
และสโลวาเกีย ใหขยายออกไป 2 ป คือ เปนอยางชาไมเกนิ 31 ธันวาคม 2551 (สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ, 11 สิงหาคม 
2548, www.thaieei.com/GuruPortal/Guru/pid/866)  
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แลวแตก็พบปญหาในทางปฏิบัติ ทําใหตองเลื่อนกําหนดการดําเนินการ แตคาดวา นาจะแลวเสร็จ
ภายในป 2549 นี้29      

 สําหรับระเบยีบ RoHS นั้น พบวา ประเทศสมาชิกทุกประเทศไดออกกฎระเบียบภายในเพื่อ
รองรับระเบียบ RoHS ในชวงป 2547-2548 และคาดวาจะสามารถบังคับใชทันตามกําหนด คือ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2549   ทั้งน้ี หนวยงานที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบ RoHS ในประเทศสมาชิกไดประสาน
ความรวมมือภายใตการนําของหนวยงานของสหราชอาณาจักรในเรื่อง RoHS คือ  National Weights 
and Measures Laboratory (NWML) เพ่ือจัดทําแนวทางการการบังคับใชกฎระเบียบ RoHS (RoHS 
Enforcement Guidance) ซึ่งไดออกเผยแพรเม่ือปลายเดือนพฤษภาคม 2549  (ดาวนโหลดเอกสารได
จาก http://www.rohs.gov.uk/Docs/Links/)   เอกสารดังกลาวเปนการนําเสนอแนวทางการบังคับใช
กฎระเบียบ RoHS รวมกันของหนวยงานในสหภาพยุโรป โดยเนนที่  

 หลักการตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชแนะแนวทางการบังคับใชกฎระเบยีบ RoHS 
 ประเภทเอกสารที่ผูผลติควรมี 
 วิธีปฏบิตัิที่หนวยงานบังคบัใชกฎระเบียบ  RoHS ใชเอกสารเหลานี้ในการตรวจสอบการปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบ 
 วิธีการเตรียมตัวอยางและการทดสอบตวัอยาง 

 
2.4 ความสัมพันธระหวางระเบียบ WEEE และ RoHS กับหลักการขององคการการคาโลก 
(World Trade Organization)   

ในการออกระเบียบ WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรป ไดมีการนําหลัก “การขยายความ
รับผิดชอบของผูผลิต” (Extended Producer Responsibility) และหลักปองกันลวงหนา (Precautionary 
Principle) ซึ่งเปนหลักทีส่ําคัญประการหนึ่งที่นํามาใชเพ่ือคุมครองสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม เม่ือ
ตองเผชิญกับความไมแนนอนทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกบัสาเหตุและผลของความเสยีหายที่เกิดขึน้  

แตเดิมหลัก Precautionary Principle มิไดปรากฎอยูในความตกลงแกตต (General 
Agreement on Tariff and Trade: GATT) ซึ่งยึดหลักที่วา ประเทศภาคีที่จะใชมาตราการใด ๆ เพ่ือ
กําหนดมาตรฐานผลติภัณฑนําเขาหรือเพ่ือหามการนําเขา จะตองมี “หลักฐานทางวทิยาศาสตร” 
(scientific justification) มาสนับสนุนเพื่อประกอบการใช  ที่ผานมา เม่ือมีประเด็นพิพาทเกี่ยวกบั
มาตรการสุขอนามัย (Sanitary Measures) เพ่ือคุมครองชีวิตหรือสขุภาพอนามัยของมนุษย สัตว หรือ
พืช  ประเทศภาคีแกตตในขณะนั้น มักจะอางมาตรา 20 (b) แตคอนขางจะประสบปญหาในการบังคับใช 
อันเนื่องมาจากการตีความบทบัญญัตินี ้  

เม่ือไดมีการกอตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ขึ้นแทนที่แกตต ได
มีความพยายามที่จะแกปญหาการตีความมาตรา 20 (b) ดวยการจัดทําความตกลงสองฉบับ คือ ความ
ตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) และ

                                                 
29 ดูรายละเอียดความคืบหนาในการออกกฎระเบียบเพื่อรองรับระเบียบ WEEE และ RoHS ไดที่ http://www.tdctrade.com/alert/euweeenew.htm
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ความตกลงวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on Sanitary and Phytosanitary 
Measures: SPS) ซึ่งกําหนดแนวปฏบิัติและเง่ือนไขในการออกและบังคบัใชกฎระเบียบทางเทคนิคและ
มาตรฐานของประเทศสมาชกิ เพ่ือมิใหการออกและบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวกอใหเกิดอุปสรรคทาง
การคาระหวางประเทศโดยไมจําเปน  ดังนั้น ประเทศสมาชิกจึงตองระมัดระวงัในการออกและบังคบัใช
กฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรฐานภายในประเทศไมใหขัดหรือเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ 

เม่ือมีการบัญญัติความตกลงทั้งสองดังกลาว  ประเทศตาง ๆ ไดยอมรับนําหลัก Precautionary 
Principle มาใชภายใตความตกลง SPS และความตกลง TBT ในระดับหน่ึง  เนื่องจากความตกลงทั้ง
สองนี้ โดยเฉพาะความตกลง TBT ไดยอมรับใหประเทศสมาชิกใชมาตรการใด ๆ ในการนําเขาได หาก
เหตุผลในการใชเปนไปเพ่ือคุมครองสุขอนามัยหรือความปลอดภัยของมนุษย สัตว และพืช  ภายใต
เง่ือนไขบางประการ  ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปไดพยายามผลักดันใหมีการยอมรับ
หลักการนี้ในทางการคาระหวางประเทศมากขึ้นโดยอางเหตุผลในการคุมครองสุขภาพและสุขภาพ
อนามัยของมนุษย สัตวและพืช แตขณะเดียวกัน ในหลายกรณี ก็ถกูวิพากษวิจารณวา เปนการปกปอง
ผลประโยชนดานการคาของแตละประเทศมากกวา 

เม่ือปพ.ศ. 2542 ซึ่งเปนชวงแรกที่ไดมีการยกรางระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป สมาคม
ผูผลิตอิเล็กทรอนิกสอเมริกัน (American Electronic Association: AEA) ไดยื่น Memorandum ชื่อ 
“Legality under International Trade Law of Draft Directive on Waste from Electrical and 
Electronic Equipment” (Hunter and Lopez, 1999) ตอคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) ซึ่งมีเน้ือหาแสดงความคิดเห็นของ AEA ตอรางระเบยีบ WEEE วา  ขอกําหนดในราง
ระเบียบ WEEE ของคณะกรรมาธิการยุโรปขัดกับกฎเกณฑการคาระหวางประเทศขององคการการคา
โลก     ในเวลาตอมา กลุมองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมในสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อ กลุมรณรงคการ
ผลิตคอมพิวเตอรที่สะอาด (Clean Computer Campaign: CCC) ภายใตเครือขายตานสารพิษใน
ซิลิกอนแวลล ี (Silicon Valley Toxics Coalition: SVTC) ไดออกบทความวิเคราะหและโตแยงขอ
กลาวหาของ AEA (Clean Computer Campaign, 1999)  ผูวิจัยนําเสนอวิวาทะของสองกลุมน้ีเฉพาะ
ประเด็นขอหามการใชสารอันตราย (substance bans) (ระเบียบ RoHSในปจจุบัน) ซึ่งคาดวาจะสงผล
กระทบตอการคาระหวางประเทศมากที่สดุ (Vossenaar et al., 2006) 

  AEA เห็นวา ขัดกับมาตรา 11  (Article XI) ของ GATT  ที่หามการจํากัดการคาในเชิงปริมาณ  
และขอหามนี้ไมสามารถอาง การเปนขอยกเวนในมาตรา 20 (Article XX)ได  อีกทั้ง ขอหามการใชสาร
อันตรายนี้ยังขัดกับมาตรา 2.2  ในระเบียบ TBT 

1) มาตรา 11 ของ GATT ซึ่งหามการจํากัดการคาในเชงิปริมาณ   
AEA อางวา ขอหามการใชสารอันตรายในรางระเบียบ WEEE ก็คือ “ขอหามการนําเขา

ผลิตภัณฑเครือ่งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีสารอันตรายเหลานี้โดยสิ้นเชิงมายังสหภาพยุโรป” ดังนั้น 
ขอหามการใชสารอันตรายจึงเปนขอจํากัดทางการคาในเชิงปริมาณ ซึ่งขัดกับมาตรา 11   ของ GATT       

กลุม CCC  เห็นวา แมจะมีความชัดเจนที่วา มาตรการที่เปนขอจํากัดทางการคา เชน การใช
โควตา ใบอนุญาตนําเขา และขอหามการคาที่เปนมาตรการฝายเดียว ขัดกับมาตรา 11   แตเปนที่รับรู
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กันทั่วไปวา  ประเทศสมาชกิแกตตยังไมสามารถตกลงกันไดวามาตรา 11   ควรจะครอบคลุมอะไรบาง  
ขอบเขตของมาตรา 11   จึงยังคงเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู ดังนั้น ในกรณีของ ขอหามการใช
สารอันตรายในการผลิตสินคานั้น  กลุม CCC มองวา เปนขอหามภายใน (internal bans) ของสหภาพ
ยุโรป และที่ผานมา ขอหามในลักษณะเชนน้ีไดรับการยอมรับวาสอดคลองกับ GATT   ดังจะเห็นไดจาก
กรณีประเทศไทยที่ออกขอจํากัดการนําเขาบุหรี่และมีการเก็บภาษภีายใน คณะผูพิจารณาขอพิพาท 
(Dispute Panel) ใหความเห็นวา “กฎเกณฑที่ไมเลือกปฏิบัตทิี่ออกมาเปนขอปฏิบัตขิองประเทศและขอ
หามการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสขุภาพนั้น สอดคลองกับขอตกลงทั่วไปของแกตต”  นอกจากนี้ ยัง
พบขอคิดเห็นในลักษณะเดยีวกันในกรณพิีพาทเรื่องแรใยหิน (Asbestos) ระหวางแคนาดากับสหภาพ
ยุโรปที่มีตอขอหามการนําเขาแรใยหิน และผลติภัณฑที่มีแรใยหิน   

2) ขอยกเวนภายใตมาตรา 20  
AEA อางวา  ขอหามการใชสารอันตรายไมสามารถนํามาเปนขอยกเวนของแกตตภายใตมาตรา 

