รายงานการประชุม คณะทางานพิจารณามาตรการและกลไกชดใช้ความเสียหาย
จากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกาจัด(ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551
ห้องประชุม 205 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูม้ าประชุม
1.
2.

นางปราณี พันธุมสินชัย
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
ผู้อานวยการสานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
3. นายภัทรพล ลิ้มภักดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. นางสาวอลิษา ชอบอิสระ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
5. นางนภาพร แดดภู่
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
7. ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. นางสาวจิรายุ วราภรณ์
สมาคมประกันวินาศภัย
9. นายยศธนา ธีรกรชัยสิทธิ์
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
10. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผู้อานวยการส่วนของเสียอันตราย
สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
11. นางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์
เจ้าหน้าที่ส่วนของเสียอันตราย
สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ประธานคณะทางานฯ
ผู้ทางาน

ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางานและเลขานุการ

ผู้ทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.

ผู้แทนสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.จันทรา ทองคาภา
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวยสวดี นิลคูหา
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาววศินี ด้วงผึ้ง
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางวริสรา ประเสนมูล

เริ่มประชุมเวลา
วาระที่ 1

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรมควบคุมมลพิษ

13.30 น.

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้ งคณะทางาน
พิจารณามาตรการและกลไกชดใช้ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกาจัด
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา
รายงานผลการศึกษาการจัดเตรียมควา
มพร้อม
ในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 4 (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ) ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันพิจารณารายงานฉบับต้น รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับกลางของโครงการการจัดเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเนื่องมาจาก
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย ที่มีศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นคณะผู้ศึกษามาแล้วจานวน 3 ครั้งตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550 8 กุมภาพันธ์ 2551 และ
21 พฤษภาคม 2551 ตามลาดับ โดยที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทางานภายใต้อนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
เพื่อพิจารณารายงานข้างต้นอย่างเป็นทางการเนื่องจาก ประธานอนุกรรมการทานเดิมไดหมดวาระลงตั้งแต่
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา
ต่อมาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได้มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
บาเซลชุดใหมขึ้นตามคาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ 8/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 และ
เมื่อการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 วันที่ 15 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะทางานพิจารณามาตรการและกลไกชดใชความเสียหาย
จากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายขามแดนและการกาจัดขึ้นตามคาสั่งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ที่ 1/2551 โดยมีนางปราณี พันธุมสินชัย เป็นประธานคณะทางาน และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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รวม 10 หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะทางานฯ ซึ่งคณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่หลักในการ พิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ กรณีประเทศไทยเข้าร่วมหรือไม่
เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล มาตรการและไกการชดใช้ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย
ข้ามแดนและการกาจัดที่จะบังคับกับผู้ส่งออกหรือนาเข้าของเสียอันตรายของไทย ตลอดจนแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินการต่อมาตรการและกลไกดังกล่าว รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม หรือ
การเสนอกฎหมายใหม่เพื่อรองรับการดาเนินงานตามข้อกาหนดของพิธีสารบาเซลและร่างกฎหมาย ทั้งนี้
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทางานฯ และขอ
เชิญเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ผลการประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษาการจัดเตรียมความพร้อมในการ
เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งผล การประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษาการจัดเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม2551 ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
พิจารณาและขอให้แจ้งผลการพิจาณามายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที19่ พฤศจิกายน 2551 ด้วยแล้ว ในการ
นี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปประเด็นที่ได้รับจากการประชุมที่ผ่านมา
เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะทางานฯ ในวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
2.1.1 ประเด็นด้านกฎหมาย ได้แก่ คานิยามความรับผิด ประเภทของค่าเสียหายและ
ข้อยกเว้น อายุความ และการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ
2.1.2 ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ กลไกความรับผิดที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์(การจัดตั้งกองทุนบาบัดและชดเชยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม และการประกั
) นภัย
2.1.3 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียการเข้าร่วมหรือไม่เข้า
ร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ประเด็นด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 ผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดเตรียมความพร้อมฯ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทา สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดเตรียมความพร้อมฯที่ได้ร่วมกับคณะผู้ศึกษาจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 80 ท่าน
แล้วเสร็จ ในการนี้สามารถสรุปขอ้ คิดเห็นในประเด็นต่างๆได้ดังนี้
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2.2.1 คานิยาม
- “ของเสียอันตราย” เป็นส่วนหนึ่งของ “วัตถุอันตราย”
- ควรระบุความชัดเจนในการจาแนกความแตกต่างระหว่าง “สินค้าใช้แล้ว ”
และ “ของเสียอันตราย” ตามอนุสัญญาบาเซล
- การแก้ไขคานิยามของ “ของเสียอันตราย ” ควรกาหนดไว้ในกฎกระทรวง
เนื่องจากสามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้ง่าย
- “ความรับผิดทางสิ่งแวดล้อม” ควรหมายรวมถึง “ความรับผิดต่อเสียหายต่อ
ระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชน” ด้วย
2.2.2 การแก้ไขและการบังคับใช้กฎหมาย
- ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิม โดยเน้นในเรื่อ งของเสียอันตราย
เป็นลาดับแรก
- ควรแยกบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายออกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ควรนากฎหมายอื่นๆ มาพิจาณาร่วมด้วย เช่น พระราชบัญญัติผังเมือง
พ.ศ.2518 และกฎหมายศุลกากรและพิธีการศุลกากรนาสินค้าเข้า- ออก ซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดการของเสีย
อันตราย
- ควรบูรณาการกฎหมายวิธีพิจารณาความร่วมด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ
การพิสูจน์หาตัวผู้กระทาผิด
- ในระยะสั้นควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายหลักก่อนที่จะยกร่างกฎหมายใหม่ในระยะยาว
- ควรให้ความสาคัญกับการบังคับใช้ กฎหมาย เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่มี
มากเพียงพอแล้ว
- พิธีสารบาเซล เรื่องเขตอานาจศาลโดยกาหนดให้ศาลของรัฐภาคียอมรับ
และบังคับตามคาพิพากษาแห่งรัฐต้นกาเนิด ดังนั้นอาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของศาลไทยและต้องมีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ .ศ.2550 อย่างไรก็ตามพิธีสารบาเซลมิได้บังคับเพียงแต่เสนอแนะให้รัฐภาคีดาเนินการ
ตามที่เห็นสมควร
2.2.3 การชดเชยความเสียหาย
- ควรชดเชยความเสียหาย“โดยพลัน” เนื่องจากความเสียหายทางสิ่งแวดล้อเป็มน
เรื่องที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลายาวนานในการพิสูจน์
- ควรนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เรื่อง “Performance Bond” ร่วมกับการ
