การดําเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล
๑) สาระสําคัญและความเปนมาของอนุสัญญาบาเซล
เนื่องจากความเขมงวดของกฎหมายสิ่งแวดลอมในประเทศอุตสาหกรรมสงผลใหตนทุนคาใชจายในการ
กําจัดของเสียอันตรายเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ทําใหมีการลักลอบนําของเสียอันตรายจากประเทศอุตสาหกรรม
ไปทิ้งในประเทศดอยพัฒนาในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกากลาง และทวีปเอเชียเพื่อลดตนทุนคาใชจายดังกลาว
ปญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายไดทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับในชวงปลายทศวรรษที่ ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒)
ดังนั้น โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (The United Nations Environment Program : UNEP) ไดรวมกับ
ผูแทนจากประเทศตาง ๆ จัดประชุมนานาชาติขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ เมืองบาเซล สมาพันธรัฐสวิส
และกําหนดขอตกลงระหวางประเทศในการควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผาน การจัดการของเสียอันตราย
ใหมีความปลอดภัยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม และการปองกันการขนสงที่ผิดกฎหมาย
เรียกวา อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)
และไดเปดใหประเทศตาง ๆ ลงนามเขารวมเปนภาคีตั้งแตวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และปจจุบันมีประเทศ
ภาคีสมาชิก รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘) ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาบาเซล
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ทั้งนี้ อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคับใชกับประเทศไทย ตั้งแตวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
เปนตนมา
วัตถุประสงค
อนุสัญญาบาเซล มีเจตนารมณในการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม จากของเสียอันตราย
โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ
(๑) เพื่อลดการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนใหนอยที่สุด โดยการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๒) เพื่อบํา บัด และกําจัดของเสียอันตรายที่แ หลงกําเนิดใหไดมากที่สุ ด โดยการจัดการที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม
(๓) เพื่อลดการกอกําเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเปนอันตราย
หลักการสําคัญ
หลักการสําคัญของอนุสัญญาบาเซล ประกอบดวยมาตรการดานกฎหมายในการควบคุมการเคลื่อนยาย
ของของเสีย และเครื่องมือหรือกลไกการจัดการของเสียอันตรายใหอยูในระดับสากล ทั้งนี้ มีขอบัญญัติรวม ๒๙ ขอ
๙ ภาคผนวก โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) มาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการเคลื่อนยายของของเสียอันตรายขามแดนโดยกําหนดระบบ
การแจงขอมูลลวงหนา กลาวคือ กอนการนําเขา สงออก และนําผานของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่นจะตองแจง
รายละเอียดและขออนุญาตตามขั้นตอนจากหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศที่เกี่ยวของกอนการขนสง และการขนสง
ตองจัดใหมีเอกสารการเคลื่อนยายการบรรจุหีบหอ การติดฉลาก และการขนสงดวยวิธีการที่กําหนดตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนตองมีการประกันภัย พันธบัตรหรือหลักประกันทางการเงินขึ้น และความรับผิดชอบในการนําของเสียกลับ
ภายใน ๓๐ วัน หากไมสามารถดําเนินการไดตามขอตกลง หรือเปนการลักลอบขนยายไปอยางผิดกฎหมาย และ
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและปนเปอน นอกจากนี้ไมอนุญาตใหมีการสงออกหรือนําเขา
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ของเสียอันตรายจากประเทศที่มิไดเปนภาคี ยกเวนจะทําความตกลงทวิภาคี พหุภาคี หรือระดับภูมิภาคที่เทียบเทา
อนุสัญญาบาเซล รวมทั้งไมอนุญาตใหมีการสงออกหรือเคลื่อนยายของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นไปทิ้งหรือ
กําจัดในพื้นที่ใตเสนละติจูด ๖๐ องศาใต
(๒) เครื่องมือและกลไกการจัดการของเสียอันตรายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally sound
management) อาทิ การพัฒนาและใชเทคโนโลยีที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมซึ่งกอใหเกิดของเสียนอยที่สุด การปรับปรุง
เทคโนโลยีการกําจัด การพัฒนาแนวทางและ/หรือหลักปฏิบัติทางวิชาการที่เหมาะสม และการถายทอดเทคโนโลยี
และระบบการจัดการของเสียอันตราย โดยผานศูนยฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาบาเซล
๒) พันธกรณีที่เกี่ยวของ
ประเทศไทยใหสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซล เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนมา พันธกรณีของประเทศไทยที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน
ประเทศไทยมีนโยบายการปองกันมิใหประเทศเปนแหลงรองรับของเสียจากตางประเทศ จึงไมอนุญาต
ใหมีการนําเขาของเสียเพื่อการกําจัดขั้นสุดทาย และการนําเขาของเสียเพื่อการนํากลับมาใชประโยชนตองไดรับ
การควบคุมอยางเขมงวด ดังจะเห็นไดจากเงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเขาของเสียอันตรายมาในราชอาณาจักร
จะอนุญาตใหนําเขามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเทานั้น
๒.๒ การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ตองพัฒนาและใชเทคโนโลยีใหมที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ซึ่งกอใหเกิดของเสียนอย รวมทั้ง การปรับปรุง
เทคโนโลยีที่ใชอยู โดยมุงเนนการจํากัดการเกิดของเสียอันตรายและของเสียอื่นใหมากที่สุด การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของการจัดการของเสียอันตรายตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
แนวทางหรือหลักปฏิบัติทางวิชาการที่เหมาะสม
๒.๓ การรายงานขอมูลประจําป
ตองจัดทําขอมูลการเคลื่อนยายและการจัดการของเสีย รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวของกับขอบัญญัติของ
อนุสัญญาบาเซล เปนประจําทุกป ตามขอบทที่ ๑๓ และขอบทที่ ๑๖ และจัดสงใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
นําเสนอตอที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล
๒.๔ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาภาคีสมาชิกฯ
๒.๕ ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งในประเทศและองคกรระหวางประเทศ
๒.๖ เสริ มสร า งความเขม แข็ ง ในการควบคุ มการเคลื่ อนยา ยข า มแดนของของเสีย อัน ตรายตาม
อนุสัญญาบาเซล ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจําแนก ควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตรายอยางตอเนื่องทุกป
(๒) ติดตามขอมูลสถิติการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย

-๓-

(๓) เผยแพรขอมูลดานเทคนิควิชาการ อาทิ (๑) คูมือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล (๒) คูมือเสริมสรางความเขมแข็งในการควบคุมการนําเขา-สงออกของเสีย
อันตราย (๓) เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับ “บัญชีรายการของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนตามอนุสัญญา
บาเซล”
๓) การดําเนินงานที่ผานมา
๓.๑ เขารวมประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล (the Conference of the Parties to the Basel Convention)
ซึ่งการประชุมเพื่อพิจารณามติขอตัดสินใจและประเด็นสําคัญที่เปนพื้นฐานในการอนุวัติการตามอนุสัญญาบาเซล
ทุก ๒ ป ทั้งนี้ มีการจัดประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล ตั้งแตป ๒๕๓๕ – ๒๕๕๘ รวม ๑๒ สมัย
๓.๒ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อทําหนาที่
กํากับควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายระหวางประเทศและการปองกันมลพิษ ดานสิ่งแวดลอมใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การกําหนดนโยบายการหามนําเขาของเสียเพื่อการกําจัดขั้นสุดทายและจํากัดควบคุมการนําเขาของเสีย
เพื่อการนํากลับมาใชประโยชนใหมอยางเขมงวด
๓.๔ การกําหนดการควบคุมและจํากัดการนําผาน นําเขา และสงออกของเสียอันตราย ตามกฎหมายไทย
ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การสงออกไป
นอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๕ กรมควบคุมมลพิษ รวมกับ กรมศุลกากร และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในคณะทํางานปรับปรุง
บัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติสําหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของ ภายใตคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและอธิบดีกรมศุลกากร
เปนประธานคณะทํางานรวมฯ ไดจัดทําประเด็น “การกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติสําหรับของเสีย
ที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ” เพื่อชวยในการควบคุมและติดตามตรวจสอบ
การเคลื่อนยายขามแดนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตาม “ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินคา” ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ไดกําหนดเพิ่มเติมรหัสสินคาตามอนุสัญญาบาเซล และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป กลาวคือ
การกําหนดรหัส “899” และคําอธิบายสินคาเพิ่มเติมสําหรับของเสียอันตรายที่ถูกควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล
รวมทั้งสิ้น ๔๕๑ รายการ ตามระบบฮารโทไนซ ตอนที่ 25, 26, 27, 38, 41, 55, 71, 73, 76, 81, 84 และ 85
๔) กลไกการดําเนินงานภายในประเทศ
๔.๑ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตั้งขึ้นตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ ๔/๒๕๔๒ ลงวันที่
๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามคําสั่งคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยประกอบดวยผูแทนจาก ๙ สวนราชการที่เกี่ยวของ

