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บทคัดยอ 
    
   ปจจุบันประเทศไทยมีศูนยใหบริการรับกําจัดของเสียอันตราย โรงงานปรับสภาพของ
เสียรวมที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพียง  5  แหง  เทานั้น ซ่ึงนับวานอยมาก
ปจจุบันประเทศไทยประสบกับปญหาการเพิ่มขึ้นของซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณเล็กทรอนิกส
ที่ใชแลวอยางรวดเร็ว ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ปญหามลพิษที่
เกิดจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนของเสียอันตรายชนิดหนึ่งหากไมรีบ
ดําเนินการแกไขปญหาอยางจริงจังแลว จะสงผลใหเกิดปญหามลพิษสรางความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมจนไมอาจสามารถคํานวณเปนเงินได กลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  รัฐบาลตองทุมเทเงินงบประมาณจํานวนมากเพื่อนํามาใชในการแกไขปญหามลพิษจากซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่นับวันจะมีความรุนแรงทวีมากขึ้น 
   วิทยานิพนธฉบับนี้  มุงศึกษาถึงแนวทางการบัญญัติกฎหมายที่สงเสริมภาคเอกชนไดมี
บทบาทเขารับทํางานของสวนราชการ  หรือแทนสวนราชการ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการแกไข
มลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  โดยสงเสริมใหภาคเอกชนไดลงทุนประกอบธรุกจิ
รีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหระบบกําจัดของเสียอันตรายที่มีอยู  มีเพียงพอ
ตอปริมาณจํานวนขยะอุปกรณใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นในปจจุบันและอนาคตจากการ
ขยายตัวของชุมชน  และภาค อุตสาหกรรม  การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยเอกสาร 
   จากการศึกษาพบวา  ปจจุบันยังไมมีกฎหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนของเสียอันตรายการแตอยางใด การจัดทําระบบของ
เสียรวมของสวนราชการยังมีไมเพียงพอ และไมประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหามลพิษจากขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเทาที่ควร กฎหมายที่มีอยูไมเอื้ออํานวยประโยชน ไม
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สงเสริมและไมสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนไดเขามาลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหมแตอยางใด เพื่อเปนการแกไขปญหา และขจัดอุปสรรคในการเขา
มาลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหมของ
ภาคเอกชนวิทยานิพนธฉบับนี้  จึงเสนอใหปรับปรุงกฎหมาย  ซ่ึงอาจทําได  3  แนวทาง  ดังนี้ 
   1.  แกไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 โดยสงเสริมดานสิทธิ และเอื้อประโยชนดานการลงทุนใหแกภาคเอกชนที่ไดลงทุนประกอบ
ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหมมากกวาการสงเสริมการลงทุน
ประกอบธุรกิจดานอื่น เนื่อง จากการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหมเปนธุรกิจปกปองสภาพแวดลอม และชวยแบงภาระของภาครัฐ 
   2.  พิจารณาออกกฎหมายเฉพาะระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการ
ของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑที่ใชแลว  เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดเขามาลงทุนประกอบ
ธุรกิจรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และจัดตั้งศูนยรับซ้ือคืนซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวควบคูไปดวยพรอมกัน 

  3.  พิจารณาออกกฎหมายในลําดับรอง โดยออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
นําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม และการตั้งศูนยรับซื้อคืนซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
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ABSTRACT 
    
    At present, Thailand has only 5 facilities of the hazardous waste recycling center, 
waste treatment unit, that have obtained the permission from the Department of Industrial Works 
The rapid increase of waste electrical and electronic equipment is the current problem that 
Thailand is coping with as a consequence of the national economic and industrial development 
direction.  Without a serious and immediate solution to hazardous waste from electrical and 
electronic equipment, the pollution will eventually result in the inestimable cost to the 
environment.  Country development will also be hindered by the great deal of money that the 
government spends on resolving the pollution problem from waste electrical and electronic 
equipment, problem of which is substantially increasing each day. 

This thesis is aimed at studying the process of legislation that supports the 
participation of the general public in the governmental works, especially the involvement in waste 
electrical and electronic equipment management.  The government sector should encourage the 
investment of private sector in the recycling business in order for the existing hazardous waste 
management system to be sufficient for the volume of waste electrical and electronic equipment, 
which tends to increase due to the expansion of community and industrial sector.  The method of 
study is based on the documentary research. 
   The result of this study indicates that there is currently no legal mechanism or direct 
agency responsible for the management of hazardous waste of electrical and electronic 
equipment.  The government sector fails to manage the pollution from waste electrical and 
electronic equipment owing to the inadequacy of effective waste management facilities. Besides, 
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the existing legal provisions are unaccommodating and impeding the investment of the private 
sector in the hazardous waste recycling business. This study finally proposes the amendment to 
the laws or legal provisions to dispose of the hindrance to the investment of the private sector in 
the waste electrical and electronic equipment recycling business as indicated by these three 
following measures: 
   1.  To revise or amend the National Environment Quality Act B.E. 1992 by according 
the private investors who invest in the recycling of waste electrical and electronic equipment 
more rights and benefits as this business helps preserving the environment and alleviating the 
burden of the government sector; 
   2.  To legislate an Act that supports the management of hazardous waste to stimulate 
the investment of the private sector in the waste electrical and electronic equipment recycling 
business, along with the establishment of the recyclable waste buy-back center; and 
   3. To issue subordinate legislation in the form of the ministerial regulations 
prescribing the operation of waste electrical and electronic equipment recycling business and the 
establishment of the recyclable waste buy-back center as stipulated in section 73 of the National 
Environment Quality Act B.E. 1992.     
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

  จากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนาเพื่อยกระดบั
เปนอยูของประชาชนสงผลใหสภาพแวดลอมเกิดการเสื่อมโทรมปญหามลพิษตาง ๆ ตามมาอยาง
มากมาย เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางเสียง มลพิษฝุนละออง มลพิษของกลิ่น มลพิษที่ถูกทิ้งออกมา
จากภาคอุตสาหกรรม และชมุชน กลายเปนของเสียอันตรายที่มีจํานวนมากขึ้น การพฒันาเศรษฐกิจ
ในกวาสองทศวรรษที่ผานมาเกิดการใชสารเคมี และวัตถุอันตรายเพิ่มขึน้อยางมากมายกรมควบคุม
มลพิษไดคาดการณวาปริมาณของเสียอันตรายในป 2544 มีประมาณ 1.68 ลานตัน จํานวนนี้กวารอย
ละ 78 หรือประมาณ 1.31 ลานตัน เกิดจากภาคอุตสาหกรรม อีกรอยละ 22 หรือประมาณ 0.37 ลาน
ตัน เกดิจากชมุชน ของเสียอันตรายสวนใหญกวารอยละ 64 หรือ 1.07 ลานตัน เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล5 โดยจะเหน็ไดจาก บริษัท หางรานที่มคีนทํางานตั้งแต 51 คนขึ้นไปตางมีเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน เครื่องโทรสาร จํานวนเกินรอยละ 50 ซ่ึงถือวาสูงมาก6 ขณะที่
ภาคครัวเรือนพบวามีปริมาณการใชเครื่องโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ทั้งในกรุงเทพฯ และภาคอื่น ๆ ทั้งสวนของพื้นทีเ่ทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร และการเชือ่มอินเทอรเนต็จากจํานวน 1,531,000 และ 709,500 
ตามลําดับในป 2546 เปน 1,948,600 และ 955,800 ตามลําดับ ณ ไตรมาสแรกของป 25477 ขณะที่
จํานวนผูใชโทรศัพทมือถือทั่วประเทศมแีนวโนมเพิ่มมากขึ้น จากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาตใินกลุมประชากรทีม่ีอายุ 6 ป ขึ้นไป พบวาในป 2546 มีผูใชโทรศัพทมือถือรวมกันทั่ว
ประเทศ 12,989,800 เครื่อง จากประชากรทั้งหมด 57,803,900 คน สวนการสํารวจในไตรมาสแรก
ของป 2547 จากประชากร 58,624,600 คน มีผูใชโทรศัพทมือถือทั้งส้ิน 16,546,500 คน8 การเพิ่มขึ้น  
 

                                                 
5  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  (2547).  โครงการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยการ

จัดการของเสียอันตราย (รายงานฉบับสมบูรณ).  หนา 1. 
  6  สุกรานต โรจนไพรวงศ.  (2548).  สถานการณสิ่งแวดลอมไทย 2548.   หนา 341. 
  7   แหลงเดิม. 
  8  แหลงเดิม. 
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ของซากอิเล็กทรอนิกส ช้ินสวนอะไหลตางๆ  เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ ฯลฯ9ถูกตอง 

10 ปริมาณมูลฝอยซ่ึงรวมของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นจากวันละ 39,000 ตันในป 2545 เปนวันละ 47,000 
ตันในป 2554 ทําใหปญหาการจัดการของเสียอันตรายที่คาดการณวาจะเพิ่มมากขึ้นและสําคัญ คือ 
องคประกอบของมูลฝอย ของเสียอันตรายที่เปล่ียนแปลงไปมีความหลากหลายและยากตอการ
จัดการยิ่งขึ้นดวย11 

    ปจจุบันกฎหมายยังขาดมาตรการ  การนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชในการ
สงเสริมการทําธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
ทําใหภาคเอกชนไมสนใจลงทุนการทําธุรกิจ  หากกฎหมายไดใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการ
สงเสริม หรือเอื้ออํานวยประโยชนตอการทําธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสกลับมา 
หมุนเวียนใชใหม (Recycle)  แลวจะสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนประกอบธุรกิจ 
ปญหามลพิษที่เกิดจากขยะอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส จะไดรับการแกไขอยางถูกวิธี 
   ปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีอยู 5 
ฉบับ คือ 

  (1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
   (2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

  (3) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
  (4) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
  (5) พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา  

 พ.ศ.2522 
  ซ่ึงกฎหมายทั้ง  5  ฉบับนี้ เนนมาตรการในเชิงปองกัน ยังขาดมาตรการสงเสริมการนํา

ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ถาหากกฎหมายมี
มาตรการสงเสริมใหนําขยะอุปกรณไฟฟา  และอิ เ ล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)จํานวนขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จะลดนอยลงเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูอยางจํากัดไดถูกตอง ยั่งยืน หากจําเปนก็ตองมีการแกไขกฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม 
 
 
 

                                                 
 9   แหลงเดิม. 
 10  แหลงเดิม. 
 11  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 16. 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษามาตรการของกฎหมายในการสงเสริมการนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส มาหมุนเวียนใชประโยชนใหม (Recycle)  
 1.2.2   เพื่อศึกษาถึงปญหาของกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการนําขยะอุปกรณไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
 1.2.3  เพื่อศึกษาหาแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเสริมการนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ของตางประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย
 1.2.4  เพื่อศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการประกอบธุรกิจนํา
ขยะอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

  ปจจุบันมาตรการของกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวการจัดการขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  เนนการปองกันและกําจัดจากแหลงกําเนิด  ขาดมาตรการสงเสริมการนําขยะ
อุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ของกฎหมาย  ภาครัฐไม
สามารถจัดเก็บไดหมดเกิดการตกคาง  การแกไขปญหาไมประสพผลสําเร็จ  หากกฎหมายมี
มาตรการสงเสริมการใชประโยชนจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการนํากลับมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle)  ปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตกคางจะลดนอยลงเปน
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน เกิดการสรางงาน  สรางรายไดอีกทางหนึ่ง 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
    ใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยจะทําการศึกษาและคนควาจากหนังสือ 
ตํารา บทความ รายงาน การวิจัย บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงใน
การดําเนินการวิเคราะหปญหาอุปสรรคพรอมทั้งเสนอความคิด และขอเสนอแนะ 
 
1.5. วิธีดําเนินการศึกษา 
   ศึกษาเฉพาะ  กฎระเบียบ  บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการนําขยะอุปกรณไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) อยูในปจจุบัน เชน พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนตน 
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และนํามาปรับปรุงแกไข  เพื่อประยุกตใชสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลับนํามาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ในปจจุบัน 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ไดทราบถึงมาตรการของกฎหมายในการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เกิดการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ลดปญหาขยะพิษ 
          1.6.2  ไดทราบถึงปญหา  อุปสรรคของการสงเสริมใหนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส กลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 

  1.6.3  ไดทราบถึง  หลักเกณฑ  วิธีการสงเสริมใหนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
กลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ของตางประเทศ  เปรียบเทียบกับประเทศไทย  

  1.6.4  เพื่อเปนแนวทางเสนอใหมีการออกกฎหมายใหม  หรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย 
DPU
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ที่มา  เหตุผล แนวความคิดทางทฤษฎีความสําคัญของการนํามาตรการกฎหมาย 
มาใชสงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
 

2.1 ท่ีมา และสาเหตุของปญหา 
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในดานตาง ๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ

ไดใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท โทรสาร เครื่องใชไฟฟา ในการสื่อสารสําหรับภาคครัวเรือน
การใชเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  เครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เหลานี้เมื่อหมด
สภาพการใชงานจะถูกทิ้งออกมายังสถานที่ทิ้งขยะสาธารณะปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปโดยขาด
การคัดแยกกอใหเกิดมลพิษกระทบสิ่งแวดลอมเมื่อไดรับการกําจัดที่ไมถูกตอง4  ขยะบางชนิดกําจัด
ไดยาก ตองใชเทคโนโลยีโดยตรงในการกําจัด  อาจกลาวไดวาขยะบางประเภทสามารถยอยสลาย
ไดเองตามธรรมชาติ บางประเภทยอยสลายเองตามธรรมชาติไมไดตองใชเทคโนโลยีในการกําจัด 
ซ่ึงมีผูใหนิยามความหมายของขยะเอาไว ดังนี้ 
   ขยะ หมายถึง ส่ิงของที่เหลือจากการใชประโยชนจากกิจกรรมการบริโภคของมนุษย
และจากกระบวนการผลิตของภาคการผลิตตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญจะอยูในรูปขยะของแข็งที่มีความชื้น
ปะปน มาดวย ขยะอาจจะประกอบไปดวยเศษอาหาร เศษผา เศษแกว กระปอง พลาสติก โลหะ 
ขี้เถา หรืออ่ืน ๆ ที่แตกตางกันออกไปตามแหลงที่มา5 
   กองอนามัย และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข ใหนิยามความหมาย ขยะ หมายถึง 
เศษของเหลือใช หรือของที่ใชแลวทิ้ง ในรูปของอินทรียสาร รวมถึงสิ่งปฏิกูล ส่ิงสกปรกโสโครก 
และส่ิงที่มีกลิ่นเหม็น6  
   มูลฝอยในทีน่ี้ หมายถึง ขยะทั่วไปซึ่งเกิดจาก  หรือเหลือจากการใช  การอุปโภค  บริโภค 
ของมนุษยในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเกดิจากกระบวนการผลิตสินคา หรือเกิดจากธรรมชาติก็ตาม 

                                                 
 4  แหลงเดิม.  หนา 341. 
  5  วรนุช  อุษณกร.  (2547).   รอบรูเร่ืองสิ่งแวดลอม.   หนา 104. 
 6  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  (2547).  กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม.  หนา  379. 
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หิน ดิน กรวด ทราย กิ่งไม ใบไม7 
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัตินิยามความหมายของขยะไวใน
มาตรา 48 วา “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ  เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถามูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เล้ียงสัตว หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายตอชุมชน 
   จากการศึกษาอาจกลาวโดยสรุปไดวา  ขยะ หมายถึง ส่ิงของจากการเหลือใชจาก
กระบวนการผลิต การบริโภคของมนุษยในชีวิตประจําวัน หรือที่เกิดจากธรรมชาติในรูปของ
อินทรียสาร ส่ิงปฏิกูล ส่ิงสกปรกโสโครก มีกล่ินเหม็น รวมถึง เศษวัสดุอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลักษณะแตกตาง
กันออกไปตามแหลงที่มาบางชนิดเปนของเสีย และบางชนิดเปนของเสียอันตราย9 (Hazardous 
waste) ซ่ึงการจะแบงแยกวา ขยะประเภทใดจัดเปนขยะของเสียที่เปนอันตรายนั้นมีความสําคัญและ
จําเปนตองกําหนดความชัดเจนถึง ลักษณะ ชนิด ประเภทขยะ  เพื่อกําหนดขอบเขตการบังคับใช
กฎหมาย และการแบงแยกประเภทของขยะ  

  สําหรับการจะกําหนดวาอะไรที่เปนของเสีย (waste) และอะไรที่เปนของเสียอันตราย 
(hazardous waste)  เปนปญหาที่สําคัญในเชิงกฎหมาย  ซ่ึงใชในการควบคุมประเภทของเสีย ความ
ชัดเจน หรือไมชัดเจนที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายดวย  

  ปจจุบันพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึง
เปนกฎหมายแมบท ดานการจัดการสิ่งแวดลอมไมมีบทบัญญัตินิยามความหมายของเสียอันตรายที่
ครอบคลุมถึงขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขณะที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ซ่ึงเปนกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญก็ไมมีบทบัญญัตินิยามความหมาย
ของเสียอันตรายที่ครอบคลุมถึงขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชนกัน   

อยางไรก็ตามการกําหนดใหขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนของเสียอันตราย
นั้น ประเทศไทยไดอาศัยอํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 คือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ.254610 ซ่ึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 18 วรรคสองของพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 กําหนดบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายโดยแบงออกเปน บัญชี ก. และบัญชี ข. แนบ

                                                 
 7  สุกรานต  โรจนไพรวงศ.  หนาเดิม.  

8  มาตรา  4  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, 2550, 1 มิถุนายน  :  1 
9  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.   หนา 2 . 
10  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย.  ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 102 ตอน

พิเศษ 113 ง. ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 
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ทายประกาศฯ บัญชี ก. ประกอบดวยวัตถุอันตรายที่ใชในการผลิต นําเขา สงออก และมีไวใน
ครอบครองตองแจงและขออนุญาตจากหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบ สวนบัญชี ข. ประกอบดวย
ของเสียที่จัดเปนวัตถุอันตรายรวม 14 ชนิด ในจํานวนนี้รวมถึงของเสียเคมีวัตถุ 61 ชนิด และ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวประเภทตาง ๆ ตลอดจนชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
ดังกลาว ทั้งหมดจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซ่ึงผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง
ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน  ตัวอยางของเสียอันตรายเหลานี้ ไดแก11 

  “.................................................................................................................................” 
  29) เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เชน ตูเย็น โทรทัศน วิทยุ 

เครื่องเลนวีดีทัศน เครื่องเลนเทปบันทึกเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา เครื่องอบผา หมอหุง
ขาวไฟฟา กาตมน้ําไฟฟา เครื่องไมโครเวฟ เตาอบไฟฟา เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรสาร เครื่อง
รับสงโทรสาร เครื่องคํานวณ เครื่องพิมพดีดไฟฟา เครื่องส่ือสารเคลื่อนที่ เครื่องพิมพดีด และตู
เกมสไฟฟา เปนตน โดยมีอุปกรณไฟฟาหรือช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสประกอบอยู ซ่ึงสามารถนํามา
จําหนายใชซํ้าดัดแปลง ซอมแซม ปรับปรุง แปรสภาพ คัดแยก เพื่อนํามากลับมาใชงานไดอีก
ภายหลังผานกระบวนการดังกลาว หรือเพื่อการทําลาย 

  30) ช้ินสวนอุปกรณหรือสวนประกอบเครื่องใชไฟฟาที่ใชแลวตามขอ (29)  
  ซ่ึงไมไดกําหนดไวในกฎหมายแมบทที่ใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอม แตเปนการ

บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมวัตถุอันตรายที่ใชในการประกอบ
กิจการโรงงาน 

  สําหรับในตางประเทศ เชน  สหภาพยุโรป จะมีกฎหมาย  2  ฉบับ สําหรับใชบังคับกับ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนการเฉพาะ คือ 
   - Directive 2002/95/EC วาดวยการจัดการใชสารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 
   - Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (weee) 
ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546  เปนกฎหมายกําหนดหนาที่ใหผูผลิตเครื่องใช หรืออุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ตองเก็บและรับคืนผลิตภัณฑของตนเองเพื่อนําไปกําจัด12 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย คือ Resource 
conservation and Recovery Act  (หรือเรียกยอ ๆ วา RCRA) ไดบัญญัตินิยาม “ของเสียอันตราย” 
เอาไววา หมายถึง “....ของเสียที่เปนของแข็ง (solid waste) หรือของเสียที่เปนของแข็งประกอบเขา

                                                 
 11  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เลมเดิม.  หนา 9-11. 

12  แหลงเดิม. 
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ดวยกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากปริมาณความเข็มขน หรือคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี หรือการ
กอใหเกิดการติดเชื้อ (physical, chemical or infectious characteristics) อาจกอใหเกิดผล คือ (1) เปน
สาเหตุ หรือมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดอัตราการตายมากขึ้น หรือกอใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรง ซ่ึงมิ
อาจแกไขใหคืนดีได หรือ (2) กอใหเกิดอันตรายมากในทันที หรือมีศักยภาพที่กอใหเกิดอันตราย
ดังกลาวตอสุขภาพของมนุษย หรือตอส่ิงแวดลอมเมื่อไมไดมีการบําบัด เก็บรักษา ขนสง หรือกําจัด 
หรือจัดการโดยวิธีการอื่นอยางเหมาะสม” 

  จากการศึกษาพบวา  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดขอบเขตการบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะกําหนด
นิยามความหมายของเสียที่ถือวาเปนของเสียอันตรายเอาไวในกฎหมายเฉพาะเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายโดยเฉพาะ   

  สําหรับในประเทศสหภาพยุโรป ไดบัญญัตินิยามความหมายของเสียอันตรายโดยให
ครอบคลุมถึงขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเอาไวในกฎหมายเฉพาะเชนกันเพื่อ
ความชัดเจน และเกิดความสะดวกในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 

  ขณะที่ประเทศไทยใหนิยามความหมายของวัตถุอันตรายที่ครอบคลุมถึงขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ไวในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ตามประกาศของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 โดยบัญชีแนบทายประกาศ 
บัญชี ข กําหนดใหอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และวัสดุอุปกรณดังกลาวนั้น เปนวัตถุอันตราย 
ซึ่งแตกตางกับตางประเทศ ที่กําหนดเอาไวในกฎหมายเฉพาะเพื่อความชัดเจนในการบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 

  อยางไรก็ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีสวนที่เหมือนกับกฎหมาย
ตางประเทศ คือ  ความชัดเจนของประกาศไดครอบคลุมถึงขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงสามารถจะกําหนดความชัดเจนและขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายไดเชนกัน 

  ดังนั้นเพื่อใหกลไกในการบังคับใชกฎหมาย มีการเชื่อมโยง เกิดความสะดวกในการ
จัดการสิ่งแวดลอม จึงควรที่จะบัญญัตินิยามความหมายของเสียอันตรายที่ครอบคลุมถึงขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเอาไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทที่มีวัตถุประสงคใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอม  ในขณะที่
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการควบคุมวัตถุอันตรายท่ี
นําเขามาประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนกฎหมายละฉบับกัน และไมใชเปนกฎหมายแมบทใน
การจัดการดานสิ่งแวดลอม  ถาหากไดมีการบัญญัติไวในกฎหมายที่ถูกตองตามวัตถุประสงคแลวจะ
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สงผลดีตอการบังคับใชกฎหมาย สรางความชัดเจนใหแกผูเกี่ยวของ ปญหาสิ่งแวดลอมจะไดรับการ
แกไขอยางถูกตองตรงตามกฎหมายแมบทที่ใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

  สําหรับการเกิดขึ้นของของเสียอันตรายนั้นโดยทั่วไป สามารถแบงแหลงกําเนิดที่สําคัญ
ได 4 แหลง มีความแตกตางกันในดานชนิด ลักษณะ ปริมาณ จํานวน อยางชัดเจน คือ 

  1)  แหลงกําเนิดของเสียจากชุมชน13 
  จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การบริโภคปจจัยในการดํารงชีพยอมเพิ่มมากขึ้นตาม
แนวทางเดียวกัน ส่ิงของตาง ๆ ที่เกิดจาก การบริโภคอุปกรณเทคโนโลยี การประกอบกิจกรรม การ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการดําเนินชีวิตกอใหเกิดของเสียอันตรายจากแหลงชุมชนที่พักอาศัยมาก
ขึ้น  ของเสียอันตรายจากแหลงกํา เนิดประเภทนี้ไดแก  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่  แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช เศษกรองจากที่เคลือบสารน้ํายาทําความสะอาด 
อุปกรณดูแลรักษารถยนต เคมีภัณฑ และเครื่องสําอางที่เสื่อมคุณภาพแลว ซากรถยนต ซาก
เครื่องปรับอากาศ ซากโทรทัศน ซากเครื่องเสียง เปนตน ซากเหลานี้เมื่อขาดการคัดแยก และถูกทิ้ง
ปะปนกับขยะทั่วไปทําใหยากตอการกําจัด แหลงกําเนิดของเสียอันตรายชุมชน แบงได ดังนี้  
   (1)  แหลงกําเนิดของเสียจากบานพักอาศัย 
       ของเสียที่เกิดจากภาคครัวเรือนหรือบานพักอาศัยของชุมชนเกิดจากการ
บริโภคภายในครัวเรือน หรือบานพักอาศัย เชน ครัวเรือน หรือบานพักอาศัยที่มีตูเย็นไวใช เมื่อตูเย็น
หมดสภาพ หรือเสียจะถูกทิ้งปะปนออกมาของเสียประเภทอื่น ๆ 
   (2)  สถานที่ทําการ 
      ของเสียอันตรายที่ถูกทิ้งจากที่ทําการตาง ๆ จะมีลักษณะขึ้นอยูกับประเภท
สถานที่ทําการนั้น ๆ เชน สถานที่ทําการของสวนราชการกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ิน สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานที่ทําการเอกชน เชน โรงแรม สถานที่จัดประชุม ของเสีย
ที่ถูกทิ้งสวนมากเปนอุปกรณ เครื่องใชจากสถานที่ทําการนั้น เชน อุปกรณเครื่องถายเอกสาร หลอด
ไฟฟา เปนตน 
   (3)  สถานที่จัดประชุม หรือสันทนาการ 
      ของเสียอันตรายที่ถูกปลอยทิ้งออกมาจากสถานที่จัดประชุมสัมมนาอยางเชน 
โรงแรม อาคารสถานที่ประชุมของบริษัทฯ ซ่ึงตั้งอยูตามสถานที่แตกตางกันออกไป ของเสีย
อันตรายที่ถูกทิ้งออกมาสวนมากจะไดแก เศษกระปอง ขวดเครื่องดื่ม ถานไฟฉาย เปนตน 
   (4)  สถานที่บริการของเอกชน 

                                                 
13   อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  เลมเดิม.  หนา 409. 
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    ของเสียอันตรายที่ถูกปลอยทิ้งออกมาจากสถานที่บริการเอกชนซึ่งใหบริการ
ทั่วไป เชน ศูนยการคา ซุปเปอรมาเก็ต รานอาหาร โรงภาพยนตร สถานที่ตากอากาศของเสีย
อันตรายที่ถูกทิ้งออกมาจากสถานที่เหลานี้สวนใหญจะไดแก บรรจุภัณฑที่ใชในการบรรจุอาหาร 
ขวดน้ําดื่ม ขวดน้ําอัดลง กลองบรรจุอาหาร เปนตน 

  2)  แหลงกําเนิดของเสียจากอุตสาหกรรม 
 ของเสียอันตรายที่ ถูกทิ้งออกจากภาคอุตสาหกรรมจะเปนของเสียที่ เกิดจาก
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม และอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสวนใหญมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมโลหะ
ขั้นพื้นฐานที่พบวามีจํานวนมากที่สุด คือ วัสดุกรองและกากตะกอนจากการบําบัด รองลงมา คือ 
เชื้อเพลิง น้ํามัน และไข และสารประกอบอนินทรียของเหลว สวนของเสียที่มีปริมาณนอยไดแก 
เศษจากการดอง เชน การดองกรด และแชกรด และสารเคมีละเอียด และไบโอไซด14 ซ่ึงแนวโนม
ของอิเล็กทรอนิกสจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปและยังไมมีระบบกําจัดของประเภทนี้ในประเทศไทยจึง
จําเปนตองสงไปกําจัดที่สิงคโปร ทําใหรัฐตองเสียคาใชจายในการกําจัดสูงขึ้น15 
   3)  แหลงกําเนิดของเสียจากเกษตรกรรม 
 ของเสียอันตรายจากเกษตรกรรมจะเปนของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม
เกษตรกรรม ไดแก ฟารมเลี้ยงสัตวชนิดตาง ๆ เชน วัวนม หมู วัวเนื้อ ฟารมพืช และขาวโพด ไร นา 
ที่มีการนําของวิทยาการทางเทคโนโลยีไปปรับใชในการทําเกษตรกรรม การทําเกษตรในปจจุบันมี
การใชสารเคมีและเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวยในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ของเสียอันตราย
จากภาคเกษตรกรรมนี้ ไดแก ยาปราบศัตรูพืช ปุยเคมี รวมท้ังภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลวถูกทิ้งสู
ส่ิงแวดลอมโดยไมไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี ตลอดจนสารตกคางในพืชผักและเนื้อสัตวตาง ๆ16 
   4)  แหลงกําเนิดของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล 
  ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาลจัดวาเปนของเสียอันตรายที่มีอันตรายมากตอ
มนุษย เนื่องจากเปนของเสียอันตรายที่มี เชื้อโรคปะปนอยูหลากหลายชนิดที่ เกิดจากการ
รักษาพยาบาลคนปวย สถานพยาบาลเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อที่ถือวาเปนของเสียอันตราย
อยางหนึ่ง ตัวอยางเชน เนื้อเยื่อ อุจจาระ เลือด หนอง อุปกรณที่ใชในการรักษาผูปวยตลอดจน

                                                 
14  สุกรานต  โรจนไพรวงศ.  เลมเดิม.  หนา  248. 

 15  วรนุช  อุษณกร.  เลมเดิม.  หนา 126. 
 16   อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.   เลมเดิม.  หนา 410. 
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เครื่องใชของผูปวย17 ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาลจะรวมทั้งเศษวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่
เหลือใชจากการเรียนการสอนตามสถานศึกษาดังกลาวดวย18 

  จากการคาดการณของกรมควบคุมมลพิษไดประมาณการวาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั่ว
ประเทศในป พ.ศ. 2546 มีจํานวน 22,500 ตัน สวนป พ.ศ. 2547 มีประมาณจํานวน 22,700 ตัน19 

   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงเกิดจากของเสียอันตราย20 
   ของเสียอันตรายกอใหเกิดมลพิษที่มีผลเสียหายหลายประการมากเกินกวาที่จะประเมิน
คาความเสียหายได ผลกระทบในดานลบตอส่ิงแวดลอม แบงได ดังนี้ คือ 
   1)  ทรัพยากรทางกายภาพ 
   (1)  คุณภาพน้ํา 
       ผลกระทบตอคุณภาพน้ําแยกออกเปน คุณภาพน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําใตดิน 
แหลงที่มาของเสียอันตรายที่ทําใหเกิดการปนเปอนของน้ําใตดิน คือ หลุมฝงกลบขยะชุมชน และ
หลุมฝงกลบของเสียอุตสาหกรรม (municipal and industrial landfill) บอเกราะ (septic tank) 
การเกษตรกรรม การลักลอบการทิ้ง (illegal damping) ของเสียในที่สาธารณะ เปนตน คุณภาพน้ําใต
ดินมีความสําคัญอยางยิ่ง ผลกระทบการปนเปอนของน้ําใตดินตอสุขภาพมนุษย และส่ิงแวดลอม
ขึ้นอยูกับอุทกวิทยาของพื้นที่แบบการไหลของน้ําใตดิน ระดับการไดรับสารปนเปอน (degree at 
exposure) จากน้ํามือมนุษย เปนตน ผลการศึกษาทางดานพิษวิทยาของสารประกอบอินทรีย 
(organic compounds) แสดงผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมนุษยไดรับสารในปริมาณมากอยางเฉียบพลัน 
(acute exposure to high concentration) คือ คล่ืนไส เวียนศีรษะ ตาพรา สวนอาการที่เกิดขึ้นเมื่อ
ไดรับสารเหลานี้ในปริมาณต่ํา คือ การทํางานของระบบประสาทผิดปกติ และผิวหนาเปนแผลงาย
รวมทั้งการเกิดมะเร็งผลการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําผิวดินอันเนื่องมาจากของเสียอันตราย
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษยที่ปลอยของเสียอันตรายลงแหลงน้ําธรรมชาติ เชน น้ําฝนที่ไหลผาน
พื้นที่ ตาง ๆ เชน พื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใชสารเคมี และยากําจัดศัตรูพืช ซ่ึงจะนําสารอันตราย
เหลานี้ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ของเสียจากเรือหรือกิจกรรมตาง ๆ บนเรือ เชน น้ํามันเครื่องที่ปลอย
ลงสูแมน้ํา ฯลฯ โดยไมไดผานการบําบัด ของเสียอันตรายจากบานเรือนที่ทิ้งลงสูแมน้ํา เปนตน การ
ปนเปอนของน้ําผิวดินจากของเสียอันตรายกอใหเกิดมลพิษทางน้ําที่ทําใหสัตวน้ําตายอีกดวย จาก

                                                 
17  อํานาจ  วงศบัณฑิต.  เลมเดิม.  หนา  352. 

  18  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.   หนาเดิม. 
 19  สุกรานต  โรจนไพรวงศ.  เลมเดิม.  หนา  340. 
 20  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา  35-39. 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ แมน้ําหลัก 49 สายของประเทศไทย พบวา
รอยละ 40 ของแมน้ําที่ทําการตรวจสอบมีคุณภาพอยูในเกณฑดี 
    (2)  คุณภาพอากาศ 
        แหลงมลพิษทางอากาศจากของเสียอันตราย  ทําใหคุณภาพของอากาศ
เปลี่ยนแปลง คือ เตาเผาขยะชุมชน เตาเผาอุณหภูมิสูงของโรงงานที่ใชขยะอันตรายเปนเชื้อเพลิงการ
เผาขยะทั่วไปตามบานเรือน การเผาของเสียอันตรายทําใหเกิดกาซตาง ๆ ขึ้นอยูกับองคประกอบของ
ของเสียอันตรายท่ีเผา คือ ปริมาณฝุนละออง (particulate matters, PM) กาซซัลเฟอรไดออกไซด
(SO2) กาซของออกไซดของในโตรเจนในรูปของกาซไนโตรเจนออกไซด (NO2) กาซไฮโดรเจน
คลอไรด (HC1) และสารประกอบไดออกซิน (dioxins) และฟูราน(furans) ปรอท (mercury) การเผา
ของเสียโดยทั่วไปในที่เปดยอมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศในปริมาณและชนิดที่มากกวา เพราะไมมี
เครื่องควบคุมมลพิษแตละชนิดตางมีผลตอส่ิงแวดลอม ฝุนละอองและกาซพิษจะแขวนลอยอยูใน
อากาศเขาสูมนุษยโดยการหายใจบางชนิดจะคอย ๆ ตกลงสูพื้นดินและเกาะอยูบนใบไมสะสมใน
ดินและน้ํา เมื่อฝนตกก็จะเกิดกระบวนการชะลางทําใหรวมตัวกับน้ําฝนตกลงสูพื้นดินและแหลงน้ํา 
   2)  ทรัพยากรทางชีวภาพ 
  ผลกระทบของเสียอันตรายที่มีตอทรัพยากรทางชีวภาพ หมายถึง ผลกระทบที่มีตอ
ระบบนิเวศทางบก และทางน้ํา ดังนี้ 
  (1)  ระบบนิเวศทางบกรวมถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว จุลินทรียที่มี
แหลงอาศัยอยูบนบก เมื่อส่ิงแวดลอมไมวาจะเปน อากาศ ดิน หรือน้ําไดรับการปนเปอนยอมสงผล
กระทบตอส่ิงมีชีวิตแตละชีวิตและสงผลตอระบบรวมในที่สุด เชน พืชที่อยูในพื้นที่ที่มีการปนเปอน
ของเสียอันตราย พืชจะมีการดูดมลสาร (uptake pollutant) ในการเจริญเติบโตเมื่อสัตวมากินพืชก็จะ
ไดรับสารเขาไปสะสมในรางกาย 
  (2)  ระบบนิเวศทางน้ํา จะไดรับผลกระทบในลักษณะการถายสารพิษที่มีรูปแบบ
เชนเดียวกันเมื่อแหลงน้ําซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําถูกปนเปอนจากของเสียอันตรายจะทําให
ส่ิงมีชีวิตในน้ําตั้งแต สาหราย สัตวหนาดิน (benthos) ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก เชน แพลงคตอนพืช และ
สัตว (phytoplankton and zooplankton) ซ่ึงเปนอาหารของสัตวน้ําไดรับสารพิษ เมื่อสัตวน้ํากินสิ่ง
เหลานี้เขาไปก็จะสะสมในรางกาย ถาปริมาณที่สะสมมากพอก็จะทําใหตาย ซ่ึงมนุษยหรือส่ิงมีชีวิต
อ่ืน ๆ บริโภคสัตวน้ําที่มีสารพิษสะสมอยูสารเหลานั้นก็จะเขาสูผูบริโภคขั้นสุดทายในปริมาณที่
สูงขึ้นเรื่อย ๆ (bioaccumulation) ตามลําดับขั้นของการบริโภค (tropic level) ในหวงโซอาหาร 
(food chain) นอกจากการที่แหลงน้ําปนเปอนกับสารพิษยังเปนการทําลายวงจรชีวิตของสัตวน้ําทํา
ใหการสืบพันธุเกิดการเปลี่ยนแปลง และยังเปนการทําลายการแพรพันธุของสัตวน้ําอีกทางหนึ่งดวย 
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   3)  คุณคาการใชประโยชน 
   ผลกระทบจากของเสียอันตราย ทําใหการนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชนลดนอยลง
เมื่อเกิดมีการปนเปอนของเสียอันตรายในระดับเกินคามาตรฐาน หรือคาธรรมชาติ  การดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ บนพื้นที่นั้นตองหยุดลง และที่ดินนั้นไมควรมีการใชประโยชนจนกวาจะมีการฟนฟู
ใหกลับสูสภาพปกติ เพราะผูที่เขาไปประกอบกิจกรรมบนพื้นที่เสี่ยงตอการไดรับมลสารไมโดยตรง
ก็โดยออม สวนการใชประโยชนจากแหลงน้ํา เชน การปนเปอนของสารพิษในแหลงน้ําทําใหการ
ใชประโยชนจากแหลงน้ําลดนอยและไมควรใชประโยชนจากแหลงน้ํานั้น จนกวาจะมีการฟนฟู
แหลงน้ําใหกลับสูสภาพปกติทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเข็มขนระดับการปนเปอนของสารพิษจากของเสีย
อันตราย อาจทําใหหยุดกิจกรรมตาง ๆ ลง เชน การนําน้ํามาใชทําน้ําประปา การจับสัตวจากแหลง
น้ํา  เปนตน 
   4)  คุณภาพชีวิตของมนุษย 

  ของเสียอันตรายสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษย คือ ผลกระทบทางสังคม

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เปนผลสืบเนื่องมาจาก การใชประโยชนจากทรัพยากรไดลดนอยลงทําให

ขาดรายไดสงผลกระทบตอสภาพทางเศรษฐกิจ และความเปนอยูในดานชีวอนามัยของมนุษย ของ

เสียอันตรายเขาสูรางกายมี 3 ทาง คือ ทางปาก โดยการรับประทาน ดื่มน้ํา ที่มีการปนเปอน หรือ

อาหารที่มีสารพิษสะสมอยูซ่ึงถือวาเปนการไดรับทางออม หรืออาจไดรับโดยการบริโภคโดยตรง 

จมูก โดยการหายใจสูดอากาศที่มีฝุนละอองขนาดเล็กหรือละอองที่มีสารอันตรายปนเปอนอยูทางตา 

และผิวหนังโดยการสัมผัสสารอันตราย   

    จากการศึกษาพบวา  ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เปนของเสีย

อันตรายอยางหนึ่งที่กอมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม  เนื่องจากซากของขยะอุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวนั้นจะประกอบดวยวัสดุหลายประเภท ซ่ึงบางประเภทยังมีคุณประโยชน

สามารถนํามาหมุนเวียนใชใหมได และบางประเภทตองกําจัดดวยวิธีการที่ถูกตองหากไมเชนแลว

จะเกิดมลพิษที่ อันตรายตอส่ิงแวดลอมและมนุษย  ดังนั้นเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี ควรนําขยะอุปกรณไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว มาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  ใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา ตอ

สภาพแวดลอมของประเทศ 
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2.2  การสงเสริมการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) 
  เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงผลใหมี

การขยายตัวของภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มมากขึ้น การบริโภคเครื่องใชไฟฟา และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส บรรจุภัณฑ ตาง ๆ เชน ทีวี ตูเย็น กาตมน้ํารอน หมอหุงขาวไฟฟา เครื่อง
คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ โทรศัพทตั้งโตะ  เครื่องถายเอกสาร ของภาคครัวเรือน  และ
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
ส่ิงของเหลานี้เมื่อใชงานไมได หรือหมดอายุการใชงานแลวจะถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปออกมาสู
สถานทิ้งขยะสาธารณะโดยขาดการคัดแยก ซ่ึงแบงออกได 2 ประเภทใหญ ดังนี้ คือ 

  1)  ขยะที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 
  ขยะประเภทนี้ สามารถยอยสลายไดเองตามกระบวนการยอยสลายทางธรรมชาติ
หากไมจัดเก็บใหถูกสุขลักษณะ จะสงกลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรค ตลอดจน
กลายเปนแหลงหากินของพาหนะสัตวนําโรค เชน หนู แมลงสาป แมลงวัน ขยะประเภทนี้สามารถ
นําไปใชประโยชนไดอีก เชน การนําเอาไปทําเปนปุยหมัก หรือนําเอาไปหมักเปนน้ําชีวภาพ ขยะ
พวกนี้สวนใหญจะถูกทิ้งออกมาจากภาคครัวเรือน เชน เศษอาหาร เศษใบไม เศษกระดาษ เปนตน 
   2)  ขยะที่ไมยอยสลายไดตามธรรมชาติ 
  ขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ จะถูกทิ้งออกมาจากภาคครัวเรือน
และภาคอุตสาหกรรม เชน ภาชนะบรรจุภัณฑอาหาร กระปองเครื่องดื่ม ขวดน้ํา ซากเครื่องใชไฟฟา 
ทีวี ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ ซากเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทตั้งโตะ
โทรศัพทมือถือ เครื่องถายเอกสาร ซากรถยนต เปนตน ซ่ึงมีจํานวนมากขึ้น ส่ิงเหลานี้ไมยอยสลาย
ไดเองตามธรรมชาติ  เมื่อหมดสภาพหรือครบกําหนดอายุการทํางาน จะถูกทิ้งเปนซากขยะ
อิเล็กทรอนิกสปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป หากไมมีระบบบริหารจัดการอยางถูกตองแลวจะ
กลายเปนของเสียอันตรายที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ 

  จากการคาดการณของกรมควบคุมมลพิษ ในป พ.ศ.2546 ประเทศไทยมีอัตราการเกิด
ของขยะของเสียอันตรายทั่วประเทศไทยจํานวน 1.8 ลานตัน เปนของเสียอันตรายที่เกิดจากภาค
ชุมชนประมาณ  400,000 ตันโดยกวารอยละ  50 หรือประมาณ  206,000 ตัน  พบในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง ซ่ึงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจากป พ.ศ. 2545 ในอัตรารอย
ละ 1.5 ขณะที่ป พ.ศ. 2547 ปริมาณของเสียอันตรายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากป พ.ศ.2546 อัตรารอย
ละ 1 ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ตัน หรือรอยละ 0.75 สวนของ
เสียอันตรายซึ่งเกิดจากภาคชุมชนเพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ตัน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 2 ซ่ึงของเสีย
อันตรายสวนใหญกวารอยละ 60 ของปริมาณที่เกิดขึ้น หรือประมาณ 1 ลานตัน เกิดขึ้นในเขต
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กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นแบงออกเปน ขยะติดเชื้อ และขยะ
อิเล็กทรอนิกส ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมในอัตรารอยละประมาณ 75-80 อีกประมาณรอยละ20-25 
เกิดจากภาคครัวเรือน ซ่ึงแบงแยกตามลักษณะของเสียอันตราย ดังนี้21 

  1)  ขยะติดเชื้อ เปนขยะที่เกิดจากสถานพยาบาล ซ่ึงในป 2546 ปริมาณขยะมูลฝอยติด
เชื้อทั่วประเทศมี 22,500 ตัน ในป 2547 มีประมาณ 22,700 ตัน โดยสวนใหญ คือกวารอยละ 30 
เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   2)  ขยะอิเล็กทรอนิกส คือ ซากอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่
หมดสภาพการทํางาน หรือครบกําหนดอายุการทํางานแลวถูกทิ้งออกมาสูสาธารณะ  
   ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนของเสียอันตรายที่สรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใตนโยบายและแผนสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 รัฐบาลมีนโยบายในการปองกันและขจัดมลพิษจากของเสีย
อันตรายที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น ภายใตแผนการสงเสริมสนับสนุน ดังนี้22 
   1) ใหทําการศึกษาวิจัย พัฒนา ระบบ รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดของ
เสียอันตราย เพื่อลดปริมาณของเสียอันตราย 
   2)  สงเสริมใหใชเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถนําของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนไดอีก 
   3)  สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทและเปดโอกาสใหสามารถลงทุน 
หรือเขามีสวนรวมการลงทุนในการกําจัดของเสียอันตรายไดทุกขั้นตอน 

  ภายใตนโยบายการปองกันและขจัดมลพิษ ตามแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ของรัฐบาล เปนแผนลดการเพิ่มขึ้นของของเสียอันตรายให
นอยลง สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาดวยการนําเอาของเสีย
อันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน เพื่อลดการเกิดของของเสียอันตราย
และแกไขปญหามลพิษที่ เกิดจากของเสียอันตรายใหลดนอยลงอยางไดถูกวิธี เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม มีผลดีตอประชาชนและภาพพจนของประเทศโดยรวม 

  จากการศึกษาพบวา  ภายใตนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2540-2559  รัฐบาลไดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําเอาของเสียอันตราย
กลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหภาคเอกชนไดเขามีสวนรวมใน
การกําจัดของเสียอันตราย นับวาเปนแนวทางที่ดีตอการสงเสริมการลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะ

                                                 
 21  สุกรานต  โรจนไพรวงศ. เลมเดิม.  หนา 327. 
 22   http : // www. pcd. go . th. 
สืบคนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548.  
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อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ให
เกิดประโยชน เกิดการสรางงาน และจางแรงงานในกระบวนการประกบทูกิจ แบงเบาภาระของ
ภาครัฐในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ประหยัดเงินงบประมาณของแผนดิน ซ่ึงการลงทุนประกอบ
ธุรกิจการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ของ
ภาคเอกชนจะมีความคลองตัวดีกวาสวนราชการเนื่องจากไมติดขัดกับกฎระเบียบ มีเงินทุน และ
บุคลากรที่มีประสบการณ ความชํานาญมากกวาภาครัฐ ขณะที่ภาครัฐมีขอจํากัดในดานงบประมาณ 
และบุคลากรที่ขาดความชํานาญ  ดังนั้นการสงเสริมใหภาคเอกชนซึ่งมีความพรอมมากกวาภาครัฐ
ไดเขามาลงทุนในระบบการกําจัดของเสียนับวามีความเหมาะสมกวาการที่ภาครัฐจะเขาดําเนินการ
เองเนื่องยังขาดความพรอม 

  รูปแบบการสงเสริมการหมุนเวียนใชประโยชน (Recycle) จากขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

  การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปน
วิธีการที่ลดมลพิษจากแหลงกําเนิดใหนอยลงไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ซ่ึง
การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) สามารถแบง
รูปแบบการสงเสริมได ดังนี้ 

  1)  ระดับทองถ่ิน 
    ทองถ่ินนับเปนสวนหนึ่งของแหลงกําเนิดขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่
เกิดจากภาคครัวเรือน เชน เครื่องซักผา ทีวี ตูเย็น เตารีด คอมพิวเตอรภายในบานเศษกระดาษ เศษ
ขวด เศษแกว กระปอง ภาชนะบรรจุภัณฑตาง ๆ เปนตน  หากสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินเกิด
ความรู ความเขาใจในอันตรายที่เกิดจากมลพิษของขยะ คุณคา ประโยชน ใชหลักการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูนําชุมชน องคกรภาครัฐ บุคลากรในทองถ่ิน ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือของประชาชน
เปนผูนํา เชน สงเสริมประชาชนทําการคัดแยกขยะกอนทิ้ง สงเสริมประชาชนใชบรรจุภัณฑหรือ
ภาชนะที่เปนวัสดุธรรมชาติ สามารถนํากลับมาใชไดใหม สงเสริมการดัดแปลงใหเกิดมูลคา เชน 
การนําเอาเศษกระปองมาดัดแปลงเปนกระถางปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่การใชประโยชนใหมากขึ้น
ทัศนียภาพเกิดความสวยงามตามมา  
   2)  ระดับองคกร 
  องคกรเอกชนมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ  และการพัฒนาประเทศ 
ขณะเดียวกันไดกอใหเกิดของเสียอันตรายดวย เชน ภาคอุตสาหกรรม การบริการ เปนตน หาก
สงเสริมใหหมุนเวียน (Recycle) การใชวัสดุ เกิดการจัดกลุมคัดแยก หรือสงเสริมใหนําของเสียและ
วัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปเปนวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงในอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือที่
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เรียกวา Cluster Waste Management เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด23  หากกลุมองคกรขนาดใหญ เชน 
สถาบันการเงิน ไดเปนผูนําในปฏิบัติ จะสงผลใหองคกรขนาดเล็กนําแบบอยางไปปฏิบัติตามจน
ขยายเปนวงกวางออกไปทําใหบุคลากรในสํานักงานเกิดจิตสํานึกตองการมีสวนรวมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม นําไปสูการปฏิบัติในภาคครัวเรือนตามมาสงผลดีตอสถาบันของชาติโดยรวม 
   3.  ระดับรัฐ 
 ภาครัฐตองใหความสําคัญตอการสงเสริมการหมุนเวียน (Recycle) ใชประโยชนจาก
ของเสียอันตราย เนื่องจากองคกรของรัฐและในการกํากับดูแลของรัฐมีจํานวนมาก และเปนสวน
หนึ่งที่กอมลพิษดานของเสียอันตรายมากเชนกัน ขณะที่ภาครัฐเปนองคกรซึ่งมีความพรอมในการ
ทําหนาที่สงเสริม  ซ่ึงภาครัฐสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเผยแพร ความรู ความเขาใจ ใหกับ
ประชาชน องคกรเอกชน เปนศูนยประสานงานระหวางองคกรเอกชนและประชาชนไดเขาใจถึง
คุณประโยชน และโทษของภัยอันตรายที่เกิดขึ้น กําหนดระเบียบใหองคกรของรัฐและที่อยูในการ
กํากับดูแลของรัฐใหความสําคัญและหันมาใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดย
กําหนดเปนระเบียบและนโยบายที่สําคัญในการจัดซื้อวัสดุหรือผลิตภัณฑมาใชงานในสวนราชการ 

  จากการศึกษาพบวา ภายใตแผนและนโยบายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2540-2559 รัฐบาลไดนําเอาหลักการมีสวนรวมมาใชในการวางแผนแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม  สนับสนุนและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมกันในการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงการสงเสริมใหทุกระดับของสังคมไดรวมมือกันในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
นับวาเปนบทบาทที่สําคัญและยังเปนการปลูกสรางจิตสํานึกใหกับอนุชนรุนตอไปไดตระหนักถึง
คุณคาของสิ่งแวดลอม และการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) ใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา และยั่งยืน มีไวใชตลอดไป ซ่ึง
การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) มีทั้งสวนที่เปน
ขอดี และขอเสีย ดังนี้  

  ประโยชนการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาใชใหม (Recycle)  
  การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาใชใหม มีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 
  ขอดี 
  1)  ลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดใหนอยลง 
  2)  เกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และยั่งยืน 
  3)  เกิดกระบวนการสรางสรรคความคิด การพัฒนา เพิ่มมากขึ้น 
  4)  ประชาชนเกิดความรูสึกยินดีในการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                 
23  เครือซีเมนตไทย.  (2548).  รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน.  หนา  29. 
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  5)  เกิดความสามัคคีใหเกิดขึ้นในระหวางกลุม หมูคณะ และระหวางองคกร 
  6)  สรางมูลคาใหเพิ่มขึ้นในของเสียอันตราย 
  7)  ประหยัดงบประมาณของรัฐในการกําจัดของเสียอันตราย 
  8)  ลดภารกิจของรัฐในดานการสาธารณสุข   
  9)  สรางนิสัยการบริโภคของประชาชนภายในประเทศใหเกิดการหมุนเวียนใช 
        ประโยชนจากทรัยพากรธรรมชาติในรูปแบบของสังคมการใชหมุนเวียน (Recycle) 

   ขอเสีย 
   1)  การสงเสริมตองทําลักษณะกลุมคน หรือระดับองคกรซ่ึงตองใชระยะเวลาสราง 
                     ความเขาใจในการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
   2)  ตองใชบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญจากองคกรที่เกี่ยวของมาเปน 
         ผูสรางความรู ความเขาใจ ขณะที่บุคลากรมีจํานวนจํากัด 
   3)  อาจไดรับการตอตานในระยะแรก เนื่องจากความเคยชินตอความสบายที่ทุกคนเคย 
          ไดรับ เมื่อถูกกําหนดแนวทางใหปฏิบัติตามจะเกิดความรูสึกตานตามมา 

2.2.1  การหมุนเวียน (Recycle) ใชประโยชนจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 ขยะอุปกรณไฟฟาและอิ เ ล็กทรอนิกส เปนของเสียอันตรายที่สงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษยเปนอยางมาก 
  ปจจุบันปริมาณขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีเพิ่มมากขึ้นสถานที่จัดเก็บและ
กําจัดมีจํากัด เกิดปญหามลพิษตามมาไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดเต็ม
ประโยชน จึงจําเปนตองนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ให
เกิดประโยชน ลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดใหนอยลง เพื่อปองกันปญหามลพิษ ดังนี้ 
  1)  ตัดวงจรชีวิตพาหะนําโรค 
       เชื้อโรค หรือสารพิษ ที่แพรกระจายจากแหลงกําเนิดขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ตองทําการคัดแยก เพื่อปองกัน และทําลายเชื้อโรค จากแหลงกําเนิดของเสีย
อันตรายในระดับที่ปลอดภัยกอนจะนําออกไปสูสถานที่จัดเก็บทิ้งขยะสาธารณะ 
  2)  แปรสภาพของเสียอันตราย ใหสามารถนํากลับเอามาใชประโยชนไดอีกในเบื้องตน 
ซากของเสียอันตรายที่มีอยูบางชนิดเบื้องตนนํามาแปรสภาพดวยวิธีการงาย ๆ ก็สามารถใช
ประโยชนไดเลย เชน ยางรถยนตเกาที่หมดสภาพการใชงานแลวนํามาตัดตอเปนรางปลูกตนไม 
หรือทําเปนถังเก็บขยะ ใชประโยชนจากซากของเสียอันตรายไดทันที ลดการเกิดขึ้นของของเสีย
อันตรายจากแหลงกําเนิด 
  3)  ปองกันภาวะมลพิษ 
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  ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตรายกอใหเกิดภาวะ
มลพิษใน เชน น้ําเสีย อากาศเสีย สงผลตอการอุปโภค บริโภคของประชาชน การพักอาศัย ตลอดจน
การทํ า เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และกิ จกรรมอื่น  ๆ  ไมสามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเต็มที่ ระบบนิเวศถูกทําลาย  ทัศนียภาพของประเทศไมสวยงามถูก
ครอบคลุมดวยมลพิษ 
    จากการศึกษาพบวา การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม
(Recycle) นอกจากจะเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ยั่งยืน และเปนการ
ลดการเกิดขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอกนิกสจากแหลงกําเนิดโดยตรงแลว ยังไดประโยชนใน
ทางออม คือ ยังลดบอเกิดของแหลงเพาะพันธเชื้อโรค ประหยัดเงินงบประมาณดานการสาธารณสุข
ของภาครัฐไปพรอมกัน  จะสงผลดีตอสุขภาพของประชาชน และส่ิงแวดลอมหากไดนําเอาขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน  
 2.2.2  จุดมุงหมายการนําขยะอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)
    การเพิ่มขึ้นของสิ่งเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ตามทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และจํานวนชุมชนท่ีเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสภาพแวดลอมโดยรวมของประเทศ 

  ปญหามลพิษที่ เกิดจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   คือ   สวนผสมที่
ประกอบดวยโลหะหนัก ประเภท ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท นิกเกิล ที่อันตรายตอส่ิงแวดลอม
เชนเดียวกับขยะพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเรียกวา ขยะอิเล็กทรอนิกส (E-waste)24  

  ประเทศไทยประสพปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ที่มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
จากการคาดการณปริมาณขยะในอนาคตโดยคิดอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป ขยะมูลฝอยซ่ึง
รวมของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นจากวันละ 39,000 ตัน ในป 2545 เปนวันละ 47,000 ตัน ในป 255425 
หากถูกทิ้งออกไปสูที่ทิ้งขยะสาธารณะจะกระทบตอสภาพแวดลอม จึงควรมีมาตรการสรางแนว
ทางแกไขปญหาใหลดนอยลง  หรือหมดไป 

  การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ใหเกิด
ประโยชนจะชวยลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดใหนอยลงเปนการแกไขปญหาอยาง
ยั่งยืนประหยัดงบประมาณของภาครัฐ ซ่ึงรูปแบบการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
กลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) มีรูปแบบดังนี้ 

                                                 
24  วรนุช  อุษณกร.  เลมเดิม.  หนา 110. 
25  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 16. 
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  1)  การนํากลับมาใชใหม (Recycling of used products)26 
   การนํากลับมาใชใหม คือ  การนําวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ใชแลวมาผานกระบวนการ

แปรรูป หรือกระบวนการยอยสลายใหเปนวัสดุหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชได
อีก เชน การนําชิ้นสวนเครื่องอุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)    
หรือการทําใหเปนผลิตภัณฑใหมนํากลับมาใชงานไดอีก  เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
คุมคา ยั่งยืน ซ่ึงเครื่องไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบางชนิดสามารถทําการซอมแซมใหใชงาน
ไดอีก เชน เครื่องคอมพิวเตอรโทรทัศน เครื่องซักผา เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ หมอหุงขาว ตูเย็น 
เปนตน สําหรับสวนที่ไมสามารถซอมแซมไดตองนําไปทําการคัดแยกเพื่อทําการหมุนเวียนแปร
สภาพเปนผลิตภัณฑใหม  เปนชิ้นงาน หรือใชเปนสวนประกอบผลิตภัณฑ ลดปญหามลพิษจากของ
เสียอันตรายที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดถูกวิธี เกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ  เชน  ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการแกปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน  สําหรับชิ้นสวน หรือวัสดุที่ใชประโยชนหรือแปรสภาพไมได ตองนําไปทํา
การกําจัด หรือบําบัดอยางถูกตองตามมาตรฐานของหลักวิชาการตอไป   

  2)  การลดของเสีย (Reduce)27 
  การลดของเสีย คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตใหลดการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยลง ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตสามารถ
นําไปใชประโยชน หรือสนับสนุน สงเสริมปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตอื่นไดอีกดวยซ่ึง 
ผูประกอบการตองวางแผนการทํางาน การใชเทคโนโลยีใหสอดคลองกับกระบวนการผลิตเพื่อลด
การเกิดมลพิษ ตลอดจนทําการวิจัย และพัฒนากระบวนการผลิตใหใชทรัพยากรธรรมชาติใน
กระบวนการผลิตนอยลงสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในทางออม ขณะเดียวกันยังเปนแนวทางที่ผูประกอบการไดใชศึกษาหา
แนวทางในการลดตนทุนการผลิตสินคา และพัฒนาคุณภาพสินคาใหทันสมัยและมีคุณภาพอยูอยาง
สม่ําเสมอ สงผลใหเกิดการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องในการพัฒนากระบวนการผลิตและการ
พัฒนาคุณภาพของสินคาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
    3)  การใชซํ้า (Reuse of parts)28 

                                                 
 26  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  (2548).  มาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุนเก่ียวกับการควบคุมและ
กําจัดขยะเทคโนโลยี (รายงานการศึกษาวิจัย).   หนา 35. 
 27  http : //www. infofile.pcd.go.th 

สืบคนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548. 
 28  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  หนาเดิม. 
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        การใชซํ้า คือ มาตรการในการนําวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ใชแลวกลับมาใชอีก หรือ
นําไปใชประโยชนอยางอื่นโดยไมผานกระบวนการแปรรูปหรือยอยสลาย หรืออีกความหมายหนึ่ง
หมายถึง การนําขยะนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ของเสีย
บรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชกลับมาใชอีกในรูปลักษณะเดิมโดยไมผานกระบวนการแปรรูปหรือ
แปรสภาพ29  ควบคุมการเพิ่มขึ้นของของเสียอันตรายใหอยูในอัตราคงที่ หรือนอยลง  ประโยชน
จากการใชซํ้าสงผลตอสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ซ่ึงการนํากลับมาใชซํ้าเปนสิ่งสําคัญอยางมากสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสนองความตองการของประชาชนที่ เพิ่มขึ้น  เนื่องจากตองนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาทําการผลิต สงผลอาจทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูไมพอตอความตองการ 
อาจไมมีเหลือไวใหอนุชนรุนไดใช การนําส่ิงของกลับมาใชประโยชนอีก จะเกิดกิจกรรมสวนรวม
หลายอยางตั้งแตประชาชนหาเชากินค่ํา มีอาชีพเก็บขยะไปขาย พอคารับซ้ือรวบรวมคัดแยก จนถึง
เจาของกิจการโรงงานแปรสภาพและผลิตเปนผลิตภัณฑสินคาตาง ๆ30 ซ่ึงในทองถ่ินตาง ๆ สามารถ
รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการเลือกใชวัสดุที่สามารถใชทดแทนกันไดโดยการ
ประชาสัมพันธ และการใหความรูแกประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบจากสวนราชการ 

  จากการศึกษาอาจกลาวโดยสรุปไดวา ขยะอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส สามารถ
นํากลับมาทําการแปรสภาพหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ไดอีกโดยผานกระบวนผลิตเปนวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑใหม นํากลับมาใชงานตอไป ซ่ึงเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการแกไขปญหามลพิษ
จากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและเกิดผลดีตอส่ิงแวดลอม แทนการนําไปฝงกลบ
เนื่องจากไมใชแนวทางในการแกไขปญหาอยางถูกวิธีที่  และยังไมสามารถลดการเกิดขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากแหลงกําเนิดใหลงนอยลงได ขณะเดียวกันการฝงกลบยังกอใหเกิด
มลพิษตอพื้นในบริเวณที่ฝงกลบ และประชาชนในบริเวณใกลเคียงดวย ขณะที่การนํากลับมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ไมกอปญหามลพิษแตเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา 
และเปนการแกไขปญหาอยางถูกวิธี คือ การลดการเกิดขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จาก
แหลงกําเนิดใหลดนอยลงอันเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ  เกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เชน ประหยัดงบประมาณที่ตองใชในการจัดหาสถานที่ฝงกลบขยะของภาครัฐ 
ซ่ึงหาไดยากและมีราคาแพง เปนตน  
    อาจกลาวไดวา การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลับมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับใชเปนแนวทางลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกาํเนดิ 

                                                 
 29  http : // www. infofile.pcd.go.th 
สืบคนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548. 

30  จักรพันธุ  ปญจะสุวรรณ.  (2545).  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  หนา 210-211. 
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โดยวิธีการที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ขณะเดียวกันยังเปนการใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐที่ตองใชในการแกไขปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมของประเทศ  ซ่ึงในการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ภาครัฐควรที่จะใหการสนับสนุนและสงเสริมเนื่องจากเปนการแบงเบา
ภาระของภาครัฐในการจัดการดานสิ่งแวดลอม ที่สําคัญเปนการประกอบธุรกิจที่ปกปองสิ่งแวดลอม
ซ่ึงเปนประโยชนตอทุกคนและตอประเทศชาตินั้นเอง 
   สําหรับการสนับสนุนจากภาครัฐนี้ในมาตรา 731 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  บัญญัติวา “เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองดาน
ส่ิงแวดลอม หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคา
กําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิจดทะเบียนเปนองคเอกชนดานการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม..............” และในมาตรา 2232  ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “ใหจัดตั้งกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสิ่งแวดลอม”  
เงินกองทุนสิ่งแวดลอมจะถูกนําไปใชในการแกไขและรักษาสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่
กําหนดไวในมาตรา 2333 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535  ซ่ึงบัญญัติวาเงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 

(1) ใหสวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินสําหรับการลงทุน และดําเนินงาน 
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน สําหรับการดําเนินงาน และบํารุงรักษาระบบดังกลาวดวย 

(2) ใหสวนราชการทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจกูยืม เพื่อจัดใหมีระบบบําบัดอากาศ 
เสีย หรือระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอ่ืนใด สําหรับใชเฉพาะกิจของราชการสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น 
 (3)  ใหเอกชนกูยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองใหมีระบบ
บําบัดอากาศเสีย หรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอ่ืนใด เพื่อการควบคุมบําบัด หรือ
ขจัดมลพิษที่ เกิดจากกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการของตนเอง  หรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับ

                                                 
 31  มาตรา  7 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535,  2535,  4 
เมษายน :  1  
  32  มาตรา  22  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม.   
 33   มาตรา  23  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม.   
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ใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผู รับจางใหบริการบําบัดน้ํา เสียหรือกําจัดของเสียตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (4)  เปนเงินชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 (5)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
 ดังนั้นอาจกลาวไดวาภาครัฐไดใหความสําคัญตอปญหาสิ่งแวดลอมอยางยิ่ง เห็น
ไดจากการที่กฎหมายไดกําหนดใหมีองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม กําหนดใหมีกองทุนสิ่งแวดลอม
เพื่อใชเปนเงินทุนที่จะนําไปสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการทองถ่ิน และองคกรเอกชนที่มี
หนาที่ตามกฎหมายไดนําไปใชเปนเงินทุนจัดหาเครื่องมือ หรือนําไปเปนเงินทุนสําหรับการแกไข
ปรับปรุงอุปกรณการดําเนินงาน หรือนําไปใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนเฉพาะกรณีของ
สวนราชการ 
 จากการศึกษาพบวา แมภาครัฐจะมีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมใหสวน
ราชการของภาครัฐเอง และองคกรเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดย
การกําหนดใหมีกองทุนสิ่งแวดลอมไวเปนเงินทุนสําหรับใชในการสนับสนุนและสงเสริมไว แต
เนื่องจากเงื่อนไขที่กําหนดเอาไวสําหรับการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมนั้นยังมีขอ
กําจัดบางประการที่องคกรเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานสิ่งแวดลอมไมสามารถที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมได ดวยเหตุผลที่วาองคกรเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอมไดนั้นตองเปนองคกรเอกชนที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลดานการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม และมิไดมุงหากําไรจากการประกอบกิจการนั้น ซ่ึงขอกําหนดเงื่อนไขดังกลาวนี้เอง
สงผลใหองคกรเอกชนที่ประกอบธุรกิจดานสิ่งแวดลอมไมสามารถขอรับการสงเสริมจากกองทุน
ส่ิงแวดลอมได ทั้งที่การประกอบธุรกิจดานสิ่งแวดลอมของภาคเอกชนก็เปนการชวยเหลือภาครัฐ
ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และแบงเบาภาระของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการกําจัดของเสีย
อันตราย ซ่ึงการประกอบธุรกิจดานสิ่งแวดลอมนี้ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากมีระยะเวลานานใน
การคืนทุนและไดรับผลตอบแทนชากวาการลงทุนประกอบธุรกิจอยางอื่น ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหเกิด
การลงทุนดานรักษาสิ่งแวดลอม  ซ่ึงจะเปนการชวยแบงเบาภาระของภาครัฐ  และรักษา
สภาพแวดลอมของประเทศใหปราศจากปญหามลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ภาครัฐควรยกเลิกการกําหนดเงื่อนไขดังกลาว เพื่อสรางแรงจูงใจในการลงทุนประกอบธุรกิจรักษา
ส่ิงแวดลอมใหแพรหลายเพียงพอตอการใหบริการกําจัดของเสียอันตรายซึ่งจะสงผลดีตอประเทศใน
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ทางออม และรองรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการสงสินคาอิเล็กทรอนิกสไปจําหนายยังตางประเทศ
ไดอยางเหมาะสมอีกดวย          

2.2.3  ประโยชนในการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) มี

ความสําคัญ และเกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และประชาชน ดังนี้ 
 1)  ลดการเกิดของของเสียอันตรายใหนอยลง 

   การสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน นําของเสียอันตรายที่ยังมี
ประโยชนอยูกลับนํามาหมุนเวียนใชประโยชนอีก  สงผลใหปริมาณจํานวนของของเสียอันตรายลด
นอยลงเนื่องจากการหมุนเวียนใชวัสดุที่สามารถทดแทนกันได  
 2)  ลดการใช และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ยั่งยืน 
   การหมุนเวียน(Recycle)ใชประโยชนจากของเสียอันตรายจะชวยลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหนอยลง ใชประโยชนจากวัสดุ ผลิตภัณฑอยางคุมคา แทนการใชวัสดุใหมอยู
เสมอไป การที่ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนหมุนเวียนใชประโยชนจากของเสียอันตราย
เทากับชวยลดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความคุมคาในระบบเศรษฐกิจ 
 3)  ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ 
   การใชประโยชนจากของเสียอันตราย จะลดการเกิดของเสียอันตรายใหนอยลง
ราชการสวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บและกําจัดไดทันเวลา ปญหาการตกคางหมดไปรัฐไมตอง
สูญเสียงบประมาณในจัดหาเครื่องมือ และบุคลากร ที่ตองใชในการแกไขปญหามลพิษจากของเสีย
อันตราย 
 4)  ประชาชนเกิดจิตสํานึกตองการมีสวนรวมดูแลรักษาและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
   ส่ิงแวดลอมมีคุณประโยชนตอมนุษยทุกคน  การนําของเสียอันตรายมาผาน
กระบวนการแปรสภาพเพื่อผลิตเปนวัสดุ หรือผลิตภัณฑใหม สําหรับการหมุนเวียนใช (Recycle) 
ประโยชนเปนการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมอนุรักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหยืนนานมีไวใชโดยไมหมดไป และท่ีสําคัญเปนการอนุรักษทามกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม ส่ิงแวดลอมยังคงมีอยู 
 5)  สรางจิตสํานึกการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 การนําเอาของเสียอันตรายที่ใชแลวมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน
เทากับ เปนการปลูกสรางจิตสํานึกประชาชนใหรูจักการใชประโยชนหมุนเวียนไดรับประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีพอใชอยางยั่งยืนตอไป 
 6)  เพิ่มมูลคาของเสียอันตราย 
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   การนําเอาของเสียอันตรายกลับมาใชใหม เปนการเพิ่มมูลคาของของเสียอันตราย 
โดยการปรับเปลี่ยน แปรสภาพ เปนผลิตภัณฑใหม (Recycle)  เชน การนําพลาสติกเกาไปหลอม
ใหม หรือการแยกแรทองแดงออกจากสายไฟฟา เปนตน ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในทางออม 
นําเอาสวนที่มีคุณคามาใชใหเกิดประโยชนอีกตอไป แทนการทิ้งซากของเสียอันตรายออกไปใหเกิด
มลพิษตอส่ิงแวดลอม 
  7)  ตัดวงจรชีวิตของพาหนะสัตวนําโรค 
   การใชประโยชนหมุนเวียน (Recycle) จากซากวัสดุของเสียอันตราย จะทําใหการ
ตกคางของซากของเสียอันตรายลดนอยลง สงผลใหสถานที่เพาะพันธุของพาหนะนําโรค ตลอดจน
สถานที่อยูอาศัยของพาหนะนําโรคถูกทําลายลงทางออม เทากับชวยภาครัฐ และสวนราชการ
ทองถ่ินที่ เกี่ยวของ ประหยัดเงินงบประมาณในดานการสาธารณสุข นอกจากนี้แลวยังเกิด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการพักอาศัย และพักผอนของชุมชนในทองถ่ินทางออมเชนกัน 
 8)  เกิดการสรางงาน และจางแรงงาน 
   การนําเอาซากวัสดุของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิด
ประโยชนจะตองผานกระบวนการคัดแยก ประเภท ชนิดสิ่งของ หากทําเปนการคาเชิงพาณิชย หรือ
ธุรกิจขนาดใหญจะทําใหเกิดการสรางงาน และการจางแรงงานขึ้น ซ่ึงตองใชแรงงานในการคัดแยก
จํานวนมาก และยังปองกันการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกทองถ่ินไปที่อ่ืน ๆ ไดดวย 
 9)  เกิดการรวบกลุมผูมีอาชีพขายของเกา ซ่ึงสะดวกตอการจัดทําระบบการขึ้นทะเบียน
การควบคุมผูประกอบการ 
 10)  สถานที่พักอาศัยของประชาชนปลอดภัยจากมลพิษ 
    การนําเอาซากวัสดุของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จะชวยลด
ปริมาณของเสียอันตรายใหนอยลงทําใหสถานที่พักอยูอาศัยของประชาชนปลอดภัยจากมลพิษ 
   11)  ทัศนียภาพสวยงาม 
     การลดลงของซากของเสียอันตราย สงผลใหทัศนียภาพโดยรวมทั่วไปของประเทศ 
เกิดความสวยงาม  สถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนมีเพิ่มขึ้น และสงเสริมการทองเที่ยวของ
ประเทศเกิดรายไดเขาประเทศในทางออม    

  การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหมุนเวียนใชใหม (Recycle) มีขอดี และ
ขอเสีย ดังนี้ 

  ขอดี 
  1)  ลดการเกิดของของเสียอันตรายใหลดนอยลง 
  2) ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และยั่งยืน 
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  3)  เกิดกระบวนการสรางสรรคทางความคิด การพัฒนา เพิ่มมากขึ้น 
  4)  ประชาชนเกิดความรูสึกยินดีในการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  5)  เกิดความสามัคคีขึ้นในระหวางกลุม หมูคณะ และระหวางองคกร 
  6)  สรางมูลคาใหเพิ่มขึ้นในสิ่งของที่ไมมีมูลคา 

   ขอเสีย 
   1)  ตองใชบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญจากองคกรที่เกี่ยวของมาเปน
ผูสรางความรู ความเขาใจ ขณะที่บุคลากรดังกลาวมีจํานวนจํากัด 
   2)  อาจไดรับการตอตานในระยะแรก เนื่องจากความเคยชินตอความสบายที่ทุกคนเคย
ไดรับ ซ่ึงเมื่อถูกกําหนดแนวทางใหปฏิบัติตามจะเกิดความรูสึกตานตามมา 
 จากการศึกษาอาจกลาวโดยสรุปไดวา การนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) จะสงผลดีตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากปญหาขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ประเทศไทยกําลังประสพอยูจะไดรับการแกไขอยางอยูวิธี และยังเปน
การควบคุมปริมาณการเพิ่มของขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหคงที่ไมใหเพิ่มมากขึ้น และ
ยังเปนการสรางความพรอมใหกับผูผลิตไดเตรียมพรอมการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่จะ
นํามาใชบังคับในอนาคตที่เกี่ยวของกับผูผลิตโดยตรงในการวางแผนการผลิตสิน และการสง
สินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศ  
 2.2.4 ความสําคัญในการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
  ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ถูกทิ้งปะปนมาในที่ทิ้งสาธารณะขาดการคัดแยก 
เชน ซากทีวี ตูเย็น พัดลม แบตเตอรี่ โทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทมือถือ ตลับหมึก เครื่องถายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน สงผลกระทบตอมนุษย และสิ่งแวดลอมอยางมาก34รัฐตองเสียเงิน
งบประมาณในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม ถาหากไดมีการนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  จะเกิดผลดี ดังนี้ 

 1)  ดานสังคม 
  การหมุนเวียน (Recycle) ใชประโยชนจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ทําใหเกิดการรวมมือประสานกันระหวาภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมกันศึกษาหาหนทางใน
การแกไขปญหามลพิษ และลดการเกิดของขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากแหลงกําเนิด 
ในดานตาง ๆ รวมทั้งการใชกลยุทธใหมีการนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับคืนสู
ระบบการหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด และยังเปนการลดปญหาความ
ขัดแยงในการจัดหาสถานที่ฝงกลบขยะที่นับวันจะหาไดยากและถูกตอตานจากประชาชน 
                                                 

34  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 35-40. 
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 2)  ดานเศรษฐศาสตร 
  สําหรับการนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 

(Recycle)  จะทําใหเกิดการนํากลยุทธมาปรับใช35สงเสริมการทําธุรกิจของเอกชนในการทําธุรกิจ
ดานรักษาสิ่งแวดลอมของภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงรวมถึงการใชมาตรการ
ทางภาษีในการควบคุมสินคา หรือบรรจุภัณฑที่กําจัดยาก เพื่อควบคุมการเกิดขึ้นของเสียอันตรายใน
ทางออมสงผลดีตอสภาพแวดลอม  

 3)  ดานกฎหมาย 
  การนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จะ

ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบของกฎหมายใหเกิดความชัดเจน ครอบคลุม ในการบังคับใชกฎหมาย
ใหเหมาะสมกับสถานการณของเสียอันตรายที่เพิ่มขึ้น มีกฎหมายที่นําเอากลยุทธ36หรือเครื่องของ
เศรษฐศาสตรมาใชในการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม ตลอดทั้งระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่สราง
แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ และเกิดความชัดเจนทางกฎหมาย เพื่อลดเงื่อนไขในการประกอบ
ธุรกิจดานสิ่งแวดลอม และเกิดประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียอันตราย เชน อาจมีขอกําหนดให
ประชาชนทําการคัดแยกขยะกอนการทิ้ง โดยนําเอาเรื่องคาธรรมการบริการกําจัดขยะมาใชในการ
สรางแรงจูงใจ  หรือการเพิ่มบทลงโทษผูที่ฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด สําหรับการกระทําให
เกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอม โดยการเพิ่มโทษปรับใหหนักขึ้นซึ่งเปนมาตรการในเชิงลงสําหรับ
ผูที่กระทําการฝาฝนและเกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอม 

 4)  ดานการมีสวนรวม 
     การสนับสนุนเปนมาตรการที่ภาครัฐใหการสนับสนุนสําหรับการประกอบธุรกิจที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เชน การใหเงินทุนเพื่อใชสงเสริม การวิจัย กระบวนการผลิต และพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หรือนําเอาไปใชในกระบวนการผลิตอื่น โดยไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม  
 ดังนั้นอาจกลาวไดวา ของเสียอันตรายสวนหนึ่งเกิดจากการใชเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวตาง ๆ  และเปนสาเหตุหนึ่งที่นํามาซึ่งความสูญเสียตอระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ที่ตองรีบดําเนินการแกไขอยางเรงดวนหาก
ไมรีบจัดการแกไขไดทันกับสถานการณแลว ความสูญเสียทางสังคมที่เกิดขึ้นทามกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เติบโตปญหาส่ิงแวดลอมจะปรากฏอยางชัดเจน เชน  การกระจายของแหลงมลพิษอยาง
ไมเปนระเบียบ การเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดลอมและกลายเปนปญหาพื้นฐานระยะยาวที่

                                                 
 35  สุกรานต  โรจนไพรวงศ.  เลมเดิม.  หนา 333.   
 36  แหลงเดิม. 
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รุนแรงที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญ37ดวยวิธีการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  ซ่ึงการนําขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนเปนวิธีการที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมและยังลดการนําเขาเทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการกําจัดของเสียอันตราย ซ่ึงมีราคา
แพง ลดการจัดหาพื้นที่ฝงกลบขยะของเสียอันตรายที่หาไดยากและมีราคาแพง ลดการตอตานจาก
ประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงพื้นที่ซ่ึงใชฝงกลบขยะ การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนดวยวิธีการ หรือแนวทางที่เหมาะสม เกิดการประสาน
ประโยชนที่คุมคาตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ  ปองกันการเกิดของของ
เสียอันตรายจากแหลงกําเนิด  และสรางประโยชนตอประเทศโดยรวม ดังนี้ คือ 
   1)  การลดของเสีย (Reduction of was generation) 
    เปนการปลูกฝงสรางจิตประชาชน ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือหลีกเล่ียง
การบริโภควัสดุ บรรจุภัณฑ ที่ทําใหเกิดซากของเสียอันตราย หรือใชเมื่อมีความจําเปน และใชให
นอยที่สุด เชน ใชตะกราใสของ แทนที่จะใชถุงพลาสติก หรือทําความสะอาดขวดแกวใสน้ํา แลว
นํากลับเอามาใชใสน้ําดื่มอีกครั้ง แทนที่จะทิ้งแลวซ้ือใชใหม เปนตน 
   2)  การใชซํ้า (Reuse of parts) 
    การใชซํ้า หรือนํากลับมาใชใหม คือ การนําเอาสิ่งของที่เหลือใชและถูกทิ้ง 
กลับมามาใชประโยชนไดอีกเหมือนเดิม เชน เศษกลองกระดาษ เศษถุงพลาสติก ที่ถูกสามารถใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกไดอีก เชน ทําเปนถุงพลาสติก หรือ
ทําเปนกลองบรรจุกระดาษใหมอีกครั้ง 
   3)  การนํากลับมาใชใหม (Recycling of used products) 
   การนํากลับมาใชใหม หรือการใชหมุนเวียน คือ การนําชิ้นสวนที่ยังมีคุณคา มี
ประโยชนอยู กลับมาใชงานอีกครั้ง เชน เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง จะประกอบดวย มอเตอรทํา
ความเย็น ตูปรับอากาศ แผงวงจรไฟฟา เมื่อเครื่องปรับอากาศเสียใชงานไมได สามารถถอดเอา
สวนประกอบอื่นที่ยังมีคุณคาอยูทําการคัดแยก นําเอา โลหะ หรือแร ที่ใชประโยชนไดโดยการ
นําไปสูกระบวนการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เพื่อใช
ประโยชนอีกตอไป แทนการทิ้งชิ้นสวนหรืออุปกรณเหลานี้ออกสูสถานที่ทิ้งขยะสาธารณะปะปน
กับขยะทั่วไปโดยขาดกระบวนการคัดแยกขยะกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมเปนอันตรายกับ
ประชาชน และชุมชนตอไปไมจบสิ้น 
 อาจกลาวไดโดยสรุปวา การใชซํ้า (Reuse of parts) การลดของเสีย (Reduction of 
waste generation) การนํากลับมาใชใหม (Recycling of use products) เปนแนวทางซึ่งสามารถลด
                                                 

37   นิเทศ  ตินณะกุล.  (2546).  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม.  หนา 49-50. 
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การเกิดของของเสียอันตรายใหนอยลง ประหยัดงบประมาณของสวนราชการที่เกี่ยวของในการ
แกไขปญหามลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเสียอันตรายไดถูกวิธี เหมาะสม 
 จากการศึกษาพบวา ปญหามลพิษที่เกิดจากของเสียอันตราย นอกจากมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม คุณภาพชีวิตของมนุษยแลว ยังสรางความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจอีกดวย เปนอีก
เหตุผลหนึ่งที่ตองดําเนินการแกไขใหเหมาะสมและทันทวงทีในการแกไขปญหา การนําขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนจะสงผลดีตอการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยเฉพาะการแกไขปญหามลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนของเสียอันตรายสงผลใหประเทศมีระบบการกําจัดของเสียอันตรายที่มี
มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ซ่ึงหากมีการสนับสนุนใหเกิดการลงทุนประกอบ
ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จะสงผลดีตอ
สภาพแวดลอมของประเทศปญหามลพิษที่เกิดจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะไดรับ
แกไขอยางถูกวิธีและบรรเทานอยลง หรือหมดไป 
 2.2.5 หลักการสงเสริมการประกอบธุรกิจของเอกชน 
   ซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเปนของเสียอันตรายชนิดหนึ่งที่มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรมควบคุมมลพิษไดประมาณการ
ปริมาณของเสียอันตรายใน พ.ศ. 2545 วามีประมาณ 1.7 ลานตัน ซ่ึงเปนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้น
ประมาณรอยละ 3-5 จากปริมาณของเสียอันตรายใน พ.ศ. 2544 สวนใหญหรือปริมาณรอยละ 66 
เกิดจากอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนที่เหลืออีก 0.38 ลานตัน เปนของ
เสียอันตรายจากชุมชน38 
 ปริมาณของเสียอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นทุกป ขณะที่ภาครัฐติดขัดในดานตาง ๆ เชน ขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในระดับปฏิบัติการ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไม
เอื้ออํานวย ขอจํากัดดานงบประมาณที่จะใชในการแกไข จึงมีความจําเปนตองสงเสริมใหเอกชนได
มีบทบาทรวมแกไขปญหามลพิษจากของเสียอันตรายตามหลักการมีสวนรวมของกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดนําหลักการ
มีสวนรวมมาใชสงเสริมภาคองคกรเอกชน ประชาชนไดมีสวนรวมกันแกไขปญหามลพิษและ
ส่ิงแวดลอม โดยนําเครื่องมือทางการตลาดมาใชสรางแรงจูงใจ ซ่ึงมีรูปแบบ ดังนี้ 
  1)  มาตรการดานภาษี 

                                                 
38  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 47-49. 
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   เปนมาตรการดานภาษีที่ใชสงเสริมดานสิทธิประโยชนทางภาษีใหกับภาคเอกชนที่
ใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน การยกเวนภาษี หรือไดรับ
สวนลดทางภาษี เปนตน 
   ภาษีส่ิงแวดลอมเปนสวนหนึ่งของมาตรการสรางแรงจูงใจที่ถูกนํามาใชในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ภาษีส่ิงแวดลอมเปนภาษีที่จัดเก็บจากกิจกรรมที่ไมเปนมิตรสงผลเสียตอ
ส่ิงแวดลอม นํารายไดจากภาษีส่ิงแวดลอมมาทดแทนการเก็บภาษีชนิดอื่น กลาวคือ เมื่อเก็บภาษี
ส่ิงแวดลอมแลวใหลดอัตราภาษีอ่ืน ๆ (โดยเลือกประเภทภาษีที่มีผลบิดเบือนสูง) โดยกําหนดให
รายไดของรัฐบาลเทาเดิม การกระทําเชนนี้ใหเกิดผลดีสองประการ คือ39  
     1.  การเก็บภาษีมลพิษทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมดีขึ้น ลดปริมาณการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     2.  เมื่อรัฐบาลลดอัตราภาษีที่เก็บจากการผลิตหรือการทํางาน ทําใหเกิดแรงจูงใจตอ
ผูประกอบการและแรงงาน การผลิต/การจางงานจะเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลดีตอเศรษฐกิจโดยสวนรวม
แนวความคิดนี้จึงเรียกวา Double Dividend Hypothesis ซ่ึงภาษีสิ่งแวดลอมสามารถแบงออกได 
ดังนี้ 
     -  ภาษีมลพิษ (Pollution tax, affluence charge) 
      ฐานภาษีจะเก็บจากปริมาณของมลพิษที่ปลอยออกมา ซ่ึงอาจจะหมายถึงนํา
เสีย (วัดจากปริมาณน้ํา และคาความสกปรก) อากาศเสีย (วัดจากปริมาณสารที่ เปนภายตอ
ส่ิงแวดลอม) 
     -  ภาษีผลิตภัณฑ (product charge) 
     ฐานภาษีเก็บจากมูลคาสินคาของโภคภัณฑ (commodity) สินคาโภคภัณฑ
นั้นอาจจะไมเปนพิษภัยแตขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตและการขนสงอาจทําใหเกิดปญหา
ส่ิงแวดลอม เชน ผลผลิตการเกษตรกรรมมีการใชยาฆาแมลง 
    -  ภาษีปจจัยการผลิต (factor input tax)  
    ฐานภาษีเก็บจากปจจัยการผลิต เลือกเก็บจากปจจัยการผลิตที่เปนโทษตอ
ส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดอัตราที่แตกตางระหวางการเปนคุณ และการเปนโทษ มีผลจูงใจใหผูผลิต
เปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต (input mix) ตัวอยางเชน การเก็บภาษีน้ํามันดิบประเภทที่มีกํามะถันใน
อัตราสูง 
 2)  การใหเงินอุดหนุนแกผูกอมลพิษ 

                                                 
 39  แหลงเดิม. 
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    เปนมาตรการใหความชวยเหลือ และสนับสนุนแกผูกอมลพิษเพื่อนําไปปรับปรุง
กระบวนการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณในการกําจัดมลพิษใหอยูในสภาพดีไมใหสงกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพของประชาชน เงินอุดหนุนนี้อาจเปนการใหเปลาที่ผูไดรับไมตองจายคืน
เพื่อใหผูกอมลพิษไดหันมาสนใจในการแกไขมลพิษใหลดลง 
  3)  สินเชื่อเพื่อส่ิงแวดลอม (environmental credit)  
    สินเชื่อเพื่อส่ิงแวดลอม (environmental credit) หมายถึงการใหสินเชื่อในลักษณะ
ผอนปรนสําหรับกิจกรรมที่ เปนผลดีตอส่ิงแวดลอม40หรือเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม การสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ยเปนมาตรการสงเสริม สนับสนุนแก
ผูกอมลพิษที่ ตองการจะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนใหลดการเกิดมลพิษปรับปรุง
อุปกรณ การกําจัด บําบัดมลพิษเพื่อไมใหเกิดมลพิษ  การสนับสนุนอาจดําเนินการไดดวยการให
สถาบันการเงินของรัฐเปนผูสนับสนุน เปนตน 
  4)  ระบบมัดจําคืนเงิน (deposit-refund scheme) 
     เปนมาตรการอยางหนึ่งซ่ึงไดกําหนดใหผูบริโภคจายเงินมัดจําสําหรับบรรจุภัณฑที่
กอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม และจะไดรับเงินมัดจําคืนเมื่อนําเอาบรรจุภัณฑนั้นมาคืน ณ สถานที่
ซ่ึงไดกําหนดไว เปนมาตรการจูงใจใหผูบริโภคนําเอาของเหลือใชมาคืนดีกวาการทิ้งเงินมัดจําไป
ฟรี ๆ ตัวอยางเชน การมัดจําขวด  (น้ําอัดลม) เปนตน 
     ระบบมัดจําคืนเงิน หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขใหผูบริโภคจายเงินมัดจําสําหรับ
สินคาบางประเภท เพื่อสรางจูงใจใหนําของเหลือหรือวัสดุบรรจุภัณฑ มาคืน เปนทางเลือกให
ผูบริโภคนําเปนแนวทางในการใหความรวมมือ41 
     การสงเสริมใหภาคเอกชนรวมทํางานกับภาครัฐนับเปนมิติหนึ่งที่กฎหมายนํามาใช
สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปองกัน
มลพิษจากของเสียอันตราย ตามแนวทางที่บัญญัติไวในมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 59 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
 บทบาทของภาคเอกชนในการทํางานรวมกับภาครัฐ  
        บทบาทขององคกรเอกชนในการทํางานรวมกับภาครัฐมีลักษณะและรูปแบบ 
ดังนี้ 
  1)  การจัดตั้ง หรือเขาไปถือหุนในบริษัทจํากัด 

                                                 
 40  แหลงเดิม. 
 41  แหลงเดิม. 
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       มาตรการสงเสริมประการหนึ่งที่กฎหมายเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวม
ทํางานกับสวนราชการในลักษณะการจัดตั้ง หรือการเขาไปถือหุนในบริษัทจํากัด เพื่อประกอบ
กิจการคาสาธารณูปโภคธุรกิจการคาที่หารายไดจากการประกอบกิจการ 
  2)  การอนุญาตใหภาคเอกชนเขาดําเนินการแทนสวนราชการ 
     เปนรูปแบบที่สวนราชการอนุญาตใหภาคเอกชนเขาดําเนินการเพียงฝายเดียว
โดยสวนราชการทําหนาที่ กํากับดูแล เปนรูปแบบที่ราชการสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 49 วา “องคการ
บริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด และเรียกเก็บคาธรรมเนียมคาบริการ หรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทนองคการบริหารสวน
จังหวัดได................” 

