รายงานการประชุมพิจารณารายงานผลการศึกษา
การจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 3 (รายงานฉบับกลาง)
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551
หองประชุม 205 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูเขารวมประชุม
1.

นางปราณี พันธุมสินชัย

2.

นางสาวอลิษา ชอบอิสระ
เจาหนาที่การทูต 4
นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ
นิติกร 6ว
นางสาวสรินยา ลิ่มวณิชสินธุ
นิติกร 4
นางนภาพร แดดภู
ผูอํานวยการสวนคดีปกครอง
นายธวัชชัย ชูดาว
นิติกร 5
ดร.อรรคเจตต อภิขจรศิลป
นางสาวจิรายุ วราภรณ
อนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร
ที่ปรึกษาสมาคมดานสินคาอันตราย
นางสุณี ปยะพันธุพงศ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
นางสาวนวนุช ทองแปน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว
นางสาวมกรา ทัพพุน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5
ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
ที่ปรึกษา
ดร.จันทรา ทองคําภา
ที่ปรึกษา
ดร.ชโลธร แกนสันติสุขมงคล
ที่ปรึกษา

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ทําหนาที่ประธานผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาบาเซล
ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผูแ ทนสํา นัก งานคณะกรรมการกํากั บและสง เสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมประกันวินาศภัย
ผูแทนสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ
กรมควบคุมมลพิษ
ประธานกรรมการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
กรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
กรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
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17. นายอุดมศักดิ์ สิทธิพงษ
ที่ปรึกษา
18. นายธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล
ที่ปรึกษา

ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา
ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางปราณี พันธุมสินชัย ประธานการประชุม แจงวาเนื่องจากติดภารกิจสําคัญที่จําเปนตอง
เขารว มประชุมอื่น จึง มอบหมายใหนางสุณี ปย ะพั นธุพ งศ ผูอํ านวยการสํ านั ก จัด การกากของเสียและ
สารอันตราย ทําหนาที่ประธานในการประชุมครั้งนี้แทน นอกจากนี้ นางปราณีฯ ใหขอสังเกตในเบื้องตนวา
เนื่องจากผลการศึกษาในรายงานฉบับกลางพบวายังไมสามารถกําหนดทาทีของประเทศไทยในการเขารวม
เปนภาคีพิธีส ารบาเซลหรือไม ทําใหไ มสามารถพิจารณาจัดทํ ารางกฎหมายได ดัง นั้น ในการประชุมรับฟ ง
ความคิดเห็นที่จะจัดใหมีขึ้น จึงไมสามารถรับฟงความเห็นในประเด็นดานกฎหมายมาประกอบการพิจารณาได

มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ
ไมมี

วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
รายงานผลการศึกษาการจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล
ของประเทศไทย ครั้งที่ 3 (รายงานฉบับกลาง)
