งมาด
สิ่งสิที่ง่สทีง่สมาด
วยวย1 1
รายงานการประชุมพิจารณารายงานผลการศึกษา
การจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 2
วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2551
หองประชุม 201 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูเ ขารวมประชุม
1. นางปราณี พันธุมสินชัย
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
2. นางปยาณี ตั้งทองทวี
นักวิทยาศาสตร 8ว
3. นางสุพรรณวษา โชติกญาน ถัง
เจาหนาที่การทูต 6
4. นางนภาพร แดดภู
ผูอํานวยการสวนคดีปกครอง
5. นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ
นิติกร 6ว
6. นางสาวสรินยา ลิ่มวณิชสินธุ
7. นางสาวสุทธวดี เริ่มคิดการ
นิติกร
8. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร
นักกฎหมายกฤษฎีกา 7ว
9. นายอรรคเจตต อภิขจรศิลป
10. นางจิรายุ วราภรณ
อนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
11. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร
ที่ปรึกษาสมาคมดานสินคาอันตราย
12. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
ที่ปรึกษา
13. ดร.จันทรา ทองคําภา
ที่ปรึกษา
14. ดร.ชโลธร แกนสันติสุขมงคล
ที่ปรึกษา
15. นายอุดมศักดิ์ สิทธิพงษ
ที่ปรึกษา

ทําหนาที่ประธาน
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
ผูแทนสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
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16. นายธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล
ที่ปรึกษา
17. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
18. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
19. นายประมวล เฉลียว
นิติกร 8ว หัวหนาฝายกฎหมายสิ่งแวดลอม
20. นางสาวนวนุช ทองแปน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
21. นางสาวมกรา ทัพพุน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4
22. นางวริสรา ประเสนมูล
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ทําหนาที่เลขานุการ
ประธานกรรมการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
กรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษา
กรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษา
กรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษา
เจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มเพื่ อ พิ จารณารายงานผลการศึ กษาการจั ด เตรี ย ม
ความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551
ฝายเลขานุก ารฯ ไดนําเสนอรายงานการประชุ ม เพื่ อ พิ จารณารายงานผลการศึ ก ษาการ
จัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิ ธีสารบาเซล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 ให
ที่ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมมีขอแกไข ดังนี้ แกไขนามสกุลของนายเฉลิมศักดิ์ ผูแทนสมาคมผูรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ จาก “กาญจนาวรินทร” เปน “กาญจนวรินทร”
มติที่ประชุม มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ปรับแกรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1 และรับรองรายงาน
การประชุมฯ ตามที่แกไขแลวเสร็จ
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วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
รายงานผลการศึกษาการจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบา
เซลของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (รายงานความกาวหนา)
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรายงาน
ผลการศึกษาของรายงานความกาวหนาโครงการจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสาร
บาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายและการกําจัด ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย ขอเสนอแนะจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1 และผลการ
ดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงาน โดยแบงการนําเสนอเปน 3 สวน คือ กฎหมาย สิ่งแวดลอม และ
เศรษฐศาสตร สรุปไดดังนี้
1. รายละเอียดของพิธีสารบาเซลประกอบดวย ความสัมพันธระหวางพิธีสารอนุสัญญา
และกฎหมายระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทางสิ่งแวดลอม โครงสรางของพิธีสารบาเซล วิธีการเขา
เปนภาคี และพันธกรณีตามพิธีสารบาเซล
2. นําเสนอกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับความรับผิด
ทางสิ่งแวดลอม ไดแก กฎหมายของ OECD กฎหมายของสหภาพยุโรป กฎหมายของสหราชอาณาจักร