 หลักการใหเอกชนเขารับทํางานของสวนราชการ 
การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหบรรลุจุดหมายในการดําเนินงาน

รัฐไดนํากลไกทางตลาดมาปรับและประยุกตใชโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมรับทํางานของ
สวนราชการซึ่งมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 

 1)  หลักวาดวยเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
    เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ เปนหลักการของกฎหมายมหาชนซึ่งแสดง

ความสัมพันธระหวางรัฐซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองกับประชาชนที่อยูภายใตอํานาจปกครองของรัฐ 
รองรับการใชอํานาจของตนเพื่อประโยชนสาธารณะและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของเอกชน  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.255042 ไดบัญญัติเร่ือง การกําจัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวในมาตรา 43  ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การ
คุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน” ขณะที่มาตรา 
8443ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 

                                                 
42  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 2550,  24 สิงหาคม  : 1 

 43  มาตรา  84  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  แหลงเดิม. 
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     (1)  สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไก
ตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรา
กฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน...........” 
    (5)  ดําเนินการใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปน
ธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค  
    กลาวไดวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตองการใหความคุมครองเอกชนที่เขาทํางานของ
สวนราชการตามเจตนารมณของรัฐที่จะไมจํากัดสิทธิของประชาชน แตใหสิทธิเสรีภาพแก
ประชาชนในการแขงขันการประกอบอาชีพหรือกิจการอยางเสรีและเปนธรรมไมใหเกิดผลกระทบ
ตอการประกอบอาชีพหรือการประกอบกิจการ สรางความมั่นใจ ความเชื่อมั่นใหผูประกอบธุรกิจ 

2)  หลักความเสมอภาคในการประกอบธุรกิจ 
     เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการประกอบธุรกิจนอกจากความมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจแลว ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในการประกอบกิจการจะตองมี
ความเสมอภาคอยางเทาเทียมกันดวยโดยไดรับการรับรองและคุมครองอยางเทาเทียมกันในทาง
กฎหมาย  
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 3044 บัญญัติวา “บุคคลยอม
เสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทยีม
กัน” และมาตรา 2745 บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย
หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครอง..........”  
   การเขามาประกอบกิจการหรือธุรกิจที่รัฐไดตั้งรวมกับเอกชน หรือที่รัฐเขาไปถือ
หุนในบริษัทเอกชนก็ตามจะตองปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเทาเทียมกันในการแขงขันการ
ประกอบธุรกิจหรือกิจการนั้น 

3)  ความโปรงใสในการประกอบธุรกิจ 
     ความโปรงใสในการประกอบธุรกิจนับเปนหลักการสําคัญที่ใชเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบ การบริหารงาน ที่มีสวนสําคัญในการสรางความมั่นใจใหกับเอกชนไดใชเปนขอมูล
การตัดสินใจเขารับทํางานของสวนราชการไดมากขึ้น เสริมหลักการความมีเสรีภาพ และความเสมอ
ภาคในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงใหสิทธิเสรีภาพอยูแลว หลักการความโปรงใสในการประกอบธุรกิจ
ยังชวยปองกันการทุจริต และสงเสริมการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

                                                 
44  มาตรา  30  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  แหลงเดิม. 
45  มาตร  27   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  แหลงเดิม. 
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2.2.6  การสงเสริมเอกชนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียน
ใชใหม (Recycle)  
  การใหภาคเอกชนเขามาทําหนาที่จัดการขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน
ของเสียอันตรายแทนภาครัฐ เปนวิธีการดําเนินงานทางธุรกิจระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมในเชิงพาณิชยซ่ึงมีหลายรูปแบบ ดังนี้ คือ 
 1)  จางเอกชนบริหารโดยรัฐลงทุนกอสรางระบบ 
     การดําเนินงานลักษณะนี้เปนการจางเอกชนใหทําหนาที่บริหารจัดการโครงการโดย
ทําสัญญาบริหารจัดการที่มีกําหนดระยะเวลา เอกชนไดรับผลตอบแทนเชิงพาณิชยที่เหมาะสมใน
รูปแบบคาจางการบริหารที่รัฐจายใหเปนการตอบแทนโดยเหมาจายครึ่งเดียว หรือจายตามผลงาน 
เครื่องมือและอุปกรณในการดําเนินงานรัฐเปนฝายลงทุน และถือวาเปนทรัพยสินของราชการ การ
ลงทุนรูปแบบนี้ชวยลดความเสี่ยงของภาครัฐดานการบริหารจัดการ รัฐสามารถคัดเลือกเอกชนที่มี
ประสบการณเขามาบริหารจัดการได ประหยัดงบประมาณดานบุคลากร  สรางประสิทธิภาพใหแก
หนวยงานของรัฐ ที่สําคัญยังเปนการหลีกเล่ียงการบริหารแบบระบบราชการซึ่งไมมีสภาพคลองตัว  
ดอยประสิทธิภาพ และขาดบุคลกรที่มีประสบการณเพียงพอในการดําเนินการ 
  2)  การใหสัมปทานแกภาคเอกชน 
   การใหสัมปทานแกภาคเอกชนเขาดําเนินงาน เปนรูปแบบที่ภาครัฐใหสิทธิแก
เอกชนเขาทําสัญญาจัดการของเสียอันตรายกับภาครัฐ เอกชนลงทุนในการกอสรางบริหารจัดการ
เองทั้งหมด เอกชนไดรับผลตอบแทนในเชิงพาณิชยที่จูงใจ เหมาะสม จากผูใชบริการ ขณะเดียวกัน
รัฐจะไดรับสวนแบงจากเอกชนผูไดรับสัมปทานตามอัตราสวนที่ตกลงกันไวในสัญญาการให
สัมปทาน โดยเอกชนจะรับความเสี่ยงเพียงฝายเดียวตลอดอายุสัญญาการใหสัมปทาน นั้น  
   ปจจุบันสวนราชการไดเ ร่ิมใหเอกชนเขามาดําเนินการแลว  เชน  กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดมีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง เชิญชวนใหเอกชนเขาดําเนินการบริหาร
และประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550  
   ประกาศดังกลาวนี้ไดใหสิทธิแกเอกชนที่เขามาทําหนาที่บริหารจัดการ46 ซ่ึงการให
สัมปทานแกภาคเอกชนนับวาเปนสวนดีที่ภาครัฐไมตองลงทุน แตไดประโยชนตอบแทนจากการ
บริหารของภาคเอกชน พรอมกับไดเอกชนที่มีความชํานาญเขามาทําหนาที่แกไขปญหามลพิษที่เกิด
จากของเสียอันตรายไดเปนอยางดี นับเปนมิติใหมที่รัฐมุงใหเอกชนเขามาทําหนาที่จัดการของเสีย

                                                 
46  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  เชิญชวนเอกชนเขาดําเนินการบริหาร และประกอบการ

ศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใชอุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ.2550 
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อันตรายแทนรัฐ ขณะที่ภาครัฐยังขาดยังแคลนงบประมาณและบุคลากร การใหสิทธิหรือสัมปทาน
แกเอกชนเขามาทําหนาที่แทนภาครัฐจึงนับวาเปนสวนดี เหมาะสม เกิดประโยชนตอสวนรวม 
   3)  การรวมลงทุนกับเอกชน (Joint Venture) 
     การรวมลงทุนรูปแบบนี้ เปนการรวมตัวของบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไปเพื่อประกอบ
กิจการคารวมกันเพื่อหวังผลกําไร รวมทรัพยสิน การเงิน ความเชี่ยวชาญเขาดวยกันไมเกิดเปนหาง
หุนสวน หรือบริษัทขึ้นใหม แตละคนเปนตัวการ ตัวแทน ของกันและกัน มีสิทธิบริหารจัดการเทา
เทียมกันหรือตามที่ตกลงกัน ส้ินสุดลงเมื่อโครงการเสร็จสิ้น47 
     การรวมลงทุน คือ การที่บุคคล 2 ฝายขึ้นไปตกลงทําธุรกิจอยางหนึ่งรวมกันโดย
มุงเนนในเรื่องการแบงผลกําไรหรือการขาดทุนของกิจการ48    
     สัญญารวมทุน หมายถึง สัญญาชนิดหนึ่งซึ่งบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปตกลงธุรกิจ
การคารวมกันมีการลงทุนรวมกัน และมีวัตถุประสงคในการหาผลประโยชนมาแบงกัน49 
     การลงทุนกับภาคเอกชน (Joint Venture) มีรูปแบบ ดังนี้ คือ50 
    1)  รัฐวิสาหกิจรวมลงทุนกับภาคเอกชน  
     เปนการตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินธุรกิจที่ประกอบการอยูโดยใหบริษัทเอกชนเขามา
ทําหนาที่บริหารจัดการแทนรัฐวิสาหกิจ รูปแบบนี้มีความคลองตัวไมติดขัดกับกฎระเบียบเพราะ
เปนบริษัทเอกชนจะมีสภาพคลองตัวสูงดานการบริหารจัดการ การตลาด เทคโนโลยี ประโยชนที่
รัฐวิสาหกิจไดรับจากการดําเนินการสามารถลดการกอหนี้ของรัฐวิสาหกิจได 
    2)  รัฐวิสาหกิจประเมินทรัพยสินของตนแลวนําไปลงทุนกับภาคเอกชน51 
          เปนรูปแบบที่รัฐเขาไปถือหุนในกิจการของเอกชนซึ่งประกอบกิจการดีอยูแลว
ไมเกินรอยละ 49 สงผลใหสภาพความเปนรัฐวิสาหกิจหมดไป การบริหารจัดการมีความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การรวมลงทุนอาจจะไมเกี่ยวของกับธุรกิจเดิมของรัฐวิสาหกิจก็ได  
     การเขารวมลงทุนกับภาคเอกชนตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ.
2540 เพื่อขออนุมัติรูปแบบวิธีการดําเนินการของเรื่องดังกลาว 

                                                 
47  สุชาติ  ธรรมมาพิทักษกุล.  เอกสารประกอบคําบรรยาย  วิชากฎหมายเก่ียวกับองคกรธุรกิจ.  หนา 1. 
48  John R. Griffith.  The legal Environment of Business.  New York  : John Wiley & Sons. 1 984, P. 

119. 
49  โสภณ  รัตนากร.  (2532).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัท.   

หนา 45.   
50  มานิตย  จุมปา.  (2546).  คูมือนักศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.  หนา 144. 
51  ศุภวุฒิ  โมกขเมธากุล.  (2548).  แนวทางบัญญัติกฎหมายใหเอกชนเขามาประกอบกิจการบําบัดน้ํา

เสียรวม.  หนา 17. 
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  โดยการศึกษาอาจกลาวไดวา  การสงเสริมภาคเอกชนใหมีบทบาทในการจัดการของเสีย
อันตราย  ภาครัฐสามารถทําการสงเสริมใหภาคเอกชนที่สนใจเขามาลงทุนประกอบกิจการดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมจะเปนการแบงเบา ลดภาระ และลดคาใชจายของภาครัฐดานตาง ๆ เชน ดาน
บุคลากร หรืองบประมาณ ที่ตองใชในการแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากของเสียอันตราย ขณะที่
ภาครัฐไดรับประโยชนจากการลงทุนของภาคเอกชน มาตรการสงเสริมจะสนับสนุนใหเกิด
โครงการใหญ ๆ เกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นตามมา เชน โครงการกอสรางระบบ
กําจัดขยะของเสียรวมขนาดใหญที่ขนาดของโครงการมีมูลคาเกินหนึ่งพันลานบาท เปนตน การที่
ภาครัฐไดมอบใหเอกชนดําเนินการกอสรางโครงการ หรือการอนุญาตใหสัมปทานแกภาคเอกชนจะ
โดยการใหสิทธิใหลักษณะใด ๆ ก็ตามจะตองปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมดําเนินงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 
ดวย 
     บทบาทของเอกชนในการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
     การจัดการดานสิ่งแวดลอมของประเทศที่ผานมา เนนใชมาตรการควบคุมและบังคับ
โดยมีบทลงโทษผูฝาฝน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่กําหนดไว ใชเจาหนาที่สวนราชการ
ระดับทองถ่ินเปนหลัก การทํางานไมประสพผลสําเร็จดวยเหตุผลหลายประการ เชน การที่ตอง
โยกยายอยูประจํา ไมไดเปนคนทองถ่ินทําใหขาดความรัก ความผูกพันในทองถ่ินทําแตเพียงหนาที่
ซ่ึงรับผิดชอบอยูเทานั้น เปนตน จึงควรสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมชวยเหลือภาครัฐ แกไข
ปญหาการจัดการของเสียอันตราย ซ่ึงการสงเสริมภาคเอกชนเขามาดําเนินการมีวิธีการที่จูงใจ ดังนี้ 

  1)  ดานภาษี 
   เพื่อใหมลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเสียอันตรายไดรับการ
แกไขใหนอยลง ลดภาระของภาครัฐดานงบประมาณ การสงเสริมใหเอกชนลงทุนสรางระบบกําจัด
ของเสียอันตรายดวยเงินลงทุนของเอกชนเอง เอกชนไดรับผลตอบแทนในดานสิทธิประโยชน เชน 
การเก็บเงินคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ การไดรับลดหยอนสิทธิภาษีเงินได เปนตน 

   เพื่อสรางแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ภาครัฐควรใชมาตรการดานภาษีเปนสวนนําการสงเสริมใหเกิดขึ้น
อยางจริงจัง เกิดการแขงขันการลงทุน  

มาตรการดานภาษีภาครัฐสามารถดําเนินการดวยการกําหนดระยะเวลาปลอดภาษีไว 
โดยนิติบุคคลไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแตอยางใด เนื่องจากการลงทุนในกิจการประเภทนี้
ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ใชระยะเวลาในการกอสราง มีระยะเวลาในการคืนทุนที่นานกวา
กิจการประเภทอื่น เพื่อใหเกิดความแตกตางในการลงทุน 
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สิทธิประโยชนดานภาษีอากรเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่รัฐสามารถใชเปนมาตรการ
สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเกิดความสนใจเขามาลงทุน รัฐสามารถใชเปนทางเลือก
และขอเสนอใหภาคเอกชนไดใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน  

สําหรับโครงสรางกฎหมายภาษีอากรไดกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากร หรือผูอยู
ในขายเสียภาษีอากรจะเปนใครบางยอมแลวแตกฎหมายนั้น ๆ จะกําหนด แตโดยท่ัวไปมักไดแก
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งเปนผูมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย52 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยทั่วไปไดแก ฐานกําไรสุทธิซ่ึง
คํานวณไดจากรายไดและรายจายของกิจการ หรือเนื่องจากกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
(เทากับ 12) 

ประมวลรัษฎากร53ไดใหนิยามความหมายของคําวา “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลไวเปนพิเศษ ซ่ึงนอกจากจะหมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยแลวยังหมายความรวมถึงบุคคลอื่นดวย บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีหนาที่
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดแก 

(1)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไดแก 
  (ก)  บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
  (ข)  หางหุนสวนจํากัด 
  (ค)  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน 
(2)  บริษัทหรือหางหุนสวนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ไดแก 
    (ก)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ 

และกระทํากิจการในที่อ่ืน ๆ รวมทั้งในประเทศไทยดวย  (มาตรา 66 วรรค 2) 
   (ข)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ 

และกระทํากิจในที่อ่ืน ๆ รวมทั้งในประเทศไทยดวย และกิจการที่ทํานั้น เปนกิจการประเภทการขน
สงผานประเทศตาง ๆ (มาตรา 67) 

    (ค)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ 
มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินพึงประเมินประเภทที่ 2, 3, 4, 5, หรือ 6 ที่จายจาก
หรือในประเทศไทย (มาตรา 70) 

                                                 
52  กลุมนักวิชาการภาษีอากร.  (2549).  ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2549 (พิมพใหม).   หนา 2. 
53  แหลงเดิม.  
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   (ง)  บริษัทหรือหางหุนสวนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ มีลูกจาง หรือผูทํา
การแทน หรือผูทําการติดตอในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซ่ึงเปนเหตุใหไดรับเงินได หรือ
ผลกําไรในประเทศไทย  (มาตรา 76 ทวิ) 

ประมวลรัษฎากรไดกําหนดหลักเกณฑการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวในมาตรา 
65 ซ่ึงบัญญัติวา “เงินไดตองเสียภาษีตามความในสวนนี้ คือ กําไรสุทธิซ่ึงคํานวณไดจากรายไดจาก
กิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทําในรอบระยะเวลาบัญชี.................”  

บัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกําหนดไว คือ 
(ก) ภาษีจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลรอยละ 30 

การที่กฎหมายกําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
ตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 จากกําไรสุทธิ ไมเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ไมสรางแรงจูงใจใหเกิดลงทุนสราง
โรงงานกําจัดของเสียอันตราย ไมเหมาะสมตอการกอสรางโรงงานประเภทที่ 101 105 และ 106 
เนื่องจากลักษณะของโรงงานแตละประเภทแตกตางกัน ดังนี้54  

1)  โรงงาน  101 จะมีลักษณะหรือเปนโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(Central/Waste Treatment) 

2)  โรงงาน 105 ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก หรือฝง
กลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว 

3 )   โรงงาน 1 0 6  ประ เภทโรงง านประกอบกิ จการ เกี่ ย วกับการนํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม
โดยผานกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม 

โรงงานประ เภทที่  101  , 105  และ  106  เปนโรงงานจํ าพวกที่  3  ซ่ึ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 755บัญญัติวา “(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแก โรงงาน
ประเภทชนิดและขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได”  

การประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 101 105 และ 106 ตองใชเงินลงทุน
จํานวนมาก การกอสรางตองใชระยะเวลาสรางที่นาน เนื่องจากเปนโรงงานที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง 
เปนโรงงานพัฒนาเพื่อส่ิงแวดลอม นโยบายดานภาษีที่กําหนดใหเก็บในอัตรารอยละ 30 จากกําไร
สุทธิตามประมวลรัษฎากร นับเปนปญหาสวนหนึ่งดานภาษีอากรที่ไมเอื้อมตอการลงทุน ไมสราง

                                                 
54  http : // www.diw.go.th. 

สืบคนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549. 
55  มาตรา  7  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, 2535,  9 เมษายน  :   62 
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แรงจูงใจในการลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) 

 เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ไดเกิดขึ้น ภาครัฐควรนํามาตรการดานภาษีมาเปน
เครื่องมือสรางแรงจูงใจนักลงทุน สงเสริมการประกอบธุรกิจ ซ่ึงภาครัฐสามารถดําเนินการได เชน 
การกําหนดระยะเวลาปลอดภาษี เปนตน โดยเมื่อลงทุนกอสรางโรงงานนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อเร่ิมประกอบการไปสัก
ระยะเวลาหนึ่งภายในชวงเวลาที่ไดกําหนดไวนั้น ผูประกอบการไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  
เนื่องจากการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
เปนธุรกิจที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดลอม แบงเบาภาระของรัฐที่ติดขัดดานบุคลากร
และงบประมาณตลอดจนสถานที่ซ่ึงมีอยูอยางจํากัด  

อยางไรก็ตามเพื่อให เกิดความเปนธรรมทางธุรกิจและตอนักลงทุนหรือ
ผูประกอบการรายอื่น เมื่อพนระยะเวลาปลอดภาษีที่กําหนดไวแลว ผูประกอบการก็ควรจะตองเสีย
ภาษีเงินไดตามหลักเกณฑเชนเดียวกันกับผูประกอบการอื่นตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร 

การนํามาตรการดานภาษีอากรมาเปนเครื่องมือสงเสริม สรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ดวย
เหตุผลที่วา การประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) เปนธุรกิจที่การลงทุนตองใชเงินทุนจํานวนมาก มีเทคโนโลยีสูง ใชระยะเวลาในการคืน
ทุนนานกวาการประกอบธุรกิจอยางอื่น หากไมนําสิทธิประโยชนทางภาษีมาสรางแรงจูงใจหรือ
สงเสริมใหเกิดการลงทุนแลว โอกาสการลงทุนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมแทบจะไมเกิดขึ้น หรือเกิด
นอยมาก เพราะเปนการลงทุนที่ตองใชระยะเวลานานในการไดรับผลตอบแทนของผลกําไร จึง
จําเปนตองสรางความแตกตางในการประกอบธุรกิจใหเกิดขึ้น ปจจุบันปญหามลพิษจากของเสีย
อันตรายนับเปนปญหาสําคัญตอส่ิงแวดลอมที่นับวารุนแรงและมีพิษภัยตอมนุษยเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตามผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริมจําตองมีหลักประกันการดําเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได 

  หลักประกันการสงเสริม 
  หลักประกันการสงเสริม เปนการสรางความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนที่ใหหลักประกันในการแกไขปญหามลพิษไดอยางแนนอน โดยธุรกิจที่ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนตองสามารถพิสูจนถึงผลสําเร็จในการกําจัดมลพิษได ดังนี้ 
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  1)  กระบวนการคัดแยกขยะ  การเก็บรวบรวม แบงแยกชนิด ประเภทถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี 

  2)  มีระบบการกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ และบุคลากรที่มีความรู ประสบการณ มี
ความชํานาญในการปฏิบัติการ ปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  3)  มีระบบการวางแผน แนวทางการปฏิบัติงาน ที่กําหนดไวเปนระเบียบและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 

  4)  มีระบบการจํากัดสิ่งปฏิกูลที่ เกิดจากกระบวนการนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ดวยการออกแบบที่ถูกตองตามหลักวิศวกรรม และ
สถาปตยกรรมสิ่งแวดลอม 

  5)  มีระบบปองกันความปลอดภัย เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานและ
สถานที่บริเวณขางเคียง ปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และปองกันมลภาวะอื่น ๆ ดวย 
ตลอดจนไมสรางความเดือดรอนหรือไมเปนที่รบกวนแกประชาชน  

  6)  ระบบการทํางานที่สามารถทําการกําจัดไดในปริมาณตอวัน ตอเดือน และจํานวน
ปริมาณเฉลี่ยที่สามารถลดปญหาของมลพิษ 

  7)  ความสามารถในการแปรสภาพของเสียอันตรายนํากลับมาใชประโยชนไดใหม เกิด
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และอัตราสวนจํานวนที่ชวยรัฐประหยัดงบประมาณดานแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม และการแกไขปญหาสาธารณสุข 

  8)  การแปรสภาพสามารถพิสูจนไดถึงระบบการทํางานของขั้นตอนนําขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) กําจัดปญหามลพิษที่เกิดจากของเสีย
อันตรายโดยไมเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอมและประชาชน เกิดความคุมคาในการลงทุน มีประโยชน
ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  การพิสูจนความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 
  ภาคเอกชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตองสามารถพิสูจนความยั่งยืนของ

ส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
  1)  กระบวนการจํากัดของเสียอันตรายมีการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental Management System) เขามาผนวกในการบริหารจัดการที่เพิ่มความสําคัญกับการ
ดูแลส่ิงแวดลอม  

  2)  มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการที่เอาใจใสดูแลส่ิงแวดลอม รวมทั้งการ
ติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน (Monitoring & Evaluating) ของกิจการซึ่งไดรับการสงเสริมที่
พิสูจนไดถึงการกอใหเกิดความยั่งยืนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
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  3)  มีการเพิ่มมาตรฐานกระบวนการกําจัดของเสียอันตรายใหลดลงดวยวิธีการนําขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) การออกแบบผลิตภัณฑที่ไดจาก
วัสดุนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ปริมาณของเสียที่ลดลง 
การลดมลภาวะซึ่งเกิดจากกระบวนการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวยีนใชใหม 
(Recycle) เอง ใหนอยลงหรือหมดไป ไมวาจะเปนมลภาวะดานกลิ่น เสียง อากาศ น้ํา ฯลฯ สราง
ภาพพจนและช่ือเสียที่ดีตอธุรกิจที่ไดรับการสงเสริม สรางความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ลด
การนําเขาอุปกรณ หรือเคร่ืองจักรจากตางประเทศ เกิดความคุมคาในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจอยางจริงจัง 

  4)  ผลิตภัณฑจากการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) ตองไดรับการรับรองในมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบไดโดยหนวยงานสวนราชการ
ของรัฐ ในความปลอดภัยตอมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม บนพื้นฐานกระบวนการทํางานของระบบ
การกําจัดขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสสามารถตรวจสอบได
โดยการมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน และหนวยงานของสวนราชการที่เกี่ยวของสามารถ
ใหการรับรองในมาตรฐานที่ถูกตองตรงตามหลักวิชาการ และสามารถใชเปนเครื่องพิสูจนถึงการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาเต็มประโยชนโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 

  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร56 
  การนําหลักการดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการกระตุนสงเสริมใหเกิดการ

ลงทุนเปนแนวทางใหมที่ไดรับความสนใจทั่วโลก โดยมีเปาหมายสนับสนุนกิจกรรมที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมเกิดความยั่งยืนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ไมสนับสนุนกิจกรรมที่กอ
หรือสรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม และประชาชน แยกแยะกิจกรรมที่เปนคุณ เปนโทษ ตอส่ิงแวดลอม 
เชน ภาษีส่ิงแวดลอม การจัดเก็บภาษีใหมีอัตราแตกตาง (tax differentiation) การใหเงินอุดหนุน
กิจกรรมนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนตน มีหลักการ
สําคัญ ดังนี้ 
   1)  สรางแรงจูงใจทั้งทางบวกและทางลบใหผูผลิต และผูบริโภครวมมือกับสวน
ราชการในการจัดการของเสียอันตรายใหถูกตองโดยกําจัดกากของเสียอันตรายตามหลักฟสิกสหรือ
กระบวนการเคมี 
   2)  สรางระบบสถาบันแบงเบาภาระภาครัฐในการรวบรวมของเสียอันตรายนํามาสู
กระบวนการคัดแยกสวนที่สามารถนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) และสวนที่ตองทําการกําจัด 
                                                 

56  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 162-166. 
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   3)  ระบบมัดจําคืนเงิน (deposit-refund scheme) เปนวิธีการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง
โดยกําหนดใหผูบริโภคจายเงินมัดจําสําหรับผลิตภัณฑสินคาบางประเภท ขวดน้ํา แบตเตอรี่ เปนตน 
เพื่อจูงใจใหผูซ้ือบริโภคนํากลับมาขายคืน ณ จุดเดิม ซ่ึงเปนขอดีและเปนทางเลือกใหผูบริโภคได
เลือกปฏิบัติ  
   จุดมุงหมายในการนําเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชสนับสนุนกิจกรรมที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการใชประโยชนหมุนเวียนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ขณะเดียวกันจะไมสนับสนุนกิจกรรมที่กอมลพิษ หรือกิจกรรมที่ไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มาตรการดานเศรษฐศาสตรจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่มีสวนชวยในการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

  อุปสรรคของการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียน
ใชใหม (Recycle) 

   อุปสรรคในการสงเสริมสนับสนุนการลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  แบงออกได 3 รูปแบบ ดังนี้ 
      1)  กฎหมาย และการบังคับใชกฎหมาย 
   ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงในการ
จัดการเกี่ยวกับของเสียอันตรายลักษณะที่เปนองครวม การจัดการของเสียอันตรายอยูภายใต
กฎหมายหลายฉบับภายใตการดูแลของหลายหนวยงาน สภาพการบังคับใชกฎหมายเกิดขอขัดของ
ไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากความไมชัดเจนของกฎหมาย การละเวนการปฏิบัติตามหนาที่หรือการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาพนักงานยังมีอยู พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของประเทศไมสามารถ
บังคับใชไดอยางเต็มที่ เชน กรณีมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมจําเปนตองแจงใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมใชอํานาจภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนตน57 

 การจัดการของเสียอันตรายที่อยูภายใตกฎหมายหลายฉบับซึ่งหนวยงานราชการ
ควบคุมที่สําคัญไดแก กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนสงทางบก สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กรณีของเสีย
อันตรายที่เปนกากกัมตรังสี) ทําใหเกิดความไมชัดเจน ขาดเอกภาพ และการเชื่อโยงของกฎหมาย58 

                                                 
57  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม.  (2547).  โครงการพัฒนาการ

ตรวจสอบและกลไกทางตลาดในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (รายงานฉบับสมบูรณ).  หนา 4-
14-4-15. 
 58  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.   หนา  1- 2. 

DPU



 

 

43 

ปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่นําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนเครื่องมือใน
การจัดการของเสียอันตรายอยางจริงจัง และขาดการสรางแรงจูงใจในการนํากลับมาหมุนเวียนใช
ประโยชน (Recycle) นํากลับมาใชใหเกิดประโยชน (Recover) หรือการนํากลับมาใชอีก (Reuse) 
การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมฉบับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตรายยังไมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพเต็มที่59  
    2)  ดานองคกร 
    ปญหาและอุปสรรคขององคกรเนื่องจากมีหนวยงานซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการ
จัดการมลพิษจากขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และของเสียอันตราย อยูหลายหนวยงาน เชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 เปนตน ทําใหเกิดความซับซอนในการทํางาน ปญหาการประสานงานระหวางหนวยงาน
ของรัฐ เชน กรณีการขอขอมูลระบายมลพิษจากโรงงาน มีหนวยงานถึง 4 หนวยงานที่มีการขอ
ขอมูลเดียวกัน แตใหใชรูปแบบการรายงานที่แตกตางกันไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย60นอกจากความซ้ําซอนของการทํางานและการประสานงานระหวาง
หนวยงานแลว ยังทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเนื่องจากการมีหนวยงานที่
เกี่ยวของและทํางานซ้ําซอนกันเปนจํานวนมากนั้นเอง 

   3)  การบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255061ไดกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระ ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การเงิน 
การคลังเพิ่มขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายในทองถ่ินไดเอง แตในทางปฏิบัติยังมีปญหา และอุปสรรค เนื่องจากองคกรบริหาร
สวนทองถ่ินยังขาดศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ62 ขาด
บุคลากรที่มีประสบการณดานจัดการเกี่ยวกับของเสียอันตรายรวมถึงอุปกรณ และงบประมาณที่
ตองใชในการทํางาน 

                                                 
 59  แหลงเดิม. 

60  แหลงเดิม.  
 61  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550,  24 สิงหาคม  :  1 
 62  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  (2549).  โครงการยกราง
กฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนแมบทแหงชาติวาดวยการควบคุมการเผาในที่โลง (รายงานฉบับ
สมบูรณ).  หนา 5-9. 
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    กฎหมายที่ขาดการนํามาตรการดานเศรษฐศาสตร มาประยุกตใชสงเสริม กระตุน 
สรางแรงจูงใจใหนักลงทุนเกิดความสนใจลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จึงเปนสวนหนึ่งที่การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไม
ประสพความสําเร็จ  
    ปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจดานการควบคุม กํากับ ดูแล และ
การอนุญาตดานสิ่งแวดลอมและมลพิษใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว แตสวนราชการ
ทองถ่ินขาดสภาพความพรอมในการดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับโอนมอบหมาย63 
 2.2.7  ความเสี่ยง และโอกาส ในการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) 

  การลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) ซ่ึงเปนของเสียอันตราย มีความเปนไปไดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบริการจาก
ผูใชบริการ ที่สามารถศึกษาวิเคราะหได ดังนี้ 

  1)  “ความเสี่ยง” ในการประกอบธุรกิจขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซาก
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
     จากการคาดการณของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อส่ิงแวดลอมไทย จํากัด 

(มหาชน)64 และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวนประชากร
ของประเทศจะเพิ่มมากขึ้นถึง 70.50 ลานคน ในป 2563 เมื่อถึงเวลานั้นปริมาณการบริโภคของ
ประชาชนภายในประเทศ และการขยายตัวของอุตสาหกรรมตาง ๆ จะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวน
ประชากร และการพัฒนาอุตสาหกรรม สงผลใหปริมาณจํานวนซากของเสียอันตรายซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอปริมาณของเสียรวมและปริมาณของเสียที่ผานเขามาในระบบกําจัดคิดเปนรอยละ 
37.6 ของปริมาณของเสียรวม ทําใหวิเคราะหไดวา ตลาดของของเสียอันตรายมีโอกาสที่จะขยายตัว
อีกมาก65จํานวนปริมาณซากของเสียอันตรายท่ีจะเพิ่มขึ้นอยางมากมายนี้เปนการสรางโอกาสใหกับ
เอกชนที่ลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)ในการคัดแยกเอาโลหะที่มีคาจากซากชิ้นสวนของเสียอันตราย ซ่ึงประกอบดวยโลหะที่มี
มูลคาและไมมีมูลคาอยูดวยกัน เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสในเครื่องใชไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร

                                                 
 63  กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  หนาเดิม. 

64  ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2546 แสดงการเพิ่มขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2545 รอย
ละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 34.8 เนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
การบริโภคในประเทศยังมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดลอมไทย จํากัด 
(มหาชน) จึงคาดการณวา จะมีปริมาณของเสียอันตรายเพิ่มขึ้นจากป 2545 อีกประมาณรอยละ 6 หรือประมาณ 
1.9- 2 ลานตัน 

65  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 33. 
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และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือแมแตแบตเตอรี่มือถือจะมีสวนประกอบที่เปนโลหะมีคา66ใน
ขณะเดียวกันก็ไดสามารถเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมบริการกําจัดจากสวนราชการและเอกชนที่เขา
มาใชบริการ และใชเปนเงินทุนในการบริหารจัดการปรับปรุงระบบการนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหมีคุณภาพทันสมัย และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
สามารถทําการกําจัดไดทันตอปริมาณของเสียอันตรายที่มากขึ้นอยูตลอดเวลา 

     ตนทุนการดําเนินธุรกิจ คากอสราง การติดตั้งระบบกําจัด คาบํารุงรักษา คาที่ดินเปน
ตนทุนสําคัญอยางหนึ่งที่มองเห็นไดชัดเจนและสูงมาก การประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเ ล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) จึงมีตนทุนสูง  สงผลใหการกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมบริการกําจัดของเสียอันตรายจากประชาชนและหนวยงานที่เขามาใชบริการเกินความ
เหมาะสม อาจทําใหประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ไมเต็มใจสงซากของเสียอันตรายเขามาทําการ
กําจัด ทําใหการจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมการบริการไมสามารถจัดเก็บไดตามเปาหมาย สงผลใหการ
ประกอบธุรกิจขาดสภาพคลองทางการเงินไมมีเงินที่จะนํามาใชในการประกอบธุรกิจ หรือการ
พัฒนาขยายแผนงานมากเพิ่มขึ้น เปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ 

   ความสามารถในการจายคาธรรมเนียมบริการกําจัด ประชาชนของประเทศสวนใหญ
อยูในภาคเกษตรกรรม รายไดตอหัวเฉลี่ยตอปที่คอนขางต่ํา การที่ประชาชนมีรายไดที่ต่ํานี้เองสงผล
ใหความเต็มใจ และความสามารถของประชาชนในการจายคาบริการลดนอยลงไปดวย แนวโนมใน
การไมจายคาธรรมเนียมบริการเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนไม เต็มใจที่จะรับภาระในการจาย
คาธรรมเนียมบริการ และไมใหความรวมมือในการชําระคาธรรมเนียม ซ่ึงเปนปญหาหนึ่งของการ
ประกอบธุรกิจ 
     2)  “โอกาส” ในการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) 

   สภาพโดยรวมป พ.ศ. 2547 ประชากรจะมีจํานวน  64.49 ลานคน  จากการ
คาดการณของสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะเพิ่มมากขึ้นถึง 70.50 
ลานคน ในป 256367 การขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้นปริมาณการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ปญหาขยะ
ตกคางหรือเก็บไมทันตามมา เชน วิกฤตการณขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลธัญบุรี อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณขยะสูงถึง 45 ตันตอวัน ไมสามารถจัดเก็บไดหมดและยังเกิดปญหาเรื่อง
การจางบริษัทเอกชนทําหนาที่จัดเก็บไดยายสถานที่ทิ้งถึง 4 ครั้ง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อ.
ป.ท.) สวนใหญยังใชวิธีการฝงกลบมักถูกชาวบานรองเรียนจึงตองลดความขัดแยงดวยสันติวิธีนําผู
มีสวนไดเสียเขามาคุยกันเสนอใหเห็นวาจะไดประโยชนอะไรบาง ลบลางความรูสึกวาขยะเปนของ

                                                 
 66  แหลงเดิม. 

67  สุดใจ ทูลพาณิชยกิจ.  หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ.  หนา 321-322. 
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เสียทั้งที่ขอเท็จจริงมีการนําขยะไปทําประโยชนมากมาย68 การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้น ปญหามลพิษจากซากของเสียอันตรายจะเพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกันทําใหเห็นไดวา
ปริมาณจํานวนของเสียอันตราย ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจมีเพียงพอตอดําเนินธุรกิจอยาง
แนนอน และในอัตราที่คุมคาตอการลงทุนประกอบธุรกิจ  ปจจุบันประเทศไทยไมมีโรงงานนําขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ภายในประเทศ และบรษิทัจาํหนาย
เครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศในเครือของพานาโซนิคไดวางแผนการณที่จะเปดโรงงานนําขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ในประเทศไทยในป พ.ศ.2552 69 
 
2.3 หลักการแนวความคิดทางทฤษฎี 
 2.3.1  ทฤษฎีสิทธิในสิ่งแวดลอม  (Environmental Right Theory) 

  สิทธิที่จะอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี เปนสิทธิขั้นพื้นฐานการดํารงชีพทามกลางสิ่งแวดลอม
อยางมีคุณภาพ และปกติสุขของประชาชน เปนความตองการที่เปนสิทธิมนุษยชน (Human Right)
ขั้นพื้นฐานอีกดวย70  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติรับรองแนวความคิดสิทธิใน
ส่ิงแวดลอมไวหลายประการตามที่บัญญัติไวในหมวด 3 สวนที่ 12 มาตรา 66 เชน สิทธิในการ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สิทธิในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา
การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครอง สงเสริม
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน  

  ปญหามลพิษสงผลกระทบอยางมากตอสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขาดการวางแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม จะสะทอนถึง
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไมอาจหลุดพนจากสภาพความวุนวายไปได71  

  ความตองการที่จะระบบพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ใหดีขึ้นกลุมประเทศที่พัฒนา
แลวรัฐบาลจะตระหนักถึงปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินการทางปกครองนําเอาสิทธิใน
ส่ิงแวดลอมไปบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในของตน ถือเปนพันธะกรณีที่รัฐจะตองรับรองนําเอาไป

                                                 
 68  สนธยา  ใหมเอี่ยม.  (2550, 19 มีนาคม).  “ปกครองทองถิ่น.”  มติชนรายวัน.  หนา  8. 
 69  อุษา  ยุทธพงศาพิทักษ.  (2550 , 24 กันยายน)  “หลาก&หลาย.”  ขาวสด.  หนา  23. 

70   จักรพันธุ  ปญจะสุวรรณ.  เลมเดิม.  หนา  77. 
 71  ราฆพ  ศรีศุภอรรถ.  (2544).  การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในกฎหมายเพื่อปองกันควบคุม
และแกไขปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม.  หนา  18. 
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ปฏิบัติตาม และเอาใจใส72 ในกิจกรรมที่มนุษยแสดงออกมามีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได
ในสิ่งแวดลอม73  

  ทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติสาธารณะของสวนรวมที่ทุกคนในสังคมตางมีสิทธิใชได
อยางเทาเทียมกันทุกคนไมมีใครเปนเจาของแตเพียงผูเดียว การไดสิทธิเขาใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไมมีใครเขามาหวงกันหรือขัดขวางการเขาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นเปนสิทธิที่ไมสูญส้ินไปเพราะอํานาจตามกฎหมายเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยพฤตินัย และเปนสิทธิ
พฤตินัยที่กฎหมายใหการรับรองสิทธิ เมื่อไรก็ตามที่สมาชิกในสังคมไดเขาถือเอาประโยชนแสดง
ความเปนเจาของแลว การเขาใชประโยชนแสดงความเปนเจาของนี้กฎหมายไดเขามาใหการรับรอง
คุมครองตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวในมาตรา 1366 ดังนี้ “ภายในบังคับ
แหงกฎหมายเจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตนและไดซ่ึงดอกผลแหง
ทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว 
และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย”74 

  จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองกาวหนา
ในดานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เพื่อความผาสุกของประชาชนภายในประเทศ  ประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลายมุงเนนและใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางมากโดยใหความสําคัญ
กับส่ิงแวดลอมและปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนอยกวาการเรงพัฒนา
อุตสาหกรรม ทําใหเกิดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมขึ้นพรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
สุดทายประชาชนในประเทศก็จะเปนผูบริโภคส่ิงแวดลอมที่เปนพิษซึ่งเกิดขึ้นจากการเรงรัดพัฒนา
อุตสาหกรรมนั้น  

  ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาประเทศหนึ่ง มีลักษณะรวมหลายประการคลายกบั
ประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ75การเรงพัฒนาอุตสาหกรรมในทุก ๆ ดานของประเทศสงผลใหเกิด
อุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นตามทิศทางการพัฒนา เปนปจจัยหนึ่งซึ่งทําใหเกิดกระบวนการ
ใชทรัพยากรมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไดเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสรางมลพิษใหกับประชาชน 
ซ่ึงเปนการใชสิทธิเกินสวนอันเปนการละเมิดสิทธิของผู อ่ืนที่มีสิทธิจะดํารงชีพทามกลาง
ส่ิ งแวดล อมอย า งมี คุณภาพและปกติ สุข  สิทธิ ขั้ นพื้ นฐานจะรวมถึ งสิทธิ ก ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับทองถ่ินดวย การมีสวนรวมของประชาชนเปนความ

                                                 
72  แหลงเดิม. 
73  มนัส  สุวรรณ.  (2549).  การจัดการสิ่งแวดลอมหลักการและแนวคิด.  หนา  79. 
74  มาตรา  1366  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ.2535, 2535, 8 เมษายน  :  1 

 75  มนัส  สุวรรณ. เลมเดิม.  หนา 3.  
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ตองการพื้นฐานที่เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอีกดวย76 และประเทศไทยไดใหการรับรอง
แนวความคิดสิทธิในสิ่งแวดลอมดวยการบัญญัติหลักการแนวความคิดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 

  โดยสรุปเมื่อไดพิจารณาถึงการมีสวนรวม การมีสิทธิในสิ่งแวดลอมแลว กฎหมายให
ความสําคัญอยางยิ่ง พรอมรับรองสิทธิ หนาที่ตาง ๆ เอาไวทั้งในกฎหมายเฉพาะ และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เชน สิทธิในการรองทุกข กลาวโทษตอผู
ที่ทําใหเกิดความเสียหายกับสิ่งแวดลอม สิทธิในการมีสวนรวม สิทธิในการรับรูขาวสาร สิทธิใน
การตรวจสอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ สิทธิในการเขารวมบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ถือไดวาสิทธิในสิ่งแวดลอมของประชาชน เปนสิทธิที่กฎหมายใหการรับรองคุมครอง และปองกัน
ไมใหใครเขามาทําลาย หรือทําใหเกิดความเสียหายตอความเปนผูทรงสิทธิในสิ่งแวดลอมไมไดซ่ึง
หากมีการกระทําเชนนั้นเกิดขึ้น รัฐมีหนาที่ตองเขามาใหความปองกัน แกไข ตามพันธกรณีที่รัฐมีอยู
กับประชาชน 

2.3.2  หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  (Sustainable Development) 
    การพัฒนาอยางยั่งยืน เปนแนวทางซึ่งทุกประเทศทั่วโลกตางนํามาใชเพื่อหยุดยั้ง หรือ
ยุติการทําลายทรัพยากรโลกที่มีมานานแลว องคการสหประชาชาติไดใหความสนใจในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมโดยไดจัดใหมีการประชุมสหประชาชาติที่กรุงสตอกโฮลม (Stockholm) ประเทศ
สวีเดน เร่ืองสิ่งแวดลอมมนุษย (Human Environment) ในป ค.ศ. 1972 การประชุมในครั้งนี้ไดนํามา
สูการประกาศ Stockholm Declaration, 1972 อันเปนที่มาของหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนที่นํามาใช
จัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดผลตอการคุมครองทรัพยากรโลก และพิทักษส่ิงแวดลอมโดยมี
หลักการเนื้อหาทั้งหมด 24 หลักการ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 12 หลักการ โดยสรุป คือ การ
ประกาศยืนยันถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทางสิ่งแวดลอม และรัฐมีสิทธิอธิปไตย(sovereign 
right) ที่จะใชประโยชนจากทรัพยากรของตน แตรัฐยอมมีหนาที่ประกันวาการใชประโยชนดงักลาว 
จะตองไมเปนอันตราย หรือมีผลกระทบตอการพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงเปนหลักการของแนวความคิด 
รูปแบบวิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดใหยืนนานไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติตอง
สูญสิ้นไป  
    การใชทรัพยากรแบบยั่งยืน คือ การใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมตามศักยภาพของ
ส่ิงแวดลอมนั้น เมื่อใชแลวตองไมทําใหส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรนั้นเกิดความดอยประสิทธิภาพ
จนไมสามารถใหผลิตผลได77 

                                                 
 76  จักรพันธ  ปญจะสุวรรณ.  หนาเดิม. 

77  เกษม  จันทรแกว.  (2547).  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสาน.   หนา 410. 
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  ประกาศ Stockholm Declaration 1972 เปนหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนที่นํามาใชกับการ
จัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดผลตอการคุมครองทรัพยากรโลก และพิทักษส่ิงแวดลอม โดยอาศัย
แนวทางการพัฒนาประเทศที่คํานึงถึงระบบเศรษฐกิจนโยบายแหงรัฐ ประชากรของประเทศ ผลดีที่
จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนา คือ ชะลอหรือหยุดยั้งความยากจนอันเปนสาเหตุหลัก
ของการทําลายสิ่งแวดลอมการประชุมดังกลาวนี้ไดนําไปสูการจัดตั้งองคกรดานสิ่งแวดลอมของ
สหประชาชาติ คือ The Unite Nations Environment Program (UNEP) และกองทุนสิ่งแวดลอม 
(Environmental Fund) แตอยางไรก็ตาม Stockholm Declaration 1972 ไมสามารถจะหยุดยั้งการ
พัฒนาประเทศที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได สหประชาชาติไดตั้งคณะกรรมาธิการโลกในเรื่อง
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนา (world commission on Environment and Development : WCED) เพื่อ
ทําการศึกษาในเรื่องการสรางสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาอีก 4 ป ขึ้นในป ค.ศ.1983 ซ่ึง
คณะกรรมาธิการนี้ไดเกิดขึ้นในป ค.ศ.1984 ช่ือวา “Brundtland Report” ไดกลาวถึงวิกฤตการณดาน
ส่ิงแวดลอมจนในที่สุดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ไดทําใหสหประชาชาติไดจัดการประชุมวาดวย
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนา (The United Nations Conterence on Environment and : UNCED) หรือ
เรียกวา “Earth Summit” ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio De Janeiro) ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ.1992 ซ่ึงเปนการประชุมที่มีผูนําของประเทศเขารวมมากถึง 179 ประเทศ ซ่ึงไดเขารับหลักการ
และแสดงถึงการยอมรับของหลักการแนวความคิดในการประชุมของสหประชาชาติวาดวย
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา78ที่เปนหลักสําคัญของแนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงในสวนที่
เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตราย ดังนี้ 

  1)  หลักการปองกันลวงหนา79 
   หลักการปองกันลวงหนาเปนวิธีการปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรม
หรือโครงการที่มีความจําเปนจะตองใหเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาประเทศ แตกิจกรรมหรือโครงการนั้น
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแนนอนและรุนแรง  การปองกันเปนวิธีการลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมกอนที่จะใหมีกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้น เพื่อปองกันปญหาไดทันทวงที ซ่ึงระบบที่
หลายประเทศยอมรับและนํามาใช คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environment Impact 
Assessment : EIA) 

  2)  หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) 

                                                 
 78   สุนีย  มัลลิกะมาลย  ก.  (2542).  การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม.  หนา  20-25. 
 79  สุนีย  มัลลิกะมาลย  ข.  (2545).  รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม.    หนา  33-34. 
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   หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ไดนําเอาผูที่กอปญหามลพิษ หรือผูที่ไดสรางใหเกิด
ปญหามลพิษเขามามีภาระหนาที่ มีสวนรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหามลพิษที่ตนไดกอใหเกิด
ขึ้นนั้น โดยที่ผูที่กอใหเกิดปญหามลพิษจะตองมีสวนรับผิดชอบในภาระคาใชจายในทางแกไข
เยียวยา และปองกันปญหาสิ่งแวดลอม นั้นดวย การรับผิดดังกลาวนี้จะเปนความรับผิดชอบในทาง
แพงที่รวมถึงคาเสียหายที่จะตองรับผิดตอผูเสียหายดวย ตามหลักการของผูกอมลพิษเปนผูจาย
(Polluter Pays Principle : PPP) ซ่ึงเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เปนบริบทของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนไดอยามีประสิทธิภาพ ในทางระหวางประเทศไดใหการยอมรับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
ดังที่ปรากฏในประกาศปฎิญญาริโอฯ หลักการขอ 16 “รัฐจะพยายามสงเสริมใหมีคาใชจายภายใน
สําหรับสิ่งแวดลอมและการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงโดยหลักการแลวผูกอมลพิษจะ
รับภาระคาใชจายของมลพิษอันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะ และจะไมไปขัดการคาภายในและ
การลงทุน80 
   ภาครัฐในปจจุบันไดใหความสําคัญตอหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย โดยนํา 
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจายไปบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 ภาครัฐไดปลูกจิตสํานึกในการมีสวนรวมรับผิดตอส่ิงแวดลอมใหกับประชาชน
และผูประกอบการไดเกิดความรูสึกรวมกันที่จะตองรักษาและปองกันสิ่งแวดลอม โดยภาครัฐได
นําเอากลไกของเศรษฐศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ
โดยเฉพาะอยางอยางมาตรการที่นํามาใชบังคับแลวทําใหปญหาสิ่งแวดลอมลดลงมา คือ มาตรการ 
PPP และมาตรการจูงใจของระบบตลาด (Market-baste Incentive)81 

  3)  ความยุติธรรมในทางสิ่งแวดลอมสําหรับชนยุคอนาคต82 
   ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในแนวความคิดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ 
ยอมใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขอแมวาการใชประโยชนนั้นจะตองไมให
หมดสิ้นไป จะตองมีเหลือไวใหชนยุคอนาคตไดใชประโยชนเสมอหรือเทาเทียมกับที่ชนยุคปจจุบัน
ไดใช และหลักการนี้เปนพื้นฐานสําหรับกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่มีขอบัญญัติในเรื่อง
การพัฒนาอยางยั่งยืนหลายฉบับ อาทิเชน The World Heritage Convention, the Charter of 
Economic Rights and Duties of States และที่สําคัญคือ The United Nations General Assembly ใน
ป ค.ศ.1980 ไดเนนย้ําถึงความรวมมือในการแกไขปญหาการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติระหวาง
ประเทศ และเรียกรองใหรัฐรับเอาความสําคัญพื้นฐานในการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติสําหรับ

                                                 
80  แหลงเดิม. 

  81  มนัส  สุวรรณ.  เลมเดิม.  หนา  127. 
 82  สุนีย  มัลลิกะมาลย  ข.  เลมเดิม.  หนา  38. 
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ประโยชนของชนยุคอนาคตในมติเรื่อง Historical Responsibility Generations ใน the Rio 
Declaration, 1992 
   หลักการยอมใหใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไมหมดสิ้นไป และจะตองมี
เหลือไวใหชนรุนหลังไดใชอยางเทาเทียมกับชนยุคปจจุบันไดถูกนําไปใชในการรางอนุสัญญา
หลายฉบับ เชน International Whaling Commission (IWC) ภายใต  International Convention for 
the Regulation of Whaling, 1946, Ramsar Convention on Wetlands of International Lmportance 
as Waterfowl Habitat, 1971, Convention Concerning the Profecinons of the World Cultural and 
Natural Heritage, 1972, Washington Convertion on International Trade in Endangerd Species of 
Wild Floral and Fauna (CITES), Endangerd, 1973, Bon Convention of Migraory Species of Wild 
Animal, 1979, ASEAN, Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, 1985 
และ Convention on Biological Diversity, 1992. 

  แนวความคิดนี้ไดถูกนําบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 โดยไดใหสิทธิเสรีภาพกับประชาชนในการมีสวนรวมในการพิทักษส่ิงแวดลอมตลอดจนถึง
สิทธิในการรับรูและเขาถึงขาวสารของหนวยงานของรัฐได และไดนําเอาหลักการของแนวคิดนี้ไป
กําหนดเปนแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของประเทศดวย83 

2.3.3 หลักการมีสวนรวมของประชาชน 
  หลักการมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนไดมีสวนเกี่ยวของใน

การรับรู รวมแสดงความคิดเห็น การริเร่ิมสรางสรรค การจัดการ การทําประชาวิจารณ ตอโครงการ
ที่สงผลกระทบตอสมาชิกในสังคม และส่ิงแวดลอม เปนสิทธิเสรีภาพรวมกันที่จะกําหนดแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหามลพิษ ขณะที่รัฐจะทําหนาที่สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมกันรับผิดชอบ
ปองกัน และรักษาสิ่งแวดลอม 

  หลักการมีสวนรวมของประชาชนไดรับการยอมรับและไดนําไปบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 การมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนแนวนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือวาเปนปจจัย
สําคัญที่รัฐบาลไดใหความสําคัญในการอนุรักษ และการใชการทดแทนอยางเหมาะสมมีผูให
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวมากมายหลายทาน เชน การมีสวนของประชาชน 
หมายถึง กระบวนการใหขอมูลที่เกี่ยวของแกประชาชน เพื่อใหประชาชนใชในการแสดงความ
คิดเห็น ความกังวล ความตองการ และขอเสนอแนะตอกิจกรรม หรือโครงการที่จะตองมีการ

                                                 
83  ศุภวุฒิ  โมกขเมธากุล.  (2548).  แนวทางบัญญัติกฎหมายใหเอกชนเขามาประกอบกิจการบําบัดน้ํา

เสียรวม.  หนา 9.  
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้มิไดหมายถึงใหประชาชนมีอํานาจลงประชามติวาจะรับ
หรือไมรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นหรือไม84  

  การมีสวนรวมในสิ่งแวดลอมถือไดวาเปนสิทธิของมนุษยทุกคนในสังคมที่มีสิทธิ
รวมกันในการกําหนดและรวมกันหาหนทางที่จะปองกันแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 
ขณะเดียวกันภาครัฐมีหนาที่ออกมาตรการมาสงเสริมประชาชนหรือสมาชิกของสังคมทุกคนใน
ประเทศไดมีสิทธิในการมีสวนรวมในสิ่งแวดลอม 

  รัฐบาลไดใหความสําคัญตอนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การอนุรักษความสมดุลในการใช การทดแทน อยางเหมาะสม แกไขปญหาความเสื่อมโทรม 
สงเสริม และเรงฟนฟูความสมบูรณของดิน และน้ําสูธรรมชาติ และมลภาวะ เพื่อคืนสภาพแวดลอม
ที่ดีใหกับคนไทย วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐและเอกชนภายใตการมีสวนรวมของเอกชน
และชุมชนทองถ่ินที่ใหความสมดุลของการใชประโยชน การถือครองและการอนุรักษฐาน
ทรัพยากรที่ดิน ปาไม ลุมน้ําทรัพยากรชายฝง การใชทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ
และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน85 การปองกันรักษาสิ่งแวดลอม เปนแนวคิดทรรศนะของผูบริหาร
ประเทศ86ซ่ึงมีความตองการที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมและบทบาทการจัดการตลอดจนมี
สวนรวมในการกําหนดแนวนโยบายในการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางโดยไดนํา
หลักการมีสวนรวมของประชาชนไปบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงความจําเปนที่ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม คือ 

  1)  การที่ประชาชนไดมีสวนรวมในการรวมกําหนดแผนการดําเนินโครงการที่รัฐได
จัดทําขึ้นเปนการที่เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงไดรับผลกระทบไดอธิบายและสะทอน
ความรูสึกใหกับภาครัฐไดรับทราบและนําเอาไปใชเปนแนวทางพื้นฐานแกไขปญหาที่ประชาชน
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการตาง ๆ 

                                                 
84  อํานาจ  วงศบัณฑิต.  เลมเดิม.  หนา  122. 

 85  คําแถลงนโยบายบริหารประเทศ 4 ป ของคณะรัฐมนตรี  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี  แถลงตอรัฐสภา  วันพุธที่  23  มีนาคม  2548   หนา  16-17. 

86  ราฆพ  ศรีศุภอรรถ.  (2544).  การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในกฎหมายเพื่อปองกันควบคุม
และแกไขปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม.  หนา  41. 
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    2)  การมีสวนรวมของประชาชนเปนการรวมกําหนดรูปแบบการจัดการรวมกันระหวาง
รัฐกับประชาชนจึงเปนการลดผลกระทบจากภาคประชาชน  เมื่อเกิดปญหาขึ้นจากการจัดทํา
โครงการตาง ๆ ของรัฐ และเปนการแสวงหาแนวทางรวมของประชาชนกับรัฐที่จะรวมกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นตอไป แทนที่จะปลอยใหเปนหนาที่ของภาครัฐแตฝายเดียว 
    3)  การมีสวนรวมของประชาชนเปนการสงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกที่จะตอง
การเขามาอนุรักษ และปองกันสิ่งแวดลอม เกิดความรูสึกหวงแหน และตองการที่จะใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคา แทนที่การใชประโยชนจากทรัพยากรจะถูกกําหนดจากองคกรของภาครัฐ
ซ่ึงอาจจะไมตรงกับความตองการของประชาชน 
    4)  การที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมเปนการสรางกระบวนการตรวจสอบเกิดขึ้น การ
บริหารจัดการโครงการจะเกิดประโยชนอยางคุมคามีความโปรงใสตรวจสอบได 
   5)  การมีสวนรวมของประชาชนจะเปนการสรางองคกรที่ตองการปองกันและรักษา
ส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้น เปนการรวมแนวความคิดในการจัดตั้งองคกรอ่ืน ๆ ตามมาได เชน องคกร
ตรวจสอบการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม องคกรตรวจสอบการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน 
   การมีสวนรวมของประชาชนมีบทบาทสําคัญที่จะประสาน และสรางความตอเนื่องใน
ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการลงทุนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม87 
  ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอแนวความคิดนี้ พรอมทั้งไดรวมลงนามรับรองใน 
The Rio Declaration on Environment and Development, 1992 อันเปนการสะทอนแนวความคิดที่
เปนที่ตองการของประชาชน และนําไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงรัฐบาลตองใหการ
คุมครองพิทักษ88 

  รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน 
     การมีสวนรวมของประชาชนอาจมีลักษณะ และดําเนินการไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
   1)  รูปแบบการสวนรวมแบบกลุม ซ่ึงตั้งขึ้นเปนการเฉพาะและสิ้นสุดลงเมื่อโครงการที่
ดําเนินการสิ้นสุด จะเปนลักษณะของกลุมที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะกิจถาวร 
   2)  รูปแบบการมีสวนรวมที่เปนลักษณะขององคกรถาวร และทําหนาที่ในการเขาไปมี
บทบาทรวมกําหนดแนวทาง และนโยบายในทุกโครงการที่สง หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม อาจจะเปนองคกรที่มีขนาดใหญ มีบุคลากรหลายสาขาเขามารวมกัน 
องคกรลักษณะนี้สมาชิกขององคกรจะเปนตัวแทนของประชาชนที่มาจากทุกสาขา 

                                                 
87  แหลงเดิม.    

  88 สุนีย  มัลลิกะมาลย  ข  เลมเดิม.  หนา  46-47. 

DPU



 

 

54 

   โดยสรุปอาจกลาวไดวา การมีสวนรวมของประชาชนเปนรูปแบบใหมที่ยอมให
ประชาชนใหเขามามีบทบาทในการรวมกําหนดรูปแบบ วิธีการ ลักษณะการปฏิบัติ แตกตางจาก
แนวความคิดเดิมที่รัฐจะเปนผูกําหนดใหกับประชาชนปฏิบัติตามแนวทางที่ไดจัดวาง หรือกําหนด
ไวให ประชาชนไมมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสะทอนความรูสึก ใหกับภาครัฐไดรับรู
และเขาใจได การที่ประชาชนไดมีสวนรวมดูแลและพิทักษส่ิงแวดลอมรวมกับภาครัฐถือไดวาเปน
กระบวนการที่ดี และไดรับการยอมรับ การดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตามที่รัฐไดจัดขึ้นโดยขาดการมี
สวนรวมจากประชาชนแลว จะกอใหเกิดปญหาตอการดําเนินโครงการที่ไดจัดทําขึ้นนําไปสู
โครงการที่กฎหมายไดกําหนดใหตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอ (Report of 
Environmental Impact Assessment : EIA) กอน เพื่อประกอบการพิจารณาวา หากโครงการนั้น ๆ 
เกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางใด ความรุนแรงของผลกระทบ และที่สําคัญจะตอง
ระบุถึงวิธีการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (Mitigation) และระบบการติดตามตรวจสอบในระหวาง
การดําเนินโครงการ (Monitoring System)89 
 2.3.4  หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) 

  หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เปนมาตรการดานเศรษฐศาสตรที่ถูกนําไปใชในบริบท
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรการดานเศรษฐศาสตรที่ไดรับการยอมรับ
ในทางระหวางประเทศ ดังปรากฏในประกาศปฏิญญาริโอฯ หลักการขอ 16 “รัฐจะพยายามสงเสริม
ใหมีคาใชจายภายในสําหรับส่ิงแวดลอม และการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร” โดยหลักแลวผูกอ
มลพิษจะตองรับภาระในคาใชจายของมลพิษอันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะและจะไมขัดกับ
การคาภายใน และการลงทุน90  

  แนวความคิดหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายทุกองคกรไมวาจะเปนภาคครัวเรือน 
ภาคอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ตางไดเขามารวมรับผิดชอบในการแกไขปญหามลพิษซึ่งตนไดกอขึ้น
จากการไดใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติแลวปลอยมลพิษออกมาแทนที่จะปลอยใหเปน
หนาที่ของภาครัฐแตเพียงอยางเดียว แทจริงทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
ลวนแตเปนผูกอใหเกิดมลพิษทั้งส้ิน91  

  ความรับผิดตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย แตกตางจากความรับผิดตามกฎหมายแพง 
ความรับผิดตามกฎหมายแพงนั้นภาระการพิสูจนเปนหนาที่ของผูที่ไดรับความเสียหาย ที่พิสูจนวา

                                                 
89  สุนีย  มัลลิกะมาลย  ก  เลมเดิม.  หนา 165. 
90  แหลงเดิม. 

 91   ศุภวุฒิ  โมกขเมธากุล.  (2548).  แนวทางการบัญญัติกฎหมายใหเอกชนเขามาประกอบกิจการบําบัด
น้ําเสียรวม.  หนา 9. 
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ความเสียหายที่เขาไดรับนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจ หรือเปนการกระทําโดยประมาท
เลินเลอ ตามหลักเกณฑที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย92 

  แนวความคิดของหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) เปนการ
นําผูกอมลพิษเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบแกไขปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตน 
ซ่ึงเดิมแตกอนนั้นหากใครไดกอปญหามลพิษขึ้นแลวก็ไมตองเขามามีสวนรวมในการแกไขอยางใด
เพราะถือวาการแกไขปญหามลพิษนั้นไมใชภาระหนาที่ของตน แตเปนภาระหนาที่ของภาครัฐหรือ
ผูที่ไดรับความเสียหายจากมลพิษนั้นเปนผูมีหนาที่ทําการแกไขเอง การยึดถือวาการแกไขปญหา
มลพิษเปนภาระและหนาที่ของรัฐ หรือผูไดรับความเสียหายจะตองทําการแกไขเอง สงผลใหเกิด
ปญหาสภาพแวดลอมตอเนื่องเสมอมา ไมไดรับการแกไขใหดีขึ้น ขณะผูที่กอปญหามลพิษก็ไมมี
สวนตองไปรวมรับผิดชอบหรือมีภาระหนาที่ตองแกไขแตอยางใด ซ่ึงเทากับเปนการสงเสริมโดย
ปริยายวาเมื่อใครก็ตามที่ไดกอปญหามลพิษขึ้นแลวก็ไมตองมีภาระหนาที่ หรือไมตองเขาไปรวมรับ
ผิดแกไขดวยแตอยางใด ภาระการพิสูจนและมูลคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูที่ไดรับความ
เสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมสามารถจะนําเอามาใชกับมูลคาความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมได เนื่องจากความเสียหายในสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นบางครั้งความเสียหายที่
เกิดขึ้นอาจใชระยะเวลานานกวาความเสียหายจะปรากฏผลออกมา และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ส่ิงแวดลอมมิไดจํากัดอยูเฉพาะความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย เทานั้น แตอาจรวมไปถึงความ
เสียหายตอทรัพยสิน หรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลอื่นก็ได เชน การระบายน้ําเสีย อาจเปน
เหตุใหสัตวเล้ียงตาย เปนตน93 ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบกับคนเปนจํานวนมาก และเกิด
ความเสียหายเปนวงกวางไดอยางใหญหลวง ขณะที่ความรับผิดชอบในละเมิดตามกฎหมายแพงนั้น 
มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไมมากมาย และไมมีความรุนแรงเทากับมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตอส่ิงแวดลอม ความเสียหายทางแพงจะเปนความเสียหายในวงแคบ ๆ เฉพาะคูกรณีระหวาง
ผูกระทํากับผูที่ไดรับความเสียหายเทานั้น สวนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม ผลของความ
เสียหายจะสงผลกระทบเปนวงกวางไมจํากัดเฉพาะคูกรณีดังเชนตามกฎหมายแพง ความเสียใน
ส่ิงแวดลอมอาจสงผลกระทบตอสวนรวมแมผูที่ไมใชคูกรณีก็อาจไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นดวย 
   ดวยเหตุที่ความเสียหายในสิ่งแวดลอมนั้นไมจํากัดสถานที่ ไมจํากัดปริมาณความเสียหาย 
ไมจํากัดมูลคาของความเสียหายที่เกิดขึ้น เชน การเนาเสียของลําน้ํา พอง ชี มูล จากการระบาย
น้ําตาลและสารพิษของโรงงานขอนแกน และโรงงานไม (ป พ.ศ.2535-2536) สงผลใหปลาตายลอย

                                                 
92  มาตรา  420  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ.2535, 2535,  8 เมษายน  :  1 
93  อํานาจ  วงศบัณฑิต.  เลมเดิม.   หนา 462-463. 
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เต็มผิวน้ํา ขยายบริเวณไปไกลกินขอบเขตถึง 5 จังหวัด94หากนําเอาหลักเกณฑภาระการพิสูจนตาม
แนวทางของกฎหมายแพงมาใชแลวไมอาจจะใชเยียวยาได 

  หลักการผูกอมลพิษเปนผูจายไดนําเอาหลักการของความรับผิดแบบเครงครัด (Strict 
liability) มาใชเปนแนวทางการปรับเปลี่ยนภาระการพิสูจน ซ่ึงแตกตางภาระการพิสูจนความรับผิด
ทางละเมิดตามกฎหมายแพง เหตุที่หลักการผูกอมลพิษเปนผูจายไดนําเอาหลักการความรับผิดแบบ
เครงครัดมาใชเพื่อตองการใหผูซ่ึงไดใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว
จะตองมีหนาที่มีสวนรวมรับผิดชอบในคาใชจาย การแกไข เยี่ยวยารวมกับภาครัฐ แทนที่จะปลอย
ใหเปนภาระหนาที่ของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นถือ
วาเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนมีสิทธิใชประโยชน ไดรับประโยชน อีกทั้งทุกคนจําเปนตองดํารงชีพ
ทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดีและปลอดภัยปราศจากปญหามลพิษ ภาครัฐควรมีมาตรการใหประชาชน
ไดทราบถึงวิธีการปองกันการแกไขปญหาและสิ่งแวดลอม ราชการสวนทองถ่ินควรเปนผูริเร่ิม หรือ
เปนผูนําในการรณรงคใหประชาชนในทองถ่ินหมุนเวียนใชประโยชนจากเอาของเสียอันตราย 
ราชการสวนทองถ่ินนั้นจะมีความใกลชิด และทราบความตองการของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเองไดอยางดี บุคลากรในองคกรบางสวนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายในทองถ่ินเพื่อ
เปนตัวแทนในการทําหนาที่รวมกับสวนราชการบริหารและพัฒนาทองถ่ินของตน  

  การสงเสริมใหหมุนเวียนใชประโยชนจากของเสียอันตรายที่ใชแลวตามแนวทางที่
กฎหมายบัญญัติไว คือ การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย สงผลใหปริมาณจํานวนของเสียอันตรายลดลง  

  ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในป พ.ศ.2545 ทั่วประเทศมีประมาณ 396,000 ตัน 
มากที่สุดเปนของเสียเปนพิษ (T) ประมาณ 230,000 ตัน รองลงมา คือ ของเสียติดไฟได (I) 
ประมาณ 140,000 ตัน แหลงกําเนิดที่สําคัญไดแก บานพักอาศัย อูซอมรถยนต เกษตรกรรม 
ปมน้ํามัน โรงพยาบาล ของเสียแตละประเภทกอใหเกิดของเสียอันตรายมากกวา 20,000 ตัน
กรุงเทพมหานคร เปนแหลงกําเนิดของเสียอันตรายจากชุมชนที่สําคัญ คือ ปริมาณมากถึง 126,000 
ตัน (รอยละ 32 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
แหลงกําเนิดของเสียอันตรายรองลงมา คือ มีปริมาณ 85,000 ตัน (รอยละ 21 ของปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ) ภาคเหนือมีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนประมาณ 50,500 ตัน 
(รอยละประมาณ 13 ของปริมาณของเสียทั้งหมดที่ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศ) 
ประเภทของเสียอันตรายที่สําคัญไดแก น้ํามันหลอล่ืนใชแลวชนิดที่นํามาหมุนเวียนใชใหม 
                                                 
 94 http : //www.Judiciary.go.th/jti/research/detail/udom-4doc 
สืบคนเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2549.  

DPU



 

 

57 

(Recycle)ได  และขยะอุปกรณไฟฟาและอิ เ ล็กทรอนิกสชนิดที่นําไปมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)ไมได  เชน แบตเตอรี่รถยนต สารเคมีเปนพิษตาง ๆ ยาฆาแมลง หลอดฟลูออเรสเซนต95  

  จากการคาดการณของกรมควบคุมมลพิษปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในอนาคต 
(พ .ศ .2550-2565)  ทั่ วประเทศในอนาคตอีก  20  ปข างหนา  พื้นที่ภาคต าง  ๆ  คือ  พื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต จะมี 
แหลงกําเนิดของเสียอันตรายจาก 2 แหลง คือ บานพักอาศัย และของเสียจากสถานประกอบการ (ที่
ไมขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม) โดยพิจาณาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
เจริญเติบโตของประชากร สรุปปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน และสถานประกอบการ
ตามประเภทชนิดของเสียอันตรายได ดังนี้ ป 2550 มีจํานวน 407,950 ตัน ป 2555 มีจํานวนรวม 
417,000 ตัน ป 2560 มีจํานวนรวม 425,000 ตัน มีจํานวนรวม 433,000 ตัน รวมปริมาณของเสีย
อันตรายทั่วประเทศ ซ่ึงจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 20 ปขางหนา ตั้งแตป 2550-2565 จะมีจํานวนมากถงึ 
1,682,950 ตัน และประเภทชนิดของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในอนาคตมีดังนี้ คือ 
    
   (1) ของเสียติดไฟได  (I)   
   (2) ของเสียกัดกรอน  (C) 
   (3) ของเสียไวตอปฏิกิริยา  (R)   
   (4) ของเสียเปนพิษ   (T) 
   (5) ของเสียติดเชื้อ   (In)   
   (6) ของเสียกัมมันตภาพรังสี   (Ra) 
   (7) ของเสียอ่ืน ๆ   (O) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95  กรมควบคุมมลพิษ.  (2547).  โครงการจัดตั้งศูนยจัดการของเสียเคมีวัตถุจากชุมชน (รายงานฉบับ

หลัก).  หนา 2-6-2-13. 
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อัตราการเกิดขึน้ของเสียอันตรายชนิดตาง ๆ ตั้งแตป 2550-2565  มีดังนี้ คอื 
 

ชนิด      ป 2550         ป 2555         ป 2560    ป 2565  รวม (ตัน) 
ของเสียติดไฟได (I)   
ของเสียกัดกรอน (C)   
ของเสียไวตอปฏิกิริยา (R) 
ของเสียเปนพิษ (T) 
ของเสียติดเชื้อ (In)   
ของเสียกั้นภาพรังสี (Ra) 
ของเสียอ่ืน ๆ (O) 

152,207 
408

1,571
237,730 
14,952 

38
970 

155,480
        490

      1,600
243,101

   15,300
            39
          990 

158,490
        500
     1,640
247,720

   15,600
            40
       1,010 

161,260 
         508 
      1,665 
252,596 
   15,900 

            41 
      1,030 

626,437
    1,978

     6,476
981,147

   61,752
        158

      4,000 
      

 
 การเกิดขึ้นของเสียอันตรายในอนาคตอีก  20 ป  ขางหนา  หากไมนํามาตรการ

เศรษฐศาสตรมาใชสงเสริมหมุนเวียนการใชประโยชนจากของเสียอันตรายแลว ปญหามลพิษจาก
ของเสียอันตรายจะสงผลตอสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  สุขภาพประชาชนของประเทศ  ซ่ึง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดนําเครื่องมือดาน
เศรษฐศาสตรมาใชสงเสริม คือ 
    1.  มาตรการทางเศรษฐศาสตร 
    มาตรการดานเศรษฐศาสตรตามแนวทางกลไกตลาดสรางแรงจูงใจนํามาใชเปน
กลไกบริหารจัดการ ควบคุม บังคับ อาจจะอยูในรูปแบบของภาษีส่ิงแวดลอม เชน การเก็บ
คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (Product charge) การใหเงินอุดหนุน การใหเงินกูยืมแกผูประกอบธุรกิจที่มี
หนาที่ตามกฎหมาย เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษลดการกอมลพิษ กลไกนี้อาจกําหนดดวยราคา
ตนทุนสินคาสวนหนึ่งที่จะทําใหราคาสินคาสูงขึ้น ซ่ึงระบบกลไกของตลาดจะกระตุนใหผูกอ
มลพิษลดตนทุนการผลิตสินคาใหต่ําลง ลดปริมาณมลพิษที่ปลอยออกสูส่ิงแวดลอมดวยวิธีการตาง 
ๆ เชน การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือข้ันตอนกระบวนการผลิต มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่นํามาใช
แบงออกได 3 กลุม คือ96 
    1)  เครื่องมือทางดานการเงิน การคลัง 

                                                 
96  ศุภวุฒิ  โมกขเมธากุล.  (2548).  แนวทางการบัญญัติกฎหมายใหเอกชนเขามาประกอบกิจการบําบัด

น้ําเสียรวม.   หนา 10. 
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     มาตรการดานการเงิน การคลัง อยูบนพื้นฐานความเหมาะสมที่กําหนดตาม
ความสามารถ เครื่องมือดานการเงิน การคลังนี้ ไดแก 
     (1)  คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (Product charge) 
     คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (product charge) คือ เงินที่ตองจายใหกับรัฐตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนด หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เงินที่รัฐเรียกเก็บตามกฎหมายจากผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้น 
     คาธรรมเนียมผลิตภัณฑจะเก็บจากกิจการที่แสวงหากําไรของผูกอมลพิษ 
การชําระเงินคาธรรมเนียมผลิตภัณฑอาจเรียกเก็บหรือชําระในขณะขออนุญาตประกอบกิจการหรือ
ขณะดําเนินกิจการ วิธีการชําระเงินคาธรรมเนียมอาจจะชําระครั้งเดียว หรือหลายครั้งเปนรายงวด
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวก็ไดตามความเหมาะสมและความสามารถที่จะชําระไดแลวแตจะเลือก
ปฏิบัติ 
     (2)  คาบริการ 
     คาบริการ คือ เงินที่ผูรับบริการจายใหกับผูทําหนาที่ในการกําจัดแกไข
มลพิษที่เกิดจากของเสียอันตรายใหไดมาตรฐานที่กําหนด 
     คาบริการจะมีอัตรามากนอย สูงต่ํา อยางไรแบงตามชนิด ประเภท และ
ลักษณะของของเสียอันตรายกระบวนการในการกําจัดและแกไข มีกระบวนการอยากหรืองาย มาก
นอยแตกตางกันอยางไรบาง นํามาใชเปนหลักเกณฑในการกําหนดอัตราคาบริการ 
     (3)  คาธรรมเนียมการทิ้งของเสียอันตราย 
     คาธรรมเนียมการทิ้งของเสียอันตราย คือ เงินที่เรียกเก็บจากผูซ่ึงทิ้งของเสีย
อันตรายออกไปสูสถานที่ทิ้งขยะสาธารณะซึ่งการกระทํานั้นกอใหเกิดมลพิษในดานอื่นดวย เชน 
ดิน กล่ิน น้ํา  
     คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการทิ้งของเสียอันตรายจะขึ้นอยูกับปริมาณ 
จํานวน ขนาด และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม 
     (4)  ภาษีการจัดการสิ่งแวดลอม 
      ภาษีใชในการคํานวณจัดเก็บสิ่งแวดลอมมีหลายรูปแบบ เชน การเก็บภาษี
น้ํามันไรสารในอัตราต่ํากวาน้ํามันธรรมดา เปนตน เหตุที่นําระบบภาษีมาใชในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเนื่องจากวัตถุประสงคใหผูกอมลพิษปรับปรุงหรือเปลี่ยนพฤติกรรมใหลดการเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยลง 
    2)  เครื่องทางการตลาด 
    มาตรการดานการตลาด เปนการนําระบบกลไกตลาดมาปรับปรุงใหสอดคลอง
กับมาตรการสงเสริมเพื่อสรางมาตรฐาน การกําหนดราคาใหเกิดการยอมรับจากผูเกี่ยวของ ระบบ
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การทํางานของกลไกของตลาดจะตองเปนไปอยางเสรี ไมถูกแทรกแซงจากหนวยงานของรัฐ ขณะที่
ภาครัฐตองทําหนาที่สนับสนุนสงเสริมกลไกการทํางานของตลาดใหเปนไปอยางมีระบบและ
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง เมื่อระบบกลไกทําหนาที่อยางสมบูรณจะสงผลใหเกิดการติดตามเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในทางออม เครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญ มีดังนี้ 
     (1)  คาปรับ (fines)97 
     คาปรับ คือ มาตรการในเชิงลงโทษใชบังคับตอผูกระทําความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอม เปนมาตรการปองกันปรามปราบไมใหมีความเสียหายที่ลวงละเมิดเกิดขึ้น โทษของ
คาปรับจะพิจารณาจากขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
คาปรับจะเกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ (expost) ตามหลักการคาปรับควรผันแปรตามขนาดความ
เสียหายตอสังคม (full liability rule) 
 (2)  ระบบมัดจําคืนเงิน (deposit-refund scheme) 
     เปนเงื่อนไขที่กําหนดใหผูใชบรรจุภัณฑตองจายเงินมัดจําบรรจุภัณฑ และ
จะได รับเงินมัดจําคืนเมื่อไดนํา เอาบรรจุภัณฑมาคืน  ณ  สถานที่ ซ่ึงกําหนดไว  เปนมาตร
เศรษฐศาสตรอยางหนึ่งที่นํามาใชสรางแรงจูงใจในการนําซากบรรจุภัณฑที่ยังมีประโยชนกลับคืนสู
ระบบการใชหมุนเวียน เกิดความคุมคาในทางเศรษฐกิจ ลดการกอมลพิษใหเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม 
     (3)  เครื่องมือขาวสาร 
     การเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ รณรงคใหประชาชนไดรับรูขาวสาร
เกิดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณประโยชนในการหมุนเวียนใชผลิตภัณฑ พรอมเสนอแนะ
วิธีการปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑใหเหมาะสม 
     (4)  การสรางตลาดซื้อขายใบอนุญาตปลอยมลพิษ (tradable pollution permits) 
 เปนการสรางตลาดเฉพาะขึ้นมา รองรับตลาดเกี่ยวกับการซื้อขายมลพิษ ดวย
วิธีการกําหนดขนาด อัตรา จํานวน ที่แหลงกําเนิดมลพิษแตละแหลงสามารถปลอยของเสียอันตราย
ซ่ึงเปนมลพิษออกมาได  
  การอนุญาตรัฐจะออกใบอนุญาตใหกับแหลงกําเนิดมลพิษ พรอมกับการ
กําหนดระดับ ขนาด จํานวนอัตราที่สามารถปลอยมลพิษได ซ่ึงหลังจากสถานที่แหลงกําเนิดมลพิษ
ไดรับอนุญาตแลว สามารถนําเอาสวนตางที่เหลืออยูออกไปขายในตลาดที่สรางขึ้นมารองรับนั้น 
    3)  เครื่องมือสงเสริมการสรางแรงจูงใจการจัดการสิ่งแวดลอม 

                                                 
97  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 167. 
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     เครื่องสงเสริมแรงจูงใจในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนมาตรที่สรางขึ้นเพื่อใชเปน
ทางเลือกมีวัตถุประสงคจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคการผลิตและผูบริโภคให
เกิดผลดีตอส่ิงแวดลอม เครื่องมือที่นํามาใชเปนมาตรการสงเสริมมีรูปแบบ ดังนี้ 
     (1)  สินเชื่อเพื่อส่ิงแวดลอม98(environmental credit) 
     เปนรูปแบบการสงเสริมดานการเงิน ในลักษณะการใหกูยืมเงินทุนตอธุรกิจ 
หรือกิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม อาจใหกูยืมในลักษณะของการผอนปรนเงื่อนไข หรืออาจ
เปนเงินใหเปลา หรือเงินอุดหนุนที่มีเงื่อนไขสมทบ(matching fund) อัตราดอกเบี้ยต่ํา มีระยะเวลา
กําหนดการใชเงินคืนที่นาน 
     (2)  การใหเงินอุดหนุนแบบไมตองจายคืน (subsidy) 
     การอุดหนุนลักษณะนี้เปนการสงเสริมดานการเงิน ลักษณะของเงินใหเปลา 
ซ่ึงผูที่ไดรับไมตองจายเงินคืนแตอยางใด โดยจะใหการสงเสริมแกกิจกรรมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
หรือกิจการที่ตองการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเอง เพื่อลดการเกิดของมลพิษ สราง
มลภาวะที่ดีตอส่ิงแวดลอม การสงเสริมดังกลาวนี้จะชวยใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่มีผลดีตอ
ส่ิงแวดลอม ทั้งยังเปนมาตรการที่สรางแรงจูงใจใหผูผลิต และผูบริโภคหันมาใหความสนใจตอ
ผลิตภัณฑที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 
     (3)  ภาษีส่ิงแวดลอม99 
     เปนมาตรการทางภาษีที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนทางเลือก (Freedom of choice) 
สําหรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค ผูผลิต และประชาชน  ไดใชเปนทางเลือกในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ลดการใชพลังงาน ลดการเกิดขยะ/ของเสีย ซ่ึงผูผลิต ผูบริโภค 
และประชาชนทั่วไปสามารถจะตัดสินใจไดดวยตนเอง โดยท่ีรัฐไมตองใชมาตรการบังคับ การเก็บ
ภาษีส่ิงแวดลอมจะทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มมากขึ้น นําเอารายไดซ่ึงเก็บจากภาษีส่ิงแวดลอมนี้ไปใชเปน
เครื่องมือในการสงเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม หรือสนับสนุนองคกรที่ปกปอง
ส่ิงแวดลอมไดอีก รูปแบบของภาษีส่ิงแวดลอมที่นํามาจะลักษณะเชน 
     -  คาธรรมเนียมการใช (user charge) คาธรรมเนียมการใชจะเก็บจากการ
ใหบริการ เชน คาจัดเก็บขยะ คาบําบัดน้ําเสีย คาธรรมเนียมการใชน้ําบาดาล เปนตน 
     -  คามัดจํา (deposit-refund หรือ performance bond) เงินมัดจําโดยตัวของ
มันเองมิใชภาษี แตจะมีผลเชนเดียวกับภาษี ในกรณีที่บุคคลใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เชน เงินมัดจํา
คาขวด กระปอง ภาชนะ ที่นักทองเที่ยวนําเขาไปใชในอุทยาน หากบุคคลนั้นไมนํากลับมาคืน ณ 

                                                 
98  แหลงเดิม. 

  99  แหลงเดิม. 
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สถานที่ เดิมก็จะเหมือนกับการถูกเก็บภาษี หรือกรณีโรงงานอุตสาหกรรมจายเงินคามัดจํา
(performance bond) โดยกําหนดเงื่อนไขดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงหากพบวามีความหยอน
ยานทําใหเกิดความเสียหายตอคน หรือสภาพแวดลอม โรงงานจะถูกริบเงินมัดจําที่วางไว การ
กําหนดเงื่อนไขไวเชนนี้ ระบบเงินมัดจําจึงกลายเปนภาษี (contingent tax) 
    (4)  พันธบัตรสิ่งแวดลอมที่มีเงื่อนไข100(performance bond) 
     เปนมาตรซึ่งกําหนดใหโครงการลงทุน หรือโครงการพัฒนา ที่อาจสงผล 
กระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอมตองนําเงินตามจํานวนที่กําหนดไวในเงื่อนไข ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
ทํานองเดียวกับเงินมัดจํา หรือเงินคาประกันความเสียหาย เพื่อวางไวเปนหลักกันความเสยีหายทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนั้น ๆ หากโครงการที่ไดดําเนินการนั้นไมกอความเสียหาย หรือไม
ทําความเสียหายใหเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมแลว จะไดรับพันธบัตรนั้นคืนพรอมดอกเบี้ยตาม
ระยะเวลาและอัตราที่กําหนด แตหากการดําเนินโครงการกอความเสียหายใหเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอม 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะถูกชดเชยดวยการหักจากเงินพันธบัตร ตามสัดสวนของความเสียหายที่
เกิดขึ้น  
     การจัดใหมีการค้ําประกันดวยวิธีซ้ือพันธบัตรของรัฐบาล มีผลดีทางออม 
คือ รัฐสามารถนําเอาเงินจากการซื้อพันธบัตรนั้นไปทํากิจการอยางอื่นไดในระหวางการดําเนิน
โครงนั้นยังไมแลวเสร็จ รัฐมีหลักประกันคาความเสียหายที่แนนอนสามารถการบังคับได 
     (5)  เงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
      เปนการสงเสริมดานเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ซ่ึงสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ดานเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ใหลดการเกิดมลพิษ  ปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
      การสงเสริมเงินกูดอกเบี้ยต่ําจะใหแกผูประกอบการ หรือผูกอมลพิษ ใน
รูปแบบของเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาสถาบันการเงินทั่วไป และอาจมีระยะเวลาการชําระเงินกูคืนที่
นานกวาสถาบันการเงินของเอกชน 
    (6)  สิทธิประโยชนทางภาษี 
     สิทธิประโยชนทางภาษี เปนมาตรการสรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนของ
สังคมลดการเกิดมลพิษ 
     การใหสิทธิประโยชนทางภาษีจะจูงใจผูกอมลพิษ หรือแหลงกําเนิดมลพิษ
ลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดใหนอยลง หรือหมดไป เกิดการพัฒนาปรับปรุง

                                                 
100  แหลงเดิม. 
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กระบวนการผลิต และพฤติกรรมการบริโภค สิทธิประโยชนที่ไดรับนี้อาจจะอยูในรูปแบบของการ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล การหักคาเสื่อมราคาไดเพิ่มมากขึ้น เปนตน 

  โดยสรุปจากศึกษาอาจกลาววา การสงเสริมใหเกิดกระบวนการนําเอาขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสกลับมาใชประโยชนอีกครั้ง ดวยวิธีการนํากลับมาใชใหม (reuse) การนํากลับมา
ใชหมุนเวียน(recycle) และการลดการใช (reduce)  เปนแนวทางและมาตรการซึ่งสามารถลดอัตรา
การเกิดของมลพิษไดเปนอยางดี มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจัดกัดอยางคุมคา 
คงเหลือไวสําหรับอนุชนรุนหลัง เกิดประโยชนคุมคาในทางเศรษฐกิจ ลดปญหาการสูญเงินตราเพื่อ
จัดหาวัตถุดิบซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ ประหยัดงบประมาณของภาครัฐดานการจํากัดขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเสียอันตรายสอดคลองตามแนวนโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดไว 
อีกทั้งยังชวยขอลดขออางการกีดกันทางการคาซึ่งมักนําเอาปญหาดานสิ่งแวดลอมมาใชเปนขออาง
กีดกันการคาในโลกการคาเสรีในปจจุบัน ซ่ึงโดยเฉพาะประเทศในแถบสหภาพยุโรปซึ่งไดมีการ
ออกระเบียบที่กําหนดหนาที่ใหผูที่สงสินคาเครื่องใชไฟฟาเขาไปขายมีหนาที่ตองรับคืนซาก
ผลิตภัณฑสินคาของตนนํากลับไปทําการกําจัด 
 
2.4  การสงเสริมธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)   
  ซากเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนของเสียอันตรายนับเปนปญหา
สําคัญยิ่งในปจจุบัน ถึงกับใชเปนเงื่อนไขกีดกันการคาโดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําลายสิ่งแวดลอมจะ
ถูกตอตาน และถูกปฏิเสธซื้อขายในโลกธุรกิจการคาเสรีปจจุบัน 
  เพื่อพัฒนาประเทศใหกาวหนาปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมเปนส่ิงหลีกเลี่ยงไมได 
นอกเหนือจากมาตรการกฎหมายที่เนนการบังคับ และจับกุมแลว การนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 
หรือ Economic Instruments มาใชเปนแนวทางจัดการแกไขสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมลดการกอมลพิษ เสริมมาตรการบังคับและควบคุมเชนในอดีตประเทศไทย
ไดมีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมา แตเปนการใชเพื่อควบคุมการเกิดมลพิษ มากกวาปองกันการเกิดมลพิษซ่ึงเปน
การลงทุนของภาคเอกชนเพื่อบําบัดมลพิษอันเกิดจากการผลิตของตน ขณะที่การใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยังมีไมมากนัก101 แนวทางดังกลาวไดรับความสนใจอยางกวางขวางโดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
ทั้งหลาย  
                                                 

101  นวรัตน  กรพานนท  และไอลดา  ยาทวม.  (2550).  การใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.   หนา 1. 
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  แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ของประเทศไทยไดสนับสนุนให
นําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรประเภทตาง ๆ มาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น หนวยงานของ
รัฐหลายแหงไดศึกษาและพยายามจัดทํากฎหมายเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรหรือที่
เรียกวา “ภาษีส่ิงแวดลอม” เปนมาตรการทางภาษีและการคลัง 

2.4.1  มาตรการดานภาษีอากร 
   การนํามาตรการดานภาษีมาใชพิจารณาจัดเก็บภาษีจากบรรจุภัณฑ และวัสดุเหลือใชเพื่อ
ไมใหเกิดความแตกตางทางภาษี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   การเก็บภาษีบรรจุภัณฑเปนแหลงรายไดที่ไมมากนัก ขณะที่บรรจุภัณฑไมไดรับการ
กําจัดอยางถูกวิธีเกิดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอม ระบบภาษีอากรที่ดีตองมีความเปนธรรมระหวาง
รัฐกับผูเสียภาษีและระหวางผูเสียภาษีดวยกัน ถามีความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีแลวจะชวยสราง
ใหเกิดความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจ (Voluntary Compliance) ลดแรงจูงใจในการหลบหลีก
ภาษี (Tax evasion) ของประชาชนลดความขัดแยงในสังคม102 การจัดเก็บภาษีอากรเปนการหา
รายไดของรัฐบาลโดยตรงเพื่อนํามาใชจายในกิจการของรัฐอันเปนกิจกรรมบริการสาธารณะ เชน 
การกอสรางถนนหนทาง โรงเรียน ใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐให
เจริญกาวหนา103 การจัดเก็บภาษีบรรจุภัณฑ และวัสดุเหลือใชจะชวยใหรัฐลดคาใชจายในการจัดการ
ของเสียอันตรายใหลดนอยลง 

  การเก็บภาษีบรรจุภัณฑ และวัสดุเหลือใชจะสงผลกระทบตอโครงสรางอุตสาหกรรม

ของประเทศ แตวัตถุประสงคในการเรียกเก็บ เพื่อผลักดันใหผูประกอบการไดนําบรรจุภัณฑและ

วัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชนใหมใหมากที่สุด ลดปริมาณของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ลดภาระของภาครัฐในการกําจัดของเสียอันตราย สงผลใหของเสียอันตรายลดนอยลง แกไขปญหา

ขยะลนเมืองใหหมดไป อยางไรก็ตามเพื่อการกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรม การใชมาตรการทาง

ภาษีเปนเรื่องที่สําคัญมาก รัฐบาลจึงมีหนาที่กระจายความเปนธรรมใหสังคมอยูไดอยางสงบสุข

ไมใหเกิดการเอาเปรียบในสังคมเกิดขึ้น การลดหยอนภาษี104 (Tax Allowances)  คือ การลดหยอน

ภาษีที่เรียกเก็บจากผูผลิต หรือการจายภาษีคืนใหกับผูบริโภค เมื่อใชวิธีการผลิตที่ไมเปนอันตรายตอ

                                                 
102  เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม  (2546).  การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย (พิมพคร้ังที่ 8).  

