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 เปนที่ชัดเจนวา ขอตกลงการคาเสรีอาเซียนกับญี่ปุน หรือ AJCEP จะเปดใหมีการซื้อ-ขาย 
และการนําเขา-สงออกของเสียในระหวางประเทศสมาชิกไดอยางกวางขวาง ไมวาจะเพื่อนํามาปรับปรุง
ใชงานตอ นํามารีไซเคิล หรือแมแตนํามากําจัด หรือพูดใหเขาใจงายขึ้นก็คือ  ขอตกลงนี้ทําใหของเสีย
กลายเปนสินคาที่จะซื้อขาย สงออก นําเขา ขามพรมแดนระหวางประเทศอาเซียนกับญี่ปุน เปนไป
อยางเสรี ถูกกฎหมาย และไดรับการคุมครอง 

 ตามขอ 25 (Article 25 : Goods Wholly Obtained or Produced) ของขอตกลง AJCEP มี
การพูดถึงสินคาของเสียที่จะเปดเสรีใหคาขายกัน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ ในขอยอย  (i) และ ขอ
ยอย (j) 

 ขอ (i) ระบุถึง ส่ิงของจากประเทศภาคี ซึ่งไมสามารถใชการตอไปตามวัตถุประสงคเดิม
ไดแลว หรือไมสามารถเก็บไว หรือไมสามารถซอมแซมไดแลว และควรแกการกําจัดทิ้ง, การ
สกัดบางสวนออกมาปรับปรุงใช หรือการรีไซเคิลเทานั้น 

  
(i)  articles collected in the Party which can no longer perform their original purpose or be 
restored or repaired, and are fit only for disposal, for the recovery of parts or raw 
materials, or for recycling purposes; 

  
สําหรับขอ (j) ระบุถึง เศษซากและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือผาน

กรรมวิธีทั้งหลาย  ไมวาจะเปนการทําเหมืองแร  การเกษตร การกอสราง การกลั่น (น้ํามัน)  
การเผาขยะ และการบําบัดส่ิงปฏิกูล  หรือจากการบริโภคในประเทศภาคี  โดยที่เปนของเสีย
และเศษซากที่ควรแกการกําจัดทิ้ง หรือเพ่ือการสกัดเอาของบางสวนออกมาใชเปนวัตถุดิบ 
เทานั้น 

(j)  scrap and waste derived from manufacturing or processing operations, including 
mining, agriculture, construction, refining, incineration and sewage treatment operations, 
or from consumption, in the Party, and fit only for disposal or for the recovery of raw 
materials;  

 พิจารณาจากนิยามทั้งสองขอนี้จะเห็นไดวา เปนการใหคําจํากัดความถึงของเสียอยาง
กวางขวางและครอบคลุมไปหมด สินคาที่สามารถซื้อขายขามแดนกันในระหวางประเทศในกลุม
อาเซียนกับประเทศญี่ปุน นอกจากหมายถึงพวกเครื่องใชไฟฟาเกา แบตเตอรี่เกา ยางรถยนตใชแลว 
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ยังรวมถึงของเสียหรือขยะทั้งหลาย เชน พวกเถาหรือเศษกากที่เหลือจากการเผาทําลายหรือการบําบัด
แลว พวกที่ไมมีทางใชอะไรไดอีก นอกเหนือจากการนําไปกําจัดทิ้ง 

เมื่อเขาไปตรวจดูตารางรายการสินคา (Schedule of the Kingdom of Thailand) ใน “ความ
ตกลงวาดวยความเปนหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน” เลมที่ 1 ต้ังแต chapter 23 – chapter 39 
หนา 431-473 ก็จะพบวา มีรายการที่ครอบคลุมทั้งขยะเทศบาล ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ของเสีย
อันตรายจากหองแล็บตางๆ พวกขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ นับรอยๆ ชนิด กากตะกอนที่มี
สารอันตรายมากมายจากโรงบําบัดน้ําเสีย กากกัมมันตรังสี หรือที่ชาวบานทั่วไปเรียกวา กากนิวเคลียร 
และอื่นๆ อีกมากมาย 

 สิ่งที่เปนของเสียทั้งหลาย แมแตประเภทที่มีพิษภัยและปนเปอนสารอันตรายคือสิ่งที่ประเทศ
คูสัญญาจะสงขามแดนกันไดภายใตขอตกลง AJCEP 