20 (b) ได  โดย AEA  ใหเหตุผลวา  นโยบายที่กําหนดมาตรการเหลานี้ไมไดคุมครองมนุษย สัตว หรือ
พืช  เพราะรางระเบียบน้ีไมไดแสดงหลักฐานวา การใชสารอันตรายในสนิคาเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเปนภัยคุกคามตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม หรือมีทางเลือกอ่ืนที่สามารถ
ขจัดความเสี่ยงน้ีได และแมวาจะมีผูที่เห็นวาการใชสารอันตรายเหลานี้กําลังสรางความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอม  แตไมมีหลักฐานที่จะแสดงวา การใชสารอันตรายเหลานี้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจะ
เปนการเพิ่มความเสี่ยงนี้มากกวาสินคาประเภทอ่ืน ๆ    

 อยางไรก็ดี   CCC เห็นวา การที่ AEA ตีความเงื่อนไขแรกของมาตรา 20 วา “นโยบายที่
สามารถเปนขอยกเวนภายใตมาตรา 20 ไดนั้น จะตองประสบความสําเร็จในการคุมครองสุขภาพอนามัย
ของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม” นั้น ผิดไปจากความจริง  การตีความนี้แตกตางอยางสิ้นเชิงกับการตีความ
ของคณะผูพิจารณาขอพิพาทในกรณีขอพิพาทเรื่องน้ํามันที่ใหความเห็นวา “มาตราที่ถือไดวาเปน
ขอยกเวนตามมาตรา 20 นั้น ประเทศที่รองขอการใชขอยกเวนน้ีจะตองแสดงใหเห็นวา นโยบายที่เปน
ตัวกําหนดมาตรการเหลานีอ้ยูภายในกรอบนโยบายทีถู่กออกแบบมาเพื่อคุมครองมนุษย สัตว หรือพืช”  
จะเห็นวา การตีความของคณะผูพิจารณาขอพิพาทไมไดระบุวา นโยบายดังกลาวจะตองเปนนโยบายที่
ประสบความสําเร็จ หรือจะตองแสดงหลักฐานผลการศึกษาการประเมินความเสีย่งที่เชื่อถือได  CCC 
เห็นวา การหามการใชสารอันตรายเปนนโยบายที่ไดมีการเตรียมการอยางดี เพ่ือที่จะคุมครองมนุษย 
สัตว หรือพืช  นอกจากนี้  จุดมุงหมายของรางระเบียบ WEEE ที่ไดแถลงไว คือ “การลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการจัดการและกําจัดซากอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสให
นอยที่สุด”    ความเสี่ยงและผลกระทบดังกลาวไดรวมถึงความเสี่ยงตอมนุษย สตัวและพืช  ดังนั้น ขอ
หามการใชสารอันตรายจึงสอดคลองกับขอกําหนดแรกของมาตรการ 20 (b)    

นอกจากนี้ AEA  ยังเห็นวา  ขอหามการใชสารอันตรายไมสามารถนํามาเปนขอยกเวนของ
แกตตภายใตมาตรา 20 (b) ได เพราะวา ขอหามนี้ไมไดมี “ความจําเปน” ตอการบรรลวุัตถุประสงคของ
นโยบาย   AEA อธิบายวา “ขอทดสอบความจําเปน” ในมาตรา 20 (b) ไดรับการตคีวามโดยคณะผูระงับ
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ขอพิพาท วา มาตรการจะมี “ความจําเปน” ก็ตอเม่ือไมมีมาตรการทางเลือกอ่ืนใดที่คาดวาจะชวยให
บรรลวุัตถุประสงคเดียวกันโดยมีผลเปนการจํากัดทางการคานอยกวา  

AEA ยกตวัอยางมาตรการทางเลือกอ่ืน ไดแก ขอหามการกอสรางสถานที่ฝงกลบ  กฎระเบียบ
การจัดการขยะและการบังคบัใช   การรีไซเคิลและการเก็บภาษีสิ่งแวดลอม ที่สามารถนํามาใชเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคของสหภาพยุโรปและมีขอจํากัดทางการคานอยกวา    แต CCC เห็นวา มาตรการเหลานี้
อาจจะชวยลดความเสี่ยงจากสารอันตรายในระหวางและจากการจัดการและกําจัดขยะไดในระดับหน่ึง 
แตคงไมสามารถบรรลถุึงระดับการคุมครองอยางที่ขอหามการใชสารอันตรายจะทาํได เชน การเลิกใช
สารอันตรายจะชวยลดความเสี่ยงของคนงานในโรงงานรีไซเคิลในการสัมผัสสารพิษเหลานี้  

 
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2548) ไดวิเคราะหระเบียบ WEEE และ RoHS และพบวา

สหภาพยุโรปมีสิทธิในการบังคับใชระเบยีบทั้งสองดังกลาว โดยไมขัดกับระเบียบ TBT เน่ืองจาก  
1) ระเบียบ WEEE และ RoHS น้ี

                                                

ไมไดใชอยางเลือกปฏิบัติ ตามอําเภอใจ หรือปราศจาก
เหตุผลที่อธิบายไดตอประเทศที่มีลักษณะเงื่อนไขเหมือนกัน  เพราะสหภาพยุโรปใชกับ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มาจากทุกประเทศ และยังใชกับผลติภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ผลติในสหภาพยุโรปดวย 

2) ระเบียบทั้งสองนี้ไมกอใหเกิดอุปสรรคอันไมจําเปนตอการคาระหวางประเทศ เพราะประเทศ
ผูสงออกยังคงมีสิทธิที่จะสงผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปยังสหภาพยุโรปไดตอไป  
เพียงแตตองมีการจัดระบบการจัดการซากเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ตามที่สหภาพยุโรปกําหนด30  

 
แมวาระเบียบ WEEE และ RoHS จะมิไดขัดตอหลักการและกฎเกณฑของ WTO ดังที่ไดมีผู

วิเคราะหขางตน   แตสิ่งทีห่ลายฝายเห็นตรงกัน คือ การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือเปาหมายดาน
สิ่งแวดลอมในตลาดใหญ (เชน สหภาพยุโรป) ไดสงผลกระทบอยางมากตอกระบวนการและวิธกีารผลิต
ในประเทศอื่น ๆ  โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา (Environmental Data Services, 2003; Vossenaar 
et al., 2006)  ในมุมมองของประเทศกําลังพัฒนา  ขอกําหนดในระเบียบทัง้สองไดสงผลกระทบตอ
ตนทุนทีเ่พ่ิมขึน้ของผูผลิต เพราะผูนําเขาคงผลักภาระตนทุนน้ีใหแกผูผลิต  ผูผลติขนาดเล็กที่เปนเพียง
ผูสงออก มิใชผูรวมคา (trading partner) กับผูนําเขา คงตองประสบปญหามากกวาผูผลิตรายอืน่ 
เน่ืองจากผลิตภัณฑที่สงไปมีปริมาณนอย  ไมมีอํานาจตอรองกับผูใหบริการในประเทศผูนําเขา ตางจาก
ผูผลิตที่เปนผูรวมคากับผูนาํเขา ซึ่งผูนําเขาคงสามารถดําเนินการในเรื่องนี้ใหได  

 
30 ผูสงออกมีทางเลือกสามทาง คือ 1) จัดตั้งระบบนี้ขึ้นมาในประเทศตนเอง (ผูผลิตจะตองประสบปญหาในการขนสงซากเศษเหลือทิ้ง กลับมา
ยังประเทศผูสงออก เนื่องจากมีตนทุนสูงมาก)   2) จัดตั้งระบบนั้นขึ้นเองในประเทศผูนําเขา (ยังคงมีตนทุนที่สูง ซึ่งผูสงออกที่จะดําเนินการ
เชนนี้ได คือผูผลิตรายใหญ เนื่องจากมีตนทุนสูงในการตั้งศูนยจัดการ และจางเจาหนาที่)  3) ใชบริการผูใหบริการจัดการเศษซากเหลือทิ้งฯ ใน
ประเทศผูนําเขา (ผูผลิตไมตองรับภาระในเรื่องสถานที่ บคุคลากร แตก็ยังคงมีคาใชจายจํานวนหนึ่ง) 
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รัฐบาลอินเดียไดเตือนประเทศสมาชิกในที่ประชุม CTE วา นโยบายดานสิ่งแวดลอมและ
ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมสามารถสงผลกระทบตอการเขาถึงตลาดของประเทศกาํลังพัฒนาอยางมีนัย
ยะสําคัญ และตั้งขอสังเกตวา  “ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมไดถูกนํามาใชมากที่สุดในภาคการสงออกที่
ประเทศกําลังพัฒนาใหความสนใจและมคีวามไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” (Environmental Data 
Services, 2003)  
 
 
2.5 ผลกระทบของระเบยีบ WEEE และ RoHS  
         
2.5.1 ผลกระทบในทางบวก  
 แมวาระเบียบ WEEE และ RoHS จะสงผลกระทบที่ชัดเจนตอผูผลิตในเรื่องตนทุนการผลติ 
ตลอดจนภาระการจัดการซากเหลือทิ้งที่เพ่ิมขึ้น แตหากผูผลิตสามารถปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑให
เปนไปตามความตองการของสหภาพยุโรปได โดยสามารถควบคุมตนทุนและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑได ก็จะทําใหเทคโนโลยีการผลติผลติภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสไรสารอันตราย ซึ่งในอดีต 
พัฒนาไดชามากนั้น กลายเปนเทคโนโลยีที่พรอมใชในปจจุบันและอาจเปนเทคโนโลยีหลักไดในอนาคต
อันใกล ซึ่งจะสงผลดีตอสิ่งแวดลอม ในแงการปนเปอนของสารอันตรายตอสิ่งแวดลอมลดลง และชวยลด
ความเสี่ยงที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับสารพิษจากการคัดแยกและรีไซเคลิเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 
 
2.5.2 ผลกระทบในทางลบ 
ระเบียบ WEEE และ RoHS  อาจสงผลกระทบในทางลบตออุตสาหกรรมสงออกผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  และตอการจัดการเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
1) ผลกระทบตออุตสาหกรรมสงออกผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 ผลกระทบตออุตสาหกรรมสงออกผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พิจารณาไดในสองดาน 
คือ 1)  ผลกระทบตอความสามารถในการประกอบการของผูผลิตและการลงทุน   และ 2) ผลกระทบตอ
เทคโนโลยีและตนทุนการผลิต  
 