หนา  149. 
  103  ศุภลักษณ  พินิจภูวดล.  (2542).  คําอธิบายกฎหมายการคลังและการภาษีอากร :  ภาคทฤษฎีและหลัก
กฎหมายภาษีอากร.  หนา  82. 

104  ราฆพ  ศรีศุภอรรถ.  (2544).  การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในกฎหมายเพื่อปองกัน
ควบคุมและแกไขปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม.  หนา  57. 
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ส่ิงแวดลอม รวมถึงการยกเวนภาษี (Tax Exemptions) จากการบริโภคสินคาบางชนิดของผูบริโภคที่

จะทําใหมลพิษลดลง 
   การจัดเก็บภาษีตองไมเปนอุปสรรคตอการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เมื่อสงเสริมอุตสาหกรรมใดแลวตองไมสรางภาระภาษีใหอุตสาหกรรมมากจนเกินไป 
ตองคํานึงถึงผลตอบแทนการลงทุนเปนสําคัญ เชน การจัดเก็บภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน ในอัตราต่ํา
เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมนั้น และจัดเก็บภาษีการบริโภคโดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอยในอัตราสูง
เพื่อใหมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นลดการใชจายในสินคาฟุมเฟอย 

  ภาษีเปนสวนหนึ่งของมาตรการดานเศรษฐศาสตรอยูในกลุมการเงินการคลังสามารถ

นํามาใช เปนเครื่องมือสนับสนุน  สงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ซ่ึงเปนธุรกิจที่ปกปอง

ส่ิงแวดลอม หลักสําคัญเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย คือ ลดการเกิดของของเสียอันตราย 

หมุนเวียนใชประโยชนจากของเสียอันตราย รัฐบาลควรสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการ

นําของเสียอันตรายมาใชใหมไมวาจะเปนธุรกิจที่นําของเสียมาทําเปนวัตถุดิบ หรือใชเปนสวนผสม

ในการทําผลิตภัณฑใหม105 ใหเกิดความแตกตางระหวางธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดลอมกับธุรกิจที่กอ

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวยการตั้งอัตราภาษีสินคา วัสดุ ผลิตภัณฑ ที่ไมสรางมลพิษใหกับ

ส่ิงแวดลอมอยูในอัตราที่ต่ํา ตั้งอัตราภาษีสินคา วัสดุ ผลิตภัณฑ ที่สรางมลพิษตอส่ิงแวดลอมอยูใน

อัตราสูง เชน ผลิตภัณฑสีเขียว (Green Products) หรือเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technologies) 

หรืออุปกรณที่ประหยัดน้ํา เปนตน106  การเก็บภาษี (Tax)  หรือการเก็บภาษีผลผลิตหรือภาษี

ผลิตภัณฑ (Product Charge)107 เปนมาตรการทางการเงินการคลังที่ใชกันอยางแพรหลาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดเร่ิมเก็บภาษีอากร (Excise Tax) หรือการภาษีผลิตภัณฑตอน้ําหนักของสารเคมีกลุม

ที่ทําลายบรรยากาศชั้นโอโซน (ODS-Ozone Depleting Substances)  ประเทศนอรเวย สวีเดน ไดมี

การเรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑ (Product Charge) จากผลิตภัณฑแบตเตอรี่ น้ํามันหลอล่ืน ปุย และสาร

ปราบศัตรูพืช การลดหยอนภาษี (Tax Allowances)  คือการลดหยอนภาษีที่เรียกเก็บจากผูผลิต หรือ

การจายภาษีคืนใหกับผูบริโภค เมื่อใชวิธีการผลิตที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม รวมถึงการยกเวน

ภาษี (Tax Exemptions) จากการบริโภคสินคาบางชนิดของผูบริโภคที่จะทําใหมลพิษลดลง 

                                                 
105  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา  75. 
106  ราฆพ  ศรีศุภอรรถ.  (2544).  การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในกฎหมายเพื่อปองกันควบคุม

และแกไขปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม.   หนา  18. 
 107  แหลงเดิม. 
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2.4.2  มาตรการดานเครื่องจักร 
  เครื่องจักรเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในการกระบวนการนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) สําหรับแปรสภาพ คัดแยก ประเภท สวนที่นํากลับมา
ใชประโยชนไดอีก ออกจากสวนที่นํากลับมาใชประโยชนไมได ตองนําไปจํากัดตามกระบวนการ
ตอไปอยางถูกวิธี   
   ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)  เปนธุรกิจที่ใกลชิดตอส่ิงแวดลอม ปกปองส่ิงแวดลอม มีประโยชนอยางมากมายขณะที่
การดําเนินธุรกิจขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตองนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือจาก
ตางประเทศมาใชในการดําเนินงาน 

 อากรนําเขา หรือภาษีนําเขา เครื่องจักร เปนสวนหนึ่งของอุปสรรคการประกอบธุรกิจ 
การลดอากร ภาษีนําเขา อุปกรณ เครื่องจักร  ซ่ึงนํามาใชในกระบวนการนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนมาตรการสรางแรงจูงใจการลงทุน รวมถึงการให
สิทธิพิเศษแกผูประกอบการที่ไปตั้งอยูในเขตพื้นที่ซ่ึงภาครัฐไดกําหนดไวดวยการยกเวนภาษีเงินได  
ภาษีสรรพสามิต  หรือเงินไดอยางอื่น ซ่ึงใชรวมถึงอุปกรณ  หรือเครื่องจักร  ที่ผูประกอบการไดซ้ือ
จากผูผลิตภายในประเทศดวย ซ่ึงภาครัฐสามารถใชเปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรใหการสนับสนุน
ผูประกอบการไดเปนอยางดีกอใหเกิดการแขงขันการลงทุนและการผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น รวมตลอดจนถึงภาครัฐขยายชองทางใหภาคเอกชนสามารถกูยืมเงินจากกองทุน
ส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปใชเปนเงินทุนในการจัดเครื่องจักรมาใชในการประกอบธุรกิจดวยโดยภาครัฐ
กําหนดระเบียบขั้นตอนที่เอื้อมตอภาคเอกชน เชน การกําหนดเพดานวงเงินการใหกูยืม ที่ไมสูงมาก
นัก เนื่องจากเปนการประกอบธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   

2.4.3  มาตรการดานค้ําประกัน 
   เครื่องจักรเปนตนทุนที่มีราคาสูง เงินลงทุนสวนหนึ่งของผูประกอบการถูกนําไปใช
จัดซ้ือเครื่องจักร สงผลใหเงินทุนผูประกอบการลดลง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การลงทุน และ
กระตุนภาวะเศรษฐกิจ ภาครัฐควรกําหนดหลักเกณฑใหการรับรองและค้ําประกันเครื่องจักรของ
ผูประกอบการใหสามารถนําไปเปนหลักประกันตอหนวยงานของรัฐ สถาบันการเงินของรัฐ และ
ของเอกชนในการขอสินเชื่อสนับสนุนดานการเงิน สรางความเชื่อมั่น และเกิดสภาพคลองในระบบ
การเงินของผูประกอบการ เนื่องจากการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง
เปนของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ตองใชเงินลงทุนสูง มีระยะเวลาการคืนทุนนาน
กวาการลงทุนธุรกิจอื่น สภาพคลองดานการเงินมีสวนสําคัญในการประกอบธุรกิจ  
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    มาตรการค้ําประกันจะชวยสรางแรงจูงใจนักลงทุน กระตุนใหเกิดการลงทุนประกอบ
ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) หากภาครัฐไดใหการรับรองและการค้ําประกันแกผูประกอบการโดยมีเงื่อนไขสําคัญ
แลกเปลี่ยน คือ ผูประกอบการตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานของตนเพียงฝายเดียว ขณะที่ภาครัฐจะทําหนาที่ในดานการสงเสริมเทานั้น การค้ํา
ประกันภาครัฐยังสามารถดําเนินการไดโดยกําหนดเปนนโยบายใหสถาบันการเงินของรัฐไดเขาทํา
หนาที่แทนสถาบันการเงินของภาคเอกชน หรือดําเนินการไดโดยใหสถาบันของรัฐที่เกี่ยวของกับ
ดานสิ่งแวดลอมใชเงินของกองทุนเขาค้ําประกัน 
 2.4.4  มาตรการทางการตลาด 
    ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาที่ผลิตจากการขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
เปนสวนสําคัญตอการขยายตัวของตลาด การสรางความเชื่อมั่นจึงมีสวนสําคัญอยางมาก  
    ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคา เปนการเพิ่มตลาดใหกับสินคาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส มากขึ้นภาครัฐตองสงเสริม สนับสนุน และทําหนาที่สรางความเขาใจใหเกิดการ
ยอมรับในคุณภาพของสินคาที่ผลิตจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใหเกิดขึ้นในหมู
ผูบริโภค โดยใชหนวยงานของภาครัฐซ่ึงมีความพรอมเปนแกนนํา อาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ 
เชน ใหสวนราชการทองถ่ินที่มีอยูทั่วประเทศใหความสําคัญตอการใชสินคาที่ผลิตจากขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในแตละทองถ่ิน สงเสริมใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานหันมาใช
สินคาที่ผลิตจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน  
    รัฐสามารถขยายตลาดสินคาที่ผลิตจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดโดยใช
หนวยงานของรัฐซ่ึงมีอยูทั่วประเทศเปนแกนนําเปนการเพิ่มตลาดใหกับสินคาที่ผลิตจากขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มากขึ้น สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคหันมาเอาแบบอยางตาม
ภาครัฐ เปนบทบาทของภาครัฐที่สรางแรงจูงใจ สนับสนุน พรอมสงเสริมธุรกิจที่ผลิตจากขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตลาดของสินคาที่ผลิตจากขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีขนาดใหญ  ภาครัฐสามารถขยายตลาดในสวนของภาครัฐไดดวยการ
กําหนดเปนนโยบายหลักสําหรับการจัดซ้ือจัดหาวัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 
โดยกําหนดใหทุกสวนราชการของรัฐและที่อยูในการกํากับดูแลของรัฐตองพิจารณาจัดซื้อจัดหา
วัสดุที่ใชในการทํางานตองผลิตจากผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่ไดมาจากการสินคาที่ผลิตจากขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่สามารถนําไปทําการแปรสภาพกลับมาใช
งานไดอีกเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนลําดับแรกโดยกําหนดไวในระเบียบการจัดซื้อจัดหาวัสดุตอง
พิจารณาจากผูผลิตที่มีกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมควบคูกับการพิจารณา
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ผลิตภัณฑการที่ภาครัฐไดกําหนดไวในระเบียบดังกลาวเทากับเปนการสรางตลาดหลักใหกับสินคา
ที่ผลิตจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดอยางมาก เนื่องจากการพิจารณานํามาใชใน
หนวยของรัฐ ซ่ึงเปนการสรางความเชื่อมั่นในทางออมใหเกิดขึ้นกับภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุนเนื่องจากมีตลาดหลักสําหรับรองรับสินคาเปนภาครัฐ 
 2.4.5  มาตรการดานการอุดหนุน 
   การอุดหนุนเปนมาตรการเสริม มาตรการหลัก ซ่ึงภาครัฐใชเปนเครื่องกระตุนและสราง
แรงจูงใจผูประกอบการเกิดความสนใจลงทุนประกอบธุรกิจดานสิ่งแวดลอม  
   การอุดหนุนของภาครัฐที่ใหแก ผูประกอบการ  ทั้งผูประกอบการรายใหมและ
ผูประกอบการเดิม ไดหันมาสนใจอนุรักษส่ิงแวดลอมมากขึ้น การอุดหนุนมีหลายรูปแบบ เชน การ
ใหเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา หรือปราศจากดอกเบี้ย โดยใชเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม หรือ
การใหเงินอุดหนุนแบบใหเปลา  การใหเงินอุดหนุนในประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ.1991108 ได
ใชมาตรการเรงหรือยนระยะเวลาการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับการลงทุนเพื่อแยกหรือนํา PCBs ออก
จาผลิตภัณฑตาง ๆนอกจากดานการเงินแลวยังสามารถอุดหนุนในดานอื่นอีกได เชน การพิจารณา
ลดหยอน กฎหมาย ระเบียบลดขั้นตอน ตอธุรกิจที่เปนแสดงไดชัดเจนวาเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้แลวยังนํามาตรการทางสังคมมาใชหนุนธุรกิจที่ไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม เชน 
การประกาศเกียรติคุณสําหรับธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนตน 
   ประเทศออสเตรเลียใหนําเงินลงทุนในกิจการปองกันลดมลพิษนําสารพิษมาใช
หมุนเวียนหรือการบําบัด เก็บ หรือทําความสะอาดสารพิษมาคํานวณหักเปนคาใชจายลดภาษีได109 
 
2.5. บทบาทภาครัฐตอการสงเสริมธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 มาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  

2.5.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐบาลไดรับรองสิทธิดานสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนไว โดยบัญญัติรับรองการมีสิทธิของบุคคลในทองถ่ินที่จะรวมกันใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนเอาไวในมาตรา 66110 วา “บุคคลซึ่งรวมกันเปน
ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู........และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุง รักษา 

                                                 
108  แหลงเดิม. 
109  แหลงเดิม. 
110  มาตรา  66  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, 2550,  24 สิงหาคม : 1 
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และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน”  
    การสงเสริมระบบเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไวใน 
มาตรา 84111 วา “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับดูแลใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรมคุมครองผูบริโภค ปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออมรวมทั้ง
ยกเลิก และละเวนการตรากฎหมาย และกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทาง
เศรษฐกิจและตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค” 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐในการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี โดยอาศัยกลไกตลาดในการกํากับดูแล  รัฐบาลสามารถกําหนด
รูปแบบการสงเสริม  และใหการสนับสนุนการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ซ่ึงเปนธุรกิจที่ใชประโยชนจากของเสียอันตรายที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดวยมาตรการใหส่ิงจูงใจ (Incentive) สนับสนุน หรือ จัดสรรเงิน
งบประมาณแกผูประกอบการ ซ่ึงสามารถแบงรูปแบบการสงเสริมได ดังนี้ 
    1)  การใหกูยืมดอกเบี้ยต่ํา (Soft Loan) 
     องคกรดานการเงินของรัฐหรือในการควบคุมกํากับของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน  รัฐสามารถใชวางแผนกําหนดนโยบาย ทางการเงินในการ
สงเสริม  และสนับสนุนแก เจาของหรือผูประกอบกิจการธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ที่ไดใหความรวมมือปฏิบัติตามแผน หรือนโยบาย
ของรัฐที่ไดกําหนดในการมีสวนรวมอนุรักษคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการ
จัดสรรเงินทุนเกี่ยวกับการสงเสริมส่ิงแวดลอม หรือจัดทําโครงการสงเสริมใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน วิธีการสงเสริมจะกําหนดลักษณะ ขั้นตอน กลุม คุณสมบัติ และวัตถุประสงคใน
การสงเสริมผูประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
ตองเปนไปตามระเบียบของหนวยงานองคกรที่ใหการสนับสนุนกําหนด การใหสินเชื่อเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํามุงประสงคใหผูประกอบการนําเงินกูที่ไดรับการสงเสริม ไปจัดซ้ืออุปกรณการทํางาน 
การสงเสริมอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การกําเพดานวงเงินกูใหสูงขึ้น การคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
กําหนดระยะเวลาการคืนเงินกูที่นาน มีชวงระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ย หรือการยกเวนหลักประกนั 
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หรือกําหนดหลักประกันที่ต่ํา เพราะเปนโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม มีประโยชนตอสวนรวม และ
ประเทศชาติ 
    2)  การใหเงินอุดหนุน (Subsidies) 
    การใหเงินอุดหนุนแกผูประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนบทบาทหนึ่งของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ที่นํามาใชในการ
รักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของผูประกอบ
ธุรกิจขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เกิดขึ้น 
    การใหเงินอุดหนุนแกกลุมผูประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ซ่ึงเปนองคกรที่ชวยในรักษาสิ่งแวดลอม การรวมกลุมของผู
ประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) อาจรวมกลุม
ในรูปแบบสหกรณของเอกชนที่มีเครือขายในการอนุรักษส่ิงแวดลอม การรวมกลุมเปนองคกร
เชนนี้เมื่อไดจดทะเบียนเปนองคกรดานสิ่งแวดลอมแลว สามารถใชสิทธิในการกูยืม หรือขอรับเงิน
สงเสริมจากกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนเงินทุนดานการจัดการสิ่งแวดลอม และสําหรับใชเปน
เงินทุนรับซื้อขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตรายเพื่อนําไปสู
กระบวนการคัดแยกทําการขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตอไป เงินทุนที่ไดรับการสงเสริม
จากกองทุนสิ่งแวดลอม อาจนําไปใชสงเสริมในดานอื่นที่ เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร
ส่ิงแวดลอมไดอีกดวย 
    3)  การใหส่ิงจูงใจ (Incentive) 
    ส่ิงจูงใจเปนมาตรการสงเสริม ที่สรางแรงจูงใจใหผูประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) หันมาใหความรวมมือและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมรวมกับภาครัฐมากเพิ่มขึ้นดวยการไมลักลอบนําซากเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสของเสียอันตราย ที่แปรสภาพไมได และยังไมไดรับการบําบัดออกไปทิ้งในสถานที่
อ่ืนซึ่งไมใชสถานที่สวนราชการไดจัดไวไห 
    การสรางแรงจูงใจสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน ประกาศเกียรติคุณ
ผูประกอบการที่ใหความรวมมือ มีสวนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม การออกมาตรการ หรือระเบียบให
ลดหยอนภาษีการคา ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีตาง ๆ ที่ผูประกอบกิจการจะตองจาย
    หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .  2550 
สนับสนุน และใหความสําคัญตอเอกชน รัฐ และชุมชนทองถ่ิน มีบทบาทรวมกันดูแล บํารุงรักษา 
ตลอดจนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลปองกันสิ่งแวดลอม ดวยกําหนด
มาตรการที่องคกรของรัฐและองคกรเอกชนจะตองปฏิบัติตาม โดยเฉพาะการสงเสริมและพัฒนา
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ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) อยางมีระบบ 
ประสิทธิภาพ และครบวงจร การแปรสภาพซากของเสียอันตราย การคัดแยก การเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑสามารถจะดําเนินการไดในทางปฏิบัติสงผลใหจํานวนของของเสียอันตรายลดนอยลง มี
การพัฒนาวัสดุเหลือใช นําของเสีย หรือวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหมสงผลดีตอเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอมของประเทศ มีการสรางงานโรงงานคัดแยกของเสียโรงงานแปรสภาพ เพิ่มมูลคา เพิ่ม
รายไดใหกับผูประกอบการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
ลดปญหาการจัดหาพื้นที่ฝงกลบขยะที่นับวันหาไดยากและมีราคาแพง 
   รัฐธรรมนูญสงเสริมใหประชาชน ไดมีสวนรวมแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไมจํากัดการ
ประกอบอาชีพ ไมแขงขันการประกอบธุรกิจกับเอกชน ใหเสรีภาพการประกอบธุรกิจควบคูไปกับ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลาย นับเปนสวนดีเหมาะสมสําหรับใช
สงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)ใหเพิ่มมากขึ้น ประหยัดงบประมาณของรัฐกระตุนใหเกิดกําจัดของเสียอันตรายดวย
วิธีการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหมุนเวียนการใชประโยชนจากวัตถุดิบ ปองกันการใชประเทศไทย
เปนที่รองรับของเสียอันตราย 

  การที่รัฐธรรมนูญสนับสนุน สงเสริม ประชาชนมีสวนรวมดูแล ปองกัน คุมครอง 
อนุรักษส่ิงแวดลอม พรอมกับสงเสริมการคาเสรีดวยในขณะเดียวกันโดยปลอยใหกลไกของตลาด
เขาทําหนาที่ในการกํากับดูแล การแขงขันอยางเปนธรรม เปนแผนการกระจายอํานาจใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมีบทบาทวางแผนพัฒนา แกไขปญหาในทองถ่ินของตนเองไดอยางถูกตอง
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 112มาตรา 281 วา “.......รัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาพื้นที่ ทองถ่ินใดมีลักษณะที่
ปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.....”  

  รัฐธรรมนูญไดกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินเพิ่มมากขึ้น เพิ่มบทบาทองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับไดมีสวนรวมวางแผนบริหารจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอกําหนดทองถ่ินมาบังคับใชภายในทองถ่ินของตนได เชน 
กําหนดขั้นตอนการใชพื้นที่คัดแยกของเสียอันตราย ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอกระบวนการคัดแยกของ
เสียอันตราย เกิดผลดีตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพของประชาชน ลดปญหาแหลงเสื่อมโทรม 
แหลงกําเนิดพาหนะสัตวนําโรค ลดการปนเปอนจากซากของเสียอันตราย การที่รัฐธรรมนูญให
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อํานาจและโอกาสกับองคกรปกครองสวนถ่ิน ยอมเกิดผลดีตอทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถที่จะกําหนดรูปแบการจัดการของเสียอันตรายไดเองตรงตามความตองการของทองถ่ิน 

  รัฐธรรมนูญใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมอยางยิ่ง และไดกําหนดใหรัฐตองใหการ
สนับสนุนไว ดังนี้113 มาตรา 85 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม ดังตอไปนี้ 
     (1)  กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดิน....โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ......วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ....” 
     (3 )  จัดใหมีการวางผั ง เมือง  พัฒนา  . . . . . . . . . เพื่ อประโยชนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
     (4)  จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยางเปน
ระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 
     (5)  สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
    มาตรา 290114 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

  (1) การจัดการ  บํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ 

  (2)  การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่อยู
นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 

  (3)  การมีสวนรวมในการพิจารณาริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  (4)  การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

                                                 
113  มาตรา  85  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  แหลงเดิม. 
114  มาตรา  290  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  แหลงเดิม. 
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 โดยการศึกษากลาวไดวา ปญหาสิ่งแวดลอมนับเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงแกไขเรงดวน 
การกําหนดนโยบายบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหความสําคัญตอการอนุรักษ การทดแทนที่
เหมาะสม โดยนําหลักการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถ่ินใหเกิดความสมดุลในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนใหประชาชนไดเขาถึงและใชประโยชนอยางยั่งยืน
คุมคา กระจายการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เรงรัดการควบคุมมลพิษจาก ของเสีย
อันตราย กาซ ขยะ น้ําเสีย กล่ิน เสียง เรงรัดการสรางระบบกําจัดดวยวิธีการที่ เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม เพิ่มความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถกําจัดของเสียอันตราย 
สงเสริมการใชหมุนเวียน และใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต วิจัยพัฒนา เทคโนโลยีดานการ
อนุรักษพลังงาน การจัดการสิ่งแวดลอม นําหลักผูกอมลพิษเปนผูจายใชแกไขปญหามลพิษ เพื่อลด
การเกิดมลพิษ และลดภาระของภาครัฐ ปองกันประเทศไมใหเปนประเทศปลายทางในการรับสง
ของเสียอันตราย และกากพิษอุตสาหกรรม ตามที่ปรากฏในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พัน
ตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548  คือ รัฐบาลได
นําการมีสวนรวมของประชาชนมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนนโยบายที่รัฐบาลถือวาเปน
พันธกรณีที่ตองปฏิบัติอยางจริงจังและเครงครัดที่จะแกไขและปองกันปญหาสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบ เห็นไดจากบทบัญญัติในหมวด 3 เร่ือง สิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย โดยเฉพาะ
บทบัญญัติในเรื่องของการใหสิทธิกับองคกรเอกชนมีสวนรวมในการศึกษาประเมินผลกระทบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

  สําหรับการสงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle)ซ่ึงเปนของเสียอันตรายเปนธุรกิจที่มีสวนสําคัญตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมนั้น รัฐธรรมนูญไดใหเสรีภาพในการประกอบอาชีพการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
โดยเล็งเห็นปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตรายที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจและจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น หากไม
สงเสริมใหเกิดการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) อยางจริงจัง มลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจะสงผลกระทบ
ทําลายระบบเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม คุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐตองใชเงินงบประมาณจํานวน
มาก และระยะเวลานานในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

  รัฐธรรมนูญไดบัญญัติหลักการมีสวนของประชาชนเพื่อปรับใชแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม สงเสริม และไมจํากัดการประกอบอาชีพ ไมแทรกแซง หรือไมเขาไปประกอบธุรกิจ
แขงขันกับเอกชน หากแตสนับสนุนใหเกิดเสรีภาพในการประกอบธุรกิจที่ควบคูไปกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลาย หรือเสื่อมโทรมลง เกิดการแขงขันการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณ
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ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ใหมากขึ้น ลดภาระ
คาใชจายดานงบประมาณของรัฐในการดูแลรักษา ปองกันสิ่งแวดลอม กระตุนใหเกิดกระบวนการ
กําจัดโดยวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เกิดการทดแทนและหมุนเวียนการใชประโยชนจากวัตถุดิบ 
ปองกันการใชประเทศไทยเปนที่รองรับของเสียอันตราย ลดปญหาการกีดกันการคาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

2.5.2  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาสงเสริมความ
เจริญเติบโตระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนหลัก บทบัญญัติสวนใหญในพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุนพ.ศ. 2520 เปนเรื่องสงเสริมเผยแพรการลงทุนในกิจการที่เปนคุณประโยชน และมี
ความสําคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
 ขอบเขตของการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดใหอํานาจกับ
คณะกรรมการพิจารณาสงเสริมโครงการการลงทุน ซ่ึงแบงออกไดเปน 3 กลุม 
      1)  เปนกิจการที่สําคัญ เปนประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ 
     2)   เปนกิจการผลิตเพื่อสงออกไปจําหนายตางประเทศ กิจการที่ใชทุน แรงงาน บริการ
ในอัตราสูง 
     3)  เปนกิจการที่ใชผลิตผลการเกษตร  หรือทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวากิจการนั้นยังไมมีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไมเพียงพอ หรือ
กรรมวิธีการผลิตยังไมทันสมัย 
      กลไกกฎหมาย 
       ลักษณะกลไกการใชบังคับตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กลาว
โดยรวมไดวามีอยู 4 ลักษณะดวยกัน คือ 
       1) กําหนดหลักเกณฑ ลักษณะของกิจการที่ขอรับการสงเสริม และใหการสงเสริมการ
ลงทุนได 
   พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 กําหนดหลักเกณฑ และลักษณะของ
กิจการที่คณะกรรมการสามารถใหการสงเสริมไวในมาตรา 16 และมาตรา 18115โดยกําหนดลักษณะ
ของกิจการที่คณะกรรมการจะใหการสงเสริมการลงทุนไดตองเปนกิจการที่มีความสําคัญและเปน
ประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ หรือเปนกิจการที่ผลิตเพื่อสงออกไป
จําหนายตางประเทศ หรือเปนกิจการที่ใชผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเปน
                                                 

115   มาตรา 16, มาตรา 18 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520, 2520,  4 พฤษภาคม  :  1  
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วัตถุดิบที่ไมมีในประเทศไทย หรือกรรมวิธีการผลิตในประเทศที่ยังทันสมัย เปนโครงการลงทุนที่มี
ความเหมาะสมกับทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั้งนี้อาจพิจารณาสวนประกอบอื่นที่เกี่ยวของดวย
ในการพิจารณาใหการสงเสริมการลงทุน ดังนี้ คือ 
    (ก) จํานวนการผลิต และกําลังผลิตในกิจการที่มีอยูแลวในราชอาณาจักรเปรียบกับ
ประมาณการความตองการและขนาดกําลังผลิตที่จะสงเสริมใหเกิดเพิ่มขึ้น 
    (ข)โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดใหแกผลิตภัณฑ หรือผลิตผล ที่ผลิตหรือ
ประกอบไดในราชอาณาจักร และที่สนับสนุนใหมีการผลิตหรือประกอบในราชอาณาจักร 
    (ค)  ปริมาณและอัตราการใชทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบ หรือวัสดุจําเปนและ
แรงงานหรือบริการอยางอื่นที่มีอยูในราชอาณาจักร 
    (ง)  จํานวนเงินตราตางประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไวได และที่จะนําเขามาใน
ราชอาณาจักร 
    (จ)  ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต หรือประกอบ 
    (ฉ)  หลักเกณฑอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปนและเหมาะสม 
     สวนหลักเกณฑอ่ืนที่กําหนดสําหรับการสงเสริมการลงทุนบัญญัติไวในมาตรา 17116 
โดยสรุป คือ ผูที่ประสงคจะเขารับการสงเสริมการลงทุนจะตองยื่นคําขอตามวิธีการที่กําหนด ณ 
สํานักงาน ซ่ึงผูที่จะขอรับการสงเสริมตองเปน บริษัท มูลนิธิ สหกรณ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของได
กําหนด สําหรับการขอรับการสงเสริมกอนที่จะดําเนินการจัดตั้งเปน บริษัท มูลนิธิ สหกรณ ได
กําหนดหลักเกณฑที่ใหการสงเสริมไวเชนกัน หากพิจารณาอํานาจของคณะกรรมการในการพิจาณา
ใหการสงเสริมการลงทุนแกผูเขาขอรับการสงเสริมแลว พบวาเปนอํานาจในรูปแบบวิธีการกําหนด 
หลักเกณฑมีผลบังคับทั่วไป ในการพิจารณาความเหมาะสมที่จะพิจารณาใหการสงเสริมแกผูขอรับ
การสงเสริมการลงทุน นอกจากนั้นคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนยังสามารถออกประกาศของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหสอดคลองตอการใชเปนมาตรการสงเสริมโครงการที่มี
ประโยชนแกเศรษฐกิจ และสังคมไดอีกดวย  
    สําหรับสวนที่เกี่ยวของกับของเสียอันตรายไดมีประกาศของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนที่ ป.1/2547117 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และกําจัดขยะ 
สําหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม ไว ดังนี้ 

                                                 
116  มาตรา  17  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  แหลงเดิม. 
117   ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ป.1/2547  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และกําจัดขยะสําหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม.  ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 61 ง ตอนที่ 
25. 29 กรกฎาคม 2547. 
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  1.1  กรณีใชระบบกําจัดขยะใหเขตอุตสาหกรรมเลือกใชมาตรการกําจัดขยะการฝง
กลบอยางถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) หรือการใชเตาเผาที่มีขนาด และประสิทธิภาพเพียงพอ 
และไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    1.2  กรณีของการใชบริการกําจัดขยะศูนยบริการกําจัดขยะอื่นใหเขตอุตสาหกรรม
จัดใหมีการรวบรวมขยะและสงไปกําจัดโดยใชบริการของศูนยบริการกําจัด หรือศูนยบริการคัดแยก
ของเสีย แลวนํากลับมาใชใหม (Recycle/Recover Center) ที่ไดรับอนุญาตและขึ้นทะเบียนไวกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทานั้น และจัดใหมีระบบควบคุมการขนยายของเสียจากโรงงานไปยัง
ศูนยบริการกําจัด หรือศูนยบริการคัดแยกของเสียตามหลักเกณฑที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให
ความเห็นชอบ 
    2)  การตรวจสอบกิจการของผูขอรับการสงเสริมการลงทุน 
   การตรวจสอบเปนกลไกการทํางานของพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงแตกตางการใช
อํานาจของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาวคือ กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง เอกสาร
ส่ิงของ ของผูขอรับการสงเสริมที่เกี่ยวของกับกิจการที่ขอรับการสงเสริม เปนสิทธิของพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายไดใหอํานาจไวในมาตร14118 บัญญัติวา “ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขา
ไปในสถานที่ของผูขอรับการสงเสริม และผูไดรับการสงเสริมในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถาม
ขอเท็จจริง หรือส่ิงของใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการที่ขอรับการสงเสริม หรือกิจการที่ไดรับการสงเสริม
จากบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นั้นได ตามความจําเปน ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในถานที่
ตามวรรคหนึ่ง ถาไมเปนการเรงดวนตองแจงเปนหนังสือใหผูขอรับการสงเสริม หรือผูไดรับการ
สงเสริมทราบลวงหนาตามสมควร” 
    การตรวจสอบไมกระทบการประกอบกิจการของผูขอรับการสงเสริมแตอยางใด 
แตผลของการตรวจสอบจะนําไปสูการพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการ
พิจารณาใหการสงเสริมการลงทุนแกผูขอรับการสงเสริม หรือเพิกถอนสิทธิประโยชนของผูที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน กรณีที่ตรวจพบวาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดไวจะเปน
เหตุนําไปสูการเพิกถอนสิทธิประโยชน การตรวจสอบ เปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน ซ่ึงมี
อํานาจ หนาที่ สิทธิในการตรวจสอบ 
    3)  การใหสิทธิประโยชน และการเพิกถอนสิทธิประโยชน  
   สิทธิประโยชนเปนเอกสารสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับการสงเสริม สิทธิประโยชน
ที่ผูขอรับการสงเสริมไดรับจะอยูในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะกิจการ เชน การ
ยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร การลดหยอนอากรวัตถุที่นําเขาในกระบวนการผลิต การ
                                                 

118  มาตรา  14  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  แหลงเดิม.   

DPU



 

 

77 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการ เปนตน สรุปแลวการใหสิทธิ
ประโยชนจึงอยูในรูปแบบของบัตรสงเสริม 
   สําหรับการเพิกถอนสิทธิประโยชน คือ การใชอํานาจของคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนที่มีผลกระทบตอสิทธิผูไดรับการสงเสริมอาจเปนการโดยตรง หรือเปนการเฉพาะราย 
การใชอํานาจสั่งการเพิกถอนสิทธิประโยชนของคณะกรรมการจะใชในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริม
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกําหนดไว ซ่ึงคณะกรรมการอาจจะเพิกถอนสิทธิทั้งหมด 
หรือบางสวน และจะกําหนดระยะเวลาการเพิกถอนเอาไวดวยหรือไมก็ได หากเปนการจงใจฝาฝน
ขอกําหนดคณะกรรมการจะสงหนังสือเตือนใหผูไดรับการสงเสริมรับทราบ พรอมกําหนด
ระยะเวลาแกไขไวดวย หากไมทําการแกไขภายในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจะเพิกถอนสิทธิ
ประโยชนที่ไดรับ การเพิกถอนสิทธิประโยชนจะเปนไปในทางใหโทษ หรือไมอํานวยประโยชน
ใหผูไดรับการสงเสริม เมื่อผูไดรับการสงเสริมถูกเพิกถอนสิทธิประโยชนจะถือวาผูไดรับการ
สงเสริมไมเคยไดการยกเวน หรือไดรับการลดหยอนทางภาษีมาแตตน และมีหนาที่ตองเสียภาษี
ตามปกติ ตามบทบัญญัติของมาตรา 55 119พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
    4)  การใหหลักประกัน และการคุมครอง  
   หลักประกัน และการความคุมครอง พระราชบัญญัติสงเสริการลงทุน พ.ศ.2520 
กําหนดหลักเกณฑไว เพื่อสรางความเชื่อถือ เชื่อมั่นใหผูที่ไดรับการสงเสริมมีความมั่นใจวากิจการ
ที่เขาไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ จะไมถูกควบคุม ผูกขาด หรือตองโอนกิจการเปนของรัฐ ไมถูก
แทรกแซงจากรัฐ รัฐจะไมใหหนวยงานในสังกัดของรัฐ ประกอบกิจการแขงขัน ขณะเดียวกันรัฐจะ
ใหการคุมครองในกิจการของผูไดรับการสงเสริม กรณีจําเปนซ่ึงผูไดรับการสงเสริมประสบปญหา
ในการดําเนินงาน คณะกรรมการอาจมีมาตรการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เชน การกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมพิเศษ สําหรับการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน 
หรือคลายคลึงกัน การประสพปญหาผูไดรับการสงเสริมสามารถของรับความชวยเหลือจาก
คณะกรรมการใหความชวยเหลือได หลักประกัน และการคุมครองผูไดรับการสงเสริม กฎหมาย
บัญญัติไวเปนหนาที่ของคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ปรากฏในมาตรา 43 ถึงมาตรา 53 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520120 

  การใหหลักประกัน และการคุมครอง เปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับนักลงทุน
มีความมั่นใจในกิจการที่เขาดําเนินการนั้นจะไมถูกครอบงํา และไมถูกแทรกแซงจากรัฐ แตไดรับ

                                                 
119  มาตรา  55  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  แหลงเดิม. 
120  มาตรา  43 – มาตรา  53  พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520  แหลงเดิม. 
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ความชวยเหลือเปนอยางดีจากภาครัฐ  เปนหลักการที่ดีในระบบเศรษฐกิจการคาเสรี และ
อุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งไมมีภายในประเทศ  

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 สําหรับสวนที่เกี่ยวของตอการ
ประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) นับวามี
บทบาทอยางมากตอการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในกิจการที่เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะดานการจัดการมลพิษของประเทศ เนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม มีประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ธุรกิจประเภทนี้ยังไมเพียงพอกับ
ปริมาณจํานวนการเพิ่มขึ้นของขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว พระราชบัญญัติฉบับ
นี้นับวาเปนสวนดีสําหรับใชเปนเครื่องทางเศรษฐศาสตรในการสงเสริมสรางแรงจูงใจใหนักลงทุน
เกิดความสนใจลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) เพื่อหมุนเวียนการใชประโยชนนําเอาสวนที่มีประโยชนกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน
ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ เกิดการสรางงาน และการจางงานเพิ่มขึ้น 
ประหยัดงบประมาณของภาครัฐซึ่งตองจัดสรรมาใชในการแกไขปญหามลพิษ เกิดการลงทุนใน
ระบบเศรษฐกิจ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการประกอบธุรกิจ
นําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) อยางยิ่ง เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่คณะกรรมสงเสริมการ
ลงทุนไดใหการสงเสริมตามประกาศสงเสริมของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 8/2549121 
เร่ือง นโยบายสงเสริมโครงการลงทุนตอเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสําคัญเปนพิเศษ
สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549  

2.5.3  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
    พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนกฎหมาย

แมบทในภาพรวมเกี่ยวกับการแกไข ปองกัน ควบคุม รักษาสภาพแวดลอม การจัดการมลพิษจาก
ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย แนวความคิดที่นํามาใชในการสงเสริมการจัดการของเสียอันตราย
เชิงนโยบาย คือโอกาสองคกรเอกชน และประชาชน มีสวนรวมปองกันแกไขปญหามลพิษและ
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น สําหรับสวนที่เกี่ยวของกับของเสียอันตรายไดบัญญัติหลักการที่สําคัญไว ดังนี้ 
     1)  หนาที่ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ 

                                                 
 121  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 8/2549  เรื่อง  นโยบายสงเสริมโครงการลงทุนตอเนื่อง
ระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา วันที่ 
27 มิถุนายน 2549.  
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   เมื่อมีประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหลงกําเนิดสําหรับการปลอยทิ้ง
ของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอมตาม  มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535122 แลว หนาที่เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ สวนที่เกี่ยวของกับของเสียอันตราย นั้น แบงได 2 ประเภท ดังนี้ 
   (1)  แหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย 
     มาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา 55 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นั้น การควบคุมการ
ปลอยทิ้งของเสียของเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิด ยังไมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนดไวแตอยางใด หนาที่การควบคุมการปลอยทิ้งของเสียใหไดมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด ที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองปฏิบัติตาม จะเกิดขึ้นเมื่อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีประกาศประเภทแหลงกําเนิดที่
จะตองถูกควบคุมการปลอยของเสียสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมนอกเขตที่ตั้งตาม
มาตรา 68 ถึง 69123 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 2535 
เมื่อประกาศแลวเจาของหรือผูครอบแหลงกําเนิดมลพิษ มีหนาที่ ดังนี้ 
      -  กรณีตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษตามมาตรา 55 เจาของหรือผู
ครอบแหลงกําเนิดมลพิษตองควบคุมใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือตามกฎหมาย
อ่ืนที่กําหนดมาตรฐานไว รวมทั้งตองใหไดมาตรฐานการควบคุมมลพิษที่ผูวาราชการจังหวัดได
ประกาศกําหนดเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตร 58 อีกดวย 
      -  กรณีแหลงกําเนิดมลพิษไมมีระบบกําจัดของเสีย แหลงกําเนิดมลพิษที่ถูก
ประกาศกําหนดใหควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย หรือนําออกสูส่ิงแวดลอมนอกเขตที่ตั้ง ที่เจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษไมมีระบบกําจัดของเสีย และมีหนาที่ตองทําการกอสราง 
ติดตั้ง หรือจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 70 วรรคแรกของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535124 

                                                 
122  มาตรา  55  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535, 2535,  4 

เมษายน  : 1 
 123 มาตรา 68 – มาตรา 69  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
แหลงเดิม. 

124 มาตรา 70  วรรคแรก  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
แหลงเดิม. 
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      -  กรณีแหลงกําเนิดมลพิษที่มีระบบกําจัดของเสียอยูกอนวันประกาศกําหนด
แหลงมลพิษของรัฐมนตรี ซ่ึงตองถูกควบคุมตามมาตรา 69125 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ มีหนาที่แจงพนักงาน
ควบคุมมลพิษใหทําการตรวจสอบระบบกําจัดของเสียที่มีอยูแลวนั้น หากพบวาระบบกําจัดของเสีย
ไมสามารถทําการกําจัดของเสียตามที่กฎหมายกําหนด เจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษทําการปรับปรุงแกไขได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 70 วรรคสอง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535126 ซ่ึงเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองปฏิบัติตาม 
      -  กรณีเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่ใดที่สวนราชการจัดระบบกําจัดของ
เสียรวมไวใหแลว เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษในทองที่เขตควบคุม  ซ่ึงยังมิไดจัด
ใหมีระบบกําจัดของเสีย หรือไมตองการกอสราง ติดตั้ง ระบบกําจัดของเสีย ตามที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนด กฎหมายบัญญัติใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ นั้น มีหนาที่
จัดสงของเสียของตนไปทําการกําจัดโดยระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษ หรือ
ภายในเขตทองที่นั้น ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ นั้น มีหนาที่เสียคาบริการตาม
อัตรากําหนดไวในกฎหมายดวย ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติไวในมาตรา 71127 
      -  กรณีเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่ใด ซ่ึงสวนราชการไมไดจัดระบบ
กําจัดของเสียรวมไวให แตในเขตทองที่นั้น มีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการรับกําจัดของเสีย
อยูในทองที่ กฎหมายกําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ตองสงของเสีย
ของตนไปใหผู รับจางใหบริการทําการกําจัดของเสีย ที่ เจาพนักงานทองถ่ินไดกําหนด ตาม
คําแนะนํา หลักเกณฑ วิธีการ ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 74128

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
      -  กรณีเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่ใด ซ่ึงสวนราชการไมไดจัดระบบ
กําจัดของเสียรวมไวให และในทองที่นั้นไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการรับกําจัดของเสยีอยู
ในเขตทองที่ดวย กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุม

                                                 
125  มาตรา  69  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
126  มาตรา  70  วรรคสอง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535    

แหลงเดิม. 
127  มาตรา  71  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

 128  มาตรา  74  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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มลพิษกําหนดวิธีการชั่วคราวขึ้นมาเพื่อใชกําจัดของเสียรวมภายในเขตทองที่นั้น ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 75 วรรคแรก129แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
      -  กรณีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ มีระบบกําจัดของเสียเปน
ของตน กฎหมายกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ มีหนาที่เก็บสถิติขอมูล
แสดงผลการทํางานของอุปกรณ เครื่องมือระบบกําจัดของเสียในแตละวัน พรอมจัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบอุปกรณ และเครื่องมือการทํางาน เสนอตอเจาพนักงานทองถ่ินแหง
ทองที่นั้นตั้งอยูอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ผูเปนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตอง
ปฏิบัติตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 มาตรา 80 วรรคแรก130 
    (2)  แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย 
      แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสียหรือนําของเสียออก
นอกจากเขตที่ตั้งหลังจากรัฐมนตรีไดประกาศตามที่บัญญัติไวในมาตรา 68 ถึงมาตร 69 แลว เจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษที่กฎหมาย
อ่ืนบังคับอยู ตามที่กําหนดไวในมาตรา 56131 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้ คือ 
    - กรณีเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่ใด ซ่ึงสวนราชการจัดระบบกําจัดของ
เสียรวมไวให กฎหมายกําหนดหนาที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองสงของเสีย
จากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการกําจัด ณ ระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยูในเขตทองที่และมี
หนาที่เสียคาบริการตามอัตรากฎหมายกําหนด เวนแตเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมี
ระบบกําจัดของเสียเปนของตนเอง ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติไวในมาตรา 72132 
      -  กรณีเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่ใด ซ่ึงสวนราชการไมไดจัดระบบ
กําจัดของเสียรวมไวในเขตทองที่ แตมีผูไดรับอนุญาตใหบริการรับกําจัดของเสียอยูในเขตทองที่ 
กฎหมายกําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจัดสงของเสียของตนไปใหผู

                                                 
129   มาตร  75  วรรคแรก  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  

แหลงเดิม. 
130  มาตรา  80  วรรคแรก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535   

แหลงเดิม. 
 131  มาตรา  56  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535   แหลงเดิม. 
 132  มาตรา  72  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535   แหลงเดิม. 
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รับจางบริการทํากําจัดของเสีย  ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 มาตรา 74133กําหนดไว 
      -  กรณีเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตทองที่ใด ไมมีระบบกําจัดของเสียรวม และ
ไมมีผูไดรับใบอนุญาตใหบริการรับกําจัดของเสียอยูในเขตทองที่ เจาพนักงานทองถ่ินโดยคาํแนะนาํ
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ มีอํานาจกําหนดวิธีการชั่วคราวขึ้นมาใชกําจัดของเสียในเขตทองที่
ไดตามความเหมาะสม ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 บัญญัติไวในมาตรา 75134 
     2)  การสงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียน
ใชใหม (Recycle) 
   ภาครัฐมีสวนสําคัญยิ่งตอการสงเสริมธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) บทบาทนี้ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 78135 บัญญัติวา “ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจออกฎกระทรวง กําหนดชนิด 
และประเภทของเสียอันตราย การกําจัดของเสียอันตราย ใหถูกตองเหมาะสม ตามหลักวิธีการที่
กําหนดไว” และที่บัญญัติไวใน มาตรา 79136 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดทําระบบกําจัดของเสียรวมโดยรัฐนั้นมี
สวนสําคัญ 2 เร่ือง ดังนี้ คือ 
    (1)  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
    แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่รัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการ
ตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา 35137 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 สําหรับ
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอาจทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตามความ
เหมาะสม ประกอบดวยการจัดองคกร ระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสรางความรวมมือ 

                                                 
 133  มาตรา  74  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

134  มาตรา  75  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 135  มาตรา  78  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 136  มาตรา  79  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 137  มาตรา  35  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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ประสานงานระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของและสวนราชการกับเอกชนตามที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา 36138 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
   แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดจะตองคํานึงถึงความรุนแรงของ
ปญหา เงื่อนไขของสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมของจังหวัด รวมตลอดจนถึงแผนการจัดเก็บ
ภาษีอากร คาบริการ และบํารุงรักษาระบบการกําจัดของเสียรวม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา38139 ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
    แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดจะตองเสนอประมาณการเงิน 
งบประมาณแผนดิน เงินกองทุน สําหรับการกอสรางหรือจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมตามมาตรา 
38 (2) จึงจะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับแรก จังหวัดใดที่ไม
พรอมจะดําเนินการใหมีระบบกําจัดของเสียรวม อาจจะเสนอแผนสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุน
กอสรางใหบริการรับกําจัดของเสียแทนในเขตจังหวัดนั้นตามที่บัญญัติไวในมาตรา  39140 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ดังนี้ 
 -  สวนราชการที่มีหนาที่จัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวม 
      กฎหมายไดกําหนดใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินตองจัดใหมี
ระบบกําจัดของรวมขึ้นในทองถ่ินไวเปนการเฉพาะในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 77141 โดยใชเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของ
ราชการสวนทองถ่ิน และเงินกองทุนสิ่งแวดลอม การที่กฎหมายกําหนดไวใหสวนราชการ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน มีหนาที่ตองกอสรางระบบกําจัดของเสียรวม ขณะที่สวนราชการหรือราชการ
สวนทองถ่ินยังขาดความพรอมที่จะดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว เชน ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความชํานาญ ขาดประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการควบคุมงานระบบกําจัดของเสียรวม
ปญหาดานงบประมาณที่จํากัดของภาครัฐ      
      สภาพปญหาของสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินที่ประสบอยู 
กฎหมายไดบัญญัติแนวทางการแกไขปญหา โดยเปดโอกาสใหราชการหรือราชการสวนทองถ่ินที่มี
ปญหาดังกลาวสามารถจางเอกชนซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัดของเสียเขาเปนผูทํา
การควบคุมการทํางานและดําเนินงานระบบกําจัดของเสียรวมนั้นแทนสวนราชการนั้นได 
    -  การกําจัดของเสียอันตราย 

                                                 
138  มาตรา  36  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

 139  มาตรา  38  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 140  มาตรา  39  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 141  มาตรา  77  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

DPU



 

 

84 

      พื้นที่หรือเขตทองที่ใด ซ่ึงเจาของผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษไมมีระบบ
กําจัดของเสียเปนของตนเอง เจาของหรือผูครอบครองมีหนาที่ตองสงของเสียไปทําการกําจัด ณ 
ระบบกําจัดของเสียรวมที่มีอยูในเขตทองที่นั้น โดยเจาของผูครอบครองมีหนาที่เสียคาบริการใน
อัตรากําหนดไวในกฎหมายที่บัญญัติไวในมาตรา 70 ถึงมาตรา 73142 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 หากไมปฏิบัติตามเจาของผูครอบแหลงกําเนิดมลพิษ
จะตองเสียคาปรับสี่เทาของอัตราคาบริการ ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติไวในมาตรา 90-91143ที่ไดนําหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 
(Polluter Pays Principle หรือ PPP) เขามามีสวนรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แทนการปลอยใหเปน
ภาระหนาที่ของสวนราชการเพียงอยางเดียว นับวาเหมาะสม สอดคลองตามหลักการที่สากลไดให
การยอมรับทั่วไปในโลก 
 -  อัตราคาบริการ การกําจัดของเสียอันตราย 
     อัตราคาบริการการกําจัดของเสียอันตรายเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่
พิจารณากําหนดอัตราคาบริการ ในทองที่หรือเขตควบคุมมลพิษที่กอสรางระบบกําจัดของเสียรวม
ของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของสวนราชการทองถ่ิน และ
เงินกองทุนส่ิงแวดลอม อัตราคาบริการแตละเขตพื้นที่จะแตกตางกันตามสภาพทองถ่ินที่ไม
เหมือนกัน ตนทุนและปจจัยยอมแตกตางกัน 
      การกําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนองคกรที่มีหนาที่
กําหนดอัตราคาบริการกําจัดของเสียอันตราย เนื่องจากระบบกําจัดของเสียรวมเกิดจากการใชเงิน
งบประมาณของแผนดิน หรือเงินกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ราชการสวนกลาง
ตองเขามาควบคุมระบบการดําเนินงานเพื่อใหรัดกุม เหมาะสม ระบบการจํากัดของเสียรวมซึ่งสราง 
หรือจัดใหมีขึ้นดวยเงินงบประมาณแผนดิน  หรือเงินรายไดของสวนราชการทองถ่ิน  และ
เงินกองทุนสิ่งแวดลอม นั้น คณะกรรมการสิ่งแวดลอมมีอํานาจพิจารณากําหนดอัตราคาบริการการ
กําจัดของเสีย หากระบบกําจัดของเสียไมไดเกิดจากเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสวนราชการ
ทองถ่ิน  หรือเงินกองทุนสิ่งแวดลอม แตเกิดจากเงินลงทุนของภาคเอกชน  คณะกรรมการ

                                                 
142  มาตรา  70 – มาตรา 73  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  

แหลงเดิม.  
 143  มาตรา  90 -  มาตรา 91  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
แหลงเดิม. 
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ส่ิงแวดลอมไมมีอํานาจในการเขาไปกําหนดอัตราคาบริการกําจัดของเสียแตอยางใด ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 88144 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
   การเมืองทองถ่ินมีสวนสรางแรงกดดันการพิจารณากําหนดอัตราคาบริการ
กําจัดของเสียภายในเขตทองที่ เนื่องจากราชการสวนทองถ่ินอยูภายใตนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน
ที่กําหนดขึ้น สงผลใหการปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไมเกิดผล
ในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดในนโยบายสิ่งแวดลอมแหงชาติ การพิจารณากําหนดอัตรา
คาบริการกําจัดของเสียของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซ่ึงเปนองคกรตามกฎหมายที่มี
อํานาจจึงไมสอดคลองตามนโยบาย และขัดกับหลักการกระจายอํานาจของรัฐ ที่ตองการกระจาย
อํานาจใหสวนราชการทองถ่ินมีอํานาจบริหารทองถ่ินของตนเองไดมากเพิ่มขึ้น  
   การที่กฎหมายกําหนดใหเฉพาะคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพียง
องคกรเดียวมีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณากําหนดอัตราคาบริการเทานั้น เทากับเปนการรวม
ศูนยอํานาจไวในสถานที่แหงเดียว ซ่ึงความถูกตองแลว สวนราชการทองถ่ินจะมีความรู ความเขาใจ
ในพื้นที่ของตนมากกวาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และยอมพิจาณากําหนดอัตราคาบริการ
การกําจัดของเสียไดมีเหมาะสมกวาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่การพิจารณาจะมอง
ผลประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง  
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตินอกจากมีอํานาจพิจารณากําหนดอัตรา
คาบริการการกําจัดของเสียแลว ยังมีอํานาจในการประกาศกําหนดอัตราคาบริการกําจัดของเสียให
เกิดความแตกตาง สําหรับแหลงกําเนดิมลพิษอื่นที่ถูกประกาศใหเปนพื้นที่ตองถูกควบคุมการปลอย
ทิ้งของเสียหรือระบายของเสีย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 69145 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 อีกดวย 
     -  ผูมีหนาที่เก็บคาบริการ 

   หนาที่จัดเก็บคาบริการกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาที่ของสวนราชการที่จัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมนั้น มีหนาที่จัดเก็บ
คาบริการ ซ่ึงคาบริการดังกลาวไดรับยกเวนไมตองนําสงเขากระทรวงการคลังเปนเงินงบประมาณ
ของแผนดิน โดยหักสงกองทุนส่ิงแวดลอมตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
กําหนด สวนที่เหลือใหนําไปใชเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา และรักษาระบบกําจัดของเสียรวม  

    การเก็บเงินคาธรรมเนียมจากผูที่ทําใหเกิดปญหามลพิษและนํามาใชเปน
คาใชจายในการแกไขปญหามลพิษ เปนการนําเอาแนวความคิดในหลักการของผูกอมลพิษเปนผูจาย

                                                 
144  มาตรา  88  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
145  มาตรา  69  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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มาประยุกตใชในการแกไขปญหามลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวไดอยาง
เหมาะสม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 93 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

 -  คาปรับ 
   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

ถือวาเปนกฎหมายแมบทเกี่ยวกับการจัดการและสงเสริมการใชส่ิงแวดลอมอยางถูกตองและ
เหมาะสมซึ่งผูเกี่ยวของจะตองปฏิบัติตาม หากมีการฝาฝนจะตองไดรับโทษ ดังนี้ 
   -  เขตควบคุมหรือในเขตทองที่มลพิษใดซึ่งสวนราชการจัดระบบกําจัด
ของเสียรวมไวใหแลว ถาหากเจาของหรือผูครอบครองแหลงมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียเปน
ของตนเองและแหลงมลพิษนั้นถูกประกาศควบคุมการระบายของเสีย ขัดขืน หลีกเล่ียง จงใจไมสง
ของเสียไปทําการกําจัดที่ระบบกําจัดของเสียรวม หรือลักลอบนําเอาของเสียออกนอกเขตที่ตั้งปลอย
ทิ้งสูส่ิงแวดลอม กฎหมายกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงมลพิษที่หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม
ตองเสียคาปรับสี่เทาของอัตราคาบริการที่กําหนดตามมาตรา 88  จนกวาจะปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด ขณะเดียวกันหากเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําหนดมลพิษจัดสงของเสียไปทําการ
กําจัด ณ ระบบกําจัดของเสียรวม แตไมยอมรับชําระคาบริการก็ตองไดรับโทษปรับสี่เทาของอัตรา
คาบริการเชนกัน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

  -  เขตควบคุมหรือในเขตทองที่มลพิษใด ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครอง
มลพิษถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสียตามมาตรา 69 มีระบบกําจัดของเสียเปนของตนเองแต
ลักลอบปลอยทิ้งของเสียลงสูระบบกําจัดของเสียของทางราชการ มาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  บัญญัติใหผูที่ลักลอบกระทําการดังกลาว
ตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจายประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่อง
ทํางานระบบกําจัดของเสียของตนตลอดเวลาการดําเนินงานเชนวานั้นและมีหนาที่ตองชดใช
คาเสียหายหากการปลอยของเสียนั้นกอใหเกิดความชํารุดบกพรองเสียหายแกระบบกําจัดของเสีย
รวมของทางราชการ 
    -  ผูมีหนาที่เรียกรองคาเสียหายและจัดเก็บคาบริการ คาปรับ 
        ผูมีหนาที่จัดเก็บคาบริการ คาปรับ และเรียกรองคาเสียหาย กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจเจาหนาที่ของสวนราชการ หรือพนักงานทองถ่ินที่จัดใหมีระบบกําจัดของเสีย
รวมนั้น คาบริการ และคาปรับที่จัดเก็บไดรับการยกเวนไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปน
งบประมาณของแผนดิน โดยใหหักสงเขากองทุนตามอัตราสวนที่คณะกรรมการกําหนด สวนที่
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เหลือใหนําไปใชเปนคาใชจายสําหรับการบํารุงและรักษาระบบกําจัดของเสียของสวนราชการหรือ
ของทองถ่ินซึ่งไดจัดใหมีขึ้นตามที่บัญญัติไวในมาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
        สําหรับกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมายพนักงานสวนราชการหรือเจาพนักงาน
สวนทองถ่ินซึ่งจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมนั้นมีหนาที่ดําเนินการเรียกรองคาเสียหายจาก
เจาของหรือผูครอบครองแหลงมลพิษที่ฝาฝนกฎหมายนั้น 
    (2)  นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-
2559146 

      แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ที่
คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2539 ซ่ึงการจัดการมลพิษจากของเสียอันตรายเปนสวนหนึ่งของนโยบายปองกัน
และขจัดมลพิษ ไดกําหนดเปนเปาหมายไว 3 ประการ คือ 
      1)  ลดและควบคุมมลพิษจากของเสียอันตรายทั้งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
เพื่อไมใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน 
      2)  สามารถเก็บรวบรวม และกําจัดของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมไดไม
นอยกวารอยละ 95 และจากชุมชนไดไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
      3)  ใหสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแหงมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อยางถูกวิธี ตั้งแตการคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนสง การบําบัด และการกําจัด 
    สําหรับนโยบายปองกันและขจัดมลพิษจากของเสียอันตรายไดกําหนด
แนวทาง ดังนี้ 
      1)  ใหมีการบังคับใชกฎหมาย และดําเนินการกับผูฝาฝนอยางเครงครัด
เรงรัดออกกฎระเบียบ และขอบังคับใหเอื้ออํานวยตอการสนับสนุนการมีสวนรวมของเอกชนใน
การจัดการของเสียอันตราย 
      2)  ปรับปรุงระเบียบ และมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหครอบคลุมทั้ง
ระบบ โดยสอดคลองกับระบบปฏิบัติของสถานพยาบาล 
      3)  กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองควบคุมการปลอยของเสีย
อันตรายออกสูส่ิงแวดลอมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
       ดานแนวทางการจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายกําหนดไวที่สําคัญ คือ 

                                                 
146  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 47-49. 
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      1)  ใหนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชในการจัดเก็บคาธรรมเนียมใน
รูปแบบภาษี หรืออ่ืน ๆ  ตามกลไกที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรวบรวม การบําบัด และการกําจัดของ
เสียอันตราย 
     2)  สนับสนุนการสรางกลไกใหโรงงานหรือสถานประกอบการมีระบบ
บําบัด และกําจัดของเสียอันตราย สามารถขยายบริการรับของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษรายยอยอ่ืน 
ตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของรัฐ 
     3)  กําหนดระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสราง
กลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพื่อใชประโยชนจากมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย 
       ดานกฎหมายกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
     1)  กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ตองควบคุมการปลอยของเสีย
อันตรายออกสูส่ิงแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
     2) ใหมีการบังคับใชกฎหมาย และดําเนินการกับผูฝาฝนอยางเครงครัด
รวมทั้งเรงรัดออกกฎระเบียบ และขอบังคับใหเอื้ออํานวยตอการสนับสนุนการมีสวนรวมของ
เอกชนในการจัดการของเสียอันตราย 
     3)  ปรับปรุง แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียม
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และอัตราคาธรรมเนียมการลด และการใชประโยชนจากมูลฝอย 

    จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ไดนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ซ่ึงเปนหลักการทุกประเทศทั่วโลกใหการยอมรับมา
ประยุกตใชเปนแนวทางการแกไขปญหามลพิษในประเทศใชมาตรการดานเศรษฐศาสตรเปนกลไก
จัดการของเสียอันตราย ซ่ึงดี และเหมาะสมกวามาตรการบังคับ ใชมาตรการดานเศรษฐศาสตรสราง
แรงจูงใจ เสริมมาตรการบังคับ ใหประชาชนและสวนราชการทองถ่ินแตละทองถ่ินไดมีโอกาสรวม
กําหนดแนวทางการแกไขปญหามาตรการดานเศรษฐศาสตรในการสรางแรงจูงใจทีสํ่าคัญไดแก 
     1)  การจัดระบบการรับซื้อคืนหรือเรียกคืนซากผลิตภัณฑที่ใชแลว หรือช้ินสวน 
    2)  การเก็บคาธรรมเนียมจากสินคาหรือผลิตภัณฑที่กอใหเกิดของเสียอันตรายจาก
ผูผลิต และผูนําเขา 
     3)  การกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนแหลงทุนในการ
สงเสริม การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนใชเปนแหลงเงินทุนในการรับคืนซากผลิตภัณฑ และ
ช้ินสวนของผลิตภัณฑที่จะกอใหเกิดของเสียอันตราย 
      แนวทางตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 สามารถนําไปใชสงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
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อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ไดอยางดีและเหมาะสม ลดปญหามลพิษจากขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเกิดการหมุนเวียนใชประโยชนจากของเสียอันตราย เกิด
ความคุมคาในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศประหยัดงบประมาณแผนดินไดดานการสาธารณสุข บุคลกรที่ตองใชในการ
แกไขปญหามลพิษ ชวยแกไขปญหาภาระโลกรอนในทางออม ที่สําคัญยังเปนการปองกันการกีดกัน
ทางการคาไดดวย  

2.5.4  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เปนขอบังคับหลักเกณฑ

ใหกับสวนราชการใชเปนแนวทางปฏิบัติใหถูกตองในการจัดซ้ือพัสดุ จัดหาพัสดุ ใหสวนราชการ
ใชปฏิบัติงาน  

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ไดนิยามที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
ที่สําคัญดังนี้ 
     “พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่กําหนดไวในหนังสือการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตาม
สัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
     “การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาซื้อพัสดุในลักษณะการจาง 
     “พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑสําเร็จรูปแลวโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู
ในประเทศ 
     ระเบียบการจัดซื้อพัสดุ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในสวนการซื้อการจางตาม ขอ 16 ของระเบียบดังกลาว 
กําหนดใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือเปนกิจการของคนไทยโดยไดกําหนด
หลักเกณฑที่มีลักษณะ ไมใหมีการกําหนดหลักเกณฑที่มีลักษณะเปนการกีดกันการใชพัสดุที่ผลิต
ในประเทศ หรือกิจการที่เปนคนไทย ซ่ึงเปนบทบาทสําคัญของสวนราชการกรณีหนึ่งที่จะสงเสริม
ใหเกิดการใชพัสดุภายในประเทศ หรือพัสดุที่กิจการเปนคนไทย เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมและ
ชวยเหลือผูประกอบการภายในประเทศที่สงเสริมการใชพัสดุภายในประเทศเปนอันดับแรก 

  จากการศึกษา แมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให
ใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือพัสดุที่กิจการเปนคนไทยก็ตาม แตระเบียบฉบับนี้ยังขาดมาตรการ
สงเสริมใหใชพัสดุที่ผลิตขึ้นจากการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขาดการชักจูงใหสวน
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ราชการไดพิจารณาจัดซื้อจัดหาพัสดุที่ผลิตขึ้นมาจากการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ซ่ึงมาตรฐานกอนเปนลําดับแรก ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติ
ตามระเบียบ มีดังนี้ 
    1)  ความซ้ําซอนของหนวยงาน ขาดการประสานงาน มีลักษณะตางคนตางทํา 
   สวนราชการซึ่งเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุมีหลายหนวยงานซึ่งประจําอยูตาม
สวนราชการตาง ๆ ทําหนาที่ในการจัดซื้อพัสดุ เพียงมีหนาที่ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 กําหนดไวเทานั้น หนวยงานดังกลาวจึงมักปฏิบัติงาน
ซํ้าซอนในลักษณะตางคนตางทําตามวัตถุประสงค และอํานาจหนาที่เฉพาะหนวยงานของตนตามที่
กฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจไว สงผลใหการปฏิบัติงานขาดการประสานงานและไมบรรลุเปาหมาย
ในการควบคุมการใช และลดการใชพัสดุ เกิดการใชพัสดุส้ินเปลือง ซ่ึงสวนใหญแลวพัสดุตาง ๆ จะ
เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ และส้ินเปลืองงบประมาณของแผนดิน 
    2)  ขาดมาตรการตรวจสอบ และติดตาม 
   การที่หนวยงานราชการตาง ๆ สามารถจัดซื้อจัดหาพัสดุไดเองเพียงแตตองปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  การปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้
ยังขาดมาตรการในการตรวจสอบและติดตามในการปฏิบัติใหถูกตอง รวมทั้งขาดมาตรการสงเสริม
และจูงใจเจาหนาที่ของสวนราชการไดหันมาใชพัสดุที่มาจากการขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
    3)  การขาดการประชาสัมพันธ 
   หนวยงานของภาครัฐยังขาดการประชาสัมพันธที่จูงใจใหทุกภาคสวนราชการ ทั้ง
ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนกลาง ตลอดจนหนวยงานในการกํากับดูแลของรัฐไดเห็นคุณคา
ของการใชพัสดุหรือผลิตภัณฑที่มาจากการขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ความสําคัญของ
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประโยชน ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายระบบนิเวศน 
    4)  การขาดมาตรการจูงใจทางสังคมและเศรษฐกิจ จากหนวยงานของรัฐ 
   การที่หนวยงานของภาครัฐตางสามารถทําการจัดซื้อพัสดุไดโดยควบคุมที่การปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ไมอาจสงเสริม หรือชวยแกไขปญหา
ปญหาสิ่งแวดลอมได ภาครัฐควรสรางมาตรการจูงใจในดานเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดขึ้นภายใน
หนวยงานของรัฐใหรางวัลเพื่อจูงใจเจาหนาที่ภาครัฐไดทําการชวยเหลือและสนับสนุนการใช
ประโยชนจากวัสดุที่มาจากการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) ลดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดมลพิษ สรางภาวะแวดลอมที่ดีให
เกิดขึ้น ประหยัดงบประมาณของแผนดิน 
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   5)  ขาดการมีสวนรวมบุคลากรของรัฐในการรณรงคใชวัสดุที่ผลิตจาการนําขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
  ปญหาที่หนวยงานภาครัฐตางมีอํานาจหนาที่จัดซ้ือพัสดุไดเองสงผลใหบุคลากรใน
หนวยงานตางขาดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานของรัฐในการสรางทัศนคติใชวัสดุที่ไดมาจาก
การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
   นอกจากนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ใชบังคับเฉพาะ
กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือใน
ตางประเทศ แตไมใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นที่เปนราชการ
สวนทองถ่ิน 

  การที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ไมบังคับใชกับราชการ
สวนทองถ่ินสงผลใหการจัดซ้ือจัดหาพัสดุกระจายกันยังไมเปนเอกภาพองคกรบริหารสวนทองถ่ิน
ยังมีขอจํากัดในดานบุคลากร ในเรื่องวิธีการจัดเก็บ และการกําจัดขยะที่แตกตางกันไปตามลักษณะ
และองคประกอบของทองถ่ินนั้น ๆ หากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
กําหนดแนวทางใหราชการหนวยงานของรัฐ ตลอดจนราชการสวนทองถ่ินจัดหาพัสดุที่ผลิตจาก
การนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ใชในสวนราชการโดย
ใชมาตรการจูงใจ เปนบทบาทหนึ่งที่สวนราชการจะไดมีสวนสงเสริม และสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนสวนดีหากภาครัฐ
นําเอาวัสดุจากการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  มาใชใน
หนวยงานของรัฐ สงผลสะทอนใหองคกรภาคเอกชน ประชาชน เกิดความสนใจใหความรวมมือ
ปฏิบัติตามปญหามลพิษของเสียอันตรายลดนอยลงเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาประหยัดงบประมาณของรัฐเกี่ยวกับการกําจัดของเสียอันตรายและเปนการแกปญหาได
อยางถูกวิธี 

2.5.5  แผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป 
  แผนบริหารราชการแผนดินเปนนโยบาย ของรัฐบาลที่จะใชเปนแนวทางในการบริหาร 
ประเทศ รัฐบาลตองแถลงนโยบายที่จะนํามาใชบริหารประเทศใหกับรัฐสภาไดรับทราบกอนเขาทํา 
หนาที่บริหารประเทศ  
   คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัรนายกรัฐมนตรี 
 ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวนัพธุที่ 23 มีนาคม 2548 ถึงเจตนารมณ ยุทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล

เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนชาวไทย โดยไดวางแนวนโยบายการบริหาร 
ประเทศไว 9 นโยบาย  นโยบายดานสิ่งแวดลอมรัฐบาลไดใหความสําคัญ คือ ในการพัฒนาประเทศ 
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จะตองมีความสมดุลในการใช การอนุรักษ และการทดแทนอยางเหมาะสม เพื่อรักษาทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่งเปนปจจยัสําคัญของประเทศไดเปนสมบตัิของคนรุนตอไป  รัฐบาลจะ 
สงเสริม ฟนฟู แกไขปญหาความเสื่อมโทรมของมลภาวะ คืนสภาพแวดลอมที่ดีกับคนไทย 
    ดานบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
รัฐไดใชหลักการมีสวนรวมเขามาเปนแนวทางในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมโดยรัฐจะ
ใหเอกชนและชุมชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมกับรัฐกําหนดวิธีการบริหารจัดการรวมกันเพื่อให
เกิดความสมดุลของการใชประโยชนและมีคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
    รัฐบาลไดสงเสริมการใหสวนราชการทองถ่ินมีความสามารถในการกําจัดขยะเพิ่มมาก
ขึ้นเรงรัดการควบคุมมลพิษที่เกิดจากกาซ ขยะ น้ําเสีย กล่ินที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคซึ่งเกิด
จากการผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสังคมเมือง เรงรัดการสรางระบบบําบัดน้ําเสียใช
แนวทางการกําจัดโดยวิธีการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    ดานการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลไดใหความสําคัญสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการอนุรักษพลังงาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม สงเสริมใหภาคเอกชนไดทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษพลังงาน การหมุนเวียนการใชวัตถุดิบ และเทคโนโลยีที่สะอาด  นอกจาก
การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษพลังงานแลว รัฐบาลไดใหความสําคัญใน
การแกไขดวยแทนที่จะปลอยใหเปนหนาที่ของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว ดวยการนําเอาหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจายเขามาใชในการแกไขปญหาเพื่อกระตุนใหลดการกอมลภาวะ ลดภาระของสังคม 
และสวนราชการ ปองกันประเทศ ไมใหใชประเทศไทยเปนประเทศปลายทางจากการรับสงขยะ
ของเสีย และกากพิษอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง 
กระจายการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

  การที่รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดย
การสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการกําหนดวิธีเชนนี้โดยบัญญัติไวเปนกฎหมายในมาตรา  79 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่
รัฐบาลไดนํามาใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ 
    สําหรับนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีไดแถลงตอ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ไดวางแผนนโยบายดานเศรษฐกิจ ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบเศรษฐกิจดําเนินการไดอยางเต็มที่ตามกลไกตลาดภายใตหลักคุณธรรมสรางความ
เปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ  
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    ดานนโยบายสิ่งแวดลอม รัฐบาลไดสงเสริมการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ 
และการใชประโยชนอยางยั่งยืนภายใตหลักการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมผสมผสานกับ
มาตรการดานเศรษฐกิจใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมและเปนธรรมกับทุกฝาย 
    รัฐบาลไดกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งพาตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทาเทียมกันทั่ว
ประเทศเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รัฐใชหลักการมีสวนรวม
เขามาเปนแนวทางในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม โดยรัฐจะใหเอกชนและชุมชน
ทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมกับรัฐกําหนดวิธีการบริหารจัดการรวมกันเพื่อใหเกิดความสมดุลของ
การใชประโยชน และมีคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
     ดานสิ่งแวดลอมรัฐบาลไดจัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปน
ระบบเกิดประโยชนตอสวนรวมใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุง รักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล สงเสริมคุมครองคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคุมภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชน เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคปกครองทองถ่ินมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางดําเนินงาน สงเสริมใหสวนราชการทองถ่ินมีความสามารถในการกําจัดขยะเพิ่ม
มากขึ้นโดยวิธีการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    การจัดการดานสิ่งแวดลอมรัฐบาลไดใหความสําคัญสงเสริมใหภาคเอกชนทําการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษพลังงาน การหมุนเวียนการใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่
สะอาด พรอมทั้งใหความสําคัญในการแกไขปญหาแทนที่จะปลอยใหเปนหนาที่ของภาครัฐแตเพียง
ฝายเดียวโดยการนําเอาหลักผูกอมลพิษเปนผูจายเขามาใชในการแกไขปญหา เพื่อลดการกอมลภาวะ
ลดภาระของสังคม และรัฐบาล ปองกันประเทศไมใหใชประเทศไทยเปนประเทศปลายทางจากการ
รับสงขยะของเสีย กากพิษอุตสาหกรรม กระจายการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
    รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดย
บัญญัติไวในมาตรา 85 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ ซ่ึงใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    จากการศึกษา นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของรัฐบาล
นับวาเปนมาตรการที่ดีสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติแบบอนุรักษ ทามกลาง
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การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา และแนวทางหนึ่งที่รัฐไดนํามาใชจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมนอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายแลว รัฐบาลไดนําเอามาตรการสรางแรงจูงใจมาใช
เปนสวนเสริมมาตรการบังคับทางกฎหมายที่เนนบังคับการลงโทษ ดวยการนําเอาเครื่องมือดาน
เศรษฐศาสตรสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษ ลดการกอมลพิษ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือ
พฤติกรรมที่จะกอใหเกิดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม ตามที่ปรากฏอยูในแผนการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ในระดับชาติซ่ึงสนับสนุนใหนําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใช
เปนเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอม จัดการของเสียอันตราย147 จากชุมชน ระดับจังหวัด และ
ระดับทองถ่ิน จัดตั้งศูนยกําจัดของเสียอันตรายในแตละภูมิภาค โดยแตละศูนยจะประกอบดวย
เตาเผาของเสียอันตราย สรางกลไกการเรียกซากคืน การสนับสนุนราชการสวนทองถ่ินดานบุคลากร 
และวิชาการ กระบวนการคัดแยกขยะ การหมุนเวียนการใชประโยชนจากขยะของเสียอันตราย 
สนับสนุนใหมีกฎระเบยีบ ปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวของกับอัตราคาธรรมเนียม คาบริการเก็บขนสง 
     นโยบายการบริหารประเทศดานสิ่งแวดลอม นับวาเปนนโยบายการพัฒนาที่ดีตอ
สงเสริมการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของเสียอันตรายมาหมุนเวียน
ใชใหม (Recycle) ซ่ึงรัฐไดเปดโอกาสใหประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวม
การบริหารจัดการ สวนราชการทองถ่ินสามารถรวมกําหนดแผนงานการบริหารจัดการของเสีย
อันตราย ปรับปรุง กําหนดอัตราเงินคาธรรมเนียมบริการใหเกิดความคลองตัวเหมาะสม ลดภาระ
ของภาครัฐ สนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทและรวมลงทุน ลดปญหาขาดแคลนสถานที่ การขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ลดขอจํากัดดานงบประมาณของรัฐ สงเสริมใหสวนราชการ 
และภาคเอกชนเกิดการรับรูและเขามีสวนรวมแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากของเสียอันตรายซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

                                                 
147 http : //www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html 

สืบคนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 
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บทที่ 3 
กฎหมายการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ของตางประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
3.1  กฎหมายตางประเทศ 

3.1.1  อนุสัญญาบาเซลฯวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและ
การกําจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal) 

อนุสัญญาบาเซลฯ  เปนพันธกรณีซ่ึงบรรดาประเทศภาคีสมาชิกตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การเคลื่อนยาย การนําเขา การสงออก และการกําจัดของเสียขามแดน 

 วัตถุประสงคของอนุสัญญาบาเซลฯ คือ การจัดใหมีระบบความรับผิดชอบและการชดใช
ความเสียหายอยางเพียงพอ และโดยพลันสําหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขาม
แดนและการกําจัดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน รวมทั้งการขนยายที่ผิดกฎหมายของของเสีย
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม4 ประเทศ
ไทยไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีสมาชิกตออนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 และมีผลบังคับ
ใชกับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2541 เปนตนมา5 

 สําหรับขอกําหนดขอบเขตของอนุสัญญาบาเซลฯ ที่กําหนดใหภาคีตองปฏิบัติโดยสรุป 
ดังนี้6 

 1.  ของเสียดังตอไปนี้ที่มีการเคลื่อนยายขามแดนถือวาเปน “ของเสียอันตราย” เพื่อความ
มุงประสงคของอนุสัญญานี้ 

  (ก)  ของเสียประเภทที่ระบุไวในภาคผนวก 1 เวนแตที่ไมเขาลักษณะใดลกัษณะหนึง่
ที่ระบุในภาคผนวก 3 และ 

 
 

                                                 
 4  กรมควบคุมมลพิษ.  (2545).  อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายและการกําจัด (Basel Convention on the control of the Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal).  หนา 119. 