 

รูปธรรมของเรื่องที่เรากําลังพูดถึงคืออะไร 

ตารางกลาวถึงรายการเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใชแลวและรายการของเสียที่ญี่ปุนสง
มาประเทศไทย (ดูรายละเอียดในตาราง 1 ในเอกสาร แนบทาย) ชี้ใหเห็นวา ประเทศของเรามีการ
นําเขาของเสียและของที่ใชแลวตางๆ จากญี่ปุนจํานวนมากและหลายชนิดอยูแลว 

ตัวอยางประเภทแรกคือ พวกอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา รายการที่ปรากฏในตาราง
สถิติการนําเขาสินเขาใชแลวเปนเพียงบางสวนของการนําเขาเทานั้น จะเห็นวามีหมดเกือบทุกอยาง
ต้ังแตคอมพิวเตอรเกา ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรมือถือ พวกปาลม PDA, คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว หรือ
แลบท็อป และคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ PC  ปที่แลวมีการนําเขาเฉพาะจากญี่ปุน รวมแลวมากกวา 
13,000 ชิ้น คิดเปนเงินรวมมากกวา 45 ลานบาท และยังมีพวกหนวยประมวลผล หรือ CPU  แมแต
แปนพิมพหรือ Key Board คอมพิวเตอรก็มีการนําเขามาจากญี่ปุน จํานวนมาก 

นอกจากนั้นยังมีพวกแผงวงจรพิมพ ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาที่ใชแลวทั้งหลาย  นําเขากันมา
เปนมูลคาหลายรอยลานบาท สําหรับปลั๊กโทรศัพทและชิ้นสวนก็มีการนําเขาเกือบ 18,000 กิโลกรัม 
มูลคามากกวา 100 ลานบาท ยังมีพวกหลอดไฟที่ใชในเครื่องอุปกรณทางการแพทย อุปกรณกึ่งตัวนํา 
ไดโอด ทรานซิสเตอร วงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส ของใชแลวเหลานี้มีการนําเขามาเปนจํานวน
มากในแตละป ซึ่งเปนของที่มีสารพิษปนเปอนอยูทั้งสิ้น โดยที่ระบบของบานเราติดตามไมไดวาเขา
มาแลวไปไหน 

ตัวอยางพวกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ยกมานี้ จัดอยูในเรื่องของของเกา-ของท่ีใช
แลว สวนวาจะเหลืออายุการใชงานสักเทาไรนั้นไมทราบได   บางอยางก็อาจจะหมดอายุการใชงานแลว 
เพียงแตยังอยูในรูปรางที่ไมถึงกับเปนของเสีย ใชหรือไม 

อีกตารางหนึ่งแสดงใหเห็นวา ตางประเทศมีการสงของเสียตาง ๆ ที่ไมใชสินคาเกาเขามาใน
ประเทศไทยไมนอย ขอมูลที่ปรากฏอยูในตารางนี้เปนเพียงบางสวนที่คัดมา-ไมไดรวมปริมาณการ
นําเขาทั้งหมดของป 2550 สวนที่คัดมาเปนรายการเฉพาะของเสียพวกเคมีวัตถุ ซึ่งเปนของเสีย
อันตรายตามกฎหมาย ซึ่งก็ยกมาใหเห็นเพียงบางรายการเทานั้น 
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จะเห็นไดวา ในป 2550 มีการนําเขาของพวกนี้มาจากญี่ปุนเปนจํานวนมหาศาล คิดเปนเงิน
หลายรอยลานบาท เปนธุรกิจที่ไมธรรมดา อยางเชนของเสียอันตรายจําพวกขี้แร-ขี้เถา นําเขามาเกือบ 
600 ลานกิโลกรัม พวกเศษน้ํามันก็มาก หรือแมแตกากกัมมันตรังสี พวกขยะจากอุตสาหกรรมเคมี เศษ
ตะกั่ว มีการนําเขามาทั้งสิ้น 