 ผลกระทบตอความสามารถในการประกอบการของผูผลิตและการลงทุน 

 ผลกระทบของระเบียบ WEEE และ RoHS ตอความสามารถในการประกอบการของผูผลิตและ
การลงทุนจะแตกตางกันไปตาม 1) ประเภทของผลิตภัณฑ 2) ขนาดของผูประกอบการ ผูประกอบการ
รายใหญ (Maker) หรือผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises, 
SMEs) และ 3) ลักษณะการรวมลงทุนวาเปนบริษทัไทย บริษัทรวมทุนกับตางชาติ หรือบริษัทตางชาติ       
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 ทั้งน้ี ผูประกอบการรายใหญ (Maker) สวนมากเปนบริษัทขามชาตหิรือจากตางประเทศ จะเปน
เจาของ brand หรือผลิตผลิตภัณฑสําเรจ็รูป ในขณะที่ผูประกอบการไทยสวนใหญเปนผูผลติชิน้สวนราย
ยอยและบรษิทั supplier ซึ่งจําหนายและ/หรือผลิตชิ้นสวนใหกับ Maker  
 
ผลกระทบตอผูประกอบการรายใหญ 
 จากการสํารวจการเตรียมความพรอมของผูประกอบการรายใหญ เชน เครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร โดยสถาบันสิง่แวดลอมไทย (2546)  พบวา 
 1. ผูประกอบการรายใหญ (Maker) ซึ่งเปนผูผลิตในกลุมภายใตเครือ่งหมายจากตางประเทศ จะ
ไดรับขอมูลและขาวสารและทราบเกี่ยวกบัระเบยีบ WEEE และ RoHS อยูพอสมควร  รวมทั้งมีความ
เปนไปไดที่จะไดรับความชวยเหลือทางเทคโนโลยีและขอมูลจากบริษทัแมหรือบริษทัรวมทุนใน
ตางประเทศ เพ่ือที่จะดําเนินการในการจัดการสินคาใหถกูตองตามระเบียบไดทันตามที่กําหนด   
นอกจากนี้ ในปจจุบัน ผูผลิตกลุมน้ีอยูในระหวางการดําเนินการและยงัมีความเชื่อม่ันวาจะมียอด
จําหนายที่ไมลดลง แตอาจจะเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากสามารถปรับตวัไดเร็วกวาผูผลิตรายอื่น  ปญหาของ
กลุมผูผลติเหลานี้ที่คาดวาจะประสบ ไดแก ตนทุนการดําเนินการที่สูงขึ้น  ขอมูลวัสดุทดแทนและการ
จัดหาวัตถุดิบ   
 2. ถึงแมจะมีบางบริษัททีอ่างวาไดมีการปรับปรุงผลติภัณฑใหไดตามระเบียบ RoHS แลว 
ผลิตภัณฑใหมที่ไดยังไมมีประสิทธิภาพเทียบเทากับผลิตภัณฑเกา  อีกทั้ง การที่จะถายทอดเทคโนโลยี
มายัง Maker ในประเทศไทย ก็ตองใชเวลา 2-3 ป (สําหรับผลติภัณฑที่ไมซับซอนมากนัก)  เพราะ
บริษัทผูผลติชิน้สวน/จําหนายวัตถุดิบรายยอยซ่ึงอยูในหวงโซอุปทาน ยังไมพรอม  โดยเฉพาะแนวโนม
ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอรที่นิยมการผลิตแบบ Turnkey  กลาวคือ  Maker จะแจงลักษณะและ
คุณสมบัติของชิ้นสวนหรือวัตถุดิบใหแก Supplier ซึ่งจะเปนผูไปหาสินคาตามที่สัง่และเสนอราคากลับไป  
โดย Maker ไมไดแนะนําหรือเกี่ยวของกบัการหาสินคาหรือปรับปรุงการผลิตของ supplier 
 3. Maker ในไทยนั้นมีขอจํากัดดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหรอืการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสินคา  เนื่องจากไมมีหนวยงานวิจัยและพัฒนาของตนเอง  เพราะหนาที่ในการวิจัยและพัฒนาเปน
หนาที่และนโยบายของบรษิัทแมในตางประเทศที่จะเปนผูดําเนินการ  Maker ในไทยสวนใหญมีหนาที่
ผลิตและสงออกสินคาตามคําสั่งของบริษัทแมเทานั้น  ดังนั้น จึงไมสามารถดําเนินการหรือเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑเองได  ตองรอนโยบายจากบรษิัทแมเทานั้น 
 4. ผูประกอบการรายใหญของไทยเสียเปรียบ Maker ในไทยที่เปนของตางชาต ิ เพราะตองใช
เวลาในการปรับปรุงผลติภัณฑและกระบวนการผลติ  อีกทั้ง สายปานเงินลงทุนไมมากเทากับ Maker จึง
เปนขอจํากัดอีกประการหนึ่งที่ทําใหระยะเวลาในการปรับตวัจํากัด  แตถาหากปรับตวัไมได ก็ตองยาย
ฐานการตลาดไปสงออกภูมิภาคอ่ืนเชนกัน  ซึ่งก็จะประสบปญหาเดยีวกับ Maker คือ มีอัตราการแขงขัน
สูง  อยางไรก็ดี บริษัทผูผลติและสงออกของไทย หรือผูผลิตชิ้นสวนรายยอยของไทยนั้น กลับไดเปรียบ
ผูประกอบการรายใหญที่เปน Maker ของบริษัทตางชาติ  ตรงที่มีความคลองตัวในการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑมากกวา เพราะสามารถตัดสินใจออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเองได 
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 5. สําหรับ Maker ที่มีญี่ปุนรวมทุนหรือเปนของบริษทัญี่ปุนที่มาลงทุน  ไดมีการดําเนินการตาม 
Japan Household Recycling Law ที่หามใชสารเคมีอันตราย 30 รายการ ซึ่งครอบคลุมสารเคมี
ตองหามในระเบียบ RoHS แลว 
  
ผลกระทบตอผูประกอบการรายยอย 
 กอนที่จะมีการบังคับใชระเบียบ WEEE และ RoHS    สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2546) ได
ทําการศึกษาผลกระทบตอผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนราย
ยอย  และบริษัททีเ่ปน supplier ซึ่งปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนใหกับ Maker อีกทอดหนึ่งน้ัน จะ
ประสบความยากลําบากในการหาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับระเบียบ WEEE 
และ RoHS  เน่ืองจาก 1) ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบยีบ RoHS  ทําใหการตื่นตวัตอระเบียบ
ดั

                                                

งกลาวนอย 2) ขาดบคุลากรที่มีความรูความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑภายในองคกร 
และ 3)  ขาดความชวยเหลือดานงบประมาณและดานเทคโนโลยทีี่จะใชในการพัฒนาและปรบัเปลี่ยน
เทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับระเบียบทั้งสอง    
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2546) คาดการณวา หากผูประกอบการรายยอยเหลานีป้รับตวัหรือหา
เทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไมได จะทําให Maker หรือบริษัทผูผลติรายใหญทั้งในและนอก
ประเทศหันไปหาคูแขงรายอ่ืนที่สามารถปรับตัวไดทนัเวลา และถาระยะเวลาเนิ่นนานออกไปยังไม
สามารถปรับตัวไดอีก อาจมีผลใหตองปดกิจการในที่สุด    คาดวาครึ่งหน่ึงของ SMEs ไทยจะตองไดรับ
ผลกระทบอยางมากและอาจถึงขั้นปดกิจการได 
 จากการสัมภาษณผูอํานวยการฝายสารสนเทศและวชิาการ สถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส31 
ถึงผลกระทบของระเบียบ WEEE และ RoHS  ตอ SMEs  ที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน  พบวา    

1. ผลกระทบตอ SMEs ไทยเกิดในกลุมผูผลิตภัณฑไฟฟามากกกวากลุมผูผลติผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งสวนใหญเปนการรวมลงทุนกับตางชาติหรือเปนการลงทุนของตางชาติ
ทั้งหมด 

2. SMEs ที่อยูในขายการผลติของผูประกอบการรายใหญ  หรือบริษัท suppliers ไมไดรับ
ผลกระทบมาก เพราะสวนใหญไดรับการถายทอดขอมูลจาก Maker  

3. SMEs ที่ไมไดอยูในขายการผลิตของ Maker หรือเปนผูสงออกโดยตรง จะไดรับผลกระทบ
มากที่สุด  จากขอมูลในปพ.ศ. 2548 มีผูประกอบการขนาดกลางและเล็กในกลุมน้ี 
ประมาณ 200 ราย ซึ่งมีมูลคาการสงออกประมาณ 20,000 ลานบาทตอป  อยางไรก็ดี 
ผลกระทบตอกลุม SMEs นี้อาจไมรายแรงถึงขั้นที่จะสงผลให SMEs ไทยกวาครึง่ตองปด
กิจการลง เน่ืองจากภาครัฐใหความสําคญักับการพัฒนา SMEs ใหพรอมผลิตและสงออก
ไปสหภาพยุโรปได32  

 
31 สัมภาษณดร. จิรพัฒน โพธิ์พวง ผูอํานวยการฝายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส, 15 มิถุนายน 2549 
32 เร่ืองความชวยเหลือจากภาครัฐ  ทางภาคเอกชนตองการการสนับสนุนทั้งทางที่เปนตัวเงินและดานเทคโนโลยี แตตองการในรูปของการให

เปลามากกวา ซึ่งภาครัฐตอบสนองไดยาก  ภาครัฐอาจตั้งกองทุนเพื่อใหเอกชนกู ซึ่งเอกชนอาจนําไป    (สัมภาษณดร.จิรพัฒน, อางแลว)  
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4. เม่ือเทียบกับผูผลิตที่เปน ผูรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM)   
SMEs ไทยทีเ่ปนผูผลติและขายเองจะมีตนทุนในการผลิตสูง เน่ืองจากราคาวัตถดิุบสูงขึ้น
และตองซื้อในราคาตอหนวยแพงกวาเนื่องจากจํานวนสั่งซื้อนอย    