ศูนยวิ จัยกฎหมายและการพั ฒนา คณะนิติ ศาสตร จุ ฬาลงกรณมหาวิ ทยาลั ย ได รายงานผล
การศึกษาของรายงานฉบั บกลางโครงการจัดเตรียมความพร อมในการเข ารวมเปนภาคีพิ ธีสารบาเซลว าดว ย
ความรับผิดและการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด
โดยแบงการนําเสนอเปน 3 สวน คือ กฎหมาย สิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร สรุปไดดังนี้
1. ประเด็นดานกฎหมาย แบงออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้
1.1 ประเด็ น เรื่ อ งคํ า นิ ย าม ในระบบกฎหมายของไทย การกํ า หนดคํ า นิ ย ามจะเป น ไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายเฉพาะแตล ะเรื่อง เชน พระราชบัญ ญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การกําหนดคํานิยาม
จะครอบคลุมเฉพาะในสวนของอุตสาหกรรมเทานั้น พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2535 การกําหนดคํานิย ามจะครอบคลุมเฉพาะในส วนของของเสีย ซึ่ งจะไมรวมถึง ของเสี ยอั นตราย
ขณะที่ แนวคิดในการกําหนดคํานิ ยามของระบบกฎหมายของตางประเทศตลอดจนอนุสัญญาบาเซลและ
พิ ธี ส ารบาเซล จะเปนการกํ าหนดคํ านิยามในลั ก ษณะที่มีค วามยืด หยุนและครอบคลุ ม จากขอ แตกต าง
ดังกล าวแสดงใหเ ห็นว าลั ก ษณะการออกกฎหมายของไทยเปนการออกกฎหมายเฉพาะเรื่อ ง ส ง ผลให
กฎหมายตางๆ ของไทยมีความเฉพาะเจาะจง ขาดความยืดหยุนและไมสามารถบูรณาการรวมกันได รวมถึง
สงผลกระทบต อกลไกของกฎหมายในเรื่อ งอื่นๆ ด วย เชน ถ าจะใชหลั กการคุ มครองของกฎหมายตาม
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พระราชบัญ ญัติ สง เสริมฯ ตามหลัก มาตรา 96 คือ เจา ของแหล งกํ าเนิดตอ งรับผิ ดชอบตอ ความเสี ยหาย
ที่เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ งถ า พิ จ ารณาจากคํ า นิ ย ามเจ า ของแหล ง กํ า เนิ ด จะรับ ผิ ด ชอบเฉพาะในส ว นที่คํ า นิ ย ามของ
กฎหมายนี้ กําหนดเท านั้น ดังนั้ น ที่ปรึก ษาใหขอเสนอแนะว า การแก ไขคํ านิ ยามในพระราชบั ญญั ติตางๆ
ที่เกี่ยวข องสามารถทําในลัก ษณะของการอุ ดชองวา งของกฎหมายเฉพาะนั้นๆ เพื่อ ให กลไกของกฎหมาย
แตละฉบับสามารถมีผลบังคับใชไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
1.2 ประเด็นเรื่องความรับผิด ตามหลักทฤษฎีความรับผิด ไดแบงออกเปน 2 ทฤษฎี คือ Fault Base
และ Strict Liability จากการศึก ษาพบวาในพิธีสารบาเซลกําหนดไว ทั้ง 2 ทฤษฎี ในขณะที่หลักกฎหมาย
ของไทยจะปรากฏทั้งสองทฤษฎีในกฎหมายแตล ะฉบับแตกตางกัน เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประกอบดวยทั้งสองหลักทฤษฎี สวนพระราชบัญญัติสงเสริมฯ ประกอบดวยทฤษฎีของ Strict Liability เทานั้น
การนํ า ทฤษฎี นี้ ม าปรั บ ใช อ าจขั ด แย ง กั บ คํ า นิ ย ามในกฎหมายฉบั บ นั้ น ๆ ได เ ช น กั น ดั ง นั้ น การนํ า
หลักทฤษฎีทั้งสองมาปรับ ใชจึงจําเปนต องวิเ คราะห ตัวบทกฎหมายไทยที่ มีอ ยูและปรับ แก ใหสอดคลอ งกั บ
พิธีสารบาเซล
ประเด็ นเรื่องบุคคลที่ตองรับผิด พิธีสารบาเซลจะใชหลักการของ “ผูครอบครอง” แตขณะที่กฎหมาย