5  แหลงเดิม. 
6  แหลงเดิม. 
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(ข)  ของเสียที่ไมอยูในขายของวรรค (ก) แตไดรับการนิยามหรือไดรับการพิจารณา
วาเปนของเสียอันตรายโดยกฎหมายภายในของภาคีผูสงออก ผูนําเขา หรือผ็นําผาน 

  2.  ของเสียประเภทที่ระบุในภาคผนวก 2 ที่มีการเคลื่อนยายขามแดนเปน “ของเสียอ่ืน” 
เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ 

  3.  ของเสียซ่ึงเปนผลมาจากเปนกัมมันตรังสีที่อยูภายใตระบบการควบคุมระหวาง
ประเทศ ระบบอื่นรวมทั้งระหวางประเทศที่ใชบังคับเฉพาะกับกัมมันตรังสีอยูนอกขอบเขตของ
อนุสัญญานี้ 

  4.  ของเสียซ่ึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการตามปกติของเรือ การระบายทิ้งซ่ึงอยูในบังคับ
โดยตราสารระหวางประเทศฉบับอื่นอยูนอกขอบเขตของอนุสัญญานี้ 

 สําหรับสวนที่เกี่ยวขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในอนุสัญญาบาเซลฯได
กําหนดใหเปนของเสียอันตรายที่ตองถูกควบคุม ตามภาคผนวก 8 บัญชีรายช่ือ A และภาคผนวกที่ 9 
บัญชีรายชื่อ B ที่กําหนดใหของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเปนองคประกอบและจะตองถูก
ควบคุม ดังนี้7   

A1180 ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มี
สวนประกอบซึ่งไดแก ตัวเก็บประจุไฟฟา และแบตเตอรี่อ่ืน ๆ ที่รวมในบัญชีรายช่ือ  

B1110  ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
-  ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ประกอบดวยโลหะหรือโลหะผสม 
-  ของเสียประเภทเศษหรือช้ินสวนอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (รวมถึง

แผงวงจร) ที่ไมมีองคประกอบ ซ่ึงไดแก หมอเก็บประจุไฟฟา และแบตเตอรี่อ่ืน ๆ ที่รวมในบัญชี
รายช่ือ A สวิทชที่มีปรอทเปนองคประกอบแกวจากหลอด Cathode-ray และ activated glass อ่ืน ๆ 
หมอเก็บไฟฟาที่มีสารพีซีบี หรือที่ไมปนเปอนดวยองคประกอบในภาคผนวก 1 (เชน แคดเมียม 
ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนเตดไบฟนิล) หรือที่องคประกอบเหลานั้นไดรับการกําจัดจนถึงขอบเขตที่
ทําใหของเสียนั้นไมมีลักษณะใด ๆ ตามภาคผนวก 3 

      -  ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (รวมทั้งแผงวงจร สายไฟ และ
องคประกอบอิเล็กทรอนิกส)  ที่มีจุดประสงคเพื่อนํามาใชซํ้า อยางไรก็ตามอนุสัญญาบาเซลฯจะไม
ไมครอบคลุมถึงของเสีย ดังตอไปนี้8 
      1)  ของเสียกัมมันตรังสี (radioactive waste)  ซ่ึงอยูภายใตขอตกลง หรือระบบการ
ควบคุมระหวางประเทศอื่น ๆ อยูแลว 

                                                 
 7  แหลงเดิม. 
 8  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 105. 
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      2)  ของเสียที่ระบายทิ้งออกมาจากเรือ อันเกิดจากปฏิบัติการตามปกติของเรือ ซ่ึงอยู
ภายใตขอตกลงระหวางประเทศฉบับอื่น 
    สําหรับพันธกรณีที่ประเทศภาคีสมาชิกตองปฏิบัติตามขอผูกพันในอนุสัญญาบาเซลฯ
กําหนดไว ดังนี้9 
      1)  หามมิใหสงออก หรือนําเขาของเสียไปยัง หรือมาจากประเทศที่มิใชรัฐภาคีอนุสัญญา 
      2)  หามสงออกของเสีย เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากประเทศผูนําเขา
สําหรับการสงออกในแตละครั้ง 
     3)  รัฐผูสงออกมีหนาที่ตองแจงขอมูลเกี่ยวกับของเสียที่กําลังเคลื่อนยายขามแดนใหแกรัฐ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบขอมูลที่แจงใหเปนไปตามรายการที่กําหนดไวในภาคผนวก 5 A เชน ตอง
ระบุเหตุผลของการสงออก ซ่ึงผูสงออก ช่ือผูผลิตของเสีย (Generator) และสถานที่ผลิตของเสีย ช่ือ
ผูกําจัดของเสียและสถานที่กําจัดผูขนสงหรือตัวแทน ประเทศผูสงออกและหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ประเทศที่คาดวาของเสียจะถูกนําผานและประเทศผูนําเขา เปนตน 
      4)  รัฐภาคีจะอนุญาตใหเคลื่อนยายของเสียขามแดนก็ตอเมื่อจะไมมีอันตรายเกิดขึ้นจาก
การเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียนั้นเทานั้น 
      5)  ของเสียที่จะถูกเคลื่อนยายขามแดนตองไดรับการบรรจุหีบหอ ติดฉลาก และขนสง
โดยสอดคลองกับหลักเกณฑและมาตรฐานระหวางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับและรับรองโดยทั่วไป 
และจะตองมีเอกสารกํากับตลอดจากจุดที่เร่ิมเคลื่อนยายไปจนถึงสถานที่กําจัด 
      6)  รัฐภาคีตองวางขอบังคับใหของเสียที่ถูกสงออกไดรับการจัดการโดยวิธีการที่ไม
ทําลายสิ่งแวดลอม (environmentally sound management หรือ ESM) ในประเทศผูนําเขา หรือท่ีอ่ืน
ใด 
      7)  รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อประกันวาจะอนุญาตใหมีการเคลื่อนยาย
ของเสียขามแดนเฉพาะในกรณีตอไปนี้ 
       (1)  เมื่อผูสงออกไมมีความสามารถทางเทคนิคและอุปกรณที่จําเปน (necessary  
      facilities) หรือไมมีสมรรถภาพหรือสถานที่กําจัดที่เหมาะสมสําหรับกําจัดของ
      เสียนั้นโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมหรืออยางมีประสิทธิภาพ 
       (2)  เมื่อมีความตองการนําของเสียนั้นเพื่อหมุนเวียนใช (Recycle) เปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรม (recycling or recovery industries) 

                                                 
 9  แหลงเดิม. 
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      8)   รัฐภาคีอาจวางขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน
เพื่อคุมครองสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดหากวาขอกําหนดเหลานั้นสอดคลองกับอนุสัญญาและไม
ขัดกับหลักกฎหมายระหวางประเทศ 
      9)  รัฐภาคีตองจัดใหมีหรือจัดตั้งหนวยงานที่มีอํานาจ (competent authority) หนึ่ง
หนวยงานหรือมากกวานั้น และศูนยประสานงาน (focal point) 1 แหง หนวยงานที่มีอํานาจตอง
รับผิดชอบในการรับแจงเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ สวนศูนย
ประสานงานมีหนามี่ในการรับขอมูลและรายงานขอมูลตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน Articles 13 และ 
16 ของอนุสัญญา เชน การแจงใหรัฐอ่ืนที่อาจไดรับผลกระทบทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเคลื่อนยายของเสียขามแดนแจงใหเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลฯ ทราบเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปรสภาพการนิยามของเสียอันตรายในประเทศของตน การหามไมใหมีการนําเขาของเสีย
ตามอนุสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน การหามหรือจํากัดการสงออกของเสียตามอนุสัญญาบาเซลฯ 
รายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาในแตละป ซ่ึงรวมถึงการรายงานปริมาณและชนิดของของ
เสียอันตรายที่มีการเคลื่อนยายขามแดนซึ่งรัฐภาคีเขาไปมีสวนเกี่ยวของตลอดจนวิธีการกําจัดของ
เสียอันตรายซึ่งใชอยูในเขตความรับผิดชอบของตน 
      10)  รัฐภาคีตองออกกฎหมายเพื่อปองกันและลงโทษการเคลื่อนยายของเสียขามแดน
โดยไมชอบดวยกฎหมายและจะรวมมือกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในขอนี้ 
 นอกจากนี้เพื่อเปนหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายขาม
แดนของของเสียอันตราย อนุสัญญาบาเซลฯไดกําหนดใหมีการจัดทําประกันภัยไวดวยตามที่
กําหนดไวในมาตรา 6 ของอนุสัญญาบาเซลฯซึ่งกําหนดใหการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายหรือของเสียอ่ืนตองรับการประกันภัย ประกันทัณฑบน หรือหลักประกันทางการเงินอื่น
ตามที่กําหนดโดยรัฐผูนําเขา หรือรัฐซึ่งถูกผานแดนซึ่งเปนภาคี10  
 อนุสัญญาบาเซลฯไดกําหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการแจงใหทราบ  (notification 
procedures) ในกรณีที่มีการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน อาจสรุปไดดังนี้11 
    1) รัฐผูสงออกตองแจงหรือกําหนดใหผูกอกําเนิดหรือผูสงออกแจงเปนลาย
ลักษณอักษรผานหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐผูสงออกหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของรัฐที่เกี่ยวของ

                                                 
 10  Article 6 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal   
 11  Article 6 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal   
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ทราบถึงการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนการแจงดังกลาวตอง
ประกอบดวยเอกสารและขอมูลตามที่ระบุไวในภาคผนวก ก. ที่ทําขึ้นในภาษาซึ่งเปนที่ยอมรับของ
รัฐผูนําเขาการแจไปยังรัฐที่เกี่ยวของแตฝายใหทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
    2)  รัฐผูนําเขาตองแจงเปนลายลักษณอักษร ในการยินยอมใหมีการเคลื่อนยาย
โดยมีเงื่อนไขหรือไมมีเงื่อนไขในการปฏิเสธการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายหรือในการขอขอมูล
เพิ่มเติมสําเนาคําตอบสุดทายของรัฐผูนําเขาตองสงไปใหหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐที่เกี่ยวของซึ่ง
เปนภาคี 
    3)  รัฐผูสงออกตองไมอนุญาตใหผูกอกําเนิดหรือผูสงออกเริ่มเคลื่อนยายขามแดน
จนกวาจะไดรับคํายืนยันเปนลายลักษณอักษร 
   (ก)  ผูไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากรัฐผูนําเขา 
   (ข)  ผูแจงไดรับการยืนยันจากรัฐผูเขาถึงความมีอยูของสัญญาระหวางผู 
    สงออกและผูกําจัดซึ่งระบุถึงการจัดการโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมตอ 
    ของเสียที่กลาวถึง 
    4)  รัฐที่ถูกนําผานแดนแตละรัฐซึ่งเปนภาคีตองตอบรับการแจงโดยพลันไปยังผู
แจง  หลังจากนั้นรัฐนั้นอาจจะตอบไปยังผูแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน 60 วัน ยินยอมใหมีการ
เคล่ือนยายโดยมีหรือไมมีเงื่อนไข ปฏิเสธการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายหรือขอขอมูลขาวสาร รัฐผู
สงออกตองไมอนุญาตใหเร่ิมการเคลื่อนยายขามแดนจนกวาจะไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษร
จากรัฐที่ถูกนําผานแดน อยาไรก็ตาม หากเมื่อใดก็ตามที่ภาคีวินิจฉัยวาไมตองการคํายินยอมเปน 
ลายลักษณอักษรลวงหนา ไมวาจะเปนการทั่วไปหรือภายใตเงื่อนไขเฉพาะสําหรับการนําผาน
เคล่ือนยายขามแดนของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนหรือเปลี่ยนแปรสภาพขอกําหนดของตนเรื่องนี้ 
ภาคีนั้นจะตองแจงโดยทันทีไปยังภาคีอ่ืนเกี่ยวกับการวินิจฉัยของตน ตามขอ 13 ในกรณีหลังนี้ หาก
รัฐผูสงออกไมไดรับคําตอบภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับการแจงโดยรัฐที่ถูกนําผานแดนรัฐผู
สงออกอาจอนุญาตใหมีการสงออกผานรัฐที่ถูกนําผานแดน 
    5)  ในกรณีที่มีการเคลื่อนยายของเสียขามแดนในที่ซ่ึงของเสียนั้นไดรับการ 
(นิยาม) ตามกฎหมายหรือไดรับการพิจารณาใหเปนของเสียอันตรายโดยเฉพาะ 
   (ก)  โดยรัฐผูสงออกขอกําหนดของวรรค 9 ของขอนี้ ซ่ึงใชบังคับกับผูนํา
เขาหรือผูกําจัดและรัฐผูนําเขาซ่ึงตองใชบังคับโดยอนุโลมกับรัฐผูสงออกและรัฐผูสงออก ตามลําดับ 
   (ข)  โดยรัฐผูนําเขา หรือโดยรัฐผูนําเขาและรัฐที่ถูกนําผานแดนซึ่งเปน
ภาคี ขอกําหนดของวรรค 1 3  4 และขอ 6 ของขอนี้ ซ่ึงใชบังคับกับผูสงออกและรัฐผูสงออก ตองใช
บังคับโดยอนุโลมกับผูนําเขา หรือผูกําจัด และรัฐผูนําเขาตามลําดับ หรือ 
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   (ค)  โดยรัฐที่ถูกนําผานแดนซึ่งเปนภาคี ขอกําหนดของวรรค 4 ตองใช
บังคับกับรัฐดังกลาว 
    6)  รัฐผูสงออกภายใตกับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรของรัฐที่เกี่ยวของอาจ
อนุญาตใหผูกอกําเนิดหรือผูสงออกใชแจงทั่วไปในกรณีที่ของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนมี
ลักษณะทางกายภาพและเคมีเชนเดียวกันถูกสงเปนประจําไปยังผูกําจัดรายเดียวกันของรัฐผูนําเขา
ในกรณีที่มีการนําผาน ผานดานสํานักงานศุลกากร ขาเขาและขาออกเดียวกันของรัฐผูนําเขา และใน
กรณีที่มีการนําผานแดน ผานสํานักงานศุลกากรขาเขาและขาออกเดียวกันของรัฐที่ถูกนําผานแดน 
  7)  รัฐที่เกี่ยวของอาจทําเปนลายลักษณอักษรสําหรับการใชการแจงทั่วไปที่อางถึง
ในวรรค 6 ภายใตบังคับของการจัดหาขอมูลบางประการให เชน ปริมาณที่แนชัด หรือบัญชีรายช่ือ
ของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนที่จะสงในแตละครั้ง 
  8)  การแจงทั่วไปและคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรที่อางถึงในวรรค 6 และ7 อาจ
ครอบคลุมการสงของเสียอันตราย หรือของเสียอ่ืนหลายครั้งในชวงระยะเวลานานที่สุด 12 เดือน 
  9)  ภาคีตองกําหนดใหแตละบุคคลที่รับผิดชอบในการเคลื่อนยายขามแดนของของ
เสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนลงนามในเอกสารกํากับการเคลื่อนยายเมื่อสงมอบหรือรับมอบของเสีย
ที่เปนปญหา ภาคีตองกําหนดดวยวาใหผูกําจัดแจงใหทั้งผูสงออกและหนวยงานที่มีอํานาจของรัฐผู
สงออกทราบถึงการไดรับของเสียที่เปนปญหาและภายในระยะเวลาอันควรใหทราบวาการกําจัดให
เสร็จสิ้นลงแลวตามที่ไดระบุไวในคําแจง หากภายในรัฐผูสงออกไมไดรับขอมูล เชนวาหนวยงานผู
มีอํานาจของรัฐผูสงออกหรือผูสงออกตองแจงใหรัฐผูนําเขาทราบตามนั้น 
  10)  การแจงและการตอบซึ่งกําหนดไวโดยขอนี้จะตองสงไปยังหนวยงานผูมี
อํานาจของภาคีที่เกี่ยวของหรือไปยังหนวยงานของรัฐบาลที่เหมาะสมในกรณีของประเทศที่มิได
เปนภาคี 
  11)  การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย ตองไดรับการประกันภัย 
ประกันทัณฑบน หรือหลักประกันการเงินอ่ืนตามที่อาจกําหนดโดยรัฐผูนําเขาหรือรัฐที่ถูกนําผาน
แดนซึ่งเปนภาคี 
      จากการศึกษาพบวา  อนุสัญญาบาเซลฯ  มีเปาหมายในการควบคุมการเคลื่อนยายขาม
แดนของของเสียอันตราย จากประเทศที่พัฒนาแลวไปยังประเทศกําลังพัฒนา ปองกันการนําเอาของ
เสียอันตรายไปทิ้งในประเทศกําลังพัฒนา ลดการคาขายของเสียอันตราย เปนบทบังคับใหรัฐภาคี
สมาชิกที่สงออกหรือเคล่ือนยายของเสียอันตรายออกนอกประเทศของตนตองรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายของของเสียอันตรายขามแดน 
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     สําหรับชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามนิยามความหมายที่ระบุใน
อนุสัญญาบาเซลฯ แลว ถือวา เปน “ของเสียอันตราย” ตามคํากําจัดความของ (ข) “ของเสียอันตราย
และของเสียอ่ืน” หมายถึง ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนใดที่มีความหมายตามขอ 1 ของ
อนุสัญญา ซ่ึงตองถูกควบคุมการเคลื่อนยายและบรรดาประเทศภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม
พันธกรณี ซ่ึงการที่ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ถูกจัดเปนของเสียอันตรายตามนิยาม
ความหมายในอนุสัญญาบาเซลฯ จึงเปนพันธกรณีในฐานะที่ประเทศไทยซึ่งภาคีสมาชิกตองปองกัน
และควบคุมการเคลื่อนยายชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองตามขอกําหนดใน
การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษที่เกิดจากชิ้นสวน
ของอุปกรณเหลานี้ ถาหากการเคลื่อนยายของเสียอันตรายดังกลาวเกิดความเสียหายขึ้นประเทศไทย
ในฐานะภาคีจะตองเขาดําเนินการแกไขและชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยพลัน  
     จากการที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาบาเซลฯ สงผลใหประเทศไทยใน
ฐานะที่เปนประเทศผูสงสินคาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปจําหนายในตางประเทศ 
ขณะเดียวกันก็เปนประเทศนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจาก
ตางประเทศเขามาในประเทศไทยเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบหรือเพื่อนํามาทําการหมุนเวียนใชใหม  
(Recycle) เปนสินคามือสองเพื่อการใชงานอีกครั้ง ซ่ึงตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ 
ประเทศไทยในฐานะภาคีตองควบคุมและปองกันการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย 
ดังนั้นการที่ประเทศไทยไดอนุญาตใหมีการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช
แลวเพื่อนํามาทําการหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนสินคามือสอง  จําเปนตองมีมาตรการของ
กฎหมายรองรับในการนําชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ อิ เ ล็กทรอนิกสนํา เขามา
ภายในประเทศใหสามารถตรวจสอบชิ้นสวนที่ไมไดทําการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) และ
วิธีการกําจัดที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม  เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายขามแดน
ของของเสียอันตรายใหสอดคลองตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ  
    ปจจุบันกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตใหนําเขาเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนสินคามือสองเขามาภายในประเทศ  ยังขาดมาตรการกําหนดใหผู
นําเขารายงานจํานวนการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมือสอง วิธีการจัดเก็บ 
และกําจัดชิ้นสวนที่ไมไดทําการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) เอาไว  ซ่ึงการขาดมาตรการของ
กฎหมายอาจสงผลใหประเทศไทยกลายเปนที่รองรับขยะอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศได  และ
หากกฎหมายไดนําเอาเครื่องมือดานเศรษฐศาสตรมาใชสงเสริมใหเกิดการลงทุนประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จะสงผลดี
โดยตรงตอการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมควบเคลื่อนยายของเสียอันตรายและการกําจัด
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ของเสียอันตรายของประเทศในการปฏิบัติตามของกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ  ที่ประเทศไทย
เปนภาคีสมาชิกและยังสงผลดีในทางออมตอการสงเสริมใหเกิดระบบการกําจัดของเสียอันตราย
ของประเทศใหมีบริการกําจัดไดเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ 
 3.1.2  พิธีสารบาเซลวาดวยการรับผิด และการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Protocol on Liability and Compensation for 
Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal) 

  พิธีสารบาเซลวาดวยการรับผิดและการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยาย
ขามแดนของเสียอันตรายเปนพัฒนาการที่เกี่ยวของสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติที่ เกี่ยวของกับ
หลักการที่ 13 ของปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาค.ศ.1992 เกี่ยวกับรัฐตองพัฒนา
ตราสารทากฎหมายของประเทศและระหวางประเทศเกี่ยวกับความรับผิดและการชดใชความ
เสียหายสําหรับผูไดรับความเสียหายจากมลพิษและความเสียหายดานสิ่งแวดลอมอื่น12 และในฐานะ
ของประเทศที่เปนภาคีในอนุสัญญาบาเซลฯ วาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนและการ
กําจัดของเสียอันตราย ที่มีวัตถุประสงคในการปองกันและลดการเคลื่อนยายของของเสียอันตราย
ระหวางประเทศภาคีสมาชิก ที่ครอบคลุมถึงความรับผิดและการชดใชความเสียหายอยางเพียงพอ
และโดยพลัน สําหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนและการกําจัดของเสีย
อันตรายและของเสียอ่ืนภายใตพันธกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลฯ  

  ภายหลังจากอนุสัญญาบาเซลฯ  มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 1992 พันธกรณี
ประการหนึ่งที่ประเทศภาคีสมาชิกตองกระทําคือ การเรงใหมีการจัดทําพิธีสารเกี่ยวกับความรับผิด
และชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน13 ตามที่กําหนดไวดวย
หลักการความรับผิดสําหรับความรับผิดที่กําหนดไวในพิธีสารบาเซลซึ่งมีบทบัญญัติความรับผิด
ของบุคคลตอความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางการเคลื่อนยายของเสียขามแดน (ทั้งที่ชอบและไม

                                                 
 12  Preamble  The Parties to the Protocol, Having taken into account the relevant provisions of 
principle 13 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, according to which States shall 
develop international and national legal instruments regarding liability and compensation for the victims of 
pollution and other environment damage, 

13  Article 12. Consultations on Liability “The Parties shall co-operate with a view to adopting, as 
soon as practicable, a protocol setting out appropriate rules and procedures in the field of liability and 
compensation for damage resulting from the transboundary movement and disposal of hazardous wastes and 
other wastes. 
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ชอบดวยกฎหมาย)14ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งขั้นตอนสุดทาย ตามที่บัญญัติไวในอนุสัญญาบาเซลฯ 
ขอ 6 ขอกําหนดการเคลื่อนยายขามแดนระหวางภาคี15  ซ่ึงบุคคลที่ตองรับผิดตามพิธีสารบาเซลได 
กําหนดไว 2 ฝาย คือ ฝายผูสงออก และฝาย ผูนําเขา โดยมาตรา 4 16ของพิธีสารบาเซลกําหนดใหผูมี
หนาที่ในการบอกกลาวหรือมีหนาที่แจง (notifier) ตามขอ 6 ของอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงไดแก รัฐผู
สงออก (State of Export) ผูกอกําเนิดของเสีย (generator) หรือผูสงออก (Exporter) ตามแตกฎหมาย
ไดกําหนดใหผูใดเปนผูแจง  ในดานฝายผูนําเขา ผูจะตองรับผิด ไดแก รัฐผูนําเขา (State of Import) 
ผูนําเขา (Importer) หรือผูจํากัด (Disposer) ตามแตกรณีขึ้นอยูกับการครอบครองของเสีย17 สําหรับ
การกําหนดขอบเขตความรับผิดตามพิธีสารบาเซล ไดแบงความรับผิดออกเปน 2 กรณี คือ 

1) ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) 
เปนความรับผิดที่เครงครัดถูกนํามาใชในกรณีเกี่ยวกับการขนสงของเสียอันตราย

ตามอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการขนสงของเสียอันตรายแลว โจทกก็ฟอง
เปนคดีเพียงพิสูจนถึงความสัมพันธระหวางการกระทําและผลของความเสียหายไดโดยมิพักตอง
พิสูจนถึงความจงใจ หรือประมาณของจําเลยที่ทําใหโจทกตองเสีย ภาระการพิสูจนตกอยูกับจําเลย
เปนหลักในทางกลับกันจําเลยจะตองมีหนาที่หรือมีภาระในการพิสูจนถึงเหตุที่ตนเองไมตองรับผิด
ซ่ึงเปนหลักการ18ที่สําคัญเพื่อพิสูจนใหจําเลยพนจากความรับผิดซ่ึงตรงกันขามกับภาระการพิสูจน
                                                 

14  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา  111. 
15  Article 6 Transboundary Movement between Parties. “The State of export shall notify, or shall 

require the generator or exporter to notify, in writing, through the channel of the competent authority  of the 
Sate of export, the competent authority of the States concerned of any proposed transboundary movement of 
hazardous wastes or other wastes, Such notification shall contain the declarations and information specified in 
Annex VA, written in a language acceptable to the State of import. Only one notification needs to be sent to 
each State concerned. 
 16  The person who notifies in accordance with Article 6 of the Convention, shall be liable for damage 
until the disposer has taken possession of hazardous wastes and other wastes. Thereafter the disposer shall be 
liable for damage. lf the State of export is the notifier or if on notification has taken place, the exporter shall be 
liable for damage until the disposer has taken possession of the hazardous wastes and other wastes, With respect 
to Article 3, subparagraph 6 (b), of the protocol, Article 6, paragraph 5, of the Convention shall apply mutatis 
mutandis. Thereafter the disposer shall be liable for damage 

17  กรมควบคุมมลพิษ.  (2550).  โครงการจัดเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลวา
ดวยความรับผิด และการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย และการ
กําจัด (รายงานความกาวหนา).  หนา  15-16. 

18  แหลงเดิม. 
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ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย  ซ่ึงการพิสูจนเพื่อใหพนจากความรับผิดตามพิธี
สารบาเซลกําหนดใหจําเลยพิสูจนไวเพียง 4 กรณี คือ 19 

(1)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากความขัดแยงทางอาวุธ ศัตรู สงคราม
กลางเมือง หรือการกอกบฏ 

(2)  ความเสียหายนั้นเปนผลมาจากปรากฏการณธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ
หลีกเลี่ยงไมได คาดการณไมได และตานทานไมได 

(3)  ความเสียหายนั้นเปนผลทั้งปวงซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการบังคับของ
หนวยงานรัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ่ึงความเสียหายนั้นเกิดขึ้น 

(4)  ความเสียหายนั้นเปนผลทั้งปวงซึ่งเกิดจากการกระทําที่มิชอบโดยเจตนาของ
บุคคลที่สาม หรือบุคคลที่ไดรับความเสียหาย 
      อันเปนหนาที่ของจําเลยจะตองพิสูจน ถาหากจําเลยไมสามารถพิสูจนถึงเหตุ
ของความเสียหาย 4 ประการดังกลาวไดแลว จําเลยตองชดใชความเสียหายใหแกโจทก ซ่ึงหลักการ
ของความรับผิดเด็ดขาดนี้จะใชกับการเคลื่อนยายของเสียอันตรายโดยชอบดวยอนุสัญญาบาเซลฯ
เทานั้น20  

2) ความรับผิดตามพื้นฐานความรับผิด (Fault-Base Liability) 
ความรับผิดตามพื้นฐานความรับผิด  เปนความรับผิดชนิดที่โจทกจะเปนผูมี

ภาระหนาที่ในการพิสูจนถึงความจงใจ หรือประมาท หรืองดการกระทําของจําเลย ที่ทําใหโจทก
ไดรับความเสียหาย เปนหลักความรับผิดในความเสียหายกรณีทั่วไป21 ซ่ึงในพิธีสารบาเซลไดนําเอา
หลักความรับผิดตามพื้นฐานความรับผิดใชบังคับกับรัฐภาคีหรือผูที่เกี่ยวของในการขนสงหรือการ
เคล่ือนยายของเสียอันตรายที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯโดยมิชอบ หรือขาด
ความระมัดระวัง หรือประมาท22 ซ่ึงนอกจากการเคลื่อนยายของเสียอันตรายที่ไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ แลว  การที่ประเทศภาคีสมาชิกไมปฏิบัติตามบทบัญญัติขอใดขอ
หนึ่งเพื่ออนุวัติตามสัญญาบุคคลที่ตองรับผิดภายใตพิธีสารนี้มีสิทธิไลเบี้ยตอบุคคลอื่นที่ตองรับผิด
ภายใตพิธีสาร หรือตองรับผิดโดยผลของสัญญา23 นอกจากความรับผิดที่กําหนดไวแลวในพิธีสาร
บาเซลฯ ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับหนาที่ของผูรับผิดในการจัดใหมีการประกันภัย พันธบัตร หรือ

                                                 
19  แหลงเดิม. 
20  แหลงเดิม. 
21  แหลงเดิม. 
22  แหลงเดิม. 
23  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา  112. 
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หลักประกันดานการเงินอื่น ๆ ตลอดเวลาของความรับผิดนั้น24ดวยเพื่อเปนหลักประกันความ
เสียหายจะไดรับการชดใชในความเสียหายที่เกิดขึ้น  ซ่ึงการชดใชตามพื้นฐานความรับผิดทั่วไปนี้
ในพิธีสารบาเซลกําหนดใหชดใชเยียวยาโดยไมจํากัดความรับผิด25 สําหรับการยกเวนความรับผิด
ตามพื้นฐานความผิดในพิธีสารบาเซลไดกําหนดขอยกเวนความรับผิดในกรณีที่บุคคลไดทําความ
เสียหายเพื่อวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและบุคคลนั้นไดปฏิบัติหนาที่อยาง
เหมาะสม และโดยชอบดวยกฎหมายภายในวาดวยมาตรการปองกันแลว บุคคลที่กอความเสียหาย
เชนนี้ไมตองรับผิดตามพิธีสาร เพราะเหตุวาความเสียหายนั้นเกิดจากมาตรการปองกัน26  สําหรับ
การชดใชคาความเสียหายตามพิธีสารบาเซลไดแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

 1)  การชดใชความเสียหายแบบจํากัดวงเงินความรับผิด 
   การชดใชความเสียหายแบบจํากัดวงเงินความรับผิดจะนําไปใชกับหลักความรับผิด

เด็ดขาดตามมาตรา 4 27ของพิธีสารบาเซล ซ่ึงไดแก การเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนโดยได
ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลฯ อยางถูกตองครบถวนแตยังเกิดความเสียหายขึ้นอีก  ซ่ึงในกรณีนี้พิธี
สารบาเซลจึงตองกําหนดใหมีความรับผิดแบบจํากัดวงเงินความรับผิดไวในภาคผนวก B ของพิธี
สาร28ซ่ึงรัฐภาคีตองนําความรับผิดแบบจํากัดวงเงินไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในดวยเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมอยางเทาเทียมกันทุกประเทศ  และในภาคผนวก B ไดแบงแยกบุคคลตองรับผิด
ออกเปน 2 ประเภทดังตอไปนี้ 29 คือ  

กรณีผูแจง ผูสงออก ผูนําเขา ตองชดใชความเสียหายตอหนึ่งเหตุการณไมนอยไป
กวา 

(1)  1,000,000 SDR  สําหรับการขนสงไมเกิน 5 ตัน 
(2)  2,000,000 SDR สําหรับการขนสงเกินกวา 5 ตัน 
     จนถึง 25 ตัน 
(3)  4,000,000 SDR สําหรับการขนสงเกิน 25 ตัน 
     จนถึง 50 ตัน 

                                                 
 24  แหลงเดิม. 

25  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา  19. 
26  แหลงเดิม. 

  27 Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary 
Movements of  Hazardous Wastes and their Disposal Article 4 “Strict liability. 

28  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  หนาเดิม.   
29  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา  20. 
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(4)  6,000,000 SDR สําหรับการขนสงเกินกวา 50 ตัน 
     จนถึง 1,000 ตัน 
(5)  10,000,000 SDR สําหรับการขนสงเกินกวา 1,000 ตัน 
     จนถึง 10,000 ตัน 
(6)  เกินกวา 10,000 ตัน คิดเพิ่มตันละ 1,000 SDR แตชดใชคาเสียหายสูงสุดไม

เกิน 30,000,000 SDR 
กรณีผูกําจัดตองชดใชคาเสียหายตอหนึ่งเหตุการณไมนอย 2,000,000 SDR 

  2)  การชดใชความเสียหายแบบไมจํากัดวงเงินความรับผิด 
  การกําหนดความรับผิดแบบไมจํากัดวงเงินความรับผิดเปนพื้นฐานความรับผิดตาม

มาตรา 530ของพิธีสารบาเซล ซ่ึงไดแก การกระทําทั้งหลายที่เปนการละเมิดอนุสัญญาบาเซลฯโดยจง
ใจ หรือประมาท หรือการงดเวนการกระทํา การขนสงโดยมิชอบดวยอนุสัญญาบาเซลฯ  หากได
กอใหเกิดความเสียหายขึ้นและมีผูเรียกรองคาเสียหาย  ผูกระทําจะตองมีความรับผิดอันเปนไปตาม
มาตรา 12 วรรค 2 ของพิธีสาร31 และถาหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏวาผูซ่ึงไดรับความ
เสียหายมีสวนรวมในการกระทําใหเกิดความเสียหายดวยแลวผูกระทําความผิดหรือจําเลยอาจ
ปฏิเสธความรับผิด หรือชดใชคาเสียหายนอยลงได 

  สําหรับการชดใชคาความเสียหายในพิธีสารบาเซลไดกําหนดคาความเสียหายที่
ผูกระทําความเสียหายหรือจําเลยตองรับผิดชอบไว 5 ประเภทไดแก32 

(1)  การสูญเสียชีวิต หรือรางกาย 
(2)  ความเสียหายในทรัพยสิน 
(3) การเสียรายไดจากการใชประโยชนโดยตรงจากสิ่งแวดลอมในเชิงเศรษฐศาสตร

อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม 
(4) คาใชจายของมาตรการฟนฟูส่ิงแวดลอมใหคืนสูสภาพเดิม 
(5) คาใชจายของมาตรการปองกัน  รวมทั้งการสูญเสียหรือเสียหายจากการ

ดําเนินการตามมาตรการ 

                                                 
 30  Article 5 Fault-based Liability Without prejudice to Article 4,and person shall be liable for damage 
caused or contributed to by his lack of compliance with provisions implementing the Convention or by his 
wrongful intentional, reckless or negligent acts or omissions, This Article shall not affect the domestic law of 
the contracting Parties governing liability of servants and agents. 

31  Article 12 Financial Limits (2). There shall be no financial limit on liability under Article 5. 
32  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา  22. 
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      สําหรับคาเสียหายที่ผูกระทําความผิดหรือจําเลยตองรับผิดนั้นคอนขางกวางขวาง
และครอบคลุมไปถึงมาตรการการฟนฟู  มาตรการปองกัน ซ่ึงเปนความเสียหายโดยรวมก็นํามาคิด
คํานวณดวยนับวาเปนมาตรการที่สงผลดีและเหมาะสมตอการชดใชคาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
    จากการศึกษาพบวา  พิธีสารบาเซลเปนพันธกรณีที่สืบเนื่องมาจากขอกําหนดใน
อนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศภาคีสมาชิกตองจัดใหระบบปองกัน มาตรการชดเชยคาความเสียหาย
อยางเพียงพอและโดยพลันในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน
เปนการกําหนดหลักเกณฑความรับผิดในการชดใชคาความเสียหายซ่ึงเกิดจากการเคลื่อนยายขาม
แดนของของเสียอันตราย และยังปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลักลอบขนยายของ
เสียอันตรายออกไปทิ้งในประเทศกําลังพัฒนาในรูปแบบของการใหบริจาคสิ่งของเหลือใช หรือ
นําไปใชเปนอุปกรณในการศึกษา หรือการใหความชวยเหลือในดานการเงินไปพรอมกับการบริจาค
ส่ิงของ หรือโดยการบริจาคที่มีเงื่อนไขซอนเรน   
    สําหรับประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาบาเซลฯ จึงตองผูกพัน
ตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ  คือ  การใหความรวมมือในการโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไป
ไดในทางปฏิบัติโดยมุงที่จะรับเอาพิธีสารที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่เหมาะสมในเรื่องความ
รับผิดและการชดใชความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายตามที่
กําหนดไวในมาตรา 12 ของอนุสัญญาบาเซลฯ มาอนุวัติออกเปนกฎหมายภายในเกี่ยวกับการชดใช
คาความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย  ซ่ึงการที่ประเทศไทย
จะลงนามเขาเปนภาคีในพิธีสารบาเซลฯ จําตองพิจารณาถึงขอบเขตของกฎหมายภายในประเทศ 
ในขณะที่มีการอนุญาตตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตให
นําเขาเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนวัตถุอันตรายเขาในราชอาณาจักร 
ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2546 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
ที่ยังอนุญาตใหมีการนําเขาไดอยู ซ่ึงอาจสงผลในดานลบผลตอประเทศไทยในเขาเปนภาคีซ่ึงตอง
ปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารบาเซลฯ ในการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายของ
เสียอันตราย  อีกทั้งในการกําหนดนิยามความหมาย “ของเสียอันตราย”  ในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย  ยังขาดความชัดเจนไมครอบคลุมถึงซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทย
ขาดความเปนเอกภาพแยกกันอยูตามพระราชบัญญัติตาง ๆ  เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนตน  ซึ่ง
กฎหมายแตละฉบับก็มีวัตถุประสงค ขอบเขตการบังคับใชที่แตกตางกัน  ดังนั้นในการที่จะลงนาม
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เขาเปนภาคีสมาชิกในพิธีสารบาเซลฯ อาจยังไมมีความเหมาะสมตอประเทศไทยในขณะนี้  
เนื่องจากสภาพกฎหมายภายในของประเทศเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายยังขาดความเปน
เอกภาพ ขาดความชัดเจนในขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย  และควรที่จะแกไขกฎหมายภายในของ
ประเทศใหเกิดความชัดเจนในขอบเขตของกฎหมาย สรางกฎหมายเกี่ยวการจัดการของเสียอันตราย
รองรับใหพรอมกอนที่จะลงนามเขาเปนภาคีในพิธีสารบาเซลฯ เพื่อปองกันความรับผิดในการชดใช
คาความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย ซ่ึงเมื่อประเทศไทยมี
ระบบกฎหมายที่ชัดเจนในการบังคับใชแลวก็ควรที่จะไดลงนามในการเปนภาคีในพิธีสารบาเซลฯ 
เปนการปฏิบัติขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่เปนประเทศไทยเปนภาคีอยูและมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ลดการกดดันระหวางประเทศจากประเทศภาคีอ่ืน และ
ยังสงผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศตรง  เนื่องจากผูประกอบการภายในประเทศมีภาระหนาที่
ตามกฎหมายที่ไดประกาศใชบังคับ  ไดหันมาใหความสนใจ ใหความรอบคอบ  ระมัดระวังในการ
ขั้นตอนการผลิตสินคาของตนใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการใชทรัพยากรเปนวัตถุดิบใหนอยลง ลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก ส่ิงแวดลอมจากกระบวนการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑที่
ผูประกอบการจะตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น  ซ่ึงความรับผิดในคาความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมนี้จะมีจํานวนสูงมาก  สงผลใหผูประกอบการตองทําการศึกษาและวิจัยพัฒนา
กระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑของตนใหลดการทําลายสิ่งแวดลอม เปนมิตรกับสิ่งแวด  
ซ่ึงคุมคากับการไมตองรับผิดชอบในการชดใชคาความเสียหายที่ เกิดขึ้นนั้น  สงผลดีตอ
สภาพแวดลอมของประเทศ แบงเบาภาระของภาครัฐในการจัดการของเสียอันตราย 
 3.1.3  กฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 

ตามหลักการของกฎหมายระหวางประเทศในการนําเอาสนธิสัญญาไปปรับใชเปน
กฎหมายภายในของประเทศตนนั้น จะมีทฤษฏีที่เกี่ยวของใหญ ๆ อยู 2 ทฤษฏี ดังนี้33 

ทฤษฏีเอกนิยม (Monist) นั้น เชื่อวา กฎหมายระหวางประเทศอยูในระบบเดียวกันกับ
กฎหมายภายใน เมื่อรัฐทําสนธิสัญญากับรัฐใดยอมนําสนธิสัญญานั้นมาใชบังคับไดโดยทันที มิพัก
ตองออกกฎหมายมาอนุวัติการแตอยางใด ประเทศที่ยึดทฤษฏี ไดแก ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา 
เนเธอรแลนด ฟนแลนด เปนตน 

 ทฤษฎีทวินิยม (Dualist) นั้นเชื่อวา กฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในอยูกัน
คนละระบบ การจะนํากฎหมายระหวางประเทศมาใชบังคับภายในประเทศไดจําเปนตองออก
กฎหมายมาอนุวัติการ มิเชนนั้นแลวกฎหมายระหวางประเทศจะไมอาจใชบังคับภายในประเทศได 

                                                 
33  แหลงเดิม. 
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 อยางไรก็ดีในปจจุบันอาจกลาวไดวา ในทางปฏิบัติไมมีประเทศใดที่ยึดถือทฤษฏีใด
ทฤษฏีหนึ่งอยางเครงครัดสําหรับการปฏิบัติแตอยางใด ซ่ึงกฎหมายของสหภาพยุโรปแบงได 3 
ระดับ ที่ประเทศภาคีจะนําไปปรับใชเปนกฎหมายภายในประเทศตนดังนี้34 

  1)  ระเบียบ (Regulations)  
        เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชกับประเทศสมาชิกไดโดยตรงไมตองมีการออก

กฎหมายภายในมาอนุวัติการ 
 2)  คําส่ัง (Directives)  
            เปนกฎหมายที่กําหนดแนวทางหรือมาตรฐานซึ่งผูกพันประเทศสมาชิกให

ตองนําแนวทางหรือมาตรฐานที่กําหนดในคําส่ังไปอนุวัติการเปนกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาประเทศ
สมาชิกจะมีระบบกฎหมายภายในในการยอมรับหรือรับรองกฎหมายระหวางประเทศอยางไรกลาว 
คือ หากเปนประเทศที่ยึดระบบ Dualist เชน สหราชอาณาจักรอังกฤษ ก็จะตองนํา Directive ไป
บัญญัติกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการ 
   3)  คําวินิจฉัย (Decisions)  
          เปนกฎหมายที่มีผลผูกพันรัฐภาคี หรือองคกรใดในรัฐภาคี หรือปจเจกบุคคล
เฉพาะกรณีที่คําวินิจฉัยกลาวเทานั้น และคําวินิจฉัยเชนนี้มักมีผลบังคับใชกับผูที่คําวินิจฉัยนั้นโดย
ไมตองมีกฎหมายอนุวัติการแตอยางใด บางกรณีคําวินิจฉัยก็มุงใชกับรัฐภาคีทั้งหมดก็อาจเปนได 

สําหรับกฎหมายของสหภาพยุโรปเปนกฎหมายแมบทที่มีสถานะเหนือกวากฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกที่ใชในการจัดการของเสียทั้งหมดรวมถึงของเสียอันตรายดวยเปนระบบ
กฎหมายทวินิยม (Dualist) ซ่ึงการจะนํากฎหมายระหวางประเทศมาใชบังคับภายในประเทศได
ประเทศสมาชิกตองทําการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการจึงจะใชบังคับไดตามมาตรฐานหรือ
หลักการที่กําหนดไวในกฎหมายของสหภาพยุโรป35 

 สําหรับกฎหมายแมบทในการจัดการของเสียรวมทั้งของเสียอันตรายไดแก Council 
Directive 75/442 ออกเปนกฎหมายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 ตอมาไดพัฒนาไปสูการออก
กฎหมายที่วาดวยการจัดการของเสียอันตรายโดยตรง คือ Council Directive 91/689 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม ค.ศ. 1991  กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดนิยามและใหนิยามความหมาย “ของเสียอันตราย” 
ไววาหมายถึง ของเสียที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือของเสียอันตราย  ปจจุบันสหภาพยุโรปไดจัดทําบัญชี
รายชื่อของเสีย และของเสียอันตราย โดยกําหนดไวเปนกฎหมายที่เรียกวา “Commission Decision 
2000/532/EC” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2543 เปนกฎหมายที่รวบรวมของเสีย และของเสียอันตราย

                                                 
34  แหลงเดิม. 
35  แหลงเดิม.  
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เอาไวในฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใชปฏิบัติงาน36สําหรับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส นั้น สหภาพยุโรปไดออกกฎหมายมาใชบังคับเปนการเฉพาะ 2 ฉบับ เมื่อเดือน
มกราคม 2546 คือ 
       -  Directive 2002/95/EC วาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 
     -  Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546  
     สําหรับ Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
เปนกฎหมายที่กําหนดใหผูผลิตเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ตอง
เก็บและรับคืน ผลิตภัณฑของตนเองเพื่อนําไปทําการกําจัด37 เปนการนําเอาหลัก Extended 
producers Responsibility มาบัญญัติไวในกฎหมาย38 ซ่ึงมาตรการที่กําหนดไวใน Directive on 
waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002  จะเปนมาตรการเรื่องเศษเหลือทิ้ง
ของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่กําหนดใหประเทศสมาชิกตองทําการคัดแยกทิ้งเศษซาก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสออกจากขยะทั่วไป  โดยมีการใชระบบการคัดแยกขยะ จัดตั้งจุด
รวบรวมขยะเพื่อใหผูบริโภคและผูจําหนายนําเศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปทิ้งโดย
ไมตองเสียคาบริการ หรือเมื่อผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑใหมก็อาจนําผลิตภัณฑเกาที่ไมใชแลวใน
ประเภทเดียวกันไปคืนใหผูจําหนายเพื่อทําลาย โดยท่ีผูบริโภคไมตองเสียคาบริการในการทําลาย
ผลิตภัณฑเกานั้นแตอยางใด ซ่ึงมาตรการนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ที่ผานมา 

  ประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศ  เชน  ประเทศสวิสเซอรแลนด มีกฎหมายที่ควบคุม
การจัดการของเสียจากเครื่องใช หรืออุปกรณไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เรียกวา “The 
Ordinance on the Return, Take-Back and Disposal of Electrical and Electronic Equipment 
(ORDEA) ซ่ึง เริ่มบังคับใชตั้ งแต  1  กรกฎาคม  ค .ศ .1998 เพื่อ รับคืนเครื่องใชไฟฟา  และ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว กําหนดความรับผิดชอบโดยระบบความสมัครใจของผูผลิตสินคาโดยใช
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมการหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ลวงหนาซึ่งจะถูกรวมอยูแลวในราคาของ
ผลิตภัณฑสินคา การเก็บคาธรรมเนียมและการบริหารจัดการจะดําเนินการโดยสมาคมหรือมูลนิธิ 
เชน ในกรณีของตูเย็น จะมีองคกรที่เรียกวา the Foundation for Waste Management Switzerland 
(S.EN.S) เปนผูจัดการ คาธรรมเนียมจะนําไปใชจายในการจัดเก็บ เก็บรักษา ขนสง กําจัด ติดตามผล

                                                 
36  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา  119. 
37  แหลงเดิม. 
38  แหลงเดิม. 
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การดําเนินงาน และประชาสัมพันธ และตองมีการแยกเก็บโดยใหผูบริโภคนําไปคืนที่ศูนยรับคืน
หรือจัดเก็บหรือนําไปคืนที่ผูขายปลีก คาใชจายในการจัดการเปนความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งอาจมาจากคากําจัดขยะ หรือคาธรรมเนียมพิเศษหากจําเปน39 
     สหภาพยุโรปไดตระหนักถึงปญหามลพิษที่ เกิดจากของเสียอันตรายจําพวก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่จะสงผลกระทบอยางรุนแรงและสรางมลพิษใหเกิดขึ้น
จึงไดออกกฎหมายทั้งสองฉบับนี้มาใชบังคับ ซ่ึงวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยการจัดการ 
WEEE  ดังนี้ คือ40 

  (1)  เพื่อแกปญหาการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของของเสียประเภท WEEE 
  (2) เพื่อสงเสริมใหมีการหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ของเสีย WEEE มากขึ้น ซ่ึงจะชวย

ลดปริมาณของเสียที่ตองถูกกําจัดโดยวิธีฝงกลบ และเผาทําลายในที่สุด 
  (3)  การกําหนดใหผูผลิตตองรับผิดชอบในการรับคืนผลิตภัณฑ เมื่อผูบริโภคตองการ

ทิ้ง หรือเมื่อหมดอายุการใชงานแลวเพื่อนําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) หรือกําจัด สรางแรงจงูใจ
ใหผูผลิตออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (4)  เพื่อใหผูบริโภคสามารถคืน WEEE ใหแกผูผลิตโดยไมตองเสียคาใชจาย 
    สําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายใตบังคับของกฎหมาย WEEE ในสวนที่
เปนซากของเสียเกี่ยวกับเครื่องใชในครัวเรือนอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสจะถูกบังคับโดย 
Directive 2002/96/EC วาดวยของเสียจากเครื่องใชและอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Directive 
on waste electrical and electronic equipment หรือที่มักเรียกกันวาระเบียบ WEEE) ค.ศ. 2003 ซ่ึงได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2003 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันของเสียที่เปน WEEE 
และสงเสริมใหมีการใชอีก (reuse, recycle and recovery) โดยยึดหลัก producer responsibility หรือ
เกี่ยวกับ WEEE จะตองมีบริการ “รับคืน” สินคาเกาจากผูซ้ือ หรือมิเชนนั้นก็จะตองรวมสมทบทุน
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับ WEEE ผูผลิตตองรายงานตัวเลขเกี่ยวกับการหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) ขยะอิเล็กทรอนิกสของบริษัทสงใหแกตัวแทนดานสิ่งแวดลอม  สําหรับความรับผิดชอบ
ของผูผลิต กําหนดหนาที่ใหรัฐสมาชิกตองดําเนินการเกี่ยวกับ WEEE ดังนี้ 
     (1)  สงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ และการผลิต EEE ที่เอ้ืออํานวยสามารถแยกสวน 
WEEE เพื่อนํากลับมาใชใหม 

                                                 
39   แหลงเดิม. 
40  แหลงเดิม. 
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     (2)  จัดระบบใหมีการแยกเก็บ WEEE ออกจากขยะทั่วไปซึ่งผูบริโภคสามารถเขาถึงได
โดยสะดวกและสามารถนํา WEEE มาสงคืนให ณ. สถานที่รับคืน (collection facilities) โดยไมตอง
เสียคาใชจาย 
     (3) อนุญาตใหผูผลิตจัดตั้งระบบรับคืน (tack-back system) สําหรับ WEEE จาก
ครัวเรือนไมวาจะโดยลําพัง หรือโดยรวมกับผูผลิตรายอื่น ๆ  
     (4)  WEEE ทั้งหมดที่เก็บไดจะตองสงไปยังสถานบําบัด เวนแตจะมีการนําอุปกรณหรือ
ผลิตภัณฑนั้นไปใชอีกทั้งหมด 
     (5)  รัฐสมาชิกตองเก็บแยกของเสียที่เปน WEEE จากครัวเรือนใหไดในอัตราอยางนอย 
4 กิโลกรัมตอประชากร 1 คน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2006 เปนอยางชา 
     (6)  รัฐสมาชิกตองประกันวา ผูผลิตหรือบุคคลอื่นที่กระทําการแทนผูผลิตจัดให 
WEEES ไดรับการบําบัดโดยสถานที่บําบัดที่ไดรับอนุญาต ซ่ึงใชวิธีการที่ดีที่สุดเทาที่มีอยู (best 
available techniques) ในการบําบัด และการนํากลับมาใชใหม และอยางนอยจะตองประกอบดวย
กระบวนการแยกเอาของเหลวออกจาก WEEE และการบําบัดตามประเภทของ WEEE 
     (7)  ผูผลิตหรือบุคคลอื่นที่กระทําการแทนผูผลิตตองจัดใหมีการนํา WEEE ที่แยกเก็บ
แลวกลับมาใชใหม ทั้งนี้อัตราของการนํากลับมาใชใหมจะตองเปนไปตามที่กําหนดภายในวันที่ 31 
ธันวาคม ค.ศ. 2006 ตัวอยางเชน 
    -  WEEE ที่เปนเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญในครัวเรือน อัตราการนํากลับมาใชใหม 
(rate of recovery) ตองไมนอยกวา 80% ของน้ําหนักโดยเฉลี่ยของเครื่องใชนั้น และอัตราการนําเอา
สวนประกอบ และวัสดุมาใชอีก และหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จะตองไดไมนอยกวารอยละ 75 
ของน้ําหนักโดยเฉลี่ยของเครื่องใชแตละชิ้น 
    -  WEEE ที่เปนอุปกรณโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ WEEE ที่เปน
สินคาบริโภคอัตราการนํากลับมาใชใหมตองไมนอยกวารอยละ 75 ของน้ําหนักโดยเฉลี่ยของ
เครื่องใชแตละชิ้น และอัตราการนําสวนประกอบและวัสดุกลับมาใชอีก และหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) จะตองไมนอยกวารอยละ 65 ของน้ําหนักเฉลี่ยของเครื่องใชนั้น 
    -  WEEE ที่เปนเครื่องใชขนาดเล็กในครัวเรือน อุปกรณใหแสงสวาง เครื่องมอืไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส ของเลนและอุปกรณกีฬา และเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบและควบคุม 
จะตองมีอัตราการนํากลับมาใชใหมไมนอยกวารอยละ 70 ของน้ําหนักโดยเฉลี่ยของเครื่องใชแตละ
ช้ิน และการนําสวนประกอบ และวัสดุกลับมาใชอีก และหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ตองไมนอย
กวารอยละ 50 ของน้ําหนักโดยเฉลี่ยของเครื่องใชนั้น 
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     (8)  ผูผลิตจะตองรับผิดชอบอยางนอยในคาใชจายสําหรับการเก็บขน การบําบัด การนํา
กลับมาใชใหม และการกําจัด WEEE จากครัวเรือนที่ไดนํามาสงไว ณ. สถานที่รับคืนภายในวันที่ 
13 สิงหาคม ค.ศ. 2005 
     (9)  ผูผลิตจะตองจัดหาหลักประกันดานการเงิน เมื่อวางจําหนายสินคาประเภท EEE 
เพื่อเปนการแสดงวาจะมีผูรับผิดชอบเรื่องคาใชจายในการจัดการ WEEE และตองแสดงเครื่องหมาย
ชัดเจนไวบนผลิตภัณฑเพื่อทําใหทราบไดวาสินคานั้นมาจากผูผลิตรายใด 
     (10)  รัฐสมาชิกตองทําใหแนใจวาผูบริโภคไดรับทราบขอมูลขาวสารในเรื่องตาง ๆ 
ไดแก ขอกําหนดหามมิใหทิ้ง WEEE รวมกับขยะอื่น และใหมีการแยกขยะที่เปน WEEE ขอมูล
เกี่ยวกับระบบการรับคืน และการจัดเก็บ  ที่ผูบริโภคสามารถใชบริการได บทบาทของผูบริโภคใน
การมีสวนรวมเพื่อใหมีการนํา WEEE มาใชอีก การหมุนเวียนใชใหม (Recycle) และการกระทํา
อยางอื่นเพื่อนํา WEEE กลับมาใชใหม และผลกระทบดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
สารอันตรายที่อยูใน EEE ขอมูลตาง ๆ เหลานี้สามารถแสดงใหเห็นไดบนตัวผลิตภัณฑ หรือแสดง
เปนเครื่องหมายและสัญลักษณบนหีบหอหรือบรรจุภัณฑในคูมือการใชงาน หรือในใบรับประกัน
คุณภาพ EEE 
     (11)  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกตอการนําผลิตภัณฑนั้นกลับมาใชใหม และการ
บําบัด WEEE อยางถูกตอง ผูผลิตตองใหขอมูลเกี่ยวกับการนํา WEEE กลับมาใชใหม และการ
บําบัดสําหรับผลิตภัณฑ EEE แตละชนิดภายใน 1 ป นับตั้งแตนํา EEE นั้นออกวางจําหนาย ขอมูล
ดังกลาตองรวมถึงสวนประกอบ และวัสดุที่ใชรวมตลอดถึงตําแหนงที่ตั้งของสารอันตราย และ
กระบวนการในการผลิต EEE นั้น การใหขอมูลดังกลาวนี้ สามารถกระทําไดโดยจัดทําเปนคูมือ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เชน ซีดีรอม หรือบริการออนไลน 
     (12)  รัฐสมาชิกตองจัดทําทะเบียนผูผลิต และจัดเก็บขอมูลรายปเกี่ยวกับปริมาณ และ
ประเภท EEE ที่ออกวางจําหนายที่จัดเก็บไดทั้งหมด และที่มีการนํามาใชอีก การหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) และการนํากลับมาใชใหมในแตละประเทศสมาชิก รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับ WEEE ที่ถูก
สงออกคํานวณตามน้ําหนัก หากกระทําไมไดใหคํานวณตามจํานวนชิ้นของผลิตภัณฑ 
     (13)  ใหมีการปรับเปลี่ยนแกไขกฎหมาย และภาคผนวกตาง ๆ ของกฎหมายนี้ไดตาม
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิค เชน การเพิ่มชนิดของ WEEE ที่จะถูกควบคุม และ
วิธีการบําบัด WEEE เปนตน 
     (14)  รัฐสมาชิกตองออกกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทางบริหาร เพื่อใหมีการ
ดําเนินการตามกฎหมายนี้ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) 
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     สหภาพยุโรปไดเล็งเห็นถึงสภาพปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากซากของเสียอันตรายจําพวก
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จึงไดบัญญัติกฎหมาย Directive 2002/96/EC ขึ้นมาใช
บังคับกับของเสียประเภทนี้เปนการเฉพาะโดยตรงสําหรับการบังคับใชเกี่ยวกับนําเอาของเสีย
อันตรายประเภทนี้กลับคืนสูระบบเพื่อการนํามาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ในการลดปญหาจาก
ขยะของเสียอันตรายและควบคุมการเพิ่มขึ้นของของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด เพื่อรักษา
สภาพแวดลอมที่ของประเทศทามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคูไปพรอมกันโดยไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม 
     จากการศึกษาพบวา ซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในนิยามความหมายตาม
กฎหมายของสหภาพยุโรปจะถูกกําหนดวาเปนของเสียอันตรายและอยูในสวนหนึ่งของแผนการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่ตองทําการแกไขอยางเรงดวน  ซ่ึงสหภาพยุโรปไดออกกฎหมาย Directive 
2002/96/EC ขึ้นมาใชบังคับโดยเฉพาะและเปนแผนการหนึ่งในการวางแผนแกไขปญหามลพิษที่
เกิดจากซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สงเสริมการนําของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)  เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสียอันตรายควบคูไปกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอมใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุม นําเอาหลักการมีสวนรวมของประชาชนมา
วางแผนการแกไขขยะอิเล็กทรอนิกส กําหนดใหผูที่ไดประโยชนจากทรัพยากรตองมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาซึ่งเปนแนวทางผสมผสานระหวางการปฏิบัติตามกฎหมายที่คูไปการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยสิ่งแวดลอมไมถูกทําลาย นําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาปรับใชเปน
กลยุทธในการสงเสริมการทําธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนขอดีและแตกตางจากการสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย ที่ยังขาดมาตรการของกฎหมายในการสงเสริมการทําธุรกิจที่รักษา
ส่ิงแวดลอม 
    -  ขอดีของกฎหมายของสหภาพยุโรป อีกอยางหนึ่งคือการสนับสนุน และเอื้ออํานวย 
สงเสริมตอการนําเอาวัสดุผลิตภัณฑที่เลิกใชแลวนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  โดยภาค
ธุรกิจหรือผูผลิตมีหนาที่รับคืน และนําผลิตภัณฑของตนกลับคืนสูกระบวนการผลิตเพื่อหมุนเวียน
ใชใหม (Recycle) โดยการผลิตเปนผลิตภัณฑใหมตามอัตราสวนที่กําหนดไวในกฎหมาย  นอกจาก
การกําหนดภาระหนาที่ใหผูผลิตสินคาตองรับคืนสินคาและผลิตภัณฑที่ตนผลิตขึ้นแลว กฎหมายยัง
นําเอามาตรการดานการประกันสิ่งแวดลอมมาใชบังคับโดยกําหนดใหผูผลิตสินคาตองวาง
หลักประกันดานการเงินไวกับภาครัฐ กอนที่ผูผลิตสินคาจะนําผลิตภัณฑของตนออกจําหนายใน
ทองตลาด เพื่อเปนหลักประกันความรับผิดชอบของผูผลิตที่สงผลดีตอสภาพแวดลอมอยางยิ่ง คือ 
เมื่อผูผลิตจะจําหนายสินคาของตนจะตองหาหลักประกันดานการเงิน เพื่อที่แสดงวาสินคาที่วาง
จําหนายจะมีผูรับผิดชอบในการรับคืน และนําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ปญหาส่ิงแวดลอมที่
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เกิดขึ้นจะมีผูรับผิดชอบและไดรับการแกไขตามปรัชญาที่วาเมื่อเขาไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ก็ควรตองมีหนาที่รักษาสิ่งแวดลอมดวย  สําหรับในสวนของผูบริโภคนั้นเพื่อเปนสรางแรงจูงใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อใหซากของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับคืนสูระบบการ
นําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ในการปฏิบัติตามกฎหมายผูบริโภคไมตองเสียคาใชจายแตอยาง
ใดสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย นับเปนแนวทางที่เหมาะสมตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจาก
ขยะอิเล็กทรอนิกสซ่ึงประเทศไทยนาจะนํามาประยุกตปรับใชในการวางแผนแกไขปญหาขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศ 
  3.1.4  กฎหมายประเทศออสเตรเลีย 
   สืบเนื่องจากอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงประเทศออสเตรเลียไดเปนภาคีสมาชิกอยูและ
ตองปฏิบัติตามขอผูกพันในอนุสัญญาบาเซลฯ ในเรื่องการขนยายขามแดนของของเสียอันตราย 2 
ประการ คือ 41 
    1)  ควบคุมการสงออก และนําเขาขยะอันตราย 
       2)  ลดการกอใหเกิดหรือการเคลื่อนยายขยะอันตรายหรือขยะอื่นและสรางความ
มั่นใจในการกําจัดขยะ 
      สําหรับในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตราย ประเทศออสเตรเลียได
ออกกฎหมายภายในเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในอนุสัญญาบาเซลฯ  ไดแก The 
Hazardous Waste (Regulation of Export and Import) Act 1989  ซ่ึงวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับ
นี้ คือ การควบคุมการสงออกและนําเขาขยะอันตรายเพื่อสรางความมั่นใจวาขยะอันตรายจะถกูกาํจดั
อยางปลอดภัยเพื่อที่วาสุขภาพของมนุษยและคุณภาพของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศออสเตรเลียและมีจุดมุงหมายในการไปบําบัดและรีไซเคิลดวย42 
    สําหรับการบังคับใชของ The Hazardous Waste Act  มีขอบเขตที่ครอบคลุม ดังนี้43 
     1)  ไมใชบังคับกับกรณีเคล่ือนยายขยะอันตรายภายในประเทศออสเตรเลีย 
     2)  ใชบังคับการกรณีเคลื่อนยายขยะอันตรายเขามาหรือออกไปจากประเทศ
ออสเตรเลียเทานั้น 
     3)  ใชบังคับกับวัสดุที่เปนขยะเทานั้น 
    4)  ไมใชบังคับกับกรณีเคล่ือนยายขยะทั่วไปที่ไมใชขยะอันตราย 

                                                 
 41  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา 54. 
 42  แหลงเดิม. 
 43  แหลงเดิม. 
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    5)  หามการสงขยะออกโดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อการบําบัดเวนแตกรณี
เฉพาะบางเรื่อง ซ่ึงจุดหมายปลายทางเพื่อการกําจัดขยะไดแก กรณีที่นําขยะไปเผา (Incineration)  
หรือฝงกลบ (Landfill) 
    6)  หามการสงขยะออกโดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อการบําบัดเวนแตกรณี
เฉพาะบางเรื่อง ซ่ึงจุดหมายปลายทางเพื่อการบําบัดขยะ ไดแก กรณีที่นําขยะไปหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) หรือนําขยะไปแยกวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหม หรือนําขยะไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน
พลังงานอื่น 
   สําหรับองคกรซ่ึงทําหนาที่ในการกําจัดขยะ  ประเทศออสเตรเลียจะมีองคกรที่ทําหนาที่
ในการจัดการและปฏิบัติตามกฎหมาย คือ The Department of the Environment and Water 
Resources (DEWR)  ซ่ึงทําหนาที่ ดังนี้44 
    -  ออกใบอนุญาตสงออก นําเขา และสงผาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
    -  บังคับใชกฎหมายและกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
    -  จัดเตรียมกฎหมาย นํากฎหมายไปปฏิบัติ และแกไขกฎหมายที่ เกี่ยวกับการ
เคล่ือนยายขยะอันตรายขามแดนทั้งสงออกและนําเขา 
    -  วางนโยบายและดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายขยะอันตรายขาม
แดนทั้งสงออกและนําเขา 
    -  ใหความชวยเหลือทางการจัดการแก The Hazardous Waste Technical Group ซ่ึง
จัดตั้งขึ้นเพื่อใหแนวทางในการจัดการขยะอันตรายแก DEWR 
    -  มีสวนรวมในเวทีระหวางประเทศ เชน อนุสัญญาบาเซล และ OCED ในการ
เคล่ือนไหวระหวางประเทศเกี่ยวกับขยะอันตราย 
  ดานการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงอยูภายใตการ
บังคับของกฎหมายขยะพิษ 1989 โดยสรุปกลาวได ดังนี้ในกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค คือ การ
วางระเบียบเกี่ยวกับการสงออก นําเขาและขนถายขยะพิษ เพื่อใหแนใจวาการสงออก การนําเขา 
และการขนถายขยะพิษ ไดรับการจัดการอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตอมนุษย และส่ิงแวดลอมทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลียจะไดรับการปกปองจากขยะพิษ45 กฎหมายฉบับนี้ไดนิยาม
ความหมายของขยะพิษ หมายถึง ขยะที่อยูในรายการของอนุสัญญาบาเซลฯ และขอกับตกลง
ประเทศอื่น ขยะ  คือ ส่ิงของหรือวัตถุ ที่จะตองถูกกําจัด หรือนํากลับมาใชใหม หรือทําลายใหส้ิน

                                                 
 44  แหลงเดิม. 
 45  http://www.environment.gov.au /settlements/publications/chemicals/hazardous-
waste/electronic-parer.html  สืบคนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 
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ไป ซ่ึงกฎหมายจัดระเบียบเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกขยะพิษจะรวมถึง46ขยะอุปกรณไฟฟาและ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส หรือของเสียที่มีสวนประกอบ เชน แหลงสะสมพลังงาน หรือ
แบตเตอรี่ชนิดอ่ืน ๆ ส่ิงฉาบปรอท แกวจากหลอภาพ  และแกวที่มีตัวทําปฏิกิริยาอ่ืน ๆ และตัว
ทําลายประเภทคลอรีน หรือส่ิงสกปรก ที่มีธาตุโลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว หรือสารคลอรีน ที่ยังมี
ลักษณะที่สามารถกอใหเกิดอันตรายได  ในกฎหมายฉบับนี้จะไมคุมไปถึงการสงออกและนําเขา
ขยะไมมีพิษ เชน สวนประกอบทางอิเล็กทรอนิกสที่มีเพียงแตโลหะ หรือโลหะผสม ขยะอุปกรณ
ไฟฟาและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส หรือของเสีย (รวมทั้งแผงวงจร) ที่ไมมีสวนประกอบซึ่ง
สะสมหรือแหลงเก็บพลังงานอื่น ๆ ที่ ฉาบปรอท แกวจากหลอดภาพ แกวที่มีตัวทําปฏิกิริยา และตัว
ละลายประเภทคลอรีน หรือส่ิงสกปรกที่ประกอบไปดวย ธาตุโลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว หรือสาร
คลอรีน หรือส่ิงสกปรกเหลานี้ไดรับการบําบัด จนไมมีลักษณะที่สามารถกอใหเกิดอันตรายไดแลว 
นอกจากนี้แลวกฎหมายฉบับนี้ไมควบคุมการสงออกและนําเขาวัสดุที่ไมใชสวนประกอบของขยะ 
เชน สวนประกอบทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (รวมถึงแผงวงจร, สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 
และสายไฟ) ที่มีจุดประสงคโดยตรงในการนํามาใชซํ้า มิใชนํากลับมาใชใหม หรือเพื่อทําลาย (ใช
ซํ้า หมายถึง ซอมแซม ตกแตง หรือปรับสภาพใหดีขึ้น มิใชการนํามาประกอบขึ้นใหม) ซ่ึงกฎหมาย
ฉบับนี้ไมคุมไปถึงขยะที่ถูกสงมาจากประเทศภายใน OECDไปยังอีกประเทศที่อยูใน OECD เพื่อ
เปนการสงคืน มีขอสังเกตวา โดยปกติกฎหมายนี้จะบังคับใชถาขยะนั้นถูกสงออกไปยังหรือนําเขา
มาจากประเทศที่อยูนอก OECD หรือถูกสงเพื่อทําลาย ประเทศออสเตรเลียมีการนิยาม “ของเสีย
อันตราย” แหงชาติอยูแลวโดยคํานิยามในมาตรา 2, 3, 4, ของพระราชบัญญัติการจัดการของเสียของ
สหพันธรัฐ (ประกาศทางราชการของกฎหมายสหพันธรัฐ I 2002/102 ฉบับแกไข) และรวมกับ
คําสั่งวาดวยบัญชีรายช่ือของเสีย (ประกาศทางราชการของกฎหมายสหพันธรัฐ) II 2003/570  ฉบับ
แกไข) คํานิยามนี้ขึ้นอยูกับคําส่ังการของสหภาพยุโรป 91/689/EEC ไมมีการแปลบัญชีรายชื่อของ
เสียเปนภาษาอังกฤษอยางสมบูรณแตการแบงของเสียตามการรางกฎหมายของออสเตรเลียถูกจัด
โดยความตองการอยางเดียวกัน คํานิยามในปจจุบันบรรจุอยูในคําสั่งวาดวยบัญชีรายช่ือของเสีย 
(ประกาศทางราชการของกฎหมายสหพันธรัฐ II 2003/570) ภายในสหภาพยุโรปลักษณะที่กําหนด
ความเปนอันตรายของของเสียจะยังไมใชระบบเดียวกัน (H1, H2, H9, H13, and H14 ตาม
ภาคผนวกที่ 3 ของคําสั่ง 91/689/EEC ยังไมใชระบบเดียวกัน) ออสเตรเลียมีการกําหนด/ควบคุม 
รายการของเสียอันตรายที่นอกเหนือจากรายการในมาตรา 1 (1) ก ของอนุสัญญาบาเซลฯ และของ
เสียในรายการเพิ่มเติมนี้จะถูกควบคุมเพื่อประโยชนแหงการเคลื่อนยายขามแดนตามมาตรา 1 (1) 

                                                 
 46  แหลงเดิม. 
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ข47 และในขณะนี้ประเทศออสเตรเลียไดดําเนินการพัฒนากลไกทางการตลาดเพื่อใหประเทศบรรลุ
จุดหมายและมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ48 
   สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่ตองการสงออก จะเปน หรือไมเปนขยะพิษ จะ
แสดงอยูในภาคผนวก ก และ ข เพื่อใหทราบวาเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ตองการสงออกเปน 
หรือไมเปนขยะพิษ ดังนี้49 
   ภาคผนวก ก. สวนประกอบที่เปนพิษ 
   อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวสวนใหญจะมีสวนประกอบที่มีพิษ (ดูรายละเอียด
ดานลาง) ขยะเหลานี้จะถูกสันนิฐานวาเปนขยะพิษจนกวาจะพิสูจนไดวามันมิไดมีสวนประกอบ
ดังตอไปนี้ 
    1.  แกวจากหลอดจอภาพ และเลนสภาพที่มีสารตะกั่ว ซ่ึงจัดอยูใน ภาคผนวก 8 รา
การ A1180 หรือ A 201  “แกจากหลอดภาพ และแกวที่มีตัวทําปฏิกิริยาอื่น” ขยะเหลานี้ยังตกอยูใน
ประเภท Y31 ในภาคผนวก 1. ตะกั่วสวนผสมตะกั่ว ซ่ึงจะทําใหเกิดลักษณะที่เปนพิษ H6, H11, 
H12, และH13  
    2.  แบตเตอรี่ที่มีโลหะนิเกิล-แคชเมีย ซ่ึงถูกจัดอยูใน ภาคผนวก 8 รายการ A 1170  
“ขยะแบตเตอรี่ที่ไมแยกประเภท..... “ ขยะเหลานี้ยังตกอยูในประเภท Y26 ในภาคผนวก 1 แคชเมีย; 
สวนผสมแคชเมียซ่ึงจะทําใหเกิดลักษณะเปนพิษ H 6.1, H 11, H 12 และ H 13  
    3.  กระบอกกํามะกัน ซ่ึงถูกจัดอยูในภาคผนวก 8 รายการ A1020; สวนผสม
กํามะถัน  “ขยะเหลานี้ยังตกอยูในประเภท Y 25 ซ่ึงถูกจัดอยูในภาคผนวก 1 สวนผสมกํามะถัน ซ่ึง
จะทําใหเกิดลักษณะที่เปนพิษ H 6.1 H 11, H 12 H 13 
    4.  แผงวงจรไฟฟา ซ่ึงถูกจัดอยูในภาคผนวก 8 รายการ  A 1180 “ขยะอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส.....และรายการ A 1020  “พลวง ; สวนผสมพลวง” และ “ธาตุแบรี
เลียม; สวนผสมธาตุแบรีเลียม” สวนผสมเหลานี้มีความเปนกรด และกาซที่ติดไฟได เชนเดียวกับ
ตะกั่วบัดกรี และธาตุแบรีเลียมในทองแดงที่ใชเชื่อมอัลลอย สวนประกอบเหลานี้ยังตกอยูใน
ภาคผนวก 1 ประเภท Y 31 ตะกั่ว; สวนผสมตะกั่ว, Y 20, แบรีเลียม; สวนผสมแบรีเลียม, Y 27, 

                                                 
 47  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา  159-160. 
 48  กรมควบคุมมลพิษ.  (2547).  โครงการพัฒนาการตรวจสอบและกลไกทางตลาดในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (รายงานฉบับสมบูรณ).  หนา 3-16. 
 49  http://www.environment.gov.au /settlements/publications/chemicals/hazardous-
waste/electronic-parer.html สืบคนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 
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พลวง; สวนผสมพลวง และ Y 45, สวนประกอบกรดอินทรียเคมีอ่ืนที่มิไดระบุอยูในรายการของ
ภาคผนวก 1, สวนประกอบเหลานี้ จะทําใหเกิดลักษณะที่เปนพิษ H 6.1, H 11, H 12 และ H 13 
    5.  หลอดฟูลออเรสเซนท และโคมไฟแบล็คไลท จากจอหลอดภาพผลึกเหลว LCD, 
ซ่ึงมีสารปรอท และถูกจัดอยูในภาคผนวก 8 รายการ A1030  “ปรอท; สวนผสมปรอท; โพลีคลอ
ราย เทฟนิล, โพลีคลอราย นาฟทาลีน หรือ โพลีโปรมีเนท ไมพีนิส หรือ โพลีโปรมิเนตอื่น ๆ ที่
คลายคลึงกับสวนประกอบเหลานี้ ณ  ปริมาณที่เทากับหรือมากกวา  50  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ขยะ
เหลานี้ยังตกอยูในประเภท Y45 ในภาคผนวก 1 สวนประกอบกรดอินทรียเคมีอ่ืนที่มิไดระบุอยูใน
รายการของภาคผนวก 1 และในประเภท Y27 พลวง; สวนผสมพลวง ซ่ึงจะทําใหเกิดลักษณะที่เปน
พิษ H 6.1, H 11, H 12,.และH 13 
    6.  สวนประกอบพลาสติกที่มีสวนผสมเปนกาซติดไฟได ถูกจัดอยูในภาคผนวก 8 
รายการ A3180 ขยะ ที่มีสวนผสมหรือประกอบไปดวยส่ิงสกปรกที่มี โพลีคลอรายไบฟนิล,โพลี
รลอรายเทอฟนีล, โพลีคลอรายนาฟทาลีน หรือโพลีโบรทีเนท ไมฟนิล หรือโพลีโปรมิเนตอื่น ๆ ที่
คลายคลึงกับสวนประกอบเหลานี้ ณ ปริมาณที่เทากับหรือมากกวา 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ขยะ
เหลานี้ยังตกอยูในประเภท Y 45 ในภาคผนวก 1  สวนประกอบกรดอินทรียเคมีอ่ืนที่มิไดระบุอยูใน
รายการของภาคผนวก 1 และในประเภท Y27 พลวง; ซ่ึงจะทําใหเกิดลักษณะที่เปนพิษ H 6.1, H 11, 
H 12, และ H 13 
   ภาคผนวก ข อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทํางานไมถูกตอง ถือเปนขยะ 
   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จะถือวาเปนขยะ ถามันมีลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังตอไปนี้ 
    1.  ชํารุดบกพรอง  ถึงขนาดที่มีผลกระทบตอการทํางานตามกลไกของมัน 
ตัวอยางเชน 
     1.1  ไมสามารถเปดเครื่องได หรือ 
     1.2  ไมสามารถเปดระบบปฏิบัติการ หรือติดตั้งระบบภายในใหมเปน
ประจํา หรือไมสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในตัวเอง หรือ 
     1.3  ไมสามารถทํางานรวมกับแมขายหรือ 
     1.4  ไมสามารถสื่อสาร กับเจาของเครือขาย 
     1.5  ไมสามารถพิมพ คัดลอก เก็บเขาแผนทดสอบ หรือแผนทดสอบ ไม
สามารถอานได หรือพลา เล่ือน หรือ 
     1.6  ไมสามารถอาน เขียน หรือบันทึกได 
    2.  เสียหายทางกายภาพ ทําใหกลไกการทํางานเสียไป หรือไมปลอดภัย ดังที่กําหนด
ไวเปนมาตรฐาน ความเสียหายทางกายภาพจะรวมถึง แตไมจํากัดอยูเพียงรายการดังตอไปนี้ 
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     2.1  จอภาพเกิดความเสียหายทางกายภาพ เชน มีรอยไหม แตก ราว มีรอย
ขีดขวนมาก หรือคุณภาพของภาพที่แสดงมีความบิดเบือนเปนอยางมาก หรือ 
     2.2  สายนําสัญญาเขาถูกตัด หรือไมสามารถ ตอสายใหมไดก็ไมเปด
ตัวเครื่อง 
    3.  อุปกรณเก็บขอมูล อุปกรณหนวยความจํา และอุปกรณแสดงภาพ ทํางาน
ผิดพลาด 
    4.  แบตเตอรี่ทําดวยตะกั่ว ปรอท หรือ แคชเมียม หรือแบตเตอรีที่มีสามละลายเปน
พิษ ซ่ึงไมสามารถบรรจุหรือเก็บกระแสไฟฟาไวได หรือ 
    5.  ถูกบรรจุในหีบหอที่ไมเหมาะสมตอการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้ระหวาง
การขนสง และขนยายไปใชงาน 
     จากการศึกษาพบวา   กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของประเทศ
ออสเตรเลียนั้น (ไดทําการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกขยะพิษ  “Hazardous Waste 
(Regulation of Exports and Imports) Act 1989 (the Act).” จะกําหนดถึงคํานิยามของของเสีย
อันตรายเอาไวอยางชัดเจนใชคํานิยามตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลฯ ในการกําหนดชนิด
ลักษณะของของเสียอันตราย สําหรับการควบคุมเกี่ยวกับการนําสงและสงออกซึ่งเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงจะมีความสะดวกตอการนํากฎหมายไปบังคับใชปรับใชให
สอดคลองกับอนุสัญญาบาเซลฯ ได ขณะเดียวกันกฎหมายไดจัดทําบัญชีในการจัดลําดับเกี่ยวกับ
การคุมการนําเขาและการสงออกเอาไว ในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. เพื่อใชเปนมาตรการ
จัดลําดับความสําคัญการควบคุม ในดานจัดการของเสียอันตรายประเทศออสเตรเลียจะมีหนวยงาน
ระดับชาติที่ทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซ่ึงมีจุดหมายในการ
บําบัดและหมุนเวียนใชใหม (Recycle) และกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของผูผลิตในการรบั
คืนผลิตภัณฑสินคาของตนจากผูบริโภคที่ตองการทิ้ง การกําหนดใหจัดตั้งศูนยรับคืนสินคา 
ตลอดจนการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใชเปนกองทุนในการดําเนินการสําหรับการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากผูผลิต  นําหลักการทางดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนกลไกในการบริหารการจัดการ
ส่ิงแวดลอม สนับสนุนใหเกิดการใชหมุนเวียนในประเทศ  สําหรับแนวทางการสงเสริมการขยะ
ของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ประเทศออสเตรเลียจะไมใหการสนับสนุนแก
กิจกรรมที่ไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  แตจะใหการสนับสนุนและสงเสริมแกกิจกรรมที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมไมวาจะกิจกรรมภายในประเทศออสเตรเลียหรือนอกประเทศออสเตรเลีย  เปนการ
นําเอามาการดานเศรษฐศาสตรมาปรับใชในการแกไขปญหามลจากขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการ
สงเสริมใหมีการนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิด
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ประโยชนควบคุมการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกสจากแหลงกําเนิดใหลดนอยลง  สําหรับการจัดการ
เกี่ยวกับของเสียอันตราย  ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายเฉพาะดานสําหรับใชในการจัดเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและขอบเขตในการบังคับใชกฎหมาย  มีองคกรหลักระดับชาติทําหนาที่ในการจัดการ
ขยะโดยตรงซึ่งเปนขอดีตอการบริหารจัดการในการแกไขของเสียอันตรายในภาพรวม นับวาเปน
การบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ ในขณะที่ประเทศไทยการแกไขปญหาขยะของเสียอันตรายจะ
แยกกันอยูตามพระราชบัญญัติตาง ๆ และมีหลายหนวยงานในการทําหนาที่ ขาดความเปนเอกภาพ 
เกิดความซ้ําซอนในการทํางาน  ซ่ึงประเทศไทยควรนําเอาแบบอยางดานการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่
ในการแกไขปญหาขยะของเสียอันตรายตามแบบอยางของประเทศออสเตรเลียมาประยุกตใชในการ
แกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยใหไดรับการแกไขลุลวงดวยดี 
 3.1.5  กฎหมายประเทศเยอรมัน 
   ลําดับชั้นของกฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมัน จะแบงเปนสวนของกฎหมายระดับนานาชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับกฎหมายภายในสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ (Umweltvoekerrecht) ที่ถือวา
เปนบอเกิดของกฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมันที่สําคัญทั้งในสวนที่เยอรมันไปทําความตกลงกับ
ประเทศตางโดยตรง  เชน ขอตกลงระหวางเยอรมันและฝรั่งเศส  วาดวยความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
เภทภัยขนาดใหญ (Accord of 3 Feb. 1997 between Germany and France concerning mutual 
assistance in the event of catastrophes or serious cases of accident) ตอมาเมื่อปญหาสิ่งแวดลอมมี
ความสําคัญมากขึ้น ขอตกลง EEC Treaty ซ่ึงแกไขโดยสนธิสัญญา Maastricht ในป ค.ศ. 1992 จึงมี
การกําหนดใหการรักษาสิ่งแวดลอมเปนเปาหมาย (Objective) ของรัฐสมาชิก กฎหมายสิ่งแวดลอม
ประชาคมยุโรปมีผลโดยตรงตอกฎหมายเยอรมัน เนื่องจากรัฐสมาชิกตองนํามาตรการตาง ๆ 
(Richtlinien) ไปอนุวัติใหเปนกฎหมายภายใน(Umsetzung der Richtlinie)50 
    สําหรับกฎหมายวาดวยขยะของเยอรมันในชวงตน ๆ มีลักษณะคลายกับกฎหมายใน
หลายประเทศ คือ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความแนนอนในระดับหนึ่งวาการกําจัดขยะจะเปนไป
ตามเกณฑอยางถูกตอง51 เปนกฎหมายที่นําเอาแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนมาปรับใชใน
การแกไขปญหามลพิษจากขยะใหบรรลุวัตถุประสงค จะกําหนดระบบการขออนุญาตขึ้นมาสําหรับ

                                                 
 50  http: // www.judiciary. go.th. 
สืบคนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 
 51  บุญศรี  มีวงษอุโฆษ.  (2543,  3  กันยายน).  “วิวัฒนาการของกฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมันจาก
กฎเกณฑเฉพาะเรื่องสูประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม.”  หนา 473.  
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การดําเนินกิจการอุปกรณการกําจัดขยะ นอกจากนี้แลว การขอใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการบางอยาง เชน การขนสงขยะ อาจตองมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาจากการขออนุญาตธรรมดา52  
       สําหรับการจัดการของเสีย แตเดิมการกําจัดของเสียในสหพันธนั้นจะมีที่มาจาก
พื้นฐานเทศบัญญัติที่ออกโดยเทศบาล และหนวยงานทองถ่ินที่ควบคุมดูแลการขนถายขยะของภาค
ครัวเรือน โดยขอบัญญัติทองถ่ิน เมื่อสถานการณดานกฎหมายเชนนี้ไมมีความเหมาะสมอีกตอไป
เนื่องจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลทั้งขยะภาคครัวเรือน และของเสียจากอุตสาหกรรมรวมทั้ง
ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของผูติดตามสถานการณมลพิษนําไปสูการออกกฎหมายโดยรัฐบาลกลางในป 
1972 โดยการแกไขรัฐธรรมนูญ และในปเดียวกันไดมีการผานรางกฎหมายวาดวยการกําจัดของเสีย 
ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางไดริเร่ิมโครงการจัดการของเสียโดยมีเปาหมาย หลีกเลี่ยง ลด และการ
นําของเสียกลับมาใชใหม53 โดยรวมกิจกรรมกับผูผลิต ผูจัดจําหนาย และผูบริโภค ในดานการ
จัดการของเสียซ่ึงทําใหมีการขยายเปาหมายของกฎหมายวาดวยขยะและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้นอีก
ประการหนึ่ง คือ กฎหมายจะมุงความสนใจไปที่การหลีกเลี่ยงมิใหเกิดขยะขึ้นเปนสําคัญ รวมทั้ง
การนําขยะกลับมาใชใหมอีกครั้งหนึ่ง (Recycle)54  จากพัฒนาการของกฎหมายซึ่งคณะมนตรี
สหพันธรัฐไดเสนอรางกฎหมายเพื่อปฏิรูปกฎหมายการจัดการของเสีย ระเบียบคําส่ังของกฎหมาย
ในป  1986 เริ่มไมมีความเหมาะสม  โดยเฉพาะในสวนที่ เกี่ยวกับการลดปริมาณของเสีย 
วัตถุประสงคประการหนึ่งในวัตถุประสงคหลายประการ คือ ตองการเสนอ กฎระเบียบที่ชัดเจน
สําหรับความจําเปนเรงดวนในการลดของเสีย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคที่จะแกไข นิยามที่
คอนขางจะยากในการใหความหมายของคําวา “ของเสีย” ตามมาดวยการหารือในสภานิติบัญญัติ
และคณะมนตรีสหพันธ กฎหมายสงเสริมการกําหนดขอบเขตวงจรจัดการของเสีย และการจัดการ
ของเสียที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม55 สงผลใหรัฐบาลแหงสหพันธรัฐไดประกาศกฤษฎีกา ในป ค.ศ.
1991 ซ่ึงเปนกฤษฎีกาที่มีเนื้อหาคอนขางจะครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ไวมาก  หลักการสําคัญคือ การ
กําหนดใหผูประกอบการทางเศรษฐกิจทุกราย ที่ขายสินคา มีหนาที่ตองรับบรรจุภัณฑของตนคืน
จากลูกคา แลวนํากลับมาใชใหมมากที่สุดเทาที่จะทําได หลักการดังกลาวสงผลใหภาคอุตสาหกรรม
สามารถลดคาใชจายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑลงไปไดมาก แตละกิจการยังไดสรางระบบการรวบรวม
ขยะของตนเองขึ้นมา และนําขยะสวนใหญกลับมาใชใหม กําหนดบทบาทภาระหนาที่ใหกับผูผลิต
ที่จะตองคิดถึงการหลีกเลี่ยงมิใหเกิดขยะและการนําขยะกลับมาใชใหมเสียตั้งแตในขั้นตอนของการ

                                                 
 52  แหลงเดิม. 
 53  แหลงเดิม. 
 54  German Environmental Law for Practitioners  No 83. 
 55  แหลงเดิม. 

DPU



 

 

123 

ประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑตามที่ปรากฏในมาตรา 22 ของกฎหมายวาดวยภาคทางเศรษฐกิจแบบ
วงจรและขยะ 56 โดยคํานึงถึงประโยชนของคนรุนหลังสอดคลองกับหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ 
เปนหลักการของกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศตามการประชุมส่ิงแวดลอมนานาชาติที่เมือง 
Rioในป ค.ศ. 1992  
       กฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมันคุมครองสิ่งแวดลอม (Instrumente des Umweltrechts) 
หลายรูปแบบมีสวนเสริมสรางและอุดชองโหวซ่ึงกันและกันเพื่อใหกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายเกิดผลจริงจัง ไดแก มาตรการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอม (Planungsinstrumente) ตาม
หลักการปองกันระมัดระวังกอนเกิดเหตุ (Vorsorgeprinzip) เปนมาตรการที่มีบทบาทสําคัญสําหรับ
รัฐทุกรัฐที่ตองมีเพื่อปองกันภัยตอส่ิงแวดลอมไวลวงหนา  ซ่ึงเรื่องนี้ตองมีวิธีการที่ดีที่จะชั่งน้ําหนัก
ความถูกตองเหมาะสมอยางเปนระบบและวางแนวทางแกปญหาในกรณีที่ผลประโยชนของกลุม
ตาง ๆ ในดานตาง ๆ มีความขัดแยงกัน (Gebot der planerischen Konflikbewaeltigung) มาตรการ
วางแผนสิ่งแวดลอมในที่นี้รวมถึงการกําหนดพื้นที่ใหความคุมครองส่ิงแวดลอมเปนพิเศษ เชน เขต
อนุรักษธรรมชาติ เขตอนุรักษน้ํา เขตอุตสาหกรรมที่ตองระวังเรื่องการปลอยของเสียเปนพิเศษ 
แผนการจัดการเกี่ยวกับโรงงานนิวเคลียร แผนเรื่องการกําจัดขยะ แผนการจัดการสิ่งแวดลอม 
เหลานี้มีรูปแบบกฎหมาย (Rechtsformen) หลายประการทั้งในลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง 
(Verwaltungsakt) หรือกฎหมายของทองถ่ิน (Satzung) หรือระเบียบตาง ๆ (Rechtsverordnung) 
โดยเฉพาะในการกําหนดแผนแบบพิเศษที่ตองรับฟงความเห็นของผูถูกกระทบสิทธิอยางมาก 
(Planfeststellungsverfahren) เปนตน  มาตรการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอมยังโยงไปถึงเรื่องสถิติที่
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยสถิติทางสิ่งแวดลอม (Gesetz ueber Umweltstatistik) ดวย 
เพราะการวางแผนตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง57 มาตรการการวิเคราะหผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม (UVP) เปนมาตรการสําคัญที่ควบคุมกอนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นยิ่งไปกวานั้น  มาตรการ
หลังการอนุญาต (Nachtraecgliche Anordnung) ก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  
เพราะหากผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติอยางถูกตองตามใบอนุญาต  ก็จะตองถูกดูแลตรวจสอบและถูก
ยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตไดดวย  สําหรับมาตรการที่สําคัญในกฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมันไดแก 
มาตรการควบคุมทางออม (Instrumente indirekter Verhaltungssteuerung) เปนเรื่องที่มิใชการใช
อํานาจควบคุมจากรัฐลงมาในทางตรงแตเปนการเพิ่มบทบาทของเอกชนใหเขามามีสวนรวมในเรื่อง
ของการคุ มครองรักษาสิ่ งแวดลอมมากขึ้น เพื่ อลดการดํ า เนินงานที่ ไม จํ า เปนของรัฐ

                                                 
 56  Closed Substance Cycle Waste Management Act of 27 September 1994 (BGBI. I, p. 2705)  
 57  http : // www.judiciary.go.th  
สืบคนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 
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(Buerokratieabbau) มาตรการเหลานี้จะมีผลใหส่ิงแวดลอมไดรับการดูแลรักษาอยางดีโดยปริยาย
อันเปนการควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมทางออมนั่นเอง ตัวอยางเชน มาตรการเรื่องการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Zungangsrechte zu Umweltinfomationen) ทั้งของรัฐและเอกชน
มาตรการออกคําเตือนหรือคําแนะนํา (Warnungen Empfehlungen und Hinweisen) การ
กําหนดฉลากผลิตภัณฑ (Umweltzeicnen) การออกใบรับรองคุณภาพสินคา เชน จากสถาบัน 
Stiftung Warentest ซ่ึงเปนที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไปการใหขอมูลแกผูบริโภค
(Produktbezogene Verbraucherinformationen) การประกาศรายชื่อผลิตภัณฑทางการแพทย 
(Arzneimittel Transpatenzlisten) การทําสัญญาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม (Umweltabsprache) เชน การ
จางบริษัทกําจัดขยะ โรงบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดซากสัตว การกําหนดหนาที่ของตนเองของ
ภาคเอกชน (Selbstverpflichtung) เชน การแจงเรื่องการปลอยสารพิษจากกลุมโรงงานผลิตรถยนต
หรือผูผลิตกระดาษ มาตรการของผูประกอบการ (Instrumente der Umwelthaftpflichtversicherung) 
กฎหมายวาดวยผลิตภัณฑ(Umweltproduktrecht) กฎหมายสัญญาที่ เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
(Umweltverttragsrecht) และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม (Umweltarbeitsrecht)   
เปนตน  ในเยอรมันมีกฎหมาย Ordinance on Batteries ค.ศ.2001 ซ่ึงกําหนดใหผลิตภัณฑแบตเตอรี่
ทุกประเภท ยกเวน แบตเตอรี่แบบเซลลกระดุมตองมีสารปรอทไมเกินรอยละ 0.0005 ซ่ึงเทากับเปน
การบังคับใหไมใชสารปรอทในการผลิตแบตเตอรรี่ แบตเตอรี่ที่ผูใชนํามาคือจะถูกคัดแยกนําไป
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) หรือกําจัด ในปจจุบันมีแบตเตอรี่ที่ ถูกนํามาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) คิดเปนประมาณรอยละ 33 ของทั้งหมด สําหรับในเรื่องบรรจุภัณฑมีกฎหมายที่เรียกกัน
วา Ordinance on Packaging ค.ศ.1991 เปนกฎหมายวาดวยการจัดการกับของเสียบรรจุภัณฑกําหนด
หนาที่ใหผูผลิตเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บและรับคืนบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชซํ้า และ
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมบรรจุภัณฑตั้งแต กลองใสยาแอสไพรินและ
บรรจุภัณฑที่บรรจุตัวสินคาโดยตรง เชน หลอดยาสีฟน หรือขวดโซดา  กฎหมายนี้รูจักดีในนาม 
“green dot system”  ซึ่งเปนระบบที่ผูผลิต หรือบริษัทที่ผลิตสินคาจะสมัครเขาเปนสมาชิกของ
องคกรที่ช่ือวา “Duales System Deutschland” ซ่ึงเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร เมื่อสมัครเขาเปน
สมาชิกขององคกรแลว ผูผลิตสามารถใชตราหรือสัญลักษณ green dot บนบรรจุภัณฑ ของตนได 
ซึ่งสัญลักษณดังกลาวเปนเครื่องหมายที่บงวาบรรจุภัณฑนั้นจะถูกนําไปหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)โดยบริษัทหมุนเวียนใชใหม (Recycle) หลังการจัดเก็บ มีการจัดตั้งศูนยเพื่อรับคืน 
รับประกันวาบรรจุภัณฑนั้นจะถูกนําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) มีการตั้งจุดรับคืนใหบริการ
รองรับ สมาชิกตองจายคาธรรมเนียมใชจายในการบริหารองคกร  คาธรรมเนียมสําหรับการจัดการ
บรรจุภัณฑขึ้นอยูกับประเภท น้ําหนัก และขนาดของบรรจุภัณฑ เชน บรรจุภัณฑที่เปนแกวจะไดรับ
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การคัดแยกตั้งแตในครัวเรือน จึงเสียคาธรรมเนียมต่ํากวาบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติกซึ่งตองนํามาทํา
การคัดแยกที่โรงงาน ระบบ green dot system” ไดรับการความสําเร็จอยางสูง ซ่ึงภาระในการจัดการ
จะตกอยูกับผูผลิตในระยะเริ่มตน ภาระบางสวนจะถูกผลักไปยังผูบริโภคเมื่อผลิตภัณฑมีราคาสงูขึน้ 
ระบบการจัดการซากบรรจุภัณฑในเยอรมนีเปนแบบอยางการบริหารจัดการที่ดีซ่ึงสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการจัดการของเสียประเภทอื่น ๆ ได58 ในประเทศเยอรมันมีกฎหมายที่ใชกับการนํา
น้ํามันเครื่องใชแลวที่เรียกวา Waste Oil Ordinance ค.ศ.2002 ซ่ึงควบคุมการทิ้งน้ํามันหลอล่ืนใช
แลวอยางเครงครัด การอนุญาตใหขายน้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียรจะกระทําไดตอเมื่อผูขายไดจัดให
มีจุดรับคืนน้ําเครื่องใชแลว ณ จุดขาย หรือ ณ จุดที่มีพื้นที่อยูติดตอกับจุดขาย เชน หางสรรพสินคาที่
ขายน้ํามันเครื่องจะตองรับคืนน้ํามันเครื่องใชแลวในปริมาณเทากับที่ขายไป นอกจากนี้ยงัมกีฎหมาย
ที่ควบคุมการจัดการน้ํามันเครื่องที่ใชแลว ไมวาจะนํามาผานกระบวนการเพื่อทําน้ํามันหลอล่ืนเผา
เพื่อเอาพลังงาน หรือกําจัดโดยวิธีพิเศษ โดยรัฐบาลจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกการ
ประกอบกิจการที่นําเอาน้ํามันเครื่องใชแลวกลับมาใชประโยชนอีก59  ประเทศเยอรมันไดนําเอา
หลักการในเรื่องการปองกันหรือระมัดระวังเอาไวกอนไปปรับใชเปนกฎหมายภายในประเทศ
คอนขางมากในหลายพื้นที่ หากมีเหตุอันควรสงสัยเพียงเล็กนอยวาการปลอยของเสียจากกิจกรรม
อุตสาหกรรมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเจาหนาที่ของรัฐจะดําเนินกับกิจการเหลานั้น
ตามกฎหมายทันที รัฐบาลของประเทศมีนโยบายวาการปองกันมิใหส่ิงแวดลอมถูกทําลายเสียเนิ่น ๆ 
กอนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นหรือกอนที่โครงการตาง ๆ จะเริ่มดําเนินการดวยการแนะนําหรือช้ี
ชองทางใหนําเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเขามาใชในกระบวนการผลิต การใชวิธีหมุนเวียนนํา
ของเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใหม  ประเทศเยอรมันไดออกกฎหมายกําหนดใหผูผลิต
ภัณฑบางอยาง ตองรับผิดชอบจนถึงวงจรสุดทายของผลิตภัณฑของตน (Whole life cycle its final 
disposal) ในป ค.ศ.1991 ก็เร่ิมมีการจัดตั้งระบบการเก็บและกําจัดของเสียของตน รวมถึงการพัฒนา
ระบบผลิตภัณฑจุดเขียว (green dot)  ขึ้นมาชวยการแยกและการเก็บคืนไดงายขึ้น60สําหรับบทบาท
ของกฎหมายปกครอง (Umweltverwaltungsrecht) ถือวามีสําคัญมากในการวางหลักเกณฑเร่ืองการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในทุกระดับและทุกสาขาโดยมีขอบเขตความคุมครองกวางขวางไมจํากัดอยูที่
ความคุมครองสวนบุคคล เชน ในกฎหมายแพง แตเปนเรื่องสิทธิปองกันตนและตอสูกับการ

                                                 
 58  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 135-136. 
 59  http:// www.bmu.de/en/txt/topies/waste/waste_oil/ 
สืบคนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 
 60  ราฆพ  ศรีศุภอรรถ.  (2544).  การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในกฎหมายเพื่อปองกันควบคุม 
และแกไขปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม.  หนา  28-78. 
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ดําเนินการของรัฐโดยตรง (Abwehr,Schutzund/order Entschaedigungsansprueche gegen die 
oeffentliceh Hand) กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการที่กําหนดไวในลักษณะกฎหมายทั่วไปในกฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติราชการ (Verwaltungsverfahren und Planfeststellungsverfahren) ที่ตองมีการพิจารณา
อนุมัติแผน มีการทําแผนผลกระทบสิ่งแวดลอม มีการเปดใหประชาชนมีสวนรวมเขาตรวจสอบ
แผน ยื่นคําคัดคานและมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนระบบ โดยเฉพาะกับโครงการ
กอสรางขนาดใหญ เชน การสรางทางหลวง  ทางรถไฟ ทาอากาศยาน ฯลฯ อันเปนการให
ความสําคัญแกการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผูที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงประชาชน
ทั่วไป เปนตน  บทบัญญัติเร่ืองกระบวนการรับฟงความเห็นของผูมีสวนไดเสียนี้เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญมาก เพราะกฎหมายเยอรมันใหความสําคัญกับสิทธิของประชาชนอยางมาก  จนทําให
หลายคร้ังมีผลใหการคุมครองกลายเปนอุปสรรคตอการ พัฒนาพอสมควร เพราะการกอสรางหรือ
การจัดทําโครงการบางอยางจะเปนไปไดยากหรือเปนไปไมไดเลย จนภายหลังตองมีการออก
กฎหมายตั ดตอนกระบวนการรั บฟ งประช าชนบางอย า ง ออกไปบ า ง ในบา ง เ รื่ อ ง 
(Beschleunigungsgesetz) เพื่อใหเกิดความเหมาะสมมากขึ้น  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการและ
กฎหมายสิ่งแวดลอมในสวนที่เปนกฎหมายปกครองทั้งหลายจึงมีหนาที่เสมือนเปนสิ่งที่ผลักดันให
สิทธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิที่ไดรับประกันจากรัฐธรรมนูญไดรับการคุมครองอยางแทจริง 
ทําใหสิทธิประชาชนถูกกระทบนอย ทําใหรัฐไดขอมูลที่ถูกตองมากขึ้นและทําใหโครงการไดรับ
การยอมรับจากประชาชนมากขึ้น  หากแบงประเภทกฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมันออกเปนสวนตาม
ลักษณะกฎหมายอาจเปนสวนที่เรียกวา สวนเนื้อหา (Meterielles Umweltrecht) สวนวิธีการ 
(Formelles Umweltrecht) โดยกฎหมายสิ่งแวดลอมในสวนเนื้อหาเปนเรื่องกฎเกณฑวาดวยการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรฐานสิ่งแวดลอมโดยตรง   ซ่ึงมีทั้งที่ เปนหลักกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมและมาตรฐานสิ่งแวดลอมทั่วไป (Das allgemeine Umweltrecht) เชน หลักกฎหมายที่
รับรองเรื่องการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎเกณฑที่มี
ลักษณะเปนแนวขวาง (Querschnitt) ที่นําไปปรับใชบังคับไดกับโครงการตาง ๆ ไดโดยทั่วไป และ
ที่เปนกฎหมายเฉพาะเรื่องอันเปนบทบัญญัติที่ใชกับกรณีพิเศษโดยเฉพาะ (Das besondere 
Umweltrecht) ไดแก กฎหมายคุมครองทรัพยากรทางน้ํา กฎหมายอนุรักษธรรมชาติและทัศนียภาพ 
กฎหมายขยะ กฎหมายผังเมือง กฎหมายกอสราง กฎหมายวาดวยการปลอยของเสีย กฎหมายวาดวย
การรักษาดิน กฎหมายอะตอม กฎหมายทางหลวง กฎหมายเคมีและวัตถุอันตราย และกฎหมายวา
ดวยพันธุกรรม   
     กฎหมายสิ่งแวดลอมในสวนที่เปนวิธีการ เปนเรื่องของการวางมาตรการตาง ๆ ที่จะให
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก กฎหมายวาดวยโครงสรางเจาหนาที่ที่
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มีอํานาจควบคุมดูแล (Umweltorganisationsrecht) กฎหมายวาดวยวิธีการอนุญาตในโครงการที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Umweltverfahrensrecht) ที่รวมถึงกฎเกณฑเร่ืองการไตสวนสาธารณะ 
(Anhoerungsverfahren) กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม (UIG) และกฎหมายวาดวย
การใชสิทธิทางศาล (Umweltprozeddrecht) ที่กําหนดรายละเอียดเร่ืองสิทธิและวิธีการฟองคดี
ส่ิงแวดลอม  เพื่อใหการคุมครองสิทธิทางสิ่งแวดลอมมีผลบังคับจริงจังโดยเฉพาะที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาในศาลปกครอง (VwGO)61 

 จากการศึกษาอาจกลาวไดวาระบบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของ
ประเทศเยอรมันจะมีมาตรการของกฎหมายกําหนดภาระหนาที่ใหกับเจาของผูผลิตสินคามีหนาใน
การรับคืนสินคาของตนที่ผลิตขึ้น ขณะที่ภาครัฐจะใหการสงเสริมแกผูที่ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม นําเอาหลักการมีสวนรวมของประชาชนมาปรับใชใน
การแกไขปญหามลพิษดวยการสรางแรงจูงใจประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคในลําดับสุดทายไดหันมา
ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสงเสริมการหมุนเวียน (Recycle) ใชประโยชนจากของเสีย
อันตราย ภาครัฐใหการสงเสริมแกอุตสาหกรรมดวยการสรางแรงจูงใจดานภาษี ตลอดจนใหการ
สนับสนุนดานการเงิน เชน การใหเงินสนับสนุนโดยตรงตอภาคธุรกิจ และนําเอามาตรการดานภาษี
มาเปนสวนนําในการสงเสริมและแกไขปญหามลพิษ เชน การเก็บภาษีขยะทั้งในสวนการจัดเก็บ 
และการกําจัด ภาษีการปลอยของเสีย ลดความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการขยะใหลดลง โดยเพิ่มภาระหนาที่ใหกับผูผลิตสินคาในการมีหนาที่ลดการเกิดขยะและการนาํ
ขยะกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเพิ่มมากขึ้น เพิ่มบทบาทของเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การคุมครองสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรการการออกแบบผลิตภัณฑที่ไมกอมลพิษ ขณะเดียวกัน
สงเสริมใหประชาชนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในการวางแผนการแกไขปญหามลพิษ
จากของเสียอันตรายประเทศเยอรมันไดนําเอาหลักการมีสวนรวมของประชาชนมาปรับใชเปนแนว
ทางการแกไขปญหาโดยการนําเอากลยุทธและเครื่องมือดานเศรษฐศาสตรมาสรางแรงจูงใจในการ
รวมมือจากภาคเอกชน ประชาชน และภาครัฐ โดยผูผลิตซ่ึงไดรับประโยชนจากการนําผลิตภัณฑ
ของตนออกจําหนายตองมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑของตน เชน การ
รับคืนซึ่งซากผลิตภัณฑของตน ขณะเดียวกันผูบริโภคซึ่งก็รับประโยชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ
และเปนสวนหนึ่งในการกอใหเกิดของเสียอันตรายก็ตองมีภาระหนาที่ในการแกไขปญหาดวย เชน 
การชําระคาธรรมเนียมในการกําจัด สําหรับภาครัฐจะมีหนาที่ในการควบคุมและปองกันไมใหเกิด
การฝาฝนกฎหมาย และนําเอามาตรการของกฎหมายมาใชในการสนับสนุนและสงเสริมแกกิจการที่
                                                 
 61  http : // www.judiciary.go.th 
สืบคนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 
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เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นับเปนแนวทางที่เหมาะสมเปนการประสานโยชนไดอยางลงตัว ซ่ึง
ประเทศไทยควรนําเอาหลักการมีสวนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาปรับใชตามแนวทางของกฎหมายประเทศเยอรมันเกี่ยวกับการ
จัดการของเสียอันตราย ซ่ึงอาจสงผลดีตอการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไดอยางเหมาะสม 

3.1.6  กฎหมายประเทศญี่ปุน 
      ความเจริญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่กวาหนาอยางมากของประเทศญี่ปุนมา
พรอมความสูญเสียส่ิงแวดลอมทามกลางการพัฒนาประเทศในชวงป พ.ศ. 2498-2508 ประเทศ
ญี่ปุนประสบกับปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งดาน อากาศ น้ําเนาเสีย มลภาวะทางเสียง
ความสั่นสะเทือน ขยะสินคาทางเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟา เปน
ตน ถูกวิจารณวาเปนประเทศที่มีการใชทรัพยากรอยางไรประสิทธิภาพมากที่สุด62 นโยบายและการ
บังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 ประเทศญี่ปุนนําแนวทางของเศรษฐศาสตรมาใชแกไขปญหามลพิษ โดยเฉพาะ
มลพิษที่เกิดจากขยะสินคาเทคโนโลยีซ่ึงเปนขยะสินคาอันตรายดวยการใชหลักการมีสวนรวมปลูก
สรางจิตสํานึกของผูบริโภค และผูผลิต ไดมีสวนชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติกําหนดหนาที่
ใหกับผูผลิต และผูบริโภค ไดจัดการขยะเทคโนโลยีตามบทบาทของตน63 สรางรูปแบบการใช
ทรัพยากรหมุนเวียน (Recycle)  มีเปาหมายและวัตถุประสงคใหการลดปริมาณการใช การนํา
กลับมาใชอีก สรางสังคมในรูปแบบการใชหมุนเวียน (Recycle) กําหนดบทบาทภาระหนาที่ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสําหรับหนวยงานของรัฐ หนวยธุรกิจ และประชาชนทั่วไป พรอมจัดทํา
คูมือเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูมีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย  นอกจากมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อการควบคุมและกําจัดขยะเทคโนโลยีแลว รัฐบาลญี่ปุนยังไดกําหนดมาตรอื่น ๆ เพื่อ
สงเสริมระบบการจัดการขยะเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพโดยใชมาตรการทางภาษี เพื่อยกเวนภาษี
สําหรับสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของกับสถานที่ประกอบธุรกิจการนําของเสียมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) หรือกําหนดภาษีในอัตราพิเศษใหแกเจาของสถานประกอบธุรกิจการนําของเสียมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) นอกจากนี้ยังใชมาตรการดานการเงินสนับสนุนดวย เชน การชวยเหลือ
คาใชจายในการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมรวมทั้งการใหกูยืมเงิน เพื่อเปนทุนในการ
ประกอบธุรกิจการนําของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ใหเกิดประโยชนเพื่อตองการ
ควบคุมการเกิดของเสียอันตรายใหลดลง 

                                                 
62  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  เลมเดิม.  หนา 3. 