กฎหมายของประเทศฟนแลนด กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย กฎหมายของประเทศญี่ปุน รวมทั้ง
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับความรับผิดและการชดใชคาเสียหาย
3. นําเสนอผลการวิเ คราะหผลกระทบดานสิ่งแวดล อมทางดานบวกและดานลบกรณี
ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล โดยไดวิเคราะหจากปริมาณการนําเขาและสงออกของเสีย
อันตรายของประเทศไทย สถิติอุบัติภัยจากของเสียอันตรายในประเทศไทย การประสานงานและอํานาจ
หนาที่ของหนว ยงานผูรับผิดชอบ ความรูความเขาใจของผูประกอบการต อการจัด การ ดู แลของเสี ย
อันตราย เทคโนโลยีและองคความรูตอการพิสูจนผลกระทบของของเสียอันตรายในกลุม H11 (เปนพิษ
อยางเชื่องชาหรือเรื้อรัง) และ H12 (เปนพิษตอระบบนิเวศน) ซึ่งเปนลักษณะของของเสียอันตรายตาม
ภาคผนวก 3 ของอนุสัญ ญาบาเซลที่ยากตอการพิสูจน แตของเสียส วนมากมีแนวโนมที่จะมี ลักษณะ
อันตราย 2 ประเภทนี้ ทั้งนี้ ผลกระทบดานบวกที่คาดวาจะเกิดขึ้น คือ ชวยสรางความตระหนักในการ
ดูแล ระมัดระวัง ในการเคลื่อนยายของเสียอันตรายของผูประกอบการ และผลักดันใหเกิดการลดการใช
ของเสียอันตรายในกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมรีไซเคิล สวนผลกระทบดานลบ คือ รัฐอาจตอง
รับภาระการชดใชการเกิดความเสียหายที่มาจากการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายมากขึ้น เพิ่มอัตราการ
ลัก ลอบเคลื่ อ นยา ยของเสี ยอั นตรายของผู ประกอบการที่ ขาดจิ ต สํ า นึ ก และต อ งการหลี ก เลี่ ยงความ
รับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้น ความไมพรอมและการขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กํากับดูแล อาจนําไปสูการแอบอางสงของเสียอันตราย และประเทศไทยอาจเสียเปรียบหากประเทศคูคา
มิไดลงนามในพิธีสารบาเซล
4. นําเสนอเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการชดใชความเสียหายทางสิ่งแวดลอม ไดแก
การประกันภัย (Insurance) พันธบัตรประกัน (Surety Bond) ตราสารทางการเงิน (Letter of Credit)
การจัดตั้งกองทุน (Trust Fund) การค้ําประกันตนเอง (Self Guarantee) และการ ค้ําประกันโดยบริษัท
อื่นที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทที่ตองการหลักประกัน (Corporate Guarantee)
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5. นําเสนอผลการวิเคราะหเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรในประเด็นการเขารวมเปนภาคีพิธี
สารบาเซล โดยในเชิงหลักการ เปนการบังคับใหผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนําตนทุนเชิงสังคมเขามา
รวมเปน สว นหนึ่ง ของต น ทุน ในการดํ าเนิน กิ จ กรรม ซึ่ ง จะส ง ผลให ก ารดํ า เนิ นกิ จการเป นไปอย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการลดหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่กอของเสียอันตราย และดําเนินการขนสง
และกําจัดของเสียอันตรายดวยความระมัดระวังมากขึ้น อยางไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัติ ขอกําหนดของพิธี
สารบาเซลมีความไมชัดเจนและมีขอควรระวังหลายประการ ไดแก พิธีสารบาเซลกําหนดใหความรั บผิด
ตกกับผูมีอํานาจควบคุมของเสียในขณะที่เกิดเหตุเทานั้น อาจเปนชองทางใหผูกอของเสียใชหลีกเลี่ยง
ความผิดได พิธีสารบาเซลไมไดบังคับใหมีการจัดหามาตรการประกันทางการเงินในกรณีความรับผิดตาม
พื้นฐานความผิด (Fault-Based Liability) และพิธีสารบาเซลไมมีความชัด เจนตอกรณีความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการกําจัด (Post-Disposal) สําหรับประเด็นทางเศรษฐศาสตรที่
ตองพิจารณา ในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลของประเทศไทย ไดแก การชดใชความเสียหายที่
จําเปนและเรงดวนตองใชเงินคงคลังของรัฐซึ่งอาจกระทบตองบประมาณของประเทศ และคาใชจาย
ทางการคาและการลงทุนเกี่ยวกับการขนสงที่ตองใชความระมัดระวังเพิ่มขึ้นของเอกชนอาจนํามาสูปญหา
สินคาราคาแพงที่ประชาชนตองแบกรับภาระ
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาและผลการศึกษา ดังนี้
1. นายเฉลิ ม ศั ก ดิ์ กาญจนวริ น ทร ผู แ ทนสมาคมผู รั บ จั ด การขนส ง สิ น ค า ระหว า ง
ประเทศ มีความเห็นใหทบทวนลักษณะอันตรายของของเสีย รหัส H11 (เปนพิษอยางเชื่องชาหรือเรื้อรัง)
ในภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาบาเซล เนื่องจากไมสอดคลองกับระบบสากลการจัดกลุมและติดฉลาก
เคมีภัณฑ (GHS) ซึ่งที่ปรึกษาฯ ไดชี้แจงวาภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาบาเซลไดกําหนดไวอยางนั้น จึง