ของไทยมี ทั้ งผู ค รอบครองและผู ก อ กํ า เนิ ด เช น พระราชบัญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ.2535 ความรับ ผิ ด
ไดกําหนดตัวบุคคลไวชัดเจนและรวมถึงบุคคลที่ครอบครอง ขณะที่พระราชบั ญญัติสงเสริมฯ จะครอบคลุม
เฉพาะผู ก อ มลพิ ษ เป น ผู จ า ยเท า นั้ น ซึ่ ง จะขั ด แย ง กั บ พิ ธี ส ารบาเซล เพราะผู ก อ มลพิ ษ อาจจะไม ใ ช
ผูครอบครอง ตัวอยางเชน ตามมาตรา 96 พระราชบัญญัติสงเสริมฯ ไดกลาวถึงเจาของแหลงกําเนิดของ
เสียอันตรายรวมอยูดวย ซึ่งหมายความถึงเฉพาะผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษเทานั้นแตไมไดรวมมลพิษ
ที่เปนของเสียอันตราย ขณะที่มาตรา 63 ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ไดมีการปรับปรุงกฎหมายขึ้น
โดยไดหมายรวมถึงผูครอบครองของเสียอันตรายตามหลักความรับผิดของผูครอบครองและผูกอกําเนิด
1.3 ประเด็นเรื่องประเภทของคาเสียหายและขอยกเวน เนื่องจากหลักกฎหมายของไทยยังขาด
การจําแนกความเสียหายตอ สิ่งแวดลอมและการฟ นฟู ซึ่งป จจุบันการจําแนกความเสียหายต อสิ่งแวดลอ ม
ยังคงใชหลักความเสียหายปกติทั่ว ไปเทานั้น คือ ดูความชัดเจนวามีอ ะไรเสียหายบาง ในขณะที่ตัว พิธีสาร
บาเซลจะครอบคลุ ม ถึ ง ค า ใช จ า ยของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เนื่ อ งจากความเสี ย หาย
ทางสิ่งแวดลอมที่ เกิดจากของเสียอันตรายมัก จะเกิ ดขึ้นภายหลังเหตุ การณและมี ความตอเนื่อ งยาวนาน
นอกจากนี้ กฎหมายของไทยยังไมมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของคาเสียหายแตล ะประเภทและการจํากัด
วงเงินที่ ชัดเจน จึง ทําใหผูประกอบการไมส ามารถกําหนดตนทุ นที่ แนน อนที่ จะเกิดขึ้นจากความเสียหาย
ในอนาคตได ดัง นั้น ที่ ปรึกษาใหขอเสนอแนะวา ควรจะจัดทํากฎหมายใหม หรือแกไ ขกฎหมายเดิมโดย
การกํ าหนดความเสี ยหายขั้ นต่ําของแต ละประเภทเพื่ อ ใชเปนบรรทั ด ฐานในการบั ง คับใชที่เปนรู ปธรรม
ตัว อย างเชน ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย จะกล าวถึง ความผูก พันตามสัญ ญา ซึ่ งความรับ ผิด จะไม
ครอบคลุมความเสียหายตอสิ่งแวดลอมเนื่อ งจากมีมู ลคามหาศาล และตามมาตรา 96 และมาตรา 63
มาตรา 96 ของพระราชบัญญัติสงเสริมฯ คาเสียหายที่ไ ดรับอาจจะเหมาะสมและเปนธรรมกับทั้งสองฝาย
เมื่อมีการปฏิบัติตามแตเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งจะตองรับผิดแบบ Strict Liability และจะรวมถึงการประกันภัย
ดวย นอกจากนี้ ในหลั ก กฎหมายไทยยัง ไมมีก ารกํ าหนดหลั ก การหรือ กลไกเกี่ ยวกั บการประกั นภั ยว า
จะต องมีความสัม พันธกั นอยางไรระหว างผูเ อาประกันและผูรับประกั น ตลอดจนความรับ ผิดตามกรมธรรม
ประกันภัยจะมีมูลคาเท าใดและอยางไร ดัง นั้น ที่ปรึ กษาใหขอเสนอแนะวา ควรกําหนดให มีกฎหมายใหม
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ขึ้นมารองรับและควรมีกลไกที่ชัดเจนว า ความสัมพันธของคูก รณีจะเปนในลั กษณะใด อยางไร วงเงิ นเปน
เทาไร เปนตน
1.4 ประเด็ น เรื่ อ งอายุ ค วาม ตามหลั ก กฎหมายของไทยจะใชเ วลา 1 ป นั บ จากวั น ที่ที่ รู ว า