 63  แหลงเดิม.   
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   สําหรับการนําของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  ประเทศญี่ปุนไดมี
กฎหมายรองรับในการบังคับใชกฎหมาย และสงเสริมการใชหมุนเวียน (Recycle)  ในการสราง
รูปแบบการใชหมุนเวียน (Recycle) ใหเกิดขึ้นในสังคม สนับสนุนโครงสรางอุตสาหกรรมที่พัฒนา
ไปสูระบบ“3Rs”  คือ การหมุนเวียนใชใหม (Recycle) การลดปริมาณการใช (Reduce) การนํา
กลับมาใชอีก (Re-use)  สงเสริมการนําขยะอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)  สรางสังคมบนพื้นฐานการหมุนเวียน(Recycle ใชทรัพยากรธรรมชาติทามกลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศใหเติบโตลดการกอมลพิษควบคูกับการใชแบบยั่งยืนไมทําลายสิ่งแวดลอม 
กําหนดบทบาทหนาที่ใหกับทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรับผิดชอบรวมกันอยางชัดเจนเกิดสํานึกใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอมนําหลักเศรษฐศาสตรมาใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษ
ที่เกิดจากของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นนํากฎหมายที่เนนใชมาตรการดานเศรษฐศาสตร
สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมาเปนแนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
สําหรับกฎหมายของประเทศญี่ปุนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการนําขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส จะประกอบดวยกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

 1.  กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิ พ.ศ.2543 (Law for Promotion 
of Effective Utilization of Resources, 2000)  

   กฎหมายฉบับนี้ไดมีวัตถุประสงค ในการสงเสริมการลดปริมาณของเสีย การนํา
ของเสียมาใชซํ้า และการนําผลิตภัณฑที่ใชแลวมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) เปนวัตถุดิบ เพื่อ
สงเสริมการหมุนเวียน (Recycle) ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเริ่มบังคับใช
ในเดือน เมษายน 2544 ในกฎหมายฉบับนี้มีการนําเอากลไกที่จําเปนของกฎหมายมาใชในการ
สงเสริมการลดการเกิดของใชแลว และของเสียจากกระบวนการผลิต ปกปองสภาพแวดลอม 
สงเสริมการใชทรัพยากรที่หมุนเวียนใชใหม (Recycle)ได และสวนประกอบที่สามารถนํามาใชใหม
ได64 ซ่ึงเปนเงื่อนไขในการสงเสริมทั่วไป ตลอดจนการกําหนดนโยบายพื้นฐาน กําหนดความ
รับผิดชอบของภาคธุรกิจ ความรับผิดชอบของผูบริโภค ความรับผิดชอบของเจาพนักงานทองถ่ิน 
ภาคองคกรประชาชน  ในการสรางรูปแบบของสังคมการใชหมุนเวียน  (Recycle) ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 
       1)  นโยบายพื้นฐาน   
             รัฐมนตรีที่เกี่ยวของจะกําหนดนโยบายพื้นฐานสงเสริมการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ ลดการเกิดของสินคาใชแลว และของเสียจากกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ  
นโยบายพื้นฐานจะกําหนดจากเหตุการณส่ิงแวดลอมตาง ๆ เชน ระดับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช
                                                 
 64  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article 1 
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ทรัพยากรซึ่งสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ไดเพื่อใหเกิดการใชวัตถุดิบในการผลิต
สินคาอยางมีเหตุผล สงเสริมการใชผลิตภัณฑเปนระยะเวลานาน กําหนดความรับผิดชอบของภาค
ธุรกิจและความรับผิดชอบของผูบริโภค โดยสงเสริมใหผูดําเนินธุรกิจใชวัตถุดิบในการดําเนินธุรกิจ
อยางมีเหตุผลและพยายามใชทรัพยากรที่สามารถทําการหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ได  สวน
ผูบริโภคตองใหความรวมมือกับรัฐบาลและเจาพนักงานทองถ่ินและภาคธุรกิจ เพื่อใหการ
ดําเนินการตามนโยบายบรรลุวัตถุประสงคและพยายามใชผลิตภัณฑใหนานที่สุดและสามารถ
หมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ได 
       รัฐบาลและเจาหนาที่ทองถ่ินจะพยายามสงเสริมใหประชาชนเกิดความเขาใจ
และใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การตั้งกองทุนที่จําเปนเพื่อใชในการสงเสริมใหเกิด
ความมั่นคง สงเสริม การทําวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานการศึกษาและ
การประชาสัมพันธ65 
      2)  หลักเกณฑการตัดสินภาคธุรกิจที่ประหยัดทรัพยากร 
       รัฐมนตรีที่ เกี่ยวของจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการตัดสินโดยการ
กําหนดวิธีการตาง ๆ เชน  วิธีการลดการเกิดของสิ่งที่เหลือจากการผลิต การใชเทคโนโลยีในการ
ผลิต  การใชทรัพยากรและการสงเสริมการใชของเสียจากการผลิต และการนําของเสียไปใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  และถาหากตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปรสภาพหลักเกณฑการตัดสิน  
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของจะตองปรึกษากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมกอน  ในกรณีจําเปน
รัฐมนตรีอาจใหคําปรึกษาแกภาคธุรกิจเกี่ยวกับวิธีการลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ภาค
ธุรกิจจะตองสงแผนการลดการเกิดของเสียจากการผลิตในแตละป  ตามหลักเกณฑที่กําหนดใหกับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ซ่ึงถาหากอัตราการลดการเกิดของเสียจากการกระบวนผลิตไมตรงตาม
หลักเกณฑที่กําหนด รัฐมนตรีที่ เกี่ยวของกับภาคธุรกิจอาจใหคําแนะนําแกภาคธุรกิจนั้นให
ดําเนินการตามมาตรการที่แนะนํา  และประกาศใหกับสาธารณะไดทราบ  หากจําเปนเพื่อใหการเกดิ
ของเสียจากกระบวนการผลิตของภาคธุรกิจใหลดลงรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของอาจปรึกษากับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอมในการใชมาตรการที่เหมาะสมในการบําบัดของเสียใหลดลง66 
     นอกจากนี้ในกฎหมายไดกําหนดนิยามความหมายของ67“อุตสาหกรรมการใช
ทรัพยากร” หมายถึง  อุตสาหกรรมที่ถูกกําหนดตามคําสั่งของรัฐมนตรี ซ่ึงอุตสาหกรรมดังกลาว

                                                 
 65  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article 3-9 

 66  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article 10-14 

 67  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article  2 
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จะตองสามารถลดการเกิดส่ิงที่เหลือใชจากกระบวนการผลิต ซ่ึงจะชวยในการใชทรัพยากรที่เปน
วัตถุดิบและทรัพยากรที่สามารถแปรกลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     รัฐมนตรีที่เกี่ยวของจะกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการสงเสริมการหมุนเวียน
(Recycle)ใชทรัพยากร  หรือการนําสวนประกอบที่สามารถนํามาใช เปนวัตถุดิบซ้ํ าในอีก
อุตสาหกรรมหนึ่งใหกับภาคธุรกิจ  โดยพิจารณาในกรณีตาง ๆ เชน อัตราการหมุนเวียนใช
ทรัพยากร (Recycle)  เทคโนโลยีที่นํามาใชในกระบวนการผลิต  ตลอดจนใหคําแนะนําภาคธุรกิจ
ในกรณีจําเปนรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอาจจะกําหนดมาตรการกับภาคธุรกิจ  หากเห็นวาภาคธุรกิจที่ถูก
กําหนดไมหมุนเวียนใชทรัพยากร (Recycle) ในจํานวนที่เพียงพอตามที่กําหนดไวในมาตรา 15  
แมวาปริมาณจํานวนผลิตภัณฑของภาคธุรกิจจะตรงตามขอกําหนดตามคําส่ังของรัฐมนตรี68 
       3)  หลักเกณฑการตัดสินของภาคธุรกิจที่ผลิตภัณฑประหยัดทรัพยากร  
        การสงเสริมการลดการเกิดของเสียจากผลิตภัณฑที่ไดจากการประหยัด
ทรัพยากร รัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดการเกิดของเสียจากสินคาใชแลวใหกบัผูที่
ประกอบธุรกิจการผลิต ซอมแซม หรือผูขาย ผลิตภัณฑดังกลาว หลักเกณฑที่กําหนดจะระบุวิธีการ
ลดการเกิดของเสียจากผลิตภัณฑที่ไดประหยัดทรัพยากร เทคโนโลยีที่ใชในการลดการเกิดของเสีย
จากสินคาใชแลว  หลักเกณฑที่กําหนดอาจเปลี่ยนแปรสภาพไดหากมีเหตุการณเปลี่ยนแปรสภาพ
ไป  อยางไรก็ตามรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอาจใหคําแนะนําและกําหนดเงื่อนไขใหกับภาคธุรกิจในการ
ลดการเกิดของเสียจากผลิตภัณฑ  หากเห็นวาอัตราการลดการเกิดของเสียจากผลิตภัณฑยังไมลดลง
ตรงตามเกณฑที่กําหนดไว  แมวาปริมาณการผลิตจะตรงตามเกณฑที่กําหนดไวก็ตาม  หากไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดและไดประกาศใหกับสาธารณะทราบแลว69 

   สําหรับการสงเสริมการหมุนเวียนใชทรัพยากรซ้ํา (Recycle) ในการผลิตสินคา
และผลิตภัณฑ  รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑที่ชวยสงเสริมการใชทรัพยากรใหแกภาคธุรกิจที่ทํา
การผลิต ซอม ขาย ผลิตภัณฑ  ตาง ๆ เชน หลักเกณฑการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) เทคโนโลยีที่นําทรัพยากรกลับมาใชหมุนเวียน ตลอดจนใหคําแนะนําและคําปรึกษา
ใหแกภาคธุรกิจในการสงเสริมการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  และเงื่อนไขที่
กําหนดไวอาจเปลี่ยนแปรสภาพได  หากเห็นวาการสงเสริมการใชทรัพยากรนั้นไมตรงตาม
หลักเกณฑที่กําหนด  และอาจใชมาตรการที่จําเปนในการสงเสริมการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใช
ใหม (Recycle) สําหรับการกระบวนผลิตสินคาที่ เกิดจากการหมุนเวียนใชทรัพยากรใหเกิด

                                                 
 68  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article 15-17 

 69  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article 18-20 
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ประโยชน หากภาคธุรกิจไมปฏิบัติตามหลังจากที่ไดประกาศใหสาธารณะทราบแลว อาจกําหนด
มาตรการที่จําเปนใหกับภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลังจากไดคําส่ังจากรัฐสภา70 

    4)  การติดฉลากในผลิตภัณฑ 
      การสงเสริมการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) รัฐมนตรีจะกําหนด

มาตรฐานการติดฉลากในผลิตภัณฑ ดังนี้ 
    (1)  ติดฉลาก กําหนดการเก็บแยกโดยดูจากคุณภาพของวัสดุ และสวนประกอบ 

 (2)  วิธีการติดฉลาก ผูผลิต หรือขายสินคาซึ่งติดฉลากตามที่กําหนด  ตลอดจนถึง
ภาคธุรกิจที่ส่ังใหมีการผลิตเพื่อใชในธุรกิจของตน  หากจะตองติดฉลากตามที่รัฐมนตรีกําหนด และ
ภาคธุรกิจที่ตองติดฉลากตามคําสั่งของรัฐมนตรี ไมปฏิบัติติดฉลากตามที่กําหนด ภายหลังจากที่ได
ประกาศใหกับสาธารณะทราบแลว  รัฐมนตรีอาจใชมาตรการที่จําเปนสั่งใหภาคธุรกิจปฏิบัติ
หลังจากที่ไดรับคําส่ังจากรัฐสภา71 

  5)  หลักเกณฑตัดสินผลิตภัณฑการแปรสภาพทรัพยากรที่ถูกระบุ  
      การสงเสริมการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ในการผลิตสินคา

รัฐมนตรีอาจกําหนดหลักเกณฑใหกับผูผลิต หรือขายผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรสภาพ (รวมทั้งผูที่
ดําเนินการผลิต ซอมแซม หรือขาย ผลิตภัณฑ ตามคําสั่งของคณะรัฐมนตรี หรือผูใชผลิตภัณฑ
ดังกลาวเปนสวนประกอบ) มีหนาที่ใหความรวมมือและตองปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1)  เร่ืองเกี่ยวกับการรับ ผลิตภัณฑ ที่มาจากการแปรสภาพจากวัตถุดิบที่ใชแลว 
และวิธีการปฏิบัติ 

     (2)  เปาหมายของการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) และวิธีการ
ปฏิบัติ 

     (3)  การใชใบรับ และวิธีการออกใบรับผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําทรัพยากรมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) หากหนวยงานเทศบาลตองการใบรับ และเรื่องเกี่ยวกับการใหความ
รวมมือกับหนวยงานเทศบาล 

     (4) เกี่ยวกับการรับคืนผลิตภัณฑและการทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) 

   หลักเกณฑที่กําหนดจะระบุเงื่อนไขตาง ๆ เชน วิธีการรับคืน การเปลี่ยนแปรสภาพ
ทรัพยากร ระดับเทคโนโลยีที่นํามาใชในกระบวนการแปรสภาพ  การรับคืน และการกําจัดโดย
เทศบาล 

                                                 
 70  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article  21-23 

 71  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article  24-25 
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   สําหรับการรับคืน และการแปรสภาพของผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําทรัพยากรมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) นั้น  รัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหภาคธุรกิจที่ผลิตโดยกําหนดเงื่อนไข
การรับคืน และการแปรสภาพทรัพยากรที่ใชแลว ดังนี้72 

   (1)  การรับคืนและการแปรสภาพทรัพยากรตองเปนไปตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรา 
26 

   (2)  ผูที่รับคืนและแปรสภาพทรัพยากรจะตองมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
   (3)  ผูที่จะดําเนินการตองมีเครื่องมืออุปกรณในการอํานวยความสะดวก ณ สถานที่

ในการแปรสภาพทรัพยากรตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนด 
   (4)  ในกรณีที่มีผูดําเนินการมากกวา 2-3 หนวยงานที่ทําหนาที่ในการรับคืนและการ

แปรสภาพทรัพยากรจะตองดําเนินการตามนี้ 
    -  จะตองทําใหเกิดการแขงขันระหวางกันเพื่อใหเกิดความมั่นคง 
    -  ตองไมมีความยุติธรรมกับผลประโยชนของผูบริโภคและธุรกิจที่เกี่ยวของ 
   6)  คุณสมบัติผูขอรับใบอนุญาต การเปลี่ยนแปรสภาพทรัพยากร  การยกเลิกใบอนุญาต 
   สําหรับผูที่มีความประสงคจะดําเนินธุรกิจในการรับคืน และแปรสภาพทรัพยากร

กฎหมายกําหนดเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การเปลี่ยนแปรสภาพ การยกเลิกใบอนุญาตโดยผูที่
ตองการใบอนุญาตจะตองสงใบสมัคร และเอกสารตามคําส่ังของรัฐมนตรี ดังนี้ 

   (1)  ช่ือ และที่อยู หรือช่ือตัวแทนในกรณีที่เปนบริษัท 
   (2)  ชนิดของผลิตภัณฑที่มาจากการแปรสภาพทรัพยากร 
   (3)  เปาหมายการรับคืน และการแปรสภาพทรัพยากร 
   (4)  ผูที่ทําการรับคืน และแปรสภาพทรัพยากร ตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

สถานที่ในการรับคืน และนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) 
   (5)  วิธีการรับคืน และการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) 
  หากภาคธุรกิจที่ไดรับอนุญาตตองการ หรือมีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปรสภาพ

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 2-5 จะตองขออนุญาตจากรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได และหาก
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของเห็นวาภาคธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ก็อาจจะ
ยกเลิกใบอนุญาตนั้นได สําหรับมาตรการใหใบอนุญาตการรับคืนและการแปรสภาพทรัพยากรนี้
รัฐมนตรีอาจจะถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการการคาซึ่งคณะกรรมการการคาอาจใหความเห็น
ไดในเงื่อนไขเมื่อถูกรองขอ73 และเพื่อเปนการสงเสริมภาคธุรกิจในการทําหนาที่รับคืนและนํา

                                                 
 72  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article  26-27 

 73  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article  27-30 
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ทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนประสพผลสําเร็จ หากมีความจําเปน
รัฐมนตรีอาจใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกภาคธุรกิจนั้นได74 สําหรับอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
สงเสริมตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อสรางสังคมใหเขาสูสังคมการหมุนเวียน (Recycle)ใชประโยชนจาก
ทรัพยากร เพื่อพัฒนาไปสูระบบ 3R (reduction, reuse, recycling) ประกอบดวย75 

   1) ธุรกิจที่ตองใชทรัพยากรประหยัด (ลดของเสีย ใชวัตถุดิบอยางมีเหตุผล) 
ประกอบดวย กระดาษ เศษกระดาษ เหล็ก มวนเหล็ก หลอมทองแดง อุตสาหกรรมรถยนต 

   2) อุตสาหกรรมที่ตองนําทรัพยากรมาใชใหม ประกอบดวยอุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมทอ  พีวี ซี  อุตสาหกรรมผลิตถวยแกว  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องถายเอกสาร 
อุตสาหกรรมกอสราง 

   3 )  อุตสาหกรรมที่ส ง เสริมใหมีการนํ าทรัพยากรมาหมุน เวี ยนใช ใหม
(Recycle)ประกอบดวยอุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องเลนปาจิงโกะ อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร พี.ซี  

   4) อุตสาหกรรมที่สงเสริมใหนํามาใชใหม (สงเสริมใหมีการนําทรัพยากรมาใช
ใหม และแปรสภาพใหงายขึ้น) ประกอบดวย อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องถายเอกสาร 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาในบาน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 
อุตสาหกรรมอุปกรณทีใชแกส น้ํามัน อุตสาหกรรมเครื่องเลนปาจิงโกะ อุตสาหกรรมสุขภัณฑและ
ระบบครัว อุตสาหกรรมอุปกรณที่ใชถาน 

   5) อุตสาหกรรมที่ตองติดฉลากเพื่อชวยการเก็บ ประกอบดวย อุตสาหกรรมกลอง
ถายรูป อุตสาหกรรมผลิตเครื่องโทรศัพท อุตสาหกรรมผลิตจักรยาน อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ 
อุตสาหกรรมผลิตขวดแกว อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตถานไฟฟา 

   6) อุตสาหกรรมที่นําทรัพยากรมาใชใหม ประกอบดวย อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ
ไฟฟา และเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตของเลนไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร 

   7)  อุตสาหกรรมจากผลพลอยได (สงเสริมใหนําเอาผลพลอยไดจากผลิตภัณฑมา
เปนวัตถุดิบในการผลิต) ประกอบดวย ผงถานที่ไดมาจากการผลิตไฟฟา ดินและทราย กอน
คอนกรีต และยางมะตอย ไมที่ไดมาจากการกอสราง 

    กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ นําหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนมาปรับใชเปนแนวทางการสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรแบบยั่งยืน เกิดผล

                                                 
 74  Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000. Article 32 

 75  Ministry of Economy, Trade and Industry. Handbook on Resource Recycling Legislation and 
trends in 3R  No.16-20 
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คุมคา สรางความรับผิดชอบใหเกิดในสังคม ที่ตองชวยกันดูแล ปกปองสิ่งแวดลอม กําหนดบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบของผูผลิต  ผูบริโภค และภาครัฐ ดังนี้ 

   1)  ผูผลิต   
    หนาที่ 
      (1)  ผูผลิตตองใชวัสดุที่ไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิต  กําจัด

การเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต 
      (2)  นําผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตไปเปนวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตไดอีกครั้ง 
      (3)  ใชวัตถุดิบที่ใชแลวมาผลิตเปนวัตถุดิบในการผลิตภัณฑใหมและสงเสริม

การใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับธุรกิจดวย 
      (4)  จะตองใชทรัพยากรอยางมีเหตุผลและเปนระยะเวลานาน 

       ความรับผิดชอบ 
        (1)  กําหนดระดับความเหมาะสม ปริมาณจํานวนการใชทรัพยากรเปนวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต 
        (2)  ตองพยายามใชทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ได 
     (3)  สงเสริมการใชส่ิงที่เหลือจากกระบวนการผลิตทั้งหมดหรือบางสวนหรือผล
พลอยไดจากกระบวนการผลิต 
    2)  ผูบริโภค 
       ผูบริโภคมีหนาที่ ดังนี้ 
     (1)  ผูบริโภคตองพยายามใชผลิตภัณฑใหนานที่สุดเทาที่จะนานได 
     (2)  รวมมือรัฐบาล เจาหนาที่ทองถิ่น และภาคธุรกิจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
     (3)  ใชผลิตภัณฑที่สามารถหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ได 
     ความรับผิดชอบ 

    (1)  จะเปนสวนหนึ่งในสังคมที่จะทําหนาที่ในการประเมินภาคธุรกิจ 
    (2)  ใหความรวมมือในการใชผลิตภัณฑจากผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต 
    (3)  ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวนโยบายที่รัฐบาลหรือเทศบาลไดบัญญัติ   

กําหนดไว 
  รัฐบาลและองคกรทองถ่ิน 
  กฎหมายกําหนดใหรัฐบาลและองคกรทองถ่ินมีสวนชวยสงเสริมใหการใช

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย ปกปองสภาพแวดลอม สงเสริมใหเกิดการใช
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ทรัพยากรซึ่งสามารถหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ไดอยางมีประสิทธิผล สงเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอยางแข็งแรง ซ่ึงไดกําหนดภาระหนาที่ไว ดังนี้ 

 หนาที่ 
 กําหนดนโยบายพื้นฐานสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 

ลดการเกิดขึ้นของสินคาที่ใชแลวและผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต สงเสริมการใชสินคาจาก
ผลิตภัณฑผลพลอยไดของกระบวนการผลิต แสวงหาหนทางโดยการนํามาตรการกฎหมายมาใช
สงเสริมและใหคําแนะนะ  คําปรึกษา แกภาคธุรกิจ ตลอดจนสงเสริมการทําวิจัย และพัฒนา และ
เผยแพรผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   ความรับผิดชอบ 
   สําหรับความรับผิดชอบกําหนดไวโดยรวม ดังนี้ 
   1)  กําหนดหลักเกณฑความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและภาคเอกชนในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 
   2)  จัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการสงเสริมใชทรัพยากรใหมีประสิทธิผล เกิดความ

มั่นคง และมีประสิทธิภาพ 
   3)  ประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความเขาใจและใหความรวมมือในการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผานการศึกษา และการเผยแพรขาวสาร 
   4)  กําหนดความรับผิดชอบของเจาพนักงานทองถ่ินในการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพตามสภาพสังคมแตละทองถ่ินและตามสภาพทางการเงิน 
   5)  กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และประเภทของธุรกิจ อุตสาหกรรม  ที่จะใหการ

สงเสริม สนับสนุน เชน มาตรการทางภาษีสําหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 

   การที่กฎหมายกําหนดบทบาทหนาที่ และวางแนวทางการสงเสริมสนับสนุนให
เกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรในรูปแบบการใชหมุนเวียน (Recycle) ลดการเกิดมลพิษจาก
กระบวนการผลิต สนับสนุนการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตมาเปนวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวของ กําหนดมาตรฐานการติดฉลากใน
ผลิตภัณฑที่สามารถหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ได ตลอดจนสินคาที่ตองติดฉลาก และวิธีการติด
ฉลากในผลิตภัณฑหรือสินคาที่ตองทําการคัดแยก เชน กระปองอลูมิเนียม ขวดแกว เปนตน การ
กําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ ขององคกรที่จะทําหนาที่ในการรับคืนสินคาที่เกิดจากผลิตภัณฑที่ใช
แลว ที่กลาวโดยสรุป ดังนี้ 

   1)  จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
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   2)  จะมีสถานที่และเครื่องมืออุปกรณในการทํางานตามมาตรฐานที่รัฐมนตรี
กําหนด 

   3)  การดําเนินธุรกิจตองแขงขันกันดวยความเปนธรรมไมขัดกับผลประโยชน
ผูบริโภคและธุรกิจที่เกี่ยวของ 

   4)  กําหนดชนิด ประเภท วิธีการ ของผลิตภัณฑที่จะนํามาทําการหมุนเวียนใชใหม  
(Recycle)  

   5)  เปาหมายในการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เพื่อทําการผลิต
และชนิดผลิตภัณฑที่ไดจากการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) 

   สําหรับบทลงโทษภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายจะถูก
ลงโทษตามลําดับจากเบาไปหาหนัก โดยจะเริ่มจากมาตรการตักเตือน ใหคําแนะนํา ซ่ึงหลังจาก
ไดรับคําแนะนํา ตักเตือน แลวยังไมปฏิบัติตาม  มาตรการที่จะลงโทษตอไปจะเปนมาตรการทาง
สังคมประกาศใหกับสาธารณะชนไดรับทราบ หากไมปฏิบัติตามมาตรการตอไปจะเปนการบังคับ 
โดยกําหนดมาตรการใหปฏิบัติตาม หากยังคงฝาฝนอีกจะตองถูกลงโทษปรับไมเกิน 50,000 เยน 

  สําหรับเงื่อนไขเบ็ดเตล็ด จะเปนมาตรการดานการติดตามและตรวจสอบ หาก
รัฐมนตรีเห็นวาการใชทรัพยากรของภาคธุรกิจยังไมตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวตามเงื่อนไข ก็
อาจสั่งใหภาคธุรกิจสงรายงานเกี่ยวกับการใชทรัพยากรในกระบวน การผลิต หรือสงเจาพนักงาน
ของรัฐเขาไปทําการตรวจสอบในสํานักงาน โกดัง โรงงานของภาคธุรกิจ ที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
เพื่อตรวจสอบบัญชี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

   จากการศึกษาพบวา ประเทศญี่ปุนมีการบัญญัติกฎหมายออกมาเพื่อใชเปนการเฉพาะ
สําหรับสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อวางแนวทางหมุนเวียน (Recycle) ใช
ทรัพยากรใหเกิดขึ้นในสังคมของประเทศ กําหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่ใหการสงเสริม 
เปาหมายของการสงเสริม โดยภาครัฐเปนผูกําหนดนโยบาย วางแผนและบัญญัติกฎหมายที่
สนับสนุนภาคธุรกิจซ่ึงปฏิบัติตามแนวนโยบายของภาครัฐ  โดยนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใช
ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรธุรกิจ และประชาชน กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของรัฐ 
ภาคองคเอกชน และประชาชน นําเอาหลักการดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนกลไกลตลาดในการ
สงเสริม สรางแรงจูงใจใหกับผูผลิต และภาคเอกชนหันมาสนใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไป
พรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ส่ิงแวดลอมของประเทศไมถูกทําลาย  สรางสังคม
ใหเกิดการหมุนเวียน (Recycle) ใชประโยชนจากทรัพยากรสงเสริมใหภาคเอกชนนําเอาทรัพยากรที่
ผานกระบวนการผลิตแลวนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
อีกครั้ง ที่สําคัญและคือ การนําเอามาตรกําหนดใหผูผลิตตองทําการออกแบบผลิตภัณฑของตนให
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สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหม (Recycle) และการกําหนดอัตราสวนของวัตถุดิบที่ผูผลิตมี
หนาที่นําเอาผลิตภัณฑของตนที่มีผูเลิกใชงานแลว นํากลับมาเปนวัตถุดิบในการผลิตสําหรับการ
ผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะสงเสริมในทางออมใหผูผลิตตองทําการคิดคน ออกแบบ วิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนใหลดการกอใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑที่คิดคน พัฒนาจะเปน
ผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในดานความรับผิดชอบ  กฎหมายฉบับนี้ไดแบงความ
รับผิดชอบออกเปน 3 สวน คือ ภาคธุรกิจ ผูบริโภค และรัฐบาล ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ภาค
ธุรกิจตองวานแผนการใชวัตถุดิบอยางเหมาะสมมีเหตุผล และหมุนเวียนการใชวัตถุดิบ ผูบริโภคจะ
มีหนาที่ในการคัดแยกขยะ ใชผลิตภัณฑใหยาวนาน และใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และคําส่ังของเจาพนักงานมีองคเฉพาะที่ใชในการสงเสริม และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อาจกลาว
ไดวา แนวทางของประเทศญี่ปุนในการสรางสังคมของประเทศใหเปนสังคมของการหมุนเวียน
(Recycle)ใชประโยชนจากทรัพยากร นับวาเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับในการแกไขปญหา
มลพิษ โดยเฉพาะขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงของเสียอันตราย  นอกจากนี้ประเทศ
ญี่ปุนไดใชกฎหมายฉบับเปนพื้นฐานในการสงเสริมใหเกิดการนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนเพื่อสรางสังคมและสภาพแวดลอมที่
ดีของประเทศ และรองรับในการปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศญี่ปุนเปน
ภาคีอยู การวางโครงสรางของกฎหมายในแนวทางการสรางสังคมใหเกิดการหมุนเวียนใช
ประโยชนจากทรัพยากรนับเปนแนวทางที่เหมาะสมและสงผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศ ซ่ึง
ประเทศไทยควรที่จะไดนําเอาแนวนโยบายและมาตรการสงเสริมของกฎหมายมาประยุกตปรับใช
ในการสงเสริมใหเกิดการนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภายในประเทศมาหมุนเวียน
ใชใหเกิดประโยชน จะสงผลดีและประหยัดเงินงบประมาณของภาครัฐในการแกไขปญหามลพิษ
จากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ปญหาดานการสาธารณสุขของประเทศ ซ่ึงประเทศไทย
สามารถนําเอาหลักการมีสวนรวมของประชาชนที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาใชในการสงเสริมและนําไปใชเปนแนวทางในการ
สนับสนุนองคกรธุรกิจภายในประเทศไดอยางเหมาะสม 

2.   กฎหมายวาดวยการนําอุปกรณไฟฟาในบานกลับมาใชใหม (Home Appliance 
Recycling Law ค.ศ.2001) 

  กฎหมายฉบับนี้เปนความตองการของประเทศญี่ปุนที่จะสงเสริมใหเกิดการนําเอา
เครื่องใชไฟฟาภายในบานที่ทิ้งแลวกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนซ่ึง
เครื่องใชไฟฟาที่ใชแลวจะถูกเก็บโดยผูคาปลีกถึง 80% อีก 20% จะถูกเก็บโดยหนวยงานของ
เทศบาล ครึ่งหนึ่งของเครื่องใชไฟฟาที่ใชแลวจะถูกทิ้งไปที่กองขยะโดยไมมีการอัด อีกครึ่งหนึ่งจะ
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ถูกทําลายหรืออัด สวนที่เปนโลหะจะถูกคัดแยกออกมากอน  แตขณะที่สวนประกอบของเครื่องใช 
ไฟฟาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติถูกทิ้งไปเลยโดยไมมีการนํากลับมาใชอีก76  ซ่ึงแผนผังแสดงการ
เดินทางของเครื่องใชไฟฟาที่ถูกกําจัดแลว ดังนี้ 

 
การเดินทางของเครื่องใชไฟฟาที่ถูกกําจดัแลว (ทีวี, ตูเย็น, เครื่องปรบัอากาศ และเครื่องซักผา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : Ministry of International Trade and Industry  

   
  จึงจําเปนตองลดปริมาณขยะและนําวัสดุที่มีประโยชนบางสวนมาหมุนเวียนใชใหม 

(Recycle) สราง “เศรษฐกิจที่ไมมีชองโหว” วัสดุที่ใชแลวสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได การนํา
ทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จึงมีความจําเปนเรงดวน และเปนระบบภายใตขอบังคับที่
มีผลใชกับผูผลิต และผูคาปลีก คือ การใชทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอยางสมเหตุ สมผล และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไมลายสิ่งแวดลอม สําหรับวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ คือ การใช
มาตรการในการเก็บอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน แลวนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
กําหนดหนาที่ของผูคาปลีก ผูผลิต และผูนําเขา มาตรการการใชทรัพยากรธรรมชาติ การกําจัดขยะ 
ซ่ึงจะทําใหเกิดการอนุรักษส่ิงแวดลอม สงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงซากอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาที่ตองนํากลับมาใชใหมตามคําส่ังของรัฐบาลจะตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้  

  -  เทศบาลไมสามารถกําจัดได 
                                                 
 76  Ministry of Economy, Trade and Industry. Handbook on Resource Recycling Legislation and 
trends in 3R  No.1 

ผูบริโภค 
600,000 ตัน 

เทศบาล 
240,000 ตัน 

     พอคาปลีก 
   480,000 ตนั 

ภาคธุรกิจที่ทาํการ 
กําจัดของเสีย 
360,000 ตัน 

ทิ้งที่บอขยะโดยไมมีการแยก 

ทิ้งหลังจากแยกและ 

นําสวนประกอบที่เปน 
เหล็กคืนมา 
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  -  ประกอบไปดวยวัสดุที่ยังใชประโยชนได และสามารถนํากลับมาใชใหมได 
  -  ไดรับการออกแบบ และเลือกใชวัสดุที่งายตอการนํากลับมาใชใหม 
เพื่อใหเกิดความชัดเจน ขอบเขตบังคับใช  กฎหมายไดกําหนดนิยามความหมายของ 

“การหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ” ของอุปกรณไฟฟา ดังนี้77 
1)  การแยกสวนประกอบและ /หรือวัสดุของอุปกรณไฟฟาและนํามาใช เปน

สวนประกอบหรือวัตถุดิบในการทําสินคาใหม 
2)  การแยกสวนประกอบหรือวัสดุของอุปกรณไฟฟา  การหมุนเวียนใชใหม  

(Recycle) และสงตอไปใหผูผลิตโดยคิด หรือไมคิดคาใชจาย 
3)  อุปกรณไฟฟา หมายถึง เครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณที่ใชในชีวิตประจําวันและอยู

ภายใตคําส่ังของรัฐบาล ดังนี้ 
 (1)  เปนอุปกรณที่ยากแกการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  ตามที่กําหนดความ

เหมาะสมดานอุปกรณ และเทคโนโลยีจากสํานักเทศบาล 
 (2)  เปนอุปกรณที่จําเปนตองมีการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  และเปนอุปกรณ

ที่คาดวาจะไมกอใหเกิดขอจํากัดดานการเงิน (ในการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) 
 (3) เปนอุปกรณที่มีการออกแบบ การใชสวนประกอบ และวัตถุดิบที่สําคัญในการ

หมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
 (4) เปนอุปกรณที่งายตอการเก็บโดยผูคาปลีก  ที่ทําการหมุนเวียนใชใหม  

(Recycle)อุปกรณไฟฟาดังกลาว 
4)  “ซากอุปกรณไฟฟาในบาน” หมายถึง อุปกรณไฟฟาที่เฉพาะเจาะจงที่กลายเปน

ของเสียทั่วไป 
5)  “การผลิต”  อุปกรณไฟฟา มีความหมาย ดังตอไปนี้ 
 (1)  การผลิตอุปกรณไฟฟา (ยกเวนการผลิตจากผูอ่ืนที่ไมไดเปนประชาชนใน

ประเทศ) 
 (2)  การนําเขาอุปกรณไฟฟา (ยกเวนการนําเขาโดยผูอ่ืน) 
สําหรับความรับผิดตามกฎหมายฉบับแบงความรับผิดออกเปน 3 สวน คือ  

1)  ความรับผิดชอบของผูผลิต78  
  ผูผลิตตองพยามลดการใชวัตถุดิบ และลดของเสียจากกระบวนการผลิต 

ออกแบบอุปกรณใหงายตอการซอมแซมและสะดวกในการทํางาน ลดคาใชในการนําอุปกรณไฟฟา

                                                 
 77  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 2 
 78  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 4 
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มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ออกแบบอุปกรณไฟฟาใหงายตอการนํามาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) 

2)  ความรับผิดชอบของผูคาปลีก79  
      ผูคาปลีกเครื่องใชไฟฟาตองใหขอมูลท่ีจําเปนแกผูบริโภคในการใชอุปกรณ
ใหยาวนานยิ่งขึ้น  และตองใหความรวมมือกับผูบริโภคในการกําจัดของเสียใหเหมาะสมผูคาปลีก 
    3)  ความรับผิดชอบของผูบริโภค และความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ80 
      ผูบริโภคตองพยายามลดปริมาณขยะที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา และตองสง
อุปกรณที่ เ ลิ กใช แล ว ให แก ผู เ ก็บรวบรวมหรือส งไปยั ง ผู ที่ ทํ าการหมุน เวี ยนใช ใหม  
(Recycle)โดยตรง โดยตองเสียคาใชจายตามที่กําหนดไว 
    4)  ความรับผิดชอบของรัฐบาล81 
      รัฐบาลตองสงเสริมการเก็บรวบรวม การจัดระบบ การใชขอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณไฟฟา สงเสริมการทําวิจัย และการพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การขนสง การหมุนเวียน
(Recycle ใช ของเสียจากอุปกรณไฟฟาใหม รัฐบาลตองเผยแพรผลการวิจัยและการพัฒนา จัดหา
ขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการหมุนเวียนใช (Recycle) ของเสียจากอุปกรณไฟฟา และเพื่อสงเสริมให
เกิดความรวมมือจากภาคธุรกิจและผูบริโภค  รัฐบาลตองพยายามสงเสริมความเขาใจประชาชนใน
การเก็บรวบรวม การขนสง และการหมุนเวียนใชใหม (Recycle) โดยผานกิจกรรมทางดาน
การศึกษา และการประชาสัมพันธ  สําหรับราชการสวนทองถ่ินตองสงเสริมใหเกิดการรวบรวม การ
ขนสง และการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ตามนโยบายของรัฐบาล82 
  นอกจากความรับผิดชอบแลว  กฎหมายยังไดกําหนดหนาที่ของผูคาปลีก ผูบริโภค 
และสวนราชการทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาที่ตองปฏิบัติไว ดังนี้ 
  ผูคาปลีก83 
    (1)  ตองรับอุปกรณไฟฟาที่ใชแลวคืน ใน 2 กรณี ดังนี้ 

-  เมื่อผูคาปลีกเปนผูขายอุปกรณไฟฟาเอง 
-  เมื่อผูคาปลีกขายใหกบผูที่ทําหนาที่ขายอุปกรณไฟฟานั้นใหกับลูกคา 

                                                 
 79  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 5 

 80  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 6 

 81  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 7 
 82  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 8 

 83  Ministry of Economy, Trade and Industry. Handbook on Resource Recycling Legislation and 
trends in 3R  No.3 
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(2)  เมื่อรับคืนอุปกรณไฟฟาแลว ตองทําการขนยายอุปกรณไฟฟาที่รับคืนนั้นไป
สงใหแกผูผลิต หรือผูนําเขาที่เกี่ยวของ  ในกรณีที่ไมทราบชื่อผูผลิต หรือผูนําเขา ตองนําไปสงมอบ
ใหกับหนวยงานอิสระ 
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แผนผังแสดงการทํางาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ท่ีมา  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  (2548).  มาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุนเก่ียวกับการ

ควบคุมและกําจัดเทคโนโลยี (รายงานการศึกษาวิจัย).  หนา 30. 
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2)  ผูบริโภค   
  (1)  ผูบริโภคตองใหความรวมมือในการสงอุปกรณไฟฟาที่ใชแลวกลับคืนไปยัง 

ผูขาย 
(2)  ผูบริโภคตองรับผิดชอบคาใชจายในการขนสงและการหมุนเวียนใชใหม 

(Recycle)หรือการแปร สภาพ 
  3)  สํานักงานเทศบาลผูผลิตสินคาหรือผูนําเขาสินคา   

   มีหนาที่ขนสงอุปกรณไฟฟาที่รับคืนไปยังผูทําหนาที่ประกอบธุรกิจรับนํา
อุปกรณไฟฟาไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 

    สําหรับขอบเขตของกฎหมายการนําเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมาหมุนเวียนใช
ใหม (Recycle) จะใชบังคับสําหรับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน 
ตูเย็น และเครื่องซักผา แนวทางการกําจัดตามกฎหมายมี 2 วิธี คือ การทําของเสีย “ใหเปนผลิตภัณฑ
หมุนเวียนใชใหม (Recycle)” และ “การสะสมความรอน”  นอกจากนี้ “การทําใหเปนผลิตภัณฑ 
หมุนเวียนใชใหม (Recycle)” ยังแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ “การหมุนเวียนใชใหม (Recycle) 
วัสดุ” เปนการใชประโยชนจากสวนประกอบของวัสดุในสภาพของวัสดุนั้นเอง กับ “การหมุนเวียน
ใชใหม (Recycle)ทางเคมี” เปนการใชประโยชนหลังจากที่ไดผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แลว สวน “การสะสมความรอน” คือ ช้ินสวนที่ทําการคัดแยกออกมาจากสิ่งที่เปนของเสียและสวน
ของวัสดุที่ไมไดนําไปทําเปนผลิตภัณฑหมุนเวียนใชใหม (Recycle) แลวนํามาใชประโยชนเพื่อการ
เผาไหม หรือใชส่ิงที่มีคุณสมบัติดังกลาวในการรับความรอน84  

สวนมาตรฐานการทําใหเปนผลิตภัณฑหมุนเวียนใชใหม (Recycle) (อัตราการหมุนเวียนใช
ใหม (Recycle)ช้ินสวนและ วัสดุ บทบัญญัติการปฏิบัติตามกฎหมายการนําเครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือนมาทําการหมุนเวียนใชใหม (Recycle)) เปนดังนี้ 

  อัตราการทําใหเปนผลิตภัณฑรีไซเคิล = ปริมาณชิ้นสวนและวัสดุที่ทําเปนผลิตภัณฑรีไซเคิล 
                                                     ปริมาณของของเสียที่เปนอุปกรณใชภายในทันทีที่รับคืน 

1)   โทรทัศน                     55% ขึ้นไป 
2)   ตูเย็น   50% ขึ้นไป  
3)   เครื่องซักผา  50% ขึ้นไป 
4)   เครื่องปรับอากาศ 60% ขึ้นไป 

 
 

                                                 
 84  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ.  (2548).  เลมเดิม.  หนา 30-31. 
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การนําอุปกรณไฟฟาในบานมาหมุนเวยีนใชใหม  (Recycle) ตามกฎหมายสามารถแสดงได ดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Ministry of International Trade and Industry  

แผนภูมิ : การบังคับใชกฎหมายวาดวยการนําอุปกรณไฟฟาในบานมาแปรสภาพใชใหม 

ผูท้ิง 
(44 ลานหลังคาเรือน , อุปกรณไฟฟา 18 ลานชิ้น/ป) 

การกําจัดทีเ่หมาะสม 
คาใชจายในการเก็บและการแปรสภาพการใชใหม 

ขอบังคับในการรับคืน 
1) อุปกรณที่ขายโดยผูคาปลีก 
2) อุปกรณที่ผูคาปลีกตองรับคืน 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับในการขนสง 

ผูคาปลีก 
ผูคาเครื่องอุปกรณไฟฟา  80,000  ราย 

(รายใหญ  5,500  ราย) 

จุดรับคืนที่ระบุไว 

                      ขอบังคับในการรับคืน 
1) ไมมีหนวยใดรับผิดชอบ 
 
2)   SMES จางบุคคลภายนอก 
      องคกรที่กําหนด 

       คาธรรมเนียมการแปรสภาพใหม 
       (ผูผลิตอุปกรณไฟฟารายใหญ) 
เครื่องปรับอากาศ :  3,675 เยน             TVS : 2,835 เยน 
ตูเย็น : 4,830 เยน เครื่องซักผา : 2,520 เยน 

 

จุดรับคืน 380 จุด 
โรงงานแปรสภาพ  

41 แหง

 

ผูผลิต 
ผูนําเขา 

อุปกรณที่ผลิตหรือ 
นําเขาดวยตนเอง 

ขอบังคับในการแปรสภาพกลับมาใชใหม
และอัตราคาธรรมเนียมในการแปรสภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

 

เจาหนาที ่
ทองถ่ิน 

 

แจกจายและ 
ทําการสง

 แถลงการณ 
เพื่อใหแนใจ 

ในการขนสงตอ 

 

เจาหนาที ่
ทองถ่ิน 

 

ดูแลการ 
ปฏิบัติงาน 

การเก็บ 
และ 

การขนสง 

การกําจัด
ของเสีย 

แปรสภาพ 
มาใชใหม 
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 กฎหมายฉบับนี้จะกําหนดหนาที่และคุณสมบัติของผูนําอุปกรณเครื่องใชไฟฟามา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ไว ดังนี้85 

  1)  ผูผลิต 
    เมื่อผูผลิตวางแผน (หรือเมื่อมอบหมายใหผูอ่ืนทําแทน) จะทําการนําอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟามาหมุนเวียนใชใหม จะตองไดรับอนุญาตจากสวนราชการที่เกี่ยวของกอน และตอง
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  -  จะตองผานคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
  -  จะตองมีเครื่องมือและพื้นที่สําหรับการนําอุปกรณเครื่องใชไฟฟามาหมุนเวียน 

ใชใหม  (Recycle) 
  -  จะตองยื่นใบสมัครและแสดงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ช่ือบริษัท ที่อยู ช่ือตัวแทน

บริษัท 
  -  ช่ือตัวแทน เครื่องมือ สถานที่สําหรับการคัดแยก วัสดุอุปกรณ 

   2)  บุคคลอื่นที่ภาครัฐเชื่อวามีความสามารถที่จะทําการคัดแยกอุปกรณไฟฟาเพื่อนํา
หมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  กฎหมายจะเปดโอกาสใหสมัครไดที่กระทรวง และหลังจากที่ไดทํา
การคัดเลือกแลว จะประกาศรายชื่อ ที่อยู ของเอกชน บริษัท ที่ไดรับการคัดเลือกใหกับสาธารณะชน
ไดรับทราบ และผูที่ไดรับการคัดเลือก มีหนาที่ ดังนี้86   

    (1)  เมื่อไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการเก็บรวบรวมของเสียแลว กรณีที่ปริมาณ
ของเสียมีจํานวนมากเกินกวาจะเก็บได จะตองนําของเสียนั้นหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) 

    (2)  ผูที่ไดรับคัดเลือกจะนําของเสียมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  กรณีที่ผูผลิต
ไมตองการ หรือไมสามารถทํานําของเสียไปทําการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  

    (3)  กรณีที่เทศบาล หรือผูบริโภคไมสามารถขนสงของเสียไปยังผูผลิตได ผูที่
ไดรับคัดเลือกตองทําหนาที่ขนสงของเสีย ซ่ึงรวบรวมโดยเทศบาลหรือผูบริโภคไป ณ สถานที่ทํา
การเพื่อคัดแยกและนําไปหมุนเวียนใชใหม   

   (4)  ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองทําการกําจัด การเก็บรวบรวม ขนสง และการนําของ
เสียจากอุปกรณมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) พรอมเผยแพรใหสาธารณะชนรับรูเพื่อใหการกําจัด 
การเก็บรวบรวม การขนสง เปนไปอยางเรียบรอย 

                                                 
 85  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 23 
 86  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 33 
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   (5)  ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองสอบถามขอมูลจากผูทิ้งอุปกรณไฟฟา เทศบาล หรือ
องคกรอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การขนสง เพื่อนําเอาอุปกรณไฟฟากลับไปหมุนเวียนใชใหม  
(Recycle) 

     ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่ในการคัดแยก ตองกําหนดกฎระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับนําของเสียกลับไปหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) วิธีการคํานวณคาธรรมเนียม และ
เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอสวนราชการเพื่อขออนุมัติ 87 ดังนี้ 

     1)  แสดงวิธีการหมุนเวียนใชใหม (Recycle) และวิธีการคํานวณคาธรรมเนียมตามที่
ระบุอยางชัดเจน และเหมาะสม 

   2)  แสดงความรับผิดชอบของผูที่ไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสม 
   3)  ตองมีความเปนธรรมตอทุกฝาย 
   4)  ตองไมมีการกระทําใด ๆ ที่เปนอันตรายตอธุรกิจ และประชาชน ลูกคา 
   ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่จะตองเตรียมแผนการทางธุรกิจ งบประมาณ

รายรับ-รายจาย ที่เกี่ยวของกับทําธุรกิจการนําของเสียไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหกับ สวน
ราชการที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมทั้งรายงานประจําป และคําแถลงการณ เพื่อขออนุมัติ 

    กรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกไมสามารถที่จะนําเอาวัสดุอุปกรณไฟฟาไปทําการ
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ตามที่กําหนดแลว สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาได  แตผูที่ไดรับการ
คัดเลือกไมสามารถจะพักการทํางาน หรือยกเลิกสัญญากอน โดยไมไดรับอนุญาตจากสวนราชการ
และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินประกอบธุรกิจดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม สวน
ราชการอาจกําหนดใหผูที่ไดรับการคัดเลือก สงรายงาน หรือสถานะทางทรัพยสิน ที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนําของเสียไปหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) หรือสงเจาหนาที่เขาไป
ตรวจสอบการทํางาน และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สมุดบัญชีได88 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 87  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 34-35 
 88  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 37-39 
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ขั้นตอนการใหความชวยเหลือภายใตกฎหมายการกําจัดของเสีย (Flow under the waste 

Management Law)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ท่ีมา : Ministry of Economy, White Paper on Recycling –Oriented Society (2002) 

 
 

 

รัฐบาลแหงชาต ิ

- กําหนดนโยบาย
พื้นฐาน 

- ตั้งหลักเกณฑการ
กําจัดของเสีย 

- ตั้งหลักเกณฑ หรือส่ัง
อํานวยความสะดวก
ในการกําจัด 

- ตั้งเกณฑในการมอบ
ความรับผิดชอบ 

- พัฒนาทางเทคโนโลยี 
รวบรวมขอมลู 

 

ที่ทําการเจาหนาที่

(เมืองที่ศนูยสุขภาพ
สาธารณะตั้งอยู) 

- กําหนดแผนการ
กําจัดของเสีย 

- ออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งศูนยการ
กําจัดของเสีย 

- ออกใบอนุญาตให
ภาคธุรกิจที่ทาํการ
กําจัดของเสีย 

- ออกคาํสั่งตาม
นโยบาย 

 

ผูทิ้ง 
(ประชาชน    
และภาคธุรกิจ) 

- รวมมือกบั
เทศบาล 

- ปองกันการ  
เกิดของเสีย 

- ลดปริมาณ  
ของเสีย 

ใหคํา 
แนะนํา 

ใหคํา 
แนะนํา 

เทศบาล

รับผิดชอบกําจัดของ
เสียจากครัวเรือน 

- กําหนดแผนการ
กําจัดของเสียจาก
ครัวเรือน 

- วิธีการจัดการของ
เสียจากครัวเรือน 

- แนะนาํธุรกิจที่มี
การทิ้งของเสีย
จํานวนมากใหมี
แผนการลดการ 
เกิดของเสีย 

- ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับนโยบาย 

การจัดการโดยตรง 

ทิ้ง มอบ 
หมาย 

ผูทําสัญญา 

ใหใบอนุญาต 

ทิ้ง 

ภาคธุรกิจ 
ทําการกําจัด 
ของเสียทีไ่ด 
รับอนุญาต 

ใหคําแนะนํา, ดแูล 
และคําสั่ง 

ภาคธุรกิจที่ไดรับอนุญาต

ใหใบอนุญาต,  
แนะนาํ, ดูแล 

ศูนยการกําจดัของเสีย 

ทิ้ง 

มอบอํานาจ
การกําจัด 

มอบอํานาจการกาํจัด 

ธุรกิจที่ทิ้งของเสียอุตสาหกรรม

- วางแผนการลดของเสียใหธุรกิจที่ทิ้ง  
ของเสียเปนจํานวนมาก 

- ปองกันการเกิดของเสีย 

- ลดปริมาณของเสีย 

- ย่ืนแผนการ 

- มอบอํานาจการกาํจัดของเสียตามเกณฑ
การมอบอํานาจ 

ใหความชวยเหลือดานการเงินในการจัดตั้ง
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นอกการนําซากเครื่องใชไฟฟากลับไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) โดยผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและอนุญาตจากสวนราชการแลว กฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดใหผูผลิตมีหนาที่ในการเก็บ
รวบรวมอุปกรณไฟฟาที่ตนเปนผูผลิตขึ้น และตองทําการแปรสภาพโดยวิธีการที่ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม89 นับไดวาเปนบทบาทของกฎหมายในการนําเอาหลักการมีสวนรวมและมาตรการดาน
เศรษฐศาสตรมาปรับใชเปนแนวทางในการแกไขปญหามลพิษจากขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และประสานประโยชนระหวางผูที่ไดรับประโยชนจากสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองมีหนาที่
ในการปกปองดูแลสิ่งแวดลอม  และตองมีหนาที่ในการชวยภาครัฐในการแกไขมลพิษที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑหรือการประกอบธุรกิจของตน อีกสวนหนึ่งภาครัฐจะสงเสริมใหภาคเอกชนซึ่งมีความ
พรอมในการทําธุรกิจดานสิ่งแวดลอมเขามารับทําหนาที่แทนภาครัฐโดยการสนับสนุนจากสวน
ราชการใหภาคเอกชนไดลงทุนทําธุรกิจการกําจัดของเสีย และนําวัสดุไปหมุนเวียนใชใหมใหเกิด
ประโยชนสงผลดีตอภาครัฐในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ประหยัดงบประมาณ สําหรับผูบริโภค
ซ่ึงเปนผูกอใหเกิดของเสีย กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหกับผูบริโภคตองมีสวนรวมในการชําระ
คาธรรมเนียมการกําจัดของเสียใหแกหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกําจัดเพื่อสรางสํานึกและความ
รับผิดชอบในการมีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอม และเปนธรรมตอผูที่ไมใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
เกินสวนนับวาเปนความเหมาะสมสําหรับผูที่กอมลพิษใหแกส่ิงแวดลอมของประเทศ 

  จากการศึกษาพบวา กฎหมายฉบับนี้กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
องคกรในสังคมที่เกี่ยวของไดรวมมือกันที่จะสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา
ทามกลางพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม รักษาสิ่งแวดลอม ใหโอกาสกับองคกรเอกชนได
มีบทบาทหนาที่ในการนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  สงเสริมการประกอบธุรกิจ
ดานรักษาสิ่งแวดลอม ดูแลส่ิงแวดลอม นําหลักการมีสวนรวมของประชาชนมาใชเปนแนวทางการ
สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายสงผลดีในทางเศรษฐกิจ
สงเสริมใหเกิดการใชหมุนเวียน (Recycle)ได เพื่อแกไขปญหาของเสียจากภาคธุรกิจ และจากภาค
ครัวเรือน สงเสริมอุตสาหกรรมที่ไมสรางปญหาดานมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม กําหนดภาระหนาที่
ความรับผิดชอบใหองคกรธุรกิจการผลิต และที่เกี่ยวของกับธุรกิจการผลิต กําหนดหลักเกณฑการ
สงเสริมใหองคกรธุรกิจใชวัตถุดิบที่มาจากการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ลดการเกิด ควบคุมการ
เพิ่มขึ้นของเสียจากแหลงกําหนด สงเสริมการใชผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสม ลดปญหามลพิษตอ
ส่ิงแวดลอม เกิดผลดีในระบบเศรษฐกิจ  สงเสริมการจัดการของเสียอยางเหมาะสม ปองกันการ
เกิดขึ้นของขยะเทคโนโลยี โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนทั้งในดานการเงิน ตลอดจนถึงการจัดการ
อํานวยความสะดวกใหกับภาคธุรกิจที่อยูภายใตของกฎหมาย โดยกําหนดภาระหนาที่ความ
                                                 
 89  Home Appliance Recycling Law 2001, Article 17-18 
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รับผิดชอบใหกับองคกรที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ แบงออกเปน ภาคธุรกิจ ประชาชนหรือผูบริโภค และ
สวนราชการ แตละภาคสวนมีหนาที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายกําหนดไว  นอกจากนี้แลวรัฐบาลยัง
ไดจัดใหมีแผนการไวคอยใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษสําหรับภาคธุรกิจที่อยูในเงื่อนไขตามที่
กฎหมายกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายไดบรรลุถึงวัตถุประสงค ในกฎหมายฉบับนี้แบง
ประเภทของเสียที่ จะถูกดํ า เนินการตามกฎหมายออกเปน  2  ประเภท  คือ  ของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม และของเสียจากภาคครัวเรือน  การที่แบงแยกประเภทของเสียดังกลาวทําใหเกิด
ความชัดเจนตอการสงเสริมในรูปแบบที่เหมาะสมตอภาคธุรกิจ การวางแผนการจัดการ และการใช
ประโยชนจากของเสียใหเกิดความคุมทางเศรษฐกิจ เกิดผลดีตอส่ิงแวดลอม ตามแนวทางการ
สงเสริมที่รัฐบาลไดใชหลักการมีสวนรวม แบงภาระหนาที่การจัดการของเสียของสวนราชการได
เปนอยางดี เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในการใชประโยชนจากของเสีย กําหนดมาตรการและ
องคกรที่รับผิดชอบไวเปนการเฉพาะที่มีบทบาทในการสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากของเสีย
อันเปนการสนับสนุนที่จะพัฒนาสงเสริมใหเกิดการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดมาจาก
การหมุนเวียนใชใหม (Recycle)ใหเกิดในสังคมของประเทศ เพื่อการรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของ
ประเทศทามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญรุงเรือง ซ่ึงเปนแนวทางการจัดการที่
ประเทศไทยนาจะนําเอามาเปนแบบอยางในการใชสงเสริมการประกอบธุรกิจการนําขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  ใหเกิดขึ้นภายในประเทศเนื่องจากปจจุบัน
การประกอบธุรกิจดานนี้ภายในประเทศไทยยังบริการไมคลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สงผลใหการ
กําจัดขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยไมไดรับการแกไขอยางถูกวิธี สําหรับ
ขอดีของกฎหมายการสงเสริมการนําเครื่องใชภายในบานมาหมุนเวียนใชใหมของประเทศญี่ปุน คือ
การกําหนดหนา ความรับผิดชอบ ของทุกภาคสวนไดเขามามีหนาที่ในการรวมกันแกไขปญหาขยะ
อุปกรณไฟฟา เชน การกําหนดใหผูผลิตมีหนาที่ตองรับคืนผลิตภัณฑของตน เปนตน ในขณะที่
ประเทศไทยไมมีมาตรเชนนี้ ควรที่ประเทศไทยจะไดนํามาตรการของกฎหมายฉบับนี้มาประยุกต
ปรับใชในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมของประเทศไดอีกแนวทางหนึ่ง 
 
3.2  กฎหมายประเทศไทย 
 จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสงผลใหปริมาณจํานวนของเสียอันตรายมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นตามทิศทางการพัฒนา  จากการคาดการณของกรมควบคุมมลพิษไดประมาณของ
เสียอันตรายใน พ.ศ. 2545  มีประมาณ 1.7 ลานตัน เปนตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นประมาณรอยละ 3-5 
จากปริมาณของเสียอันตรายใน พ.ศ. 2544  แบงเปนของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมจํานวน 
1.4 ลานตัน เกิดจากภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือประมาณรอยละ 
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66 สวนอีกจํานวน 0.38 ลานตัน เปนของเสียอันตรายจากชุมชน90 ในขณะที่ปริมาณของเสียอันตราย
จากชุมชนใน ป 254891 มีประมาณ 0.40 ลานตัน ใกลเคียงกับ ป 2547 โดยของเสียอันตรายจาก
ชุมชนกวารอยละ 34 ยังคงเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบมากไดแก น้ํามันหลอล่ืน
ใชแลวแบตเตอรี่รถยนต ถานไฟฉาย และหลอดไฟฟูลออเรสเซนต โดยมีแหลงกําเนิดที่สําคัญจากอู
ซอม  รถบานเรือน  สถานบริการน้ํามัน ขณะที่แนวโนมของเสียอันตรายชุมชนป 2549 คาดวายังคง
มีประมาณใกลเคียงกับป 2548 นอกจากปริมาณที่คาดการณวาจะเพิ่มมากขึ้นแลวองคประกอบของ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เปลี่ยนแปรสภาพไป คือ มีความหลากหลายและมีความยากตอ
การจัดการยิ่งขึ้นดวย 
  สําหรับประเทศไทยนับวันขยะเทคโนโลยีจะมีมากขึ้นทุกทีไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟาตาง  ๆ  หากไมมีมาตรการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาวที่ชัดเจน
และเปนธรรมเสียแตเนิ่น ๆ อาจทําใหกลายเปนสุสานขยะเทคโนโลยีภายในเวลาไมเกิน 10 ป
ขางหนานี้   จึงจําเปนตองนํามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใชบริหารจัดการอยางเรงดวน เพื่อ
ควบคุม แกไขปญหา และปองกันมลพิษที่เกิดจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนของ
เสียอันตรายจากแหลงกําเนิดใหลดนอยลง  
  สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะของประเทศไทยอยูในกฎหมายหลายฉบับ 
และในที่นี้จะศึกษาเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ให
อํานาจแกองคกรของรัฐมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ ดังนี้ 

3.2.1  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 253592 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนกฎหมายแมบท
ที่เกี่ยวกับการปองกันรักษาสภาพแวดลอม การจัดการมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
สําหรับแนวความคิดที่นํามาใชเปนมาตรการสงเสริมในเชิงนโยบาย คือ การใหโอกาสแกองคกร
เอกชน และประชาชนไดมีสวนรวมแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมมากขึ้น สําหรับสวนที่
เกี่ยวของกับขยะของเสียอันตรายไดกําหนดไวในกฎหมายที่สําคัญ ดังนี้ 
     1)  หนาท่ีของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ 
    หลังจากไดมีประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหลงกําเนิดการปลอยทิ้ง
ของเสียหรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสูส่ิงแวดลอมตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
90  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 46. 

  91  กรมควบคุมมลพิษ.  (2549).  สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2548.  หนา 27-28. 
92  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535, 2535, 4 เมษายน : 1 
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สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.253593 แลวหนาที่ของเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษในสวนที่เกี่ยวของกับของเสียอันตราย แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
    (1)  แหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย 
    ประกาศมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามมาตรา 55 การควบคุม
การปลอยทิ้งของเสียของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ยังไมมีหนาที่ตองปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไวแตอยางใด  หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดจะเกิดขึ้น
ตอเมื่อ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีประกาศประเภท
แหลงกําเนิดที่จะตองถูกควบคุมการปลอยของเสียสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูส่ิงแวดลอมนอก
เขตที่ตั้งตาม มาตรา 68- 6994 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 
   (2)  แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย 
     แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมถูกควบคุมการปลอยท้ิงของเสีย หรือการนําของเสีย
ออกนอกจากเขตที่ตั้งหลังจากที่รัฐมนตรีไดมีประกาศตาม มาตรา 68-69 แลวนั้น เจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ยังมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษตามกฎหมาย
ฉบับอื่นที่ใชบังคับอยู ซ่ึงเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 5695 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
     2)  การสงเสริมการประกอบธุรกิจนําของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
    บทบาทของภาครัฐสวนในที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการประกอบธุรกิจนําของเสีย
อันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) มาตรา 7896 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535ไดบัญญัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้นในกรณีไมมี
กฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง กําหนดชนิดประเภทของเสียอันตราย การกําจัดของเสียอันตรายใหถูกตอง 
เหมาะสม ตามหลักวิธีการที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 7997 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

                                                 
 93  มาตรา  55 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

94  มาตรา  68 – มาตรา  69 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
แหลงเดิม. 
 95  มาตรา  56  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 96  มาตรา  78  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 97 มาตรา  79   พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 สําหรับสวนที่เกี่ยวกับการจัดทําระบบกําจัดของเสียรวมโดย
รัฐนั้นมีสวนสําคัญ 2 เร่ือง ดังนี้     
    (1)  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
     แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่รัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีอํานาจและหนาที่เพื่อ
ดําเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามที่ได
บัญญัติไวในมาตรา 3598 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอาจทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง
หรือระยะยาว ตามความเหมาะสม ประกอบดวยการจัดองคกร ระเบียบการบริหารงานเพื่อ
เสริมสรางความรวมมือ และประสานงานระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของกับเอกชนตามที่ไดบัญญตัิ
ไวในมาตรา 3699 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด ลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
   (2)  นโยบายและแผนการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2540-2559100 

     แผนการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2540-2559 โดย
การเสนอของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2539 นโยบายปองกัน และขจัดมลพิษ 
      สําหรับนโยบายปองกันในสวนเกี่ยวกับการขจัดมลพิษจากของเสียอันตรายได
กําหนดแนวทาง ดังนี้ 
     (1)  บังคับใชกฎหมายกับผูฝาฝนอยางเครงครัด เรงรัดการออกกฎระเบียบและ
ขอบังคับใหเอื้ออํานวยตอการสนับสนุนการมีสวนรวมของเอกชน ในการจัดการของเสียอันตราย
     (3)  กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ตองควบคุมการปลอยของเสีย
อันตรายออกสูส่ิงแวดลอมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
       ดานกฎหมายกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
     (1)  กําหนดประเภทแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ตองควบคุมการปลอยของเสีย
อันตรายออกสูส่ิงแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
     (2)  การบังคับใชกฎหมายกับผูฝาฝนอยางเครงครัด เรงรัดออกกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับ ใหเอื้ออํานวยตอการสนับสนุนการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการของเสียอันตราย 

                                                 
98 มาตรา  35  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
99  มาตรา  36  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
100  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา  47-49.  
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      (3)   ปรับปรุง  แกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับที่ เกี่ ยวของกับอัตรา
คาธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล อัตราคาธรรมเนียมการลด และการใชประโยชนจาก
มูลฝอย 
    อาจกลาวไดวา ปญหาสิ่งแวดลอมนับเปนปญหาสําคัญที่ตองรีบดําเนินการแกไขอยาง
เรงดวน ซ่ึงเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดกําหนดใหเปนแผนนโยบายในการรักษาและสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงใหความสําคัญและเปนนโยบายระดับชาติ ที่ไดนําเอาแนวทางในทุกดาน เชน ดาน
การมีสวนรวมของประชาชน ดานเศรษฐศาสตร ดานกฎหมาย มาใชในการสงเสริม สนับสนุน และ
ปรับปรุงกลไกตาง ๆ ที่รัฐบาลมีอยู เพื่อใหการแกไขปญหาสภาพแวดลอมของประเทศไดรับการ
แกไขอยางถูกวิธี และสงผลดีตอประชาชน สภาพแวดลอมของประเทศ โดยเฉพาะการแกไขปญหา
มลพิษที่เกิดจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนของเสียอันตรายที่มีเพิ่มมากขึ้น
ตลอดเวลา และเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศไทย
เปนภาคีอยู  

  จากการศึกษาพบวา  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ไดนําหลักการมีสวนรวมของประชาชน และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายที่ทั่วโลกได
ใหการยอมรับมาใชเปนแนวทางแกไขปญหามลพิษของเสียอันตรายในประเทศไทย พรอมนําเอา
มาตรการดานเศรษฐศาสตรมาปรับใชเปนกลไกและแนวทางเกี่ยวกับจัดการของเสียอันตรายซึ่ง
เหมาะสมกวา กวาการใชมาตรการบังคับของกฎหมาย สําหรับมาตรการดานเศรษฐศาสตรเปน
มาตรการที่สรางแรงจูงใจใหการมีสวนจากภาคประชาชนไดรับความรวมมือเพิ่มมากขึ้น เสริม
มาตรการบังคับ สรางแรงจูงใจใหประชาชนและสวนราชการทองถ่ินแตละทองถ่ินไดมีสวนรวมกัน
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามในการจัดการเกี่ยวกับขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนของเสียอันตราย ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ยังขาดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายอยูเนื่องจาก การกําหนด
นิยามคําหมายไมครอบคลุมไปถึง ซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนขยะ
อิเล็กทรอนิกส สงผลใหขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไมสามารถนํากฎหมายฉบับนี้มาใช
ในการแกไขได การแกไขปญหาจึงไมประสพผลสําเร็จ มีความไมชัดเจนของกฎหมายสงผลใหตอง
มีการตีความในปญหาทางกฎหมาย เกิดขอขัดของแกเจาหนาที่ผูนํากฎหมายไปบังคับใช เปนตน 

3.2.2  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535101 
    เปนกฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อใชควบคุมการประกอบกิจการโรงงานและกํากับดูแล
ไมใหการประกอบกิจการทําความเดือดรอนใหกับประชาชน รวมถึงเรื่องของเสีย และผลกระทบตอ
                                                 

101  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, 2535,  9 เมษายน  :  62 
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ส่ิงแวดลอมอันเกิดจากโรงงานดวย102  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหอํานาจแกรัฐมนตรีสามารถที่จะ
ออกกฎกระทรวงมาใชควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน และกําหนดนิยามความหมายลักษณะ
ของโรงงาน และการประกอบกิจการโรงงานไวในมาตรา 5103 ดังนี้ 
     “โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวม
ตั้งแตหาแรงงาน หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงงานขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดย
ใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
หมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของ
โรงงานทํากําหนดในกฎกระทรวง 
    “ประกอบกิจการโรงงาน หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ 
ปรับปรุง หมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการ
ของโรงงานแตไมรวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร” 
   สําหรับการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 เพื่อใชควบคุม
การประกอบกิจการโรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไดออกกฎกระทรวง ดังนี้ 
    1.  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 
2535 กําหนดภาระหนาที่ของผูประกอบกิจการโรงงาน ไวในหมวด 4 เกี่ยวกับการควบคุม การ
ปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
   ขอ 13.  การกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และวัสดุที่ไมใช 
   2.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูล เร่ือง วัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 
2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
   3.  กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535  กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหโรงงานลําดับ 105 ซ่ึงเปนโรงงานชนิด หรือประเภทโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก หรือฝงกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว  ที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) และโรงงานลําดับ 106โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว หรือของเสียจากโรงงาน  มาผลิต
เปนวัตถุดิบโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เปนโรงงานจําพวกที่ 3 ที่จะตองไดรับ
อนุญาต และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑประกาศของรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได 

                                                 
102  กรมควบคุมมลพิษ.  (2541).  โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บคาบําบัดนําเสียในเขต

กรุงเทพมหานคร.   หนา 9-11-9-17. 
103  มาตรา  5  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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   4.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.
2548104  ขอ  3  ในประกาศไดกําหนดความหมายไว ดังนี้ 
  “ส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายความวา ส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่ เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และน้ําทิ้งที่มีองคประกอบหรือมี
คุณลักษณะที่เปนอันตราย 
   “ของเสียอันตราย” หมายความวา ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีองคประกอบ 
หรือปนเปอนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตราย ตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ทาย
ประกาศนี้ 
   “การจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายความวา การบําบัด ทําลายฤทธิ์ 
ทิ้ง กําจัด จําหนายจายแจก แลกเปลี่ยน หรือนํากลับไปใชประโยชนใหมในรูปแบบตาง ๆ รวมถึง
การกักเก็บไวเพื่อทําการดังกลาว 
   “ผูกอกําเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว” หมายความวา ผูประกอบกิจการ
โรงงานที่กอและมีส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไวในครอบครอง 
   5.  กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) กําหนดใหโรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงตอ
ส่ิงแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนด ตองจัดทํารายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกัน
ส่ิงแวดลอมเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ และการ
ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดลอม105 
   อาจกลาวไดวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไมสามารถที่จะ
นํามาใชบังคับกับการจัดการของขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนของเสียอันตรายที่อยู
นิยามความหมายของอนุสัญญาบาเซลฯ ได เนื่องจากนิยามความหมายที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับ
นี้ขาดความชัดเจนไมครอบคลุมไปถึงขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  อีกทั้งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535  มีวัตถุประสงคสําหรับใชจัดการของเสียอันตรายในโรงงานและที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตเทานั้น ตองอาศัยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ในการนําไปใชบังคับ 
แตอยางไรก็ตามแนวทางที่จะใชในการแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ก็ไมใชมาตรการการแกไข แตเปนมาตราดานการสงเสริมที่
อนุญาตใหมีการนําเขา เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิ เล็กทรอนิกสที่ ใชแลวเขามาภายใน

                                                 
 104  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548  
ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 123 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 25 มกราคม 2549 หนา 14. 
 105  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มูลนิธิศูนยกฎหมาย
สิ่งแวดลอมประเทศไทย.  (2548).  คูมือกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชน มลพิษอื่นและของเสียอันตราย.    
หนา 28. 
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ราชอาณาจักร ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เ ร่ือง ยกเวนไมตองปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการมีไวในครอบครอง การสงออก และการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว)  

  จากการศึกษาพบวา  นิยามความหมายของโรงงาน ที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับกับโรงงาน หรืออาคาร สถานที่ ซ่ึงใชเครื่องจักร ตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต
เจ็ดคนขึ้นไป จะใชเครื่องจักรดวยหรือไมก็ตามที่อยูภายใตการบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถา
หากโรงงาน อาคาร หรือสถานที่ ซ่ึงใชเครื่องจักรไมถึงหาแรงมา หรือใชคนงานไมถึงเจ็ดคน และ
ทําใหเกิดของเสียอันตรายแลว จะไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นอาจกลาวไดวา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมครอบคลุม และไมสามารถปองกัน หรือควบคุม การเกิดขึ้นของของเสีย
อันตรายนอกเขตพื้นที่บริเวณโรงงานแตอยางใด ในขณะที่ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
บางสวนมาจากการประกอบกิจการโรงงาน นอกจากนี้กฎหมายยังขาดมาตรการดานติดตาม
ตรวจสอบภายหลังจากที่ผูประกอบกิจการ หรือเจาของโรงงานไดเคลื่อนยาย หรือนําของเสีย
อันตราย หรือนําส่ิงปฏิกูล หรือวัสดทุี่ไมใชแลวออกจากเขตที่ตั้ง หรือนอกบริเวณโรงงาน ในขณะที่
ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณที่จํากัด สงผลใหเจาของโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการ เพิกเฉย หลีกเลี่ยง หรือจงใจ ไมกําจัดหรือบําบัดสิ่งปฏิกูล วัสดุที่ไมใชแลว หรือของเสีย
อันตราย ตามที่กฎหมายไดกําหนดใหเปนหนาที่ไว เนื่องจากตองรับภาระคาใชจายที่สูง จึงไมไดรับ
ความรวมมือจากเจาของโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการซึ่งเปนผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ในการที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายไดบัญญัติไว  นอกจากการขาดมาตรการของกฎหมาย
ในดานการตรวจสอบและติดตามแลว  กฎหมายฉบับนี้ยังขาดความยังเจนดานการสงเสริมเนื่องจาก
ในการประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 101 ,105 และ106 ซ่ึงเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ซ่ึงเปน
โรงงานดานการรักษาสิ่งแวดลอม ที่กฎหมายฉบับนี้อนุญาตใหประกอบกิจการ  แตในการประกอบ
กิจการจะตองขออนุญาต และไดรับอนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการได ซ่ึงแนวทางของกฎหมาย
ควรที่จะมีความชัดเจนในดานใดดานหนึ่งโดยตรง กลาวคือ หากเห็นวาเปนธุรกิจที่มีประโยชนก็
ควรสงเสริม  ไมใชใหการสงเสริม แตผูประกอบการตองขออนุญาต และไดรับอนุญาตจากสวน
ราชการกอนจึงจะประกอบธุรกิจได เปนตน 

3.2.3  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535106 
      พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรการ
ควบคุม ดูแล กํากับ  ปองกันสุขภาพอนามัย  และส่ิงแวดลอม  ความสะอาดเรียบรอย  ซ่ึงราชการ
สวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ที่ครอบคลุมการดําเนิน
กิจการทุกประเภทที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กอเกิดความเดือดรอนรําคาญกับประชาชน ซ่ึง
การประกอบกิจการที่ตองควบคุม  เชน  กํากับดูแลตลาดสด กิจการเกี่ยวกับการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิง

                                                 
106  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, 2535,  5 เมษายน  :  1  
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ปฏิกูล  หรือมูลฝอย  และเกี่ยวกับการจัดการขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนของเสีย
อันตราย  ซ่ึงในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดกําหนดนิยามความหมาย และอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินไว ดังนี้ 
      มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
     “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ หรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่น
ใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก หรือมีกล่ินเหม็น 
      “มูลฝอย”  หมายความวา   เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา 
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว  ซากสัตว หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่
เล้ียงสัตว หรือที่อ่ืน หมายความความถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชน 
       มาตรา 26  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญใน
ที่ หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย.................. และสถานที่
ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในกรณีนี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 
       มาตรา 27  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้น  หรืออาจเกิดขึ้นในที่  หรือทาง
สาธารณะใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุ  หรือ
เกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น  ระงับ  หรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอัน
สมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง...........................โดยบุคคลที่เปนตนเหตุ หรือเกี่ยวของกับการกอ หรือ
อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 
      มาตรา  18  การเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตราชการสวน
ทองถ่ินใดใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น…..  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวน
ทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวน
ทองถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได 
      มาตรา 28  ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวา  เหตุรําคาญที่เกิดขึ้นใน
สถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งเปนหนังสือ   หามมิให
เจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะ
เปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 
      มาตรา 31  ใหรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
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      มาตรา 32  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตาม
มาตรา 31ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน เพื่อใหการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดประโยชนสูงสุด  
   สําหรับการควบคุมการประกอบกิจการในทองถ่ินไมเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญนั้น
รัฐมนตรีไดใชอํานาจตามมาตรา 6  ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกกฎกระทรวง
ประกาศใชควบคุมความสะอาด ความเรียบรอยในการประกอบกิจการทั้งหลาย  ไมใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชน  ดังนี้ คือ 
    1.  กฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายที่ใชบังคับ
สําหรับสถานบริการสาธารณสุข ผูประกอบกิจการสถานบริการสาธารณสุข ผูประกอบกิจการหอง
ปฏิบัติเชื้ออันตราย และการทดลอง โดยกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บมูลฝอยติด
เชื้อไวในหมวด 2. การขนมูลฝอยติดเชื้อไวในหมวด 3. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในหมวด 4. และ
การคิดคาบริการการเก็บขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจะอยูในหมวดที่ 5 
    2.  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ มาตรการ การควบคุมสถานประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545  เปนกฎหมายที่ใชบังคับสําหรับการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชน 
   3.  กฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย อัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2545  ซ่ึงใชในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  เพื่อประโยชนในการคุมครองสุขภาพของประชาชน ประโยชนของผู
ประกอบกิจการดานสุขภาพอนามัย  และเพื่อการจัดระเบียบการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการกําจัดมลู
ฝอยติดเชื้อ ซ่ึงแยกอัตราคาธรรมเนียม การเก็บ  และขน  มูลฝอยทั่วไป  ออกจากมูลฝอยติดเชื้อ 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับกรณีของมูลฝอยติดเชื้อใหสูงกวาอัตราคาบริการมูลฝอยทั่วไป 
รวมถึงแยกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตใหบุคคลรับทําการเก็บขน และกําจัด
มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อออกจากกัน โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อใหสูง
กวามูลฝอยทั่วไป ตามความเหมาะสมที่จะทําใหราชการสวนทองถ่ินหรือผูไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ินสามารถประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้ออยูได 
   4.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2538 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 12/2542 เร่ือง กิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับที่ 2) วันที่ 20 ธันวาคม 2542  กําหนดลักษณะประเภทของกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพไว จํานวน 13 กิจการ ผูที่จะประกอบกิจการได  ตองขออนุญาตและไดรับ
การอนุญาตจากเจาพนักงานแลว   จึงจะสามารถประกอบกิจการไดโดยเสียคาธรรมเนียมตาม
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ประเภท และอัตราที่กําหนด  เชน การรับซื้อของเกาเพื่อนําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปน
กิจการที่จะตองได รับการอนุญาตจากเจาพนักงานกอนจึงจะสามารถดําเนินการไดและ
ผูประกอบการจะตองเสียคาธรรมเนียมดวย 
    อาจกลาวไดวา  แนวทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหอํานาจกับเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูบังคับใชกฎหมาย และควบคุม ดูแล 
การดําเนินกิจการตาง ๆ ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไวใน  ซ่ึงแนวทางที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จะเปนแนวทางที่นําเอาหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนมาใชในการแกไขปญหามลพิษภายทองถ่ิน ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่กฎหมายไดกําหนดไว
วา “ในการประกอบกิจการรับขน หรือกําจัดมูลภายในทองถ่ินใด ใหเปนอํานาจของทองถ่ินนั้น 
ภายใตการควบคุมของเจาพนักงานทองถ่ิน” ตลอดจนการใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถ่ินในการ
กําหนดอัตราคาเนียมการกําจัดไดอีกดวยเปนการนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชแกไขปญหา
มลพิษภายในทองถ่ินไดอยางเหมาะสม ลดภาระของสวนราชการทองถ่ินในการกําจัดมูลฝอย โดย
การใหภายเอกชนที่มีความพรอมเขามาดําเนินการโดยไดรับอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ินและมีสวน
รวมควบคุมการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยของภาคเอกชนดวย 
    จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใชบังคับเฉพาะภายใน
ทองถ่ินไมครอบคลุมไปถึงของเสียที่มีแหลงกําเนิดจากโรงงานที่ตั้งอยูในทองถ่ิน ขณะเดียวกัน
กําหนดนิยามความหมายของสิ่งปฏิกูลพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยังขาดความ
ชัดเจนไมครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนของเสีย
อันตรายตามนิยามความที่กําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลฯ นอกจากการขาดความชัดของนิยาม
ความหมายแลว พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยังขาดมาตรการคัดแยกขยะกอนการทิ้ง
สงผลใหเกิดการปะปนระหวางขยะมูลทั่วไป กับขยะที่เปนของเสียอันตรายทําใหยากตอการนําไป
ทําการกําจัด  ขณะเดียวกันในดานการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยังมีปญหาในดานการควบคุมโดยจะเห็นไดจากการ
นําเอาอาคารพาณิชยมาใชเปนสถานที่ในการรับซื้อของเกา เปนตน 

3.2.4  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535107 
   พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่ใชควบคุมของเสียอันตรายที่
นํามาใชในภาคอุตสาหกรรม และควบคุมบังคับเกี่ยวกับการมีไวในครอบครอง การนําเขา การ
สงออก ซ่ึงสินคาใชแลวที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อนํามาจําหนาย ปองกันไมใหเกิดภาระเกี่ยวกับ
                                                 

107  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535, 2535, 6 เมษายน  :  21 
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การกําจัดซากของสินคาจําพวกเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชแลว ซ่ึงนําเขามา
ภายในราชอาณาจักร และในปจจุบันไดมีประกาศยกเวนใหผูครอบครองวัตถุอันตรายไมตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ดังนี้ 

  1)  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับ พ.ศ. 2543 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 
       2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ 
อันตราย พ.ศ. 2535 

  ซ่ึงสาระสําคัญในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายที่ใชในอุตสาหกรรม เพื่อปองกันไมเกิดอันตรายแก บุคคล สัตว 
พืช และส่ิงแวดลอม ที่บังคับใชกับผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก และผูมีไวในครอบครองที่จะตองปฏิบัติ
ตามประกาศที่รัฐมนตรีไดกําหนด สําหรับวัตถุอันตรายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ.2535 แบงออกเปน 4 ชนิด เพื่อความสะดวกในการควบคุมตามที่บัญญัติไวในมาตรา 18 ดังนี้ 
     (1)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก
หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด 
        (2)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก
ตองแจงใหเจาหนาที่ทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดดวย 
     (3)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก
และการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 
     (4)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครอง 
    สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มีประกาศที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
    1)  ประกาศกรมโรงงาน เร่ือง  บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ซ่ึงกําหนดใหวัตถุ
อันตรายตามบัญชี ข. ประกอบดวยของเสียเคมีจํานวน 61 ชนิด และของเสียที่เปนเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เชน ตูเย็น โทรทัศน วิทยุ เครื่องเลนวีดีทัศน เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องซักผา เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรสาร เครื่องมือส่ือสารเคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร รวมถึง
ช้ินสวนอุปกรณ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑดังกลาว ซ่ึงมักเรียกกันทั่วไปวา ซากผลิตภัณฑ 
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (waste electrical and electronic equipment หรือ WEEE) ทั้งของ
เสียเคมีและ WEEE จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซ่ึงผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครองตองไดรับอนุญาตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอนจึงจะประกอบกิจการได 

DPU



 

 

162 

     2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง การสงออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย (เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจ
หนาที่ รับผิดชอบ  กําหนดขอยกเวนใหผูผลิต  ผูมีไวในครอบครอง  ผูสงออก  และผูนําเขา
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไมตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการขออนุญาต การขึ้นทะเบียน ดังนี้ คือ 
    (1)  ใหผูผลิต ผูมีไวในครอบครอง  ผูสงออก เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวรวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวตามบัญชี ข.ทายประกาศกระทรวงฯ กําหนดบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายไม
ตองยื่นขออนุญาตตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และไมตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา 36 วรรคสอง 
     (2)  ใหผูนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวตามบัญชี ข 
ทายประกาศกระทรวงฯ กําหนดบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย เพื่อการใชสอยสวนบุคคลจํานวนไมเกิน
รายการ 2 เครื่องไมตองยื่นขออนุญาตตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง  และไมตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา
36 วรรคสอง 
    (3)  ใหผูนําเขาเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวรวมทั้งชิน้สวน
อุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวตามบัญชี ข ทาย
ประกาศกระทรวงฯ กําหนดบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย  ไมตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา 36 วรรคสอง 
    อาจกลาวไดวา พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่ตองการควบคุม
วัตถุอันตรายทุกขั้นตอนตั้งแตขั้นตอนเริ่มตน จนถึงขึ้นตอนสุดทาย คือ ตั้งแตการนําเขา และการ
กําจัด ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับไดนําเอาหลักการมีสวนรวมของประชาชนมาใชในการแกไขปญหา
มลพิษ โดยเฉพาะมลพิษขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนของเสียอันตราย 
สําหรับในสวนที่เปนการสงเสริม กฎหมายไดกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเสีย
อันตรายเพื่อใหสวนราชการและภาคเอกชนที่สนใจไดทําการศึกษา หาขอมูล ซ่ึงนับไดวาเปนสวนดี
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.253 มีความชัดเจนในการ
กําหนดขอบเขตของกฎหมายในการใชบังคับ โดยมีการออกประกาศรายชื่อวัตถุอันตรายที่
สอดคลองกับนิยามความหมายของเสียอันตรายในอนุสัญญาบาเซลฯ  ที่ครอบคลุมถึงซาก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ปองกันปญหาการตีความทางกฎหมาย และการขัดของ
ทางกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

  จากการศึกษาพบวา แมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ใชบังคับเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายทุกชนิดที่ผูผลิต ผูนําเขา สงออก และผูมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ไวแลวก็ตาม ซ่ึงเปนสวนดีสําหรับการปองกัน และควบคุมวัตถุอันตราย อยางไรก็ตามการที่
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กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง การสงออก และ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) อาจสงผลให
การนําเขาเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวน มีเพิ่มมาก ถาหากมีการเปลี่ยนแปลง
การครอบครองจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง  การตรวจสอบสถานที่  หรือผูครอบครองคนสุดทาย
นั้นยังขาดมาตรการของกฎหมายที่กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงการครอบครองนั้นตองรายงานใหกับ
สวนราชการที่รับผิดชอบไดทราบ ซ่ึงเปนผลดานลบของกฎหมายฉบับนี้  ขณะที่ยังไมมีมาตรการ
ของกฎหมายที่กําหนดใหผูนําเขาเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือชนิดสวนของอุปกรณ
ดังกลาวเพื่อทําการคัดแยก หรือนํามาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ตองทําการกําจัด หรือบําบัด 
ช้ินสวน หรืออุปกรณที่ไมสามารถนําไปหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  เอาไว ซ่ึงการขาดมาตรการ
ของกฎหมายดังกลาวประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรของภาครัฐในการตรวจสอบและติดตาม 
สงผลใหการลักลอบทิ้งซากของเสียอันตรายยังมีอยูเร่ือยมาเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม และสุดทาย
อาจทําใหประเทศไทยกลายเปนสถานที่ในทิ้งขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่นําเขาจาก
ตางประเทศตามประกาศยกเวนของกฎหมายนั้นเอง 

3.2.5  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 
2522108 
     กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อกํากับ ดูแล ควบคุมการสงออกไปนอก และการนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาใหมีระเบียบเรียบรอยไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชน และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผู
นําเขาและผูสงออกซึ่งรวมถึงเรื่องของเสีย และผล กระทบที่เกิดตอส่ิงแวดลอมดวย ซ่ึงวัตถุประสงค
ของกฎหมายฉบับนี้จะปรากฏอยูใน มาตรา 5109 แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอก และการ
นําเขาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดกําหนดหลักการการสงออก และการนําเขาไววา 
“ในกรณีจําเปนหรือสมควร เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน การสาธารณสุข 
ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนประโยชน
อ่ืนใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
     (1)  กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการสงออก หรือในการนําเขา 
                                                 

108  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522, 2522, 9 
พฤษภาคม : 1  
 109  มาตรา  5  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 
แหลงเดิม. 
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     (2)  กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออก หรือในการนําเขา 
     (3)  กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวนประชากร ขนาด น้ําหนัก ราคาชื่อ
ที่ใชในทางการคา ตรา เครื่องหมายการคา ถ่ินกําเนิด สําหรับสินคาที่สงออกหรือนําเขาตลอดจน
กําหนดประเทศสงไป หรือประเทศที่สงมาซึ่งสินคาดังกลาว 
     (4)  กําหนดประเภทและชนิดของสินคาที่จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษในการสงออก
หรือในการนําเขา 
     (5)  กําหนดใหสินคาใดที่สงออก หรือนําเขาเปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาหนังสือรับรองคุณภาพสินคา หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลง หรือประเพณีทาง
การคาระหวางประเทศ 
     (6)  กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือการ
นําเขาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

  ซ่ึงในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐมนตรีไดออกประกาศกําหนดตาม
มาตรา 7110  กําหนดใหสินคาใหสินคาใดเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกตามมาตรา 5 (2) 
แลวหามมิใหผูใดสงออกหรือนําเขา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

อาจกลาวไดวา พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ.2522 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการควบคุมการสงออก และการนําเขาซ่ึงสินคาให
สรางความเชื่อถือในการดานการติดตอคาขายกับตางประเทศ ใหไดมาตรฐาน มีความเชื่อมั่นตอนัก
ลงทุนในตางประเทศ ขณะเดียวกันในพระราชบัญญัติฉบับไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย มีอํานาจที่จะประกาศใหสินคาใด เปนสินคาที่ตองหามในการนําเขา และสงออก ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนตอความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อีกทั้งยังมีอํานาจที่จะกําหนดเงื่อนไข
ตาง ๆ ใหผูนําเขา และผูสงออกตองปฏิบัติไดดวย 

  จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 ไดกําหนดมาตรการ และแนวทางที่เขมงวดสําหรับการนําเขา และสงออกซึ่ง
สินคาหรือวัสดุ ที่ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีกอนจึงจะสามารถสงออกหรือนําเขาไดแต
ปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยยังไมไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกประกาศ
กําหนดควบคุมการนําเขา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจากประเทศเขามา
ภายในราชอาณาจักแตอยางใด  ประกอบกฎหมายฉบับนี้ยังไมมีการระบุ หรือกําหนดลักษณะที่
ชัดเจนของสินคา หรือวัสดุที่ตองควบคุม หรือหามในการสงออก หรือนําเขา ตามพระราชบัญญัติ

                                                 
110  มาตรา  7  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 

แหลงเดิม. 
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ฉบับนี้ที่ครอบคลุมถึง เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงอาจสงผลทําใหเกิด
ปญหาในการตีความของกฎหมายวาสินคาใดเปนสินคาที่ถูกควบคุมหรือตองหามในการสงออก
หรือนําเขาหรือไม  โดยเฉพาะหากเปนการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช
แลวซ่ึงเปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักรโดยผูไดรับใบอนุญาตใหนําเขา  ซ่ึงในปจจุบันไดมี
การนําเขามาทําการซอมแซมเพื่อจําหนายในสภาพของสินคามือสองที่มีราคาถูก สําหรับชิ้นสวนที่
ไมไดนําไปทําการแปรสภาพนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดการควบคุมและการกําหนดหนาที่ให
ผูนําเขาตองทําการกําจัดเอาไว ซ่ึงอาจสงผลใหประเทศไทยกลายเปนสถานที่ทิ้งขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสโดยปริยาย ซ่ึงโดยเฉพาะตามนิยามในอนุสัญญาบาเซลฯ กําหนดใหซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เปนของเสียอันตรายที่ตองถูกควบคุมการ
เคล่ือนยายขามแดน  ในขณะที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมมีการประกาศควบคุมการนําเขาซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามาภายในราชอาณาจักรอาจสงผลตอการไม
ปฏิบัติตานพันธกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศภาคีสมาชิกตองควบคุมไมใหมี
การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย 
 
3.3  เปรียบเทียบโครงสรางกฎหมายตางประเทศ กับกฎหมายประเทศไทย 
 3.3.1  กฎหมายตางประเทศ  
  1)  อนุสัญญาบาเซลฯวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตรายและ
การกําจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous 
Wastes and their Disposal 
   กฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับของเสียอันตรายจะกําหนดภาระหนาที่ ดังนี้ 
    1)  อนุสัญญาบาเซลฯวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตราย
และการกําจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous 
Wastes and their Disposal) อนุสัญญาบาเซลฯ จะกําหนดนิยามความหมายลักษณะของเสียอันตราย 
และหนาที่ของรัฐภาคีสมาชิกไวดังนี้ 
    (1)  “การเคลื่อนยายขามแดน” หมายถึง การเคลื่อนยายของเสียอันตรายหรือ
ของเสียอ่ืนจากพื้นที่ภายใต เขตอํานาจแหงรัฐหนึ่งไปยังหรือผานพื้นที่ภายใตเขตอํานาจแหงชาติ
ของรัฐหนึ่ง หรือไปยังหรือผานพื้นที่ที่มิไดอยูภายใตเขตอํานาจแหงรัฐใด โดยมีเงื่อนไขวา มีรัฐที่
เกี่ยวของในการเคลื่อนยายอยางนอย 2 รัฐ111 

                                                 
 111  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา  15. 
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    (2)  “ของเสีย” ที่ถูกจัดวาเปนของเสียอันตรายตามบัญชีอนุสัญญาบาเซลฯ112 คือ  
B1110 ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
     -  ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่ประกอบดวยโลหะหรือโลหะผสม 
     -  ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
(รวมถึงแผงวงจร) 
     -  ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (รวมถึงแผงวงจร สายไฟ และ
องคประกอบอิเล็กทรอนิกส) ที่มีจุดประสงคเพื่อนํามาใชซํ้า และไมใชเพื่อการหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) หรือกําจัดขั้นสุดทาย 
    (3)  “ภายใน 6 เดือนหลังจากเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้ ภาคีแตละฝายตองแจงให
สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาทราบถึงของเสียอ่ืนนอกเหนือจากที่ระไวในภาคผนวก 1 และ 2 ซ่ึง
ไดรับการพิจารณาหรือกําหนดใหเปนของเสียอันตรายภายใตภายใตกฎหมายแหงชาติ และ
ขอกําหนดใดที่เกี่ยวของกับขั้นตอนเคลื่อนยายขามแดน ซ่ึงใชบังคับตอของเสียดังกลาว 
     (4)  การขนยายที่ผิดกฎหมาย หมายถึง การเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตราย
หรือของเสียอ่ืนตามี่ระบุไวใน ขอ 9113 ดังนี้ 
       1.  เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ การเคลื่อนยายขามแดนของของ
เสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน 
        (ก)  โดยปราศจากการแจงตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ไปยังรัฐที่
เกี่ยวของทั้งปวง หรือ 
        (ข)  โดยปราศจากการยินยอมตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ของรัฐที่
เกี่ยวของ หรือ 
        (ค)  ดวยการยินยอมจากรัฐที่เกี่ยวของที่ไดมาโดยการปลอมแปรสภาพ
การสําแดงเท็จหรือกลฉอฉล หรือ 
        (ง)  ที่ไมสอดคลองในสาระสําคัญกับเอกสารกํากับ หรือ 
        (จ)  ซ่ึงเปนผลใหมีการกําจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนอยางจงใจ 
(เชน การถายทิ้ง) โดยขัดตออนุสัญญานี้และหลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปใหถือวาเปนการ
ขนยายที่ผิดกฎหมาย 
      “....................................................................................................” 

