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ระเบีียบีที่ี�เกี่ี�ยวข้้องกี่ับีข้ยะแบีตเตอรี�ข้อง ระเบีียบีที่ี�เกี่ี�ยวข้้องกี่ับีข้ยะแบีตเตอรี�ข้อง 
EU สหรัฐอเมริกี่า จีีน และ เกี่าหลีใต้EU สหรัฐอเมริกี่า จีีน และ เกี่าหลีใต้

เส้นที่างกี่ารข้นส่งข้ยะแบีตเตอรี�เส้นที่างกี่ารข้นส่งข้ยะแบีตเตอรี�

พิิธีีกี่ารศุุลกี่ากี่รข้องข้ยะแบีตเตอรี�พิิธีีกี่ารศุุลกี่ากี่รข้องข้ยะแบีตเตอรี�
ในประเที่ศุต่าง ๆในประเที่ศุต่าง ๆ



สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

  แบตเตอร่ี่�เป็็นส่ิ่�งของผู้้�บร่ี่โภคท่ั่�วไป็ร้ี่�จ่ักก่นเป็็นอย่่างด่ี เน่�องจัากเป็็นส่ิ่วนป็รี่ะกอบของ
ส่ิ่�งของในช่ีว่ตป็รี่ะจัำาว่นหลาย่ชีน่ดี เช่ีน ร่ี่โมทั่โทั่รี่ท่ั่ศน์ โทั่รี่ศ่พท์ั่ม่อถ่ือ รี่วมไป็ถึืงแบตเตอร่ี่�  
ท่ั่�ม่ขนาดีใหญ่่ขึ�นในย่านพาหนะ รี่ถืย่นต์โดีย่สิ่ารี่ หร่ี่อถ่ืงสิ่ะสิ่มพล่งงานสิ่ำาหร่ี่บการี่ผู้ล่ต         
ในอุตสิ่าหกรี่รี่มขนาดีใหญ่่ แต่ในช่ีวงไม่ก่�ปี็ท่ั่�ผู่้านมาน่� แบตเตอร่ี่�ไดี�ร่ี่บความสิ่นใจัเพ่�มมากขึ�น 
โดีย่เรี่าม่กไดี�ย่่นคำาว่าแบตเตอร่ี่�พ่วงมาก่บข่าวสิ่ารี่เก่�ย่วก่บรี่ถืย่นต์พล่งงานไฟฟ้า หร่ี่อ       
รี่ถืย่นต์ EV เน่�องจัากว่าแบตเตอร่ี่�เป็็นส่ิ่วนป็รี่ะกอบสิ่ำาค่ญ่ของรี่ถืย่นต์พล่งงานทั่างเล่อกใหม่
ทั่ำาให�ม่ความต�องการี่แบตเตอร่ี่�เพ่�มขึ�นในตลาดีโลกอย่่างต่อเน่�องเช่ีนก่น โดีย่เฉพาะแบตเตอร่ี่�
ชีน่ดีล่เท่ั่�ย่ม–ไอออน (Lithium – Ion Battery: LIB) 

   แบตเตอร่ี่�เป็็นส่ิ่�งของท่ั่�ม่อายุ่การี่ใชี�งาน ความต�องการี่แบตเตอร่ี่�ท่ั่�พุ่งส้ิ่งขึ�นจึังย่่อม         
นำามาซึึ่�งว่กฤต่ขย่ะแบตเตอร่ี่�ล�นตลาดี และเน่�องจัากขย่ะแบตเตอร่ี่�เป็็นขย่ะอ่นตรี่าย่ท่ั่�ย่าก       
ต่อการี่กำาจ่ัดีและการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล จึังม่เพ่ย่งไม่ก่�ป็รี่ะเทั่ศเท่ั่าน่�นท่ั่�สิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ไดี�      
อย่่างม่ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพ ขย่ะแบตเตอร่ี่�จึังกลาย่เป็็นส่ิ่นค�าท่ั่�ม่การี่ซ่ึ่�อขาย่ (Traded Goods)         
ในรี่ะด่ีบรี่ะหว่างป็รี่ะเทั่ศ อย่่างไรี่ก็ตาม ป็รี่ะเทั่ศหลาย่ป็รี่ะเทั่ศก็เร่ี่�มม่การี่ออกนโย่บาย่ลดี     
การี่ส่ิ่งออกขย่ะแบตเตอร่ี่�เพ่�อส่ิ่งเสิ่ร่ี่มอุตสิ่าหกรี่รี่มร่ี่ไซึ่เค่ล และสิ่รี่�างเศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่น 
(Circular Economy) ภาย่ในป็รี่ะเทั่ศน่�น เพ่�อแก�ไขปั็ญ่หารี่าคาแร่ี่ธิาตุสิ่ำาหร่ี่บการี่ผู้ล่ต
แบตเตอร่ี่� ท่ั่�พุ่งส้ิ่งในช่ีวง 5 ท่ั่�ผู่้านมา

 เพ่�อให�ท่ั่านผู้้�อ่านม่ความเข�าใจัในห่วงโซ่ึ่อุป็ทั่านขย่ะแบตเตอร่ี่�ของโลกในปั็จัจุับ่น 
จัดีหมาย่ข่าว CPMU News จึังขอนำาเสิ่นอกฎหมาย่ท่ั่�เก่�ย่วข�องก่บขย่ะแบตเตอร่ี่�ในป็รี่ะเทั่ศ
ต่าง ๆ ไดี�แก่ ป็รี่ะเทั่ศในสิ่หภาพยุ่โรี่ป็ (European Union: EU) สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา สิ่าธิารี่ณร่ี่ฐ
ป็รี่ะชีาชีนจ่ัน และสิ่าธิารี่ณร่ี่ฐเกาหล่ (เกาหล่ใต�) เสิ่�นทั่างการี่ขนย่�าย่ขย่ะแบตเตอร่ี่� พ่ธ่ิการี่
ศุลกากรี่ของขย่ะแบตเตอร่ี่� และแนวทั่างส่ิ่งเสิ่ร่ี่มการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ของศุลกากรี่ 
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แนวโน้มอุตสำาหกรรมแบตเตอร่�แนวโน้มอุตสำาหกรรมแบตเตอร่�
ในปัจัจัุบันในปัจัจัุบัน

 
    แบตเตอร่ี่�เป็็นอุป็กรี่ณ์ท่ั่�จัำาเป็็นต่อการี่ใชี�ช่ีว่ตป็รี่ะจัำาว่น     
ของมนุษย์่เป็็นอย่่างมาก เพรี่าะเป็็นแหล่งพล่งงานของ   
เคร่ี่�องใชี�ไฟฟ้า โทั่รี่ศ่พท์ั่ม่อถ่ือ รี่ถืย่นต์ มาเป็็นรี่ะย่ะเวลานาน 
ในปั็จัจุับ่น ม่ความต�องการี่แบตเตอร่ี่�ในตลาดีเพ่�มส้ิ่งขึ�น
อย่่างต่อเน่�อง โดีย่ม่สิ่าเหตุมาจัากการี่พ่ฒนาให�แบตเตอร่ี่�ม่
ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพส้ิ่งขึ�น จันสิ่ามารี่ถืนำาไป็ใชี�เป็็นแหล่งพล่งงานแก่
เครี่่�องใชี�ไฟฟา้หร่ี่อย่านพาหนะทั่่�ม่ขนาดีใหญ่่ขึ�นและสิ่ามารี่ถื
นำาไป็ใชี�เป็็นแหล่งพล่งงานสิ่ำารี่องของอาคารี่ไดี� นอกจัากน่� 
กรี่ะแสิ่ความน่ย่มย่านย่นต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และ
สิ่ก้�ตเตอร์ี่ไฟฟ้า ย่่งทั่ำาให�ความต�องการี่แบตเตอร่ี่�ซึ่ึ�งเป็็น      
ส่ิ่วนป็รี่ะกอบสิ่ำาค่ญ่เพ่�มส้ิ่งขึ�นตามไป็ดี�วย่ 

   แบตเตอร่ี่�สิ่ามารี่ถืแบ่งออกไดี�เป็็น 2 ป็รี่ะเภทั่ใหญ่่ค่อ      

1. แบติเติอ่รีั�ชนิดีใช�แล้�วัทิ่�ง (Primary Cell) ใชี�เซึ่ลล์ท่ั่�ทั่ำามาจัาก
แอลคาไลน์(Alkali)และส่ิ่งกะส่ิ่-คาร์ี่บอน ถ่ืานไฟฉาย่ และ
ถ่ืานเคร่ี่�องใชี�ไฟฟ้าอ่�นๆ 

2. แบติเติอ่รีั�ชนิดีเติิมปรัะจุุไฟฟ้าไดี� (Rechargeable 

Battery) น่ย่มใชี�ในโทั่รี่ศ่พท์ั่ม่อถ่ือ คอมพ่วเตอร์ี่โน�ตบุ�ก 
แบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์ แบตเตอร่ี่�จ่ักรี่ย่านไฟฟ้า โดีย่แบ่ง    
ออกเป็็นอ่กหลาย่ชีน่ดีตามป็รี่ะเภทั่ของเซึ่ลล์ ไดี�แก่ 
แบตเตอร่ี่�ตะก่�ว-กรี่ดี (Lead - acid Battery) แบตเตอร่ี่�
น่กเก่ล-แคดีเม่ย่ม (NiCd Battery) แบตเตอร่ี่�น่กเก่ล
เมท่ั่ลไฮไดีรี่ด์ี (NiMH Battery) แบตเตอร่ี่�ล่เท่ั่ย่ม-ไอออน 

(Li-Ion Battery: LIB) 

โดีย่แบตเตอร่ี่�ท่ั่�ม่ความต�องการี่ในตลาดีส้ิ่งสุิ่ดีค่อแบตเตอร่ี่�
ชีน่ดี LIB ท่ั่�ม่ความต�องการี่เพ่�มมากขึ�นรี่�อย่ละ 500 ต่�งแต่ 
พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)1เน่�องจัากเป็็นส่ิ่วนป็รี่ะกอบสิ่ำาค่ญ่
ต่ออุตสิ่าหกรี่รี่ม EV

1Hans Eric Melin, “The lithium-ion battery end-of-life market: A baseline 
study,” World Economic Forum (2018): 1, https://www3.weforum.org/docs/
GBA_EOL_baseline_Circular_Energy_Storage.pdf.
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   แม�ว่าแบตเตอร่ี่�ท่ั่�ไดี�ร่ี่บความน่ย่มในปั็จัจุับ่นจัะเป็็นชีน่ดี
ท่ั่�เต่มป็รี่ะจุัไฟฟ้าไดี� แต่แบตเตอร่ี่�เหล่าน่�ก็สิ่ามารี่ถืหมดีอายุ่
การี่ใชี�งานเช่ีนก่น (End-of-life: EOL) อายุ่การี่ใชี�งานของ
แบตเตอร่ี่�จัะขึ�นอย่้่ก่บขนาดี ชีน่ดีสิ่ารี่เคม่ และร้ี่ป็แบบการี่ใชี�                                                       
ซึึ่�งจัะสิ่ามารี่ถืชีาร์ี่จัไฟใหม่ไดี� 500 ถึืง 10,000 คร่ี่�ง                   
แต่แบตเตอร่ี่�ท่ั่�จัำาเป็็นต�องชีาร์ี่จัไฟบ่อย่คร่ี่�ง อาท่ั่ แบตเตอร่ี่�
โทั่รี่ศ่พท์ั่ม่อถ่ือ แบตเตอร่ี่�รี่ถืโดีย่สิ่ารี่สิ่าธิารี่ณะ แบตเตอร่ี่�
จ่ักรี่ย่านไฟฟ้า จัะม่อายุ่การี่ใชี�งานส่ิ่�นกว่าแบตเตอร่ี่�ท่ั่�สิ่ามารี่ถื
เก็บพล่งงานไว�ไดี�นาน เช่ีน แบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์ EV แบตเตอร่ี่�
ถ่ืงสิ่ะสิ่มพล่งงาน แบตเตอร่ี่�เคร่ี่�องสิ่ำารี่องไฟ 