-๔-

ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนประธาน และเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษ
เปนเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ตอมาไดมีคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๐ เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ โดยมีอํานาจหนาที่ ๑) พิจารณากําหนดระบบ กลไก
และมาตรการทางดานกฎหมายและวิชาการเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาฯ ๒) พิจารณารายละเอียดพิธีสารและหรือ
การแกไขอนุสัญญาบาเซล รวมทั้งการตรวจสอบและจัดทําคําแปล และการเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันตอ
พิธีสารหรือการแกไขอนุสัญญาฯ ๓) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการอนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล เชน จัดสง
ผูแทนเขารวมการประชุมอยางตอเนื่อง การจัดทํารายงานสรุปขอมูลประจําป การตอบแบบสอบถาม การใหขอคิดเห็น
และความรวมมือกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ๔) เสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการอนุญาตการเคลื่อนยาย
ของเสียอันตรายและกากของเสียอื่น ๆ เขามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร และ ๕) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายใตกรอบการทํางานคณะอนุกรรมการฯ ได ทั้งนี้ ปจจุบัน นายประเสริฐ ตปนียางกูร
ผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนประธานอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
๔.๒ หนวยงานผูมีอํานาจ (Competent Authority)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจ ทําหนาที่รับแจงเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น และใหขอมูลขาวสารเพื่อตอบตอการแจง (ตามขอ ๖ ของอนุสัญญาฯ)
และอนุญาต/ควบคุมการนําเขาของเสียอันตรายตามที่กําหนด
๔.๓ ศูนยประสานงาน (Focal Point)
กรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติงานในฐานะศูนยประสานงาน โดยทําหนาที่รับและสงขอมูลการรายงาน
อุบัติเหตุ การแจงคํานิยามของเสียอันตรายแหงชาติ รายงานประจําป (ตามขอ ๑๓ และขอ ๑๖ ของอนุสัญญาบาเซล)
ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล องคกรระหวางประเทศ และประเทศภาคีสมาชิกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําขอมูลและประสานงานทางวิชาการ ในการจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดการของเสียอันตราย
สงตอขอมูลขาวสารที่ไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดสงคาบํารุง
สมาชิกอนุสัญญาบาเซล ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในประเทศในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติในอนุสัญญาบาเซล และจัดสงผูแทนเขารวมการประชุมตาง ๆ
๔.๔ หนวยงานที่เกี่ยวของ (Related Agencies)
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมศุลกากร กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี การทาเรือแหง
ประเทศไทย กรมการประกันภัย สํานักงบประมาณ และกระทรวงการตางประเทศ มีหนาที่ ดังนี้
(๑) กรมศุลกากร ควบคุม ตรวจสอบใหผูประกอบการนําเขา สงออก หรือนําผานของเสียอันตราย
รวมทั้งของติดตัวผูโดยสารดําเนินการนําเขาและสงออกใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(๒) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ควบคุม พิจารณาอนุญาตใหการบรรทุก ขนสง และขนถาย
ของเสียอันตรายใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(๓) การทาเรือแหงประเทศไทย ควบคุม ตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตการจอดเรือเทียบทาและ
การขนถายของเสียอันตรายใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

-๕-

(๔) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กําหนดขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันภัย รวมทั้งผลักดันใหจัดทํากรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับ
การเคลื่อนยายของเสียอันตรายใหเปนไปตามขอบัญญัติในอนุสัญญาบาเซล และพิธีสารบาเซล
(๕) สํานักงบประมาณ ดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเปนคาบํารุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล
สมทบทุนในการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนตามขอบัญญัติในอนุสัญญาบาเซล คาชดเชย ความเสียหายที่เกิดจาก
ความบกพรองจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และคาใชจายในการจัดสงผูแทนการเขารวมประชุมสมัย
สามัญ/วิสามัญ และการดําเนินงานตาง ๆ ตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล
(๖) กระทรวงการตางประเทศ รวมพิจารณาการเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันตออนุสัญญา
บาเซลฯ และพิธีสารบาเซล ตลอดจนใหขอคิดเห็นในการตีความในอนุสัญญาฯ และพิธีสารบาเซล รวมทั้งดําเนินงาน
กรณีเกิดขอพิจารณาและขอพิพาทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาและพิธีสาร
๕) การประชุมระหวางประเทศ
๕.๑ การประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล โดยการประชุมทําหนาที่พิจารณาขอตัดสินใจและมติสําคัญ
ที่เปนพื้นฐานการอนุวัติการตามอนุสัญญา ทั้งนี้จะมีการประชุมทุก ๒ ป
๕.๒ การประชุมคณะทํางาน Open-ended (Open-ended Working Group) มีหนาที่พิจารณา
การปฏิบัติตามอนุสัญญา ทั้งดานวิชาการ และกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมประเด็นและมติขอตัดสินใจสําหรับ
การประชุมใหญภาคีอนุสัญญา
๕.๓ การประชุมอื่น ๆ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ the Asian
Network โดยการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน (The Ministry of the Environment of
Japan (MOEJ))
๖) การดําเนินงานตอไป
๖.๑ ประเด็นการดําเนินงานที่มีความสําคัญในลําดับตน
(๑) การจัด ประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล เพื่อแจงผลและพิจารณาประเด็นจากผล
การประชุม COP สมัยที่ ๑๓ และการเตรียมความพรอมในการประชุมคณะทํางาน Open–ended สมัยที่ ๑๐
(๒) การจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติ
สําหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) การประสาน ติดตาม และการดําเนินงานตามมติขอตัดสินในคราวการประชุม COP สมัยที่ ๑๒
๖.๒ ประเด็นการดําเนินงานระยะตอไป
(๑) ทบทวนการศึกษาผลกระทบและเตรียมการเพื่อรองรับการมีผลบังคับใชของ Basel Ban Amendment
(๒) การศึกษาผลกระทบและเตรีย มการเพื่อรองรับการมีผ ลบังคับใชของพิธีสารบาเซลวา ดว ย
ความรับผิดและการชดใชความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด
(Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and their Disposal)