จัดตั้งกองทุน และการเก็บเงินเข้ากองทุนต้องเก็บในอัตราที่เป็นธรรม
2.2.4 องค์กรผู้รับผิดชอบ
- ควรจัดตั้งองค์กรพิเศษในรูปของคณะกรรมการบริหารงานในการจัดการ
ของเสียอันตรายในระดับประเทศ และจัดตั้งองค์กรตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อ
บูรณาการอานาจหน้าที่ขององค์กรที่มีอยู่เดิมให้เป็นเอกภาพ
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2.2.5 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
- ควรจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นภาคี
พิธีสารบาเซล เช่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านกฎหมายและผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วม
ประชุม การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่และการยกร่างกฎหมายใหม่ เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 รายงานผลการศึกษาการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล
ของประเทศไทย ครั้งที่ 4 (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้จัดทารายงานผลการศึกษาการจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซลของประเทศไทย
(ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ) แล้วเสร็จ ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะทางา นฯ ในการประชุมครั้งที่ 1-3 รวมถึงการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการฯ
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
3.1.1 ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการเข้า ร่วมเป็นภาคี พิธีสารบาเซล ในการนี้
ศูนย์วิจัยกฎหมายฯ ได้สรุปประเด็นข้อค้นพบ 10 ประเด็น ดังนี้
1) ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างพิธีสารบาเซลกับอนุสัญญาบาเซล
เนื่องจากพิธีสารนีเป็้ นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาบาเซล ดังนั้นจึงต้องเชื่อมโยงและอธิบายความสัมพันธ์ เงื่อนไขต่างๆ
ของพิธีสารบาเซลอันเนื่องมาจากอนุสัญญาบาเซล
2) ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา บาเซลกับพิธีสารบาเซล
ต้องระบุข้อแตกต่างให้ชัดเจน
3) ความแตกต่างระหว่างพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลกับพันธกรณีของ
พิธีสารบาเซล
4) รัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซลไม่จาเป็นต้องเข้รา่วมเป็นภาคีในพิธีสารบาเซล
5) ข้อวิพากษ์ของการเข้าเป็นภาคีในพิธีสารบาเซลและการที่พิธีสารบาเซลยัง
ไม่มีผลใช้บังคับ อย่างเป็นทางการ เป็นข้อสาคัญที่ใช้ประกอบเหตุการณ์และสถานการณ์ของความเป็นตัวตน
ของพิธีสารบาเซลทั้งในเชิงเนื้อหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะตามกฎหมายของตัวพิธีสารบาเซลว่าแม้แต่
ขั้นตอนของประเทศต่างๆ ในการพิจารณาว่าจะเข้าเป็นภาคีหรือไม่เข้าเป็นภาคีก็ดี (2 กรณีนี้ คือ ข้อวิพากษ์
เกี่ยวกับพิธีสารบาเซล และข้อเท็จจริง ว่าพิธีสารบาเซลยังไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นนัย สาคัญที่จะต้องนาไป
พิจารณาด้วย)
6) การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1) พิธีสารใช้หลักผู้ควบคุมหรือครอบครองเป็นผู้รับผิด แทนที่จะใช้
หลักผู้ก่อมลพิษหรือของเสียอันตรายเป็นผู้รับผิด
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6.2) พิธีสารใช้กลไกทางการเงินเป็นมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมกรณีการ
ชดใช้ตามพิธีสารไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่มีกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดเชยความเสียหาย
ในกรณีเร่งด่วน
6.3) พิธีสาร มีข้อยกเว้นว่า ความรับผิดตามพิธีสารไม่ต้องใช้บังคับกับ
ภาคีที่ได้ทาความตกลงระหว่างประเทศอื่นไว้ในทานองเดียวกันกับพิธีสาร
6.4) พิธีสารกาหนดจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไว้เป็น
จานวนเงินที่แน่นอนตามภาคผนวก B ของพิธีสาร โดยไม่พิจารณาเงื่อนไขความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ
7) ทางเลือกอื่นในการจัดการปัญหาความรับผิดและการชดเชยความเสียหาย
จากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน ตัวอย่างเช่น การศึกษากฎหมายของ สหภาพยุโรป ซึ่ง ได้
เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาบาเซล แต่ไม่ได้เข้าเป็นภาคีในพิธีสารบาเซล
8) ข้อเปรียบเทียบระหว่างมาตรการและกลไกตามพิธีสารบาเซลกับกฎหมาย
ภายในของไทย เช่น คานิยาม หลักความรับผิด มาตรการป้องกัน ชดเชย และเยียวยาความเสียหาย และการ
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น
9) การจัดเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล
โดย
พิจารณาทั้งมิติทางสิ่งแวดล้อม มิติทางเศรษฐศาสตร์ และมิติทางกฎหมาย
10) ข้อพิจารณาทางเลือกหากประเทศไทยไม่เข้าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารบาเซล
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมิติทางสิ่งแวดล้อม มิติทางเศรษฐศาสตร์ และมิติทางกฎหมาย
3.1.2 กฎหมายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสาร
บาเซล ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้
1) กรอบความคิดในการจัดทาร่างกฎหมายใหม่ในระยะยาวแบบเต็มรูป โดย
เสนอแนะให้จัดทาร่างพระราชบัญญัติการจัดการและควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย ของเสียและของเสีย
อันตราย ความรับผิดและการชดเชยความเสียหาย ซึ่ง จาเป็นต้องมีการศึกษา วิจัยโดยละเอียดอีก ครั้ง หนึ่ง
เนื่องจากเป็นการแก้ไขกฎหมายในลักษณะบูรณาการเต็มรูป แบบ อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งโครงสร้างของ
เนือ้ หาออกเป็น4 หมวดโดยสังเขป คือ
1.1) ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
1.2) บทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย
1.3) บทบัญญัติว่าด้วยการจัดการของเสีย
1.4) บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากของเสียอันตราย
2) กรอบความคิดในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมแบบลดรูปเพื่อแก้ไข
ปัญหาระยะสั้น หมายถึง การจัดเตรียมความพร้อมในระยะสั้น ในกรณีที่ ประเทศไทยเข้า ร่วมเป็นภาคี พิธีสาร
บาเซล โดยเมื่อเข้าร่วมเป็นภาคีแล้วจะได้สิทธิประโยชน์ภายในประเทศด้วย จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายหลัก
อย่างน้อย 5 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติโรงงาน พ
.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ .ศ. 2535 โดยมุ่งเน้นแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นหลักเนื่องจากการเคลื่อนย้าย
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ของเสียอันตรายข้ามแดน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับของเสียอันตรายจึงควรเป็นหน่ วยงานที่ทาหน้าที่หลักในการควบคุม
การบริหารจัดการของเสียอันตรายอย่างบูรณาการ โดยประเทศที่มีระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ดีมักใช้กรอบ
ความคิดเช่นนี้
3) กรอบความคิดในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมแบบลดรูปเพื่อ
เอื้ออานวยต่อ แนวทางปฏิบัติที่ดาเนินการอยู่เดิม โดยมุ่งเน้นแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เป็นหลัก ซึ่งต่างกับข้อเสนอตาม 2) ตรงที่ข้อเสนอ 2) กาหนดให้หน่วยงานผู้มีอานาจบังคับใช้กฎหมายเป็น
กรมควบคุมมลพิษ แต่ข้อเสนอ 3) กาหนดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานผู้มีอานาจบังคับใช้
กฎหมาย ที่ต้องกาหนดเช่นนี้มีเหตุผลเพื่อเอื้ออานวยต่อทางปฏิบัติที่ดาเนินการอยู่เดิมเท่านั้น เนื่องจาก
ปัจจุบั นกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงาน มีอานาจตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายฯ ในการอนุญาต
นาเข้า ส่งออกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อยู่เดิม ส่วน กรม
ควบคุมมลพิษปัจจุบันทาหน้าที่ในฐานะ ศูนย์ประสานงานของอนุสัญญาบาเซลเท่านั้ น หากกาหนดให้กรม
ควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมายตามข้อเสนอ
2) ก็จะประสบปัญหาในเรื่อง
ความพร้อม โดยเฉพาะการขาดกาลังเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการตรวจตราการนาเข้า ส่งออกของเสีย
อันตราย และงบประมาณที่ต้องนามาใช้ในการดาเนินการ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับ การฟ้องคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเขตอานาจ
ของศาลที่ต่างกัน ซึ่งต้องพิจารณาประมวลกฎห มายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลัก และเรื่องการยอมรับ
บังคับตามคาตัดสินของศาลต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะพิจารณาประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว ยังต้อง
พิจารณามาตราที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประกอบด้วย ทั้งนี้ หากประเทศไทย
จะเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารบาเซล ทั้งสองประเด็นข้างตันจะยังคงเป็นปัญหาใหญ่สาหรับการปฏิบัติตามพิธีสาร
บาเซล
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินการศึกษาและผลการศึกษา ดังนี้
1. ผู้แทนจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เสนอว่า กรอบความคิดสาหรับการจัดทา
ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 3 รูปแบบ นั้น ในรูปแบบที่ 2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กรมควบคุมมลพิษ
ส่วนรูปแบบที่ 3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรให้เป็นการทางานร่วมกัน มากกว่ า
ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ชี้แจงว่า กรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นว่าควรใช้กฎหมายเดิมที่ดาเนินการในปัจจุบันมา
ปรับแก้ไขเพิ่มเติมจะเหมาะสมกว่า ดังนั้น คณะผู้ศึกษา จึง ได้ เสนอรูปแบบที่ 3 ขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้ ขอให้
คณะผู้ศึกษา เพิ่มเติมรายละเอียดในรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ว่า กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีหน้าทีใ่ นการดาเนินงานอย่างไร ภายใต้การแก้ไขกฎหมายตามที่ที่ปรึกษาเสนอ
2. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภาพโครงสร้างองค์กรกากับดูแล
ตามข้อเสนอในรูปแบบที่ 2 ว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 หาก ที่ปรึกษาฯ เขียน แผนภาพ ในลักษณะ นี้ อาจทาให้เข้าใจผิดว่า
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ถูกแต่งตั้ งขึ้นภายใต้คณะกรรมการ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงเหมือนกับว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น ผู้กากับ ดูแลคณะ กรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการควบคุมมลพิษ แท้ ที่จริงแล้ว เป็นคณะกรรมการ ทั้งสามชุดดังกล่าว
อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งคณะผู้ศึกษา ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ว่า วัตถุประสงค์ของการเขียน แผนภาพ
โครงสร้างองค์กรฯ ทั้งรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 มิได้หมายความว่าคณะกรรมการชุดต่างๆ ถูกแต่งตั้งขึ้น
ภายใต้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งดังที่แผนภาพนาเ สนอ เพียงแต่ต้องการ แสดงให้เห็นว่า มีองค์กรกากับ
ดูแลการดาเนินงานเท่านั้น
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้แผนภาพโครงสร้างองค์กรฯ ในรูปแบบที่ 2 เพื่อ
ป้องกันการสับสนในเรื่องของบทบาทหน้าของคณะกรรมการชุดต่างๆ
3. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สอบถามถึง ประเด็นการประเมินค่าความเสียหาย ด้าน
สิ่งแวดล้อม ว่าใช้เกณฑ์ การประเมิน ค่าความเสียหาย อย่างไร เพราะการ ประเมิน ค่าความเสียหาย ด้าน
สิ่งแวดล้อม นั้นทาได้ยาก อีกทั้ง ปัจจุบัน ยัง ไม่มีบริษัท ใดรับทาประกันภัยความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งคณะผู้ศึกษาฯ ชี้แจงว่า ในพิธีสารฯ ไม่ได้กาหนดถึงวิธีการประเมินค่าเสียหาย เพราะฉะนั้นกลไกที่สามารถ
นามาใช้ คือ การจัด ตั้งกองทุน โดยกองทุนนี้ รัฐควรจะดาเนินการเ องในขั้นแรกก่อน และหากได้ผลลัพธ์ที่ ดี
ภาคเอกชนก็สามารถเข้ามารับดาเนินการแทนได้
ในการนี้ ผู้แทนจาก สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ได้ให้ความเห็น เพิ่มเติม ว่า การประกันภัย ฯ ที่กล่าวถึงนี้ ยังไม่มีบริษัทใดรับทาประกัน ภัยฯ โดย
ยกตัวอย่างเรื่องของพลังงานปรมาณูซึ่งทุกประเทศทั่วโลกยังไม่มีการรับทาประกัน ภัยฯ ในเรื่องนี้แต่อย่างใด
แม้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะกาหนดให้มี การทาประกันภัย ฯ แต่บริษัท ประกันภัย ไม่สามารถประเมินความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ทางออกที่เป็นไปได้ คือ การจัดทาหลักประกัน ทางการเงินขึ้นมารองรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแทน
4. ผู้แทนกรมโรงงาน อุตสาหกรรม มี ข้อ เสนอแนะว่าการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมจะ
เหมาะสมกว่าการใ ช้กฎหมาย ในรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 โดยอาจพิจารณา ในแต่ละ ประเด็น และนา
กฎหมายที่มีอยู่ เดิม มาปรับแก้ ไขในแต่ละ ประเด็นนั้น ๆ จะดีกว่าหรือไม่ ซึ่งคณะผู้ศึกษา ฯ ได้ชี้แจงว่า
เนื่องจากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็ นเรื่องที่พิสูจน์ยากและ ไม่สามารถจากัดขอบเขตของค วามเสีย หาย
ที่จะเกิดขึ้นได้ และการไล่เบี้ยเอาผิดจากผู้กระทาผิดทาได้ ยาก ดังนั้น หาก ไม่มีกฎหมาย กลางในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเพื่อ พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจจะทาให้ไ ม่มีกฎหมายใดที่เป็นกฎหมายหมาย กลางมา
รองรับ จึงเห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 เหมาะสมที่จะ