   อนึ�ง เป็็นท่ั่�คาดีการี่ณ์ว่าใน พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)        
จัะม่การี่ใชี�รี่ถืย่นต์ EV มากกว่ารี่�อย่ละ 20 ของการี่ใชี�รี่ถืย่นต์
ท่ั่�งหมดีท่ั่�วโลก และจัะม่รี่ถืย่นต์ EV อย่่างน�อย่ 145 ล�านค่น
บนทั่�องถืนนภาย่ใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)2 การี่ขย่าย่ต่ว
ของตลาดีแบตเตอร่ี่�เช่ีนน่� สิ่ามารี่ถืสิ่รี่�างปั็ญ่หาดี�านส่ิ่�งแวดีล�อม 
อาท่ั่ ปั็ญ่หาการี่ขาดีแคลนแร่ี่ธิาตุเพ่�อการี่ผู้ล่ตแบตเตอร่ี่� 
และปั็ญ่หาขย่ะแบตเตอร่ี่�ท่ั่�ย่ากต่อการี่จ่ัดีการี่และร่ี่ไซึ่เค่ลไดี�      
ในอนาคต หลาย่ป็รี่ะเทั่ศจึังไดี�ตรี่ะหน่กถึืงปั็ญ่หาด่ีงกล่าว
และพย่าย่ามออกมาตรี่การี่ต่าง ๆ เพ่�อสิ่รี่�างรี่ะบบเศรี่ษฐก่จั
หมุนเว่ย่น (Circular Economy) และห่วงโซ่ึ่อุป็ทั่านแบตเตอร่ี่�
ท่ั่�ม่ความย่่�งย่่น เช่ีน การี่เสิ่นอร่ี่างกฎหมาย่ Batteries                                                                 

Regulation ของสิ่หภาพยุ่โรี่ป็ (European Union: EU) รี่ะเบ่ย่บ
ดี�านการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์ EV ของสิ่าธิารี่ณร่ี่ฐป็รี่ะชีาชีนจ่ัน              
รี่ะเบ่ย่บดี�านการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ของสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา และกฎ
การี่ขย่าย่ความร่ี่บผู่้ดีชีอบของผู้้�ผู้ล่ตในการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�
ของสิ่าธิารี่ณร่ี่ฐเกาหล่ (เกาหล่ใต�) เป็็นต�น

2Ian Morse, “A Dead Battery Dilemma,” Science, Accessed 20 August 2022, 
https://www.science.org/content/article/millions-electric-cars-are-coming-
what-happens-all-dead-batteries.

   อย่่างไรี่ก็ตาม การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�อ่นเป็็นกรี่ะบวนการี่
สิ่ำาค่ญ่ของการี่สิ่รี่�างรี่ะบบเศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่นของแบตเตอร่ี่� 
เป็็นอุตสิ่าหกรี่รี่มท่ั่�ต�องใชี�ความก�าวหน�าทั่างเทั่คโนโลย่่ส้ิ่ง                                             
ท่ั่�งย่่งม่ความซ่ึ่บซึ่�อนเร่ี่�องการี่เข�าถึืงทั่ร่ี่พย่ากรี่ขย่ะแบตเตอร่ี่� 
จึังย่่งคงม่เพ่ย่งไม่ก่�ป็รี่ะเทั่ศท่ั่�สิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ไดี�                                                  
อย่่างม่ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพ ไดี�แก่ จ่ัน เกาหล่ใต� สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา 
แคนาดีา และ ญ่่�ปุ็�น ดี�วย่เหตุน่� จึังม่การี่ส่ิ่งออกขย่ะแบตเตอร่ี่�
จัำานวนมากจัากป็รี่ะเทั่ศท่ั่�ย่่งไม่สิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ลเองไดี�                                                                    
ไป็ย่่งป็รี่ะเทั่ศข�างต�น ในการี่น่� จัดีหมาย่ข่าว CPMU News                                                                          
ขอนำาเสิ่นอพ่ธ่ิการี่ศุลกากรี่สิ่ำาหร่ี่บขย่ะแบตเตอร่ี่� เพ่�อ            
นำาไป็ร่ี่ไซึ่เค่ลของป็รี่ะเทั่ศต่าง ๆ เพ่�อให�ท่ั่านผู้้�อ่านไดี�ม่                                                                                          
ความเข�าใจับทั่บาทั่ของศุลกากรี่ในห่วงโซ่ึ่อุป็ทั่านขย่ะแบตเตอร่ี่�          
โดีย่จัะเร่ี่�มจัากการี่นำาเสิ่นอรี่ะเบ่ย่บหร่ี่อกฎหมาย่ท่ั่�เก่�ย่วข�องก่บ                                                                            
การี่จ่ัดีการี่ขย่ะแบตเตอร่ี่�ในป็รี่ะเทั่ศต่าง ๆ จัากน่�น               
จัะลงรี่าย่ละเอ่ย่ดีในเร่ี่�องกรี่ะบวนการี่และเสิ่�นทั่างการี่ขนส่ิ่ง           
ขย่ะแบตเตอร่ี่�เพ่�อการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล พ่ธ่ิการี่ศุลกากรี่ท่ั่�เก่�ย่วข�อง
ก่บขย่ะแบตเตอร่ี่� และสิ่รุี่ป็ดี�วย่แนวทั่างส่ิ่งเสิ่ร่ี่มการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล     
ขย่ะแบตเตอร่ี่�ของศุลกากรี่
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ระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข่้องกับข่ยะแบตเตอร่�ระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข่้องกับข่ยะแบตเตอร่�
ข่องประเที่ศต่าง ๆข่องประเที่ศต่าง ๆ

©Robin Glauser, Unsplash

   

1. ร่างกฎหมาย Batteries Regulation ข่อง EU

     EU เป็็นตลาดีแบตเตอร่ี่�ขนาดีใหญ่่เป็็นอ่นด่ีบ 2 ของ
โลกรี่องจัากจ่ัน ซึึ่�งในแต่ละปี็ ม่การี่นำาเข�าแบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์
มากกว่า 800,000 ต่นแบตเตอร่ี่�เพ่�อการี่ใชี�ในอุตสิ่าหกรี่รี่ม 
190,000 ต่น และแบตเตอร่ี่�เพ่�อการี่บร่ี่โภคในคร่ี่วเร่ี่อน 
160,000 ต่น EU จึังไดี�ออกกฎหมาย่ Batteries Directives                                                       
ใน พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) เพ่�อควบคุมการี่ผู้ล่ต การี่นำาเข�า 
และการี่จ่ัดีการี่ขย่ะแบตเตอร่ี่�  โดีย่ไดี� ต่� ง เ ป้็าหมาย่ว่า                                                                      
ภาคส่ิ่วนต่าง ๆ  จัะต�องม่การี่จ่ัดีเก็บขย่ะแบตเตอร่ี่�ให�ไดี�อย่่างน�อย่                                
รี่�อย่ละ 45 ของจัำานวนแบตเตอร่ี่�ท่ั่�ผู้ล่ตเข�าส่้ิ่ตลาดี EU 
ภาย่ใน พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2016) อ่กท่ั่�งม่การี่กำาหนดี                                                             
กฎการี่ขย่าย่ความร่ี่บผู่้ดีชีอบของผู้้�ผู้ล่ต (Extended Producer                                                          
Responsibility: EPR) เพ่�อให�ผู้้�ผู้ล่ตทั่ำาหน�าท่ั่�จ่ัดีเก็บและ
ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ของตนเอง และออกข�อห�ามการี่กำาจ่ัดี            
ขย่ะแบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์ดี�วย่การี่ฝัังกลบและการี่เผู้า3

3สิ่ามารี่ถือ่านข�อม้ลเพ่�มเต่มเก่�ย่วก่บ EU Batteries Directives ไดี�ท่ั่�จัดีหมาย่
ข่าว CPMU News ฉบ่บเด่ีอนม่ถุืนาย่น 2565 : https://bit.ly/3ytIBG2.

   

   อย่่างไรี่ก็ตาม กฎหมาย่ Batteries Directives ย่่งม่                                                         
ช่ีองโหว่หลาย่จุัดีท่ั่� เก่�ย่วข�องก่บการี่จ่ัดีการี่แบตเตอร่ี่�           
รี่ถืย่นต์ท่ั่�วไป็และแบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์ EV เน่�องจัากไม่ไดี�กำาหนดี
เป้็าหมาย่และแนวทั่างท่ั่�แน่นอนสิ่ำาหร่ี่บการี่จ่ัดีเก็บแบตเตอร่ี่� 
LIB ทั่ำาให�ไม่ม่แรี่งจ้ังใจัท่ั่�มากพอให�ผู้้�ป็รี่ะกอบการี่หร่ี่อ                       
ภาคส่ิ่วนต่าง ๆ จ่ัดีเก็บและร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� LIB กำาล่ง
ม่ป็ร่ี่มาณเพ่�มมากขึ�นตามกรี่ะแสิ่ความน่ย่มรี่ถืย่นต์ EV                                     
กฎรี่ะเ บ่ย่บท่ั่� เ ป็็นอ ย่้่จึังทั่ำาให�ขย่ะแบตเตอร่ี่� รี่ถืย่นต์                                 
ส่ิ่วนใหญ่่ถ้ืกส่ิ่งออกเพ่�อนำาไป็กำาจ่ัดีหร่ี่อนำาไป็ร่ี่ไซึ่เค่ล                                  
นอก EU ด่ีงน่�น จึังไดี�ม่การี่เสิ่นอร่ี่างกฎหมาย่ Batteries 

Regulations ใน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เพ่�อแก�ไข                                        
ข�อบกพร่ี่องด่ีงกล่าว และทั่ำาให�เก่ดีวงจัรี่การี่จ่ัดีเก็บและ
ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่� อย่่างเต็มร้ี่ป็แบบภาย่ใน EU                               

โดีย่ม่ข�อแก�ไขด่ีงน่�
  

        แบตเตอร่ี่�เป็็นส่ิ่นค�าท่ั่�ต�องไดี�ร่ี่บการี่ควบคุมเป็็นพ่เศษเน่�องจัากเป็็นส่ิ่นค�าท่ั่�ม่การี่ใชี�ในป็ร่ี่มาณมากในคร่ี่วเร่ี่อนและ          
ในอุตสิ่าหกรี่รี่ม และเม่�อหมดีอายุ่การี่ใชี�งานแล�วจัะกลาย่เป็็นขย่ะอ่นตรี่าย่ หลาย่ป็รี่ะเทั่ศจึังไดี�ออกรี่ะเบ่ย่บหร่ี่อข�อกฎหมาย่
เพ่�อควบคุมส่ิ่นค�าแบตเตอร่ี่�และขย่ะแบตเตอร่ี่�ด่ีงต่อไป็น่�
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• ผู้้�ผู้ล่ตต�องแนบหล่กฐานการี่ตรี่วจัสิ่อบท่ั่�มาของว่ตถุืด่ีบ
จัากผู้้�ตรี่วจัสิ่อบอ่สิ่รี่ะ (Third-party certification) 
เพ่�อสิ่รี่�างความโป็ร่ี่งใสิ่ภาย่ในห่วงโซ่ึ่อุป็ทั่านแบตเตอร่ี่�

• การี่กำาหนดีจัำานวนส่ิ่วนผู้สิ่มของแร่ี่ท่ั่�ไดี�มาจัากการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล
สิ่ำาหร่ี่บการี่ผู้ล่ตแบตเตอร่ี่�ใหม่ ไดี�แก่ ล่เท่ั่ย่ม โคบอลต์ 
น่กเก่ล และตะก่�ว

• การี่ต่�งรี่ะบบฐานข�อม้ล Battery Management System 

(BMS) ท่ั่�รี่วบรี่วมข�อม้ลการี่ผู้ล่ตและข�อม้ลการี่ใชี�ของ
แบตเตอร่ี่�ท่ั่�อย่้่ในตลาดี EU เพ่�อต่ดีตามและตรี่วจัสิ่อบ
การี่จ่ัดีการี่แบตเตอร่ี่�เหล่าน่�เม่�อหมดีอายุ่การี่ใชี�งาน

• ข�อกำาหนดีให�แบตเตอร่ี่�ทุั่กชีน่ดีต�องม่ Battery Passport                                       
ซึึ่�งเป็็นใบร่ี่บรี่องด่ีจ่ัท่ั่ล รี่วบรี่วมข�อม้ลจัากรี่ะบบ BMS 

ซึึ่�งผู้้�ผู้ล่ต ผู้้�ขนส่ิ่ง ผู้้�นำาเข�า/ส่ิ่งออก จัะต�องแสิ่ดีง          
ใบร่ี่บรี่องน่�ทุั่กคร่ี่�งท่ั่�เคล่�อนย่�าย่หร่ี่อการี่ซ่ึ่�อขาย่แบตเตอร่ี่� 
เพ่�อตรี่วจัสิ่อบป็รี่ะว่ต่การี่ใชี�และท่ั่�มาของแบตเตอร่ี่�น่�น ๆ 
อย่้่ตลอดีเวลา อนึ�ง สิ่มาพ่นธ์ิแบตเตอร่ี่�โลก (Global 

Battery Alliance: GBA)4 ก็กำาล่งพ่ฒนา Battery 

Passport ในล่กษณะเด่ีย่วก่นก่บส่ิ่นค�าแบตเตอร่ี่�                       
ท่ั่� ว โลก โดีย่ม่ เ ป้็ าหมาย่ให� แบต เตอ ร่ี่� ท่ั่� งหมดีม่                                        
“แฝัดีด่ีจ่ัท่ั่ล (Digital Twin)” เพ่�อการี่ต่ดีตามและ       
การี่ป็รี่ะเม่นความพรี่�อมสิ่ำาหร่ี่บการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล 

   นอกจัากน่� ร่ี่างกฎหมาย่น่�ย่่งม่การี่ต่�งเป้็าหมาย่ท่ั่�ต�องทั่ำาให�
สิ่ำาเร็ี่จัภาย่ใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ค่อ ต�องม่การี่จ่ัดีเก็บ            
และร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� LIB อย่่างม่ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพอย่่างน�อย่                                                    
รี่�อย่ละ 70 และต�องม่การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแร่ี่โคบอลต์ ส่ิ่งกะส่ิ่ 
ตะก่�ว และน่กเก่ลให�ไดี�อย่่างน�อย่รี่�อย่ละ 95 และอย่่างน�อย่                 
รี่�อย่ละ 70 สิ่ำาหร่ี่บแร่ี่ล่เท่ั่ย่ม นอกจัากน่� ย่่งกำาหนดีให�                     
รี่ถืย่นต์ EV ต�องสิ่ำาแดีงว่าม่การี่ใชี�ส่ิ่วนป็รี่ะกอบจัากแร่ี่ท่ั่�ไดี�
จัากการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล

4สิ่มาคมท่ั่�จ่ัดีต่�งโดีย่ World Economic Forum รี่วบรี่วมหน่วย่งานรี่ะหว่างป็รี่ะเทั่ศ 
บร่ี่ษ่ทั่ผู้้�ผู้ล่ต NGO หน่วย่งานภาคร่ี่ฐและภาคว่ชีาการี่ เพ่�อความร่ี่วมม่อในการี่
สิ่รี่�างห่วงโซ่ึ่อุป็ทั่านแบตเตอร่ี่�ท่ั่�ย่่�งย่่นภาย่ในปี็ พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

2. กฎหมายเก่�ยวกับการร่ไซเคิลื่แบตเตอร่�
    ในสำหรัฐอเมริกา

    สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาม่กฎหมาย่ 2 ฉบ่บท่ั่�เก่�ย่วข�องก่บขย่ะ
แบตเตอร่ี่� ไดี�แก่ 
1. Mercury - Containing and Rechargeable Battery 

Management Act ออกมาตรี่การี่ควบคุมบร่ี่ษ่ทั่และ   
รี่�านค�าท่ั่�จัำาหน่าย่แบตเตอร่ี่�ชีน่ดีตะก่�ว – กรี่ดี และ
แบตเตอร่ี่�น่กเก่ลเมท่ั่ลไฮไดีรี่ด์ี ให�ต�องร่ี่บขย่ะแบตเตอร่ี่�
จัากผู้้�บร่ี่โภคและร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�เหล่าน่�น และ 

2. Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 

ซึึ่�งวางข�อกฎหมาย่เก่�ย่วก่บการี่ท่ั่�งและกำาจ่ัดีขย่ะท่ั่�เป็็น
ของแข็งท่ั่�งท่ั่�ม่อ่นตรี่าย่และไม่ม่อ่นตรี่าย่ ซึึ่�งขย่ะแบตเตอร่ี่�
ชีน่ดีอ่�น ๆ ท่ั่�นอกเหน่อจัากชีน่ดีตะก่�ว – กรี่ดี และ
น่กเก่ลเมท่ั่ลไฮไดีรี่ด์ี ถ้ืกจ่ัดีให�อย่้่ภาย่ใต�การี่ควบคุม
และแนวทั่างการี่กำาจ่ัดีของขย่ะอ่นตรี่าย่ในกฎหมาย่น่�     
แต่ข�อกำาหนดีส่ิ่วนใหญ่่ไม่ไดี�ออกแบบมาเพ่�อรี่องร่ี่บ
คุณสิ่มบ่ต่พ่เศษดี�านการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลและล่กษณะต่ดีไฟง่าย่
ของแบตเตอร่ี่�

    อนึ�ง ร่ี่ฐบาลกลางของสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาย่่งไม่ม่กฎหมาย่
เพ่�อการี่จ่ัดีการี่และควบคุมการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�โดีย่ตรี่ง        
โดีย่เฉพาะแบตเตอร่ี่�ชีน่ดี LIB ท่ั่�ย่่งไม่ม่มาตรี่การี่จ้ังใจัหร่ี่อ
หน่วย่งานในการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลใดี ๆ เลย่ แต่ดี�วย่ความก่งวลจัาก
ป็ร่ี่มาณขย่ะแบตเตอร่ี่� LIB ท่ั่�กำาล่งเพ่�มมากขึ�น จึังม่การี่เสิ่นอ
ร่ี่างกฎหมาย่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� LIB เม่�อ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
เพ่�อออกข�อกำาหนดีดี�านมาตรี่ฐานดี�านการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� 
LIB ให�สิ่ามารี่ถืสิ่รี่�างวงจัรี่เศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่นของแบตเตอร่ี่�ไดี� 
ปั็จัจุับ่น ร่ี่างกฎหมาย่ฉบ่บน่� กำาล่งอย่้่ในข่�นศึกษาและร่ี่บฟัง
ความค่ดีเห็นภาย่ในร่ี่ฐสิ่ภา 

© vectorjuice, Freepik
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3. ระเบ่ยบการร่ไซเคิลื่แลื่ะการตั�งตัวแที่นร่ไซเคิลื่
     ข่ยะแบตเตอร่�ในเกาหล่ื่ใต้

   เกาหล่ใต�ออกข�อกฎหมาย่ Promotion of Saving and 

Recycling of Resources กำาหนดีหน�าท่ั่� EPR ให�ผู้้�ผู้ล่ต
แบตเตอร่ี่�ต�องจ่ัดีเก็บและร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�มาต่�งแต่    
พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) โดีย่รี่ะบุให�ม่การี่จ่ัดีต่�งสิ่มาคม
ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอรี่ ่ � (Korea Battery Recycling Association 

: KBRA) ท่ั่�ดีำาเน่นการี่ดี�วย่เง่นสิ่น่บสิ่นุนจัากบร่ี่ษ่ทั่ผู้้�ผู้ล่ต
แบตเตอร่ี่� และทั่ำาหน�าท่ั่�ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�แทั่นบร่ี่ษ่ทั่     
ผู้้�ผู้ล่ต โดีย่หน่วย่งานป็กครี่องส่ิ่วนทั่�องถ่ื�น หร่ี่อ KBRA      
จัะเป็็นผู้้�เก็บรี่วบรี่วมขย่ะแบตเตอร่ี่�จัากคร่ี่วเร่ี่อน ดี�วย่การี่ต่�ง         
จุัดีร่ี่บขย่ะแบตเตอร่ี่�ไว�ในท่ั่�ต่าง ๆ ก่อนนำาเข�าส่้ิ่สิ่ถืานท่ั่�
ร่ี่ไซึ่เค่ลต่อไป็ โดีย่ใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เกาหล่ใต�ม่                                                    
การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� 329 ต่น5 และม่บร่ี่ษ่ทั่ SungEel HiTech 
ท่ั่�ร่ี่บร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�จัากบร่ี่ษ่ทั่ LG บร่ี่ษ่ทั่ Samsung และ
ขย่ะแบตเตอร่ี่�ท่ั่�นำาเข�ามาจัากต่างป็รี่ะเทั่ศ จันสิ่ามารี่ถืสิ่รี่�างผู้ล
กำาไรี่กว่า 12,474 ล�านดีอลล่าร์ี่สิ่หร่ี่ฐ ฯ จัากผู้ลผู้ล่ตท่ั่�เป็็นแร่ี่
ป็รี่ะมาณ 4,400 เมตร่ี่กต่น ใน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)6

  นอกจัากน่� เกาหล่ใต�ย่่งม่นโย่บาย่ให�เง่นช่ีวย่เหล่อแก่       
ผู้้�ใชี�รี่ถืย่นต์ EV จัำานวนรี่ถืย่นต์ EV จึังเพ่�มขึ�นอย่่างต่อเน่�อง 
โดีย่ม่รี่ะเบ่ย่บให�ผู้้�ใชี�รี่ถืย่นต์ EV ต�องส่ิ่งค่นแบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์
ท่ั่�หมดีอายุ่การี่ใชี�งานแล�วแก่หน่วย่งานป็กครี่องทั่�องถ่ื�นท่ั่�              
ให�เง่นช่ีวย่เหล่อ จัากน่�นแบตเตอร่ี่�จัะถ้ืกรี่วบรี่วมไป็ย่่ง            
ศ้นย์่จ่ัดีเก็บและรี่วบรี่วมแบตเตอร่ี่�รี่ถืย่นต์ EV ซึึ่�งม่อย่้่                                     
ท่ั่�วป็รี่ะเทั่ศ (EV Battery collection centers) ศ้นย์่เหล่าน่�
จัะทั่ำาหน�าท่ั่�ค่ดีแย่ก จ่ัดีเก็บ และร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� พรี่�อม
ท่ั่�งป็รี่ะเม่นม้ลค่าท่ั่�ย่่งคงเหล่ออย่้่ของแบตเตอร่ี่� ก่อนท่ั่�จัะ
จัำาหน่าย่แร่ี่ท่ั่�ไดี�จัากการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลให�แก่บร่ี่ษ่ทั่เอกชีนอ่�น ๆ ต่อไป็

5Emma Watkins and andrew Farmer, “Managing waste batteries from electric 
vehicles: The case of the European Union and the Republic of Korea,”                       
Report, Institute for European Environmental Policy (2021): 22. 
6Heejin Kim, “Korean Battery Recycler Plans Share Sale as EV Demand 
Surges,” Bloomberg, accessed 27 August 2022, https://www.bloomberg.com/
news/articles/2022-05-08/korean-battery-recycler-plans-share-sale-as-ev-de-
mand-surges#xj4y7vzkg.