                                                 
 112  แหลงเดิม.  
 113  แหลงเดิม.  
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    อาจกลาวไดวา  อนุสัญญาบาเซลฯ เปนกฎหมายไดรับการยอมรับในระหวางประเทศที่
มีวัตถุประสงคสําหรับปองกันการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย หากเปนการเคลื่อนยายของเสียอันตรายท่ีไดรับความยินยอมจากประเทศภาคีถือ
วาเปนการปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาอยางสมบูรณแลว แตอยางไรก็ตามหากมีความเสยีหาย
เกิดขึ้นจากเคลื่อนยายรัฐภาคีที่เปนผูทําหนาที่ในการเคลื่อนยายของเสียอันตรายยังตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู  
  สําหรับดานการบริหารจัดการอนุสัญญาบาเซลฯ จะมีศูนยการความรวมมือทางการเมือง
และ/หรือทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการกอตั้งรวมกันโดยรัฐสมาชิกทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในอนุสัญญาใหเปนไปอยางถูกตอง  และมีศูนยระดับภูมิภาค หรืออนุภูมิภาคในการ
ทําหนาที่ฝกอบรมและถายทอดเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน ลดการเกิดขอ
เสียจากแหลงกําเนิด และประเทศภาคีตองตั้งหนวยงาน114ที่มีอํานาจและทําหนาที่แจงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายเสียอันตรายและขอมูลที่เกี่ยวของดวยนอกจากการจัดตั้งหนวยงานแลว
เพื่อใหการดําเนินการตามวัตถุประของอนุสัญญาบาเซลฯ ประสพผลสําเร็จ ประเทศภาคีไดตกลง
กําหนดใหมี กองทุนหมุนเวียนขึ้นชั่วคราวในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อชวยลดความเสียหายที่เกิดจาก
การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายใหลดนอยลง หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้นเอง ซ่ึงเปนขอดีตอการลดความเสียหายที่เกิดและสามารถไปใชไดอยางโดยพลัน 
   จากการศึกษาพบวา  อนุสัญญาบาเซลฯ ไดกําหนดนิยามความหมายของเสียอันตรายที่
ชัดเจนครอบคลุมถึงอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเพื่อความชัดเจนในการกําหนดของ
เสียที่ถือวาเปนของเสียอันตรายไว มีบทบังคับกําหนดใหประเทศภาคีมีหนาที่ตองกําหนดนิยามของ
เสียอันตรายขึ้นภายใน 6 เดือน115 นับแตวันไดเขาเปนภาคี เพื่ออนุวัติการใชบังคับเปนกฎหมาย
ภายในของประเทศภาคี ใหสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญา กําหนดใหมีการแตงตั้งหนวยงาน

                                                 
 114 Article 13 Transmission of Information  3 The Parties, consistent with national laws and 
regulations, shall transmit, thorough the Secretariat, to the Conference of the Parties established under Article 
15, before the end of each calendar year, a report on the previous calendar year, containing the following 
information :  (a)  Competent authorities and focal points that have been designated by them pursuant to Article 
5; 
 115   Article 3  National Definitions of  Hazardous Wastes  (1)  Each Party, within six months of  
becoming a Party to this Convention, inform the Secretariat of the Convention of the wastes, other than those 
listed in Annexes I and II, considered or defined as hazardous under its national legislation and of any 
requirements concerning transboundary movement procedures applicable to such wastes.  
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ผูมีอํานาจและศูนยประสานงาน และกองทุนหมุนเวียนชั่วคราวสําหรับใชในสถานการณฉุกเฉิน116 
หนาที่ในการนํากลับ และความรับผิด117เอาไว เปนตน หากมีการกระทําผิดขอกําหนดรัฐภาคสีมาชกิ
ตองรับผิดชอบและเขาดําเนินการแกไขอยางทันทวงทีเปนการปองกันไมใหมีการขนยายของเสีย
อันตรายออกไปทิ้งในประเทศกําลังพัฒนาที่มีความตองการในดานการเงิน ซ่ึงบรรดาประเทศ
อุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวในระบบเศรษฐกิจมักใชเปนขออางในการขนยายของเสียอันตรายโดย
การใหความชวยเหลือดานการเงิน หรือการใหบริจาคสิ่งของใชแลว เชน เครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือน หรือคอมพิวเตอรมือสอง เพื่อใชในการศึกษาใหแกประเทศกําลังพัฒนา อาจกลาวไดวา  
อนุสัญญาบาเซลฯ มีบทบาทสําคัญในการปองกันการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนของ
ประเทศภาคีสมาชิกเพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้น นําเอาหลักประกันความรับผิดในสิ่งแวดลอม 
มากําหนดภาระหนาที่ใหทั้งรัฐภาคีที่สงออกและรัฐภาคีที่นําสง ตองมีการประกันทั้งสองฝาย คือ รัฐ
ผูสงออกจะตองรับประกันในการรับคืนซึ่งสินคาที่สงนั้นกลับคืนภายใน 90 วัน นับแตวันที่รัฐผู
นําเขาไดแจงใหทราบ ขณะเดียวกันหากเปนกรณีของการนําเขา รัฐที่นําเขาหรือผูนําเขาจะตอง
ประกันวาการนําเขาซึ่งของเสียนั้นจะไมทําลายสิ่งแวดลอม เปนตน อนุสัญญาบาเซลฯ ไดพิจาณา
เห็นถึงปญหาการลักลอบขนยายของเสียอันตรายออกไปทิ้งในประเทศกําลังพัฒนาจึงไดวางกรอบ
ขอกําหนดความรับผิดของรัฐภาคีเอาไวเพื่อปองกันการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
โดยไมสามารถหาผูกระทําความผิดที่ตองรับผิดชอบในการกระทํา  ตามหลักการของกฎหมาย
ระหวางประเทศ  ซ่ึงเปนการปองปญหาสิ่งแวดลอมและกําหนดกรอบความรับผิดชอบไดเปนอยาง
ดีเหมาะสมสําหรับประเทศที่ไมปฏิบัติตามพันธกรณี  

                                                 
 116  Article 14  Financial Aspects (1) The Parties agree, according to the specific needs of different 
regions and sub regions, regional or sub-regional centres for training and technology transfers regarding the 
management of hazardous wastes and other wastes and the minimization of their generations should be 
established. The Parties shall decide on the establishment of appropriate funding mechanisms of a voluntary 
nature.   
 117  Article 8 Duty to Re-import “When a transboundary movement of hazardous wastes or other 
wastes to which the consent of the States concerned has been given, subject to the provisions of this 
Convention, cannot be completed in accordance with the terms of the contract, the  States  of export shall 
ensure that the wastes in question are taken back into States  of export, by exporter, if alternative arrangements 
cannot be made for their disposal in an environmentally sound manner, within 90 days from the  time that the 
importing State informed the State of export and the Secretariat, or such other period of time as the States 
concerned agree, To this end the State of export and any Party of  transit shall not oppose, hinder or prevent the 
return of those wastes to the State of export. 

DPU



 

 

169 

    ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดวา อนุสัญญาบาเซลฯ มีจุดประสงคในการปองกันไมให
เกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอม จากการขนยายของเสียอันตรายจากประเทศพัฒนาแลวไปทิ้งใน
ประเทศกําลังพัฒนาโดยใชเหตุผลในรูปแบบตาง ๆ เชน การบริจาค หรือการคา เปนตน ใน
ขณะเดียวกันก็กําหนดมาตรการความรับผิดสําหรับประเทศภาคีที่ทําใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมจากการดําเนินกิจกรรมของตน กลาวคือ ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจะมี
ผูรับผิดชอบและมีหนาที่ในการแกไขโดยหลักประกันดานการเงิน และขอกําหนดที่ไดวางกรอบ
บังคับใหประเทศภาคีตองใหความรวมมือโดยเร็วที่สุดในการเขาเปนภาคีในพิธีสารบาเซลฯ ซ่ึง
กําหนดกรอบความรับผิดและการชดใชคาความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนยายขามแดนของของ
เสียอันตราย อันเปนการยืนยันวาความเสียหายแกส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจะมีผูรับผิดชอบและแกไข
จากผูกระทําอยางแนนอน ในฐานะที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญาบาเซลฯ  อยูดวยจึง
จําเปนตองปองกันการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย เพื่อไมเกิดการคาของเสียอันตราย
ขึ้นภายในประเทศ ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศไดเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
ดวย ประเทศไทยจึงควรที่จะมีกฎหมาย และองคกรเฉพาะสําหรับการจัดการของเสียอันตราย
โดยตรงเพื่อใหเกิดความเปนความคลองตัวในการบริหารงาน 

 2)  พิธีสารบาเซลวาดวยการรับผิด และการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการ
เคล่ือนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Protocol on Liability and 
Compensation for Damage Resulting from transboundary Movements of Hazardous Wastes 
and Their Disposal) 

  เนื่องจากการตระหนักถึงความเสียตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน และบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับหลักการ
ขอ 13 ของปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ.1992 อีกทั้งในขอ 12 ของอนุสัญญา
บาเซลฯ  เร่ืองความรับผิดจากการขนยายของเสียอันตรายขามแดนเพื่อใหมีระบบความรับผิดชอบที่
ครอบคลุมชัดเจน พิธีสารบาเซลฯ จึงกําหนดกรอบความรับผิดการชดใชความเสียหายที่เกิดจากการ
ขนยายของเสียอันตรายอยางเพียงพอและโดยพลันของประเทศภาคีสมาชิกโดยแบงผูรับรับผิด
ออกเปน ดังนี้  

    (1)  รัฐผายผูสงออก 
    (2)  รัฐฝายผูนําเขา 
   ซ่ึงในมาตรา 4 ของพิธีสารบาเซลกําหนดใหผูมีหนาที่ในการบอกกลาวหรือมีหนาที่

แจง (notifier) ตามขอ 6.ของอนุสัญญาบาเซลฯไดแก รัฐผูสงออก (State of Export) ผูกอกําเนิดของ
เสีย (generator) หรือผูสงออก (Exporter) ตามแตกฎหมายกําหนดใหผูใดเปนผูแจง สําหรับดานผู
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นําเขานั้น ผูจะตองรับผิด ไดแก รัฐผูนําเขา (State of Import) ผูนําเขา (Importer) หรือผูจํากัด 
(Disposer) ตามแตกรณีขึ้นอยูกับการครอบครองของเสีย หากของเสียอยูในการครอบครองของผูใด
ผูนั้นตองรับผิด118  ซ่ึงในความรับผิดตามพิธีสารบาเซลฯ จะแบงเปน 2 กรณี คือ  

 (1)  ความรับผิดแบบจํากัดวงเงิน 
  (2)  ความรับผิดแบบไมจํากัดวงเงิน 
     ความรับผิดของทั้ง 2 ชนิดนี้ ในพิธีสารบาเซลฯ กําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐภาคี

สมาชิกตองไปอนุวัติการเปนกฎหมายภายในประเทศของตนใหสอดคลองกับพิธีสารบาเซล
เนื่องจากการออกกฎหมายเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติไมใชอํานาจของฝายบริหารที่ตัดสินใจเขา
เปนภาคี และตองแนใจวาหากมีการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพิธีสารแลวจะไมเกิดปญหาใน
การปฏิบัติตามพิธีสาร  และรัฐที่จะเขาเปนภาคีตองตระหนักเสมอวา พันธกรณีตามพิธีสารนั้นมิได
จํากัดอยู เพียงการออกกฎหมายภายในใหสอดคลองกับพิธีสาร  แตยังรวมถึงพันธกรณีที่อยู
นอกเหนือการออกฎหมายภายใน อันไดแกการปฏิบัติตามพิธีสารโดยเครงครัดมิเชนนั้นแลว อาจทํา
ใหรัฐตองเกิดความรับผิดชอบระหวางประเทศตามหลักความรับผิดชอบของรัฐได119  

  สําหรับความรับผิดตามใชพิธีสารบาเซล จะมี 2 ชนิด คือ ความรับผิดแบบเด็ดขาด 
และความรับผิดตามพื้นฐานความรับผิด ซ่ึงเปนความรับผิดทั่วไป เหตุผลที่ไดนําหลักความรับผิด
แบบเด็ดขาดมาใชพิสูจนความรับผิด  เนื่องจาก การเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนอาจเกิด
อันตรายไดสูงมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลคาสูง และรายแรง หากนําหลักการพิสูจนตาม
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชแลว อาจจะพิสูจนการกระทําที่ทําใหโจทกไดรับความเสียหายได
ยาก ซ่ึงหากพิสูจนไมไดแลวจําเลยอาจไมตองรับผิดดวย เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว พิธีสาร
บาเซลฯ จึงนําหลักการพิสูจนความรับผิดแบบเด็ดขาด  (Strict Liability) มาใชโดยใหผูเสียหาย
พิสูจนแตเพียงวาตนไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่สัมพันธกับผลเทานั้นก็เพียงพอ 
ไมตองพิสูจนถึงเจตนาของจําเลยวาจงใจหรือประมาท แตเปนหนาที่ของจําเลยที่จะตองพิสูจนให
พนจากความรับผิดนั้นหากพิสูจนไมไดก็ตองรับผิด  สําหรับความรับผิดตามพื้นฐานความรับผิดนั้น
ดวยเหตุผลที่พิธีสารบาเซลตองการใหผูที่หลีกเลี่ยงหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาบา
เซลฯ มีสวนรวมในรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อใหความเสียหายที่เกิดไดรับการแกไขจาก
การไมปฏิบัติตามขอกําหนดของประเทศภาคี  

สําหรับมาตรการที่นํามาใชในพิธีสารบาเซลประกอบดวยหลายมาตรการ เชน มาตรการ
การปองกัน มาตรการดานความรับผิด มาตรการดานการประกันภัยและหลักประกันดานการเงิน 

                                                 
 118  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา 16. 
 119  แหลงเดิม. 
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ตลอดจนสิทธิไลเบี้ย เปนตน ดังนั้นอาจกลาวไดมาตรการที่นํามาใชในการชดใชคาเสียหายในพิธี
สารบาเซล นับวาเปนมาตรการที่ดีในการกําหนดขอบเขตความรับผิดที่ชัดเจนและเหมาะสม 
สามารถหาผูรับผิดชอบไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามเนื่องจากความรับผิดในการชดใชคาความ
เสียหายตามพิธีสารบาเซลนั้นเปนการชดใชคาความเสียหายที่เพียงพอและโดยพลัน ดังนั้นประเทศ
ที่จะใหสัตยาบันเขาเปนภาคีควรจะมีความของมาตรการทางกฎหมายเปนอยางดีกอนการลงนามให
สัตยาบันเขารับเอากําหนดในพิธีสารบาเซลมาใชบังคับเปนกฎหมายภายในประเทศของตน 

ในดานการดําเนินงานตามพิธีสารบาเซล จะมี องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นรวมกันของประเทศภาคีสมาชิกที่ไดมอบอํานาจใหเปนองคการทําหนาที่ในการ
ดําเนินงานตามพิธีสารบาเซล กําหนดวิธีดําเนินการขั้นตอนการฟองคดีเรียกรองคาความเสียหาย 
และ ขอบเขตอํานาจศาล การยอมรับและการปฏิบัติตามคําพิพากษา มาใชในการเรียกรองคาความ
เสียหายที่เกิดขึ้น และมาตรการบังคับ 

   จากการศึกษาพบวา  พิธีสารบาเซลฯ เปนพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ ซ่ึง
มีวัตถุประสงคในการชดใชคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตราย และจากการที่ประเทศสมาชิกไมปฏิบัติพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลฯ กําหนดความ
รับผิดชอบของรัฐสมาชิก และออกมาตรการใชบังคับ เชน หลักประกันดานการเงิน เปนตน กําหนด
กระบวนการบังคับใชกฎหมายในการเรียกรองคาความเสียหายที่เกิดขึ้น จัดตั้งองคกรซึ่งเปน
ศูนยกลางในการทําหนาที่ควบคุมการดําเนินการตามพิธีสาร อาจกลาวไดวาพิธีสารบาเซลฯ นั้น
กําหนดความรับผิดในการเคลื่อนยายของเสียอันตรายนับตั้งแตจุดแรกจนถึงจุดทาย นับวาเปน
มาตรการที่ดี กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนยาย นําเอา
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาปรับใชในการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม  

 สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาบาเซลฯ แมในปจจุบันจะยังไมได
ลงนามใหสัตยาบันก็ตาม แตพิธีสารบาเซลฯ เปนพัฒนาการที่เกิดจากอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงเปน
หลักการของกฎหมายระหวางประเทศ ทายที่สุดประเทศไทยก็ตองผูกพันปฏิบัติตามพันธกรณีใน
พิธีสารบาเซลฯ ดวยเพื่อลดแรงกันดันจากตางประเทศ  ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ
ลงนามใหสัตยาบันในพิธีสารบาเซล ประเทศไทยควรที่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตรายโดยเฉพาะตามแนวทางของตางประเทศ ที่มีกฎหมายใชบังคับโดยตรงและเปนกฎหมาย
ภายในประเทศ ที่กําหนดภาระหนาที่ใหกับผูที่อาจมีสวนทําใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม ได
เขามารวมรับผิด และรวมแกไขปญหาสิ่งแวดลอม กําหนดองคกร และมาตรของกฎหมายในการ
สงเสริมใหเกิดนําเอาของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน  ซ่ึงปจจุบัน
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กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดของเสียอันตรายของประเทศไทยยังขาดมาตรการดังกลาว และแยกกันอยู
ตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคในการใชบังคับแตกตางกัน อีกทั้งองคกรที่ทํางานดาน
การจัดการของเสียอันตรายมีหลายหนวยงานและทําหนาที่ตางกันและอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่
ตางกัน มีความซ้ําซอน ดังนั้นหากประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบันในขณะที่ระบบกฎหมายของ
ประเทศขาดมาตรการรองรับแลวก็อาจสงผลใหประเทศไดรับความเสียหายจากการลงนามให
สัตยาบันในขณะนี้ ซ่ึงอาจทําใหประเทศไทยกลายเปนสถานที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกสไดในที่สุดจน
อาจจะแกไขเยี่ยวยาไดยาก ประเทศไทยควรสรางระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตรายเปนกฎหมายเฉพาะและสงเสริมใหมีระบบเทคโนโลยีในการจัดการของเสียอันตรายที่ได
มาตรฐานใหพรอมกอน เมื่อมีความพรอมในทุกระบบแลวไมวาจะเปนดานกฎหมาย ศูนยการกําจัด
ของเสียอันตรายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และดานบุคลากร เปนตน ประเทศก็ควรที่จะดําเนินการให
สัตยาบันเพื่อเปนการปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซล และลดการถูกโตแยงจากประเทศ
ภาคีสมาชิก 
 3)  กฎหมายของสหภาพยุโรป 
    ประเทศสหภาพยุโรปใหความสําคัญในปญหาเกี่ยวกับการจัดของเสียอันตรายจาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนขยะอิเล็กทรอนิกส ที่ยากตอการกําจัด
และเพื่อการแกไขปญหาดังกลาว สหภาพยุโรปไดจัดทําบัญชีรายช่ือของเสียอันตราย หรือท่ีเรียกวา 
“waste electrical and electronic equipment หรือ WEE” กําหนดใหเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเปนของเสียอันตราย และสงเสริมใหหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (Recycle) กําหนด
หนาที่ และความรับผิดชอบของรัฐสมาชิกไวในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมฉบับที่ 5 (Fifth 
Environmental Action Programme) อาจกลาวโดยสรุปได ดังนี้120 
   1)  การสงวน การคุมครอง และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม การคุมครอง
สุขภาพของมนุษย และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาดและสมเหตุผล 
   2)  นโยบายดานสิ่ งแวดลอมตองยึดหลักการะวังลวงหนา  (Precautionary 
Principle) คือ จะตองใชมาตรการระวังลวงหนากอน ในกรณีที่หากเกิดความเสียหายดาน
ส่ิงแวดลอม จะเปนความเสียหายที่รุนแรงถึงขนาดไมสามารถแกไขใหคืนดีได หรือแกไขใหคืนดี
ไดยาก (Irreversible Damage) การใชมาตรการลวงหนาจึงเปนส่ิงจําเปนแมวาจะยังไมมีขอพิสูจน
ทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนวาความเสียหายจะเกิดขึ้นอยางแนนอนก็ตาม 
   3)  การใชมาตรการปองกัน (Preventive Action) หมายความวา ควรปองกันปญหา
ส่ิงแวดลอมดีกวามาแกไขเยี่ยวยาในภายหลัง เชน การสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีที่สะอาดใน
                                                 
 120  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  เลมเดิม.  หนา 121. 
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กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมีการออกแบบผลิตภัณฑ หรือใชวัสดุที่
กอใหเกิดของเสียนอยที่สุด และการสงเสริมใหผูบริโภคเลือกใชผลิตภัณฑที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
   4)  หลักผูกอมลพิษตองจาย (Polluter Pays Principle) กลาวคือ ผูผลิต แลผูบริโภค
ตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายสําหรับการรักษาสิ่งแวดลอมหรือบําบัดมลพิษ  
    จากแผนการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมนี้เองสงผลใหเกิดพัฒนาการไปสูการออก
กฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศสหภาพยุโรปซ่ึงกําหนดรายละเอียดและหนาที่การจัดของประเทศ
สมาชิกไว 121 โดยสรุป ดังนี้ 
   1)  รัฐสมาชิกจะตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหมีการปองกันการ
ผลิตของเสีย การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม (Recycling) การสกัดวัตถุดิบหรือพลังงานจาก
ของเสีย และกระบวนการอื่นใดเพื่อใหมีการนําของเสียนั้นมาใชอีก (reuse) 
   2)  รัฐสมาชิกตองดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาของเสียถูกกําจัดโดยไม
เปนอันตรายตอสุขภาพมนุษยและส่ิงแวดลอม 
   3)  รัฐสมาชิกตองจัดใหมีหนวยงานที่มีอํานาจ (competent authority) รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ การอนุญาต และกํากับการดูแลการปฏิบัติการกําจัดของเสีย 
แผนการจัดการตองมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประเภทและปริมาณของของเสีย ขอกําหนดทางเทคนิคที่
บังคับใหผูประกอบการตองปฏิบัติสถานที่เหมาะสมสําหรับการกําจัดของเสีย และขอกําหนดพิเศษ
สําหรับการจัดการของเสียเฉพาะอยาง 
   4)  ผูประกอบกิจการใหบําบัด เก็บ หรือทิ้งของเสียจะตองไดรับใบอนุญาต ซ่ึง
ออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจ โดยใบอนุญาตจะตองระบุถึงประเภท และปริมาณของเสียที่จะบําบัด 
เงื่อนไขทางเทคนิคที่ผูประกอบกิจการดังกลาวตองปฏิบัติ มาตรการปองกันที่ตองจัดใหมี และ
ขอมูลที่พรอมใหตรวจสอบเมื่อหนวยงานที่มีอํานาจรองขอเกี่ยวกับแหลงกําเนิดและจุดหมาย
ปลายทางของของเสีย วิธีการบําบัด ชนิด และปริมาณของเสยีที่บําบัด 
   5)  หนวยงานที่มีอํานาจตองกํากับดูแลการขนสง การจัดเก็บ การักษา การทิ้ง หรือ
การบําบัดของเสีย 
   6)  ความรับผิดชอบในคาใชจายเพื่อกําจัดของเสียตองเปนไปตามหลักผูกอมลพิษ
เปนผูจาย 
     อาจกลาวไดวา จากนโยบายดานปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป
สงผลใหประเทศในสหภาพยุโรปไดสรางระบบกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตรายเปนการเฉพาะ นําเอาหลักการมีสวนรวม และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย มาปรับใช 
                                                 
 121   แหลงเดิม. 
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กําหนดใหประเทศในสมาชิกของสหภาพยุโรปตองอนุวัติการกฎหมายภายของตนใหสอดคลอง
กฎหมายแมบทของสหภาพยุโรป และจัดใหมีหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการของเสีย
อันตรายเปนการเฉพาะ ที่มีอํานาจกําหนดวิธีการอนุญาต การตรวจสอบ กํากับดูแลในการจัดการ
ของเสียอันตราย  การขนสงของเสียอันตราย กําหนดหนาที่ของผูผลิต ผูบริโภค และภาครัฐ เปนตน 
จากมาตรของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายดังกลาวนี้เองสงผลใหสหภาพยุโรปลด
ปริมาณการใชสถานที่ในการฝงกลบขยะของเสียอันตราย มีระบบการบําบัดของเสียอยางมีระบบ 
สงผลตอสภาพแวดลอมที่ดีตอประเทศ และสุขภาพของประชาชน 
    จากศึกษาอาจกลาวไดวา สหภาพยุโรปจะมีกฎหมายที่ใชสําหรับจัดการซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนกฎหมายเฉพาะครอบคลุม ชัดเจน เร่ิมตั้งแตการ
กําหนดบัญชีรายชื่อ ลักษณะของเสียอันตรายเพื่อใหสะดวกตอการบังคับใชกฎหมาย นําเอา
หลักการมีสวนรวมมากําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของผูผลิตในการรับคืนสินคา จัดตั้งศูนยรับ
คืนซากสินคาของเสียอันตราย กําหนดใหผูผลิตออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
สามารถนํากลับมาใชงานไดอีก นําเอามาตราทางเศรษฐศาสตรมาใชในการสรางแรงจูงใจผูผลิต 
โดยที่ผูบริโภคไมตองรับภาระคาใชจายแตอยางใด นอกจากมาตรการดังกลาวแลว  กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของสหภาพยุโรป ยังกําหนดใหมีหนวยงานที่ทําหนาในการ
จัดการของเสียอันตรายเปนการเฉพาะ ครอบคลุมตั้งแต การอนุญาต การกําหนดวิธีการ การ
ตรวจสอบ  เปนตน เปนการสรางสังคมภายในของประเทศใหเปนสังคมแหงการใชหมุนเวียน 
แตกตางจากระบบกฎหมายของประเทศไทย ที่มีหนวยงานอยูหลายหนวยงาน ระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดขยะของประเทศขาดความชัดเจน แยกกันอยูในพระราชบัญญัติตาง ๆ ขาดความเปน
เอกเทศ มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เปนตน ควรที่ประเทศไทยจะไดนําเอาแบบอยางระบบ
กฎหมายของประเทศสหภาพยุโรปมาปรับใชเปนแนวทางในการจัดการของเสียอันตรายของ
ประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งศูนยรับคืนซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อนํามา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ตามแนวทางของสหภาพยุโรป ซ่ึงจะสงผลดีสภาพแวดลอมของ
ประเทศ 
 4)  กฎหมายประเทศออสเตรเลีย 
   กฎหมายของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายมุงเนนสงเสริม
ใหทําการหมุนเวียนใช (Recycle) ประโยชนจากของเสียอันตรายที่สามารถนําไปอนุวัตการปรับ
ใชไดกับอนุสัญญาบาเซลฯ  เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดคํานิยามของเสียอันตรายโดยยึดถือตาม
บทบัญญัติคํานิยามในอนุสัญญาบาเซลฯ  สําหรับมาตรการที่ประเทศออสเตรเลียนํามาใชในการ
แกไขปญหาการนําเขาหรือการสงออกขยะพิษหรือขยะของเสียอันตรายโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
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เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว กฎหมายไดจัดทําบัญชีรายการเกี่ยวการควบคุม
การนําเขาและสงออกเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงจัดวาเปนขยะพิษที่ตอง
ถูกควบการนําเขาหรือสงออกไวเปนคูมือในการปฏิบัติซ่ึงผูนําเขาหรือสงออกตองทําการขออนุญาต
จากหนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมสําหรับการนําเขาหรือสงออก กฎหมายฉบับนี้มุงที่ตองการ
รักษาคุณภาพชีวิตของมนุษยและส่ิงแวดลอมทั้งภายในประเทศออสเตรเลียและภายนอกประเทศ 
คุมครองและสงเสริมการใชประโยชนหมุนเวียน (Recycle) สงเสริมใหนําเอาเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสนํากลับคืนสูกระบวนการใชซํ้า หรือหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จัดตั้ง
กองทุนเกี่ยวกับการรับคืนซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว กําหนด
ภาระหนาที่ใหกับผูผลิต และผูบริโภคตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการกําจัด กลาวไดวาระบบ
การจัดการเกี่ยวกับซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวของประเทศออสเตรเลีย
จะมีแบบอยางที่คลายคลึงกันของประเทศสหภาพยุโรปท่ีนําเอาหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว นําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชสรางแรงจูงใจผูผลิต และผูบริโภค
ในการรวมกันเขาแกไขปญหามลพิษของประเทศสรางสังคมของประเทศใหหมุนเวียนการใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา ลดการเกิดมลพิษจากแหลงกําเนิดควบคูไปพรอมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศใหดําเนินการไปพรอมกันอยางไมทําลายสิ่งแวดลอม  และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
ประเทศออสเตรเลียไดตั้งองคกรซึ่งทําหนาที่ในการจัดการเกี่ยวกับขยะเปนการเฉพาะ คือ The 
Department of the Environment and Water Resources (DEWR) ที่ทําหนาที่122 ดังนี้ 
  1)  ออกใบอนุญาตสงออก นําเขา และสงผาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
  2)  บังคับใชกฎหมายและกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  3)  จัดเตรียมกฎหมาย นํากฎหมายไปปฏิบัติ และแกไขกฎหมายที่ เกี่ยวกับการ
เคล่ือนยายขยะอันตรายทั้งสงออกและนําเขา 
  4)  วางนโยบายและดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายขยะอันตรายขาม
แดนทั้งสงออกและนําเขา 
  5)  ใหความชวยเหลือทางการจัดการแก The Hazardous Waste Technical Group ซ่ึง
จัดตั้งขึ้นเพื่อใหแนวทางในการจัดการขยะอันตรายแก DWER 
  6)  มีสวนรวมในเวทีระหวางประเทศ เชน อนุสัญญาบาเซล และ OCED ในการ
เคล่ือนไหวระหวางประเทศเกี่ยวกับขยะอันตราย 

                                                 
 122   กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา  55-56.  
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  7)  ใหคําปรึกษาจัดเตรียมการ และใหมูลแกผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย  และ
กระบวนการออกใบอนุญาต 
    จากการศึกษาพบวา การจัดการของเสียอันตรายในระบบกฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลียสงเสริมใหนําขยะอิเล็กทรอนิกสกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) มีองคกรทําหนาที่
จัดการของเสียอันตราย และกฎหมายที่ใชจัดการของเสียอันตรายเปนกรณีเฉพาะ และสอดคลองกับ
อนุสัญญาบาเซลฯ ไดอยางเหมาะสม  แตกตางจากแนวทางของประเทศไทยที่ขาดมาตรของ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย ขาดหนวยงานหลักที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดการของ
เสียอันตราย ระบบกฎหมายการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทยตองใชหลายหนวยงานเขา
ทําหนาที่แกไขสงผลการแกไขปญหาไมประสพผลสําเร็จเนื่องจากขาดความเปนเอกภาพ และ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการขาดความชํานาญ 
   5)  กฎหมายประเทศเยอรมัน 
   ประเทศเยอรมันมีการบัญญัติกฎหมายวาดวยขยะและสิ่งปฏิกูลขึ้นเพื่อรองรับในการ
จัดการปญหาของขยะภายในประเทศ สําหรับ มาตรการที่ประเยอรมันนํามาใชในการแกไขปญหา
ขยะ คือการกําหนดหนาที่ใหกับผูผลิตออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหม ไมกอมลพิษ
กับสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญตอการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) สราง
ระบบนําขยะกลับคืนสูวงจรใหมากที่สุดดวยการออกกฎหมายใหมที่เรียกวา “กฎหมายวาดวยภาค
ทางเศรษฐกิจแบบวงจรและขยะ”  ทําหนาที่นําขยะกลับคืนสูจรใหมากที่สุด ขยายหนาที่ของผูผลิต
ใหหลีกเลี่ยงการสรางขยะ และผูผลิตมีหนาที่ตองนําขยะกลับมาใชใหม  
    จากการศึกษาอาจกลาวไดวา ระบบกฎหมายของประเทศเยอรมันไดสรางมาตรฐาน
ใหมของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขึ้นมาแบบครบวงจร กําหนดใหผูผลิตมีความรับผิดชอบ
ในผลิตภัณฑสินคาที่ผลิตขึ้น สงเสริมใหผูผลิตออกแบบผลิตภัณฑสินคาซ่ึงสามารถนํากลับมา
หมุนเวียนใชไดใหม (Recycle)  สงเสริมใหคัดแยกขยะกอนทิ้งตั้งแต ภาครัฐสนับสนุนใหเอกชนทํา
หนาที่ดูแลสิ่งแวดลอม จัดตั้งศูนยรับคืนขยะเพื่อการนําขยะกลับคืนเขาสูวงจรใหมากที่สุด กําหนด 
ลดบทบาทของรัฐในภารกิจที่ไมจําเปน กําหนดมาตรการออกใบอนุญาตการทําธุรกิจการคัดแยก
ขยะเพื่อนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) สนับสนุนใหภาคธุรกิจมีสถานที่คัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เปนของตนเอง และที่สําคัญไดนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร
มาใชในการแกไขปญหามลพิษ นําหลักการมีสวนของประชาชน และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
มาปรับใชเพื่อหลีกเลี่ยง ควบคุม และลดการเกิดขยะจากแหลงกําเนิดใหมากที่สุด มีองคกรหลักทํา
หนาที่รับผิดชอบแกไขปญหามลที่เกิดขึ้น มีกฎหมายเฉพาะที่นํามาใชในการแกไขปญหามลพิษจาก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว อาจกลาวไดวา การจัดการดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
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การจัดการเกี่ยวกับขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนของเสียอันตรายของ
ประเทศเยอรมันจะมีองคกรหลักที่ทําหนาที่ในการแกไขปญหาที่ควบคุมตั้งแตเริ่มตนจนถึง
กระบวนการสุดทาย คือ การออกใบอนุญาต จนถึงวิธีการกําจัด เปนตน สําหรับกฎหมายที่นํามาใช
บังคับจะมีกฎหมายเปนกรณีเฉพาะที่มีความชัดเจน กําหนดภาระหนาที่ของแตสวนของสังคมเพื่อ
ปองกันความสับสนและการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย แตกตางจากระบบกฎหมายของ
ประเทศไทยที่ขาดการกําหนดภาระหนาที่ใหทุกภาคสวนของสังคมที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอม ขาดองคกรและหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย โดยเฉพาะ
ของเสียอันตรายที่เปนขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซ่ึงปจจุบันตองอาศัยกฎหมายหลาย
ฉบับในการแกไขและจัดการ มาปรับใชในการแกไขปญหาเปนการเฉพาะหนาซึ่งไมใชการแกไข
ปญหาอยางถูกวิธีและถาวร ควรที่ประเทศไทยจะไดนําเอาแบบอยางของระบบกฎหมายและการ
จัดการเกี่ยวกับของเสียอันตรายโดยเฉพาะการจัดการเกี่ยวกับขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศเยอรมันมาปรับใชเปนแนวทางการแกไขปญหา 
  6)  กฎหมายประเทศญี่ปุน 
  ประเทศญี่ปุนมีกฎหมายที่สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญโครงสรางของกฎหมายได ดังนี้ 
    1)  นโยบายพื้นฐาน 
     นโยบายพื้นฐานตามกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดความรับผิดชอบของภาค
ธุรกิจ ผูประกอบการจะตองใชวัตถุดิบในการผลิตใหนอย และใชอยางสมเหตุสมผล สงเสริมการใช
ผลิตภัณฑใหยาวนาน และมีเปาหมายในการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหม รับคืนซากผลิตภัณฑของ
ตน ติดสลาก และวิธีการติดสลากสําหรับบอกวิธีการใชผลิตภัณฑ และการเก็บแยกผลิตภัณฑ  ซ่ึง
ในการดําเนินการดังกลาวจะไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยางเปนรูปธรรมภายใตจิตสํานึกของการ
วางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
    2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
     สําหรับในการดําเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพจะมีหนวยงานหลักของประเทศญี่ปุน คือ The waste Management 
and Recycling Department  ทําหนาที่ในการกําจัดขยะและสงเสริมการนําขยะมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) อยางมีประสิทธิภาพ คือ ลดการเกิดของเสียจากผลิตภัณฑที่ใชแลว และการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายพื้นฐานที่กําหนดไว 
    3)  ผูเกี่ยวของ 
     สําหรับผูเกี่ยวของตามกฎหมายฉบับนี้แบงได 3 ผาย คือ  
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     (1)  ผูประกอบการ จะมีหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้คือ  
      ทําการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใหบริการ
ขอมูลของผลิตภัณฑใหผูบริโภครับทราบ เพื่อสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนใชทรัพยากรพัฒนา
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมสําหรับในดานความรับผิดชอบ ผูประกอบ
ตองควบคุมการใชวัตถุดิบในการผลิต นําผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต ไปหมุนเวียนใชเปน
วัตถุดิบในอีกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ หรือหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
     (2)  ผูบริโภค 
     สําหรับหนาที่ของผูบริโภคคือการหันมาใหความสําคัญตอการใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปลี่ยนแปลพฤติกรรมการบริโภค และความรับผิดชอบของ
ผูบริโภค คือ  ตองใชผลิตภัณฑใหนานที่สุดเทาที่จะนานไดใชผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมา
หมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ได หรือผลิตภัณฑจากวัสดุดิบที่ใชแลว ใหความรวมมือกับรัฐบาล เจา
พนักงานทองถ่ิน และภาคธุรกิจ ในการปฏิบัติให 
     (3)  ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถ่ิน 
      สําหรับการสรางสังคมในประเทศใหเปนรูปแบบของสังคมการใช
หมุนเวียนเพื่อแกไขปญหามลพิษ รัฐบาลมีความรับผิดชอบดานนโยบายการกําหนดใหภาคธุรกิจ 
และประชาชนไดปฏิบัติ   กําหนดหลักเกณฑ ลักษณะของธุรกิจที่ใหการสงเสริม ดานการตลาดและ
การชวยขั้นพื้นฐานที่จําเปน เชน  สงเสริมใหภาคธุรกิจใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ
หมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ได สงเสริมการทําวิจัย และพัฒนาของเอกชน  สงเสริมใหประชาชนมี
ความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และใหความรวมมือในการใชทรัพยากรผาน
การศึกษา หรือการประชาสัมพันธ  กําหนดหลักเกณฑการลดการเกิดของเสีย ระดับเทคโนโลยี และ
วิธีที่ใชในการตัดสิน ในดานความรับผิดชอบของรัฐบาลการและรัฐบาลที่จะกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน กําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดสลาก
ในผลิตภัณฑใหกับภาคเอกชน หรือผูผลิต ผูเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ไดปฏิบัติ  กําหนดเกณฑการ
ตัดสินการผลิตหรือขายผลิตภัณฑที่ไดมาจากหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ใหปรึกษาแกภาคธุรกิจ
ในการวางแผนลดการเกิดของเสีย การนําของเสียกลับมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)  กําหนด
หลักเกณฑการอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติ ของภาคเอกชน หรือผูที่จะทําหนาที่ในการ
ใหบริการรับกําจัดของเสีย กําหนดเกณฑความรับผิดชอบของเอกชนที่ใหบริการรับกําจัดของเสีย   
กําหนดหลักเกณฑการเปลี่ยนแปรสภาพใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาตใหบริการรับจํากัดของเสีย
สําหรับภาคเอกชน หรือผูใหบริการรับกําจัดของเสียที่ปฏิบัติผิดระเบียบที่กําหนด 
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   อาจกลาวไดวากฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อม
ประโยชนตอการสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา ลดการเกิดของเสียจาก
แหลงกําเนิด โดยใชมาตรา “3 R s” คือ reduction, reuse, recycling กําหนดใหอุตสาหกรรมมีการนํา
ทรัยพากรกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  และตองใชทรัพยากรอยางประหยัด โดยการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่นํามาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ไดงายขึ้น กําหนดใหภาคธุรกิจและ
ผูบริโภคปฏิบัติตามขอกําหนด สรางนิสัยการบริโภคผลิตภัณฑที่ไดมาจากการหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) หรือผลิตภัณฑที่ไดมาจากวัสดุที่ใชแลวเกิดการหมุนเวียนใชประโยชนจากทรัพยากร
อยางคุมคา ยั่งยืน แกไขปญหามลพิษไดอยางถูกวิธี ที่สําคัญไดนําเอาหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาปรับใชในการแกไขปญหา สรางสังคมการใช
หมุนเวียน ลดการบริโภคทรัพยากรใหนอยลง แบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางดี  สําหรับใน
สวนที่เกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตราย รัฐบาลได
สนับสนุนใหทําการคัดแยก และนํากลับมาหมุนเวียน (Recycle) ใชประโยชนใหม โดยไดออก
กฎหมายวาดวยการนําเครื่องใชไฟฟาภายในบาน มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) กําหนดความ
รับผิดชอบ หนาที่ ของผูเกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
     ผูผลิต และผูนําเขา 
     1)  มีหนาที่ในการรับคืน อุปกรณไฟฟาที่ตนผลิต หรือนําเขานั้น 
     2)  จัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณไฟฟาที่รับคืนเพื่อการนํากลับมาใชใหม
อยางมีประสิทธิภาพ 
     3)  ทําการขนสงอุปกรณไฟฟาที่รับคืนไปยังเทศบาล หรือผูบริการรับกําจัด 
     4)  ตองนําอุปกรณไฟฟาที่ใชแลวซ่ึงไดรับกลับคืนมาทําการหมุนเวียนใชใหม  
(Recycle)นํากลับมาใชใหมใหไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนดโดยรัฐบาล 
     5)   ผู ผ ลิตหรือผูนํ า เข าอาจ เรี ยก เก็บค าใชจ ายในการหมุน เวี ยนใช ใหม  
(Recycle)จากผูคาปลีก 
     6)  ผูผลิต หรือผูนําเขาตองเผยแพรคาใชจายในการเก็บ และการหมุนเวียนใชใหม  
(Recycle)ใหกับรัฐบาล ในกรณีที่มีการเรียกเก็บคาใชจายที่สูงไป รัฐบาลอาจตรวจสอบได 
     ผูคาปลีก 
     1)  จะตองรับคืนอุปกรณไฟฟาที่ใชแลวจากลูกคา 
     2)  ทําการขนยายอุปกรณไฟฟาที่รับคืนไปใหแกผูผลิตสิน หรือผูนําเขาสินคาที่
เกี่ยวของ หากไมทราบผูผลิตสินคา ใหขนยายไปยังเทศบาล หรือหนวยงานอิสระ 

DPU



 

 

180 

     3)  ผูคาปลีกอาจเรียกเก็บคาใชจายในการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)จากผูบริโภค
เพื่อสงตอไปยังผูผลิตสินคา หรือผูใหบริการรับกําจัด 
จากการศึกษา กฎหมายวาดวยการนําอุปกรณไฟฟาภายในบานมาใช 
     4) ใหความรวมมือในการสงคืนอุปกรณไฟฟาที่ใชแลวกลับคืนไปสูผูผลิตเพื่อทํา
การหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ใหม 
     5)  รับผิดชอบในคาธรรมเนียม หรือคาใชจายที่จําเปนในการขนสงหรือการกําจัด
อุปกรณไฟฟานั้น 
     สํานักงานเทศบาล 
     1)  ขนสงอุปกรณไฟฟาที่ไดรับมาจากผูบริโภคไปยังผูผลิต หรือ 
     2)  หากไมทราบเจาของสินคา ใหทําการขนสงไปยังหนวยงานอิสระ 
     3)  หากมีความสามารถที่จะทําการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle)ไดเองก็สามารถ
ดําเนินการได 
   กฎหมายเกี่ยวกับการนํา เครื่องใชไฟฟาภายในบานมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
ของประเทศญี่ปุนมีวัตถุประสงคตองการลดปริมาณซากเครื่องใชไฟฟาภายในบาน คัดแยกสวนที่
ยังมีประโยชนนํากลับมาใชประโยชนใหมดวยวิธีการหมุนเวียนใชใหม (Recycle) สงเสริมการใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา ซ่ึงจะบังคับใชเฉพาะเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน ตูเย็น เครื่อง
ซักผา เปนหลัก ผูบริโภคมีสวนรักษาสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหผูบริโภครับผิดชอบคาธรรมเนียม
ในการกําจัดซากของเครื่องใชไฟฟา  สรางระบบรับคืนซากเครื่องใชไฟฟาที่ผูบริโภคตองการทิ้ง 
กฎหมายไดนําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร ตั้งแต
เร่ิมกําหนดใหผูผลิตทําการออกแบบผลิตภัณฑสินคาใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกโดย
รัฐบาลใหการสงเสริม สรางระบบการรับคืนซากผลิตภัณฑ ผูบริโภครับผิดชอบคาใชจายการขนสง 
การกําจัดซากผลิตภัณฑ ใชกลไกของกฎหมายลงโทษกับผูฝาฝนอยางเครงครัด เพิ่มบาทของ
ภาคเอกชนในการประธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมานหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle)ใหเพียงพอตอการกําจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาภายประเทศ นอกจากมาตรการของ
กฎหมายที่เอื้อมประโยชนตอการจัดการดานสิ่งแวดลอมแลว ประเทศญี่ปุนยังมีองคกรที่ทําหนางาน
หลักที่ทําหนาที่ในการจัดดานขยะของประเทศ คือ The Waste Management and Recycling 
Department ที่มีภารกิจในการควบคุมการกอใหเกิดขยะ สงเสริมการนําเอาขยะมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) นําทรัพยากรมาใชใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปามีหมายใหเกิด “สังคมแหงการ
หมุนเวียนวัสดุที่ดี “Sound Material-cycle Society) โดยถือวาขยะเปนทรัพยากร ที่สามารถนํา
กลับมาหมุนเวียนใชใหมได (Recycle) ใหเกิดประโยชนตอประเทศ 
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   จากการศึกษากลาวไดวาโครงสรางของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดของเสียอันตรายใน
ประเทศแถบกลุมสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน จะมีลักษณะของการจัดการที่คลายกัน ดังนี้ 

  1)  กําหนดนิยามความหมาย ขอบเขต ลักษณะชนิด ของวัตถุของเสียอันตราย เพื่อให
เกิดความชัดเจนตอการบังคับใชกฎหมาย และมีกฎหมายสําหรับการบังคับใชเปนการเฉพาะ 

  2)  สงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะ และการหมุนเวียนใชประโยชนจากซากของเสีย
อันตราย (Recycle) นํากลับมาหมุนเวียน ผลิตเปนชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑใหม หรือใชเปนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

  3)  กําหนดความรับผิดชอบของผูผลิตในการรับคืนซากผลิตภัณฑของตน ออกแบบ
ผลิตภัณฑใหนํากลับมาใชงานไดใหมหรือนํากลับมาใชงานไดหลายครั้ง ตลอดความรับผิดชอบใน
การขนสง สําหรับในดาน ผูบริโภคตองใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบ
คาใชจายในการขนสงหรือการกําจัด  สําหรับภาครัฐมีหนาที่และความรับผิดชอบในดานการ
สงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนการใชประโยชนจากทรัพยากรใหบรรลุผลตามกฎหมาย ดําเนินการ
กับผูฝาฝนกฎหมายอยางเครงครัด ดังนี้ 
   (1)  นําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชในการสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนได
วิจัย คิดคนผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  (2)  มีกองทุนที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายเปนกรณีเฉพาะ  

    (3)  สรางหนาที่ความรับผิดชอบโดยนําหลักการมีสวนรวมมาปรับใช เชน เจาของ
ผลิตภัณฑสินคาตองมีสวนรวมรับผิดชอบแกไขปญหาในผลิตภัณฑที่ตนผลิตขึ้น 

  4)  กฎหมายของสหภาพยุโรป และของประเทศญี่ปุน เกี่ยวกับการจัดการของเสีย
อันตรายจะมีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการแกไขปญหา ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตเร่ิมตนจนถึง
กระบวนการขั้นสุดทาย ในขณะที่ประเทศไทยไมมี 

 5)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งทําหนาที่บริหารองคกรเปนการเฉพาะ 
อาจกลาวไดวากฎหมายประเทศสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรเลีย และ

ประเทศญี่ปุน โครงของกฎหมายจะมีกฎหมายเฉพาะที่ใชในการจัดการของเสียอันตรายและที่มีองค
หลักในการทําหนาที่สรางสังคมของประเทศใหเกิดการนําเอาของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) ใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ สรางมูลสรางใหเกิดขึ้นกับของ
เสียอันตรายเพื่อรางแรงจูงใจใหมีการนําเอาซากของเสียอันตรายกลับสูระบบการใชหมุนเวียน 
(Recycle) และเปนโครงสรางของกฎหมายที่สอดคลองกับแนวทางในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่สงเสริม
ใหใชประโยชนหมุนเวียนจากทรัพยากรธรรมชาติใหมากที่สุด สําหรับสวนที่ไมสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอีกตองไดรับการกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ ซ่ึงเปนการแกไขปญหามลพิษจากขยะ
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อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางถูกวิธี เกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สูงสุด หากประเทศไทยไดนําเอาแนวทางตามโครงสรางกฎหมายของตางประเทศมาปรับใชเปน
แนวทางการแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศแลวการแกไขปญหา
ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอาจไดรับการแกไขอยางถูกวิธี ลดภาระของสวนราชการ เกิด
การใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติและยังมีกฎหมายเฉพาะที่ใชในการแกไขปญหาเปน
การเฉพาะที่มีความชัดเจน ตัดปญหาขอยุงยากทางกฎหมาย และสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซลฯ 
อยางเหมาะสม สงผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศ 

3.3.2  กฎหมายประเทศไทย 
1)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

            พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ใชบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในลักษณะเปนองครวม กลาวคือ หากมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะแลวก็
บังคับตามกฎหมายนั้น พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 จะ
ถูกนํามาใชในกรณีที่ไมกฎหมายบัญญัติไว เพื่ออุดชองวางของกฎหมายใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตามที่บัญญัติในมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 อันเปนสะทอนใหเห็นไดวาหากมีกฎหมายเฉพาะไดบัญญัติไวแลวพระราชบัญญัติฉบับนี้จะ
ไมถูกนําไปใชบังคับ ในการกําหนดขอบเขตของกฎหมายสําหรับในสวนที่เกี่ยวกับขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดให
นิยามความหมายเอาไว มาตรา 4   ดังนี้ 
  “มลพิษ”  หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอน 
หรือส่ิงตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กล่ิน 
ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิด หรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนินดวย 
  “แหลงกําเนิดมลพิษ”  หมายความวา  ชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรม  อาคาร 
ส่ิงกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ  หรือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเปนที่มาของมลพิษ 
  “ของเสีย”  หมายความวา ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใด ซ่ึงถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนินมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคาง
จากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 
  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออซิไดซ และวัตถุ
เปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปร
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สภาพทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปน
เคมีภัณฑ หรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนด
นิยามความหมายของ มลพิษ และวัตถุอันตรายที่มีความหมายเชนเดียวกับพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 กําหนดไว  ซ่ึงความหมายคลายคลึงกันทําใหเกิดความยุงยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากหาก
มีความเสียหายเกิดขึ้นในบริเวณโรงงานแลว ตองบังคับตามพระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.2535 จะ
บังคับตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไมได ในขณะ
เดียวคํานิยามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535  และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.2535 ไมครอบคลุมถึง
ซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช ซ่ึงเปนขยะอิเล็กทรอนิกส ของเสียอันตราย อาจ
สงผลใหเกิดปญหาการตีความทางกฎหมาย ซ่ึงจะแตกตางจากกฎหมายของตางประเทศที่จะมีการ
กําหนดเอาไวคลอบคลุมและชัดเจนสะดวกตอการปฏิบัติ 
  จากการศึกษา พบวา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ของประเทศไทยมีหลักการที่คลายกับ
กฎหมายตางประเทศ คือ นําเอาหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาปรับใชเปนแนวทางแกไขปญหา
มลพิษกําหนดใหเจาของหรือผูครอบมีหนาที่ติดตั้งเครื่องกําจัดมลพิษที่อยูในความครอบของตน 
กําหนดภาระหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองมลพิษมีหนาที่ขนสง และรับผิดชอบในคาใชจาย 
หรือคาธรรมเนียมการกําจัด  นําหลักการมีสวนของประชาชนมาปรับใชในการแกไขปญหามลพิษ
กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมกําหนดขอบเขต หรือการตรวจสอบ และการทําประชาวิจารณ
สําหรับโครงการที่มีผลกระทบกับสภาพแวดลอมและความเปนอยูของประชาชน 
  สําหรับสวนที่แตกตางกัน กฎหมายเกี่ยวกับการกําจัดของเสียอันตรายของตางประเทศ 
จะกําหนดใหผูผลิตสินคามีหนาที่ในการรับคืนซากผลิตภัณฑที่ตนเปนผูผลิต หรือเปนนําผูเขา 
พรอมตั้งศูนยการรับซื้อคืนซากผลิตภัณฑไวดวย กําหนดใหผูผลิตทําการเผยแพรขอมูลการใชสินคา
อยางยาวนานใหกับประชาชนไดรับทราบ ขณะเดียวระบบกฎหมายของตางประเทศเกี่ยวกับการ
จัดการของเสียอันตรายจะมีหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผนการจัดการของเสีย
อันตรายทําหนาที่ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการออกใบอนุญาตจนถึงขั้นตอนสุดทายคือการกําจัด 
และการสงเสริมการใชหมุนเวียนอยางเปนเอกเทศอยูภายในหนวยงานเดียวไมแยกกันอยูเชน
ประเทศไทยที่มีหลายหนวยงาน โดยสวนราชการทําหนาที่ใหการสนับและสงเสริม ในขณะที่
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไมมีบทบัญญัติเชนนี้และ
ไมมีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่อยางเปนระบบแบบตางประเทศ 
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  2)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
   พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการควบคุม
การประกอบกิจการโรงงานเพื่อไมใหเกิดความเดือดรอน และเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม บทบัญญัติสวนใหญในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จึงเปน
บทบัญญัติที่กําหนดขอบเขต และสงเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปน
หลักใชควบคุมเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริเวณพ้ืนโรงงาน การขนยายของเสียออกนอก
บริเวณโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานจําพวกที่ 3 ประเภทโรงงานที่ 101, 105 และ106 ซ่ึงเปนโรงงานที่
เกี่ยวกับการบําบัด หรือกําจัดขอเสียอันตราย ซ่ึงหากเปนประเภทโรงงาน 101 จะทําการบําบัด หรือ
กําจัดของเสียไดเทานั้น แตไมสามารถเคลื่อนยายของเสียอันตราย แตกตางจากประเภทโรงงานที่ 
105 และ 106 ที่สามารถเคลื่อนยายได นอกจากนี้การฝงกลบขยะจากกิจการที่ไมไดจดทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดการควบคุมที่จะนําให
ผูดําเนินการดังกลาวเขามาจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเขาสูระบบควบคุมของ
รัฐ  
     จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เนนบังคับใชกับของเสียท่ี
เกิดจากกระบวนการผลิตที่ผูประกอบกิจการโรงงานมีหนาที่ตองปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ยังขาดมาตรกําหนดใหผูผลิตสินคา
ตองรับคืนซากผลิตภัณฑของตนจากผูบริโภคที่ตองการทิ้ง ขาดการกําหนดใหผูผลิตออกแบบ
ผลิตภัณฑใหสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) ขาดมาตรการดานประกันภัย
ส่ิงแวดลอมจากผูผลิตหรือผูนําเขาสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม ขาดการสงเสริมให
ผูผลิตไดนําผลิตภัณฑของตนกลับมาใชประโยชนใหม ใชซํ้า หรือผลิตเปนสินคาใหม ซ่ึงแตกตาง
จากระบบกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการกําจัดของเสียอันตรายที่จะกําหนดใหผูผลิตสินคาตองนาํ
ผลิตภัณฑของตนกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) และตองจัดหาหลักประกันหรือชําระ
คาธรรมเนียมสําหรับสินคาที่ตนเปนผูผลิตขึ้นหรือนําเขา และอาจกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงแวดลอม 
เพื่อสรางหลักประกันและการนําซากของเสียอันตรายกลับคืนสูระบบการกําจัดใหมากที่สุดใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา โดยการสรางมูลคาใหเกิดขึ้นในซากของเสียอันตรายและมี
องคกรทําหนาที่ตรวจสอบอยางครบวงจร  
  3)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
      พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่ใชควบคุมการประกอบ
กิจการภายในทองถ่ินเพื่อไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ ปองกันไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชน ปองกันปญหามลพิษ และการจัดการมูลฝอย กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
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หนาที่ในการเก็บ ขน รวบรวม กําจัดมูลฝอย และการที่จะอนุญาตใหผูใดประกอบกิจการใหบริการ
กําจัดมูลโดยคิดคาบริการ ซ่ึงนับวาเปนแนวทางที่เหมาะสมของกฎหมายโดยเจาพนักงานทองถ่ิน
สามารถนําเอากลไกของกฎหมายที่มีอยูมาใชสรางระบบการนําซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนของเสียอันตรายใหกลับคืนเขาสูระบบการกําจัดไดอยางเหมาะสม โดยการ
กําหนดอัตราคาธรรมการกําจัด และการออกใบอนุญาตรับกําจัดของเสียอันตรายใหเกิดขึ้นภายใน
ทองถ่ิน 
      จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงแมวาจะเปน
กฎหมายที่ใชควบคุมการประกอบกิจภายในทองถ่ินเพื่อไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญก็ตาม แต
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดมาตรการสงเสริมการคัดแยกขยะกอนการทิ้ง สงผลใหมีการปะปนกัน
ระหวางขยะที่มีพิษเปนอันตรายตอประชาชน และสิ่งแวดลอม กับขยะที่ยังมีคุณคาและนํากลับมา
ใชประโยชนไดใหม ประกอบกับแนวทางการแกไขปญหาขยะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 เปนการแกไขปญหาที่ปลายทาง คือ การกําจัดขยะหลังจากเกิดขยะแลว ไมใชลดการเกิด
ขยะจากแหลงกําเนิด ซ่ึงเปนการแกไขปญหาที่ตนทาง คือ การปองกันไมเกิดขยะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยังขาดมาตร การดานเศรษฐศาสตรในการสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการตั้งศูนยรับคืนซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชซ่ึงเปนของเสียอันตราย สงผลใหเกิดการลักลอบทิ้งขยะ ซ่ึงแตกตางกับกฎหมาย
ของตางประเทศที่จะกําหนดใหมีศูนยรับคืนไว และเรียกเก็บคาเนียมบริการกําจัดขยะจากผูที่
ตองการทิ้ง และมีหนวยงานซึ่งทําหนาที่ในกําจัดเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
ซ่ึงเปนของเสียอันตรายไวอยางชัดเจน เปนระบบ   ในขณะที่ประเทศไทยภาครัฐขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรูความเขาใจดานการจัดการของเสียอันตราย ขาดการคัดแยกขยะอยางเปนระบบ ขาด
แนวทางปฏิบัติใหเจาพนักงานทองถ่ินไดยึดถือในการปฏิบัติ  สงผลใหการบังคับใชกฎหมายไมมี
ประสิทธิภาพ  การแกไขปญหามลพิษจากซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
ไมประสบผลสําเร็จ แตกตางจากกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของตางประเทศซึ่งมี
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และมีกฎหมายที่ใชบังคับโดยเฉพาะ 
  4)  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
     พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  เปนกฎหมายใชในการจัดการวัตถุอันตราย
และของเสียอันตรายทุกชนิดจากภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก ไมใชกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับการ
จัดซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตรายโดยตรง อยางไร
ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับนี้ออกประกาศเกี่ยวกับรายชื่อวัตถุ
อันตราย และประกาศยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เร่ือง ยกเวน
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ไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอบ 
การสงออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ.2546   สําหรับการนําเขาเครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว (มือสอง) จากตางประเทศเขามาภายในประเทศตามประกาศยัง
ขาดการกําหนดใหผูนําเขาตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองสินคาที่นําเขามานั้นใหกับสวน
ราชการที่เกี่ยวของไดรับทราบ นอกจากนี้ยังขาดขอกําหนดการรายงานผลการกําจัดชิ้นสวนที่ไมได
นําไปหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) วิธีการกําจัด การจัดเก็บชิ้นสวนอุปกรณ ใหสวนราชการไดรับ
ทราบ ที่สําคัญพระราชบัญญัติฉบับนี้ขาดการนําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชในการแกไข
ปญหาซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ไมมีมาตรการกําหนดใหผูนําเขา
ผลิตภัณฑ มีหนาที่ตองรับคืนซากผลิตภัณฑสินคาที่ตนไดทําการแปรสภาพหรือนําเขามา ตลอดจน
การกําหนดใหทําการกําจัดอุปกรณ หรือสวนประกอบที่ไมสามารถทําการแปรสภาพไดและรายงาน
ใหกับหนวยงานของสวนราชการไดรับทราบ ถึงวิธีการกําจัด และปริมาณที่กําจัด  ขาดการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการกําจัดผลิตภัณฑสินคาจากผูนําเขา ขาดหลักประกันดานการเงินในการแกไขปญหา
จากการนําเขาผลิตภัณฑ สงผลใหเกิดการลักลอบทิ้งชิ้นสวนที่ไมไดทําการแปรสภาพเพื่อนําไป
หมุนเวียนใชใหม  (Recycle) แตกตางกับตางประเทศที่กําหนดความรับผิดชอบใหผูผลิตสินคา หรือ
ผูนําเขานั้นมีหนาที่ในการรับคืนซากผลิตภัณฑสินคาที่ตนไดทําการผลิตหรือนําเขามานั้น และตอง
ชําระคาธรรมเนียมการกําจัดใหสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อเปนหลักประกันวา ซากของสินคานั้นจะ
ไดรับการแกไข สงผลใหการแกไขปญหามลพิษจากซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชแลวของประเทศไมประสบผลสําเร็จ 
    จากศึกษาพบวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ขาดมาตรการสงเสริมการใชประโยชนจากของ
เสียอันตรายที่อนุญาตใหมีการนําเขา ขาดความชัดเจนของคํานิยามที่ไมครอบคลุมไปถึงซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนของเสียอันตราย อาจสงตอการตีความ
ปญหากฎหมายวาเปนการเคลื่อนยายแดนของของเสียอันตรายตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซล
หรือไมเนื่องจากตามประกาศดังกลาวของกรมโรงงานอุตสาหกรรมถือวาเปนสินคาใชแลว ซ่ึง
ในขณะที่อนุสัญญาบาเซลถือวาเปนของเสียอันตรายที่ตองถูกควบการเคลื่อนยายโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ  
  5)  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 
พ.ศ.2522 
     พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 
พ.ศ.2522  เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อจัดระเบียบการคาใหเกิดความเรียบรอยสรางความเชื่อมั่นใน
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ระบบเศรษฐกิจใหกับนักลงทุนจากตางประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหอํานาจกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยประกาศกําหนดใหสินคาใดเปนสินคาที่ตองควบคุมการนําเขา และหามสงออกไป
นอกราชอาณาจักรเพื่อประโยชนของประเทศ  ตลอดจนการใหอํานาจประกาศกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมสําหรับสินคาที่ตองถูกควบคุม 
     จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติฉบับนี้แมวารัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยจะมีอํานาจประกาศกําหนดใหสินคาใดเปนสินคาตองควบคุมในการนําเขาหรือหามสงออก
นอกราชอาณาจักรก็ตาม แตในปจจุบันยังไมมีประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยให
ควบคุมการนําเขาเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว (มือสอง) แตอยางใด สงผล
ใหมีการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจากตางประเทศเขามา
ภายในประเทศ เพื่อทําการซอมแซม ปรับสภาพ แลวนําออกจําหนายใหกับบุคคลทั่วในราคาถูก   
ขณะเดียวกันยังไมมีประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
สําหรับการนําเขาสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจากตางประเทศเขามา
ภายในประเทศสงผลใหตนทุนการนําเขาอยูในเกณฑต่ํา  ผูนําเขาไมรูสึกกังวลกับภาระตนทุนการ
นําเขา ยังคงนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจากตางประเทศเพื่อทําการ
ซอมแซมขายใหกับบุคคลทั่วไป  หรือแปรสภาพ  สงผลให ช้ินสวนหรือสวนประกอบของ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงไมไดทําการแปรสภาพมีจํานวนมากและ
ไมไดถูกกําจัด ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติฉบับนี้ขาดมาตรและขอกําหนดตาง ๆ ในการปองกัน
ปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม เชน ขาดมาตรการกําหนดใหผูนําเขาตองมีหนาที่ทําการกําจัดชิ้นสวน
หรืออุปกรณที่ไมไดทําการแปรสภาพ คาธรรมเนียม สําหรับการขนสงและการกําจัด ช้ินสวนวิธีการ
จัดเก็บ และวิธีการกําจัดเอาไว เปนตน นอกจากการขาดมาตรดังกลาวแลวพระราชบัญญัติฉบับนี้
ขาดการนําแนวทางดานเศรษฐศาสตร หลักการมีสวนรวม หลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชใน
การวางแนวทางการแกไข ลดการเกิดมลพิษจากแหลงกําเนิด สงผลใหช้ินสวน หรืออุปกรณของ
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงไมไดทําการหมุนเวียนใชใหม  (Recycle) 
ยังคงตกคางกระจายอยูทั่วไปสงผลใหเกิดปญหาแหลงเสื่อมโทรม เกิดปญหามลพิษเปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชน สรางภาระใหภาครัฐตองทุมเทงบประมาณในการแกไขปญหาอยางไมหมด
ส้ิน หากไดสงเสริมใหมีการนําเอามาตรดานเศรษฐศาสตรมาใชในการในการควบคุมการนําเขาแลว 
จะลดภาระของภาครัฐในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม แบงเบาภาระของสวนราชการที่
เกี่ยวของ เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา 
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  จากการศึกษา อาจกลาวไดวาโครงสรางกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการจัดของเสียอันตราย
ของประเทศไทยนั้นมีขอแตกตางจากโครงสรางกฎหมายของตางประเทศ ที่ขาดความเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายและองคกรที่ทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายดังนี้ 
  1)  กฎหมายของประเทศไทยที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายขาดความ
ชัดเจนในการกําหนดกําหนดคํานิยามความหมายในกฎหมายแตละฉบับที่ไมครอบคลุมถึงขยะ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สงผลใหกลไกการนํากฎหมายไปใชบังคับขาดความชัดเจน เชน 
ไมสามารถที่จะนําเอาพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ใชในการแกไขได เนื่องคํานิยามของวัตถุ
อันตรายในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไมครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนของเสียอันตราย เปนตน นอกจากนี้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของ
เสียของประเทศไทย ยังขาดการจัดตั้งกองทุนที่ใชในการแกไขปญหาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เหมือนกับตางประเทศ ซ่ึงจะมีกองทุนที่ใชในการจัดการเปนการเฉพาะที่มี
ความคลองตัวและเหมาะสมที่นํามาใชในการแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทีใ่ช
แลว 
   2)  กฎหมายของประเทศไทยที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย จะใชเปน
การเฉพาะเรื่อง และกําหนดขอบเขตการใชเอาไว สงผลใหการนํากฎหมายไปใชบังคับเกิดขอขอ
ของ เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการจัดการเหตุ
เดือดรอนรําคาญ การจัดการขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล ภายในทองถ่ินเทานั้น ประกอบคํานิยามที่ไม
ชันเจนไมครอบคลุมซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงเปนของเสีย
อันตรายแมอยูภายในทองถ่ินการนํากฎหมายไปใชบังคับก็มีขอขัดของ เนื่องจากความไมชัดเจนใน
คํานิยาม และใชบังคับเฉพาะภายในทองถ่ินเทานั้น 
   3)  กฎหมายของประเทศไทยที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจะแยกกัน
อยูหลายฉบับ และมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ใชบังคับ
เฉพาะเกี่ยวกับของเสียที่เกิดจากโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.235 ใชบังคับเฉพาะ
เกี่ยวกับการจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในทองถ่ินเทานั้น เปนตน ในขณะที่ของตางประเทศจะมี
กฎหมายหลักในการบังคับใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายเปนการเฉพาะ ไมแยกกันอยู เชน
ประเทศไทย 
   4)  กฎหมายที่ใชในการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทยขาดการสงเสริม
การนําเอาของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใช
ทรัพยากร ในขณะที่กฎหมายตางประเทศจะสงเสริมการใชประโยชนหมุนเวียน นําเอาทรัพยากรมา
หมุนเวียนใชใหมใหเกิดประโยชนลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด 
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   5)  หนวยงานหรือองคกรที่ทําหนาที่จัดการของเสียอันตรายหลายหนวยงานและมี
ขอบเขตในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน วัตถุประสงคที่แตกตางกัน ในขณะที่ตางประเทศจะมี
หนวยงานหลักและทําหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายอยางครบวงจรไมแยกกันอยูหลายหนวยงาน
เชนประเทศไทย 
   หากโครงสรางกฎหมายของประเทศไทยที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายได
นําเอาโครงสรางกฎหมายของตางประเทศมาใชเปนแนวทางการปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ เชน การกําหนดคํานิยามที่ชัดเจน การจัดตั้งกองทุนสําหรับใชในการ
จัดการของเสียอันตรายเปนการเฉพาะก็จะสงผลดีตอการประกอบธุรกิจการนําขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เนื่องการขอรับการสงเสริมผูประกอบการสามารถขอรับการสงเสริมได
สะดวกขึ้น การกําหนดหนาที่ผูผลิตตองรับคืนสินคาของตนไปทําการกําจัด ทําใหมีวัตถุดิบเพียงพอ
ในการประกอบธุรกิจ ควรที่สวนราชการที่เกี่ยวของจะไดนําเอาแนวทางดังกลาวมาปรับใชสําหรับ
การแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภายในประเทศใหปญหามลพิษขยะอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสลดลง สอดคลองกับอนุสัญญาบาเซลฯ และระเบียบการคาของกฎหมาย
สหภาพยุโรปไดอยางเหมาะสมตอไป 
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บทที่ 4 
วิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ของประเทศไทย 
 
4.1 วิเคราะหกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาท่ีหนวยงานของรัฐโดยตรงเกี่ยวกับการกําจัดของเสีย
 อันตราย 

4.1.1  วิเคราะหพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
    พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนกฎหมาย
แมบทในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมโดยเขาไปทําหนาที่เสริมหรืออุดชองวางของ
กฎหมายเฉพาะ  ในกรณีที่ไมไดบัญญัติไว  นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังทําหนาที่สนับสนุน 
สงเสริมใหองคกรเอกชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม ตาม
หลักการมีสวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจใหราชการสวนทองถ่ินไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในทองถ่ินของตนเอง อยางไรก็ตามในการบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม 
(Recycle) ยังมีขอขัดของและขาดมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    1  หนาท่ีของเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ 

    1)  การประกาศกําหนดหลักเกณฑสําหรับควบคุม และการจัดการของเสีย
อันตรายตามมาตรา 79 3แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535  นั้น เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ยังไมมีหนาที่ควบคุมการปลอยของเสียให
ไดหลักเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนด จนกวาจะไดมีการประกาศกําหนดแหลงกําเนิดมลพิษที่
จะตองถูกควบคุมการปลอยของเสียออกนอกเขตที่ตั้ง หรือลงสูแหลงน้ําสาธารณะตามมาตรา 694

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  อีกทั้งในคํานิยาม 

                                                 
 3  มาตรา  79  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535, 2535, 4 
เมษายน  :  1 
 4  มาตรา  69  แหลงเดิม. 
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ความหมายที่ เกี่ยวของกับของเสียอันตราย  นั้น  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดกําหนดนิยามความหมายไว ดังนี้ 

 “ของเสีย”  หมายความวา ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อันตรายอื่นใด ซ่ึงถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคาง
จากสิ่งเหลานั้นที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ   

“วัตถุอันตราย”  หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ และวัตถุเปอร
ออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือส่ิงอ่ืน
ใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม”   

ซ่ึงคํานิยามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.  2535 ยังขาดความชัดเจนไมครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว สงผลใหกลไกการบังคับใชกฎหมายขัดของขาดความเชื่อมโยงมีปญหาใน
การตีความทางกฎหมายที่จะกําหนดวา ของเสีย หรือวัตถุอะไร คือ “ ของเสียอันตราย”  ที่ผูเปน
เจาของหรือครอบครองแหลงกําเนิดจะตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษซึ่ง 
ปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวง หรือประกาศเกี่ยวกับการควบคุมของเสียอันตรายตามมาตรา 79 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 2535 แตอยางใด และการที่จะ
ถือเอา วัตถุอยางอื่น ที่อยูในคํานิยามความของวัตถุอันตรายใหรวมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวดวยนั้น ไมอาจทําไดเนื่องจากขาดความชันเจนเชนกัน แตกตางจาก
อนุสัญญาบาเซลฯ  ที่กําหนดนิยามความหมาย “ของเสียอันตราย”5  ซ่ึงครอบคลุมถึงเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเอาไวอยางชัดเจน กําหนดขอบเขตกลไกการบังคับใชอนุสัญญา
บาเซลฯ  ขจัดปญหาการตีความทางกฎหมาย  

สําหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 25356 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดเพื่อควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้ง การปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิดออกสู
ส่ิงแวดลอมที่ผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามประกาศมาตรา 69 นั้น มีหนาที่
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1)  แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียอันตราย 

                                                 
 5  กรมควบคุมมลพิษ.  เลมเดิม.  หนา  101. 