ทั้งหมดนี้เรากําลังพูดถึงของเกาและของเสียที่มีการขนเขามาอยางถูกตองตามกฎหมายและ
อยูภายในการกํากับของระบบศุลกากร คําถามคือ ของเหลานี้ยังคงเต็มไปดวยอันตรายหรือไม คําตอบ
คืออันตรายอยางยิ่ง การนําเขาที่ถูกกฎหมายหรือเปนไปตามระบบไมไดสงผลใหพิษภัยลดลง  ถาม
ตอไปวา กระบวนการสอดสองหรือติดตามตรวจสอบของพวกนี้เปนอยางไร ตอบไดวา สังคมไมมีสวนรู
เห็นเลย  เปนเรื่องของธุรกิจเฉพาะและอยูในความดูแลของหนวยงานบางสวนที่ยังคงมีปญหาเรื่อง
บทบาทหนาที่ที่ซ้ําซอนแตแยกสวนกัน รายชื่อบริษัทที่นําเขาทุกวันนี้ก็ยังปกปดเปนขอมูลลับ เชนวา 
ประชาชนจะขอดูวา บริษัทไหนบางที่นําของเสียพวกนี้เขามาบางทิ้งในบานเราก็ขอชื่อไมได  ในแงของ
ศักยภาพของหนวยงานรัฐในการจัดการปญหาก็อยูในระดับที่ไลตามปญหาไมทัน ไมมีใครที่ดูแลใน
ภาพรวมของเรื่องนี้อยางแทจริง 

นอกจากนี้ ยังมีรายการของเสียอันตรายที่ปรากฏอยูใน AJCEP และ JTEPA ซึ่งเปนของเสีย
อันตรายที่มีกฎหมายไทยหามการนําเขา หรือตองมีการควบคุมการนําเขาอยางเขมงวด แตจากการคน
สถิติของทางการกลับพบวามีการนําเขามาเชนกัน (ดูรายละเอียดในตาราง 2 ของทายเอกสาร) 

ตัวอยางประเภทแรกคือแบตเตอรี่ประเภทตะกั่ว-กรด นี่คือประเภทที่อันตรายมาก ดังนั้น
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเคยมีมติต้ังแตเมื่อปลายป 2536 หามการนําเขามาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตตะกั่วแทง  แตสถิติของป 2550 แสดงใหเห็นวา เรามีการนําเขาอยูจํานวนหนึ่ง ที่นํามาแสดงนี้
เฉพาะสถิติการนําเขาจากประเทศญี่ปุน 

ของเสียที่ไทยมีกฎหมายใหตองขออนุญาตในการนําเขาคือพวกเศษพลาสติก พวกนี้ก็มีการ
นําเขาอยูเชนกัน เฉพาะจากประเทศญี่ปุนในป 2550 นําเขาคิดเปนมูลคามากกวา 12 ลานบาท 

 