4. กฎหมาย NEV Battery Recycling Regulations    
    ข่องจ่ัน
    ในปั็จัจุับ่น จ่ันถ่ือเป็็นตลาดีแบตเตอร่ี่� LIB ท่ั่�ใหญ่่ท่ั่�สุิ่ดี
ของโลก เน่�องจัากจ่ันเป็็นตลาดีย่านย่นต์พล่งงานทั่ดีแทั่น 
(New Energy Vehicle: NEV) ครี่อบคลุมรี่ถืย่นต์ท่ั่�ใชี�
พล่งงานจัากแบตเตอร่ี่�ท่ั่�งหมดี รี่ถืย่นต์ไฮบร่ี่ดี และรี่ถืย่นต์
ท่ั่�ใชี�พล่งงานจัากไฮโดีรี่เจันเหลว ซึึ่�งล�วนม่การี่ใชี�แบตเตอร่ี่�
เป็็นส่ิ่วนป็รี่ะกอบสิ่ำาค่ญ่ โดีย่ใน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)       
ม่รี่ถืย่นต์ EV ในจ่ันมากกว่า 2.5 ล�านค่น ในขณะท่ั่�ป็ร่ี่มาณ
รี่ถืย่นต์ EV ในสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาและ EU รี่วมก่นไม่ถึืง 1 ล�านค่น              
และในปั็จัจุับ่น แบตเตอร่ี่�ของรี่ถืย่นต์ EV รุ่ี่นแรี่กในจ่ัน
ไดี�หมดีอายุ่การี่ใชี�งานแล�ว จ่ันจึังม่ขย่ะแบตเตอร่ี่�มากถึืง 
240,000 ต่น ใน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และ คาดีว่าจัะ
เพ่�มมากขึ�นอ่ก 2 เท่ั่าในป็ลาย่ปี็ พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

  ดี�วย่เหตุน่� ร่ี่ฐบาลจึังม่การี่ออกกฎหมาย่ NEV Battery 

Recycling Regulations เม่�อ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) เพ่�อ
ร่ี่บม่อก่บป็ร่ี่มาณขย่ะแบตเตอร่ี่�ท่ั่�กำาล่งจัะล�นตลาดี โดีย่ม่    
ข�อกำาหนดีท่ั่�น่าสิ่นใจัด่ีงน่�

• รี่ะบุบร่ี่ษ่ทั่ท่ั่�ไดี�ร่ี่บอนุญ่าตให�ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�
รี่ถืย่นต์ EV 5 บร่ี่ษ่ทั่ท่ั่�เร่ี่�มร่ี่ไซึ่เค่ลรี่ถืย่นต์ EV            
ใน 17 ภ้ม่ภาคนำาร่ี่อง ปั็จัจุับ่นบร่ี่ษ่ทั่เหล่าน่�ไดี�เพ่�มจัำานวน
เป็็น 47 บร่ี่ษ่ทั่ และสิ่ามารี่ถืทั่ำาการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลไดี�ท่ั่�วป็รี่ะเทั่ศ
ในศ้นย์่ร่ี่ไซึ่เค่ลมากกว่า 10,000 แห่ง

© Recycling International
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• การี่ต่�ง Traceability Management Platform หร่ี่อรี่ะบบ
ต่ดีตามและจ่ัดีการี่แบตเตอร่ี่�ต่�งแต่เร่ี่�มการี่ผู้ล่ตถึืงข่�นหมดี
อายุ่การี่ใชี�งาน เพ่�อควบคุมการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�

• การี่ส่ิ่งเสิ่ร่ี่มธุิรี่ก่จัร้ี่ป็แบบ Internet + Recycling ซึึ่�ง
เป็็นธุิรี่ก่จัออนไลน์เก่�ย่วก่บการี่พ่ฒนาโป็รี่แกรี่มหร่ี่อ    
ปั็ญ่ญ่าป็รี่ะด่ีษฐ์เพ่�อช่ีวย่อำานวย่ความสิ่ะดีวกแก่ผู้้�ผู้ล่ต 
หน่วย่งานร่ี่ฐ และผู้้�บร่ี่โภคแบตเตอร่ี่�ให�ซ่ึ่�อขาย่และ
ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�อย่่างม่ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพมากขึ�น

• การี่กำาหนดีแผู้นรี่ะย่ะ 5 ปี็ พ.ศ. 2564 – 2568        
(ค.ศ. 2021- 2025) สิ่ำาหร่ี่บการี่สิ่รี่�างเศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่น
ในอุตสิ่าหกรี่รี่มรี่ถืย่นต์ EV โดีย่กำาหนดีให�ม่การี่ใชี�ว่สิ่ดุี
และแหล่งพล่งงานร่ี่ไซึ่เค่ลในการี่ผู้ล่ตเพ่�มมากขึ�น 

©Mohamed Abdelghaffar, Unsplash
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กี่ระบีวนกี่ารรีไซเคิิลและกี่ระบีวนกี่ารรีไซเคิิลและ
เส้นที่างกี่ารข้นส่งข้ยะแบีตเตอรี�ในปัจีจุีบัีนเส้นที่างกี่ารข้นส่งข้ยะแบีตเตอรี�ในปัจีจุีบัีน

  แบตเตอ ร่ี่� ส่ิ่วนใหญ่่ในปั็จั จุั บ่นจัะ ม่การี่ใชี� ง าน                           
2 ช่ีวงอายุ่ ค่อ ช่ีวงอายุ่ท่ั่� 1 (Frist Life) ซึึ่�งเป็็น                              
การี่ใชี�งานตามว่ตถุืป็รี่ะสิ่งค์เร่ี่�มแรี่ก สิ่ำาหร่ี่บเป็็นแหล่งพล่งงาน
แก่โทั่รี่ศ่พท์ั่ม่อถ่ือ รี่ถืย่นต์ EV จ่ักรี่ย่านไฟฟ้า ฯลฯ และ 
ช่ีวงอายุ่ท่ั่� 2 (Second Life) ค่อการี่นำาแบตเตอร่ี่�ท่ั่�เส่ิ่�อม
สิ่มรี่รี่ถืภาพจันไม่สิ่ามารี่ถืใชี�เป็็นแหล่งพล่งไดี�แล�ว มาใชี�เป็็น
แหล่งสิ่ะสิ่มพล่งงานจัากการี่ผู้ล่ตไฟฟ้าพล่งงานแสิ่งอาท่ั่ตย์่
หร่ี่อพล่งงานลม ก่อนท่ั่�จัะหมดีอายุ่การี่ใชี�งาน

   ท่ั่�งน่� แบตเตอร่ี่�ท่ั่�หมดีอายุ่การี่ใชี�งานแล�วถ่ือเป็็นขย่ะอ่นตรี่าย่ 
เน่�องจัากเซึ่ลล์ท่ั่�ใชี�สิ่ำาหร่ี่บผู้ล่ตพล่งงานภาย่ในแบตเตอร่ี่� 
สิ่ามารี่ถืป็ล่อย่สิ่ารี่พ่ษและโลหะหน่ก หากไม่ไดี�ร่ี่บการี่ทั่ำาลาย่
หร่ี่อร่ี่ไซึ่เค่ลอย่่างเหมาะสิ่ม สิ่ำาหร่ี่บการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�น่�น 
ต�องใชี�การัเลื้อ่กสกัดีสารั (Selective extraction) ค่อการี่เล่อก
สิ่ก่ดีเอาว่ตถุืหร่ี่อสิ่สิ่ารี่บางชีน่ดีออกมาจัากของเส่ิ่ย่ ม่กใชี�
ก่บของเส่ิ่ย่ท่ั่�ม่กลุ่มธิาตุโลหะหาย่าก (Rare earth) เป็็นส่ิ่วน
ป็รี่ะกอบ ซึึ่�งเป็็นกรี่ะบวนการี่ท่ั่�ม่ความเส่ิ่�ย่งและต�องอาศ่ย่
ความชีำานาญ่ทั่างเทั่คน่ค ย่่�งไป็ว่าน่�น แบตเตอร่ี่�ในปั็จัจุับ่น
ไม่ไดี�ถ้ืกออกแบบมาเพ่�อรี่องร่ี่บการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะ
แบตเตอร่ี่�จึังย่่งคงจัำาก่ดีอย่้่ในป็รี่ะเทั่ศท่ั่�ม่ความพรี่�อมทั่าง
บุคลากรี่และเทั่คโนโลย่่ ไดี�แก่ จ่ัน เกาหล่ใต� สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา 
แคนาดีา ญ่่�ปุ็�น และป็รี่ะเทั่ศใน EU

©
 W

ilf
rie

d 
Po

hn
ke

, P
ex

el
s

© KED Global



 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  10

ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 7 สิิงหาคม 2565
CPMU
NEWS

   อนึ�ง แบตเตอร่ี่�จัะป็รี่ะกอบไป็ดี�วย่เซึ่ลล์หลาย่เซึ่ลล์ 
และภาย่ในแต่ละเซึ่ลล์จัะม่แผู่้นต่วนำาท่ั่�เช่ี�อมก่บข่�วลบของ
แบตเตอร่ี่� (แคโทั่ดี) และแผู่้นต่วนำาท่ั่�เช่ี�อมก่บข่�วบวกของ
แบตเตอร่ี่� (แอโนดี) ซึึ่�งภาย่ในแคโทั่ดีจัะบรี่รี่จุัโลหะท่ั่�เป็็น
ต่วกำาหนดีชีน่ดีของแบตเตอร่ี่� เช่ีน น่กเก่ล ล่เท่ั่�ย่ม โคบอลต์ 
อะล้ม่เน่ย่ม ส่ิ่งกะส่ิ่ ด่ีงน่�น การี่เล่อกสิ่ก่ดีโลหะเหล่าน่�
ออกมาจัากส่ิ่วนแคโทั่ดีจึังเป็็นกรี่ะบวนการี่ท่ั่�สิ่ำาค่ญ่ท่ั่�สุิ่ดีใน           
การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� โดีย่สิ่ามารี่ถืสิ่ก่ดีสิ่ารี่ออกจัาก                                                         
ขย่ะแบตเตอร่ี่�ไดี� 2 ว่ธ่ิ ค่อ 
1. กรัะบวันการั Pyrometallurgy เป็็นการี่บดีเซึ่ลล์แบตเตอร่ี่� 