 
 ผลกระทบตอเทคโนโลยแีละตนทุนการผลิต 

ผลกระทบที่สาํคัญที่สุดตอผูผลิตไทย คอื การเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิตอันเนื่องมาจากตองมี
การปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสินคาใหไดผลิตภัณฑตามที่กําหนดในระเบียบ   ทั้งน้ี 
ผลกระทบตอตนทุนการผลติที่เกิดจากระเบียบ RoHS ในดานการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต จะเห็นไดชัดเจนมากกวาผลกระทบจากระเบียบ WEEE เพราะตองหาสารทดแทนที่
ทําใหประสิทธิภาพของผลติภัณฑคงเดมิหรือดีขึ้น (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2546) 
  
ผลกระทบที่เกิดจากระเบียบ RoHS 
1) ปญหาเริ่มจากการที่ผูผลติไมทราบวาผลติภัณฑของบริษัทนั้นมีสารตองหามอยูหรือไม  แตวัสดุ

หลักที่คาดวาจะเปนปญหา ไดแก พลาสติกที่ผลิตเปนโครงสรางตาง ๆ หรือแผงวงจรที่มักจะมีการ
ใชสารปองกันการติดไฟในกลุมของโบรมีนอยู  นอกจากนี้ จะเปนสารตะกัว่ที่พบไดในแผงวงจร
ควบคุมตาง ๆ ซึ่งถือไดวาเปนสวนประกอบสําคัญของเครื่องปรับอากาศ  ในการแกปญหาเหลานี้ 
บริษัทจะตองเริ่มจากการตรวจสอบวาผลติภัณฑของตนเองมีสารตองหามอยูหรือไม หลังจากนั้น จึง
ดําเนินการจัดหาขอมูลและผูจําหนายเพื่อหาวัสดุทดแทน ซึ่งตองคํานึงถึงตนทุนทีเ่พ่ิมขึ้น 

2) ตองมีการเตรยีมความพรอมดานบุคลากรและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ ทั้งในองคกรของ
ผูประกอบการ และหนวยงานที่ทําการทดสอบ เชน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  และศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  

3) คาทดสอบสารมีราคาสูง อีกทั้ง การเตรยีมตัวอยางเพ่ือนํามาทําการทดสอบเปนสิง่ที่ยุงยาก ใชเวลา
คอนขางมาก เพราะแตละชิ้นสวนมีขั้นตอนในการเตรียมตวัอยางและวิธีการทดสอบที่ตางกัน 
เน่ืองจากอุปกรณไฟฟามีชิ้นสวนจํานวนมากและตองมีการทดสอบทุกชิ้น ผูผลติจึงใชวิธขีอใบรับรอง
ของชิ้นสวนแตละตวั ชิ้นสวนใดที่ไมไดใบรับรองก็จะนํามาทดสอบ    

4) สิ่งที่ผูผลติกลวั คือ ถาทางสหภาพยุโรปมีการสุมตรวจแลวเจอสารอนัตรายในสินคา  จะถูกเอาของ
ออกจากตลาด และตองเสยีคาขนสงเพ่ิมขึ้น รวมทั้งคาปรับดวย33   

5) แมในปจจุบัน จะมีสารทดแทนสารตองหาม เชน เงินหรือดีบุกทดแทนสารตะกัว่  แตก็ยังไมสามารถ
หาสูตรที่ทําใหผลิตภัณฑใหมมีประสิทธภิาพการทํางานไดเทาเทียมกับผลติภัณฑเดิม และสาร
ทดแทนก็มีราคาสูงกวาสารที่ใชอยูเดิม  จากการสัมภาษณผูผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องรับ
โทรทัศน เครือ่งรับวิทยุ เครื่องเลนแผนเสียง คอมพิวเตอร ซึ่งตองหาสารทดแทนสารตะกัว่ในการ

                                                 
33 อยางไรก็ดี นับตั้งแตระเบียบ RoHS มีผลบังคับใชแลว (1 กรกฎาคม 2549) ยังไมมีผูประกอบการไทยรายใดถูกสหภาพยุโรปฟองวากระทําผิด
ระเบียบ แต MTEC ก็เตือนไมใหวางใจและผูประกอบการควรเตรียมเอกสารขอมูลไว เผื่อเกิดปญหาจะไดนํามาชี้แจงได  (หนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ, 3-6 สิงหาคม 2549 หนา 8)  
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บัดกรีเพ่ือเชื่อมลายวงจรไฟฟากับขาของวงจรอิเล็กทรอนิกส (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2546)  
พบวา  สารทดแทนสารตะกั่ว เชน เงิน ทองแดง ดีบุก มีราคาสูงกวาสารเดมิ และบางสวนตอง
นําเขาจากตางประเทศ ทําใหตนทุนวัตถดิุบสูงขึ้น และจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เน่ืองจากมีความตองการใน
ตลาดสูงขึ้น  

6) สารทดแทนเหลานี้จะตองใชอุณหภูมิที่สูงกวาปกติ เพราะมีคุณสมบัติในการละลายที่อุณหภูมิสูงกวา
สารตะกัว่ จึงตองมีการเปลี่ยนเครื่องจักรและปรับเปลีย่นกระบวนการผลิต และยังตองเสียคา
พลังงานเพิ่มขึ้นดวย   บางผลิตภัณฑก็ตองเปลี่ยนชิ้นสวนอ่ืน ๆ เชน พลาสติก แผงวงจรให
เหมาะสมอีกดวย ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้นรอยละ 5-10 สําหรับผูผลิตวงจรพิมพบาง
ราย รอยละ 20 สําหรับผูผลิตคอมพิวเตอรบางราย ไปจนถึงรอยละ 50 สําหรับผูผลติเครื่องรับ
โทรทัศน และเครื่องเลนแผนเสียงบางราย    

7) ในดานปริมาณการใชสารทดแทนนั้น ผูผลิตเครื่องรับโทรทัศนจะใชสารทดแทนมากกวาการผลิต
สินคาอ่ืน จึงไดรับผลกระทบจากระเบียบ RoHS มากกวาผูผลติสินคาอ่ืน   ในขณะที่ผูผลติอุปกรณ 
ชิ้นสวนและสวนประกอบครื่องวิดีโอ/วีซดีีจะไดรับผลกระทบนอยทีสุ่ด เน่ืองจากความจําเปนที่
จะตองใชสารทดแทนมีนอยกวาผูผลติสนิคาอ่ืน  

 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการตามระเบียบ RoHS ในปจจุบัน คือ  

 ขอจํากัดในการพัฒนาเทคโนโลยี เน่ืองจากสวนใหญ บริษัทขามชาติเปนผูนําเขามา
เผยแพร ไมสามารถศึกษาลงลึกในรายละเอียด  อีกทั้ง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงเร็ว  เทคโนโลยีเดิมอาจไมสามารถนํามาใชกับผลติภัณฑใหมได  

 ในบางกรณี ผูประกอบการรายใหญมีความตองการทีเ่ขมงวดกวามาตรฐาน เพราะไมม่ันใจ
ในผูประกอบการรายเล็ก แมจะนําใบรับรองมาแสดงก็ตาม สรางความยุงยากใหกับ SMEs 

 
ผลกระทบที่เกิดจากระเบียบ WEEE 
1) ผูผลิตจะตองมีการออกแบบผลติภัณฑใหมหรือมีการเลือกใชวสัดุสวนประกอบของผลิตภัณฑไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถนําสวนประกอบจากเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงาน
แลวกลับมาใชซ้ํา (reuse) รีไซเคิล (recycle) หรือนํากลับมาคืนสภาพ (recovery) ตามอัตราที่
กําหนดไวในระเบียบ WEEE อีกทั้ง ยังตองมีการติดฉลากและมีเอกสารแนบดวย มิฉะน้ัน ผูนําเขา
อาจจะเปลี่ยนไปนําเขาผลติภัณฑจากประเทศอื่นที่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขดังกลาวได ซึ่ง
ทั้งหมดนี้สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตที่ตองเพ่ิมมากขึ้น  

2) สวนการสงเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่สงออกไปยังสหภาพยุโรปกลับคืน
ไปยังประเทศผูสงออก จะทําใหเกิดปญหาดานคาใชจาย ดวยเหตนุี้ ในทางปฏบิัติ ผูผลิตหรือผู
นําเขาสินคาจะใชบริการของโรงงานบําบัดหรือกําจัดในเขตสหภาพยุโรปโดยชําระคาธรรมเนียมใน
การจัดการเศษเหลือทิ้ง เปนการเพิ่มคาใชจายใหกับผูผลิตหรือผูนําเขา  
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3) สําหรับการจัดตั้งโรงงานบําบัดหรือกําจัดในสหภาพยุโรป เปนการรวมดําเนินการระหวาง
บริษัทผูผลติตาง ๆ ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือระหวางบรษิัทผูผลิตจากประเทศตาง ๆ ที่
สงออกสินคาไปยังสหภาพยุโรป เพราะฉะนั้น เศษเหลอืทิ้งของสินคานําเขาที่จะไดรับการจัดการใน
โรงงานเหลานี้ อาจตองเปนสินคาที่มีรปูแบบหรือมาตรฐานหรือใชวัสดุสวนประกอบที่สอดคลองกัน 
เพ่ือใหสามารถถอดแยกชิ้นสวนไดในขั้นตอนเดียวกัน  ซึ่งมีผลใหผูผลิตสินคาตองรับภาระตนทุนที่
เพ่ิมขึ้นในการปรับโครงสรางการผลิตใหมเพ่ือใหไดสินคาลักษณะโครงสรางวัตถุดิบคลายกัน 

 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการตามระเบียบ WEEE ในปจจุบัน คอื  

 ระเบียบ WEEE ยังมีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารที่ยังไมชัดเจน โดยเฉพาะการแยก
สัดสวนของ 3 R (Reuse, Recycle, Recovery)  

  ตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย  
 
 
2)  ผลกระทบตอการจัดการเศษเหลอืทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย 
 