มีเ หตุการณเกิดขึ้ นหรือ วันที่ ไดรั บความเสียหาย แตไมเ กิน 10 ป นับ แตวันที่ ไดรับ ความเสี ยหายนั้น แต
ในหลั ก ของพิ ธี ส ารบาเซลจะกํ า หนดไว ที่ 5 ป นั บ แต วั น ที่ รู เพราะจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความเสี ย หาย
ตอสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะตอเนื่องยาวนาน ดังนั้น ที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะวา การใชหลักของพิธีสารบาเซล
อายุความจะยืดหยุน และศาลจะพิพากษาความเสียหายตอเนื่องไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม
1.5 ประเด็นเรื่องการยอมรับและบัง คับตามคําพิพ ากษาของศาลตางประเทศ เนื่อ งจากเป น
เรื่อ งที่ดีที่จะมีก ารบูรณาการงานของศาล เพราะหลักการของพิธี สารบาเซลเปน การบูรณาการงานศาล
เข าด วยกันเพื่อลดภาระคาใชจา ยที่ จะเกิดขึ้นในแตละขั้ นตอน คือสามารถฟองรอ งคดีที่ใดก็ไดและนํ ามา
บังคับใชในประเทศคูภาคีไดอยางตอเนื่อง แตสําหรับประเด็นนี้ที่ปรึกษาใหขอสังเกตวา หากนําหลักการพิธีสาร
บาเซลมาใชใ นระบบศาลของไทยอาจมี ปญ หาเรื่อ งอํ านาจอธิ ปไตยทางศาลในการพิ พ ากษาคดี ดั ง นั้ น
จึงจําเปนตองเสนอใหมีแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 197 รวมดวย
2. ประเด็นดานเศรษฐศาสตร แบงออกเปน 2 สวน
2.1 ประเด็นเรื่องกลไกความรับผิดที่มีประสิทธิภาพ
ถาประเทศไทยมีกลไกความรับผิดและการชดใชความเสียหายที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคสวน
รวมกันรับผิดชอบ เชน ผู ผลิ ตปรับเปลี่ย นพฤติก รรมโดยลดการกอมลพิ ษ ควบคุ มการรั่ว ไหลของของเสีย
อัน ตรายใหนอ ยลง ผู ขนส งเพิ่ มความรอบคอบในการประกอบการมากขึ้น และหากความเสีย หายเกิด ขึ้น
ผูเสียหายไดรับการชดใชความเสียหายที่เปนธรรม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ทุกภาคสวนใน
สัง คมและสิ่งแวดล อมก็จะอยู รว มกันอยา งมีความสุข อย างไรก็ตาม กลไกความรั บผิ ดและการชดใชความ
เสี ย หายดั งกล า วย อ มจะทํา ให เ กิ ดต น ทุน ที่เ พิ่ ม มากขึ้ นตามลํ า ดั บ ไมว า จะเป นผู ประกอบการตลอดจน
ภาคอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข องจะมีภ าระต นทุนเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากตอ งจั ดใหระบบบําบัดและควบคุ มดูแลเพื่ อ
ปองกันผลกระทบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอราคาของสิ นคาและการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
ผูบริโภคก็จะตองรับภาระในสวนของตนทุนของราคาสินคาที่เพิ่มขึ้น ภาครัฐตองรับภาระตนทุนในการบริหาร
จัดการเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนชดเชยเมื่อเกิดความเสียตอสวนรวมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2 ประเด็นเรื่องเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร จากการศึกษาการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของกลไก
และเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตรแ ต ล ะประเภท พบว า กลไกที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพควรประกอบด ว ยการใช