และนำาไป็แย่กสิ่ารี่ดี�วย่ความรี่�อนส้ิ่ง และ 
2. กรัะบวันการั Hydrometallurgy ค่อการี่แย่กสิ่ารี่ดี�วย่

การี่นำาแบตเตอร่ี่�ผู้สิ่มก่บสิ่ารี่ละลาย่กรี่ดีจัำานวนมาก และ
นำาสิ่ารี่ละลาย่น่�นไป็ค่ดีแย่กให�เหล่อเฉพาะโลหะท่ั่�ต�องการี่ 

   อย่่างไรี่ก็ตาม ท่ั่�งสิ่องกรี่ะบวนการี่ สิ่ามารี่ถืสิ่รี่�างขย่ะ
และก�าซึ่เร่ี่อนกรี่ะจักในป็ร่ี่มาณมาก ท่ั่�งย่่งเป็็นการี่ผู้ล่ตท่ั่�ไม่       
คุ�มค่าก่บต�นทุั่นในบางกรี่ณ่ จึังเร่ี่�มม่การี่พ่ฒนาการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล
แบบ Direct Recycling ท่ั่�ผู้้�ร่ี่ไซึ่เค่ลสิ่ามารี่ถืเจัาะจังท่ั่�จัะสิ่ก่ดี
สิ่ารี่ออกจัากส่ิ่วนแคโทั่ดีเท่ั่าน่�น เพ่�อการี่ป็รี่ะหย่่ดีต�นทุั่นและ
ลดีความเส่ิ่�ย่งทั่างส่ิ่�งแวดีล�อม อ่กท่ั่�งม่การี่พ่ฒนาแบตเตอร่ี่�
ชีน่ดี Blade Battery ท่ั่�สิ่ามารี่ถืแย่กช่ี�นส่ิ่วนแคโทั่ดีออกมา
ไดี�ง่าย่ เพ่�อความสิ่ะดีวกในการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล แต่แนวทั่างเหล่าน่�
ย่่งอย่้่ในช่ีวงเร่ี่�มทั่ดีลองและย่่งไม่ไดี�นำาไป็ใชี�อย่่างแพร่ี่หลาย่

   นอกจัากปั็จัจ่ัย่เร่ี่�องกรี่ะบวนการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลท่ั่�ทั่ำาให�ม่           
การี่ส่ิ่งออกขย่ะแบตเตอร่ี่�จัากป็รี่ะเทั่ศท่ั่�ย่่งไม่สิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ล
ขย่ะแบตเตอร่ี่�ไดี� หร่ี่อย่่งม่ขนาดีอุตสิ่าหกรี่รี่มไม่ใหญ่่พอ                                                  
ไป็ย่่งป็รี่ะเทั่ศท่ั่�กล่าวมาข�างต�นแล�วน่�น ย่่งม่การี่ขนส่ิ่ง            
ขย่ะแบตเตอร่ี่�รี่ะหว่างป็รี่ะเทั่ศท่ั่�สิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ไดี�            
ดี�วย่ตนเองเช่ีนก่น โดีย่ม่สิ่าเหตุมาจัากปั็ญ่หาในรี่ะด่ีบต�นนำ�า 
(Upstream) ค่อการี่ท่ั่�บร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ลไม่ไดี�ร่ี่บขย่ะแบตเตอร่ี่�
มาเพ่�อร่ี่ไซึ่เค่ลอย่่างเพ่ย่งพอ เน่�องมาจัากรี่ะบบการี่จ่ัดีเก็บ
แบตเตอร่ี่�ท่ั่�หมดีอายุ่การี่ใชี�งานแล�วย่่งไม่ม่ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพ       
ในป็รี่ะเทั่ศน่�น และปั็ญ่หารี่ะด่ีบป็ลาย่นำ�า (Downstream) 
ค่อการี่ท่ั่�ผู้ลผู้ล่ตของการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลไม่เป็็นท่ั่�ต�องการี่ของตลาดี 
โดีย่เฉพาะเม่�อแร่ี่ท่ั่�ขุดีมาจัากเหม่องโดีย่ตรี่งม่คุณภาพด่ีกว่า     
โดีย่สิ่ามารี่ถืแย่กเสิ่�นทั่างการี่ขนส่ิ่งของขย่ะแบตเตอร่ี่�ไดี�                                              
ด่ีงต่อไป็น่�

เส้ำนที่างการข่นส่ำงข่ยะแบตเตอร่� 

© C. BICKEL, SCIENCE

© vectorjuice, Freepik
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    บร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ลใน EU ถ่ือเป็็นกลุ่มท่ั่�กำาล่งป็รี่ะสิ่บปั็ญ่หา  
ท่ั่�งในรี่ะด่ีบต�นนำ�าและป็ลาย่นำ�าอย่่างเห็นไดี�ช่ีดี เน่�องจัาก
กฎหมาย่ Batteries Directives ท่ั่�บ่งค่บใชี�อย่้่ในปั็จัจุับ่น 
กำาหนดีเป้็าหมาย่การี่จ่ัดีเก็บแบตเตอร่ี่�ท่ั่�หมดีอายุ่การี่ใชี�
งานแล�วของผู้้�ผู้ล่ตไว�เพ่ย่งแค่รี่�อย่ละ 50 และย่่งไม่ม่ข�อ
กำาหนดีให�ใชี�ว่สิ่ดุีร่ี่ไซึ่เค่ลในการี่ผู้ล่ตรี่ถืย่นต์และแบตเตอร่ี่�                  
ขย่ะแบตเตอร่ี่�ส่ิ่วนใหญ่่จึังไม่ไดี�ถ้ืกจ่ัดีเก็บและส่ิ่งต่อให�         
บร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ลใน EU แต่ม่กถ้ืกส่ิ่งออกไป็ให�บร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ล

ในจ่ันและเกาหล่ใต�แทั่น     

1. การส่ำงออกข่ยะแบตเตอร่�จัาก EU 
    ไปยังจ่ันแลื่ะเกาหล่ื่ใต้

   เน่�องจัากป็รี่ะสิ่บปั็ญ่หาในการี่เข�าถึืงว่ตถุืด่ีบต่�งแต่เร่ี่�มต�น 
บร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ลใน EU จึังไม่สิ่ามารี่ถืขย่าย่ธุิรี่ก่จัของตนเอง  
ไดี�ด่ีเท่ั่าท่ั่�ควรี่ โดีย่การี่ว่จ่ัย่ของสิ่ถืาบ่น European Portable 

Battery Association (EPBA) รี่าย่งานว่าขย่ะแบตเตอร่ี่�
ในเบลเย่่ย่มและเนเธิอร์ี่แลนด์ีมากกว่ารี่�อย่ละ 40 ไม่ไดี�
ร่ี่บการี่จั่ดีเก็บและสิ่่งให�บร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ลภาย่ใน EU และม่                  
ขย่ะแบตเตอร่ี่�จัำานวนมากถ้ืกล่กลอบส่ิ่งออกจัาก EU                                         
แบบผู่้ดีกฎหมาย่1 ท่ั่�งน่� EU เช่ี�อว่าจัะสิ่ามารี่ถืแก�ไขปั็ญ่หา
ด่ีงกล่าวไดี�ดี�วย่กฎหมาย่ Batteries Regulation ท่ั่�กำาล่งอย่้่
รี่ะหว่างการี่พ่จัารี่ณา

1 Perchards Sagis EPR, “The collection of waste portable batteries in 
Europe in view of the achievability of the collection targets set by Batteries 
Directive 2006/66/EC,” European Portable Battery Association, https://www.
epbaeurope.net/assets/resources/Reportontheportablebatterycollection-
rates-UpdateDec-14-fullversion_LUadded.pdf.
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    สิ่ำาหร่ี่บขย่ะแบตเตอร่ี่�ชีน่ดี LIB ม่การี่ส่ิ่งออกไป็ย่่งจ่ันและ
เกาหล่ใต�เพ่�อร่ี่ไซึ่เค่ลในล่กษณะเด่ีย่วก่นก่บขย่ะแบตเตอร่ี่�ท่ั่�
ออกจัาก EU ในขณะท่ั่�การี่ส่ิ่งออกไป็ย่่งเม็กซ่ึ่โก เพ่�อนำาไป็
แย่กช่ี�นส่ิ่วนก่อนถ้ืกส่ิ่งไป็ร่ี่ไซึ่เค่ลในเอเช่ีย่เช่ีนเด่ีย่วก่น ท่ั่�งน่� 
ภาคเอกชีนในสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาหลาย่รี่าย่เร่ี่�มให�ความสิ่นใจัก่บ
อุตสิ่าหกรี่รี่มร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่� LIB เพ่�มมากขึ�น โดีย่ม่
บร่ี่ษ่ทั่ NuEnergy ผู้้�พ่ฒนาการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�แบบ Direct      

Recycling บร่ี่ษ่ทั่ ACE Green Recycling ท่ั่�กำาล่งพ่ฒนา   
การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลดี�วย่พล่งงานไฟฟ้าแทั่นพล่งงานจัากนำ�าม่น และ 
บร่ี่ษ่ทั่ Li-Cycle ท่ั่�ใชี�เทั่คโนโลย่่ Veolia Water ซึึ่�งเป็็น      
การี่สิ่ก่ดีแร่ี่โคบอลต์และน่กเก่ลดี�วย่การี่รี่ะเหย่และการี่ทั่ำาให�
เป็็นคร่ี่สิ่ต่ล (Crystallization) อย่่างไรี่ก็ตาม บร่ี่ษ่ทั่เหล่าน่�ก็
ย่่งไม่สิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ไดี�มาก และผู้ลผู้ล่ตจัาก                                                         
การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลส่ิ่วนใหญ่่จัะต�องส่ิ่งออกไป็ผู้ล่ตเป็็นแบตเตอร่ี่�
ร่ี่ไซึ่เค่ลย่่งจ่ันและเกาหล่ใต� เน่�องจัากสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา                     
ย่่งไม่ม่บร่ี่ษ่ทั่ผู้้�ผู้ล่ตและป็รี่ะกอบแบตเตอร่ี่�เพ่ย่งพอเช่ีนก่น 
สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาจึังต�องพ่ฒนาอ่กหลาย่ข่�นเพ่�อวงจัรี่เศรี่ษฐก่จั
หมุนเว่ย่นของแบตเตอร่ี่�ท่ั่�สิ่มบ้รี่ณ์

2. การส่ำงออกข่ยะแบตเตอร่�จัากสำหรัฐอเมริกาไปยังเม็กซิโก แลื่ะเอเช่้ย

   สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กานำาเข�าแบตเตอร่ี่�ถึืงรี่�อย่ละ 99 จัากป็รี่ะเทั่ศ    
ผู้้�ผู้ล่ตแบตเตอร่ี่�ท่ั่�สิ่ำาค่ญ่ในเอเช่ีย่ ไดี�แก่ จ่ันและเกาหล่ใต� 
และย่่งไม่สิ่ามารี่ถืสิ่รี่�างอุตสิ่าหกรี่รี่มร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�
ภาย่ในป็รี่ะเทั่ศไดี�เพ่ย่งพอก่บป็ร่ี่มาณขย่ะแบตเตอร่ี่�ภาย่ใน
ป็รี่ะเทั่ศ เน่�องจัากไม่ม่กฎหมาย่ควบคุมการี่จ่ัดีเก็บขย่ะ
แบตเตอร่ี่�หร่ี่อการี่ส่ิ่งเสิ่ร่ี่มการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลอย่่างเป็็นแบบแผู้นใน
รี่ะด่ีบร่ี่ฐบาลกลาง ขย่ะแบตเตอร่ี่�จัำานวนมากจึังตกค�างอย่้่ใน
คร่ี่วเร่ี่อนหร่ี่อถ้ืกส่ิ่งออกไป็กำาจ่ัดีหร่ี่อร่ี่ไซึ่เค่ลในต่างป็รี่ะเทั่ศ 