 ปญหาการหลั่งไหลของสนิคาที่ไมไดมาตรฐานตามระเบียบ WEEE และ RoHS   

 ระเบียบ WEEE เปนความพยายามที่จะจัดการกับของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมี
กฎหมายหรือหนวยงานที่รบัผิดชอบโดยตรงที่จะจัดการกับของเสียอันตรายประเภทดังกลาว    ตางจาก
ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีกฎหมายหลายฉบบัและมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลกั  
 กฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน เปนกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด (พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535)   การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
(พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) และการจัดการของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดที่ไมมี
กฎหมายอื่นบัญญัติไว (พระราชบัญญัตสิงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535)  และมี
กฎหมายของทองถิ่น ใหอํานาจทองถิ่น ไดแก เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคการ
บริหารสวนตาํบล (อบต.) ในการเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอยในเขตทีต่นมีอํานาจหนาที่   
 ในประเทศไทย เม่ือผูผลิตขายผลติภัณฑใหกับผูบริโภคแลว หนาที่ของผูผลิตก็หมดไป  
ภาระหนาที่ในการเก็บรวบรวมนําไปกําจัดจะตกอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สวนใหญจะกําจัด
ขยะทุกประเภทโดยไมมีการแยกกําจัดมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย   ขยะที่เปนซากผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสใชแลวไดรับการดูแลเหมือนขยะทั่วไป  บางสวนอาจถูกแยกนํากลับมาใชซ้ํา หรือรี
ไซเคิลโดยผูคาของเกา  สวนที่ใชไมไดแลวก็จะถูกทิ้งรวมไปในขยะมูลฝอยทั่วไป ยังไมมีกฎหมาย
เฉพาะที่กําหนดมาตรการการดูแลเปนพิเศษ 
 ดังนั้น กฎหมายไทยยังขาดความเชื่อมโยงของการจัดการขยะอยางเปนระบบ กอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรไมคุมคา และไมเปนไปตามหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” ซึ่ง
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เปนหลักสากลที่นานาชาตใิชบังคบัในประเทศของตน   การที่ประเทศไทยไมมีกฎหมายภายในประเทศ
ที่จัดการกับซากเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสใชแลว ทําใหเกดิขอเสียเปรียบทางการคากบัประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรป  เน่ืองจากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากประเทศไทยที่สงเขาไปในตลาด
สหภาพยุโรปจะตองเสียคาธรรมเนียมในการจัดการเศษเหลือทิ้ง  แตสินคาที่นําเขาจากสหภาพยุโรป
มายังประเทศไทยไมตองเสยีคาธรรมเนียมอยางเดียวกัน เพราะประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใชบังคับ  
  นอกจากนี้  การที่ไมมีกฎหมายที่ควบคมุมาตรฐานสนิคาที่สอดคลองกับระเบียบ WEEE และ 
RoHS  อาจทําใหประเทศไทยประสบปญหาจากการที่ผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไมได
มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรปหรือ จากแหลงผลิตอ่ืน ๆ ถูกนําเขามาในประเทศ  เนื่องจากมี
ราคาถูก และผูบริโภคในประเทศยังนิยมเลือกซื้อสินคาที่มีราคาถกูมากกวาสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม  
  
 ปญหาการลักลอบนําเขาซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใชแลวและการนําเขาใน

รูปสินคามือสอง  
 ระเบียบ WEEE และ RoHS  อาจจะสงผลใหผูผลติและผูประกอบการผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศสหภาพยุโรปเองตองหาหนทางหลีกเลี่ยงคาใชจายที่เกดิขึ้นจากภาระการกําจัด
เศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑตามขอบังคับ  ซึ่งบริษัทเหลานีอ้าจจะนําผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสใชแลวเหลานั้น
ไปขายตอเปนสินคามือสอง หรือสินคาตกรุนราคาถูกใหแกตลาดในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย  
รวมทั้งประเทศไทยดวย   

กรีนพีซไดตั้งขอสังเกตวา การที่สหภาพยุโรปและบางมลรัฐในสหรฐัอเมริกาและแคนาดาไดออก
กฎระเบียบ WEEE ดังกลาว    จะทําใหจํานวนเศษเหลือทิ้งผลิตภัณฑไดถกูจัดเก็บมากขึ้น การที่
สหภาพยุโรปไดตั้งเปาวา จะตองมีการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกสจากครัวเรือนใหไดอยางนอย 4 
กิโลกรัมตอคนตอป ภายในสิ้นป 2551 (จากเดิมที่ไดตั้งเปาไวที่ป 2549) ทําใหปรมิาณขยะ
อิเล็กทรอนิกสที่เก็บรวบรวมเพิ่มจํานวนสูงขึ้นอยางมาก และหากประเทศในสหภาพยุโรปไมไดเพ่ิม
ความเขมงวดในการตรวจตราและบังคบัใชกฎหมายแลว  ก็อาจสงผลใหเกิดการลักลอบสงออกขยะ
อิเล็กทรอนิกสไปยังประเทศกําลังพัฒนาในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นมหาศาล ทั้งน้ี ประเทศพัฒนาแลวทีต่องการ
สงออกของเสียอันตรายอาจจะใชชองทางการคาเสรีเปนทางระบายของเสียอันตราย    

ผลการศึกษาในประเทศอังกฤษ ไดชี้วา ในป 2546 เพียงปเดียว มีการสงออกขยะอิเล็กทรอนิกส
จากประเทศองักฤษถึง 160,000 ตัน  (Basel Action Network, 2005)   ผลการตรวจสอบตูคอนเทน
เนอรและรถบรรทุกที่ทาเรือในประเทศเครือสหภาพยุโรป 10 ประเทศ อาทิ เนเธอรแลนด เยอรมันนี 
และอังกฤษ ภายใตโครงการ European IMPL enforcement program พบวา ในจํานวนขยะอันตรายที่
สงออกทั้งหมด  มีสัดสวนของขยะอันตรายที่สงออกอยางผิดกฎหมาย 22 เปอรเซ็นต   ทั้งน้ี พบวาขยะ
อันตรายที่ลักลอบสงออกเหลานี้ สวนใหญเปนขยะอิเล็กทรอนิกส จําพวก อุปกรณคอมพิวเตอร 
สายไฟฟา  CRT ยางเกา ชิ้นสวนรถยนตที่ปนเปอนสารเคมี    การคนพบการสงออกขยะอันตรายอยาง
ผิดกฎหมายนี้เกิดขึ้นกอนที่จะมีการบังคับใชระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป  ดังนั้น จึงมีแนวโนมวา
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การบังคับใชระเบียบ WEEE อาจนําไปสูปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสงออกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเปน
ชองทางหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะเหลานีใ้นที่ฝงกลบและสถานที่จัดเก็บอ่ืน ๆ ภายในประเทศ   
 
 
2.6 การรับมือของภาคเอกชนและการดําเนินการของภาครัฐ 
  
2.6.1 การรับมือของภาคเอกชนกับระเบียบ WEEE และ RoHS 
1) การหาพันธมิตรทางธุรกิจจากสหภาพยุโรป เพ่ือใหผูนําเขาในยุโรปเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการ

ที่จําเปนในทองถิ่นของตนเอง 
2) การรวมกลุมเพ่ือการคาและแลกเปลีย่นขอมูลกันในกลุมซ่ึงสวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาที่มี

ผูผลิตไทยลวนอยูมาก เชน กลุมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น  กลุมเครื่องใชไฟฟา  
สมาคมนายจางอิเล็กทรอนิกส สมาคมไฟฟาและแสงสวางแหงประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคม 
เปนตน  ในกลุมอิเล็กทรอนิกสที่เปนการลงทุนจากตางประเทศ ไมมีปญหาเรื่องทุนหรือเทคโนโลยี
ในการผลิต แตมีปญหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการ    

3) การจัดการใหมีหนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ WEEE และ RoHS ในสถานประกอบการ ไดแก การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสะอาด การรวบรวมขาวสาร การประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งทางดานวิชาการและดานเทคนิค   

4) การจัดตั้งเครือขาย Thai RoHS เม่ือปลายป 2547 ซึ่งเปนการรวมกลุมของผูประกอบการไทยและผู
มีสวนเกี่ยวของ ในรูปของเครือขายสมัครใจ มีวัตถปุระสงคหลักในการพัฒนา แลกเปลีย่น และ
จัดสรรความรูและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ระหวางกลุมสมาชิก ซึ่งเปนผูผลิตใน
ลําดับขั้นตางๆ ทั้ง First และ Second Tier รวมถึง Supply Chain เพ่ือใหสามารถผลิตอุปกรณ
ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสที่ปราศจากสารพิษตางๆ ตามระเบียบขอบังคับทีเ่กี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่
ประเทศผูซื้อทั่วโลกพัฒนาขึ้น อาทิเชน RoHS, WEEE และ EuP ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนตน34 

 
2.6.2 การดําเนินของภาครัฐ 
 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมนี้สามารถสรางรายไดเขาประเทศจากการสงออกผลิตภัณฑคิดเปนมูลคา
สูงถึงรอยละ 55 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศอันเกิดจากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้
อุตสาหกรรมไดกอใหเกิดการจางงานประเภทฝมือทั่วประเทศไมนอยกวา 400,000 คนทั่วประเทศ  
ภาครัฐจึงมีความตื่นตัวอยางมากตอการรับมือกับระเบยีบ WEEE และ RoHS    ดังจะเห็นไดจากการ

                                                 
34  เครือขาย Thai RoHS ไดติดตามรายงานความคืบหนาดานการพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติของระเบียบ RoHS ในสหภาพยุโรป
และประเทศอื่น ๆ เชน จีน และเกาหลี รวมทั้งกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของ  เชน ระเบียบการจัดการซากยานยนต (End-of-Life 
Vehicles: ELV) และระเบียบวาดวย กรอบขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (Energy-using Product: 
EuP) รวมทั้ง ประชาสัมพันธการจัดสัมมนา  การฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ  ผานเว็บไซตของเครือขาย (http://www.thairohs.org/)       
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จัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบและนโยบายของไทยตอการออกกฎหมายวาดวยเศษเหลือทิ้ง
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกฎหมายวาดวยการหามใชสารอันตราย เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 
2543 ภายใตการดูแลของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ    คณะอนุกรรมการฯ นี้ประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวม 24 องคกร   และไดมีการประชุม วางแผนและติดตามงานเปนระยะ (สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส, 2548)  
 นอกจากนี้ จากที่รัฐบาลปจจุบันไดมีนโยบายที่จะใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในภูมิภาคอาเซียน  กระทรวงการคลังจึงไดประกาศลดภาษีนําเขา
วัตถุดิบและชิน้สวนสําหรับการนําเขาเพือ่ผลิตหรือประกอบเปนเครือ่งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   28 
รายการ ซึ่งมีผลตั้งแตวันที ่ 2 มีนาคม 2549 เปนตนมา35  การลดภาระภาษีนําเขาวตัถุดิบเปนการ
ตอบสนองขอเรียกรองของอุตสาหกรรมซึ่งไดรับผลกระทบจากการราคาวัตถุดิบทีเ่พ่ิมขึ้น    
 