อาจตองมีก ารทบทวนการจําแนกลักษณะอันตรายของอนุสัญ ญาบาเซลใหม และมี ขอเสนอแนะให ที่
ปรึก ษาวิเ คราะหใ หชัดเจนวา หากประเทศไทยเขาร ว มเป นภาคี พิ ธี ส ารบาเซล จะมี ขอ ดี แ ละข อ เสี ย
อยางไรสําหรับกรณีประเทศไทยเปนผูสรางความเสียหายและกรณีเปนผูเสียหาย และหากผูที่สรางความ
เสียหายใหกับประเทศไทยไมไดเปนภาคีพิธีสารบาเซล ประเทศไทยจะมีผลกระทบอยางไร
2. นางนภาพร แดดภู ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย มีความเห็นเกี่ยวกับการประกั นภัยวา การขนสงวัตถุอันตรายทางบกไดมีการกําหนด
วงเงิ นประกันจํ า กัดไว ที่ 30 ล านบาท ซึ่ง ไม เ ป นไปตามพิ ธี ส ารบาเซล และในป จ จุ บันยั ง ไม มี บริ ษั ท
ประกันภัยรายใดรับทําประกันการขนสง วัตถุอันตราย สําหรั บการประกันภัยสิ่งแวดลอม ถึ งแมวาจะ
สามารถซื้อประกันจากตางประเทศได แตก็อาจไมสามารถหาผูรับประกันไดเชนกัน
3. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีขอเสนอแนะ
ใหที่ปรึกษาจัดทํา Cost Benefit Analysis ของการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลอยางละเอียด สําหรับ
ใชประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นจะรวมถึง Compliance cost ที่ภาครัฐ
ตองใชในการติดตามตรวจสอบการเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ และคาใชจายของ
ผูประกอบการ ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงวา ที่ ปรึกษาจะต องจัด ทําเอกสารสรุปสํ าหรับเสนอ
คณะรัฐมนตรีซึ่งตองมีบทวิเคราะหสําหรับคณะรัฐมนตรีดวย
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4. นางสุพรรณวษา โชติกญาน ถัง ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีความเห็นวา
การเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล ไมไดเขามาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ดวยเหตุผลเรื่องการมีผลตองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญตามที่ที่ปรึกษาระบุ เนื่องจาก
หากตีความเชนนั้นอนุสัญญา/พิธีสารทุกฉบับยอมมีผลกระทบตองบประมาณทั้งสิ้น แตเห็นวานาจะเขา
ขายมาตรา 190 วรรค 2 เนื่องจากพิธีสารบาเซลตองมีการออกกฎหมายมารองรับ โดยขณะนี้ กระทรวง
ตางประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายอยูระหวางการยกรางพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การจัดทําโครงสรางกฎหมายเพื่อรองรับ
พิธีสารบาเซล อาจพิจารณาดูตัวอยางจากการดําเนินการเกี่ยวกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความ
รับผิดชอบทางแพงสําหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ํามัน (International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage: CLC) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําลังอยูในระหวางการ
ยกรางกฎหมายอนุวัติการเพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาควรจัดทําตารางเปรียบเทียบ
ขอกําหนดของพิธีสาร กฎหมายที่มีอยู และกฎหมายที่ตองจัดทํา เพื่อจะไดทราบวาตองมี การปรับแก/
เพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องใดบาง
5. นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีขอเสนอแนะวา
การรับผิดของรัฐควรมีการระบุรายการความรับผิด คาใชจาย และแหลงเงินไวดวย เนื่องจากเงินคงคลังมี
ขอจํากัดในการใชจาย
6. ประธานฯ ขอใหที่ปรึกษาเสนอทางเลือก เชน ใหสัตยาบัน และไมใหสัตยาบันแตมี
การออกกฎหมายมารองรับ เปนตน พรอมทั้งวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก นอกจากนี้
ขอใหที่ปรึกษาทบทวนการใชศัพทบัญญัติในรายงานใหถูกตองและเหมือนกันทั้งฉบับ ใหที่ปรึกษา
ตรวจสอบความครบถวนของเนื้อ หาในรายงานเนื่ องจากพบว าในหน า 25 มี ประโยคขาดหายไป ให
ที่ปรึกษานําตารางที่แสดงไวใน powerpoint presentation มาใสไวในรายงานดวย รวมทั้ง ใหตรวจสอบ
ขอมูลที่ที่ประชุมมีขอสงสัย เชน เรื่องการกําหนดลักษณะอันตรายที่ไมสอดคลองกับระบบ GHS และให
ที่ปรึกษาดําเนินการเพิ่มเติมและ/หรือแกไขรายงานตามความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบกับรายงานการศึกษาการจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเป นภาคีพิธีสาร
บาเซลของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (รายงานความกาวหนา) โดยมอบหมายใหที่ปรึกษานําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปใชในการดําเนินการศึกษาขั้นตอไป
เลิกประชุมเวลา

16.30 น.
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