   ใน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) แบตเตอร่ี่�ชีน่ดีตะก่�ว–กรี่ดี 
ในสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาถ้ืกส่ิ่งออกไป็ย่่งเม็กซ่ึ่โก เพ่�อนำาไป็ร่ี่ไซึ่เค่ล 
แต่เน่�องจัากรี่ะเบ่ย่บเร่ี่�องมาตรี่ฐานแรี่งงาน และมาตรี่ฐานของ
สิ่ถืานท่ั่�ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ของเม็กซ่ึ่โกย่่งไม่ไดี�มาตรี่ฐาน ส่ิ่งผู้ล
ให�เก่ดีผู้ลกรี่ะทั่บทั่างส่ิ่�งแวดีล�อมและสิ่าธิารี่ณสุิ่ขต่อป็รี่ะชีาชีน
ในพ่�นท่ั่�ร่ี่ไซึ่เค่ล จัากการี่ท่ั่�โรี่งงานร่ี่ไซึ่เค่ลป็ล่อย่ละอองสิ่ารี่พ่ษ
ตะก่�วเป็็นจัำานวนมาก และแรี่งงานในอุตสิ่าหกรี่รี่มด่ีงกล่าว
ม่สิ่ารี่พ่ษตะก่�วตกค�างในเล่อดีมากกว่า 5 เท่ั่าของป็ร่ี่มาณ      
สิ่ารี่ตกค�างในแรี่งงานในสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา2 

2“Exporting Hazards: U.S. Shipments of Used Lead Batteries to Mexico 
Take Advantage of Lax Environmental and Worker Health Regulations,” 
OK International, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Is-
sues/ToxicWaste/RightToInformation/OccupationalKnowledgeInternational2.
pdf. 
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  จัากเสิ่�นทั่างการี่ขนส่ิ่งขย่ะแบตเตอร่ี่�ของ EU และ
สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา ส่ิ่งเกตไดี�ว่าม่ป็ลาย่ทั่างอย่้่ท่ั่�จ่ันและเกาหล่ใต�
เป็็นหล่ก โดีย่ใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ม่การี่ร่ี่ไซึ่เค่ล
แบตเตอร่ี่�ท่ั่�งส่ิ่�น 97,000 ต่น ซึึ่�งในจัำานวนน่� 67,000 ต่น ไดี�
ร่ี่บการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลท่ั่�จ่ัน และอ่ก 18,000 ต่น ไดี�ร่ี่บการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลท่ั่�
เกาหล่ใต� และม่การี่คาดีการี่ณ์ว่าภาย่ใน พ.ศ. 2568 (2025) 
ม้ลค่าของตลาดีแบตเตอร่ี่�ร่ี่ไซึ่เค่ลของจ่ันจัะม่มากถึืง 3,590 ล�านย้่โรี่ 

   เหตุผู้ลท่ั่�ทั่ำาให�จ่ันและเกาหล่ใต�ม่อุตสิ่าหกรี่รี่มร่ี่ไซึ่เค่ล
แบตเตอร่ี่�ขนาดีใหญ่่ ค่อการี่ท่ั่�ผู้้�ป็รี่ะกอบการี่สิ่ามารี่ถืเข�าถึืง
ขย่ะแบตเตอร่ี่�จัากตลาดีภาย่ในป็รี่ะเทั่ศในป็ร่ี่มาณท่ั่�มาก 
และท่ั่�งสิ่องป็รี่ะเทั่ศม่อุตสิ่าหกรี่รี่มการี่ผู้ล่ตแบตเตอร่ี่�ของ
ตนเองอย่้่แล�ว ทั่ำาให�ม่ความต�องการี่แร่ี่ท่ั่�ไดี�จัากการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลอย่้่
ตลอดีเวลา จึังสิ่ามารี่ถืสิ่รี่�างเศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่นของแบตเตอร่ี่�
อย่่างสิ่มบ้รี่ณ์ โดีย่ความครี่บวงจัรี่ของการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�
เช่ีนน่� ทั่ำาให�ม่การี่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�ตามมาจัากภ้ม่ภาค
อ่�น ๆ ท่ั่�วโลก

เสิ่�นทั่างท่ั่�ย่่งดีำาเน่นอย่้่
เสิ่�นทั่างท่ั่�ย่กเล่กไป็แล�ว

3. ศูนย์กลื่างการร่ไซเคิลื่ข่ยะแบตเตอร่�
     ท่ี่�จ่ันแลื่ะเกาหล่ื่ใต้

 ต่�งแต่ พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) จ่ันนำาเข�าขย่ะ
แบตเตอร่ี่�ท่ั่�หมดีอายุ่การี่ใชี�งานแล�วจัากท่ั่�วโลกเป็็นจัำานวน
มาก หล่งจัากท่ั่�รี่าคาแร่ี่โคบอลต์และล่เท่ั่�ย่มท่ั่�จัำาเป็็นสิ่ำาหร่ี่บ
การี่ผู้ล่ตแบตเตอร่ี่� LIB เพ่�มส้ิ่งขึ�นกว่ารี่�อย่ละ 40 ตาม              
ความต�องการี่ของตลาดีรี่ถืย่นต์ EV ร่ี่ฐบาลจ่ันจึังห่นมาให�
ความสิ่น่บสิ่นุนอุตสิ่าหกรี่รี่มร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ท่ั่�จัะช่ีวย่ลดี
ต�นทุั่นการี่ผู้ล่ตรี่ถืย่นต์ EV ไดี�ป็รี่ะมาณรี่�อย่ละ 20 ท่ั่�งน่� จ่ัน
ย่่งคงพึ�งพาขย่ะแบตเตอร่ี่�จัากตลาดีภาย่ในป็รี่ะเทั่ศ โดีย่จ่ัน
เป็็นตลาดีแบตเตอร่ี่�ท่ั่�ใหญ่่ท่ั่�สุิ่ดีในโลก และม่รี่ะบบการี่จ่ัดีเก็บ
แบตเตอร่ี่�ท่ั่�หมดีอายุ่การี่ใชี�งานแล�วอย่่างเป็็นรี่ะบบ อ่กท่ั่�งม่
การี่ใชี�เทั่คโนโลย่่ AI มาต่ดีตามข�อม้ลการี่ใชี�งานของแบตเตอร่ี่� 
ท่ั่�ทั่ำาให�ขย่ะแบตเตอร่ี่�ส่ิ่วนใหญ่่ถ้ืกส่ิ่งไป็ร่ี่ไซึ่เค่ล

     อย่่างไรี่ก็ตาม จ่ันไดี�ป็รี่ะกาศการี่ห�ามนำาเข�าขย่ะทุั่ก
ชีน่ดีตามนโย่บาย่การี่พ่ฒนาส่ิ่เข่ย่วท่ั่�เร่ี่�มม่ผู้ลบ่งค่บใชี�ต่�งแต่                 
พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) หล่งเป็็นป็รี่ะเทั่ศท่ั่�นำาเข�าขย่ะม้ลฝัอย่
และขย่ะอุตสิ่าหกรี่รี่มมากท่ั่�สุิ่ดีในโลกมาตลอดีหลาย่ปี็ 
กฎหมาย่ด่ีงกล่าวจึังม่ผู้ลให�จ่ันไม่สิ่ามารี่ถืนำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่� 
และกรี่ะตุ�นการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ภาย่ในป็รี่ะเทั่ศเป็็น
หล่กแทั่น เสิ่�นทั่างการี่ขนส่ิ่งขย่ะแบตเตอร่ี่�โดีย่เฉพาะจัาก
สิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาและ EU จึังต�องเป็ล่�ย่นท่ั่ศทั่างไป็ย่่งป็ลาย่ทั่าง
อ่�นท่ั่�ม่ท่ั่�งข่ดีความสิ่ามารี่ถืทั่างเทั่คโนโลย่่ ต�นทุั่นดี�านแรี่งงาน 
และต�นทุั่นการี่ขนส่ิ่งใกล�เค่ย่งก่บจ่ัน

EU

USA
China

Australia

ROK

Japan

Mexico
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   ในขณะเด่ีย่วก่น เกาหล่ใต�ร่ี่บนำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�จัาก
ต่างป็รี่ะเทั่ศเป็็นหล่ก ซึึ่�งม่กม่ต�นทั่างจัากป็รี่ะเทั่ศอ่�น ๆ 
ในเอเช่ีย่ ออสิ่เตรี่เล่ย่ ยุ่โรี่ป็ และอเมร่ี่กาเหน่อ ซึึ่�งใน                   
พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ม่การี่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�จัาก EU 

และสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาป็รี่ะมาณรี่�อย่ละ 703 และม่นำาเข�าจัากญ่่�ปุ็�น
ป็รี่ะมาณ 38,954 ต่น นอกจัากน่� เกาหล่ใต�ย่่งนำาเข�าขย่ะ
แบตเตอร่ี่�จัากป็รี่ะเทั่ศท่ั่�ม่อุตสิ่าหกรี่รี่มค่ดีแย่กขย่ะแบตเตอร่ี่� 
เช่ีน เม็กซ่ึ่โก ซึึ่�งการี่นำาเข�าร้ี่ป็แบบน่�ช่ีวย่ลดีต�นทุั่นการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล 
และลดีต�นทุั่นการี่ขนส่ิ่งไดี�มากเช่ีนเด่ีย่วก่น ท่ั่�งน่� อุตสิ่าหกรี่รี่ม
ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ในเกาหล่ใต�ป็รี่ะสิ่บความสิ่ำาเร็ี่จัเป็็น                                                        
อย่่างมาก จันสิ่ามารี่ถืผู้ล่ตแร่ี่เหล็กป็รี่ะมาณรี่�อย่ละ 22 ของ
ความต�องการี่ในป็รี่ะเทั่ศต่�งแต่ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)
    

    
  อ่นเด่ีย่เป็็นอ่กหนึ�งป็รี่ะเทั่ศท่ั่�เป็็นผู้้�นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�        
รี่าย่ใหญ่่ของโลก โดีย่เน�นการี่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�ชีน่ดี    
ตะก่�ว–กรี่ดี และเศษแบตเตอร่ี่�ชีน่ดีอ่�น ๆ (Battery Scrap) 
เพ่�อการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล ท่ั่�งน่� ตลาดีการี่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�ของ
อ่นเด่ีย่ม่การี่ขย่าย่ต่วหลาย่เท่ั่าต่วในช่ีวง พ.ศ. 2563 – 2564           
(ค.ศ. 2020 – 2021) ท่ั่�ม่ม้ลค่าการี่นำาเข�า 893 ล�านดีอลลาร์ี่สิ่หร่ี่ฐ ฯ 
ซึึ่�งเพ่�มขึ�นมากจัากม้ลค่าการี่นำาเข�าใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
ท่ั่�ม่เพ่ย่ง 106 ล�านดีอลลาร์ี่สิ่หร่ี่ฐ ฯ

3Nicole DiGiose, “South Koreans are Making Money from Pulling Rare 
Battery Materials from Recycled Tech,” Electronic Product, Accessed 25 
Augusy 2022, https://www.electronicproducts.com/south-koreans-are-mak-
ing-money-from-pulling-rare-battery-materials-from-recycled-tech/.