สรุปและขอเสนอ 

เรื่องของเสียอันตรายเปนปญหาที่ใหญมากสําหรับหลายๆ ประเทศ ไทยเองก็มีปญหาเรื่องนี้
มากอยูแลว และก็แกไขไมไดดวย  เม่ือพิจารณาในสวนของเงื่อนไข-ปจจัยทางประเทศญี่ปุน เปนที่รูกัน
ดีวา ญี่ปุนประสบปญหาในเรื่องของปริมาณขยะ ซึ่งมีการผลิตขึ้นอยางมหาศาลอันเปนผลพวงที่
เนื่องมาจากการเปนสังคมบริโภคนิยมสุดขั้ว การเปนประเทศที่ประกอบขึ้นดวยเกาะใหญนอยทั้งสิ้นยัง
ทําใหญี่ปุนมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ ทําใหมีปญหาในการจํากัดขยะปริมาณมหาศาลเหลานั้น การฝงทําได
อยางจํากัด สวนการเผาซึ่งเปนตนเหตุของมลพิษ โดยเฉพาะไดออกซิน ก็ไดรับการตอตานคัดคานจาก
ประชาชนหนักขอขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้รัฐบาลและบริษัทเอกชนที่รับกําจัดขยะของญี่ปุนถูกประชาชน
ฟองรองดําเนินคดีหลายกรณี ทั้งกรณีที่เปนเตาเผาขยะและหลุมผังกลบขนาดใหญเนื่องจากพวกนี้มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพรุนแรง อยางเตาเผาขยะปลอยสารพิษ เชน พวกไดออกซิน สู
อากาศและมีผลทําใหคนปวยเปนมะเร็งกันมาก  
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ทุกวันนี้ญี่ปุนมีขยะชุมชนเกิดขึ้นประมาณปละ 50 ลานตัน ขยะอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประมาณป
ละ 400 ลานตัน ขยะลนประเทศกําลังเปนปญหาใหญที่ญี่ปุนแกไมได เพราะการบริโภคของสังคมญี่ปุน
มีแตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางเดียวที่จะทําใหตัวเองพนวิกฤตก็คือ การสงออกไปกําจัดทิ้งที่ตางประเทศ  
กอนหนาที่จะมีการผลักดันเรื่องนี้ผานขอตกลงการคาเสรีอยางจริงจัง ญี่ปุนมีการศึกษาเรื่องการจัดการ
ของเสียอันตรายเพื่อแกไขปญหาวิกฤตการณขยะลนประเทศและไดพัฒนาเปนนโยบายหลักในการ
จัดการปญหาขยะของประเทศในเวลาตอมา ตัวอยางเชน รัฐบาลญี่ปุนไดวาจางสถาบัน IDE-JETRO 
ศึกษาเรื่องนี้และจัดทํารายงานการศึกษาออกมาชื่อวา “International Trade of Recyclable 
Resources in Asia”1 รายงานเลมนี้ไดรวบรวมสถิติขอมูลของประเทศภาคีอนุสัญญาอนุสัญญาบาเซล 
วาไดมีการสงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศตาง ๆ ปริมาณเทาใด การสงออกของเสียอันตรายที่
อยูภายใตการควบคุมของอนุสัญญาบาเซลดวย และศักยภาพทางการตลาดและการลงทุนของแตละ
ประเทศในเอเชียที่จะสงเสริมธุรกิจรีไซเคิล เปนตน ญี่ปุนไดเตรียมตัวลวงหนาอยางดีเพื่อผลักดันใหมี
การเปดตลาดสําหรับการคาของเสียอันตรายและผลิตภัณฑใชแลวผานกลไกการคาเสรีหรือความ
รวมมือทางเศรษฐกิจที่ทํากับกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญที่ทําให
เรื่องนี้ เปนที่ยอมรับไดก็คือ การทําใหของเสียทุกชนิดเปนสินคาหรือวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับ
อุตสาหกรรมรีไซเคิล จะเห็นวาทั้งขอตกลง JTEPA และ AJCEP ตางก็แสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่นในเรื่องดังกลาวดวย   

ประเด็นปญหาเกี่ยวกับของเสียอันตรายและขยะตาง ๆ ที่อยูในขอตกลง AJCEP เหมือนกัน
ทุกประการกับ JTEPA ที่เคยเปนปญหาและมีการคัดคานกันอยางหนัก  หนวยงานราชการที่มีหนาที่
แกไขปญหานี้ รวมถึงกรมศุลกากร และทาเรือตาง ๆ ที่เปนจุดนําเขาของของเสียพวกนี้ เคยแสดง
ความหนักใจและไมเห็นดวยกับ JTEPA มาแลว แตก็ไมสามารถหยุดยั้งเรื่องนี้ รัฐบาลไทยดึงดันลง
นาม JTEPA กับญี่ปุนจนได และนั่นคือความผิดพลาด และลาสุดนี้ขอตกลง AJCEP ก็ไดผานความ
เห็นชอบของรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 เชนกัน ดังนั้นคําถามสําคัญในเวลานี้ ประเทศไทย
ควรจะรับมือและปองกันปญหาที่จะเกิดตามมาอยางไรบาง 

 ขอโตแยงเกี่ยวกับปญหานี้ หรือที่จริงแลวเปนเพียงขอปลอบประโลมใจก็คือ ประเทศไทยเรามี
กฎหมาย นั่นคือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่จะชวยควบคุมเกี่ยวกับสิ่งที่เขาขายเปน
สิ่งของหรือของเสียอันตรายรายแรง อีกทั้งเรายังเปนประเทศสมาชิกของอนุสัญญาบาเซลวาดวยการ
ควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (เรียกสั้น ๆ วา อนุสัญญา
บาเซล) ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศที่จะชวยสกัดกั้นมิใชของเสียอันตรายรายแรงถูกนําเขาจาก
ตางประเทศ 