6  มาตรา 55  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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     แหลงกําเนิดมลพิษที่เจาของหรือผูครอบครอง ไมมีระบบกําจัดของเสียอันตราย
และไดถูกกําหนดใหควบคุมการปลอยของเสียออกสูสาธารณะ หรือส่ิงแวดลอมนอกเขตที่ตั้ง 
มาตรา 70 วรรคแรก7 กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองตองกอสราง ติดตั้ง หรือจัดใหมีระบบ
กําจัดของเสียตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษจากของ
เสียอันตราย โดยเจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหมีผูควบคุมการดําเนินงานของระบบกําจัด
ของเสียดวยก็ไดเพื่อความมั่นใจวาเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจะทําการกําจัดของ
เสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด 
    จากการศึกษาพบวา  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดของเสียอันตรายที่ได
ประกาศกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดของเสียอันตราย จะถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสียออกสู
สถานที่สาธารณะหรือส่ิงแวดลอม โดยกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดของเสีย
อันตรายมีหนาที่ ติดตั้ง กอสรางระบบกําจัดของเสีย ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ประกาศกําหนดนั้น ไมอาจปฏิบัติไดเพราะการกอสราง การติดตั้ง หรือการจัดใหมีระบบกําจัดของ
เสียอันตรายตองใชสถานที่ บุคลากร และเงินงบประมาณจํานวนมากในการปฏิบัติตามประกาศและ
เปนปญหาสําคัญที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดของเสียอันตรายไมสามารถปฏิบัติตามได
การบังคับใชกฎหมายไมประสบความสําเร็จ ในขณะที่การตรวจสอบและการควบคุมตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 80 วรรคแรก 
และมาตรา 818 กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่มีระบบกําจัดของเสียเปน
ของตนเองตองทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบการกําจัดของเสียเสนอตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู และเจาพนักงานทองถ่ินตองรวบรวมรายงานสงตอไปยังเจา
พนักงานควบคุมมลพิษที่มีอํานาจในเขตทองถ่ินนั้นอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง สงผลใหการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นี้ ยังตองอาศัยเจาพนักงาน
ทองถ่ินซึ่งปจจุบันไมมีแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานใหเจาพนักงานทองถ่ินไดใชยึดถือในการ
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบกําจัดของเสียอันตรายใหกับเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
ซ่ึงเปนขอขัดของจากขอกําหนดของกฎหมายที่ไดกําหนดหนาที่ใหกับเจาของหรือผูครอบ
แหลงกําเนิดมลพิษตองปฏิบัติตามในขณะมีขอจํากัดทางการเงิน 
    แตอยางไรก็ตามการกําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดของเสีย
อันตรายตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 กําหนดไวนี้
สอดคลองกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ไดกําหนดวิธีการดําเนินการกําจัดของเสียอันตราย

                                                 
 7  มาตรา  70  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

8  มาตรา  80-81  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม.  
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ซ่ึงนําไปสูความเปนไปไดในการนํากลับมาใชประโยชน การหมุนเวียน การฟนฟูสภาพ การนํา
กลับมาใชใหมโดยตรงหรือการดําเนินการอื่น ตามที่กําหนดไวในมาตรา 2 ขอ 4 ที่กําหนดวา “การ
กําจัด” หมายถึง การปฏิบัติการใดที่ระบุไวในภาคผนวก 4 แหงอนุสัญญานี้ ซ่ึงการที่พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงกําเนิดของเสียอันตราย ตองทําการติดตั้ง กอสรางระบบกําจัดของเสียนับวาเปน
สวนดีของกฎหมายฉบับนี้ที่สอดคลองกับการปฏิบัติตามแผนการดําเนินการกําจัดของเสียที่กําหนด
ในอนุสัญญาบาเซลฯ ไดอยางเหมาะสม 
     (2)  แหลงกําเนิดมลพิษที่มีระบบกําจัดของเสียอันตราย 
      แหลงกําเนิดมลพิษ ที่เจาของหรือผูครอบครองมีระบบกําจัดของเสียอยูกอนแลว
มาตรา 709 วรรคสอง กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองแจงตอเจา
พนักงานควบคุมมลพิษใหทําการตรวจสอบ หากเจาพนักงานควบคุมมลพิษตรวจสอบแลวเห็นวา
ระบบกําจัดของเสียไมสามารถทําการกําจัด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานแลวเจาพนักงานควบคุม
มลพิษมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ทําการแกไขปรับปรุง ใหระบบ
การกําจัดของเสียเปนไปตามมาตรฐานที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษไดกําหนดหลังจากไดมีการ
ประกาศแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ตองควบคุมการปลอยของเสียออกสูสาธารณะหรือส่ิงแวดลอมนอก
เขตที่ตั้งตามมาตรา 6910 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 
   จากการศึกษาพบวา  กรณีแหลงกําเนิดมลพิษที่เจาของหรือผูครอบครองมีระบบการ
กําจัดของเสียที่ไมไดมาตรฐานอยูกอนที่จะมีการประกาศควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 69 
มิไดใหความสนใจที่จะทําการแกไข ปรับปรุง ใหระบบการกําจัดของเสียนั้นใชงานได และได
มาตรฐานตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษไดประกาศกําหนด  เนื่องจากการปรับปรุง แกไขให
ระบบการกําจัดของเสียไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงใชบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ และเงินจํานวนมาก สงผลใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษไมสนใจ
ที่จะทําการปรับปรุง แกไข ตามที่เจาพนักงานไดส่ังใหทําการแกไข ปรับปรุง ในขณะที่มาตรฐาน
ระบบการกําจัดของเสียตามที่กฎหมายกําหนดจะมีมาตรฐานสูงตามแบบประเทศที่พัฒนาแลว เชน 
ประเทศยุโรป เปนสวนมาก สวนราชการไมมีผูเช่ียวชาญเพียงพอที่จะตรวจสอบมาตรฐานเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษวาไดปฏิบัติใหถูกตอง ตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม ซ่ึงการ
กําหนดมาตรฐานการกําจัดของเสียอันตรายโดยไดยึดหลักเกณฑมาตรฐานตามแบบของประเทศ

                                                 
 9  มาตรา  70  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม.  
 10  มาตรา  69  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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สหภาพยุโรปที่มีมาตรฐานสูงสงผลใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดหลบหลีก หรือจงใจที่
จะไมทําการปรับปรุง หรือแกไขระบบกําจัดของเสียของตนที่มีอยูใหไดมาตรฐานเนื่องจากตองเพิ่ม
ภาระและคาใชจายที่มากขึ้น การบังคับใชกฎหมายไมเกิดผลในทางปฏิบัติ ขณะที่มาตรการควบคุม
การนําของเสียออกนอกเขตที่ตั้งเปนมาตรการควบคุมกระบวนการผลิต ไมใชการควบคุมตัว
ผลิตภัณฑสินคา ดังนั้นมาตรการตามที่กําหนดไวจึงมีความขัดแยงในตัวเองเนื่องการควบคุมการนํา
ของเสียออกนอกเขตที่ตั้งเปนการควบคุมที่ปลายเหตุ ไมใชการควบคุมที่ตนเหตุเพระตนเหตุที่ทําให
เกิดของเสียอันตราย คือ ช้ินสวน หรือผลิตภัณฑสินคา เนื่องจากกระบวนผลิตอาจดี แตผลิตภัณฑ
สินคาที่มาจากกระบวนการผลิตที่ดี อาจจะไมดีก็ได 
       อยางไรก็ตามการที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 กําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองทําการปรับปรุงระบบกําจัด
ของเสียของตนใหไดมาตรฐานตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดนั้นก็เปนแนวทางที่
สอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงประเทศภาคีจะปองกันความเสียหายที่เกิดกับ
ส่ิงแวดลอมดังที่กําหนดไวใน มาตร 2 (5) ที่กําหนดวา “สถานที่หรือส่ิงติดตั้งที่ไดรับความ
เห็นชอบ” หมายถึง สถานที่หรืออุปกรณสําหรับการกําจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนซึ่งไดรับ
มอบอํานาจหรืออนุญาตใหปฏิบัติการเพื่อความประสงคนี้ โดยหนวยงานของผูมีอํานาจ” ประกอบ
กับมาตร 4 (2) ที่กําหนดวา “ภาคีแตละฝายตองดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อ  
    (ก)  ประกันวาการกอกําเนิดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนภายในรัฐของตนถกูลดลง
ใหต่ําที่สุดโดยคํานึงถึงดานสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ”  
    (ข)  ประกันวามีส่ิงติดตั้งในการกําจัดที่เพียงพอสําหรับการจัดการของเสียอันตราย
และของเสียอ่ืนโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมซึ่งตั้งอยูภายในรัฐนั้น เทาที่จะเปนไปได ไมวาสถานที่กําจัด
จะเปนอยางไร 
    จากการกําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองทําการ
ปรับปรุงระบบกําจัดของเสียอันตรายของตนใหไดมาตรฐานตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ
กําหนดนับวาสอดคลองตรงกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลที่รัฐภาคีตองจัดใหมีระบบกําจัดของ
เสียอันตรายอยางเพียงพอภายในรัฐภาคีสมาชิก  ซ่ึงการที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดกําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ตองทําการปรับปรุงระบบกําจัดของเสียอันตรายของตนดังกลาว เทากับเปนการจัดใหมีระบบกําจัด
ของเสียอันตรายใหเพียงพอภายในรัฐสมาชิกอยางหนึ่งดวยเชนกัน 

  (3)  แหลงกําเนิดมลพิษที่สวนราชการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว 
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     ระบบกําจัดของเสียที่สวนราชการไดจัดใหมีเพื่อใชเปนระบบกําจัดของเสียรวม
สําหรับประชาชนและเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียเปน
ของตนเอง ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดของเสียดังกลาวจะมีหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 71 ถึง มาตรา 7311 ซ่ึงบัญญัติวา “ในเขตควบคุมมลพิษใดที่ทางราชการไดจัดใหมีระบบกําจัด
ของเสียรวมไวแลว เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสีย หรือไม
ประสงคที่จะทําการกอสราง ติดตั้ง หรือจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย ตามที่เจาพนักงานควบคุม
มลพิษกําหนด มีหนาที่ตองจัดสงของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจการของตนไปทําการบําบัด ณ 
ระบบกําจัดของเสียรวม ที่ทางราชการไดจัดใหมีขึ้นภายในเขตควบคุมมลพิษนั้น และเจาของหรือผู
ครอบครองแหลงมลพิษนั้น มีหนาที่ตองเสียคาบริการตามที่กฎหมายกําหนด” 
    อาจกลาวไดวา การที่สวนราชการไดกอสราง ติดตั้ง หรือจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย
รวมในเขตพื้นที่ควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษซ่ึงไมมีระบบกําจัดของเสียนั้น เปนการปองกันมลพิษ
และส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการปลอยทิ้งของเสียออกนอกเขตที่ตั้งหรือสถานที่สาธารณะ และ
สงเสริมใหประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ ตลอดจนเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษมีสวนรวมปองกัน แกไขปญหามลพิษ และสิ่งแวดลอมที่เกิดจากของเสียอันตราย โดยสวน
ราชการไดใหการสนับสนุนในการติดตั้ง กอสราง หรือจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมในเขตพื้นที่
ควบคุมมลพิษ การที่กฎหมายไดกําหนดหนาที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษไวเชนนี้ 
สงผลใหระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้นสามารถดําเนินการได เนื่องจาก
กฎหมายกําหนดเปนเงื่อนไขบังคับไวใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบ
กําจัดของเสียเปนของตนเอง มีหนาที่ตองสงของเสียมาทําการกําจัด ณ ระบบกําจัดของเสียรวม หาก
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวจะมีความผิดตามมาตรา 90 และมาตรา 9112 ซ่ึงจะมีโทษปรับ
ในอัตราสี่เทาของอัตราคาบริการ หรือคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องทํางาน 
    จากการศึกษาพบวา  ระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการไดจัดไวใหบริการแก
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียอันตรายเปนของตนเองนั้น
นับวาเปนวิธีปองกัน และควบคุมการเกิดของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนใหลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ
ขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ  ซ่ึงตองประกันวาบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตราย
ภายในรัฐสมาชิกจะดําเนินการที่จําเปนเพื่อใหลดการเกิดมลพิษจากของเสียอันตรายที่จะเกิดตอ
สุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด และรัฐสมาชิกตองจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย

                                                 
11  มาตรา  71-73  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม.  
12  มาตรา  90-91  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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อันตรายอยางเพียงพอสําหรับการจัดการภายในรัฐสมาชิก ซ่ึงการที่สวนราชการไดจัดใหมีระบบ
กําจัดของเสียรวมไวใหบริการกําจัดของเสียอันตรายแกจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่ไมมีระบบกําจัดของเสียอันตรายเปนของตนเอง นับวาเปนแนวทางที่ตรงกับขอกําหนดของ
อนุสัญญาบาเซลฯ และเหมาะสมสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติตามขอกําหนดไดอยาง
เหมาะสม 
    2)  กรณีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียเปนของ
ตนเอง   
   กฎหมายกําหนดใหใชระบบกําจัดของเสียรวมตามที่สวนราชการไดจัดไวใหแตไม
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  หลีกเลี่ยงการจัดสงของเสียที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของตนไปยงั
ระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการไดจัดไวใหเนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 

 (1)  การขนสงของเสียจากสถานประกอบกิจการที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษ เพื่อนําไป
ทําการบําบัด ณ ระบบการกําจัดของเสียรวมนั้น ตองเสียคาใชจายการขนสงเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจาก
สถานประกอบกิจการของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษอยูหางไกลจากระบบกําจัด
ของเสียรวมที่สวนราชการไดจัดไวให และมีจํานวนนอยไมเพียงพอทุกจังหวัด 
    (2)  การใหบริการระบบกําจัดของเสียรวมของสวนราชการนั้น ยังไมสามารถจัดให
เพียงพอครอบคลุมไดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ สงผลใหพื้นที่ซ่ึงถูกกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่ตองถูกควบคุมการปลอยของเสียออกนอกเขตที่ตั้งหรือออกสูส่ิงแวดลอม ไมมีระบบกําจัดของ
เสียรวมไวรองรับ สงผลใหเจาของสถานประกอบการที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ควบคุมแหลงกําเนิด
มลพิษดังกลาว ไมสามารถที่จะนําเอาของเสียจากการดําเนินกิจการของตนไปทิ้ง ณ สถานที่ทําการ
บําบัดหรือกําจัดของเสียรวมได อันเปนสาเหตุที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจงใจ
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไวตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เนื่องจากระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการจัดไวใหไม
เพียงพอและอยูหางไกลจากสถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการหรือแหลงชุมชน ประกอบกับ
ระบบการขนสงในการนําของเสียไปทิ้ง ยังเปนหนาที่ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษการขนยายของเสียที่ตองนําไปทําการกําจัดไมมีความสะดวก และขาดวิธีการที่รัดกุม 
     3)  พื้นที่แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสีย และสวนราชการไมไดจัดระบบ
กําจัดของเสียรวมไวใหสําหรับแหลงกําเนิดมลพิษใดที่ไดมีประกาศตามมาตรา  6913 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหเปนพื้นที่ถูกควบคุม
การปลอยทิ้งของเสียหรือนําของเสียออกนอกเขตที่ตั้งหรือสถานที่สาธารณะ ซ่ึงไมมีระบบกําจัด

                                                 
13  มาตรา 69  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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ของเสียเปนของตนเอง และเปนพื้นที่ซ่ึงสวนราชการไมไดจัดระบบกําจัดของเสียรวมไวให เพื่อ
ปองกันปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในเขตทองถ่ินนั้น สวนราชการไดจัดใหมีผูรับจางใหบริการ
กําจัดของเสียโดยไดรับอนุญาตจากสวนราชการตามมาตรา 7414 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงไดใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานควบคุมมลพิษ สามารถกําหนดวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เปนการชั่วคราวสําหรับการ
กําจัดหรือบําบัดของเสีย ที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 
มีหนาที่ตองสงของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปใหผูรับจางที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
ทําการกําจัดของเสียตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษ 
    จากการศึกษาพบวา  การใหเอกชนเขามารับจางใหบริการกําจัดของเสียนับวาเหมาะสม  
และเปนการนําองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวมแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมที่เกิดในพื้นที่
ของตน ลดภาระหนาที่ของภาครัฐในการจัดหาสถานที่ เครื่องมือ และ  บุคลากรในการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอมของประเทศ ชวยประหยัดเงินงบประมาณของรัฐที่ตองนํามาใชในการแกไขปญหา
มลพิษ ซ่ึงการที่สวนราชการจัดใหมีผูรับจางใหบริการกําจัดของเสียข้ึนในเขตพื้นที่ที่ไมมีระบบ
กําจัดของเสียรวมดังกลาว นับวาเปนผลดี และสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะการนําเอาทรัพยากรมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  ใหเกิดประโยชนและ
เกื้อกูลตอโครงการของรัฐ   

  สําหรับมาตรการในปจจุบันการออกใบอนุญาตรับบริการกําจัดของเสียยังไมเปน
เอกเทศ กลาวคือหากเปนโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ทุก
ขนาดตามลําดับที่ 101 ที่ไมไดตั้งขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
ตามมาตรา 1215 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กอน จึงสามารถประกอบกิจการได หรือ
การใหบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตาม
มาตรา 1916 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ไดหามมิใหผูใดรับบริการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยโดยคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอนจึงจะ
ประกอบกิจการได ซ่ึงการที่บทบัญญัติมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดเปดโอกาสใหเอกชนสามารถที่จะเขามาประกอบธุรกิจรับบริการ
กําจัดของเสียได แตถาหากเปนกิจการเกี่ยวกับโรงงานแลวก็จะตองไปพิจารณาตามพระราชบัญญัติ

                                                 
 14  มาตรา  74  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

15  มาตรา  12  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, 2535, 9 เมษายน  :  62 
16  มาตรา  19  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, 2535, 5 เมษายน  :  1 
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โรงงาน พ.ศ. 2535 หากเปนกรณีของการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หลักเกณฑการอนุญาตตองไป
พิจารณาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงการออกใบอนุญาตแกเอกชนที่จะเขามา
ประกอบกิจการกําจัดของเสียนั้น ยังไมมีหนวยงานใดทําหนาที่ในการพิจารณา และออกใบอนุญาต
เปนกรณีเฉพาะและโดยตรงใหกับเอกชนอยางชัดเจน ทําใหหลักเกณฑพิจารณาการใหใบอนุญาต
แกเอกชนในการประกอบกิจการรับกําจัดของเสียตองขึ้นอยูกับกฎหมายแตละฉบับ ไมมีหลักเกณฑ
เฉพาะของกฎหมายที่ใชในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหสิทธิแกเอกชนอยางชัดเจน 
    อยางไรก็ตามแนวทางในการกําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียอันตรายเปนของตนเอง และอยูในพื้นที่ไมมีระบบกําจัดของเสีย
รวม แตเปนพื้นที่ซ่ึงสวนราชการไดจัดใหมีผูรับจางใหบริการรับกําจัดของเสียอันตรายไวใหบริการ
นับวาเปนแนวทางที่สอดคลองกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ที่กําหนดใหรัฐ
ภาคีสมาชิกตองใหประกันวาจะปองกันการเกิดของเสียอันตรายภายในรัฐสมาชิกจะไดการแกไข
และตองลดลงใหมากที่สุด  กลาวไดวาการที่สวนราชการจัดใหมีผูรับอนุญาตใหบริการกําจัดของ
เสียอันตรายอยูในพื้นที่ซ่ึงสวนราชการไมไดจัดใหมีระบบจํากัดของเสียรวมไวในพื้นควบคุมมลพิษ 
เทากับเปนการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่รัฐสมาชิกตองลดการเกิด
ของเสียอันตรายภายในรัฐของตนใหมากที่สุด  การที่สวนราชการจัดใหมีผูใหบริการรับกําจัดของ
เสียในพื้นที่ดังกลาวเทากับเปนการปองกันและควบคุมการเกิดของเสียใหลดลงสอดคลองกับ
ขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ 
    4)  พื้นที่ซ่ึงไดมีประกาศใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปลอยทิ้งหรือนํา
ของเสียออกนอกเขตที่ตั้งหรือสถานที่สาธารณะตามมาตรา 69 ซ่ึงสวนราชการไมไดจัดใหมีระบบ
กําจัดของเสียรวมเอาไว  และเปนพื้นที่ซ่ึงไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัดของเสียรวม
ในเขตพื้นที่นั้น กฎหมายไดมอบอํานาจใหเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษสามารถที่จะกําหนดวิธีการชั่วคราว เพื่อใชสําหรับการกําจัดของเสียจากแหลงกําเนิด
มลพิษไดตาม มาตรา 7517 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 ตามเห็นสมควรและจําเปนจนกวามีการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวม หรือ
เปดระบบกําจัดของเสียใหมีขึ้นในเขตพื้นที่นั้น 
    สําหรับพื้นที่ใดซึ่งอาจจะเปนเพราะสาเหตุของขอจํากัด เชน ในดานบุคลากรเครื่องมือ 
เครื่องใช งบประมาณของภาครัฐ ที่สวนราชการไมไดจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมไวในพื้นที่ 
และพื้นที่นั้นไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหกําจัดของเสียอยูดวย การแกไขปญหามลพิษที่เกิดจาก
ของเสียในแหลงกําเนิดมลพิษ ไมอาจจะลดนอย หรือบรรเทาลงได ถึงแมวาจะมีวิธีการที่เจา
                                                 
 17  มาตรา  75  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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พนักงานทองถ่ินไดกําหนดขึ้นใชในการควบคุมแกไขมลพิษขึ้นมาเปนการชั่วคราวก็ตาม แตวิธีการ
ดังกลาวไมสามารถที่จะแกไขไดทันกับจํานวนของของเสียที่เกิดขึ้นจนกวาภาครัฐจะสามารถจัดให
มีระบบกําจัดของเสียรวมขึ้นในพื้นที่นั้น  เนื่องจากการกําจัดสามารถดําเนินการไดในปริมาณครั้ง
ละมาก ๆ และเปนระบบการกําจัดของเสียที่ไดมาตรฐาน สามารถใหบริการไดทั่วถึงในพื้นที่
แหลงกําเนิดมลพิษ แตภาครัฐยังมีขอจํากัดดานงบประมาณที่จะใหบริการดานนี้ เนื่องจากตองใช
งบประมาณซึ่งเปนเงินลงทุนจํานวนมาก 

   จากการศึกษาพบวา การที่กฎหมายใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถ่ินเขามามีสวนรวม
แกไขปญหามลพิษที่เกิดจากของเสียในเขตพื้นที่ของตน ดวยการกําหนดวิธีการชั่วคราวขึ้นมา
สําหรับใชในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เพราะเจาพนักงานทองถ่ินยอมรูถึงปญหา
สภาพแวดลอมภายในทองถ่ินของตนดีกวาราชการสวนกลางหรือบุคคลนอกทองถ่ิน เปนการ
สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจจากราชการสวนกลางไปสูทองถ่ินใหมีบทบาทและมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม นับวาเปนการเริ่มตนที่ดีและเปนการแกไขปญหาที่
ถูกตองตรงตามความตองการของทองถ่ิน ซ่ึงเขาใจปญหาภายในทองถ่ินของตนเองดีจึงสามารถวาง
แนวทางการแกไขปญหาไดอยางถูกตองตรงตามความประสงคของทองถ่ิน ซ่ึงการใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนดวิธีการชั่วคราวขึ้นมาใชในการจัดการของเสียอันตรายเปนการปองกันไมใหเกิดของ
เสียอันตรายอยางหนึ่งที่ประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญาบาเซลฯ ตองปฏิบัติตามพันธกรณีทั่วไปที่
กําหนดไวในมาตรา 4 (10) ซ่ึงกําหนดพันธกรณีเอาไว คือ “.....ภายใตอนุสัญญานี้ของรัฐที่กอกําเนิด
ซ่ึงของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนตองจัดการโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม...” อีกทั้งขอกําหนดที่ใหรัฐ
ภาคีสมาชิกมีหนาที่ตองใหประกันวาของเสียอันตรายภายในประเทศของตนจะลดลงใหต่ําที่สุด 
และการที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ไดมอบอํานาจใหเจา
พนักงานควบคุมมลพิษกําหนดวิธีการชั่วคราวขึ้นมาแกไขปญหามลพิษจัดวาเปนแนวทางที่
สอดคลองกันพันธกรณีทั่วไปในอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงภาคีสมาชิกจะตองดําเนินมาตรการที่
เหมาะสมใหของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนที่กอกําเนิดขึ้นไดรับการจัดการโดยคํานึงถึง
ส่ิงแวดลอม ที่สามารถปรับใชตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ไดอยางเหมาะสม 
     5)  แหลงกําเนิดมลพิษที่เจาของหรือผูครอบครองมีระบบกําจัดของเสียเปนของตนเอง 
   เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ที่มีระบบกําจัดของเสียเปนของตนเอง
กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่เก็บสถิติ ขอมูล ซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบ หรืออุปกรณ และ
เครื่องมือในแตละวัน และแสดงบันทึกรายละเอียดหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น
และทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ อุปกรณ และเครื่องมือ เสนอตอเจาพนักงานทองถ่ินซึ่ง
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แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 8018 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ที่กําหนดไวเปน
หนาที่ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองจัดทํารายงานแสดงผลการทํางานของ
ระบบกําจัดของเสียอันตรายของตนสงใหราชการไดรับทราบ 
    จากการศึกษาพบวา  การที่กฎหมายกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษตองรายงานสรุปผลการทํางานของระบบกําจัดของเสียตอเจาพนักงานทองถ่ินนั้นเปนการ
ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental auditing) ทําใหไดรับทราบสภาวการณของ
มลพิษไดอยางสม่ําเสมอเกิดผลดีตอสวนราชการ ประชาชน เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการทํางานระบบกําจัดของเสียวาอยูในเกณฑมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพดีหรือไม  ขณะที่ระบบการประเมิน  หลักเกณฑการรายงาน  ยังขาดความชัดเจนใน
วิธีการเก็บขอมูล  และสถิติที่เปนมาตรฐานสากลที่กฎหมายใหการรับรองในมาตรฐาน จึงควร
กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานการพิจารณาออกใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัดของเสียที่มีมาตรการ
ทางกฎหมายใหการรับรอง เพื่อสรางความชัดเจนในหลักเกณฑ วิธีการทํารายงานและมาตรฐานที่
กฎหมายใหการรับรองในดานงานวิชาการ และมาตรการดานการปฏิบัติ   
    อยางไรก็ตามแนวทางที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 ไดนําเอารูปแบบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากําหนดหนาที่ใหกับเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษรายงานผลการทํางานของระบบกําจัดของเสียสงใหกับสวน
ราชการไดรับทราบนั้นไมสอดคลองกับแนวทางที่กําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลฯ ในเรื่องหลัก
ความรวมมือระหวางประเทศ ที่กําหนดไวในมาตร 10 (2) ซ่ึงกําหนดกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศที่ภาคีตองรวมมือซ่ึงกันและกันในปองกันสิ่งแวดลอมและการจัดการของเสียอันตราย ที่
ภาคีตองรวมมือในการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการจัดการของเสียอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอม  และการจัดใหมีขอมูลที่สอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาการ และ
ทางปฏิบัติสําหรับการจัดการที่เพียงพอของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน ดวยเหตุผลที่วา
มาตรการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
ยังขาดยังหลักเกณฑ ความชัดเจน และมาตรฐาน ที่กฎหมายไดใหการรับรอง จึงไมอาจนําไปปรับ
ใชกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ได และสวนราชการที่เกี่ยวของควรไดเรงพิจารณากําหนด
หลักเกณฑการพิจารณา รูปแบบ วิธีการ กําหนดมาตรฐาน ออกมาใชใหเหมาะเพื่อสอดคลองกับ
ขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศไทยเปนภาคีและตองปฏิบัติขอกําหนดดังกลาวดวย 
     

                                                 
18   มาตรา 80  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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2.  แหลงกําเนิดมลพิษท่ีไมไดถูกควบคุมการท้ิงของเสีย 
     การประกาศแหลงกําเนิดมลพิษที่เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ตอง
ถูกควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย หรือนําของเสียออกจากเขตที่ตั้ง หรือสูสาธารณะ ตามประกาศของ
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่ไดกําหนดไวในมาตรา 69 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนการกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการปลอยทิ้งของเสียหรือนําของเสียออกนอกเขตที่ตั้ง ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษที่มีระบบกําจัดของเสียเปนของตนเองอยูแลว หรือการปลอยทิ้งของเสียออก
นอกเขตที่ตั้ง หรือออกสูสาธารณะไดมาตรฐานอยูในเกณฑตามที่สวนราชการกําหนด จึงไมถูก
ควบคุมการปลอยทิ้งของเสียตามมาตรา 69 นี้  อยางไรก็ตามการปลอยทิ้งของเสีย หรือนําของเสีย
ออกนอกเขตที่ตั้งยังตองเปนไปตามหลักเกณฑ และมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ตามมาตรา 5619 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
นอกจากหนาที่ของเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานของมาตรา 56 ดังกลาวแลว ยังมีหนาที่ตองปฏิบัติอีก ดังนี้ 
      (1)  แหลงกําเนิดมลพิษที่อยูในเขตควบคุมมลพิษซึ่งสวนราชการจัดใหมีระบบกําจัด
ของเสียรวม 
         เขตควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษตามประกาศของรัฐมนตรีซ่ึงเจาของหรือผู
ครอบครองไมมีระบบกําจัดของเสียเปนของตนเอง และในเขตพื้นที่ดังกลาวสวนราชการไดติดตั้ง 
กอสราง หรือจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมไวใหบริการกําจัดของเสียใหกับประชาชน องคกร
ภาคเอกชนในเขตพื้นที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองจัดสงของเสีย
จากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการกําจัด ณ. ระบบกําจัดของเสียรวมที่อยูในเขตทองที่เปน
หนาที่ตามกฎหมายซึ่งกําหนดไวในมาตรา 7220 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่มีสภาพบังคับใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ปฏิบัติตามและมีหนาที่เสียคาบริการใหกับสวนราชการตามอัตราคาบริการตามมาตรา 9021 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
    จากการศึกษาพบวา การกําหนดหนาที่ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพษิมี
หนาที่จัดสงของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการกําจัด ณ. ระบบกําจัดของเสียรวมที่
สวนราชการจัดไวใหในพื้นที่นั้น ซ่ึงในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดนั้นเจาของหรือผู

                                                 
19  มาตรา  56  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
20  มาตรา  72  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
21  มาตรา  90  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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ครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองประสบกับปญหาในดานการขนสงของเสียเพื่อไปทําการกําจัด
เนื่องจากสวนราชการไมไดจัดเตรียมการดานการขนสงไวให ในขณะที่บางแหงแหลงกําเนิดมลพิษ
อยูหางไกลจากระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการจัดไวให สงผลใหการขนสงของเสียเพื่อนําไป
ทําการกําจัดตองใชระยะเวลา และมีจํานวนการขนสงที่มากครั้ง เกิดคาใชจายในการขนสงของเสีย
ไปทําการกําจัด  ณ ระบบกําจัดของเสียรวมจํานวนมาก นอกจากนี้การที่เจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษ มีภาระชําระคาบริการการกําจัดของเสียใหแกสวนราชการอีกดวย สงผลให
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตองรับภาระเพิ่มมากขึ้น ไมมีความสะดวกในการที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงไดละเลย เพิกเฉยไมสนใจ หรือไมใหความรวมมือท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย
กําหนด  อยางไรก็ตามการที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียเปนของ
ตนเองตองขนสงของเสียจากแหลงกําเนิดไปทําการกําจัด ณ ระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการ
จัดไวใหนั้น  สอดคลองกับขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ในดานการขนสงที่กําหนดใหรัฐภาคี
สมาชิกตองจัดใหมีผูทําหนาที่ขนสง ที่หมายความวา “บุคคลใดดําเนินการขนสงของเสียอันตราย
หรือของเสียอ่ืน”  ไวสําหรับทําหนาที่ในการขนสงของเสียอันตรายเปนการเฉพาะภายใตพันธกรณี
ทั่วไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 4 (7) ขอ ก.ที่กําหนดวา “หามบุคคลทั้งปวงภายใตขอบเขตอํานาจ
แหงชาติของตนทําการขนสงหรือกําจัดของเสียอันตราย หรือของเสียอ่ืนเวนแตบุคคลดังกลาวจะ
ไดรับมอบอํานาจหรือไดรับอนุญาตใหปฏิบัติการดังกลาวนั้น” ขณะที่พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดใหเปนหนาที่ของเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษทําหนาที่ในการขนสงซ่ึงเปนการอนุญาตโดยบทบัญญัติของกฎหมายจึง
สอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่สามารถใชเปนกลไกในการปฏิบัติตามขอกําหนด
ไดอยางเหมาะสม 
     (2)  แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียรวมแตเปนพื้นที่ซ่ึงมีผูไดรับ
ใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัดของเสีย 
         ประกาศเขตควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษของรัฐมนตรีตามมาตรา  69 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สําหรับพื้นที่ควบคุม
แหลงกําเนิดมลพิษซึ่งไมมีระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัด
ของเสียอยูในพื้นที่ กฎหมายไดกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้นมีหนาที่
จัดสงของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปใหผูรับจางใหบริการกําจัดดําเนินการกําจัดตามหลักเกณฑ
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และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตรา
7422 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
    จากการศึกษาพบวา  การอนุญาตใหเอกชนเขามาทําการรับจางใหบริการกําจัดของเสีย
นั้นยังตองใชการพิจารณาตามหลักเกณฑเฉพาะเรื่องอยู ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจะ
พิจารณาตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หากเปนเร่ืองเกี่ยวกับทองถ่ินจะ
พิจารณาตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงการพิจารณาไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาแตกตางกันมีความยุงยาก ขาดการสราง
แรงจูงใจสําหรับเอกชนที่จะเขามาทําการขออนุญาตลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการรับกําจัดของ
เสียเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษไมสามารถที่จะจัดสงของเสียที่อยูในความ
ครอบครองของตนไปใหผูรับจางใหบริการกําจัดของเสียดังกลาวได  การมีหลักเกณฑพิจารณาที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับกฎหมายแตละฉบับและไมสรางจูงใจใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในการ
สรางระบบกําจัดของเสีย ระบบกําจัดของเสียไมเพียงพอแกการกําจัดของเสียภายในประเทศขณะที่
ภาครัฐเองก็ไมสามารถจัดระบบกําจัดของเสียรวมไวใหบริการไดครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
ไดอยางทั่วถึง การไมขจัดขอขัดของกฎหมายดังกลาว จึงไมสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญา
บาเซลฯ ที่รัฐภาคีมีพันธกรณีที่ตองจัดใหมีการติดตั้ง หรือระบบกําจัดของเสียใหเพียงพอในการ
กําจัดของเสียอันตรายภายในรัฐภาคีของตนเทาที่จะเปนไปได  การมีหลักเกณฑพิจารณาอนุญาตที่
ไมสรางความสะดวกและยุงยาก จึงเทากับเปนการสกัดกันการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียภายในรัฐ
ภาคีซ่ึงไมเปนตามแนวทางหรือกลไกในการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมตามกรอบวัตถุประสงค
ในอนุสัญญาบาเซลฯ  และสวนราชการที่เกี่ยวของควรจะไดจัดระบบการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหเปนระบบไมยุงยาก ความสะดวก และจูงใจนักลงทุนในการติดตั้ง หรือกอสรางระบบกําจัดของ
เสียอันตรายเกิดขึ้นและเพียงพอแกการกําจัดของเสียอันตรายภายในประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่รัฐภาคีตองจัดใหมีสถานที่บริการกําจัดของเสีย
อยางเพียงพอ และสงเสริมใหมีการนําเอาของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหได
ประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และยั่งยืน 
       (3)  แหลงกําเนิดมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสียรวม และเปนพื้นที่ซ่ึงไมมีผู
ไดรับใบอนุญาตใหบริการกําจัดของเสีย 
           กฎหมายไดใหมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนดวิธีการชั่วคราวไดตามความเหมาะสม และจําเปนสําหรับการกําจัดของเสีย

                                                 
22  มาตรา  74  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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ตามมาตรา7523 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่
แตกตางกันไปตามสภาพของแตละทองถ่ิน 
            สําหรับพื้นที่ ซ่ึงไมมีระบบกําจัดของเสียรวม และเปนพื้นที่ไมมีผูไดรับ
ใบอนุญาตใหบริการรับกําจัดของเสียรวมอยูดวยพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดกําหนดวิธีการแกไขโดยการใหเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
วิธีการชั่วคราวขึ้นมาสําหรับการแกไขเปนกรณีเฉพาะ  นับวาเปนแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาซ่ึงหากไมมอบอํานาจใหเจาพนักงานทองถ่ินสามารถกําหนดวิธีการชั่วคราวขึ้นมาใชในการ
แกไขปญหาแลวอาจสงผลใหเกิดปญหาของเสียอันตรายตกคาง และสงผลเสียตอสภาพแวดลอม
ของประเทศที่อาจแกไขใหกลับคืนไดยาก   
            อยางไรก็ตามมาตรการที่นํามาใชในการแกไขปญหานั้นเปนมาตรการ
ช่ัวคราวอาจสงผลในทางปฏิบัติเนื่องจากวิธีการที่นํามาใชในการแกไขปญหาอาจไมรัดกุมเปนการ
แกไขปญหาเฉพาะดานควรที่จะไดกําหนดมาตรการสําหรับแผนการชั่วคราวท่ีนํามาใชในการแกไข
ปญหา เชน วิธีการขนยายของเสียอันตราย การกําจัด เปนตน ซ่ึงอาจนําไปใชเปนมาตรฐานสําหรับ
การกําหนดแผนการชั่วคราวที่นํามาใชในการแกไขปญหามลพิษอยางเหมาะสม 
     จากการศึกษาพบวา  วิธีการชั่วคราวที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดขึ้นใชในการกําจัด
ของเสียนั้น  เปนวิธีการแกไขปญหามลพิษจากของเสียที่ปลายเหตุเพื่อใหปญหามลพิษบรรเทาลง
เทานั้นไมใชการนําเอาของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนไมอาจ
แกไขปญหามลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษไดอยางถาวรเปนการแกไขปญหาที่อาจสงผลเสียตอ
สภาพแวดลอมในดานอื่นได เชน การนําเอาของเสียอันตรายไปฝงกลบอาจสงผลเสียตอพื้นดิน
บริเวณที่ฝงกลบ หรือน้ําใตดิน เปนตน ที่สําคัญยังขาดการสงเสริมการนําเอาของเสียอันตรายมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนซ่ึงเปนแนวทางหรือกลไกของกฎหมายที่ตองการให
เกิดการหมุนเวียนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด ขัดกับแนว
ทางการแกไขปญหามลพิษตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่มีกลไกตองการใหนําเอาของเสีย
อันตรายกลับมาหมุนเวียนใชประโยชนใหม (Recycle) เพื่อใหเกิดผลดีตอสภาพแวดลอมของ
ประเทศ  ดังนั้นมาตรการที่กําหนดใชในการแกไขปญหามลพิษชั่วคราวตามที่พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไมสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญา
บาเซลฯ ที่รัฐสมาชิกตองปองกันการกอกําเนิดของเสียอันตรายภายในรัฐของตนใหลดลงโดย
คํานึงถึงดานสังคม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ   
      
                                                 
 23  มาตรา  75  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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    3.  บทบาทของสวนราชการ เก่ียวกับการดําเนินงานระบบกําจัดของเสียรวม 
            บทบาทของสวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การทํางานของระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินไดจัดใหมีขึ้นตาม
มาตรา 7724 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 อาจมี
อุปสรรคในการดําเนินงาน เนื่องจากขอจํากัดของสวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินเอง ที่มี
ขอจํากัดในดานงบประมาณ และบุคลากรที่ไมมีความชํานาญแมกฎหมายจะหาทางออกและ
แกปญหาดวยการใหอํานาจสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือราชการสวนทองถ่ินสามารถจางผูที่ไดรับ
อนุญาตรับจางใหบริการกําจัดของเสียมาเปนผูดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบกําจัด
ของเสียรวมไดก็ตามแตสวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ิน ยังมีขอจํากัดของงบประมาณ 

  นอกจากขอจํากัดดานบุคลากร และงบประมาณ ที่จะใชจางผูไดใบรับอนุญาต
ใหบริการรับจางกําจัดของเสียมาทํางานแลวก็ตาม ยังมีปญหาในมาตรฐานของผูรับจางที่จะเขารับ
ทํางานไมไดมาตรฐานสากลที่ไดรับรองตามกฎหมาย เนื่องจากหลักเกณฑในการพิจารณาที่จะออก
ใบอนุญาตใหแกผูรับจางนั้น มีหลักเกณฑการพิจารณาแตกตางกันไปตามกฎหมายแตละฉบับไม
เปนมาตรฐานเดียวกัน  สงผลใหได ผู รับจางใหบริการรับกําจัดของเสียที่ไม เปนไปตาม
มาตรฐานสากลและไดการรับรองจากกฎหมาย ขณะที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทที่ใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมยังขาด
หลักเกณฑการพิจารณาใหใบอนุญาตแกเอกชนที่จะเขามาทําการรับจางใหบริการกําจัดของเสีย
อันตรายไวโดยเฉพาะสงผลใหขาดความเชื่อมโยงของกลไกการบังคับใชกฎหมาย  ขาดการนําเอา
ของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนจากทรัพยากรอยางสูงสุด  

     จากการศึกษาพบวา  บทบาทของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบ
กําจัดของรวมเสียยังขาดมาตรการและความเชื่อมโยงในการบังคับใชกฎหมาย กลาวคือ กฎหมาย
กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่จัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมไวใหบริการโดยใชเงินงบประมาณ 
หรือเงินรายของแผนดิน และเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ในการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว 
ในขณะที่ภาครัฐติดขัดเงินงบประมาณ ซ่ึงการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมที่ไดมาตรฐานตองใช
เงินจํานวนมาก สงผลใหการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมของภาครัฐไมสามารถจัดทําได
ครอบคลุมทุกพื้นของประเทศในขณะที่กฎหมายกําหนดไวเปนหนาที่ของภาครัฐ แมมีขอยกเวนให
สวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินสามารถจางผูไดรับใบอนุญาตใหบริการกําจัดของเสียเขามา
ควบคุมการทํางานของระบบกําจัดของเสียไดก็ตาม แตก็เปนเพียงการจางภาคเอกชนเขามาทําหนาที่
ในการควบคุมการทํางานของระบบกําจัดของเสียเทานั้น ไมใชการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวม
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงไมสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ  ที่กําหนดหนาที่ใหรัฐ
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ภาคีสมาชิกตองใหความสําคัญตอการปองกันการเกิดขึ้นของของเสียอันตราย และการนําเอาของ
เสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เนนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติให
เกิดประโยชนสูงสุด กอนที่นําไปทํากําจัด  ซ่ึงการที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติใหเปนหนาที่ของภาครัฐในขณะที่ภาครัฐไมอาจปฏิบัติได 
ประกอบกับหลักเกณฑในการพิจารณาการอนุญาตยังขาดความแนนอนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ 
อีกทั้งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงเปนกฎหมาย
แมบทที่ใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไมไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาออกใบอนุญาต
เอาไว สงผลใหกลไกในการทําหนาที่กําจัดของเสียอันตรายไมอาจปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว
ได  ขาดระบบการนําเอาของเสียกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน และตรงตาม
กลไกที่กําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่มุงใหรัฐภาคีสมาชิกเกิดการหมุนเวียน(Recycle) ใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหมากที่สุด ลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด ซ่ึงสวน
ราชการที่เกี่ยวของควรพิจารณาออกขอกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาออกใบอนุญาตรับจาง
ใหบริการกําจัดของเสียอยางเปนระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันภายใตหนวยงานเดียวกันที่ทําหนาที่
ตั้งขั้นตอนการพิจารณา จนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ การใหใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัดของเสีย 
เพื่อใหระบบการกําจัดของเสียมีครอบคลุมทุกพื้นของประเทศ และมีผูรับจางใหบริการกําจัดของ
เสียที่มีมาตรฐานไดการรับรองจากกฎหมายใหบริการกําจัดของเสียไดครอบคลุมทุกพื้นที่ ซ่ึงเปน
การปองกันการเกิดขึ้นของของเสียจากแหลงกําเนิด และยังเปนการนําเอาของเสียอันตรายกับมาใช
ประโยชนไดอีก ที่สอดคลองกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ที่รัฐภาคีสมาชิกมี
หนาที่ตองปองกันและควบคุมการเกิดขึ้นของของเสียอันตราย และนําเอาของเสียอันตรายมาใชให
เกิดประโยชนซ่ึงเปนการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายในทางออม อาจกลาวไดวาบทบาท
ของสวนราชการในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบกําจัดของเสียนั้นยังมีขอของในหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดไวและขอขัดในดานทางปฏิบัติ คือ ขอขัดของดานเงินงบประมาณของ
ภาครัฐเองที่มีจํานวนจํากัด  
    4.  การรับจางใหบริการกําจัดของเสียของภาคเอกชน 
      เขตพื้นที่ควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษที่สวนราชการไมจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย
รวมในเขตพื้นที่เนื่องจากขอจํากัดของสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ิน แตกฎหมายเปดโอกาส
ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของสามารถจางเอกชนใหเขามาเปนผูดําเนินการ
กําจัดของเสีย หรือควบคุมการทํางานของระบบกําจัดของเสียรวมแทนสวนราชการหรือราชการ
สวนทองถ่ินที่เกี่ยวของได แตสวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของยังมีหนาที่ควบคุม
การทํางานของระบบการกําจัดของเสียรวมนั้นอยู เทากับวาหนาที่ในการกําจัดของเสียนั้นเปน
หนาที่ของสวนราชการ หรือสวนราชการทองถ่ินนั้นโดยตรง  สวนเอกชนที่เขามาทํางานถือวาเปน
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ผูรับจางใหการบริการเทานั้นไมใชผูซ่ึงมีหนาที่ในการกําจัดของเสีย  เนื่องจากระบบกําจัดของเสีย
รวมที่สวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีนั้นเกิดจากการใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือ
เงินรายไดของราชการสวนทองถ่ิน และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 77 นั้นเอง เอกชนไมใชผูกอสรางระบบกําจัดของเสียรวมแต
เปนผูรับจางในการทํางานควบคุมระบบกําจัดขอเสียรวมของสวนราชการที่จัดใหมีขึ้น 

  จากการศึกษาพบวา กฎหมายไดบัญญัติหามมิใหผูใดรับจางใหบริการกําจัดของเสียเวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอนตามมาตรา 7325 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงการขอออกใบอนุญาต คุณสมบัติของ
ผูรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การตอใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาต การสั่งเพิกถอน การเพิกถอนการอนุญาต การเสียคาธรรมเนียม กําหนดใหเปนไป
ตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  กลับพบวาองคกรเอกชนที่มี
ศักยภาพ ประสบการณ และบุคลากร ที่มีความพรอมในการใหบริการรับกําจัดของเสียไมสามารถที่
จะใชสิทธิตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 2535 ไดดวย
เหตุที่กฎหมาย กําหนดให การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ
ขอรับใบอนุญาตใหบริการรับจางกําจัดของเสียนั้น หนวยงานของสวนราชการที่รับผิดชอบจะตอง
ออกประกาศเปนกฎกระทรวง เพื่อใหเอกชนที่มี ศักยภาพ ประสบการณ และความสามารถ เสนอ
เขารับการอนุญาตจากสวนราชการ  กลับปรากฏวาหนวยงานสวนราชการที่มีบทบาท และหนาที่
รับผิดชอบ ยังไมมีการออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการยื่นคําขออนุญาตมาใชในการ
พิจารณาประกอบการออกใบอนุญาตรับจางใหการบริการแตอยางใด  ซ่ึงสงผลทําใหสวนราชการ 
หรือราชสวนทองถ่ินที่ไมมีความสามารถในการดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบกําจัด
ของเสีย จะจางเอกชนที่มีศักยภาพในการดําเนินงาน และควบคุมการทํางานของระบบกําจัดของเสีย
เขามาทํางานได และทําใหสวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ิน ตองแบกรับภาระการดําเนินงาน 
และควบคุมการทํางานของระบบกําจัดของเสียรวมเอาไวเองทั้งที่ไมมีความพรอม เชน ดานบคุลากร 
และดานอื่น ๆ ตอไป แทนที่จะใหภาคเอกชนที่มีความสามารถ และความพรอมไดเขามามีบทบาท 
หรือไดเขามามีสวนรวมชวยสวนราชการ หรือราชการสวนทองถ่ินทํางาน มีสวนรวมในการชวย
แกไขปญหาใหกับสังคมในดานปญหามลพิษไดอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงการขาดหลักเกณฑดังกลาวจึง
ขัดกับหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการนํามาใชเปนกลไกสงเสริมการแกไขปญหามลพิษที่
เกิดจากของเสียอันตรายใหลดลง  และการที่ไมนําหลักการมีสวนรวมของประชาชนมาปรับใช
แกไขปญหาของเสียอันตรายดวยนั้นเปนการไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของ
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อนุสัญญาบาเซลฯ  อันเปนพันธกรณีทั่วไปที่รัฐภาคีสมาชิกตองดําเนินการตามมาตรที่เหมาะสมเพื่อ
ประกันวาการกอกําเนิดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนภายในรัฐของตนถูกลดลงใหต่ําที่สุดโดย
คํานึงถึงสังคม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ที่ภาคีแตละฝายตองดําเนินการตามมาตรการดานกฎหมาย 
ดานบริหาร และมาตรการอื่นที่เหมาะสมในอันที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดแหงอนุสัญญา รวมทั้ง
มาตรการในการปองกันและการลงโทษการกระทําที่ละเมิดอนุสัญญา  ดังนั้นอาจกลาวไดวาการที่
สวนราชการที่เกี่ยวของยังไมดําเนินการออกประกาศกระทรวงกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา 
ดังกลาว จึงเปนการละเลยมาตรการดานกฎหมาย และมาตรการดานบริหาร ตามขอกําหนดของ
อนุสัญญาบาเซลฯ  ซ่ึงสวนราชการที่เกี่ยวของควรไดออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการยื่นคําขอ
อนุญาตออกมาใชถูกตอง เพื่อเชื่อมโยงตอกลไกของกฎหมายและสอดคลองกับการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกที่ตองดําเนินมาตรการดาน
กฎหมาย และดานบริหารใหเหมาะสมในการแกไขปญหามลพิษจากของเสียอันตราย 
    5.  บทบาทกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อการกําจัดของเสีย 
  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ได
กําหนดใหมีกองทุนสิ่งแวดลอมขึ้นพรอมกับคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งในการทําหนาที่
จัดสรรและกําหนดแนวทางการทํางานตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 2526 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่จะตองทําการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
  1)  การขอรับเงินอุดหนุนของเอกชนจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
      คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมแหงชาติไดออกระเบียบ คณะกรรมการ
กองทุนส่ิงแวดลอมวาดวยการจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) เพื่อใชเปน
หลักเกณฑ วิธีการในการพิจารณาสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 
   1.1  การสงเสริม สนับสนุนในรูปแบบของเงินอุดหนุน 
       การสงเสริม สนับสนุน ในรูปแบบของเงินอุดหนุน จะเปนลักษณะเงินให
เปลาที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม จะเปนการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมขององคกรเอกชนที่จดทะเบียนเปนองคกรดานการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตอกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามที่
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมเห็นสมควร ขอ 3.2 แหงขอกําหนดคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไข ในการพิจารณาโครงการที่จะไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2544) ไดวางหลักเกณฑการจายเงินกองทุน
ส่ิงแวดลอมเพื่อการในขอนี้ จะตองไมเกินหนึ่งรอยลานบาทในแตละปงบประมาณ และวงเงินที่จะ
                                                 

26  มาตรา  22-25  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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สนับสนุนแตละโครงการจะตองไมเกินหาลานบาท โดยจะใหการสนับสนุนโครงการที่มีลักษณะ
ดังนี้ 
   -  เปนโครงการที่มีผลตอการสนับสนุนการจัดการดานสิ่งแวดลอม ในระดับ
ทองถ่ิน เพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ โดยความรวมมือของประชาชน  
    
   -  เปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน จะตองดําเนินการเพื่อการสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะมีตอชุมชน และ
ประชาชน 
   -  เปนโครงการที่สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐในการสงเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่มี
สวนชวยสงเสริมหรือสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐ รวมทั้งตองไมผิดหรือขัดกับกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
   -   เปนโครงการที่มีระยะเวลาแนนอน และสามารถวัดผลไดชัดเจน 

  จากการศึกษาพบวา   เงินอุดหนุนของกองทุนส่ิงแวดลอมนอกจากที่ใชในการสงเสริม
และอุดหนุนแกโครงการที่มีลักษณะของการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมดังกลาวแลว
เงินอุดหนุนของกองทุนสิ่งแวดลอม ไดถูกนําไปใชในการแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน หรือการฝาฝนของผูประกอบกิจการโรงงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายความเสียหาย
แกบุคคล  หรือทรัพยสินที่อยูในโรงงาน  หรือที่อยูใกล เคียงโรงงานตามมาตรา  3727 แหง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไข
ปญหามลพิษ  หรือผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ที่ เกิดขึ้นจากโรงงานแลว  มาตรา  4228 แหง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหสวนราชการที่ไดเขาดําเนินการแกไขปญหาขอรับเงิน
ชวยเหลือกองทุนสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เพื่อนําไปแกไขปญหามลพิษ และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นได การที่จะใหเงินอุดหนุนซ่ึงเปน
เงินใหเปลาแกองคกรที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมนั้น ขอกําหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม
เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไข ในการพิจารณาโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม จะตองเปนองคกรเอกชนที่จดทะเบียนเปนองคกรดานการคุมครองสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เทานั้น องคกรเอกชนอื่นที่เกี่ยวของกับการดูแลส่ิงแวดลอมซ่ึง
มีความพรอมทั้งดาน บุคลากร และประสบการณ ที่ไมไดจดทะเบียนเปนองคกรดานสิ่งแวดลอม จึง

                                                 
27  มาตรา  37  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535, 2535,  9 เมษายน  :  62 
28  มาตรา  42  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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ไมอาจขอรับการสงเสริมเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมไดเนื่องจากขอกําหนดดังกลาว    
สงผลใหการจัดทําระบบกําจัดของเสียที่ตองใชเงินลงทุนในวงเงินที่สูงมาก และใชระยะเวลานาน
ในการคืนทุนซึ่งเปนการลงทุนที่ผูประกอบธุรกิจสวนใหญไมคอยใหความสนใจอยูแลวขาดการ
สงเสริมจากภาครัฐ  สวนกรณีการนําเอาเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมไปใชแกไขปญหาความ
เดือดรอน หรือปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 นั้น พบวาเงินกองทุนสิ่งแวดลอมที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535ไดถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อใชสงเสริมแกกิจการที่เกี่ยวกับการ
ดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหกิจการหรือโครงการนั้น เกิดการกระบวนพัฒนาใหดีมาก
ขึ้นเปนปจจัยหลัก หากนําเอาเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมไปใชในการแกไขปญหาความเสียหาย 
หรือปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานจึงไมตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน
ส่ิงแวดลอม สําหรับการใหเงินอุดหนุน หากตองการที่จะนําเอาเงินอุดหนุนของกองทุนสิ่งแวดลอม
ไปใชในการแกไขปญหาดังกลาวได ก็สมควรที่จะไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหชัดเจน ลดปญหาการตีความทางกฎหมาย 
   1.2  การสนับสนุนในรูปแบบโครงการเงินกู 
       โครงการเงินกูของกองทุนส่ิงแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู ขอ 4.3 
แหงขอกําหนดคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการ
พิจารณาโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2544) โครงการ
ของเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกู ตองมีลักษณะดังนี้ 
   -  การดําเนินการของผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหบริการกําจัดของเสีย เพื่อจดัให
มีระบบกําจัดของเสียรวม  หรืออุปกรณอ่ืนใด  เพื่อการควบคุมบําบัด  หรือขจัดมลพิษตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
   -  เปนกรณีที่บุคคลนั้น มีหนาที่ตามกฎหมายตองจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย
หรืออุปกรณอ่ืนใด เพื่อปองกัน บําบัด หรือขจัดมลพิษ ซ่ึงเกิดจากการดําเนินกิจการของตนเพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย 
   -  กรณีการรื้อถอน หรือเคลื่อนยาย สถานประกอบกิจการของเอกชนที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ไมเหมาะสมเขาไปอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือพื้นที่มีระบบกําจัด
ของเสีย 

  จากการศึกษาพบวา ยังไมมีเอกชนที่เปนผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัดของ
เสียตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จากหนวยงาน
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ราชการที่รับผิดชอบ สงผลใหเอกชนที่ตองการจะขอรับการสนับสนุนโครงการเงินกูไมอาจที่จะ
ขอรับการสนับสนุนได  เนื่องจากขอขัดของที่ไมมีกฎหมายไดออกมารับรองสิทธิของเอกชนอยาง
ชัดเจนแนนอน และไมอาจที่จะใหการสนับสนุนโครงการเงินกูกับเอกชนได ระบบการกําจัดของ
เสียรวม จึงไมเพียงพอกับปริมาณจํานวนของเสียที่เพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่  ขณะที่ภาคเอกชนไม
สามารถที่จะขอรับการสงเสริมแหลงเงินทุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมได 
   1.3  การกูเงินเพื่อจัดทําระบบกําจัดของเสียรวมของเอกชน 
        การกู เงินเพื่อใชในการจัดทําระบบกําจัดของเสียรวมของเอกชนนั้น 
สามารถแบงพิจารณาได ดังนี้ 
  1)  การมีหนาที่ตามกฎหมายกําหนด ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ 
    (1)  กรณีเอกชนมีหนาที่ตามกฎหมาย ไดกําหนดใหตองทําการติดตั้งหรือ
จัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวม และอุปกรณอ่ืนใด เพื่อใชสําหรับการควบคุม บําบัด และขจัด
มลพิษที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของตน รวมทั้งการที่เอกชนบางราย มีที่ตั้งของสถานประกอบ
กิจการตั้งอยูในพื้นที่ไมเหมาะสมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งจะตองทําการ ขนยาย ร้ือถอน
สถานที่ประกอบกิจการออกจากที่ตั้งเดิมเขาไปอยูในเขตอุตสาหกรรม หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมที่
เปนพื้นที่มีระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว 
    (2)  กรณีของเอกชน เปนบุคคลผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
รับจางใหกําจัดของเสียนั้น ไดกําหนดหลักเกณฑการขอกูเงินไวใน ขอ 4.3 แหง ขอกําหนด
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไข ในการพิจารณาโครงการที่
จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2544) ไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ 
    -  ตองเปนโครงการประเภทอุตสาหกรรม หรือการบริการสาธารณะ
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะกิจกรรม และกระบวนการที่อาจกอใหเกิดปญหามลพิษ โดยมุงเฉพาะกิจการ
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่มีเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรรวมไมเกินสี่รอยลานบาท 
    -  สําหรับวงเงินกูนั้น ถาเปนโครงการของเอกชนที่มีหนาที่ตองจัดให
มีระบบดังกลาวขางตนตามกฎหมาย วงเงินกูไมเกินรอยละยี่สิบของเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรรวม 
แตจะตองไมเกินเงินลงทุนของระบบเชนวานั้น หากเปนโครงการรื้อถอน หรือเคลื่อนยายสถาน
ประกอบการ หากเปนโครงการของผูรับใบอนุญาตรับจางใหบริการเพื่อจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย
หรืออุปกรณที่เกี่ยวของ วงเงินไมเกินรอยละหกสิบของเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรรวม เพื่อจัดใหมี
ระบบดังกลาว 
    -  อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2 ตอป กรณีโครงการที่ใชธนาคารค้ํา
ประกัน หรืออัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.5 ตอป กรณีโครงการใชหลักทรัพยอ่ืนค้ําประกันโดยมี
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ระยะเวลาปลอดชําระคืนเงินตนไมเกินสองปและระยะเวลาชําระหนี้รวมระยะเวลาปลอดการชําระ
คืนเงินตนไมเกินเจ็ดป 
  2)  กรณีกฎหมาย ไมกําหนดหนาที่ใหเอกชนตองจัดใหมีระบบกําจัดของเสียและไม
มีหนาตองขนยาย ร้ือถอน หรือตองยายสถานประกอบกิจการดวย หากเอกชนเจาของโครงการ
ประสงคจะตองการรวมแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ขอกําหนดของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม 
ขอ 4.4 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไข ในการพิจารณาโครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2544) กําหนดใหเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR-3 ตอป กรณี
โครงการที่ใชธนาคารค้ําประกัน หรืออัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.5 ตอปกรณีใชหลักทรัพยอ่ืนค้ํา
ประกัน 

  จากการศึกษาพบวา การที่กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขดังกลาวนี้เปนการใชบังคับเฉพาะ
เอกชนที่กฎหมายกําหนดใหมีหนาที่ตองจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวม ที่จะไดรับสิทธิในการ
พิจารณาการกูเงินเพื่อจัดทําระบบกําจัดของเสีย  สวนเอกชนที่ไมมีหนาที่ตามกฎหมาย แตมีความ
ตองการจะจัดทําระบบกําจัดของเสีย จะขอเขาใชสิทธิการกูเงินดังกลาวไมได ในขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยที่กําหนดไวนั้นเปนอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซ่ึงระยะเวลาในการคืนทุนสําหรับการลงทุนของ
เอกชนจะใชระยะเวลานาน ซ่ึงแตกตางกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ทําใหการขยายตัว
ของระบบการกําจัดของเสียไมเพิ่มขึ้น และไมเพียงพอกับสภาพสังคมที่ขยาย ตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
และตอเนื่องการสนับสนุนเงินกูดังกลาว ไมสงเสริมตอการรวมกลุมของประชาชนในทองถ่ินที่จะมี
การรวมตัวกันเปนกลุมในรูปแบบของสหกรณหมูบานที่จะทําหนาที่รับซื้อคืนซากอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  เนื่องจากการรวมกลุมไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดานสิ่งแวดลอม
ตามที่กําหนดไว และเปนเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาขอรับเงินสงเสริมจากกองทุนส่ิงแวดลอม
ตามกฎหมาย  นอกจากนี้แลวขอกําหนด หรือหลักเกณฑ และเงื่อนไข ที่กําหนดไวสําหรับการ
ขอรับการสงเสริมจากกองทุนสิ่งแวดลอมนั้น ไมสอดคลองกับแนวทางในขอกําหนดของอนุสัญญา
บาเซลฯ ที่รัฐภาคีสมาชิกตองดําเนินการตามมาตรการดานกฎหมาย ดานบริหาร และมาตรการอื่นที่
เหมาะสมในอันที่จะปฏิบัติตามและบังคับใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ เพื่อใหการแกไขปญหาการ
จัดการของเสียอันตรายไดรับการแกไขไดสําเร็จลุลวง  ดังนั้นอาจกลาววาไดขอกําหนดของ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม ขอ 4.4 เรื่องกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการพิจาณา
โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2544)  เปนเงื่อนไขที่
ขัดแยงกับแนวทางในขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงภาคเอกชนที่ตองการมีสวนรวมในการ
จัดทําระบบกําจัดของเสียไมสามารถขอรับการสงเสริมได ในขณะที่ภาครัฐเองก็ขาดความพรอมใน
การดําเนินจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวมไวใหบริการอยางทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ  
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และเพื่อใหปญหามลพิษจากของเสียอันตรายไดรับการแกไขอยางถูกวิธี ควรที่จะไดมีการจัดตั้ง
กองทุนขึ้นมาสําหรับใชในการจัดการของเสียอันตรายเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดความคลองตัวใน
ดานการบริหาร และการสงเสริม สรางแรงจูงภาคเอกชนไดใหมาสนใจในการทําธุรกิจดาน
ส่ิงแวดลอมใหมากขึ้นและเพียงพอในการใหบริการกําจัดของเสียอันตราย แทนการจัดใหจาก
ภาครัฐซึ่งติดขัดในดานระเบียบ ขั้นตอนที่มาก และยังสอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ 
ที่รัฐภาคีจะตองมีหนาที่ในการควบคุมและลดการเกิดของเสียใหนอยที่สุด 

4.1.2  วิเคราะหพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
   พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่ใชบังคับควบคุมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงไดกําหนดนิยามความหมายของตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.253529ใหอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง กําหนดระเบียบ หลักเกณฑการปฏิบัติ และ
การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
   -  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงานสภาพแวดลอมของโรงงานลักษณะ
อาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในโรงงาน 
   -  กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือส่ิงที่ตอง
นํามาใชในการประกอบกิจการโรงงาน 
   -  กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   -  กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพื่อปองกันหรือ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 ออกกฎกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ที่กําหนดขอหามการตั้งโรงงาน ดังนี้ 
   หมวด 1 วาดวย ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายในของโรงงาน  
   ขอ 2 หามตั้งโรงงานจําพวกที่ 3 ในบริเวณดังตอไปนี้ 
   (1)  บานจัดสรรที่ดินเพื่อการพักอาศัย อาคารชุด และบานแถวเพื่อการพักอาศัย 
   (2) ภายในระยะ  100 เมตร  จากเขตติดตอสาธารณสถาน  ไดแกโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนา โรงพยาบาล  โบราณสถาน และสถานที่ทํางานของหนวยงานของ
รัฐ และใหหมายความรวมถึงแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

                                                 
 29  มาตรา  8  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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   ซ่ึงตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2539)  กําหนดใหโรงงานลําดับที่ 101 ประเภทโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
treatment Plant) โรงงานลําดับที่ 105 ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับคัดแยกหรือฝงกลบ
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และโรงงานลําดับที่ 106 ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตเปน
ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  เปนโรงงานจําพวกที่ 3 ที่ชนิด และ
ขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได ซ่ึงความแตกตางระหวาง 
โรงงานลําดับที่ 101  โรงงานลําดับที่ 105  และโรงงานลําดับที่ 106  คือ โรงงานลําดับที่ 101 เปน
ปรับคุณภาพของเสียดวยวิธีฝงกลบโดยมีขอกําหนดหามเคลื่อนยายของเสีย ขณะที่โรงงานลําดับที่ 
105 และโรงงานลําดับที่ 106 เปนโรงงานที่นําของเสียในกระบวนการผลิตกลับมาหมุนเวียนใชใหม
โดยไมถูกหามในการเคลื่อนยายของเสีย 
   หมวด 2 วาดวยเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงาน 
   ขอ 6. เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือส่ิงที่นํามาใชในโรงงานตองเปนดังตอไปนี้ 
   (7)  ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือของเหลวอื่นใด
ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมที่มีขนาดภาชนะบรรจุตั้งแต
25,000 ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคง แข็งแรง เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคํารับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และตองสรางเขื่อน หรือกําแพงคอนกรีตโดยใหมีขนาดที่สามารถกักเก็บปริมาณของวัตถุ
ดังกลาวไดทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกวาหนึ่งถังใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุ
อันตรายนั้นเทากับปริมาณของถังขนาดใหญที่สุดเพื่อปองกันการแพรกระจายของวัตถุที่บรรจุได
อยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว และตองจัดใหมีวัตถุหรือเคมีภัณฑที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพรกระจายไดอยางเหมาะสมในการ
ระงับและเพียงพอ 
   ในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้น ตั้งอยูในที่โลงตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และภาชนะที่อาจเกิดประจุไฟฟาสถิตไดในตัวตองตอสายดิน 
    หมวด 4 วาดวยการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  
    ขอ  13  การกําจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และวัสดุที่ไมใช 
    (1)  ตองรักษาโรงงานใหสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยูเสมอ และจัดใหมีที่
รองรับหรือกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจําเปนเหมาะสม 
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   (2)  ตองแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซ่ึงมีวัตถุมีพิษปนอยูดวย หรือสําลีผา 
หรือเศษดายที่เปอนวัตถุไวไฟ ไวในที่รองรับตางหากเหมาะสมและมีฝาปดมิดชิด และตองจัดใหมี
การกําจัดสิ่งดังกลาวโดยเฉพาะดวยวิธีการที่ปลอดภัยและไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 
   (3)  ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว ซ่ึงมีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตองดําเนินการเกี่ยวกับการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวดังตอไปนี้ 
      (ก)  หามมิใหนําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ออกนอกบริเวณโรงงานเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายใหออกไปเพื่อการทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงดวยวิธีการและสถานที่ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      (ข)  ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติ และสถานที่เก็บ
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น ๆ พรอมทั้งวิธีการเก็บทําลายฤทธิ์ กําจัด ฝง เคล่ือนยายและการ
ขนสงตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    กฎกระทรวง  ฉบับที่ 3 (2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  
     ขอ  4  โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงตอส่ิงแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตองจัดทํารายงานขอมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ปองกันสิ่งแวดลอม และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   จากการศึกษาพบวา คํานิยามความหมาย “ของเสียอันตราย” ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2548  ขาดความชัดเจนไม
ครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว อาจสงผลใหการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เกิดปญหาการตีความทางกฎหมายวา ซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเปนวัตถุอันตราย หรือไม  แตกตางและไมสอดคลองกับอนุสัญญา
บาเซลฯ  ที่กําหนดนิยามความหมายของของเสียอันตรายใหครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวดวยอยางชัดเจน  ซ่ึงรัฐภาคีสมาชิกมีหนาที่ตองควบคุมการ
เคล่ือนยายขามแดน  นอกจากความไมชัดเจนของคํานิยามดังกลาวแลว พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 ยังขาดกลไกของกฎหมายในการนําซากของเสียอันตรายกลับคืนสูระบบกําจัดของเสีย
อันตรายเพื่อนํากลับไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  ขาดการกําหนดใหผูผลิตสินคาออกแบบ
ผลิตภัณฑของตนใหสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชประโยชนใหม ขาดมาตรการคัดแยกขยะกอน
นําออกนอกบริเวณโรงงาน สงผลใหเกิดการลักลอบทิ้งขยะพิษคงยังมีอยู ขาดมาตรการที่กําหนดให
เจาของหรือผูผลิตสินคามีหนาที่รับคืนซากผลิตภัณฑสินคาของตนที่ผลิตขึ้นหรือนําเขานั้น ขาด
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มาตรการตรวจสอบ และรายงานภายหลังการขนยายขยะออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อนําไปทําการ
กําจัด สงผลใหเกิดลักลอบกําจัดขยะที่เปนของเสียอันตรายอยางไมถูกวิธี  ขาดมาตรการกําหนดให
ผูผลิตสินคาตองจัดสถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑสินคาของตน ขาดมาตรการใหผูผลิตสินคาวางแผน
และกําหนดเปาหมายในการนําซากผลิตภัณฑกลับคืนสูกระบวนผลิตเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑใหม 
ขาดมาตรการกําหนดใหผูผลิตทําการประชาสัมพันธเผยแพรวิธีการใชผลิตภัณฑอยางยาวนานให
ประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคในขั้นตอนสุดทายรับทราบ และยังขาดการนําเอามาตรการดาน
เศรษฐศาสตร และหลักประกันการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม มาสงเสริมภาคเอกชนผูผลิตสินคาได
หันมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต วิจัย คุณภาพของผลิตภัณฑใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ
สรางมูลคาของเสียอันตรายใหเพิ่มขึ้น  เพื่อสรางกลไกการนําของเสียอันตรายกลับคืนสูระบบให
มากที่สุด เชน การยกเวนคาธรรมเนียมการจํากัดของเสียอันตรายสําหรับผูบริโภคที่นําซากของเสีย
อันตรายมาทิ้ง ณ จุดรับคืน เปนตน  นอกจากขาดมาตรสงเสริมการนําของเสียอันตรายมาหมุนเวียน
ใชประโยชนแลว  การที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ใชบังคับเฉพาะกิจกรรมภายในบริเวณ
โรงงานและที่อยูในนิยามความหมายลักษณะของโรงงานเทานั้น อาจสงผลใหของเสียอันตรายที่ไม
อยูในนิยามความหมาย หรือของเสียอันตรายที่ลักลอบนํานอกเขตบริเวณโรงงานไมอยูภายใตการ
บังคับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้   
   สําหรับมาตรการควบคุม ตรวจสอบและติดตามของสวนราชการที่เกี่ยวของ เนื่องจาก
ขอจํากัดของสวนราชการ ดานบุคลากร และงบประมาณของภาครัฐซึ่งมีจํากัด สงผลใหกลไกการ
ปฏิบัติตามกฎหมายขาดความเชื่อมโยง  เกิดชองวางของกฎหมาย ผูประกอบการใชอาคาร หรือ
ตึกแถวที่พักอาศัย เปนสถานประกอบกิจการโดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ
การขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในการจัดเก็บ และรับซื้อซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตราย  ที่จะตองถูกควบคุม โดยขาดกลไกการตรวจสอบ
ของกฎหมายทั้งที่การรับซื้อซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจัดเปนกิจการโรงงาน
จําพวกที่  3  ประเภทโรงงานที่ 101 ที่การประกอบกิจการตองปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)  ซ่ึงหามไมใหตั้งโรงงานจําพวกที่ 3 
ในอาคารชุด และบานแถวเพื่อการพักอาศัย  อีกทั้งการประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 101 เปน
โรงงานที่ถูกหามไมใหเคล่ือนยายของเสียอันตรายและตองอยูในการควบคุมของกฎหมาย การขาด
ความเชื่อมโยงดานกลไกควบคุม และตรวจสอบของกฎหมาย สงผลใหยังมีการลักลอบใชอาคาร 
หรือบานแถวที่พักอาศัยเปนสถานที่ในการรับซ้ือซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึง
เปนกิจการโรงงานประเภทที่ 101 ซ่ึงอยูนอกการควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
สงผลใหการลักลอบฝงกลบของเสียอันตรายจากการประกอบการดังกลาวยังคงมีอยู สงผลตอ
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สภาพแวดลอมของประเทศ  นอกจากไมสามารถควบคุมการประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 101 
ไดอยางครอบคลุม 
   สําหรับการประกอบโรงงานประเภทที่ 101 ที่จดทะเบียนอยางถูกตองกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  ยังขาดมาตรการตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายกอนนําไปฝงกลบตามที่กฎหมาย
กําหนด ขณะที่ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรในการตรวจสอบ  อีกทั้งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  
ยังติดขัดในขอจํากัดกฎหมายซึ่งกําหนดใหโรงงานจําพวกที่ 3 ตองขออนุญาต และไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน จึงจะประกอบกิจการได เทาเปนการรวบศูนยอํานาจในการ
พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการไวในแหลงเดียว  ขณะที่ของเสียอันตรายมีอยูทั่วไปภาค และมี
แนวโนมมากขึ้นตลอดเวลา การขออนุญาต และการอนุญาตตองใชเวลาในการพิจารณา ไมทันตอ
สถานการณการเพิ่มขึ้นของของเสียอันตราย เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจโดยทุจรติ  เกิดการ
ทุจริตในวงราชการ  เนื่องจากนักลงทุนตองการความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงาน การ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมไมประสพผลสําเร็จ   

  อาจกลาวไดวาเงื่อนไข และหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ขาดความเชื่อมโยงไมสอดคลองกับกลไกขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ เนื่องจากกลไกที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ขาดวัตถุประสงคการนําเอาของเสียอันตรายมาหมุนเวียน
ใชเกิดประโยชนสูงสุด ขาดกลไกของกฎหมายในการควบคุมการเคลื่อนของเสียอันตราย ขาดการ
นําหลักการมีสวนรวม และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาปรับใชในการแกไขปญหาของเสีย
อันตรายอันเปนขอกําหนดซึ่งรัฐภาคีสมาชิกมีหนาที่ตองควบคุมการเคลื่อนยาย และปองกันเกิดขึ้น
ของของเสียใหอันตรายลดลงมากที่สุด ภายใตพันธกรณีทั่วไปที่รัฐภาคีสมาชิกตองประกันวา การ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนไดรับการลดใหต่ําที่สุดใหสอดคลองกับ
การจัดการของเสียโดยคํานึงส่ิงแวดลอมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษย  
ซ่ึงการขาดความชัดเจนในดานนิยามความหมาย ที่สงผลตอกลไกการบังคับใชกฎหมาย การขาด
กลไกนําซากของเสียอันตรายกลับคืนมาสูระบบการนําเอาของเสียอันตรายไปหมุนเวียนใช
ประโยชนใหม (Recycle) เปนตน บทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จึงขัดแยงกับ
ขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ควรจะไดการแกไขใหสอดกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ 

4.1.3  วิเคราะหพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.23535 เปนกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความ

สะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ และความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในทองถ่ินเปนสําคัญ มอบอํานาจหนาที่ใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูบังคับใชกฎหมาย 
มีขอบเขตการบังคับเฉพาะภายในทองถ่ิน ดวยเหตุนี้สงผลใหการประกอบกิจการโรงงานที่อยูใน
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ทองถ่ินตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ไมสามารถใชบังคับไดทั้งที่สถานประกอบการตั้งอยูในทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดคํานิยาม
และหลักเกณฑการกําจัดสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอย มีหลักเกณฑในการปฏิบัติ ดังนี้ 

  มาตรา 430 ในพระราชบัญญัตินี้  
  “ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง

เปนสิ่งโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
  “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะ

ที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่
อ่ืน 

  มาตรา 1931 หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูล
ฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

  มาตรา 2032 เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน..........” 

  มาตรา 2133 เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองวาอาคารใดหรือสวนของอาคารใด หรือส่ิง
หนึ่งส่ิงใดตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการ
แกไข เปล่ียนแปลง ร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน 
หรือจัดการอยางอื่นตามความจําเปนเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ภายในเวลาซึ่งกําหนดไวตามสมควร 

  มาตรา 22 34เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาอาคารใดมีสินคา เครื่องเรือน หรือ
สัมภาระสะสมไวมากเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหลานั้นซับซอนกันเกินไป จนอาจเปนเหตุใหเปน
ที่อยูอาศัยของสัตวใหโทษใด ๆ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัย หรือไมถูกตองดวย
สุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให

                                                 
 30  มาตรา  4  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, 2535,  5 เมษายน  :  1 

 31  มาตรา  19  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 32  มาตรา  20  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 33  มาตรา  21  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 34  มาตรา  22  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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เจาของหรือผูครอบครองอาคารยายสินคา เครื่องเรือนหรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัด
ส่ิงของเหลานั้นเสียใหม เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะหรือให
กําจัดสัตวซ่ึงเปนพาหนะของโรคภายในเวลาที่กําหนดใหตามสมควร 

  มาตรา 2535 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

  (1)  แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่ง
อยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็นหรือ
ละอองสารเปนพิษ หรือเปน หรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหนะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อม
หรืออาจเปนอันตรายตอ 

  (3)  อาคารอันเปนที่อยูของคน หรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การระบายสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (4)  การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความ
ส่ันสะเทือน ฝุนละออง เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 31 ของ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขไดออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ดังนี้ คือ 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เร่ือง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
ขอ 13  กิจการอื่น ๆ 
(1)  การผลิต การซอมเครื่องอีเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลคโทรนิคส 

อุปกรณไฟฟา 
(5)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช 

  จากการศึกษาพบวา  นิยามความหมายของ “ส่ิงปฏิกูล” และ “มูลฝอย” ตามที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดไวยังขาดความชัดเจนไมครอบคลุมถึงซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  อาจสงผลใหเกิดการตีความทางกฎหมายวา 
ซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว อยูในนิยามความหมายของสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย หรือไม ซ่ึงการขาดความชัดเจนดังกลาว อาจสงผลใหกลไกการนําพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ไปใชจัดการกับซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ไม
                                                 
 35  มาตรา  25  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 

DPU



 

 

220

สามารถทําได   นอกจากนี้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .2535 ไมหามการทิ้งซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ไมมีมาตรการกําหนดใหภายในทองถ่ินทําการ
คัดแยกขยะกอนการทิ้งออกสูที่ทิ้งขยะสาธารณะ สงผลใหเกิดการทิ้งปะปนกันระหวางซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของอันตราย กับขยะมูลฝอยทั่วไป ขาด
การนําเอาของเสียอันตรายที่มีคุณคากลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึง
เปนวิธีการควบคุมการเกิดขึ้นของของเสียอันตรายในทางออม ขาดสถานที่ในการรับคืนซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวภายในทองถ่ิน สงผลใหเกิดการลักลอบนําเอา
ของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตในโรงงาน และวัตถุอันตรายไปทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะ
สาธารณะ หรือการลักลอบฝงกลบ โดยขาดการตรวจสอบจากสวนราชการที่เกี่ยวของเนื่องจากขอ
กําจัดดานบุคลากรที่ไมเพียงพอและขาดความชํานาญ  การขาดมาตรการกําหนดการคัดแยกขยะ  
ขอจํากัดของสวนราชการสงผลใหเกิดชองวางทางกฎหมายทําใหเจาของอาคารพาณิชย หรือตึกแถว
ใชอาคารพาณิชย หรือตึกแถวเปนสถานที่ประกอบกิจการรับซ้ือของเกา เชน เศษกระดาษ ขวดแกว 
หรือวัตถุตาง ๆ จากบรรดาสามลอเก็บของเกาจากกองขยะมาขาย (ซาเลง)  โดยขาดการขออนุญาต
หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการอนุญาต  และใชสถานที่ดังกลาวเปนที่จัดเก็บสิ่งของที่รับซื้อมา
โดยไมมีการกําหนดปริมาณจํานวน หรือส่ิงของที่จัดเก็บ ขาดการปองกันมลพิษ  การประกอบ
กิจการลักษณะนี้ถือวาเปนเหตุเดือดรอนรําคาญอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตามที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดกําหนดไว ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกหนังสือใหเจาของอาคารพาณิชยปรับปรุง
แกไข หรือยุติการดําเนินกิจการได  แตปรากฏวายังมีเจาของอาคารพาณิชยหรือตึกแถวตองการ
ความสะดวกในการดําเนินกิจการ  ลดตนทุนการจัดหาสถานที่จัดเก็บ  ประกอบกับการที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ไดมอบอํานาจใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูมีหนาที่
บังคับใชกฎหมาย ในขณะที่เจาพนักงานทองถ่ินขาดแนวทางหรือคูมือในการปฏิบัติงาน ขาดความรู 
และความชํานาญ จํานวนพนักงานเจาหนาที่มีอยูไมเพียงพอ ทั้งยังขาดหลักเกณฑการพิจารณาให
ใบอนุญาตผูใหบริการรับขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ดวยเหตุผลของความไมชัดเจนของนิยาม
ความหมายที่กําหนดไวไมครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึง
เปนของเสียอันตราย สงผลใหภาคเอกชนไมอาจยื่นคําขออนุญาตตอสวนราชการไดอยางถูกตอง 
ในขณะที่สวนราชการเองยังไมไดมีประกาศกฎกระทรวงที่กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอยางใด 
ขณะที่การประกอบกิจการรับซ้ือของเกามีอยูมากมาย ทั้งมลพิษที่เกิดจากซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวประกอบดวยวัสดุที่มีสวนผสมของโลหะหลายชนิดซึ่งตองอาศัยความรู 
ความเขาใจในการแกไขปญหาเปนการเฉพาะ เจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถบังคับใชกฎหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ  ระบบกําจัดของเสียรวมของสวนราชการที่มีอยูไมเพียงพอตอการกําจัดของ
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เสียอันตราย  ซ่ึงโดยเฉพาะซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ตองใชเงินจํานวนมาก 
ภาครัฐไมสามารถดําเนินการไดทั่วถึงเพราะติดขัดดานงบประมาณ บุคลากร และความลาชาใน
ระเบียบของสวนราชการ อีกทั้งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีขอบเขตการบังคับใช
ภายในทองถ่ินเปนหลัก ขาดมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการนําเอาขยะของเสียอันตรายกลับคืนสู
ระบบการจัดใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากร ตามความมุงหมายของ
อนุสัญญาบาเซลฯ ที่ตองการใหเกิดการนําเอาของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชประโยชนคุมคา 
เกิดความยั่งยืน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

  อาจกลาวไดวา  แนวทางตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ไมสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไวในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่มีความชัดเจนในการกําหนด
นิยามความหมายของเสียที่จัดวาเปนของเสียอันตรายเพื่อกําหนดขอบเขตและกลไกการนําไปบังคับ
ใชไดอยางถูกตอง ในขณะที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยังขาดความชัดเจน ใน
รูปแบบการสงเสริมใหนําของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน ไม
สอดคลองกับการปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ มาตร 10 เรื่องความรวมมือระหวาง
ประเทศที่กําหนดใหรัฐภาคีสมาชิกตองรวมมือซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในการจัดการ
ของเสียอันตรายภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายแหชาติของตน ในการพัฒนาและ
การนํามาใชที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ขณะที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยังมีขอขัดของ
อยู เชน หลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหผูรับจางบริการรับขน มูลฝอย หรือส่ิงปฏิกูล 
ความไมชัดเจนในนิยามความ และขอบเขตที่จํากัดของกฎหมายที่ใชเฉพาะภายในทองถ่ินเปนหลัก 
สงผลใหกลไกการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายขาดความเชื่อโยงไมสงเสริมตอการหมุนเวียน
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาบาเซลฯ  ซ่ึงควรที่
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะไดสรางความหมายที่ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดขึ้นซ่ึง
จะสงผลใหกลไกของกฎหมายเกิดความเชื่อมโยงและสามารถนําเอาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ไปใชในการแกไขปญหาของเสียอันตรายจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได
อยางเหมาะสม ตรงกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ  สงผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศ 

4.1.4  วิเคราะหพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคจะควบคุมการ

ผลิต การนําเขา การสงออก และการมีไวในความครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เปนหลัก กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบ และควบคุมผลิตภัณฑ การนําเขา การสงออก จําหนาย การขนสง การ
จัดเก็บ การทําลาย ไวใหผูประกอบการไดปฏิบัติตาม และไดกําหนดคํานิยามความของวัตถุอันตราย
ไว ดังนี้ 
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  มาตรา 436  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออซิไดซ และ
วัตถุเปอรออกไซด  วัตถุมีพิษ  วัตถุที่ทําใหเกิดโรค  วัตถุกัมมันตรังสี  วัตถุที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปน
เคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 

  มาตรา 637  กําหนดเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดังนี้ “ใหมีคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน อธิบดีกรมการคาภายใน 
อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเลขาธิการ
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมอาหารและยา เปนผูชวยเลขานุการที่มีอํานาจในการพิจารณา
เร่ืองรองเรียนตาง ๆ และทําหนาที่ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม   

  มาตรา 738 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
   (1)  ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตาม
มาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
   (2)  ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา 20 มาตรา 36 
วรรคสาม มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 44 และมาตรา 47 (5)  
   (3)  ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน
วัตถุอันตราย 
   (4)  ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
   (5)  พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 
   (6)  แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี้จะ
ระบุช่ือของวัตถุอันตรายหรือช่ือผูประกอบการที่เกี่ยวของก็ได 

                                                 
 36  มาตรา  4  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.253, 2535,  6 เมษายน  :  21 
 37  มาตรา  6  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 38  มาตรา  7  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
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   (7)  สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตาง ๆ ใหปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด 
   (8)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยี่ยวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย
เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 
   (9)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรม 
   มาตรา 1739 กําหนดใหกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตราย ดังนี้ “ให
จัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนยกลางประสานงานในเรื่อง
ขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและใหบริการ
ขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขา หรือการผลิต
ภายในประเทศ การเคลื่อนยาย การใชสอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง” 
   มาตรา  2340  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมี
ไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
   มาตรา 3641ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายท่ีกระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายเปนที่ทราบกันแนชัดโดยทั่วไป 
   การผลิต หรือการนําเขา ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่อยูนอกรายชื่อของ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาตามมาตรา 22 หรือจึงจะออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา
ตามมาตรา 23 ได ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียน
อีกในกรณีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอ่ืนที่มีเหตุอัน
เห็นสมควร 
   การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
 39  มาตรา  17  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 40  มาตรา  23  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 41  มาตรา  36  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  แหลงเดิม.  
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   มาตรา 1842 แบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด  ดังนี้ “วัตถุอันตรายแบงออกตามความ
จําเปนแกการควบคุม ดังนี้ 
   (1)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการ
มีไวครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
   (2)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการ
มีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดดวย 
   (3)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการ
มีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 
   (4)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครอง 
   เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ
ส่ิงแวดลอม ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย 
กําหนดเวลาการใชบังคับ และหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมอันตรายดังกลาว 
    จากหลักเกณฑการควบคุมตามมาตรา 18 วรรคสองนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 ออกกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อใชควบคุมวัตถุ
อันตราย ดังนี้ 
   1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.254643  ตาม
บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย บัญชี ข  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกลาว กําหนดของเสียที่ถือ
วาเปนวัตถุอันตรายไวทั้งสิ้น 114 รายการในจํานวนนี้มีของเสียที่เปนเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เชน ตูเย็น โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา เปนตน ซ่ึงรวม
ตลอดจนถึงชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ หรือที่เขาใจกันทั่วไป คือ ซาก
เครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวนั้นเอง หรือตามที่สหภาพยุโรป เรียกวา waste 
electrical and electronic equipment หรือ  WEEE นั้นเอง ถือวาเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามที่
กําหนดไวในมาตรา 18  ซ่ึงการผลิต การนําเขา การสงออก หรือใครจะมีไวในครอบครองตองไดรับ
ใบอนุญาต  

                                                 
 42  มาตรา  18  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  แหลงเดิม. 
 43  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายวัตถุอันตราย พ.ศ.2535. ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120 
ตอนพิเศษ 113 . ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 
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    2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม44  เรื่อง  ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.253 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง การสงออก และการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ.2546   
   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับไดกําหนดขอยกเวนไว ดังนี้ 
   1)  ใหผูผลิต ผูมีไวครอบครอง ผูสงออกซึ่งเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชแลวรวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที
ใชแลว ตามบัญชี ข. ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 
ไมตองยื่นขออนุญาตตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และไมตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา 36 วรรคสอง 
   2)  ใหผูนําเขาเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวตามบัญชี ข. ทาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 ซ่ึงไดนําเขามาเพื่อการใช
สอยสวนบุคคลจํานวนไมเกินรายละ 2 เครื่อง ไมตองยื่นขออนุญาตตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และ
ไมตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา 36 วรรคสอง 
   จากการศึกษาพบวา  คํานิยามความหมายของ “วัตถุอันตราย” ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ยังขาดความชัดเจนไมครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  อาจสงผลใหกลไกการนํากฎหมายไปบังคับใชขาดความเชื่อมโยง 
เกิดขอขัดของตอการนําไปใชบังคับแกไขซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
และยังอาจเกิดการตีความปญหาทางกฎหมายวา ซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช
แลว จัดเปนวัตถุอันตราย หรือไม ในขณะที่อนุสัญญาบาเซลฯ ไดใหนิยามความของเสียอันตรายที่
ครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวดวย  
   สวนประกาศที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีประกาศ เรื่อง ยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เกี่ยวกับผลิต การมีไวในครอบครอบ การสงออก และการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีหนาที่รับผิดชอบ ยังขัดแยงกับคํานิยามความหมายของของเสียอันตรายตาม
อนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึงในนิยามความของอนุสัญญาบาเซลฯ กําหนดใหซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เปนของเสียอันตราย ที่รัฐภาคีสมาชิกตองควบคุมการเคลื่อนยาย 

                                                 
 44  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไวในครอบครอง การสงออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ.  ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 114 ง. ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2546 
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ในขณะที่ประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไมถือวาซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเปนของเสียอันตราย แตเปนของที่ใชแลว (สินคามือสอง) ประกาศยกเวน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกลาว  
สงผลใหมีการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามาภายในราชอาณาจักร
จํานวนมากเพื่อทําการซอมแซมและคัดแยก ซ่ึงนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่
ใชแลว อาจถือวาเปนการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนที่เปนขอหามซึ่งรัฐภาคีสมาชิกมี
หนาที่ตองควบคุมไมใหมีการเคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดน หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การเคลื่อนยายดังกลาวแลวในฐานะที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกในอนุสัญญาบาเซลฯ ตอง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและตองเขาแกไขอยางโดยพลันตามพันธกรณี  อีกทั้งการนําเขา
ซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว จะเปนการนําเขามาเพื่อทําการคัดแยก เอา
เฉพาะสวนประกอบที่ใชงานไดเทานั้น สําหรับชิ้นสวนที่ใชงานไมไดหรือไมสามารถนําเอาไปใช
ประโยชนไดอีก ยังมีการตกคางจํานวนมาก  การขาดมาตรของกฎหมาย ขอขัดของภาครัฐในดาน
บุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบ ที่กําหนดใหผูนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช
แลวตองรายงานวิธีการกําจัดชิ้นสวนที่คงเหลือ  และจํานวนชิ้นสวนที่แปรสภาพจําหนายออกไป 
สถานที่ใชเก็บชิ้นสวน วิธีการจัดเก็บชิ้นสวนที่คงเหลือใหกับสวนราชการไดรับทราบ สงผลใหยังมี
การลักลอบทิ้งซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณที่ใชแลวเกิดขึ้นอยู นอกจากมาตรกําหนดหนาที่
ใหกับผูนําเขาดังกลาวแลว พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ยังขาดมาตรการนําเอาซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวกลับคืนสูระบบการกําจัด ขาดมาตรการกําหนด
หนาที่ใหผูนําเขาตองรับคืนซากชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ตนนําเขามาในราชอาณาจักรนั้นกลับคืนไป
เพื่อทําการกําจัดหรือการนําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ตามพันธกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญา
บาเซลฯ ที่กําหนดหนาที่ใหกับรัฐภาคีสมาชิกหรือผูนําเขามีหนาที่ใหการรับคืนซึ่งชิ้นสวนของตน 
   อาจกลาวไดวา แนวทางตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ไม
สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาของเสียอันตรายจากขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใช
แลวไดอยางเหมาะสม  เนื่องจากความไมชัดในนิยามความหมาย สงผลใหกลไกการบังคับใช
กฎหมายเกิดขอขัดของ อีกทั้งแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ขาด
การจัดตั้งศูนยการรับคืนซากของเสียอันตราย กลไกการรับคืน ขาดการสงเสริมการใชประโยชน
หมุนเวียน (Recycle) จากทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน ในขณะที่การมาตรการดังกลาว
นั้นเปนขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่รัฐภาคีสมาชิกจะตองจัดใหมีกลไกในการรับคืนซากของ
เสียอันตราย สงเสริมการหมุนเวียนใชประโยชน (Recycle) จากทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
คุมคาและยั่งยืน ลดการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด แนวทางการจัดการของเสียอันตราย
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ตามที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จึงขัดแยงและไมสอดคลองกับขอกําหนดใน
อนุสัญญาบาเซลฯ ที่เปนพันธกรณีทั่วไปซึ่งรัฐภาคีตองดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย 
ระเบียบที่เหมาะสมเพื่อใหการจัดการของเสียอันตรายไดบรรเทา และลดการเกิดของเสียอันตรายให
ตําสุดโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เนื่องจากการขาดมาตรการควรที่สวนราชการที่เกี่ยวของจะได
พิจาณาแกไขสรางความชัดเจนในนิยามความหมายใหครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ตลอดจนการใหมีมาตรการที่ขาดอยูใหครบถวนเพื่อใหสอดคลองกับการ
พันธกรณีในอนุสัญญาบาเซลฯ ไดอยางสมบูรณเหมาะสม 

4.1.5  วิเคราะหพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 
พ.ศ.2522 
 พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ.2522 
ไดออกมาเพื่อใชบังคับแทนพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง พ.ศ. 2482  เนื่องจากตองการใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและ
การคาที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคจัดระเบียบการคากับตางประเทศใหมีความ
เรียบรอย สรางความเชื่อถือ ทําใหตางประเทศเชื่อมั่นในระบบกฎหมายของไทย ใหอํานาจรัฐบาล
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมเปนกรณีพิเศษสําหรับสินคาที่นําเขาและสงออก โดยใหอํานาจแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการที่จะประกาศกําหนด
ควบคุมการนําเขาและสงออกไว ตามที่ปรากฏในมาตรา 545  ที่บัญญัติวา ในกรณีจําเปนหรือสมควร
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณะประโยชน การสาธารสุข ความมั่นคงของประเทศ ความ
สงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอ่ืนใดของรัฐใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่ง
เร่ืองใดดังตอไปนี้ 
     (1)  กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการนําเขาในการสงออกหรือในการ
นําเขา 
 (2)  กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการนําเขา 
 (3)  กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด น้ําหนัก ราคา 
ช่ือที่ใชในทางการคา ตรา เครื่องหมายการคา ถ่ินกําเนิด สําหรับสินคาที่สงออกหรือนําเขา ตลอดจน
กําหนดประเทศที่สงไปหรือประเทศที่สงมาซึ่งสินคาดังกลาว 

                                                 
 45  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522,  2522, 
 9 พฤษภาคม  :  1 

DPU



 

 