4. เส้ำนที่างการส่ำงออกข่ยะแบตเตอร่�
    ไปยังอินเด่ย

USA

EU

Thailand
Malaysia
Singapore

India

Mauritius

 การี่ขย่าย่ต่วด่ีงกล่าวเป็็นผู้ลมาจัากการี่เป็ล่�ย่นเสิ่�นทั่าง
ของส่ิ่นค�าจัากจ่ันมาย่่งอ่นเด่ีย่ หล่งจัากท่ั่�จ่ันม่กฎหมาย่ห�าม
การี่นำาเข�าขย่ะทุั่กชีน่ดี อ่นเด่ีย่ท่ั่�ม่ตลาดีภาย่ในขนาดีใหญ่่และ
ม่คุณสิ่มบ่ต่ดี�านแรี่งงานท่ั่�คล�าย่คลึงก่บจ่ันจึังเป็็นทั่างเล่อกท่ั่�ด่ี
ของผู้้�ส่ิ่งออก ในช่ีวงเวลาด่ีงกล่าวอ่นเด่ีย่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�
จัากสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา EU มาเลเซ่ึ่ย่ ส่ิ่งคโป็ร์ี่ ไทั่ย่ โดีย่ม่การี่นำาเข�า
จัากสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กามากท่ั่�สุิ่ดีค่ดีเป็็นรี่�อย่ละ 11.91 และท่ั่�น่าสิ่นใจั
ค่อม่การี่นำาเข�าจัากมอร่ี่เช่ีย่สิ่เพ่�มขึ�นมากถึืงรี่�อย่ละ 2600 ซึึ่�ง                      
คาดีว่าเป็็นการี่ส่ิ่งออกซึ่ำ�า (Re - export) หล่งจัากท่ั่�มอร่ี่เช่ีย่สิ่
นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�มาจัากป็รี่ะเทั่ศอ่�น ๆ  ไดี�แก่ จ่ันและฝัร่ี่�งเศสิ่ 

   ในการี่น่� ร่ี่ฐบาลอ่นเด่ีย่ม่การี่ส่ิ่งเสิ่ร่ี่มการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะ
แบตเตอร่ี่�อย่่างต่อเน่�อง โดีย่ม่การี่ออกกฎรี่ะเบ่ย่บดี�าน              
การี่จ่ัดีการี่ขย่ะแบตเตอร่ี่�ฉบ่บใหม่ใน พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)          
ท่ั่�ไดี�เพ่�มกฎรี่ะเบ่ย่บเก่�ย่วก่บแบตเตอร่ี่�ชีน่ดี LIB ตามการี่เต่บโต
ของตลาดีรี่ถืย่นต์ EV และต่�งเป้็าหมาย่ในการี่สิ่รี่�างเศรี่ษฐก่จั
หมุนเว่ย่นภาย่ในป็รี่ะเทั่ศอย่่างสิ่มบ้รี่ณ์เช่ีนก่น นอกจัากน่� 
อ่นเด่ีย่ย่่งม่บร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ขนาดีใหญ่่ ค่อ บร่ี่ษ่ทั่ 
Attero Recycling Pvt ท่ั่�ม่การี่ลงทุั่นขย่าย่ก่จัการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล
แบตเตอร่ี่� LIB เพ่�อให�สิ่ามารี่ถืสิ่ก่ดีแร่ี่ท่ั่�ม่ความจัำาเป็็นต่อ
อุตสิ่าหกรี่รี่ม EV ให�ไดี�อย่่างน�อย่รี่�อย่ละ 15 ของความต�องการี่
ในตลาดีโลกภาย่ใน พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) อ่นเด่ีย่จึังเป็็นท่ั่�
จ่ับตาในฐานะแหล่งร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่� LIB ท่ั่�สิ่ำาค่ญ่ของโลก
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    ถึืงแม�ว่าป็รี่ะเทั่ศต่าง ๆ จัะพย่าย่ามสิ่รี่�างรี่ะบบเศรี่ษฐก่จั
หมุนเว่ย่นของขย่ะแบตเตอร่ี่�ภาย่ในป็รี่ะเทั่ศของตนเอง
อย่่างครี่บวงจัรี่ แต่ป็ฏ่ิเสิ่ธิไม่ไดี�ว่าขย่ะแบตเตอร่ี่�ส่ิ่วนใหญ่่
ย่่งม่การี่ขนสิ่่งข�ามพรี่มแดีนเพ่�อนำาไป็ร่ี่ไซึ่เค่ลหร่ี่อกำาจ่ัดี
ในต่างป็รี่ะเทั่ศด่ีงข�อม้ลท่ั่�นำาเสิ่นอในสิ่่วนก่อนหน�าน่�               
ดี�วย่ป็ร่ี่มาณการี่ขนสิ่่งมหาศาลท่ั่�ม่ม้ลค่าทั่างเศรี่ษฐก่จั          
เพ่�มส้ิ่งขึ�นอย่่างต่อเน่�อง ล่กษณะเฉพาะเร่ี่�องความป็ลอดีภ่ย่ 
และความเสิ่่�ย่งต่อการี่ล่กลอบขนสิ่่งแบบผู่้ดีกฎหมาย่ 
ศุลกากรี่จัึงให�ความสิ่ำาค่ญ่ต่อการี่ตรี่วจัสิ่อบการี่นำาเข�า
และส่ิ่งออกขย่ะแบตเตอร่ี่�เป็็นอย่่างมาก เพ่�อท่ั่�งอำานวย่                                               
ความสิ่ะดีวกทั่างการี่ค�าและร่ี่กษาความม่�นคงในรี่ะบบห่วงโซ่ึ่
อุป็ทั่านโลก โดีย่สิ่อดีคล�องก่บข�อม้ลเร่ี่�องเสิ่�นทั่างการี่ขนส่ิ่ง
ขย่ะแบตเตอร่ี่� จัะขอนำาเสิ่นอพ่ธ่ิการี่ศุลกากรี่ของขย่ะแบตเตอร่ี่�
ในป็รี่ะเทั่ศต่าง ๆ ท่ั่�สิ่อดีคล�องก่บข�อม้ลเร่ี่�องเสิ่�นทั่างการี่ขนส่ิ่ง
ขย่ะแบตเตอร่ี่�ด่ีงน่�

  การี่ส่ิ่งออกขย่ะแบตเตอร่ี่�ออกนอก EU ต�องดีำาเน่นการี่
ภาย่ใต�กฎหมาย่ Waste shipment Regulation (WSR) 

โดีย่กำาหนดีให�ผู้้�ส่ิ่งออกต�องย่่�นขออนุญ่าตการี่ส่ิ่งออกจัาก
หน่วย่งานศุลกากรี่หร่ี่อหน่วย่งานท่ั่�ม่อำานาจัในร่ี่ฐสิ่มาช่ีกน่�น ๆ   
ล่วงหน�าก่อนการี่สิ่่งออก ซึ่ึ�งเอกสิ่ารี่ด่ีงกล่าวจัะรี่วบรี่วม
ข�อม้ลความพรี่�อมดี�านการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลของป็รี่ะเทั่ศป็ลาย่ทั่าง 
โดีย่ต�องแสิ่ดีงให�เห็นว่าป็รี่ะเทั่ศป็ลาย่ทั่างสิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ล
ไดี�ในมาตรี่ฐานท่ั่�ด่ีกว่าหร่ี่อเท่ั่ย่บเท่ั่ามาตรี่ฐานการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล
ใน EU นอกจัากน่�  EU ย่่งจ่ัดีทั่ำารี่าย่ช่ี�อป็รี่ะเทั่ศท่ั่�สิ่าม               
ท่ั่�ไดี�ร่ี่บอนุญ่าตให�นำาเข�าขย่ะจัาก EU ท่ั่�ไดี�ร่ี่บการี่ตรี่วจั
สิ่อบจัาก EU แล�วว่าสิ่ามารี่ถืบำาบ่ดีและร่ี่ไซึ่เค่ลของเส่ิ่ย่ไดี�       
อย่่างเหมาะสิ่ม และหากการี่ขนย่�าย่ของเส่ิ่ย่ไม่สิ่ามารี่ถื    
เก่ดีขึ�นไดี�อย่่างสิ่มบ้รี่ณ์หร่ี่อถ้ืกป็ฏิ่เสิ่ธิการี่นำาเข�าในป็รี่ะเทั่ศ
ป็ลาย่ทั่าง ป็รี่ะเทั่ศใน EU จัะต�องร่ี่บเอาขย่ะเหล่าน่�น                                               
กล่บค่นมาอย่่างไม่ม่เง่�อนไข ตามรี่ะเบ่ย่บเร่ี่�อง Take–back 

Regulations1

1สิ่ามารี่ถือ่านข�อม้ลเก่�ย่วก่บกฎหมาย่ WSR ไดี�ในจัดีหมาย่ข่าว CPMU New     
 ฉบ่บเด่ีอนม่ถุืนาย่น พ.ศ. 2565

1. พิุ่ธ่ิการส่ำงออกข่ยะแบตเตอร่�เพืุ่�อการร่ไซเคิลื่
    ข่อง EU
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  การี่ส่ิ่งออกขย่ะแบตเตอร่ี่�ของสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กาจัะต�อง     
ดีำาเน่นการี่ภาย่ใต�กฎหมาย่ RCRA ซึึ่�งม่การี่แย่กพ่ธ่ิการี่
ศุลกากรี่เฉพาะสิ่ำาหร่ี่บแบตเตอร่ี่�ชีน่ดีตะก่�ว-กรี่ดีท่ั่�ใชี�แล�ว 
(Spent Lead-Acid Batteries: SLABs) แต่ย่่งไม่ม่                                                    
พ่ธ่ิการี่เฉพาะสิ่ำาหร่ี่บแบตเตอร่ี่�ชีน่ดี LIB ท่ั่�ใชี�ในอตุสิ่าหกรี่รี่ม
รี่ถืย่นต์ EV จึังทั่ำาให�แบตเตอร่ี่�ชีน่ดีด่ีงกล่าวต�องป็ฏ่ิบ่ต่ตาม
พ่ธ่ิการี่สิ่ำาหร่ี่บขย่ะเพ่�อการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลท่ั่�วไป็ (Universal Waste) 

    สิ่ำาหร่ี่บขย่ะ SLABs ถ่ือเป็็นขย่ะอ่นตรี่าย่ตามอนุส่ิ่ญ่ญ่า
บาเซึ่ลว่าดี�วย่การี่ควบคุมการี่เคล่�อนย่�าย่ข�ามแดีนของ       
ของเส่ิ่ย่อ่นตรี่าย่และการี่กำาจ่ัดี (Basel Convention)                    
ซึึ่�งผู้้�ส่ิ่งออกจัะต�องย่่�นขออนุญ่าตการี่ส่ิ่งออกต่อ สิ่ำาน่กงาน
ป็กป้็องส่ิ่�งแวดีล�อม (Environmental Protection Agency) 