1)  การชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 
 ดานนโยบายและระบบบรหิารจัดการ 

 คณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบและนโยบายของไทยตอการออกกฎหมายวาดวยเศษเหลือ
ทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส และกฎหมายวาดวยการหามใชสารอันตราย คณะอนุกรรมการนี้  
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการหรอืโครงการเพื่อเตรียมการดานการรองรับผลกระทบของระเบียบสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับ WEEE และ RoHS ในเบื้องตน ไดแก งานศึกษาผลกระทบ งานเผยแพรขอมูลความรูและสราง
ความเขาใจ งานมาตรฐานอุตสาหกรรม และงานพัฒนาเทคโนโลย ี (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 
2548)  
 
หนวยงานที่ดําเนินการในปจจุบัน 
-งานศึกษาผลกระทบจากกฎระเบียบ WEEE และ RoHS ที่มีตอประเทศไทย 
 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยไดมอบหมายใหสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ทําการศึกษา “โครงการศึกษาผลกระทบตออุตสาหกรรมไทย และเสนอแนวทางในการรับมือกับ
มาตรการภายใตระเบียบ WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรป”  ระหวางเดือนกันยายน 2545 ถึงเดือน
กันยายน 2546    โครงการนี้นับเปนโครงการหนึ่งที่ศึกษาไดครอบคลุมมาก โดยมิไดเนนเฉพาะเรื่อง
ผลกระทบตอระเบียบ WEEE และ RoHS เทานั้น แตรวมถึงการประเมินวัฎจักรชีวติและการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  และการศึกษาแนวทางในการจัดการเศษ
เหลือทิ้งผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ (สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส, 2548)  
                                                 
35 ประการศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 (ฉบับที่ 32) (http://www.customs.go.th/Declaration/DeclarationResult.jsp?Docidt=A00697&tlechk=2)   
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-งานเผยแพรขอมูลความรู และสรางความเขาใจ  
 งานในสวนนี้ มีหนวยงาน สถาบัน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินการรวมกัน ใน
รูปแบบสื่อตาง ๆ สิ่งพิมพ การจัดสัมมนาใหความรู36   ทั้งน้ี ขอมูลขาวสารการจัดสัมมนา  การฝกอบรม
ตาง ๆ จะมีการประกาศ เผยแพรที่เวบ็ไซตของสถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(http://www.thaieei.com/) ซึ่งมี link ขอมูลความคบืหนาของระเบียบ WEEE และ RoHS กับเว็บไซต
ของกรมการคาตางประเทศ (http://www.dft.moc.go.th/) 
 
-งานมาตรฐานอุตสาหกรรม  
 เน่ืองจากระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวกบั WEEE และ RoHS เปนมาตรฐานที่เปนสากล การ
ดูแลและกําหนดมาตรฐานที่เปนสากล และเปนของไทยดําเนินการโดย สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 
-งานพัฒนาเทคโนโลยีและเสริมสรางขีดความสามารถของบุคคลากร 
 ในปจจุบัน หนวยงานตาง ๆ ไดรวมมือกันดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร 
โดยเฉพาะ SMEs เพ่ือใหสามารถสงออกผลิตชิ้นสวน/ผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไปยงักลุม
สหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ ตัวอยางโครงการที่สําคัญ ไดแก  

• โครงการขับเคลื่อนเพ่ือผลติภัณฑที่สะอาดและสรางความพรอมสําหรับ SMEs ของ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป โดยใช Green Camp   
ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรวมกับศนูยเทคโนโลยโีลหะ
และวัสดุแหงชาติ37   

                                                 
36 ตัวอยางเชน  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) จัดสัมมนาเรื่อง “การรับรองสินคาปลอดสารพิษตามระเบียบ RoHS ของ

สหภาพยุโรปและโครงสรางที่ตองเรงพัฒนาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน”, 16 กันยายน 2547; สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสจัดสัมมนาพิเศษ เร่ือง “Positive Material Identification”  และ “Latest Development in Detecting Heavy Metal in Plastic and 
Electronics Parts” , 18 พฤศจิกายน 2547; กลุมวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology Advancement Program; CTAP) ภายใต 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) จัดสัมมนาเรื่อง "EcoDesign for Refrigerator and Air-conditioner" , 23 พฤศจิกายน 2547 
(ที่มา: เว็บไซตของสถาบันไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส, http://www.thaieei.com/) 
37 เปาหมายของ Green Camp  

− เพื่อทําโครงการสาธิต ที่สามารถผลิตชิ้นสวน/ผลิตภัณฑ/ตัวอยาง ที่เปน Green ซึ่งเปนที่ยอมรับของกลุมสหภาพยุโรป และกลุม
ประเทศที่พัฒนาอืน่ๆ  

− เพื่อสรางบุคคลากร ในระดับผูเชี่ยวชาญทางดาน LCA, Eco-design และ Cleaner Production (CP) จํานวน 215 คน ใหกับ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภายในระยะเวลา 1 ป  

− เพื่อพัฒนาสถานประกอบการใหมีกระบวนการการผลิตที่สะอาดในการลดมลภาวะจากโรงงานดวย Cleaner Technology  
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• โครงการ TREE-Green โดยความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
(MTEC) รวมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (EEI) กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)  เพ่ือใหผูมีสวนเกีย่วของและภาคอุตสาหกรรมได
รวมกันพัฒนาแนวทางปฏิบตัิและคูมือการปรับตวั และเพื่อชวยใหผูประกอบการไทย
ตลอดหวงโซอุปทานผลิตสนิคาปลอดสารตองหามที่สามารถแขงขันได    

• โครงการ Pro-TREE  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในดานการวิเคราะหทดสอบสารปนเปอน
ใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม หนวยปฏิบตัิการทดสอบ โดยความรวมมือระหวาง
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  และ กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) 

 
โครงสรางพืน้ฐาน 
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2548  คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ จํานวน 167.3 ลานบาทใหสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยดํีาเนินการโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตสินคาปลอดสารพิษ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ป (ตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 – 2551)   
มาตรการ  

1. เรงพัฒนาหองปฏิบัติการในศูนยเทคโนโลยีโลหะและวสัดุแหงชาติ เพ่ือใชเปนหองปฏิบัติการ
ตนแบบเพื่อการขยายผลสูการเพิ่มปริมาณหนวยทดสอบที่ไดมาตรฐานใหเพียงพอตอความ
ตองการในประเทศ 

2. พัฒนาศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิใหเปนฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
วิเคราะห/ทดสอบปริมาณสารปนเปอนในชิ้นสวน/วสัดุ เพ่ือรองรับกลไกการรับรองชิ้นสวน/วสัดุ
ปลอดสารพิษในประเทศ 

3. เรงพัฒนาบุคลากร ระดับครูฝก (Trainer) เพ่ือนําไปสูการขยายผลในวงกวาง  
4. เรงสรางบุคลากร ที่มีความรูความชํานาญ เพ่ือรองรับกรณีพิพาท ขอโตแยง และเพื่อการมีสวน

รวมใน การกาํหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบชิ้นสวน/วัสดุในระดับนานาชาต ิ
5. เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติสามารถเปน

แหลงขอมูลและใหคําปรึกษาดานเทคนคิเพื่อผูประกอบการสามารถปรับตัวไดทนัตอเหตุการณ 
 

ภายใตโครงการดังกลาว  ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหงชาติ (MTEC) ไดจัดตั้ง TEA-lab (Trace 
Element Analysis laboratory) ขึ้น ซึ่งใชงบประมาณ 10 ลานบาท เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการให

                                                                                                                                                       
− เพื่อยกระดับบุคคลากรของ SMEs จํานวน 1,000 คน ใหมีความพรอมที่จะรองรับกับ NTB ของอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส  
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การสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยดานการตรวจสอบปริมาณสารตองหามตามระเบียบ RoHS   นอกจากนี้ 
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดเปดใหบริการวิเคราะหสารตองหาม ตามระเบียบ RoHS  ที่นคิม
อุตสาหกรรมบางปู38

 
2)  การปองกันสินคาที่ไมไดมาตรฐานและมีราคาต่ํา และเศษเหลือทิ้งที่นําเขาจากตางประเทศ   
 นอกจากการชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมแลว ที่ผานมา ภาครัฐไดเตรียมการปองกันสินคาที่
ไมไดมาตรฐานและมีราคาต่าํ และเศษเหลือทิ้งที่นําเขาหรือลักลอบนาํเขามาจากตางประเทศ โดยมีการ
ออกมาตรการตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ 13 สงิหาคม 2546 เห็นชอบแนวทางการดําเนินการ
มาตรการนําเขาของคณะกรรมการบริหารนโยบายการนําเขา (กบน.) ดังตอไปน้ี 
 
มาตรการเกี่ยวกับสินคาเครือ่งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั่วไป  ปจจุบัน มีการนําเขาสินคาที่ไมได
มาตรฐานและมีราคาต่ํา และมีการลักลอบนําเขามาก  

 ใหสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบ
มาตรฐานสินคาเครื่องใชไฟฟาที่นําเขาจากตางประเทศ และพิจารณาเพิ่มรายการสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนสินคาที่มีมาตรฐานบังคบั  

 ใหกรมการคาตางประเทศดาํเนินมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคานําเขา เครื่องใชไฟฟา
ที่มีราคาขายต่ําผิดปกติ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของการนําเขาอยางใกลชิด  

 ใหกรมศุลกากรปองกันการลักลอบนําเขาอยางเครงครัด 
มาตรการที่เกีย่วกับสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  เน่ืองจากแนวโนมการนําเขามีเพ่ิม
มากขึ้น ทั้งเพ่ือนํามา recycle และคัดแยกสวนที่เปนเศษเหลือทิ้งจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และยัง
ไมมีการแยกรายการสินคาใชแลวออกจากสินคาใหมทาํใหไมมีสถิตกิารนําเขาเพือ่นํามากําหนด
มาตรการที่เหมาะสม  

 ใหกรมศุลกากรแยกรหัสสถิติเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่ใชแลวออกจาก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหม 

 กรณีเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสทั่วไป ใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แกไขพ.ร.บ. มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  

 กรณีเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่ใชแลว ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศ
ควบคุมการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่ใชแลว ตามพระราชบัญญัติวตัถุ
อันตราย พ.ศ. 2535  

                                                 
38 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชน  คือ บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งเพิ่งไดรับใบรับรอง ISO/IEC 17025 จากสมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม  

ถือเปนบริษัทแรกในไทยที่ไดรับใบรับรองดานการวิเคราะหสารอันตรายในชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนยานยนต และสินแร  
ใบรับรอง ISO/IEC 17025 นี้จะทําใหหองปฏิบัติการไดรับการยอมรับในระดับประเทศและระหวางประเทศเพราะถือวามาตรฐานนี้เปน
มาตรฐานสากล  ซึ่งชวยยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการในการพัฒนาดานคุณภาพและเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นในสินคา 
(http://www.prd.go.th/p_news/service_.php?serv=578 )  
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักพิจารณาดําเนินการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามหลักการที่ไมควรใหมีการนําเขาเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่จะเปนเศษเหลือทิ้ง (waste) หรือจะมีผลกระทบตอสิง่แวดลอม 
ยกเวนในกรณีที่มีประโยชนตอเศรษฐกจิของประเทศและตอผูบริโภค 

 
 ผลการดําเนินมาตรการของหนวยงานตามมติคณะรัฐมนตรี39  ที่สําคญัมีดังนี้  
 
สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทัว่ไป  
1) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทํารางพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. เปนการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ สมอ. และคณะกรรมการ
มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม เปนการลดขั้นตอนในการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (โดยจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน) ขณะนี้อยูระหวางรอลงประกาศในพระ
ราชกจิจานุเบกษาเพื่อใหมีผลบังคบัใช 

2) กรมการคาตางประเทศ ติดตามความเคลือ่นไหวของปริมาณการนําเขาเครื่องใชไฟฟาที่ผิดปกต ิ
หรือเขาขายการทุมตลาดอยางใกลชิด ไดแก หลอดภาพโทรทัศน เครื่องสูบน้ํา เครื่องซักผา 
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ พรอมทั้งจัดประชุมใหความรูกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับขัน้ตอนยื่นขอไต
สวนการทุมตลาด  

3) กรมศุลกากร รายงานผลการตรวจจับการลักลอบนําเขา ป 2548 (ม.ค. –ก.พ.) มีการจับกุมรวม 17 
ราย  คิดเปนมูลคาประมาณ  3.1 ลานบาท  สวนใหญเปนโทรศัพทมือถือ และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

 
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดดําเนินการออกประกาศเพือ่ควบคุมการนําเขาแลว ดังนี้ 

− ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวอยูในบัญช ีข ลําดับที ่ 62  และ 63 เม่ือ 
วันที ่ 22 กันยายน 2546 มีผลบังคับใช  6 ตุลาคม 2546 

− ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร เม่ือวันที่  26 กันยายน 
2546  มีผลบงัคับใชวันที ่ 3 ตุลาคม 2546 

2) กรมศุลกากรออกประกาศกรม เรื่อง แกไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ที่ใชแลวเม่ือวนัที่ 12 กันยายน 2546  มีผลบังคับใชวันที่  1 ตุลาคม 2546 

                                                 
39  รายงาน “การดําเนินมาตรการการนําเขาสินคาตามมติกบน. (พฤษภาคม 2548)” 

(http://www.ops.moc.go.th/MocCMS/fileupload/ETC/4361.doc)    
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3) พัฒนาระบบการจัดการเศษเหลือทิ้งผลติภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย 
 สืบเนื่องจากมติคณะรฐัมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ที่มอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักพิจารณาดําเนินการรวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ
ใหเปนไปตามหลักการที่ไมควรใหมีการนาํเขาเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสที่ใชแลวที่จะเปนเศษ
เหลือทิ้ง (waste) หรือจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ยกเวนในกรณทีี่มีประโยชนตอเศรษฐกิจของ
ประเทศและตอผูบริโภค   กรมควบคุมมลพิษรวมกับสาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินการยกรางยุทธศาสตรการจัดการเศษเหลือ
ทิ้งผลิตภัณฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสของประเทศไทย และแผนปฏบิัติการขึ้น  โดยมีเปาหมายเพื่อ
มุงเนนใหมีการจัดการ WEEE ตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางที่ถูกตองตามหลักวชิาการและเปนระบบ
ครบวงจร     
 นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษไดจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑที่ใชแลว  ทั้งน้ี  กฎหมายดังกลาวจะครอบคลุมเน้ือหาเรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนยีม
ผลิตภัณฑ การบริหารเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดการเศษเหลือทิ้งผลติภัณฑฯ โดยตั้งกองทุนเฉพาะขึ้น   
การแตงตั้งสํานักงานกองทุน  คณะกรรมการบริหาร และผูจัดการกองทุนที่มีความอิสระในการ
ดําเนินงานและบริหารกิจการกองทุน  การสรางระบบการรับซื้อซากและการจัดการซากโดยอาศัย
มาตรการทางเศรษฐศาสตรโดยผานทางกองทุน  การกําหนดบทบาทขององคการบริหารจัดการทั้ง
ระดับประเทศและทองถิ่น ขณะนี้ รางยุทธศาสตรและรางกฎหมายนี้อยูในขั้นตอนของการพิจารณาของ
สํานักเลขารฐัมนตรี เตรียมเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี40  

 
จากการประมวลการดําเนินการของภาครัฐและเอกชนทีผ่านมา พบวา ทั้งสองฝายมีความตื่นตัว

ตอระเบียบ WEEE และ RoHS และใหความรวมมือกันอยางมาก   เปนที่นาสังเกตวา  การศึกษา
ผลกระทบของระเบียบ WEEE และ RoHS  มิไดจํากัดเฉพาะผลกระทบที่จะเกดิกับอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเทานั้น หากแตรวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการนําเขาผลติภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวและที่ไมไดมาตรฐาน   ผลพลอยไดจากการที่ประเทศไทยตองเตรียมรบัมือกับ
ระเบียบ WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรป  คือ การทําใหภาครัฐและภาคเอกชนไดเรียนรูแนวทาง
แกปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชหลัก EPR และวางแนวทางในเชิงรุกดวยการพจิารณาจัดทํามาตรการที่
คลายกับสหภาพยุโรป เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยและปองกันการ
ลักลอบทิ้งของเสียที่เปนสินคาอิเล็กทรอนกิสใชแลวในประเทศไทย   หากประเทศไทยสามารถผลักดัน
ใหมีกฎระเบียบ WEEE และ RoHS เกิดขึ้นในประเทศได ไมเพียงแตจะชวยปกปองผลประโยชนแบบ 
“เกลือจ้ิมเกลอื” เทานั้น แตยังจะชวยใหเกิดผลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภยัตอชีวติอีกดวย   

 

                                                 
40 จากการสัมภาษณคุณธีรพร จิริวุฒิกร  สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 3 มีนาคม 2549 
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2.7  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
การออกกฎระเบียบ WEEE และ RoHS ของไทย  
1. แมวาภาครัฐมีความกระตนืรือรนที่จะชวยเหลือและภาคเอกชน เพ่ือรับมือกับระเบียบ WEEE และ 

RoHS   อยางไรก็ดี  การดําเนินการที่ผานมาของหนวยงานและองคกรตาง ๆ    สวนใหญเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนา ภายใตการติดตามเปนระยะของคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบ ฯ    
เน่ืองจากคณะอนุกรรมการฯ  เปนคณะทํางานชั่วคราว เพ่ือรับมือกับกฎระเบียบ WEEE และ 
RoHS  การจัดตั้งองคกรจึงเปนแบบหลวม ๆ   และมีลักษณะแตละหนวยงานตางดาํเนินการ     
โครงสรางองคกรดังกลาวจึงไมใชกลไกทีจ่ะชวยสนบัสนุนใหภาคเอกชนสามารถปรับตวัไดอยาง
ยั่งยืนและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทํางานในเชงิรับและเชิงรุก  ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณา
ปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน  โครงสรางองคกร  และกลยทุธใหชัดเจน   เพื่อเตรียมรับมือกับกฎระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอมใหม ๆ  ที่จะมีตามมาอีกในไมชา ไมวาจะเปนระเบียบ EuP  ของสหภาพยุโรป  
กฎระเบียบ RoHS ของจีน และเกาหล ี   

2. รัฐบาลควรจัดตั้งหนวยงานกลาง ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นใหม ภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักนายกรัฐมนตรี และมีหนวยงานหลกัคือ กรมควบคุมมลพิษดแูลเศษเหลือทิง้ภาคชุมชน และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลเศษเหลือทิง้จากภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานอื่น ๆ เปน
คณะทํางาน รวบรวมเศษเหลือทิ้งเพ่ือนํามารีไซเคิล  สถาบันอิสระตัง้ขึ้นภายใตการกํากับของสํานัก
นายก เพ่ือเปนหนวยงานหลักที่เปนศูนยกลางและเปนเจาภาพในการจัดการกับกฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ  (ไมเพียงเฉพาะระเบยีบ WEEE และ RoHS)   

3. รัฐบาลควรพิจารณาใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรการจัดการเศษเหลือทิ้งผลติภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการ  และมอบนโยบายในการดําเนินยุทธศาสตรใน
เชิงบูรณาการ   และในขณะเดียวกัน  ควรเรงกระบวนการพิจารณารางพระราชบญัญัติสงเสริมการ
จัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑทีใ่ชแลว เพ่ือใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว  เน่ืองจากกลไกทั้งสอง
จะตองสอดรับกันเพื่อผลักดันใหมีการจัดระบบบริหารจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ใหสามารถผลิตสินคาทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอม   และ
สรางการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
ความสําคัญของการนํากลับมาใชใหม  ตลอดจนกระตุนตลาดใหเลอืกซื้อผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

4. การจัดการเศษเหลือทิ้งตามแนวทาง WEEE เปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ดังนั้น ภารกิจ
เรงดวน คือ การสรางความตระหนักใหเกดิขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับผลกระทบ อันจะเกิดขึ้นกบั
สุขภาพของประชาชนและสิง่แวดลอม  ดังนั้น ควรมีหนวยงานกลางที่เปนผูนําในการรณรงคการรี
ไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะตองมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอและตอเน่ือง และ
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เผยแพรขอมูลความรูตอสาธารณชนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง  และวางแผนปฏิบัตกิารรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในทุกระดับ  