เป็นกฎหมายกลางเพียงฉบับเดียว นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับ Product Liability
Law ซึ่งดูแลเฉพาะในเรื่องของ Products และ Services ที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วย ดังนั้น อาจมีเนื้อหา
บางส่วนทับซ้อนกับ เรื่องของ Environmental Damages ด้วยเช่นกัน ขณะที่ ประเทศฟินแลนด์ จัดให้ มี
กฎหมายแยกต่างหาก จากกัน ระหว่าง Liability Law และ Environmental Liability Law ซึ่งประธาน
คณะทางาน ฯ กล่าวเสริม ว่า ประเทศไทยยัง ไม่มี การบัญญัติกฎหมาย เฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง Environmental
Liability Law โดยตรง
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะผู้ศึกษาฯ และเห็นควรให้เพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวไว้
ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) เป็นกฎหมายรูปแบบที่ 4 โดยรวบรวมและพิจารณาเฉพาะประเด็นหลัก
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมตามที่ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอว่าไม่ควรกาหนดให้หน่วยงาน
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ใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ ดูแลกฎหมายผู้เดียว มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกร่างเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ฉบับเดียว
อย่างไรก็ ดี คณะผู้ศึกษาได้ชี้แจงว่า รูปแบบที่ 4 ไม่อาจทาได้ในรายงานฉบับนี้ เพราะรูปแบบที่ 4 คือ การ
ร่าง Environmental Liability Law ขึ้นมาใหม่ เป็นกฎหมายที่ประกอบไปด้วยหลักความรับผิดและ การ
ชดเชยความเสียหายสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ ซึ่งมีความยาก ต้องศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดจึงจะ
สามารถสรุปความรับผิดและการชดเชยความเสียหายได้อย่างเหมาะสมจึงต้องใช้เวลาในการศึกษามาก
ระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการศึกษา และเรื่องดังกล่าวยังอยู่นอกกรอบของ TOR ซึ่งต้องการให้
ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดและการชดเชย เยียวยาความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมตามอนุสัญญาบาเซล
คือ การเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนเท่านั้น ดังนั้น รูปแบบที่ 4 จึงไม่อาจทาได้เลยในรายฉบับนี้
5. ผู้แทนจาก สานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา ให้ ข้อ สังเกต ว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ระบุว่าจะต้องชี้แจงต่อ รัฐสภาว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการอย่างไร หากประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นภาคี
พิธีสารบาเซล เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายและค่าเบี้ยประกันภัยทีเ่ พิ่มขึ้น ซึ่งคณะผู้ศึกษาฯ ชี้แจงว่า ได้จัดทา
รายละเอียดดังกล่าวบรรจุอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
6. ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาสรุป ประเด็น ว่า ประเทศไทย มีความพร้อม ที่จะเข้าร่วมเป็น
ภาคี พิธีสารบาเซล หรือไม่ หากมีหรือไม่มีความพร้อมฯ ประเทศไทยจะต้องเตรียมการในด้านใดบ้าง แล ะมี
ขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร ซึ่งคณะผู้ศึกษาฯ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมใน
การเข้าร่วมเป็น ภาคี พิธีสารบาเซล และได้เสนอกรอบความคิดในการแก้ไขปรั บปรุงกฎหมายไว้ในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้คณะผู้ศึกษาดาเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
4.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานฯ
เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุ มมลพิษ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมคณะทางานฯ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดลงบนเว็บไซต์ “ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซล ” โดยท่านสามารถเข้าถึง
โดยตรงได้ที่ http://basel.pcd.go.th/ หรือ เชื่อมต่อ เข้าผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษได้ที่
http://www.pcd.go.th/ (Banner ด้านขวามือ ) ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเผยแพร่ รายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ ลงในเว็บไซด์ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา

15.30 น.
____________________________________
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