กรมธรรมประกันภัยความเสียหายทางสิ่ งแวดลอมภาคบั งคั บเปน หลั กรวมกับการจัดตั้ง กองทุนบําบัดและ
ชดเชยความเสียหายทางสิ่งแวดลอม
การทํากรมธรรมประกันภัยควรเป นภาคบังคับ สําหรับผูนําเข าหรือ ผูมีสวนรว มในการขนสง ของ
เสี ยอั นตรายในทุ กขั้นตอน ผูประกอบการในฐานะผู รับ ผิดต องจา ยเบี้ยประกันภั ยใหกับ บริ ษัท ประกัน ภัย
จึงตองนําตนทุนมาประกอบการตัดสินใจ เปนผลใหผูประกอบการจําเปนตองตระหนัก ถึงการลดมลพิษและ
ความเสี ยหายมากขึ้นเพื่ อ ลดความเสี่ ยง นอกจากนี้ ปจจุบันกรมธรรมประกั นภัยที่มีอ ยูจะจํากั ด เฉพาะ
ชว งเวลาที่ มีก ารประกั นเทานั้ น ความเสีย หายที่ เกิด ขึ้น กับสิ่ งแวดล อมอาจสง ผลตอเนื่อ งยาวนาน ดัง นั้น
ขอดีของวิธีนี้คือ หากเกิดเหตุการณความเสียหายบริษัทประกันภัยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นโดย
ชดเชยความเสียหายตามสัญญาประกันภัยใหแกผูเสียหาย อยางไรก็ตาม การทํากรมธรรมประกันภัยอยางเดียว
อาจไมเพียงพอจําเปนตองมีกฎหมายกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับใชรวมดวย
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กองทุน บํ า บัด และชดเชยความเสี ย หายทางสิ่ ง แวดล อ ม คื อ การดู แ ลในส ว นของการบํ า บั ด
เพื่ อ ที่จะลดขนาดของความเสี ยหาย ซึ่งถ ามีค วามเสี ยหายเกิ ดขึ้นกองทุนฯ จะสามารถจัด การกั บความ
เสียหายไดอ ยา งรวดเร็วและสามารถจํา กัด ขอบเขตของความเสียหายได นอกจากนี้ กองทุนฯ สามารถ
ชดเชยความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยเช น กั น วิ ธี ก ารบริ ห ารงานกองทุ น ฯ อาจใช รู ป แบบของประเทศ
สหรัฐ อเมริ กาเปน ตนแบบ คือ กองทุ นฯ จะมีร ายไดจากการเก็บคาธรรมเนีย มและภาษีจากบริษัทผูผลิต
ผูขนสง ผู นํา เขา หรือ ผูสง ออกของเสียอันตราย และภาครัฐ สนั บสนุน เงิน ทุนอีกส วนหนึ่ง และเมื่อมีค วาม
เสียหายเกิดขึ้นกองทุนฯ จะเขาไปดําเนินการเพื่อจํากัดความเสียหายกอนเพื่อใหผูเสียหายไดรับการชดเชย
อยางรวดเร็ว หลังจากนั้นกองทุนฯ มีอํานาจในการไล เ บี้ยเอาผิ ดคื นจากประกันภัยหรือตั ว ผูรับผิด ชอบ
ในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยไมไดคุมครองตอไป
3. ประเด็นดานสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 2 สวน
3.1 หากประเทศไทยจะเขารวมเปน ภาคี ในพิ ธีส ารบาเซล ประเด็นดานสิ่ง แวดล อมจํา เปน ต องให
ความสําคัญและพิจารณาเปนพิเศษวามีผลดีผลเสียอยางไร เนื่องจากกฎหมายของไทยยังขาดความชัดเจน
ในเรื่องของคํ านิ ยามเรื่อ งของเสี ยอั นตรายดังที่กล าวมาแล วในตอนตน นอกจากนี้ พิธี สารบาเซลยังไม มี
ขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศนและสุขภาพอนามัย เนื่องจากเปนเรื่องที่ยากและตอง
ใชระยะเวลานานในการพิสูจน ดังนั้น หากมีการฟองรองตอศาลอาจเปนประเด็นโตแยงในเรื่องดังกลาวได
3.2 หากประเทศไทยตัดสินใจจะลงนามเปนภาคีในพิธีสารบาเซล ผลดีประการแรกคือ ผูประกอบการ
จะคํานึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการรับผิดและชดใชความเสียหาย เพราะถามี
ความเสียหายเกิดขึ้นจะหมายถึงตนทุ นที่ เพิ่มขึ้ น ประการที่สองคือ เมื่อ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไมวาโดยจงใจ
หรือไมผูประกอบการจําเปนรับผิดชอบโดยหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ถาจะลดความเสี่ยงและลดตนทุนในระยะยาว
ผูประกอบการจําเปนตองพัฒนาปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีที่สะอาดหรือเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบทดแทนที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
ในขณะเดียวกันผลกระทบทางดานลบอาจเกิดขึ้นเนื่องจากผูประกอบการบางรายที่ขาดความตระหนัก
ในการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมเนื่องจากตองการลดตนทุนเปนหลัก ดังนั้น ผูประกอบการอาจไมแจงปริมาณ
ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจริงหรือลักลอบทิ้งของเสียอันตรายในสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากตัวเลข
สถิติการลักลอบขนหรือทิ้งของเสียอันตรายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางกรณีไมสามารถพิสูจน หาตัวผูกระทําผิด ได
ผูที่ไดรับความเสียหายนอกจากประชาชนโดยตรงแลวภาครั ฐจําเปนตองแบกรับภาระคาใชจา ยในการฟน ฟู
บําบัดและชดเชยความเสียหายรวมดวย นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐของไทยที่รับผิดชอบยังขาดการบูรณาการ
และความชัด เจนในเรื่องของอํานาจหนาที่ในการบัง คับใช กฎหมาย และขาดระบบการจัดเก็บ ขอมูลในสว น
ของปริมาณการผลิต นําเขาหรือสงออกของเสียอันตรายที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้น หากไทยมีการลงนามเปนภาคี
ในพิธีสารบาเซลก็อาจเป นประเด็นโตแยงในเรื่องดั งกลาวได และหากประเทศไทยเปนภาคีพิธี สารบาเซล
แตประเทศคูคาไมไดเปนภาคีฯ อาจสงผลกระทบใหไทยตองแบกรับภาระคาใชจายหากมีความเสียหายเกิดขึ้น
อีกดวย
ขอคิดเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาและผลการศึกษา ดังนี้
1. ที่ประชุมมีความเห็นวาในเรื่องกลไกความรับผิด แมจะมีความรับ ผิด 2 แบบ คือ Strict Liability
และ Fault Base Liability ก็ตาม แตสุดทายก็จะตอ งมีการรับผิด ซึ่งที่ปรึกษาฯ ไดชี้แจงวา ความรับผิดของ

6

ทั้ง 2 กรณี ไมเทากัน โดยความรับผิดแบบ Fault Base จะมีคาความเสียหายมากกวา ความรับผิ ดแบบ
Strict Liability ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวา การอนุวัติตามพิธีสารบาเซลจะมีความรับผิดนอ ยกวา เนื่องจาก
เปน Strict Liability โดยที่ป รึกษาฯ ไดชี้แจงวา ถาไมปฏิบัติต ามพิ ธีสารบาเซลก็จะเปนความรับผิดแบบ
Fault Base มีความเสี่ยงที่รัฐบาลจะถูกฟองรองหากเราไมปฏิบัติตาม
2. กรอบความรับ ผิด ของผูประกอบการในเรื่อ งของพิธีส ารบาเซล ป จจุ บันกฎหมายไทย เช น กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กําหนดใหผูประกอบการตองมีวงเงินค้ําประกันในการดําเนินธุรกรรม ซึ่งไมค รอบคลุม
Liability ของพิธีสารบาเซล ดังนั้น ความรับ ผิดก็จะเปนของผูประกอบการอยูดี ซึ่งที่ปรึกษาฯ ไดชี้แจงวา