228

 (4)  กําหนดประเภทและชนิดของสินคาที่จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษในการสงออก
หรือในการนําเขา 
 (5)  กําหนดใหสินคาใดที่สงออกหรือนําเขาเปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิด หนังสือรับรองคุณภาพสินคา หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทาง
การคาระหวางประเทศ 
 (6)  กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือการ
นําเขาตามพระราชบัญญัตินี้ 
   มาตรา  646  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมพิเศษใน
การสงออกหรือในการนําเขา 
     คาธรรมเนียมพิเศษจะกําหนดเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นก็ได 
   มาตรา  747  เมื่อไดมีประการกําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการ
สงออกหรือในการนําเขาตามมาตรา 5 (2)  แลว หามมิใหผูใดสงออกหรือนําเขาซึ่งสินคานั้น เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
มอบหมาย 

     การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

 อาจกลาวไดวา  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคา พ.ศ.2522 นี้สามารถที่จะนํามาปรับใชเปนกฎหมายควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร
หรือการสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึง
เปนของเสียอันตรายในนิยามความหมายตามอนุสัญญาบาเซลฯ ไดอยางเหมาะสม 
   จากการศึกษาพบวา ปจจุบันพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 ยังไมไดมีประกาศตามมาตรา 5 (1) ที่หามการนําเขาซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือสวนประกอบที่ใชแลว เขามาในราชอาณาจักรแต
อยางใด  อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมกําหนดคํานิยามความหมายที่ครอบคลุมถึงซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรือสวนประกอบที่ใชแลว  สงผลใหผูนําเขา

                                                 
 46  มาตรา  6  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522  
แหลงเดิม. 
 47  มาตรา  7  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522    
แหลงเดิม. 
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เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง 
เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนวัตถุอันตราย
เขามาในราชอาณาจักร เพื่อการจําหนาย หรือใชซํ้า เพื่อการซอมแซม หรือปรับปรุง เพื่อการ
ดัดแปลง เพื่อการคัดแยกหรือแปรสภาพ ไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบกับ
กลไกบังคับของกฎหมาย ขาดมาตรการกําหนดใหผูนําเขาซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวรายงานกอนการนําเขา และภายหลังจากการนําเขา ถึงวิธีการจัดเก็บ จํานวน
ช้ินสวนที่ทําการแปรสภาพ และไมไดแปรสภาพ การขาดมาตรการแจงการเปลี่ยนแปลงโอนสิทธิ
ในความเจาเปนของ ขาดมาตรการกําหนดใหผูนําเขาตองรับคืนหรือมีหนาที่นําซากชิ้นสวนหรือ
อุปกรณซ่ึงไมไดแปรสภาพไปทําการกําจัด สงผลใหมีการลักลอบทิ้งขยะ หรือนําเอาชิ้นสวน
ดังกลาวขายสงใหกับพอคารับซื้อของเกาโดยขาดการคัดแยก เนื่องจากผูนําเขาไมตองการแบก
รับภาระหรือเพิ่มตนทุน  การขาดความรู  ความเอาใจใสในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของผูนําเขา  ประกอบกับภาครัฐขาดแคลนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการติดตามและ
ตรวจสอบ  การลักลอบทิ้งซากของเสียอันตรายของผูนําเขาจึงยังคงมีอยู สงผลตอสุขภาพของ
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ ที่สําคัญยังอาจถือวาเปนการเคลื่อนยายของของเสียอันตราย
ขามแดนตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ48 ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกตองควบคุมไมใหมีการ
เคล่ือนยายของเสียอันตรายขามแดนโดยไมชอบดวยกฎหมาย  และตางประเทศอาจยกขึ้นมาใชเปน
ปญหาในการกีดกันทางการคาได  นอกจากความไมชัดเจนในนิยามความหมายที่ไมครอบคลุมถึง
ซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว การไมมีประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย ที่กําหนดใหสินคาใดเปนสินคาซ่ึงตองถูกควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร 
และสงออกไปยังนอกราชอาณาจักร จึงเปนแนวทางที่ขัดแยงกับการปฏิบัติตามขอกําหนดใน
อนุสัญญาบาเซลฯ ที่รัฐภาคีสมาชิกตองกําหนดรายชื่อของเสียอันตรายใหชัดเจน49 และจัดใหผูซ่ึง
เกี่ยวของกับของเสียอันตรายมีหนาที่ในการรับคืนซึ่งของเสียอันตราย  เปนตน  ในขณะที่

                                                 
 48   Article 4 General obligations (a) Parties exercising their right to prohibit the import of hazardous 
wastes or other wastes for disposal shall inform the other Parties of their decision pursuant to Article 3 (b) 
Parties shall prohibit or shall not permit the export of hazardous wastes and other wastes to the Parties which 
have prohibited the import of such wastes, when notified pursuant to subparagraph (a) above 
 49  Article 3 National Definitions of Hazardous Waste 1. Each Party shall, within six months of 
becoming a Party to this Convention, inform the Secretariat of the Convention of the wastes, other than those 
listed in Annexes I and II, considered of defined as hazardous under its national and of any requirements 
concerning transboundary movement procedures applicable to such wastes 

DPU



 

 

230

พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.252 ยังขาด
มาตรการของกฎหมายที่จะนําไปใชบังคับ จึงไมสอดคลองกับพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลฯ ซ่ึง
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยูดวยจําเปนตองมีมาตรการรองรับสําหรับการปฏิบัติพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เพื่อไมใหขัดตอขอผูกพันในอนุสัญญาบาเซลฯ ที่รัฐภาคีสมาชิกมีหนาที่ตองอนุวัติการ
กฎหมายภายในรัฐของภาคีสมาชิกใหสอดคลองกันการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาบาเซลฯ 
อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดมาตรการดานเศรษฐศาสตรที่สรางแรงจูงใจใหมีการนําซาก
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว กลับคืนสูระบบการจัดการของเสียอันตรายใหมากที่สุด 
ซ่ึงมาตรการที่มีอยูในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดการสรางแรงจูงใจ และไมอาจนํามาใชควบคุม
การนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวใหสอดคลองกับการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในพันธกรณีทั่วไปของอนุสัญญาบาเซลฯ ไดเหมาะสม  สมควรที่สวนราชการที่เกี่ยวของ
จะไดสรางความชัดเจนในนิยามความหมายที่ครอบคลุมซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว และดําเนินการออกประกาศกําหนดสินคาที่ตองควบคุมการนําเขาและ
สงออกใหชัดเจนเพื่อใหกลไกการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความเชื่อมโยงและสามารถนําเอาไปปรับ
ใชเปนแนวทางในการจัดการของเสียอันตรายไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับพันธกรณีใน
อนุสัญญาบาเซลฯ และยังสงผลดีตอประเทศในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการนําเขา หรือการสงออก 
ไดอยางเหมะสมเปนธรรม ลดการถูกกีดกันทางการคาจากตางประเทศตามระเบียบ WEEE ที่ผูสง
สินคาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขาไปจําหนายในสหภาพยุโรปมีหนาที่ตองรับคืน
ซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของตนดวยเพื่อนําไปทําการกําจัด  ซ่ึงในตางประเทศ
เชน  ประเทศสหภาพยุโรปจะมีมาตรหามการสงออกซึ่งซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชเนื่องจากกฎหมายของประเทศสหภาพยุโรปถือวาเปนของเสียอันตรายที่
ตองหามในการสงออกและไมถือวาเปนสินคา พรอมกําหนดหนาที่ใหประเทศที่สงสินคา
เครื่องใชไฟฟาเขาไปขายในประเทศสหภาพยุโรปมีหนาที่ตองรับคืนซากผลิตสินคาที่ไดนําเขาไป
ขายกลับคืนมาทําการกําจัด   ซ่ึงในระบบกฎหมายของประเทศสหภาพยุโรปจะวางแนวนโยบายใน
การควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายที่สอดคลองกันอนุสัญญาบาเซลฯ  มีหนวยงานหรือองค
หลักในการทําหนาที่โดยเฉพาะ  ขณะที่ประเทศไทยถือวาเปนสินคาที่แลว (สินคามือสอง) ที่ยังคง
ใหมีการนําเขามาภายในราชอาณาจักรไดอยูภายใตการยกเวนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 ซ่ึงเปนความแตกตางของกฎหมายที่ตางประเทศที่ถือวาเปนของเสียอันตรายและไมถือวาเปน
สินคา ขณะที่ประเทศไทยถือวาเปนสินคามือสอง จึงควรที่สวนราชการที่เกี่ยวของจะไดสรางความ
ชัดเจนใหเกิดขึ้นวา ซากเครื่องไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นําเขาจากตางประเทศนั้นเปนของ
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เสียอันตรายที่ตองถูกควบคุม หรือเปนสินคา เพื่อใหกลไกการบังคับใชกฎหมายมีความเชื่อโยง และ
ขจัดปญหาในการตีความทางกฎหมายตามในภายหลัง 
 4.1.6  ราง พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑท่ีใชแลว พ.ศ. .... 
   รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลวนับเปน
มิติใหมของกฎหมายที่ตองการแกไขปญหาความซ้ําซอนของกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับการจัดการ
ของเสียอันตรายซึ่งมีอยูหลายฉบับ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน มีวัตถุประสงคใน
การบังคับใชที่แตกตางกัน   ไมสามารถใชกับการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตรายไดโดยตรง  
    รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว มี 
วัตถุประสงค คือ สงเสริมใหนําซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวกลับคืนสู
ระบบการกําจัดใหมากที่สุด โดยการนําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
กําหนดขอบเขตการบังคับใชกฎหมายใหชัดเจน สนับสนุนการนําทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน 
(Recycle)ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา นํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาปรับใชแกไขปญหา
มลพิษจากซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวใหครบวงจร  ตั้งศูนยรับซ้ือคืนทํา
หนาที่รวบรวมซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวกลับคืนสูระบบการกําจัด 
จัดตั้งองคกรหลักทําหนาที่ในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม  ที่สําคัญรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว ไดนํามาตรการที่แตกตางจากกฎหมาย
ฉบับอื่นใชบังคับอยู มาใชเปนแนวทางแกไขปญหาการจัดการของเสียอันตรายจากอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวไดอยางเหมาะสม  สรางแรงจูงใจในการนําซากของเสียอันตราย
กลับคืนสูระบบการจัดการ มีกองทุนสําหรับสงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสีย
อันตราย สงเสริมภาคเอกชนลงทุนประกอบธุรกิจนําซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชแลว มาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) และใชเปนเงินทุนในการรับซื้อคืนซากผลิตภัณฑจาก
ประชาชน และหนวยงานที่ตองการทิ้งซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือ
ใชสนับสนุนสวนราชการทองถ่ินเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับจัดการของเสียอันตราย 
    สําหรับแนวทางที่นํามาใชในราง พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑที่ใชแลว กับแนวทางของกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน มีความแตกตาง ดังนี้ คือ  
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    1)  กําหนดคํานิยามที่ชัดความชัดเจน ตั้งศูนยรับคืน และศูนยจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑใชแลว กําหนดขอบเขตการบังคับใชตามที่บัญญัติไวในมาตร 3 และมาตร 4 ของราง
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลวฯ50  
    2)  กําหนดความรับผิดชอบใหกับผูผลิต หรือผูนําเขาสินคา มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ชําระคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ  ใหแกหนวยงานของรัฐตามที่บัญญัติไวในมาตร  7 ของราง
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลวฯ51  
    3)  มีหนวยงานหลักที่มีอํานาจในการพิจารณาออกใบอนุญาต การอนุญาต และการ
กําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตตามที่บัญญัติไวในมาตร 8 มาตรา 34-35 ของรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว52  
    4)  การจัดตั้งกองทุนยอย สงเสริมจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลวเปนกรณี
เฉพาะตามที่บัญญัติไวในมาตร 12 ตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรา 1353ภายใตการควบคุมของ
กองทุนส่ิงแวดลอม ของรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใช
แลว 
    5)  จัดตั้งศูนยรับซ้ือคืนผลิตภัณฑที่ใชแลวโดยการประสานงานระหวางกองทุนยอยกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่บัญญัติไวในมาตรา 3154 ของรางพระราชบัญญัติสงเสริมการ
จัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว 
    6)  การกําหนดแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลวตามแนวทาง
ที่บัญญัติไวในมาตรา 4355 ของรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑที่ใชแลว 

                                                 
 50  มาตรา  3-4  ราง  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....  
แหลงเดิม.  
 51  มาตรา  7  ราง  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....  
แหลงเดิม. 
 52  มาตรา 8,  มาตรา 34 - มาตรา 35  ราง  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....  แหลงเดิม. 
 53  มาตรา 12- มาตรา 13  ราง  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใช
แลว พ.ศ. ....  แหลงเดิม.   
 54  มาตรา  31 ราง  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....  
แหลงเดิม.  
 55  มาตรา 43  ราง  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....  
แหลงเดิม.  
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     อาจกลาวโดยสรุปไดวา รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑที่ใชแลว นํามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชในการแกไขปญหามลพิษ กําหนดใหผูผลิต
หรือผูนําเขามีสวนรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหามลพิษ ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย สราง
แรงจูงใจผูบริโภค เขามามีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอม ปกปองส่ิงแวดลอม สนับสนุนการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ยั่งยืน เปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ถูกวิธี
นอกจากนี้แนวทางตามที่บัญญัติในรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑที่ใชแลวสามารถจะนําไปอนุวัติเปนกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการจัดของเสีย
อันตรายตามขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯ ไดอยางเหมาะสม 
   จากการศึกษาพบวารางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑที่ใชแลว แตกตางจากกฎหมายที่ใชในการจัดของเสียอันตราย อยูในปจจุบัน ดังนี้ 
   1.  ปจจุบันกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย ขาดมาตรการกําหนดให
ผูผลิตหรือผูนําเขาสินคา มีหนาที่รับคืนผลิตภัณฑของตนจากผูตองการทิ้ง ขาดมาตรการกําหนดให
ผูผลิตหรือผูนําเขา ตั้งศูนยรับคืนซากเอาไวดวย อันเปนวิธีการรวบรวมซากของเสียอันตรายกลับเขา
สูระบบการกําจัดไดครบวงจร  ในขณะที่มาตรการดังกลาวมีอยูในรางพระราชบัญญัติสงเสริมการ
จัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว 
   2.  ปจจุบันกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายขาดความชัดเจนในนิยาม
ความหมายของเสียอันตราย กลไกการบังคับใชกฎหมายขาดความเชื่อมโยง  ขณะที่ราง
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว มีความชัดเจนกลไกของ
กฎหมายมีความเชื่อมโยง 
   3.  ปจจุบันกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายขาดการนํามาตรการดาน
เศรษฐศาสตรมาปรับใชในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม ขาดการสงเสริมการใช
ประโยชนหมุนเวียนจากทรัพยากร ดวยวิธีการนํากลับมาใชหมุนเวียน ใชซํ้า หรือใชใหม เพื่อลด
การเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด ขาดการสงเสริมการมีสวนของประชาชนในการดูแล
ส่ิงแวดลอม ขาดการนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาปรับใชเปนแนวทางการแกไขปญหามลพิษ  
ในขณะที่รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว ไดนําเอา
มาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนกลไกตลาด สรางแรงจูงใจใหมีการหมุนเวียนใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคา และมีระบบการนําซากของเสียอันตรายกลับคืนสูระบบการกําจัดเพื่อการ
นําไปหมุนเวียนใชใหมใหเกิดประโยชนสูงอยางครบวงจร 
    4.  ปจจุบันกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการจัดของเสียอันตรายขาดการของประเทศขาดการ
สงเสริมใหผูผลิตนํา วัตถุดิบ หรือช้ินสวนอุปกรณเดิม กลับคืนมาหมุนเวียนใชเปนวัตถุดิบใน
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กระบวนการผลิตอีกครั้ง  ในขณะที่รางพระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตที่ใชแลว
มีมาตรการสงเสริม พรอมกําหนดใหผูผลิต หรือผูนําเขาตองชําระคาธรรมเนียมการกําจัดสินคาดวย 
    5.  ปจจุบันมาตรการของกฎหมาย เกี่ยวกับการหลักเกณฑควบคุมผูประกอบอาชีพ
ใหบริการรับกําจัดของเสียอันตรายแยกกันอยู และมีหลายหนวยงาน ซ่ึงมีหลักเกณฑพิจารณา
อนุญาตไมเหมือนกันขาดความเปนเอกภาพ  -ขณะที่รางพระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตที่ใชแล มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาทําหนาที่เปนการเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ใชในการ
พิจารณาออกใบอนุญาต ใหใบแทนใบอนุญาต อยางครบวงจรในหนวยเดียวกัน ซ่ึงใชหลักเกณฑ
พิจารณามาตรฐานเดียวกัน 
    6.  ปจจุบันกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายไมมีการจัดตั้งหนวยงาน
หลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายโดยตรง โดยเฉพาะซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตราย ตามความหมายของอนุสัญญาบาเซลฯ  
ขณะที่รางพระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตที่ใชแลวมีการจัดตั้งศูนยจัดการของ
เสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว ที่ทําหนาที่ในการกําจัดอยางสมบูรณ 
    7.  ปจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการจัดของเสียอันตรายขาดการสงเสริมใหองคเอกชนได
ทําการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถนํากลับมาใชงานไดใหม และใชงานไดอยางยาวนาน 
ขาดการสงเสริมใหภาคเอกชนไดทําการเผยแพรขอมูล และวิธีใชสินคาใหกับประชาชนไดรับทราบ 
เพื่อจะไดปฏิบัติถูกตอง  ขณะที่รางพระราชบัญญัติการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตที่ใชแลว  มี
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัยและฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย และการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
   อาจกลาวไดวา  หากไดนําแนวทางตามรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว  ซ่ึงมีแนวทาง และหลักเกณฑเชนเดียวกับตางประเทศมาใชเปน
กลไกในการจัดการของเสียอันตราย จะสงผลใหการเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดลงลด นํา
ซากของเสียอันตรายกลับคืนเขาสูระบบการกําจัดไดอยางครบวงจร เกิดประโยชนสูงสุดจากการใช
ทรัพยากร มีหนวยงานหลัก และกองทุนในการแกไขปญหาของเสียอันตรายจากขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส สรางสังคมใหมีความรับผิดชอบในการแกไขปญหามลพิษตามหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย ปญหามลพิษจากซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจะลดลง 
ชวยลดภารกิจที่ไมจําเปนของภาครัฐ ประหยัดงบประมาณของประเทศ เกิดการหมุนเวียนใช
ประโยชนจากทรัพยากร อยางค ุ มคา ยั่งยืน มีเหลือไวใหอนุชนรุนหลังไดใชอยางเพียงพอ ซ่ึง
แนวทางตามรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลวนับวา
เปนแนวทางที่ดีและเหมาะสมกับประเทศไทยควรไดนํามาใชในการแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟา
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และอิเล็กทรอนิกสใหเหมือนกับตางประเทศ  และที่สําคัญสามารถนํามาใชเปนกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายไดอยางครอบคลุมสอดคลองกับแนวทางของอนุสัญญาบาเซลฯ 
ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอันเปนพันธกรณีทั่วไปที่ตองสงเสริมนําของเสียอันตรายมา
หมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด DPU



บทที่ 5 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
     การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะนโยบายสงเสริม
โครงการลงทุนตอเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูง และมีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาในชวงระยะเวลาที่ผานมา โดยขาดการวางแผนปองกันผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง สงผลใหเกิดมลพิษ กลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ
โดยเฉพาะปญหามลพิษจากขยะอุปกรณใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ซ่ึงมีที่มาจาก
แหลงกําเนิดที่สําคัญ 3 แหลง ดังนี้ 
    1)  ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากภาคชุมชน 
    2)  ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากภาคอุตสาหกรรม 
    3)  ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากภาคเกษตรกรรม 
  การใชทรัพยากรอยางมีคุณคาภายใตแนวความคิดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
แนวความคิดหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ซ่ึงเปนแนวความคิดดานเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมไดถูก
นํามาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เพื่อ
ปรับใชในแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศ  ควบคูกับพระราชบัญญัติตาง  ๆ  ภายใต
แนวความคิดดังกลาว กําหนดภาระหนาที่ของราชการสวนกลาง และราชการสวนทองถ่ินในการจัด
ใหมีระบบกําจัดของเสียรวมเพื่อควบคุมการปลอยทิ้งของเสียจากแหลงกําเนิดของชุมชน 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดยประชาชนหรือผูใชบริการการกําจัดของเสียของสวนราชการมี
หนาที่จะตองเสียคาบริการการกําจัด 
 จากการศึกษาพบวา มาตรการของกฎหมายในการบังคับใชเกี่ยวกับการกําจัดของเสีย
อันตราย แบงได  
   1)  กฎหมายที่กําหนดหนาท่ีหนวยงานของรัฐโดยตรง  
     (1)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
  กฎหมายฉบับนี้ถือวาเปนกฎหมายแมบทที่ใชอุดชองวางของกฎหมายในการ
ปรับใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวมตามที่มาตรา 79 บัญญัติวา “ในกรณีที่ไมมีกฎหมายใด
บัญญัติไวโดยเฉพาะใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจออก 
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กฎกระทรวงกําหนดชนิดประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใชสารเคมี หรือวัตถุ
อันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอยางอื่นให
อยูในการควบคุมในการนี้ใหกําหนดหลักเกณฑ มาตรการและวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม 
การรักษาความปลอดภัย การขนสงเคลื่อนยาย การนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร และการจัดการ บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  ดวยวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกตองตามหลักวิชาที่เกี่ยวของ 
  กฎหมายกําหนดใหภาครัฐเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่สรางระบบกําจัดของ
เสียรวมไวใหบริการแกประชาชน หรือเจาของผูครอบครองแหลงมลพิษที่ไมมีระบบกําจัดของเสีย
เปนของตนเอง ซ่ึงตองเสียคาธรรมเนียมการใชบริการแกภาครัฐ  สําหรับเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงมลพิษใดที่มีระบบกําจัดของเสียอยูแลวจะตองทําการปรับปรุง กอสรางติดตั้งอุปกรณ หรือ
กลาวไดวา ตองการปรับปรุงระบบการกําจัดของเสียของตนนั้นใหไดมาตรฐานตามที่เจาพนักงาน
ควบคุมมลพิษกําหนด โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย 
โดยใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคําแนะนําของเจา
พนักงานควบคุมมลพิษ  อยางไรก็ตามเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอมยังมี
ขอจํากัดอยู  เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหเฉพาะเอกชนที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลดานสิ่งแวดลอม
และไมมีวัตถุประสงคในการหากําไร และเอกชนที่มีหนาที่ตามกฎหมายเทานั้น จึงจะขอรับการ
สงเสริมจากกองทุนสิ่งแวดลอมได สงผลใหเอกชนที่ทําธุรกิจดานสิ่งแวดลอมไมไดรับการสงเสริม
จากกองทุนส่ิงแวดลอม  ภาครัฐไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากตอง
อาศัยเจาพนักงานทองถ่ินเปนหลัก ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวยังไมมีคูมือกําหนดแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงาน และการจัดทํารายงานใหเจาพนักงานทองถ่ินไดถือปฏิบัติตามแตอยางใด  การแกไข
ปญหามลพิษจากของเสียอันตรายจึงไมประสบผลสําเร็จ หากภาครัฐคงใชแนวทางนี้ในการแกไข
ปญหามลพิษ 
  อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดเขามามีบทบาททํา
หนาที่ชวยภาครัฐในการแกไขปญหามลพิษ โดยกฎหมายกําหนดใหพื้นที่ใดที่ภาครัฐไมไดจัดระบบ
กําจัดของเสียรวมไวให หรือยังไมมีความพรอมในการจัดใหมีระบบกําจัดของเสียรวม อาจสงเสริม
ใหเอกชนลงทุนกอสรางระบบกําจัดของเสียขึ้นเพื่อใหบริการในเขตพื้นที่ดังกลาวแทนภาครัฐได
การแกไขปญหามลพิษจึงจะประสบผลสําเร็จ 
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 (2)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การกําจัดส่ิงปฏิกูล มูลฝอย การดูแลความสะอาด ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในทองถ่ินโดยตรง  กําหนดหลักเกณฑการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ซ่ึงผูประกอบการตองปฏิบัติตามขอกําหนด หรือเกณฑตามที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกขอกําหนด
ไว ดวยสาเหตุนี้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับโดยตรง
สําหรับการจัดการของเสียอันตรายในแตละทองถ่ิน ที่ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงใชบังคับกับของเสียอันตรายในบริเวณโรงงาน การประกอบกิจรับซ้ือเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวซ่ึงเปนของเสียอันตราย จึงเปนกิจการที่ตองถูกควบคุม  เพื่อ
ไมใหการประกอบกิจการดังกลาวกอความเดือดรอนรําคาญ และเปนอันตรายกับประชาชน และ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจและหนาที่แกเจาพนักงานทองถ่ินในการ
บังคับใชกฎหมายเปนหลัก  แตเนื่องจากการขาดความชัดเจนในคํานิยามความหมายที่ไมครอบคลุม
ถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  การแคลนบุคลากรและงบประมาณของ
ภาครัฐที่มีจํากัด สงผลใหกลไกการบังคับใชกฎหมายขาดความเชื่อโยงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
    อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ ไดมอบอํานาจในการเก็บขน รวบรวม กําจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินในการออกใบอนุญาตใหแกผูรับบริการ
เก็บ รวบรวม กําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยไว  ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินอาจอาศัยอํานาจนี้นําไปสูการ
ออกขอกําหนดทองถ่ินในออกขอกําหนดการคัดแยกขยะกอนทิ้ง  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การใหบริการรับกําจัดของผูไดรับใบอนุญาตใหบริการรับกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไดตามความ
เหมาะสมในทองถ่ิน  เพื่อใหกับภาคเอกชนที่ประกอบกิจการไมเกิดความยุงยากในทางปฏิบัติ และ
เกิดความชัดเจนในการนํา เอากฎหมายไปใชบังคับกับซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวไดอยางถูกตอง 
   2)  กฎหมายที่กําหนดหนาท่ีของภาคเอกชน 
  กฎหมายที่กําหนดหนาที่ของภาคเอกชน เปนกฎหมายที่ไมไดเกี่ยวของกับภาครัฐใน
การสรางระบบการกําจัดของเสียรวมไวใหบริการประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองแหลง
มลพิษที่ไมมีระบบการกําจัดของเสียเปนของตนเอง โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการ ซ่ึง
เปนหนาที่หลักของภาครัฐ  แตเปนกฎหมายทางออมในการกําหนดหนาที่ใหกับภาคเอกชน ซ่ึงจะมี
กฎหมายแตละฉบับที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล การประกอบกิจการแตละประเภท ดังนี้ 
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(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
   พระราชบัญญัติโรงงานเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใชกํากับการประกอบ

กิจการโรงงาน มุงสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ไมใหการประกอบกิจการ
โรงงานสรางเหตุเดือดรอนรําคาญ สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน และสรางปญหามลพิษ
ใหเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอม  กฎหมายฉบับนี้จะกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ตั้งแตกําหนดพื้นที่จัดตั้ง
โรงงาน วิธีการปองกันมลพิษ การควบคุมการปลอยของเสียหรือมลพิษออกจากโรงงานตลอดจน
วิธีการกําจัดเอาไว  กําหนดมาตรฐาน และมาตรการตาง ๆ ใหเปนภาระและหนาที่ของผูประกอบ
กิจการโรงงานจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ไดบัญญัติไว รวมตลอดจนถึงการกําจัดของเสีย
อันตรายและสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนการกําหนดหนาที่ในทางออมใหกับ
ผูประกอบการตองปฏิบัติ เพื่อปองกันปญหามลพิษจากของเสียอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน 

(2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช

ควบคุมการนํา เข าวัต ถุ อันตราย  การผลิต  การมีไว ในครอบครอง  การสงออก  สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตรายในทางออมซึ่งกําหนด
ภาระหนาที่ใหผูประกอบกิจการโรงงาน ที่จะนําเขาวัตถุอันตรายชนิดใดเขามาในราชอาณาจักร
จะตองปฏิบัติอยางไรเอาไว  กฎหมายฉบับนี้ไดแบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด และแตละชนิดจะ
กําหนดเงื่อนไขไวใหผูนําเขา ผูขนสง ผูมีไวในความครอบครอง ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ซ่ึงรัฐมนตรีไดใชกลไกของกฎหมายฉบับนี้กําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติและหนาที่ของผูประกอบการ
จะตองปฏิบัติตามเอาไว เพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน และส่ิงแวดลอม 

(3)  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 
พ.ศ. 2522 

 กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการจัดระเบียบการคาของประเทศใหเกิด
ความเรียบรอยสรางความเชื่อมั่นใหกับตางประเทศ  กําหนดหลักเกณฑใหสินคาใดเปนสินคา
ตองหามสําหรับการนําเขาและการสงออก ตลอดจนหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใน
การเรียกเก็บจากสินคาที่นําเขาหรือสงออกนั้น  

 กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวของกับของเสียอันตรายในทางออม กลาวคือ ในกรณีที่ผู
นําเขาไดนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขาภายในราชอาณาจักร  ซ่ึงเมื่อ
ไดมีประกาศกําหนดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือนําเขาแลว  ผูประกอบการที่
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จะนําเขาตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะนําเขามาได  เปนการกําหนดขั้นตอน และเงื่อนไขให
ผูประกอบการที่ตองการจะนําเขาตองปฏิบัติตาม และไดรับการอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได เพื่อ
ปองกันและลดผลกระทบอันเกิดจากการนําเขานั้น 
   จากการศึกษาพบวา  ปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่สงเสริมภาคเอกชนประกอบธุรกิจนํา
ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  ใหเกิดประโยชน
สูงสุด ทั้งที่ขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา  เกิดปญหามลพิษ
ในระดับประเทศ  เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  สรางความเสียหายในระบบเศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอมของประเทศเกิดการเสื่อมโทรม  หากไมไดรับการแกไขอยางจริงจังและทันทีแลว  
การแกไขปญหาสภาพแวดลอมของประเทศอาจตองใชเงินจํานวนมากมายจนไมสามารถคํานวณได
ซ่ึงการแกไขตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน  และเมื่อถึงเวลานั้นงบประมาณของประเทศอาจจะไมเพียง
พอที่จะนํามาใชสําหรับการแกไข  ปญหาจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น  การสงเสริมใหภาคเอกชน
ประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) จะชวยแกไข
ปญหาและขจัดความไมพรอมของภาครัฐในการจัดทําระบบกําจัดของเสียรวมไดเปนอยางดี โดย
ออกกฎหมายที่สรางแรงจูงใจ อํานวยสิทธิประโยชนใหภาคเอกชนเกิดความสนใจเขามาลงทุน
ประกอบธุรกิจ กําจัดของเสียอันตราย และควรเรงพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือออกกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการสรางศูนยใหบริการรับกําจัดอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  
เพื่อปองกันปญหามลพิษจากของเสียอันตราย ซ่ึงมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง  
5.2  ขอเสนอแนะ 
 เพื่อใหภาคเอกชนที่มีความพรอมสนใจเขาลงทุนประกอบธุรกิจใหบริการกําจัดซาก
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  และเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบเกี่ยวกับการจัดการซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช (Waste from Electronic Equipment : WEEE) ของ
สหภาพยุโรป ที่กําหนดใหผูสงสินคาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขาไปจําหนายมี
หนาที่ตองรับคืนซากผลิตภัณฑของตนกลับมากําจัด และอนุสัญญาบาเซลฯ วาดวยการควบคุมการ
เคล่ือนยายขามแดนของของเสียอันตราย หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปองกันปญหามลพิษ
โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรเรงพิจารณาแกไข
ปรับปรุง และออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทย  ดังนี้ 
  5.2.1  แกไข ปรับปรุง กฎหมายที่ใชเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายในปจจุบัน 
 เพื่อใหพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึง
เปนกฎหมายแมบทที่ใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอมของประเทศ  สามารถนําไปใชแกไขปญหา
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มลพิษไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการนําไปใชแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงยังมีขอขัดของอยูควรที่จะไดพิจารณาแกไข ปรับปรุง ดังนี้ 
   1)  แกไข  ปรับปรุง  “คํานิยาม” ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ใหชัดเจนครอบคลุมถึงซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ใหสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซลฯ ที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู และ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใช (Waste from 
Electronic Equipment : WEEE) ของสหภาพยุโรป  เพื่อหลีกเล่ียงการตีความทางกฎหมาย และการ
นํากฎหมายไปบังคับใชไดอยางถูกตอง 
   2)  แกไข ปรับปรุง กฎระทรวง เรื่อง การควบคุมผูรับกําจัดของเสีย ตามมาตรา 73 
วรรคสอง และวรรคสี่  ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535  เพื่อใหสะดวกในควบคุม เชน การจัดทําทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต  หรือศูนยขอมูลผูรับ
กําจัดของเสีย เปนตน   
   3)  ใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1  ออกประกาศกระทรวงใชเปนกฎหมายกําหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ การ
พิจารณาออกใบอนุญาตใหกับภาคเอกชนที่สนใจเขามาลงทุนประกอบธุรกิจรับกําจัดของเสียตาม
มาตรา 73 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ไมจํากัดเฉพาะพื้นที่ควบคุมมลพิษ และควรมีหนวยงานเดียวที่ทําหนาที่ในการพิจาณาเริ่ม
ตั้งแตการออกใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาต พักใบอนุญาต  และขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูใน
หนวยงานเดียวกันเพื่อใหมีมาตรฐานที่เหมือนกัน 
  3.2  ออกประกาศกระทรวง กําหนดขอบเขต หลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบ การขอรับ
ความชวยเหลือ และสงเสริมจากสวนราชการ  ตามมาตรการสงเสริมที่บัญญัติไวในมาตรา 94 และ
มาตรา 95 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ใหมีความ
ชัดเจนในรูปแบบ รายละเอียด วิธีการปฏิบัติ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติสามารถดําเนินการได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.253 ไดใหสิทธิเอาไว  และรูปแบบที่กําหนด
ตองเขาใจไดงาย มีเอกสารกํากับ เพื่อสรางความเขาใจ ชัดเจน ปองกันการเกิดชองวาง และความไม
เขาใจ ไมตองเกิดการตีความปญหาทางกฎหมายตามมาในภายหลัง  ซ่ึงอาจทําใหเสียเวลา 
   4)  แกไข ปรับปรุง กําหนดขอบเขต ออกระเบียบการใชอํานาจของเจาพนักงานควบคุม
มลพิษใหชัดเจน  เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 ไดใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูบังคับใชกฎหมายภายใตการกํากับของเจาพนักงานควบคุม
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มลพิษ อาจสรางความสับสน ไมเขาใจ ในเรื่องอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน การกําหนด
ขอบเขต ออกระเบียบ แบงแยกการใชอํานาจของเจาพนักงานควบคุมมลพิษกับเจาพนักงานทองถ่ิน 
จะปองกันความสับสน มีความชัดเจน และความเขาใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการกําหนด
ขอบเขต ออกระเบียบ แบงแยกการใชอํานาจของเจาพนักงานอยางชัดเจนจะลดปญหาลงไดใน
ระดับหนึ่ง  เชน การจัดทําหนังสือ หรือคูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบการปฏิบัติงาน ใหกับเจา
พนักงานทองถ่ินใชเปนแนวทางการทํางาน เปนตน 
   5)  แกไข ปรับปรุง ดานสิทธิประโยชนในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  โดยเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับเอกชนที่ลงทุนประกอบธุรกิจ
ใหบริการรับกําจัดขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเพิ่มมากขึ้น เชน สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอมไดแบบเดียวกับองคกรนิติบุคคลที่จดทะเบียนดาน
ส่ิงแวดลอม เนื่องจากการลงทุนประกอบธุรกิจดานสิ่งแวดลอมเปนธุรกิจที่แบงเบาภาระของภาครัฐ 
สนับสนุนการทํางานของรัฐ เปนธุรกิจที่สงผลดีส่ิงแวดลอมของประเทศ 
 5.2.2  ควรมีกฎหมายเฉพาะที่ใชเก่ียวกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 เพื่อใหปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไดรับการแกไขดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
ตามที่อนุสัญญาบาเซลฯ กําหนดใหเปนของเสียอันตราย ซ่ึงประเทศภาคีสมาชิกจะตองมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการนําของเสียอันตรายกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชนสูงสุด
จากการใชทรัพยากร เพื่อไมใหสงผลเสียตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ยังไมสามารถแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสม  เนื่องจากกลไกการบังคับใชกฎหมายยังขาดความเชื่อมโยง และ
ความชัดเจนในการสงเสริมการใชประโยชนหมุนเวียนจากทรัพยากร จึงควรที่จะจัดทํากฎหมายเพื่อ
วางกรอบในการกําจัดของเสียอันตรายเปนการเฉพาะสําหรับใชแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส   สงเสริมการหมุนเวียนใชประโยชนจากทรัพยากรนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมา
ใชเปนกลไกตลาดสรางมูลคาของเสียอันตรายใหเกิดขึ้น เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการนําเอาซากของ
เสียอันตรายกลับคืนเขาสูระบบการนํากลับมาใชประโยชนหมุนเวียน (Recycle) ใหมากที่สุด  
สําหรับแนวทางที่นํามาใชในการแกไขอาจดําเนินการได ดังนี้ 
  1)  กําหนดคํานิยามความหมายใหมีความชัดเจน เชน ในคํานิยาม “ผลิตภัณฑใชแลว”  
ตามรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ...ที่ให
หมายถึง “ตัวผลิตภัณฑ หรือสวนหนึ่งสวนใดของสินคาหรือผลิตภัณฑซ่ึงเหลือจากการใชงาน การ
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บริโภคในครัวเรือน หรือจากสถานประกอบกิจการประเภทตาง ๆ........” ซ่ึงครอบคลุมถึงซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  

  2)  จัดตั้งกองทุนยอย สําหรับสนับสนุนการจัดการของเสียอันตราย และใชเปนเงินทุน
ในการรับซื้อคืนซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เปนกรณีเฉพาะแยก
ตางหากจากกองทุนสิ่งแวดลอมภายใตการบริหารจัดการและควบคุมของคณะกรรมการกองทุน
ส่ิงแวดลอม เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอันตราย ตามแนวทาง
ในรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. ....เพื่อขจัด
เงื่อนไข และขอจํากัดซึ่งมีอยูในกองทุนสิ่งแวดลอมใหหมดไป  ภาคเอกชนที่ทําธุรกิจดาน
ส่ิงแวดลอมสามารถของรับการสนับสนุนจากกองทุนยอยไดงายขึ้นโดยปราศจากเงื่อนไข และ
ขอจํากัดเหมือนกับกองทุนสิ่งแวดลอมที่มีเงื่อนไข และขอจํากัดในการขอรับการสนับสนุน 
   3)  จัดตั้งศูนยรับซื้อคืน เปนหนวยงานทําหนาที่รับซื้อซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว และเปนหนวยงานหลักในการกําหนดอัตราราคารับซื้อใหครอบคลุมทุก
พื้นที่ เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการนําซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกลับคืนสูระบบ
การจัดการใหมากที่สุด ตามแนวทางที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. .... ซ่ึงจะเปนการควบคุมของเสียอันตรายใหลดลงในทางออม  
สอดคลองกับขอกําหนดในอนุสัญญาบาเซลฯไดอยางเหมาะสม 
   4)  นํามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนแผนการสงเสริมการจัดการ เชน การให
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ย  มีระยะเวลาการผอนสงที่นาน  การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  
การกําหนดอัตราคาเสื่อม  การยกเวนอากรสําหรับเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ตองนําเขาจาก
ตางประเทศ  การยกเวนภาษีบํารุงทองที่  รวมถึงการเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการการกําจัดเปน
ตน 
   5)  กําหนดมาตรการใหผูผลิต ทําการวิจัย และออกแบบผลิตภัณฑของตนใหใช
ทรัพยากรเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตใหนอยลง กําหนดอัตราสวนการนําของเสียกลับมา
หมุนเวียน (Recycle) ใชเปนวัตถุดิบอีก ออกแบบผลิตภัณฑของตนใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน  
ลดการเกิดของเสีย และมีหนาที่รับคืนซากผลิตภัณฑของตนพรอมจัดใหมีสถานที่ในการรับคืนซาก
ผลิตภัณฑดวย 
   6)  จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารใหความรูในคุณคา ประโยชน  และโทษ ภัยอันตรายจาก
ซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  พรอมเรงทําการประชาสัมพันธ  ความจําเปนที่ตอง
สงเสริมธุรกิจใหบริการรับกําจัดอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว โดยควรวางแผนการ
ประชาสัมพันธในเรื่อง การคัดแยกขยะ การบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหประชาชนไดปฏิบัติตาม ลด
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การเกิดของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด ปองกันการลักลอบการขนยายของเสียอันตรายออกนอก
เขตที่ตั้ง ปองกันการแพรกระจายของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด สรางความรับผิดชอบใหกับ
ภาคเอกชนไดแกไขปรับปรุงระบบกําจัดของเสียของตนเองใหไดมาตรฐานตลอดเวลา และเกิด
ความรูสึกรวมในการที่จะใชบริการการกําจัดของเสียของภาคธุรกิจที่มีประโยชนตอส่ิงแวดลอมซ่ึง
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดรับรองในมาตรฐาน 
   7)  เพิ่มบทลงโทษในทางแพงสําหรับผูที่หลบหลีกไมนําของเสียไปทําการกําจัด ณ 
สถานบริการใหกําจัดของเสีย  เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดของเสียมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น โดยนําเอามาตรการชดใชคาเสียหายในเชิงลงโทษตามหลักการแนวความคิด Punitive 
Damages มาใชกับผูที่หลบหลีกไมจัดสงของเสียไปทําการกําจัด ณ. สถานบริการรับกําจัดของเสีย 
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปองกันการหลบหลีก และหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ผูไมปฏิบัติตามกฎหมายตองชดใชเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เชน ตองรับผิดชดใชเงิน
จํานวนทั้งหมดที่ใชในการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้น 
   8)  กําหนดเงื่อนไขใหผูผลิตสินคาที่อาจกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมตองวางเงิน
ประกัน หรือเงินมัดจํา ไวกับภาครัฐ หรือตองซื้อพันธบัตรของรัฐบาล เพื่อเปนหลักประกันวาเมื่อมี
ความเสียหายจากผลิตภัณฑนั้นเกิดขึ้นแลว ปญหาที่เกิดขึ้นจะไดรับการแกไข ซ่ึงเงินมัดจํา หรือ
พันธบัตรอาจกําหนดระยะเวลาในชวง 5 ป ถึง 10 ป หากไมมีความเสียหายเกิดขึ้นแลวผูผลิตจะ
ไดรับเงินประกันคืนพรอมดอกเบี้ย  ในขณะที่สวนราชการสามารถที่จะนําเอาหลักประกันดงกลาว
ไปใชในการพัฒนาประเทศดานอื่นได เปนการประหยัดงบประมาณของภาครัฐในทางออม 
   อาจกลาวไดวาแนวทางตามที่ไดเสนอแนะขางตน หากไดนํามาใชเปนแนวทางการ
แกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวจะชวยแบงเบาภาระของสวนราชการใน
การกําจัดของเสียอันตรายไดอยางมาก  เชน แบงเบาภาระที่ตองจัดสรรเงินงบประมาณมาใชสําหรับ
แกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แบงเบาภาระดานการจัดหาบุคลากรที่ตองใชใน
การทํางาน เปนตน สงผลใหปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดรับการแกไขอยางถูกวิธี 
สงผลดีตอการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศใหมีกฎหมายรองรับสําหรับการสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจนําเอาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle)  
และสภาพแวดลอมของประเทศ ดังนี้ 
   1)  มีกฎหมายเฉพาะที่ใชสําหรับการจัดการของเสียอันตรายทุกชนิดซึ่งไดมาตรฐาน
และมีแนวทางสงเสริมการใชประโยชนหมุนเวียน มีระบบการกําจัดของเสียอันตรายอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลฯ สามารถรองรับกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
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(Waste from Electrical and Electronic Equipment : WEEE) ของสหภาพยุโรปที่กําหนดใหผูผลิต
สินคาและผูสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนผูที่เกี่ยวของไดยึดถือ
ปฏิบัติเปนแนวอยางถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม 
   2)  สรางความสนใจดึงดูดนักลงทุนใหเขาลงทุนประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เพิ่มมากขึ้นใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
อยางทั่วถึง  เนื่องนักจากลงทุนไดรับสิทธิประโยชนจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้น  เชน สิทธิประโยชน
ทางภาษี เปนตน นอกจากสิทธิประโยชนดังกลาวแลว  นักลงทุนยังไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
ยอยอีกดวย ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนในดานเงินทุน และผลประโยชนที่นัก
ลงทุนจะไดรับอยางชัดเจน เชน สามารถขอกูยืมเงินจากกองทุนยอยเพื่อนําไปใชเปนเงินทุนในการ
รับซื้อคืนซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากผูที่ตองการทิ้ง และยังใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจไดดวย  แตกตางจากการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ที่มีเงื่อนไข และขอจํากัดในการเขาขอรับการสนับสนุน และยังมีขอจํากัดในดานสิทธิประโยชน 
   3)  ซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจจะถูก
รวบรวม นํากลับคืนสูระบบการกําจัดไดมากขึ้น เนื่องจากศูนยรับซื้อคืนซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส จะเปนหนวยงานทําหนาที่เปนกลไกของตลาดกําหนดราคาการรับซื้อคืนซาก
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สรางมูลคาใหเกิดขึ้นกับซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สรางแรงจูงใจใหผูเกี่ยวของไดซากนํามาขายคืนใหกับศูนยรับซ้ือคืนที่ตั้งขึ้น สงผลใหวัตถุดิบมี
เพียงพอตอการประกอบธุรกิจ แตกตางจากเดิมที่ไมมีศูนยในการรับซ้ือคืนซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ทําใหขาดระบบการเก็บ และรวบรวมนําเอาซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
กลับคืนสูระบบเพื่อการนําไปหมุนเวียนใชใหม (Recycle) และช้ินสวนที่แปรสภาพไมไดจะไดรับ
การกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจากนี้การจัดตั้งศูนยรับซื้อคืนซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสยังเปนการปองกันการกระจายของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนการ
ควบคุมการเกิดขึ้นของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดในทางออมไดดวย 
   4)  การนํามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชเครื่องมือของกฎหมายจะสงผลดีในเชิง
ธุรกิจที่นักลงทุนใชเปนขอเปรียบในการลงทุน ใชเปนเครื่องมือในการวางแผน และเปาหมายของ
การลงทุนไดอยางถูกตองเหมาะสม  เชน ระยะเวลาในการไดรับผลกําไรตอบแทน สิทธิประโยชนที่
จะไดรับจากการลงทุน  ไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากสวนราชการ เปนตน  แตกตางจาก
มาตรการเดิมของกฎหมายที่ขาดการนําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการ
สงเสริมทําใหนักลงทุนขาดขอเปรียบในการลงทุน เชน สิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการลงทุน 
ความคุมคาของการลงทุน การไดรับความชวยเหลือจากสวนราชการ เปนตน การขาดมาตรการดาน
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เศรษฐศาสตรในกฎหมายดังกลาวสงผลใหนักลงทุนไมสนใจลงทุนทําธุรกิจดานสิ่งแวดลอม หาก
ไดนําเอามาตรการดานเศรษฐศาสตรมาใชเปนเครื่องของกฎหมายในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจะ
สงผลดีตอการทําธุรกิจดานสิ่งแวดลอมใหไดรับความสนใจจากนักลงทุนเกิดการแขงลงทุน
ประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เพิ่มมากขึ้น  
ปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการแกไขอยางถูกวิธีและลดนอยลง นอกจากนี้
ยังสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในออม คือ เกิดการสรางงาน และการจางแรงงานใน
ระบบมากขึ้น 
   5)  จากมาตรการของกฎหมายที่กําหนดภาระและหนาที่ใหผูผลิตสินคา ตองทําการวิจัย 
ออกแบบพัฒนาสินคาของตนใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน พรอมมีหนาที่รับคืนสินคาของตนจากผู
ตองการทิ้ง และจัดตั้งสถานที่ในการรับคืนดวยนั้น จะสงผลดีตอการทําธุรกิจรับกําจัดของเสีย 
เนื่องจากมาตรการของกฎหมายที่กําหนดจะทําใหผูผลิตสินคา ตองการลดภาระของตนในสงซาก
ผลิตภัณฑสินคาที่ รับคืนมาไปทําการกําจัด ณ สถานที่ของผูใหบริการรับกําจัดของเสีย ซ่ึง
ผูประกอบการตองรับผิดชอบในการขนสงและเสียคาใชเพิ่มมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการ
ดังกลาวหันมาลงทุนกอสรางสถานที่ใหบริการรับกําจัดของเสียอันตรายเสียเอง เนื่องดวยเหตุผลที่มี
สถานที่ไวสําหรับการกําจัดของเสียอันตรายเปนของตนเองแลว ยังสามารถใหบริการรับกําจัดของ
เสียอันตรายจากผูประกอบการรายอื่นไดอีกดวย  แตกตางจากมาตรการเดิมของกฎหมายที่ไมมีการ
กําหนดหนาที่ของผูประกอบการใหตองรับคืนซ่ึงสินคาของตนจากผูตองการทิ้ งทําให
ผูประกอบการไมสนใจที่จะทําการพัฒนาคุณภาพสินคาของตนใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ไม
สนใจที่จะรับคืนผลิตภัณฑของตนเพื่อการนํากลับไปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตนําไป
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) ใหเกิดประโยชน  การที่กฎหมายไดกําหนดมาตรการใหผูผลิตสินคามี
หนาที่รับคืนสินคาของตนจากผูตองการทิ้ง และกําหนดสถานที่ในการรับคืนดวยนั้นจึงเปนการ
รวบรวมซากของเสียอันตรายกลับคืนสูระบบการกําจัดอยางครบวงจร ผูผลิตไดหันมาใหความ
สนใจพัฒนาคุณภาพสินคาของตนใหมีมาตรฐานเพิ่มมากขี้เนื่องจากตองการลดภาระหนาที่ในการ
กําจัดของเสีย การกําหนดมาตรการดังกลาวของกฎหมายจึงสงผลดีตอการประกอบธุรกิจรับกําจัด
ของเสียในทางออมเนื่องจากผูประกอบธุรกิจที่ไมมีระบบกําจัดของเสียเปนของตนเองตองไปใช
บริการของสถานใหบริการรับกําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  
   6)  การนํามาตรการเพิ่มบทในทางแพงมาใชเพิ่มโทษแกผูที่หลบหลีกหรือจงใจที่จะไม
ปฏิบัติตามกฎหมายจะสงผลดีตอการประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมา
หมุนเวียนใชใหม (Recycle) เนื่องจากมาตรการลงโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา 90 ถึงมาตรา 92 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 นั้นยังไมเหมาะสม
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เนื่องจากอัตราโทษที่จะใชในการลงโทษในทางแพงสําหรับผูที่ฝาฝนกฎหมายจะตองรับโทษ
คาปรับเพียงสี่เทาของคาบริการ หรือ ตองเสียคาปรับรายวันในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องระบบกําจัดของเสีย ซ่ึงการหลบหลีกหรือจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมายกําหนดนั้นสงผลใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมที่มีมูลคามากกวาจํานวนคาปรับที่
ผูกระทําความตองรับผิดชอบ เชน กรณีที่ผูประกอบการลักลอบนําเอาซากขยะอุปกรณไฟฟา หรือ
นําเอาถังบรรจุสารเคมีสารพิษ ไปฝงกลบในดินสงผลใหน้ําใตดินเกิดมลภาวะเปนพิษไมสามารถใช
ปลูกพืช หรือกิจกรรมบนที่ดินบริเวณที่ฝงกลบได ซ่ึงมีความเสียที่รายแรง ในขณะที่ความรบัผิดตาม
กฎหมายแลวผูกระทําความผิดมีความรับผิดชอบในการชดใชคาปรับในอัตราสี่เทาซ่ึงไมเหมาะสม
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น และจํานวนเงินที่ตองใชในการแกไข และตองใชระยะเวลาในการแกไขที่
นานกวาจะคืนสูสภาพปกติ ความรับผิดที่กําหนดไวในกฎหมายที่ไมเหมาะสมดังกลาวสงผลให
ผูประกอบการขาดความเกรงกลัวกฎหมาย และไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  การที่กฎหมาย
นําเอามาตรการลงโทษทางแพงโดยนําเอาการชดใชคาเสียหายในเชิงลงโทษมาใชเปนบทลงโทษซึ่ง
ผูกระทําความผิดตองรับโทษมากขึ้น เชน ตองรับผิดชอบในจํานวนเงินที่นํามาใชในการแกไขความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว แตกตางจากหลักการเดิมของกฎหมายจะสงผลดีตอ
การประกอบธุรกิจนําขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมาหมุนเวียนใชใหม (Recycle) เนื่องจาก
การเพิ่มบทลงโทษในทางแพงที่ผูกระทําความผิดตองรับผิดชอบมีจํานวนมากขึ้น สงผลให
ผูประกอบการเกิดความเกรงกลัวกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย และจัดสงซากของเสียอันตรายไป
กําจัด ณ สถานใหบริการกําจัด ทําใหซากของเสียอันตรายไดรับการกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ การ
จัดเก็บคาธรรมเนียมใหบริการรับกําจัดของเสียอันตรายสามารถจัดเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหมีเงินพอเพียงในการบริหารงาน 
   7)  การที่ภาครัฐไดนํามาตรการการทําประกันภัยดานสิ่งแวดลอมมาบัญญัติไวใน
กฎหมายซึ่งแตกตางจากมาตรการเดิมของกฎหมาย จะสงผลดีตอการประกอบธุรกิจรับกําจัดของ
เสียอันตราย เนื่องจากผูผลิตจะใหความใสใจในมาตรดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เนื่องจาก
หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑสินคาที่เปนของตนแลวหลักประกันที่วางไวตามที่
กฎหมายกําหนดจะถูกนําไปใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหากไมพอก็ยังตองรับผิดชอบอีก สงผล
ใหผูประกอบการหันไปใชบริการของสถานบริการรับกําจัดของเสียอันตรายที่ไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายทําหนาที่ในการกําจัดของเสียแทน ซ่ึงมีมาตรฐานที่กฎหมายใหการรับรองเพื่อลดความ
เส่ียงภัยที่เกิดขึ้น และยังปองกันความรับผิดในการชดใชคาเสียที่เกิดขึ้นอีกดวย ทําใหกระบวนการ
สถานใหบริการรับกําจัดของเสียมีผูใชบริการอยูอยางสม่ําเสมอ สงผลดีตอการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมของประเทศใหปลอดจากมลพิษของเสียอันตรายไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม 
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   หากกฎหมายไดนําแนวทางตามรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตที่ใชแลว พ.ศ. ....มาใชในการแกไขปญหาขยะอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแลวจะ
สงผลดีตอสภาพแวดลอมของประเทศใหไดรับการแกไขอยางถูกวิธี เปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคา ยั่งยืน เกิดการแขงขันการลงทุนประกอบธุรกิจดานสิ่งแวดลอมภายในประเทศ
ที่มีอยูจํากัด ใหมีเพียงพอครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และยังใชเปนเครื่องมือในการลดการถูก
กีดกันทางการคาจากตางประเทศไดอยางเหมาะสมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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ราง308 
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว 

พ.ศ......... 
......................................................................... 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิภัณฑใชแลว 
…………………………………………………………………………………………… 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว พ.ศ....... 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน 

  มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้มิใหบังคับกับ 
  (๑)  การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  (๒)  การจัดการของเสียจากสารกัมมันตรังสีตามกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณูเพื่อ

สันติ 
  (๓)  การจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  (๔)  การจัดการของเสียจากทําเหมือนแร 
  (๕)  การจัดการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (๖)  การคาของเกาตามกฎหมายวาการควบคุมการขายทอดตลาดและการคาของเกา 
  (๗)  การสงออกผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ 
มาตร ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ผลิตภัณฑใชแลว” ใหหมายความถึง ตัวผลิตภัณฑ หรือสวนใดสวนหน่ึงของสินคา

หรือผลิตภัณฑซ่ึงเหลือจากการใชงาน การบริโภคในครัวเรือน หรือจากสาถานประกอบกิจการตาง 
ๆ ที่มีสวนประกอบหรือองคประกอบของสาร หรือวัตถุที่เปนอันตราย หรือมีมลพิษ อันอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรง
และทางออมเมื่อมีการรั่วไหลหรือแพรกระจายออกสูภายนอก ไมวาสาร หรือวัตถุดังกลาวจะอยูใน
สภาพที่เปนของแขง ของเหลว หรือกาซ และไมวาจะมีภาชนะบรรจุ หอหุม หรือรองรับหรือไมก็

                                                 
 308  กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. .... ตอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามเอกสารการประชุม ราง พ.ร.บ.สงเสริมการจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550.  
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ตาม ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดระดับความเข็มขน หรือระดับความเปนพิษของสาร หรือวัตถุซ่ึงเปนสวนประกอบ หรือมี
องคประกอบอยูในสินคาหรือผลิตภัณฑที่ตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎหมายนี้ 

กรมควบคุมมลพิษ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอ (ราง) 
พระราชบัญญัติสงเสริม 

  “มลพิษ” หมายความวา แสง เสียง รังสี ความรอน กล่ิน ฝุนละออง กากตะกอน และมล
สารอื่นที่ ร่ัวไหลหรือแพรกระจายออกจากสินหรือผลิตภัณฑใชแลวซ่ึงกอหรืออาจกอใหเกิด
ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
และใหหมายความรวมถึงเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดจากสารหรือวัตถุอันตรายซ่ึงสวนประกอบหรือมี
องคประกอบในสินคาหรือผลิตภัณฑใชแลวดังกลาว” 

  “วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ และวัตถุเปอร
ออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือ
ส่ิงอ่ืนใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม 

  “การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว” หมายความวา การนําผลิตภัณฑใช
แลวซ่ึงมีสวนประกอบ หรือองคประกอบของวัตถุอันตราย หรือมีมลพิษ ซ่ึงเสื่อมสภาพ หมดอายุ
การใชงาน หรือที่ผูบริโภคตองการทิ้งตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อนํากลับมาใชซํ้า ใชอีก หมุนเวียน
การใชใหม และเพื่อการบําบัด หรือการกําจัดของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑดังกลาว 

  “การใชซํ้า” หมายความวา การนําตัวผลิตภัณฑ หรือสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑใช
แลวกลับมาใชประโยชนอีกตามวัตถุประสงคเดิมของสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น 

  “การหมุนเวียนใชใหม” หมายความวา การนําตัวผลิตภัณฑ หรือสวนหนึ่งสวนใดของ
ผลิตภัณฑใชแลวไปผานกระบวนการหรือกรรมวิธีในกระบวนการผลิตอยางใดอยางหนึ่งเพื่อผลิต
เปนสินคาหรือผลิตภัณฑเชนเดิมหรือเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น แตไมรวมถึงการนําผลิตภัณฑใช
แลวไปเผาเพื่อกอใหเกิดความรอนหรือพลังงานอยางใดอยางหนึ่ง 

  “การใชอีก” หมายความวา การกระทําอยางใด ๆ เพื่อนําตัวผลิตภัณฑ หรือสวนใดสวน
หนึ่งของผลิตภัณฑใชแลวเพื่อกลับมาใชประโยชนอีก ไมวาจะอยูในรูปของความรอนหรือพลังงาน 
การใชซํ้า หรือการหมุนเวียนใชใหม 

  “การบําบัด” หมายความวา  การนําสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑใชแลวซ่ึงมี
สวนประกอบหรือองคประกอบของวัตถุอันตรายหรือมีมลพิษไปผานกรรมวิธีหรือวิธีการอยางใด
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อยางหนึ่งหรือหลายอยางตอเนื่องกันเพื่อทําลายฤทธิ์ หรือปรับสภาพใหหมดอันตราย หรือไมเปน
มลพิษอีกตอไป 

  “การกําจัด” หมายความวา  การนําสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑใชแลวซ่ึงมี
สวนประกอบหรือองคประกอบของวัตถุอันตราย หรือมีมลพิษ ซ่ึงผานการบําบัดแลว ไปทิ้งหรือ
ทําลายดวยวิธีการตาง ๆ 

  “ผูผลิต” หมายความวา ผูทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวม
บรรจุประดิษฐ ดัดแปลง คัดเลือก หรือกระทําดวยกรรมวิธีอ่ืนใดเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือ
ผลิตภัณฑซ่ึงมีสวนประกอบ หรือองคประกอบของวัตถุอันตราย หรือที่มีมลพิษอยูในสินคาหรือ
ผลิตภัณฑนั้น 

  “ผูนําเขา” หมายความวา ผูนําขา ส่ังเขามาในราชอาณาจักร หรือนําผานผลิตภัณฑซ่ึงมี
สวนประกอบ หรือองคประกอบของวัตถุอันตราย หรือที่มีมลพิษอยูในสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น 

  “คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูผลิตหรือผูนําเขาสินคา
หรือผลิตภัณฑซ่ึงมีสวนประกอบ หรือองคประกอบของวัตถุอันตราย หรือที่มีมลพิษ เพื่อประโยชน
ในการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลวตามพระราชบัญญัตินี้ 

  “ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือ หรือผูไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึง
ไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการนั้น และให
หมายความรวมถึงผูใช หรือไดรับประโยชนจากสินคาหรือการบริการนั้นโดยชอบดวยกฎหมาย แม
จะมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนดวยก็ตาม 

  “กองทุน” หมายความวา กองทุนยอยเพื่อสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑใชแลวภายใตการควบคุม กํากับ ดูแลของกองทุนสิ่งแวดลอม 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนยอยเพื่อสงเสริมการจัดการของเสียอันตราย

จากผลิตภัณฑใชแลว ภายใตการควบคุม กํากับ ดูแลของกองทุนสิ่งแวดลอม 
  “ศูนยรับซื้อคืน” หมายความวา สถานประกอบกิจการรับซื้อคืนผลิตภัณฑใชแลว อัน

รวมถึงสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น และสถานประกอบกิจการของเอกชน มูลนิธิ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรประชาคม 
หรือองคกรอื่น ๆ ที่ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืน แลวแตกรณี ใหดําเนินกิจการรับซื้อคืนผลิตภัณฑใชแลว 

  “ศูนยจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว” หมายความวา ศูนยจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑใชแลวซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ แตไมรวมถึงสถานที่ประกอบ

DPU



 

260 
 

กิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบวัสดุที่ไมใชแลว สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนํา
ผลิตภัณฑใชแลวมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
หรือสถานที่ประกอบกิจการปรับคุณภาพของเสียรวมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
  (๑)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒)  นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
  (๓)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๔)  นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๕)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๖)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ินอยางอื่น นอกเหนือจาก 

(๑) ถึง (๕) ขางตนที่ไดรับการประกาศกําหนดนี้ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย
เฉพาะวาดวยการนั้น สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

  “เจาพนักงานควบคุมมลพิษ” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การควบคุมมลพิษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
  มาตรา  ๕   ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงคลัง  และรัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออก
กฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ใหสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น  

  กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเษกษาแลว ใหใช
บังคับได 
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หมวด ๑ 
คาธรรมเนียมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภณัฑใชแลว 

 
   มาตรา  ๖   ใหผูผลิตและผูนําเขาสินคาหรือผลิตภัณฑ  ซ่ึงมีสวนประกอบ  หรือ
องคประกอบของวัตถุอันตราย หรือที่มีมลพิษ ตามพระราชบัญญัตินี้มีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียม
ผลิตภัณฑดังกลาวในอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๗ 
   การชํ าระค าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งให เปนไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว า
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
   มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฏกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการของเสียอันตรายจากสินคาหรือผลิตภัณฑที่จะเรียกเก็บจาก
ผูผลิตหรือผูนําเขาสินคาหรือผลิตภัณฑตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
   ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงคาใชจายหรือคา
รักษาพยาบาลของผูปวยที่ไดรับอันตรายจากพิษของสารอันตราย รวมทั้งคาใชจายในการบําบัดหรือ
กําจัดและผลกระทบของผลิตภัณฑดังกลาวที่จะมีตอส่ิงแวดลอม 
   มาตรา  ๘   ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะเรียกเก็บจากผูขอรับอนุญาตดําเนินกิจการศูนยรับซื้อคืน ตามอัตราที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 
   มาตรา ๙  เพื่อประโยชนในการจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑตามมาตรา ๖ 
   (๑)  ใหกรมสรรพากรและกรมศุลกากรเปนผูดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ผลิตภัณฑแลวนําสง เปนรายไดของกองทุนส่ิงแวดลอม  ทั้ งนี้  ให เปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 
   (๒)  เงินคาธรรมเนียมที่นําเขากองทุนสิ่งแวดลอมใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวม
คํานวณเปนมูลคาของภาษี 
   มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยศุลกากร หรือ
กฎหมายอื่นใดไดกําหนดใหมีการเรียกเก็บภาษี คาธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประโยชนในการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว ใหถือวาคาภาษี คาธรรมเนียม 
หรือเงินดังกลาวเปนคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ และใหกรมสรรพาสามิต กรมศุลกากร 
หรือหนวยงานของรัฐอื่นใดนั้นจัดสงคาภาษี คาธรรมเนียม หรือเงินดังกลาวใหกับกองทุน
ส่ิงแวดลอมตอไป 
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   มาตรา ๑๑  ในกรณีผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมผลิตภัณฑตามพระราชบัญญัตินี้ไมชําระ
คาธรรมเนียมหรือชําระคาธรรมเนียมไมครบภายในระยะเวลาที่กําหนด นอกจากจะมีความรับผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่คางชําระนับ
แตวันที่ครบกําหนดตองชําระคาธรรมเนียมจนถึงวันที่ชําระ แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดจะตองไมเกิน
จํานวนเงินคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และใหถือวาเงินเพิ่มเปนคาธรรมเนียมดวย 

 
หมวด ๓ 

กองทุนสงเสรมิการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว 
สวนที่ ๑ 

การจัดตั้งและอํานาจหนาท่ีกองทุน 
   มาตรา ๑๒ ใหตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว 
ภายใตการควบคุม กํากับ ดูแลของกองทุนสิ่งแวดลอม โดยใหมีช่ือเรียกวา “กองทุนยอยสงเสริม
การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว” โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 
   (๑)  เงินทุนที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
   (๒)  เงินรายไดที่ไดจากการนําผลิตภัณฑใชแลวกลับมามาใชอีกตามมาตรา ๔๑(๑) 
   (๓)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   (๔)  เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอ่ืน รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศและเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
   (๕)  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
   (๖)  เงินอื่น ๆ ที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน 
   เงินกองทุนตามวรรคสองใหสงเขาบัญชีกองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายได
แผนดิน 
   มาตรา ๑๓ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 
   (๑)  เปนคาใชจายในการับซ้ือคืนผลิตภัณฑใชแลว หรือที่หมดอายุการใชงานหรือที
ผูบริโภคตองการทิ้ง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
   (๒)  เปนคาใชจายในการขนสง การซอมแซม เพื่อนําสินคาหรือผลิตภัณฑมาใชซํ้า ใช
อีก หมุนเวียนใชใหม บําบัด หรือเพื่อการกําจัดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
   (๓)  เปนเงินอุดหนุนแกกิจการที่เกี่ยวของกับการใชซํ้า ใชอีก หมุนเวียนใชใหม บําบัด 
หรือเพื่อการกําจัดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
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   (๔)  ใหสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเอกชนกูยืม เพื่อประกอบ
กิจการที่เกี่ยวของกับการใชซํ้า ใชอีก หมุนเวียนใชใหม บําบัด หรือเพื่อการกําจัดตามที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัตินี้ 
   (๕)  เปนคาใชจายในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการศูนยรับซอคืนและศูนยจัดการ
ของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลวตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๖)  สนับสนุนกิจการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับปริมาณและประเภทของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑใชแลวซ่ึงมีการรับซื้อคืนในเขตพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว โดยวิธีการใชซํ้า 
ใชอีก หมุนเวียนใชใหม บําบัด และเพื่อการกําจัดตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
   (๗)  สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรณรงคเพื่อใหประชาชนเกิดความรู ความ
เขาใจ ความรวมมือ และจิตสํานึกเกี่ยวกับการปองกันภัยอันตรายที่เกิดจากการทิ้งผลิตภัณฑใชแลว 
การลดปริมาณของเสีย การใชซํ้า การใชอีก การหมุนเวียนใชใหม และความจําเปนในการแยกทิ้ง
ขยะอันตรายจากมูลฝอยทั่งไป 
   (๘)  สนับสนุนการศึกษา วิจัย และฝกอบรม เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนอยางถูกตอง และปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต การลดการใชสารอันตราย
ในกระบวนการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
   (๙)  สนับสนุนกิจการอื่นใดที่ เปนประโยชนตอการจัดการของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑใชแลว และการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
   (๑๐)  คาใชจายการบริหารกองทุน 
   มาตรา ๑๔  เพื่อประโยชนในการสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
รายหนึ่งรายใดกูยืมตามมาตรา ๑๓ (๔) โดยมีกําหนดระยะยาวเปนพิเศษ และจะกําหนดใหลดอัตรา
ดอกเบี้ยหรือยกเวนดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรก็ได 
   มาตรา ๑๕  ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๑๓ อันรวมถึงมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
   (๑)  เผยแพรขอมูล และประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชนทราบถึงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัยที่เกิดจากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว 
   (๒)  กระทําการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 
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   มาตรา  ๑๖   ใหกองทุนมีสํานักงานใหญ  ณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และอาจมีสํานักงานในจังหวัดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
   มาตรา ๑๗  กิจการของกองทุนไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  ทั้งผูจัดการ เจาหนาที่ และลูกจางของ
กองทุนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

สวนที่ ๒ 
การบริหารกิจการของกองทนุ 

   มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการทําหนาที่ควบคุมการบริหารกิจการของกองทุนโดยให
ผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ  และให ผูจัดการแตงตั้ง เจาหนาที่ของกองทุนเปน
ผูชวยเลขานุการ 
   มาตรา ๑๙  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ มีดังตอไปนี้ 
   (๑)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
กองทุน 
   (๒)  ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป แผนการเงิน และงบประมาณ
ประจําปของกองทุน 
   (๓)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   (๔)  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   (๕)  กําหนดมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใช
แลว 
   (๖)  กําหนดโครงสราง ระเบียบและวิธีการดําเนินงานของศูนยจัดการของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑใชแลว 
   (๗)  ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมผลิตภัณฑที่จะ
เรียกเก็บและการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการอน ุญาตใหดําเนินกิจการศูนยรับซื้อคืนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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   (๘)  ใหความเห็นชอบในการกําหนดอัตราคารับซื้อคืนผลิตภัณฑใชแลวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   (๙)   ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลวตอรัฐมนตรี 
   (๑๐)  กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวน
ราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว 
   (๑๑)  ควบคุม และกํากับดูแลการจัดการและบริหารงานของกองทุน ตลอดจนออก
ระเบียบหรือขอบังคับของกองทุน 
   (๑๒)  วินิจฉัยช้ีขาดขอโตแยงระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว 
   (๑๓)  เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินการของกองทุนตอคณะคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
   (๑๔)  ออกระเบียบ และของบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๑๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน 
   การจัดทํานโยบายการบริหารงานและแผนการดําเนินงานของกองทุนตามวรรคหนึ่งให
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูบริโภค ผูผลิต ผูนําเขาผลิตภัณฑ หรือสินคาที่จะตองถูก
เรียกเก็บคาธรรมเนียม ศูนยรับซ้ือคืน หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ
ดวยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
   มาตรา ๒๐  ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง 
   ผูจัดการตองเปนผูทีสามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมเกินหกสิบปในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
   (๓)  เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของกองทุน 
   (๔)  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
   (๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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   (๖)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารง
ตําแหนงที่รับผิอชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรค
การเมือง 
   (๗)  ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกอบทุน หรือไดรับประโยชนจาก
กิจการที่กระทํากับกองทุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูดําเนินกิจการอันเปน
สาธารณะประโยชนและมิไดแสงหากําไร 
   มาตรา ๒๑  ผูจัดการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แต
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๘ ในวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใหม
ดวย และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
   มาตรา ๒๒  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการพนตําแหนงเมื่อ 
   (๑)  ตาย 
   (๒)  ลาออก 
   (๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
   (๔)  ออกตามกรณีที่ตกลงไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูจัดการ 
   (๕)  คณะกรรมการใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย
หรือหยอนความสามารถ 
   (๖)   ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูจัดการตามมาตรา ๑๘ 
   มาตรา ๒๓ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
   (๑)  บริหารกิจการของกองทุนใหเปนตามกฎหมายและวัตถุประสงคของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๑๓ 
   (๒)  จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกองทุนเพื่อขอรับเงินทุนจากการจัดสรร
ของกองทุนสิ่งแวดลอมหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   (๓)  ศึกษา วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน รวมท้ังเสนอเปาหมาย
แผนงานโครงกาน  แผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน  และงบประมาณประจําปตอ
คณะกรรมการ 
   (๔)  จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
   (๕)  ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุนใหเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับ 
   (๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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   มาตรา ๒๔  ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการกองทุน ใน
กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน เพื่อการนี้ผูจัดการจะมอบอํานาจ
ใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
   มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืนของผูจัดการ 
   มาตรา ๒๖  เจาหนาที่และลูกจางของกองทุนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
   (๓)  สามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
   (๔)  มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของ
กองทุน 
   (๕)  ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๖)  ไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมของกองทุน 
   (๗)  ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๐ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) 
   มาตรา ๒๗  การบัญชีของกองทุนใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 
   มาตรา ๒๘  กองทุนตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยเดือนปละ
หนึ่งครั้ง  
   มาตรา ๒๙  ใหกองทุนจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและบัญชี
ทําการสงใหผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
   ในทุกรอบป  ให สํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะ
คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา
การใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัดและไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึก
รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 
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   เพื่อการนี้ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ของกองทุนสอบถามผูจัดการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจางของกองทุน และเรียกใหสง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
   มาตรา ๓๐  ใหกองทุนจัดทํารายงานประจําปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของกองทนุใน
ปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี 

หมวด ๓ 
การรับซื้อคืนผลิตภณัฑใชแลว 

   มาตรา ๓๑  ใหกองทุนโดยการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา 
๓๐ จัดใหมีศูนยรับซ้ือคืนผลิตภัณฑใชแลว หรือหมดอายุใชงานแลวหรือไดกลายสภาพเปนของเสีย
แลว ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองผลิตภัณฑดังกลาวตองการทิ้งหรือกําจัด โดยใหรับซื้อคืน
ผลิตภัณฑดังกลาวในจํานวนเงินหรืออัตราตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   มาตรา ๓๒  ศูนยรับซื้อคืนใหอยูภายใตการบริหารและการกํากับดูแลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังตอไปนี้ 
   (๑)  ในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
   (๒)  ในเขตเมืองพัทยา ใหเปนอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา 
   (๓)  ในเขตจังหวัด ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   (๔)  ในกรณีทีเห็นสมควร กองทุนอาจมอบอํานาจหนาที่ใหเทศบาล หรือองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดเปนผูปฏิบัติภารกิจตามมาตรานี้ได หากวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนการสะดวกและเหมาะสมมากกวา 
   ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการดําเนินงานเพื่อใหศูนยรับซื้อคืนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ 
ปฏิบัติ  
   มาตรา ๓๓  หามมิใหผูใดดําเนินการรับซื้อคืนผลิตภัณฑใชแลวตามพระราชบัญญัตินี้ 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามที่กําหนดในมาตรา ๓๒ 
   มาตรา ๓๔  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต
พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียด
ถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน 
   มาตรา ๓๕  ใบอนุญาตที่ออกใหตามมาตรา ๓๔ ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนผูออกใบอนุญาตนั้น 
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   การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต โดยใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวัน 
   หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอตออายุใบอนุญาต และการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน 
   มาตรา ๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาต ณ สถานที่
ประกอบกิจการของตนในที่เปดเผย 
   มาตรา ๓๗  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย ถูก
ทําลายหรือชํารุด 
   มาตรา ๓๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล 
และควบคุมศูนยรับซื้อซ่ึงตั้งอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองใหรับซื้อคืนผลิตภัณฑใชแลว
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหการดําเนินกิจการเปนไปตามขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๓๙ 
   มาตรา ๓๙  เพื่อประโยชนในการรับซื้อคืนผลิตภัณฑใชแลวใหเปนไปดวยความเปน
ระเบียบเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ มีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องดังตอไปนี้ 
   (๑)  กําหนดใหมีศูนยรับซ้ือคืนตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๒)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับซื้อคืน การเก็บรักษา และการ
ขนสง ผลิตภัณฑใชแลวไปยังสถานที่ใหบริการจัดการผลิตภัณฑใชแลวที่ไดมาตรฐานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
   (๓)  หามการทิ้ง หรือการถายเทของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑใชแลวตามพระราชบัญญัติ
นี้ในพื้นที่ใด ๆ หรือทางสาธารณะ นอกจากพื้นที่หรือสถานที่ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดไว
ให 
   (๔)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอนุญาตใหดําเนินกิจการศูนยรับซ้ือคืนตามมาตรา ๓๓ 
ซ่ึงไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   (๕)  กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการรับซ้ือคืนผลิตภัณฑใชแลวเปนไปโดย
ถูกตองตามสุขลักษณะ 
   มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชนในการจัดตั้งศูนยรับซ้ือคืนที่ประชาชนสามารถเขาถึงได
โดยสะดวกในพื้นที่ตาง ๆ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประสานงานกับองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินอื่นในเขตจังหวัดของตนในการจัดใหมีศูนยรับซื้อคืนอยางทั่วถึง ในกรณีดังกลาว ใหศูนย
รับซ้ือคืนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรานี้อยูภายใตบังคับของบทบัญญัติในหมวดนี้ 
   มาตรา ๔๑  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับซ้ือ
คืนผลิตภัณฑใชแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ อาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
   (๑)  สงเสริมใหผูประกอบกิจการที่เปนรานคา รานซอมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อูซอมแซมยานยนต รานรับซื้อของเกาที่ชํารุดหรือใชแลว และสถานประกอบ
กิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขายหรือการรับซ้ือคืนผลิตภัณฑใชแลว เขาเปนสมาชิกเครือขายของ
ศูนยรับซ้ือคืน 
   (๒)  สงเสริมใหองคกรพัฒนาเอกชน หรือมูลนิธิ ที่ดําเนินกิจการรวมทั้งทางดาน
ส่ิงแวดลอมเขาเปนสมาชิกเครือขายของศูนยรับซ้ือคืน 
   (๓)  สงเสริมใหองคกรประชาคมตาง ๆ เชน ธนาคารขยะ หรือรานรับคืนขยะที่สามารถ
หมุนเวียนกลับมาใชใหมที่ดําเนินการโดยชุมชน เขาเปนมาสมาชิกเครือขายของศูนยรับซ้ือคืน 
   (๔)  สงเสริมใหองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ
ใชแลว เขาเปนสมาชิกเครือขายของศูนยรับซ้ือคืน 
   ในกรณีทีเปนศูนยรับซ้ือคืนซึ่งดําเนินการโดยองคกรตาง ๆ ตาม (๒) (๓) และ(๔) เปน
การประกอบกิจการที่ไมมีวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือหากําไร ใหองคกรเหลานั้นมีสิทธิไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียมการขออนุญาตตาม (๔) ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
   มาตรา ๔๒  บรรดาคาธรรมเนียมที่บัญญัติไวในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ใหเปน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวด ๔ 
การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภณัฑใชแลว 

   มาตรา ๔๓  ใหกองทุนโดยการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา ๓๒ ดําเนินการกับผลิตภัณฑใชแลวซ่ึงรับซื้อคืน ตามหลักการดังตอไปนี้ 
   (๑)  ลดปริมาณของเสียอันตรายที่ตองบําบัด และกําจัด โดยนําผลิตภัณฑใชแลวกลับมา
ใชอีกใหมากที่สุด ในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสมไมวาจะเปนการผลิตความรอน พลังงาน 
การใชซํ้า หรือการหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
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   (๒)  ผลิตภัณฑใชแลวที่ไมสามารถดําเนินการตาม (๑) หรือวัสดุที่ เหลือจากการ
ดําเนินการตาม (๑) ใหดําเนินการสงของเสียอันตรายดังกลาวไปบําบัด หรือกําจัด ณ สถานที่
ประกอบกิจการตามมาตรา ๔๕(๑) ตอไป 
   มาตรา ๔๔  ในกรณีที่รายไดจากการนําผลิตภัณฑใชแลวกลับมาใชอีกตามมาตรา ๔๓ 
(๑) ไดสรรรายไดดังกลาวสวนหนึ่งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของตามมาตรา ๓๐ 
และใหจัดสงรายไดสวนที่เหลือเขากองทุน 
   หลักเกณฑ เงื่อนไข สัดสวน และวิธีการแบงรายไดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด 
   มาตรา ๔๕  เพื่อประโยชนในการรักษาสิ่งแวดลอม และปองกันความเสียหายหรือ
อันตรายแกชีวิต รางกาย สุขภายหรือทรัพยสินของบุคคลอื่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายของเสียอันตรายในผลิตภัณฑใชแลว ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรกรเพื่อจัดการ
ของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลวที่รับซ้ือคืนตามหมวด ๓ ดังตอไปนี้ 
   (๑)  กําหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การติดฉลาก การเก็บรักษา และการขนสงไป
ยังศูนยจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก
หรือฝงกลบวัสดุที่ไมใชแลว สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑใชแลวมาผลิตเปน
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม และสถานที่ประกอบกิจการ
ปรับคุณภาพของเสียรวม 
   (๒)  กําหนดใหมีผูควบคุมการปฏิบัติการใหเปนไปตาม (๑) ตลอดจนเงื่อนไขเรื่อง
ความรูและคุณสมบัติของผูควบคุมดังกลาว 
   (๓)  กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อใหผลิตภัณฑใชแลวซ่ึงรับซื้อคืนมาแลว
ไดรับการจัดการอยางถูกตอง และถูกขนสงไปยังสถานที่ประกอบกิจการใน (๑) โดยไมร่ัวไหลออก
ไปสูชุมชนและสิ่งแวดลอม 
   (๔)  กําหนดมาตรการสงเสริมใหผูผลิตผลิตภัณฑที่จะกอใหเกิดของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑใชแลวตามพระราชบัญญัตินี้ออกแบบผลิตภัณฑใหมีลักษณะที่เอื้อมอํานายตอการถอด
แยกชิ้นสวน เพื่อใหเกิดการใชซํ้า การหมุนเวียนกลับมาใชใหม หรือการนํากลับมาใชอีก 
   (๕)  กําหนดหนาที่ใหผูผลิตภัณฑตาม (๔) ตองใหขอมูลแกผูบริโภคเกี่ยวกับความ
รวมมือมิใหทิ้งผลิตภัณฑใชแลวปนไปกับขยะทั่วไป โดยใหมีตราสัญลักษณหามทิ้งตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดขอมูลดังกลาวนี้ตองทําใหปรากฏบนตัวผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑ 
หรือในคูมือการใชผลิตภัณฑนั้น 
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   (๖)  กําหนดหนาที่ใหผูผลิตภัณฑตาม (๔) ตองใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ
ใชแลวนั้นอยางถูกตองหลังจากที่ผลิตภัณฑนั้นกลายสภาพเปนผลิตภัณฑไมใชแลวโดยใหมีขอมูล
เกี่ยวกับสวนประกอบและวัสดุที่ใชในการผลิต 
   (๗)  กําหนดในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ
ใชแลวซ่ึงรับซื้อคืนเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
   มาตรา ๔๖  ผูผลิตและผูนําเขผลิตภัณฑที่จะกอใหเกิดของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใช
แลวตามพระราชบัญญัตินี้มีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๔๕ (๔) 
(๕) และ (๖) ดวยโดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
การควบคุม 

   มาตรา ๔๗ เจาของหรือผูครอบครองศูนยรับซื้อคืนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๔๑ มีหนาที่ตองเก็บขอมูลเกี่ยวกับประเภท ชนิด จํานวน และการเก็บรักษาผลิตภัณฑใชแลว 
หรือช้ินสวนของผลิตภัณฑใชแลว ซ่ึงศูนยรับซื้อคืนไดรับคืนมาจากผูบริโภค รวมทั้งคาใชจายใน
การรับซื้อคืน และการดําเนินการหรือการจัดการผลิตภัณฑใชแลวหรือช้ินสวนของผลิตภัณฑ
เหลานั้น โดยใหจัดทําบันทึกรายละเอียดเปนหลักฐานไว ณ สถานที่ตั้งของศูนยรับซื้อคืนนั้น และ
จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอเจาพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในพื้นที่นั้นอยางนอย
หนึ่งครั้งเมื่อครบรอบทุกสามเดือน 
   การเก็บขอมูลและการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   มาตรา ๔๘ ใหเจาพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดรวบรวมรายงานที่ไดรับตาม
มาตรา ๔๗ สงไปใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษที่อยูในสังกัดของกรมควบคุมมลพิษอยางนอยสาม
เดือนตอหนึ่งครั้ง และจะทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
เสนอไปพรอมกับรายงานที่รวบรวมสงไปดวยก็ได 
   มาตรา ๔๙ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
   (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพี่อประกอบการพิจารณา 
   (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลากลางวันระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นแล
พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
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ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเอกสารที่
เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (๓)  ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้นจัดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานภายในเวลาที่กําหนดเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔)  ในกรณีที่บุคคลไดรับคําส่ังตาม (๓) ไมดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ดําเนินงานภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ เปน
ผูดําเนินการ โดยผูนั้นจะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ 
 มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ปรากฏวา ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดเปนระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหาสิบวัน 
 มาตรา ๕๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ 
เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาต 
 (๑)  ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 
 (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาต และ
การไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
   มาตรา ๕๒  คําส่ังพักใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐ และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๕๑ ใหทําเปนแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง หรือกรณีที่ไมพบผูรับ
ใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว อาจสั่งใหบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู
หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผูนั้นไมยอมรับ หากไดวางหนังสือหรือปดหนังสือนั้นไว
ในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนาเจาพนักงานตํารวจ หรือเจาพนักงานปกครองที่ไปเปน
พยาน และใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตนั้นไดรับแจง และไดทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง 
หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 
   มาตรา ๕๓  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด ๖ 
การอุทธรณ 

   มาตรา ๕๔  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ 
หรือมีคําส่ังไมตอใบอนุญาตตามมาตรา ๓๕ หรือมีคําส่ังตามมาตรา ๔๙ ถาผูรับคําสั่งไมเห็นดวยกับ
คําส่ังดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
   การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตรัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวช่ัวคราว 
   มาตรา ๕๕  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๔ ใหรัฐมนตรีพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันคําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

หมวด ๗ 
ความรับผดิทางแพง 

  มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดหรือฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายนี้ และ
มีผลทําใหเกิดการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษอันเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกชีวิต 
รางกาย สุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของบุคคลอื่นหรือของรัฐเสียหายดวยประการใด 
ๆ ผูนั้นมีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหลหรือ
แพรกระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของบุคคลนั้น
หรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวานั้นเกิดจาก 
   (๑)  เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
   (๒)  การกระทําตามคําส่ังของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ 
   (๓)  การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือ
บุคคลอื่น ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออมในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของ
มลพิษ 
   คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซ่ึงผูกระทําความผิดมีหนาที่ตองรับผิดชอบตาม
วรรคหนึ่งหมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่
เกิดขึ้นนั้นดวย 
   มาตรา ๕๗  การกําหนดคาสินไหมทดแทน หรือเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๕๖ เมื่อมี
การฟองคดีใหศาลมีอํานาจกําหนดใหผูกระผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหาย ตาม
หลักเกณฑตอไปนี้ 
   (๑)  นอกจากกําหนดคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายเฉพาะในความเสียหายที่
เกิดขึ้นอยางแทจริงแลว ในเวลาพิพากษาคดีเปนการพนวิสัยที่จะหยั่งรูไดแนชัดวาความเสียหายที่มี
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ตอรางกาย หรือสุขภาพอนามัยของผูไดรับความเสียหาย หรือที่มีตอส่ิงแวดลอมที่แทจริงมีเพียงใด 
ศาลจะกลาวไวในคําพิพากษาวายังสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม
เกินสิบปก็ได 
   (๒)  ในกรณีที่ไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายตาม (๑) ได ใหศาล
กําหนดคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 
   (๓)  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการกอใหเกิดความเสียหายตามมาตรา ๕๖ เกดิ
จากการกระทําโดยจงใจ หรือเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหศาลมีอํานาจสั่งให
ผูกระทําผิดจายคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่ศาลกําหนด 
(๑) หรือ (๒) ไดแตตองไมเกินสี่เทาของคาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายดังกลาว 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
สวนที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

   มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิดจากการกระทําการหรืองดเวนกระทําการอันเปนหนาที่ของกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

สวนที่ ๒ 
โทษปรับทางปกครอง 

   มาตรา ๕๙ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจลงโทษปรับทาง
ปกครองตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
   ในการลงโทษปรับทางปกครอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่คํานึง
ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่ เห็นสมควรเจาพนักงานทองถ่ินและ
พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหผูนั้นดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได 
   หลักเกณฑในการพิจารณาโทษทางปกครองใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประการกําหนด 
และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
   มาตรา ๖๐  เจาของหรือผูครอบครอบศูนยรับซ้ือคืนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๑ ผูใด
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ ตองชําระคาปรับทางปกครองไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท 
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   มาตรา ๖๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๕ (๕) ตอง
ชําระคาปรับทางปกครองวันละตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

สวนที่ ๓ 
โทษทางอาญา 

   มาตรา ๖๒  ผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อการสงออกที่ขอยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียม
ผลิตภัณฑผูใดที่นําผลิตภัณฑ ส่ิงที่ไดหรือเหลือจากการผลิตมาจําหนาย บําบัดหรือกําจัดใน
ราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   มาตรา ๖๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ ในเรื่องการเสีย
คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ หรือชําระไมครบตามจํานวนที่ตองเสียคาธรรมเนียม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหาเทาถึงยี่สิบเทาของเงินคาธรรมเนียมผลิตภัณฑที่คางชําระ หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
   มาตรา ๖๔  ผูใดประกอบกิจการรับซื้อคืนผลิตภัณฑใชแลวโดยมิไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติทองถ่ินที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินออกตามมาตรา ๓๙ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
   ในกรณีที่เห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองตอศาล ใหหัวหนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและขาราชการในสังกัดที่ไดรับแตงตั้งจากหัวหนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังตอไปนี้ มี
อํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดขอบัญญัติทองถ่ิน 
   (๑)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง 
   (๒)  ผูวากรุงเทพมหานคร รองผูวากรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร และขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวากรุงเทพมหานครแตงตั้ง 
   (๓)  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล และ
ขาราชการเทศบาลที่นายกเทศบาลแตงตั้ง 
   เมื่อไดเสียคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบภายในสามสิบวันที่เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา 
   มาตรา ๖๖  ผูใดฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๔๙ โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
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พนักงานเจาหนาที่ตามมาตราดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   มาตรา ๖๗  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
.............................................................. 
             นายกรัฐมนตรี 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ  ช่ือสกุล    นายปญญา  สุทธา 
วัน  เดือน  ปเกิด    7  สิงหาคม  2508 
วุฒิการศึกษา    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจาก 
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  ปการศึกษา  2539 
ประสบการณทํางาน   ป  2540-2541 สํานักงานกฎหมายโฆษิตทนายความ 
                และการบัญชี  
     ป   2541-2542  สํานักงานกฎหมาย ที.ที.แอล  
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