 อยางไรก็ดี  ความจริงก็คือ  นอกเหนือจากปญหาเรื่ องการบังคับใชแลว  กฎหมาย
ภายในประเทศของเราในเรื่องนี้ยังมีชองโหวมากมาย มาตรการและแนวทางการควบคุมยังหละหลวม 
ในขณะที่เรื่องของเสียอันตรายเปนเรื่องที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับความรูทางวิทยาศาสตรที่ผูรู

                                                 
1 Michikazu Kojima, edited, International Trade of Recyclable Resources in Asia, Institute of 
Developing Economies, IDE-JETRO, May 2005 
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และความรูยังมีจํากัด สวนอนุสัญญาบาเซลก็ไมไดมีสภาพบังคับโดยเด็ดขาด หากประเทศคูกรณีตก
ลงใจที่จะคาขายหรือสงผานของเสียอันตรายกันจริงๆ บาเซลก็อนุญาตใหทําได 

 ในกรณีของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย บทบัญญัติที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถนําไปสูการ
แกไขปญหาอันซับซอนดานวัตถุอันตรายและของเสียอันตรายภาพใหญของประเทศได  เนื่องจาก  

 1) การขาดการมีสวนรวมของประชาชนและความโปรงใสในการเสนอรายชื่อสารเคมีอันตราย
ตามกระบวนการประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทั้ง 4 ชนิดของกฎหมายฉบับนี้ ควรมีการแกไขเพื่อ
กําหนดใหภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของตองมีสวนรวม ปจจุบันกระบวนการนี้กระทํากันอยูภายใน
หนวยงานเฉพาะ โดยประชาชนไมมีสิทธิเขาไปรวมเสนอรายชื่อ เชน สารเคมีที่ควรหามการผลิต การ
นําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง ควรตองมีการควบคุมอยางเขมงวดในกิจกรรมเหลานี้,  

 2) ไมมีการกําหนดกลไกทางกฎหมายใหมีการควบคุม-การติดตาม-การตรวจสอบการนําเขา
วัตถุอันตรายและของเสียอันตรายจากตางประเทศได,  

 3) บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่หามนําเขายังไมทันสมัยและครอบคลุม,    

 4) บทบัญญัติที่มีอยูยังไมสอดคลองเชื่อมโยงกับภาระผูกพันตามกฎหมายที่ประเทศไทยไดให
สัตยาบันไวในอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศฉบับตาง ๆ อาทิเชน อนุสัญญาสต็อกโฮลม, 
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด และ
ลาสุดคือ ขอตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางไทย-ญี่ปุน หรืออาเซียนกับญี่ปุน  

 สําหรับอนุสัญญาบาเซลก็มีจุดออนมากมายเชนกัน บทบัญญัติที่มีอยูก็ยังไมครอบคลุม
เพียงพอ ตัวอยางเชนอนุสัญญาบาเซลแบงรายการของเสียออกเปน List A (ของเสียอันตราย) และ 
List B (ของเสียทั่วไป) ซึ่ง List A มีสารเพียง 61 รายการที่มีการควบคุม แตภายใตความตกลงทั้ง 
AJCEP และ JTEPA มีของเสียอันตรายกวางกวาการควบคุมของอนุสัญญาฉบับนี้มาก  นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาจากเงื่อนไขในขอตกลงการคาเสรีทั้งสองฉบับ อนุสัญญาบาเซลก็ไมมีผลในการคุมครอง หรือ
ขอตกลงดังกลาวก็ไมไดขัดกับอนุสัญญานี้ เนื่องจากอนุสัญญาบาเซลไมไดหามเรื่องการคาหรือซื้อขาย
ของเสียอันตรายระหวางสองประเทศ หากทั้งสองประเทศใหการยินยอม แตในขณะที่ตัวบทกฎหมาย
ภายใตอนุสัญญาบาเซลที่บัญญัติขอหามนี้และอาจจะมีผลคุมครองประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ 
ไมใหกลายเปนถังขยะของประเทศอุตสาหกรรมได คือ Basel Ban Amendment หรือบทแกไขของ
อนุสัญญาบาเซลที่หามไมใหมีการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนไมวาในกรณีใด ๆ ก็
ตาม ทั้งประเทศไทยและญี่ปุน ยังไมไดลงนามรับรองบทแกไขดังกลาว ยิ่งกวานั้น รัฐบาลญี่ปุนยังมี
การเคลื่อนไหวในระดับสากลอยางหนักหนวงเพื่อคัดคานการมีผลบังคับใช Basel Ban Amendment 
อีกดวย 