พระราชบัญ ญัติวัตถุอันตรายฯ นั้นขั ดกับพิธีสารบาเซล ที่ใชความรับผิดแบบ Strict Liability ในหลักการ
คือถาความรับผิดแบบ Fault Base เมื่อทําความผิดจะเสียเงิน แตความรับผิดแบบ Strict Liability อาจจะ
ไมไดทําผิด แตถาทําใหเกิดการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอมก็ตองชดใชคาเสียหายในจํานวนที่นอยกวา และหากจะ
ใชพ ระราชบัญญัติวัตถุอัน ตรายฯ เปนกฎหมายหลั กเพื่ออนุวัติ ตามพิธีส ารบาเซลก็ตองมีก ารแกไขไมใ หขัด
กับพิธีสารบาเซล
3. ประเด็นเรื่อ งกองทุน รายไดหลักของกองทุนควรมาจากค าธรรมเนีย มและภาษี ที่เรียกเก็บกั บ
ผูที่ตองรับผิด คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกอกํ าเนิด การนําเขา การสงออก วัตถุอันตราย ซึ่งเปนตนทาง
ของการกอใหเกิดปญหา ในทางปฏิบัติในชวงแรกเมื่อตั้งกองทุนขึ้นมา รายไดที่เรียกเก็บในชวงตนอาจจะไม
เพียงพอแต ขึ้นอยูกับจํา นวนที่เ รีย กเก็บภาษีเปนเทาไหร ตัว อยา งเชน ประเทศสหรัฐ อเมริก า เรีย กเก็ บ
ค า ธรรมเนี ย มและภาษี ป ระมาณ 3-4 ป แล ว เลิ ก เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มและภาษี แ ต ก องทุ น มี ร ายได
หมุนเวียนใชไดเปนสิบป ดังนั้น จึงขึ้ นอยูกับอัตราที่จะเก็บและไมควรต่ํามากเกินไปเพื่ อใหกองทุ นสามารถ
ดํารงอยูไดโดยไมตองอาศัยเงินสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก
4. การไลเบี้ย กับบริ ษัทประกัน ภัย มีข อจํ ากั ดตามวงเงิน ที่ได ทําประกัน ไว แตความเสียหายอาจจะ
ตอเนื่องและอาจจะรับผิดไมจํากัดจํานวน ซึ่งที่ปรึกษาฯ ชี้แจงวาในกรณีนี้ถารัฐไมจายผูสรางความเสียหาย
ตองเปนผูจาย โดยผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดชี้แจงวา
ในขณะนี้รั ฐบาลไทยยั งไมไ ดรับผิ ดชอบเพราะประเทศไทยต องซื้อ กรมธรรมจ ากตางประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยยั งไมรั บประกันความเสี ยหายลักษณะนี้ ส วนเรื่อ งของประกันภั ยทางทะเล ที่คัดลอกมาจาก
Maritime Act ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีเฉพาะเรื่องการประกันภัยทรัพยสินกับตัวเรือเทานั้นยังไมครอบคลุม
ในเรื่องของสิ่งแวดลอม และไมมีหมวดที่พูดถึงความรับผิดของการประกันภัยในเรื่องของการขนสงทางทะเล
ดังนั้น ผูประกอบการการขนสงทางเรือจึงจํ าเปนตองตั้งกองทุนรวมกัน โดยไมเรี ยกวากรมธรรมประกั นภัย
แตเปนเพียงหนังสือรั บรอง นอกจากนี้ในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความรับผิดชอบทางแพง สําหรับ
ความเสียหายจากมลพิษของน้ํามัน (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
: CLC) กองทุนนี้เปนผูรับผิดชอบในเรื่องของความรับผิด ดังนั้นจะใช Maritime Act ในการรองรับการชดเชย
ความเสียหายตามพิธีสารบาเซลไมได
5. ที่ปรึ ก ษาฯ ควรเปรี ยบเทียบในเชิงปฏิ บัติจริ งเพราะที่นําเสนอมาเปน ทฤษฎีเ กินไป โดยขอให
ยกตั ว อย า งในมิ ติ ข องทั้ ง การนํ า เข า ที่ ถู ก นํ า มาทิ้ ง และการส ง ออกเพื่ อ ถู ก นํ า ไปทิ้ ง ในกรณี ที่ รู แ ละไม รู