 
การสงเสริมภาคอุตสาหกรรม 
1. ที่ผานมา   มีเพียงผูประกอบการที่สงออกสินคาไปสหภาพยุโรปเทานั้นที่ตื่นตัวตอการผลิตสินคา

ปลอดสารพิษ  ผูประกอบการรายอื่นที่ไมไดรับผลกระทบเนื่องจากสงออกไปประเทศอื่นจึงยังไมได
ตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น และคัดคานแนวคิดที่จะออกกฎระเบียบที่คลายคลึงกับระเบยีบ 
RoHS  ดังนั้น ภาครัฐควรเพิ่มกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับ มาตรการดานสิ่งแวดลอมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด แกผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ใหมากขึ้น  โดยใหการสงเสริมให
มีการดําเนินโครงการอยาง Green Camp  มากขึ้น  และขยายผลโครงการไปยังอุตสาหกรรมอื่น
ตอไป  

2. ภาครัฐควรเพิม่การสนับสนุนเครือขาย Thai RoHS เพ่ือใหเครือขายเติบโตอยางเขมแข็งเพ่ือเปน
เสาหลักของอุตสาหกรรมในการรับมือกับกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม  

3. ควรพิจารณาการใหรางวัลบริษัทที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาดดีเดน  เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจของ
ผูประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงกระบวนการผลติของตน 

4. ในการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสหรฐัอเมริกา 
ญี่ปุนและ EFTA (สี่ประเทศในยุโรป)  หากมีการเปดเสรีการลงทุน  ควรมีการเจรจาตอรองให
สามารถตั้งเง่ือนไขเรื่องการถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
สะอาด   และจะตองระบุใหชัดเจนวาผูเขามาลงทุนจะตองปฏิบัตติามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม
ภายในประเทศดวย  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70



สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

     บรรณานุกรม 
 
กรมควบคุมมลพิษ (2546) รายงานสถานการณมลพิษประเทศไทย พ.ศ. 2545.  กรุงเทพฯ: กรม
ควบคุมมลพิษ  
 
กรมควบคุมมลพิษ (2548) รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ: กรม
ควบคุมมลพิษ  
 
กรมควบคุมมลพิษและองคการสงเสริมการตางประเทศของญี่ปุน (JETRO) (2547) “การสํารวจการทิ้ง
ซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส.” จัดทําโดยบริษัทโคคูไซ โคเกียว (ประเทศไทย) จํากัด.  
 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2548) FTA Fact Book: เขตการคาเสรี. กรุงเทพฯ: กรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ.  
 
จิรัตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ไมระบุป, “การคาและสิ่งแวดลอมในกรอบ WTO” บทความในเว็บไซตของ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, http://www.dtn.moc.go.th
 
บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2537) อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัด
ของเสียอันตรายขามประเทศ.  กรุงเทพฯ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ และธีราพร วิริวุฒิกร (2543)  “กฎระเบียบสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้ง
ของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส.”  HSWM NEWSLETTER. ฉบับที่ 2 ตลุาคม, หนา 6-8. 
 
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2548) “รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมไทยและเสนอแนวทางในการรับมือกับมาตรการภายใตระเบียบ WEEE และ RoHS ของ
สหภาพยุโรป”  เสนอกรมการคาตางประเทศ  
 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2546) “รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาผลกระทบของระเบียบ WEEE 
และ RoHS ตออุตสาหกรรมสงออกสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส”  เสนอสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (กันยายน) 
 
สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ (2546) “การคาและการเคลื่อนยายของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย: 
วิเคราะห Basel Convention ประเด็นที่มีผลกระทบตอประเทศไทย-ประเด็นที่เปนปญหา” เอกสาร
ประกอบการประชุม “เวทีสาธารณะ: วิเคราะหความเคลื่อนไหวในการเสริมสรางสวัสดิภาพดานสารเคมี   

 71

http://www.dtn.moc.go.th/


สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

 
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (2548) การจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน   เอกสารทางวิชาการสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พิมพครั้งที่ 2   กรุงเทพฯ: ไอ
เดีย สแควร 
 
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรงุบรัสเซลส (2546) “สาระสาํคัญของกฎระเบียบวาดวยเศษซาก
เหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ละการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทใน
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” อางใน สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป กรมการคา
ตางประเทศ. ธันวาคม   http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/
เรื่องเดนประเด็นติดตาม_EU.htm&level4=1571
 
“เตือน! ขยะพิษลนเมือง กําจัดไมถูกวิธีมีอันตราย สารพิษมากมายจองทํารายคุณ!”, แนวหนา, 29 
พฤษภาคม 2548 
 
Basel Action Network (BAN) (2001)  “Comments on Report by the ERM on Part II of the Study 
on Implementation of Decision IV/8.”  Prepared for the 18th Session of the Technical Working 
Group and 3rd Session of the Legal Working Group of the Basel Convention, 18-20 June. 
www.ban.org/Library/twg18ERM.PDF  
 
Basel Action Network (BAN) (2005)  “The Digital Dump: Exporting Re-Use and Abuse to 
Africa.”  http://www.ban.org/Library/TheDigitalDump.pdf  
 
Basel Action Network and Silicon Valley Toxics Coalition (2002) Exporting Harm: The High-
Tech Trashing of Asia. http://www.ban.org/E-waste/technotrashfinalcomp.pdf, 25 February. 
 
Clean Computer Campaign (1999) “Analysis of the AEA Claims that the Proposed European 
Directive on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive) will Conflict with 
the WTO Trade Rules.”  24 November, http://www.svtc.org/cleancc/weee/directive/ccc_aea.htm   
 
Department of Industrial Works and Pollution Control Department (2005) “Control Measures for 
Used Electrical and Electronic Equipments including their Parts.” PowerPoint Presentation at 
the 2nd Workshop on the Asian Network for Prevention of Illegal Transboundary Movement of 
Hazardous Wastes, 23 November 2005, Tokyo, Japan 
(http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/reports/thirdyearwork/thailand-pcd.pdf)   

 72

http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1_EU.htm&level4=1571
http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1_EU.htm&level4=1571
http://www.ban.org/Library/twg18ERM.PDF
http://www.ban.org/Library/TheDigitalDump.pdf
http://www.ban.org/E-waste/technotrashfinalcomp.pdf
http://www.svtc.org/cleancc/weee/directive/ccc_aea.htm
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/reports/thirdyearwork/thailand-pcd.pdf


สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

 
Environmental Data Services (2003) “Electronics sector looks to tackle tensions in a globalising 
world.”  ENDS Report. Issue 343. Features. August.  http://www.environmental-
expert.com/articles/article1345/article1345.htm  

EUROPA (2006) “Questions & Answers on EU Policies on Electrical and Electronic Waste” 
MEMO/06/263   Brussels, 30 June 2006, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/263&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en      

Gray, Kevin R. (2006) “Trade and Environment: Moving the Debate Forward” International 
Environmental Law Committee Newsletter. Vol. 8, No.1, pp. 10-16. 
 
Guevera, I.P. Maria (1999) “The Basel Convention Export Ban Amendment: Arguments Against 
Ratification” 7 ICME NEWSLETTER No.1 (http://www.icme.com)  
 
Hoffmann, Ulrich (2001) “The Basel Convention on Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and Their Disposal  Case Study 1* The Case of Used Lead-acid Batteries in the 
Philippines: The Need for Supportive and Enabling Measures to Encourage Environmentally 
Sound and Economically Viable Management of Lead.” in Jha ,Veena and  
Ulrich Hoffmann (eds) Achieving Objectives of Multilateral Environmental Agreements: A 
Package of Trade Measures and Positive Measures. UNCTAD/ITCD/TED/6.  
http://www.unctad.org/trade_env/test1/publications/ulrichmea.pdf  
 
Hunter, R. and T.M. Lopez (1999) “Legality under International Trade Law of Draft Directive on 
Waste from Electrical and Electronic Equipment.” American Electronics Association Europe, 
Brussels, 17 August.  
 
Jonathan Krueger (2001) ‘The Basel Convention and the International Trade in Hazardous 
Wastes’, in Olav Schram Stokke and Øystein B. Thommessen (eds.), Yearbook of International 
Co-operation on Environment and Development 2001/2002 (London: Earthscan Publications), 
43–51. 
 

 73

http://www.environmental-expert.com/articles/article1345/article1345.htm
http://www.environmental-expert.com/articles/article1345/article1345.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/263&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/263&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.icme.com/
http://www.unctad.org/trade_env/test1/publications/ulrichmea.pdf


สุจิตรา วาสนาดํารงดี  

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (1999) “Trade Measures in 
Multilateral Environmental Agreements: Synthesis of Three Case Studies.” Prepared by Joint 
Working Party on Trade and Environment (COM/ENV/TD(98)127/FINAL), Paris.  
 
Secretariat of Basel Convention (2005)  “Report of the Seventh Conference of the Parties.” 
Geneva, 25–29 October 2004, http://www.basel.int/meetings/frsetmain.php?meetingId=1
 
Sjödin, Andreas et al. (1999)   “Flame Retardant Exposure: Polybrominated Diphenyl Ethers in 
Blood from Swedish Workers.”  Environmental Health Perspectives.  Vol. 107, No. 8, pp. 
643-648 
 
Vossenaar, R., L. Santucci, and N. Ramungul (2006) “Environmental Requirement and Market 
Access for Developing Countries: The Case of Electrical and Electronic Equipment.” In  
UNCTAD.  UNCTAD Trade and Environment Review 2006. UNCTAD/DITC/TED/2005/12, 
Geneva, pp. 61-105.  http://www.unctad.org/en/docs/ditcted200512ch2_en.pdf  
 
“NAFTA Ruling on PCB Export Ban Seen As Far Reaching”, Sierra Club of Canada Press 
Release, 16 January 2001, http://www.ban.org/ban_news/nafta_ruling3.html) 
 

 74

http://www.basel.int/meetings/frsetmain.php?meetingId=1
http://www.unctad.org/en/docs/ditcted200512ch2_en.pdf
http://www.ban.org/ban_news/nafta_ruling3.html

	การเจรจาเรื่องการจัดการของเสียอันตราย 
	โดย 