 อยางไรก็ดี แมวาเรายังมีคําถามอยูวา Basel Ban Amendment จะมีผลบังคับใชไดหรือไมใน
อนาคตในการคุมครองประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาไมใหกลายเปนแหลงทุมระบาย
สินคาเกาที่หมดสภาพและของเสียทุกรูปแบบจากประเทศอุตสาหกรรมอยางญี่ปุนและอีกหลายประเทศ
ก็ตาม รัฐบาลก็ควรตองเรงพิจารณาและดําเนินการใหสัตยาบันรับรองบทแกไขของอนุสัญญาบาเซล
ฉบับนี้ และมีการติดตามประเมินผลกระทบในประเทศที่เกิดจากการเปดเสรีการคาของเสียอันตรายที่
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ทํากับรัฐบาลญี่ปุน หรือกับประเทศตาง ๆ  เนื่องจากขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ทํากับญี่ปุนยัง
อาจจะมีการทบทวนในอีก 5 ปขางหนา 

 หากเปนไปได รัฐสภาและรัฐบาลไทยควรตองมีการเจรจาเพิ่มเติมกับฝายญี่ปุนเพื่อเพิ่มขอ
สงวนแนบทายความตกลง AJCEP เพื่อความชัดเจนทางกฎหมายวา 1) ขอตกลงดังกลาวจะตองไมมี
ผลตอการจํากัดสิทธิของประเทศไทยในการบังคับใชกฎหมายภายในของไทย อนุสัญญาบาเซล หรือ
ความตกลงดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่ไทยเปนภาคีสมาชิกในปจจุบันหรือในอนาคต  และ 2) ในกรณีที่มี
ความขัดแยงเกิดขึ้น ความตกลง AJCEP จะไมมีผลจํากัดสิทธิและพันธกรณีภายใตความตกลงพหุภาคี
ดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกในปจจุบันหรือในอนาคต 
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ตาราง 1: ตัวอยางเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแลวท่ีนําเขาจากประเทศญี่ปุน พ.ศ. 2550  

 
 

พิกัดรหัสสถิติ รายการสินคา 
ปริมาณนําเขา 
จากญ่ีปุน 

มูลคานําเขา
(บาท) 

8471.3010.800 

 

เครื่องคอมพิวเตอรขนาดมือถือ รวมทั้งปาลมท็อป
และเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) 
ที่ใชแลว 

320 ชิ้น 10,642,663 

8471.3020.800 แล็ปท็อป  โนตบุค และซับโนตบุคที่ใชแลว 4,303 ชิ้น 32,171,462 

8471.4110.800 คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ที่ใชแลว 8,830 ชิ้น 2,649,759 

8471.5010.800 หนวยประมวลผล (CPU) สําหรับคอมพิวเตอรสวน
บุคคลและคอมพิวเตอรชนดิพกพาใชแลว 

1,725 ชิ้น 6,489,853 

8471.6030.800 แปนพิมพคอมพิวเตอร (Key board) ใชแลว  1,050 ชิ้น 4,994,125 

8473.3010.800 แผงวงจรพิมพที่ประกอบเสร็จที่ใชแลว 27,631 ชิ้น 2,760,651 

8522.9010.800 ชุดประกอบแผงวงจรพิมพสําหรับเครื่อง
บันทึกเสียงและถอดเสียงที่ใชในทางโทรทัศน การ
กระจายเสียง การถายทําภาพยนตร ที่ใช แลว 

15,247 ก.ก. 142,646,359 

8532.1000.800 

8532.2200.800 

8532.2300.800 

8532.2400.800 

8532.2500.800 

8533.4000.800 

ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที่ใชแลว 30,274 ก.ก. 58,870,660 

8534.0010.800 

8534.0030.800 

ชิ้นสวนวงจรพิมพแบบหนาเดี่ยว และแบบหลายชั้น
ที่ใชแลว  

67,438 กก. 