เพื่อพิจารณาวาความรับผิดตางกั นอยางไร และเสนอแนะใหที่ปรึกษาศึก ษาพระราชบัญญัติวัต ถุอันตรายฯ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ดวย
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6. เนื่องจากทุกพิธีสารหรือทุกอนุสัญญา สนธิสัญญาตางๆ จะมีทั้งขอดีและขอเสีย ที่ปรึกษาฯ จึงควร
อธิบายใหครอบคุลมวาพิธีสารบาเซลที่ประเทศไทยจะเขารวมมีผลประโยชนมากกวาผลเสียเพียงใด เพื่อให
สามารถชี้ นําหรื อ สามารถบอกใหค นที่รับ ฟ ง เขาใจได ซึ่ง รวมถึ ง ผู ประกอบการ ประชาชน และผู ไ ด รั บ
ผลกระทบตางๆ
7. ที่ประชุมสอบถามวา การแกก ฎหมายจะเลือ กแกเ พียงพระราชบัญญั ติใดพระราชบัญญัติ หนึ่งได
หรือ ไม เชน แก เ ฉพาะประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ชย ห รื อ พระราชบัญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตรายได ห รื อ ไม
ซึ่งที่ ปรึกษาฯ ไดชี้แจงว า การแก ไขพระราชบัญ ญัติ แบบบูรณาการนาจะแกปญหาไดค รอบคลุมมากกวา
โดยการบูรณาการในเรื่องเดียวกันใหไปในทางเดียวกันเพราะกฎหมายที่มีอ ยูแยกเปนหลายฉบับ ซึ่งจะไม
สรางปญหาเกี่ยวกับโครงสรางกฎหมาย
8. ที่ป ระชุ ม เสนอว า ควรพิ จ ารณาว า จะแก ก ฎหมายเพื่ อ รองรั บ พิ ธี ส ารบาเซลหรื อ เพื่ อ ยกระดั บ
การจัดการของเสียอั นตรายของประเทศไทย ซึ่งถาจะแกปญหาการจัดการของเสี ยอันตรายก็จะครอบคลุม
พิ ธี ส ารบาเซลด ว ย ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาฯ ชี้ แ จงว า การบู ร ณาการกฎหมายที่ น อกเหนื อ จากพิ ธี ส ารบาเซล
จะดําเนินการในอีกโครงการหนึ่งเนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการนี้เนนเฉพาะเรื่องพิธีสารบาเซล
9. ที่ประชุมสอบถามวา หากประเทศไทยเขารวมเปนภาคีแลวแตประเทศเพื่อนบานไมเขารว มเป น
ภาคี ความรั บผิดจะเปนอยางไร ที่ปรึกษาฯได ชี้แ จงว า ในกรณี ที่ประเทศไทยเขาร ว มเปนภาคีแ ล วและ
พิธี สารมีผลบั งคับ ใช กอ นที่จะพิจ ารณาเรื่อ งความเสียหายตองพิจ ารณาที่อนุสัญญาบาเซลเปนลําดับแรก
เพราะเปนพันธกรณี หลั กที่จะกํ าหนดว าจะดํ าเนิน การอยางไร พิ ธี สารบาเซลเป นเพี ยงกลไกที่ จะกํ าหนด
ผูรับผิดที่ตองจายคาเสียหายใหกับผูเสียหาย
10. ฝายเลขาฯ ชี้แจงเรื่องการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นวา ภายใตโครงการนี้จะจัดขึ้นกอ นจํานวน
1 ครั้ง แตหลั งจากที่ผลการศึกษาแล วเสร็จทางกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝ ายเลขานุ การคณะทํ างานฯ
ก็จะตองทําการจัดประชุมอีก แลวนําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจารณาถาคณะอนุกรรมการฯ
มีมติเ ห็นชอบ กรมฯ จะทําแผนปฏิบัติ การในรายละเอีย ดและจะจัดให มีการประชุมขึ้นอี ก เพราะการแก ไข
กฎหมายยังมีหลายขั้นตอนกอนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหที่ปรึกษาดําเนินการตามขอคิดเห็นของที่ประชุม และดําเนินการจัดประชุม
รับฟงความคิดเห็นตอไป
เลิกประชุมเวลา

16.00 น.
____________________________________
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