 

259,922,990 

 

8536.3000.800 

8536.4100.800 

เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน
วงจรไฟฟา หรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟา หรือตอ
ภายในวงจรไฟฟา ไดแก เครื่องอุปกรณตางๆ 
สําหรับปองกันวงจรไฟฟา ที่ใชแลว 

2,565 กก. 

 

2,518,998 

 

8536.6911.800 ปลั๊กโทรศัพทชนิดที่เหมาะสําหรับใชตามบานเรือน
ที่มีความสามารถในการรับกระแสไฟฟาที่กําหนด
ไดนอยกวา 16 แอมป ที่ใชแลว 

23,433 กก. 38,510,934 
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พิกัดรหัสสถิติ รายการสินคา ปริมาณนําเขา
จากญ่ีปุน 

มูลคานําเขา
(บาท) 

8538.9011.800 ชิ้นสวนตางๆ ของปลั๊กโทรศัพท รวมทั้งแผงวงจน
ไฟฟา ที่ใชแลว 

17,984 กก. 101,690,551 

8539.2220.800 หลอดไฟที่ใชในเครื่องอุปกรณทางการแพทย ที่
ใชแลว 

12,170 ชิ้น 1,196,718 

8541.1000.800 

8541.3000.800 

8541.4010.800 

8541.5000.800 

ไดโอด ทรานซิสเตอร และอุปกรณกึ่งตัวนําที่ใช
แลว  

82,115,568 ชิ้น 57,105,760 

8542.3100.800 

 

ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเขากับวงจร
ตางๆ ที่ใชแลว 

167,497,545 1,156,278 

8542.9000.800 สวนประกอบวงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกสที่
ใชแลว 

3,629 กก. 76,025,209 

 
 

ตาราง 2: ตัวอยางของเสียอันตราย (ประเภทเคมีวัตถุ) ท่ีญ่ีปุนสงออกมายังประเทศไทย  
ป พ.ศ. 2550  

จากญ่ีปุน 
พิกัดรหัสสถิติ รายการสินคา 

ปริมาณ (กก) มูลคา (บาท)  

2620.3000.000 
และ 

2620.4000.000 

ขี้แร ขี้เถา และกากจากกระบวนการผลิตที่มีโลหะ
หนัก (ยกเวนการผลิตเหลก็และเหล็กกลา) 

11,220 249,439 

2621.9000.090 ขี้แรและขี้เถาที่ไมไดระบุประเภท 582,400,381 503,393,233 

2710.9100.000  เศษน้ํามัน ที่มีสารพิษปนเปอน  3,936 413,422 

2710.9900.000  เศษน้ํามันที่ไมไดระบุประเภท 364,052 48,340,624 

2844.4090.090  กากกัมมันตรังสี และกากอื่น ๆ ที่ไมไดระบุประเภท 49 1,921,540 

3825.4900.000 ของเสียที่เปนตัวทําละลายอินทรียที่ไมไดระบุ
ประเภท 

1,020 318,747 

3825.9000.000 เศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ไมไดระบุประเภท  

4,112 6,137,449 

7802.0000.000 เศษและของใชไมไดที่เปนตะกั่ว  93,172 8,929,538 
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ตาราง 3: การนําเขาแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัว-กรดที่ใชแลว   
(หามการนําเขามาเปนวัตถุดิบในการผลิตตะกั่วแทง ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 
6/2536 วันที่ 15 ธันวาคม 2536) 

 
 

ป 2550 

พิกัดศุลกากร รายการสินคา 
ปริมาณ (ช้ิน) มูลคา (บาท) 

8507.1010.800 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดที่ใชแลว  ชนิดที่ใชกับ
เครื่องบิน 

50 68,263 

8507.1090.800 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดที่ใชแลว ชนิดอื่น ๆ 21 22,140 

 
 
 

ตาราง 4: การนําเขาประเภท เศษ เศษตัด และของใชไมไดซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม 
(ตองขออนุญาตการนําเขา ตามประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) พ.ศ. 
2533) 

 
 

ป 2550 

พิกัดศุลกากร รายการสินคา 
ปริมาณ (กก) มูลคา 

3915.3000.000 เศษซากของพลาสติก พีวีซี 25,930 543,730 

3915.9090.000 เศษซากที่เปนพลาสติก ชนิดอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไว 664,293 12,185,254 
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