โดีย่ไม่สิ่ามารี่ถืส่ิ่งออกไป็ย่่งป็รี่ะเทั่ศท่ั่�ไม่ไดี�เป็็นสิ่มาช่ีก
องค์การี่เพ่�อความร่ี่วมม่อทั่างเศรี่ษฐก่จัและการี่พ่ฒนา  
(OECD)2 ท่ั่�งน่� หากเป็็นการี่สิ่่งออกไป็ย่่งป็รี่ะเทั่ศสิ่มาช่ีก 
OECD ขย่ะเหล่าน่�จัะอย่้่ภาย่ใต�มาตรี่การี่ควบคุมบ่ญ่ช่ี         
ของเส่ิ่ย่ส่ิ่อำาพ่น (Amber List)3 

2อนึ�ง เม็กซ่ึ่โกและเกาหล่ใต�เป็็นสิ่มาช่ีก OECD จึังสิ่ามารี่ถืส่ิ่งออกขย่ะ SLABs ไป็
ย่่งสิ่องป็รี่ะเทั่ศน่�ไดี�
3สิ่ามารี่ถือ่านข�อม้ลเก่�ย่วก่บการี่ควบคุมการี่ขนข�าย่ของเส่ิ่ย่ไดี�ในจัดีหมาย่ข่าว 
CPMU New ฉบ่บเด่ีอนม่ถุืนาย่น พ.ศ. 2565

© Innovation News Network

   สิ่ำาหร่ี่บพ่ธ่ิการี่ของขย่ะ Universal Waste จัะแตกต่างก่น
ขึ�นอย่้่ก่บป็ร่ี่มาณของขย่ะ โดีย่หากม่นำ�าหน่กน�อย่กวา่ 5,000 
ก่โลกร่ี่ม จัะถ่ือเป็็นการี่ส่ิ่งออกขนาดีเล็ก และหากม่นำ�าหน่ก
มากกว่า 5,000 ก่โลกร่ี่ม จัะถ่ือเป็็นการี่ส่ิ่งออกขนาดีใหญ่่                                                    
ซึึ่�งการี่ส่ิ่งออกขนาดีใหญ่่จัะม่รี่ะเบ่ย่บการี่ส่ิ่งออกท่ั่�ซ่ึ่บซึ่�อนกว่า 
ท่ั่�งน่� ผู้้�ส่ิ่งออกในท่ั่�งสิ่องกรี่ณ่ไม่สิ่ามารี่ถืเก็บขย่ะแบตเตอร่ี่�
ไว�เก่น 1 ปี็ เว�นแต่ม่เหตุจัำาเป็็นเพ่�อการี่บำาบ่ดีหร่ี่อร่ี่ไซึ่เค่ล     
ขย่ะแบตเตอร่ี่�เหล่าน่�น และผู้้�ส่ิ่งออกต�องส่ิ่งรี่าย่งานสิ่รุี่ป็   
การี่ส่ิ่งออกภาย่ในว่นท่ั่� 1 ม่นาคม เป็็นป็รี่ะจัำาทุั่กปี็

 

2. พิุ่ธ่ิการส่ำงออกข่ยะแบตเตอร่�ข่องสำหรัฐอเมริกา 

© wirestock, Freepik
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3. พิุ่ธ่ิการนำาเข้่าข่ยะแบตเตอร่�ข่องเกาหล่ื่ใต้

   เกาหล่ใต�เป็็นสิ่มาช่ีกของอนุส่ิ่ญ่ญ่าบาเซึ่ลและเป็็น
สิ่มาช่ีกของกลุ่มป็รี่ะเทั่ศ OECD ท่ั่�ทั่ำาให�ป็รี่ะเทั่ศสิ่มาช่ีก
อนุส่ิ่ญ่ญ่าบาเซึ่ลและป็รี่ะเทั่ศสิ่มาช่ีก OECD สิ่ามารี่ถืสิ่่ง
ของเส่ิ่ย่อ่นตรี่าย่อ่นรี่วมไป็ถึืงขย่ะแบตเตอร่ี่�ไป็ย่่งเกาหล่ใต�ไดี� 
ต่อมา เกาหล่ใต�ไดี�ร่ี่บความน่ย่มให�เป็็นสิ่ถืานท่ั่�ร่ี่ไซึ่เค่ล
ขย่ะแบตเตอร่ี่�มากขึ�นอย่่างต่อเน่�อง การี่ล่บลอบนำาเข�า          
ขย่ะแบตเตอร่ี่�อย่่างผู่้ดีกฎหมาย่จัึงม่จัำานวนเพ่�มมากขึ�น  
ตามไป็ดี�วย่ ในการี่น่� ศุลกากรี่เกาหล่ใต�จึังไดี�กำาหนดี
พ่ธ่ิการี่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่� ให�ผู้้�นำาเข�าต�องขอใบอนุญ่าต
นำาเข�าจัากกรี่ะทั่รี่วงส่ิ่�งแวดีล�อมเกาหล่ใต�ก่อนการี่นำาเข�า                   
ซึึ่�งจัะพ่จัารี่ณาการี่ให�ใบอนุญ่าตในกรี่ณ่ท่ั่�การี่นำาเข�าน่�นม่                     
ใบอนุญ่าตส่ิ่งออกจัากป็รี่ะเทั่ศต�นทั่างกำาก่บมาเท่ั่าน่�น                               
ความซ่ึ่บซึ่�อนของการี่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�มาในเกาหล่ใต� 
จึังขึ�นอย่้่ก่บความซ่ึ่บซึ่�อนในการี่ไดี�ใบอนุญ่าตสิ่่งออกจัาก
ป็รี่ะเทั่ศต�นทั่างดี�วย่
      อนึ�ง เกาหล่ใต� ม่แผู้นย่กเล่กการี่นำาเข�าขย่ะอตุสิ่าหกรี่รี่ม 
เช่ีน ขย่ะพลาสิ่ต่ก ขย่ะผู้สิ่ม กรี่ะดีาษ ข่�เถื�าถ่ืานห่น (Coal 

Ash) ภาย่ใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดีย่เรี่่�มรี่ะง่บ
การี่นำาเข�าขย่ะกรี่ะดีาษ ขย่ะพลาสิ่ต่ก และขย่ะไฟเบอร์ี่
ใน พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2022) โดีย่แผู้นด่ีงกล่าวกำาหนดี
ขึ�นเพ่�อส่ิ่งเสิ่ร่ี่มการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะภาย่ในป็รี่ะเทั่ศและลดี                     
ความเส่ิ่�ย่งเร่ี่�องส่ิ่�งแวดีล�อมจัากขย่ะท่ั่�นำาเข�าจัากต่างป็รี่ะเทั่ศ                                                   
อย่่างไรี่ก็ตาม ขย่ะแบตเตอร่ี่� ขย่ะอ่เล็กทั่รี่อน่กส์ิ่ และ
ขย่ะจัำาพวกโลหะ จัะไม่ไดี�ร่ี่บผู้ลกรี่ะทั่บจัากแผู้นด่ีงกล่าว 
เน่�องจัากย่่งม่ความสิ่ำาค่ญ่อย่่างย่่�งต่ออุตสิ่าหกรี่รี่มร่ี่ไซึ่เค่ล
ในป็รี่ะเทั่ศ และว่ตถุืด่ีบจัากขย่ะภาย่ในป็รี่ะเทั่ศเพ่ย่ง         
อย่่างเด่ีย่วน่�นไม่เพ่ย่งพอต่อการี่ผู้ล่ตขนาดีใหญ่่

© Daniel Bernard, Unsplash

4. พิุ่ธ่ิการนำาเข้่าข่ยะแบตเตอร่�ข่องอินเด่ย

  ในปั็จัจุับ่นผู้้�ป็รี่ะกอบการี่ทั่่�ต�องการี่นำาเข�าขย่ะแบตเตอร่ี่�
มาย่่งอ่นเด่ีย่จัะต�องขอใบอนุญ่าตการี่นำาเข�าจัากสิ่ำาน่กงาน
ควบคุมมลพ่ษ (State Pollution Board) ซึึ่�งจัะต�องย่่�น
ผู่้านบร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ลท่ั่�ไดี�ร่ี่บการี่อนุญ่าตเท่ั่าน่�น ซึึ่�งสิ่ำาน่กงาน ฯ 
จัะพ่จัารี่ณาจัากแหล่งท่ั่�มาของขย่ะแบตเตอร่ี่� ใบอนุญ่าต        
ส่ิ่งออกจัากป็รี่ะเทั่ศต�นทั่าง ความน่าเช่ี�อถือ่ของบร่ี่ษ่ทั่ร่ี่ไซึ่เค่ล
และแนวทั่างการี่ขนส่ิ่งท่ั่�ต�องม่มาตรี่ฐานและป็ลอดีภ่ย่                                                     
หล่งจัากไดี�ร่ี่บใบอนุญ่าตแล�ว ผู้้�นำาเข�าจัะต�องทั่ำารี่าย่การี่   
นำาเข�าและผู้ลป็รี่ะกอบการี่ เพ่�อรี่าย่งานต่อหน่วย่งานของร่ี่ฐ
เป็็นป็รี่ะจัำาทุั่กปี็ 
    นอกจัากน่� ผู้้�นำาเข�าย่่งม่หน�าท่ั่�กำาก่บมาตรี่ฐานการี่ขนส่ิ่ง
ของขย่ะแบตเตอร่ี่�หล่งการี่นำาเข�าให�ไป็ถึืงย่่งสิ่ถืานท่ั่�ร่ี่ไซึ่เค่ล
โดีย่ไม่สิ่รี่�างอ่นตรี่าย่ต่อส่ิ่งคมและส่ิ่�งแวดีล�อม ท่ั่�งย่่งต�อง
ทั่ำาโครี่งการี่รี่ณรี่งค์สิ่รี่�างความตรี่ะหน่กร้ี่�ถึืงอ่นตรี่าย่ของ
สิ่ารี่ตะก่�วและสิ่ารี่พ่ษจัากขย่ะแบตเตอร่ี่�ในส่ิ่�อหลากหลาย่
ช่ีองทั่างอก่ดี�วย่

© Naveed Ahmed, Unsplash
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สำรุปแนวที่างส่ำงเสำริมสำรุปแนวที่างส่ำงเสำริม
การร่ไซเคิลื่แบตเตอร่�ข่องศุลื่กากรการร่ไซเคิลื่แบตเตอร่�ข่องศุลื่กากร

© vectorjuice, Freepik

   ถึืงแม�ว่าแนวทั่างท่ั่�ด่ีท่ั่�สุิ่ดีต่อการี่สิ่รี่�างเศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่นของแบตเตอร่ี่�ค่อการี่ท่ั่�ทุั่กป็รี่ะเทั่ศ
ม่รี่ะบบร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�เป็็นของตนเอง เพ่�อช่ีวย่ป็รี่ะหย่่ดีพล่งงานและชี่วย่ลดีต�นทุั่นใน      
การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลจัากค่าใชี�จ่ัาย่จัากการี่ขนส่ิ่ง แต่ในปั็จัจุับ่น ป็ฏ่ิเสิ่ธิไม่ไดี�ว่าทุั่กป็รี่ะเทั่ศม่ความพรี่�อม
ท่ั่�จัะสิ่รี่�างรี่ะบบการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ของตนเอง ซึึ่�งสิ่วนทั่างก่บป็ร่ี่มาณขย่ะแบตเตอร่ี่�ใน          
คร่ี่วเร่ี่อนและในอุตสิ่าหกรี่รี่มทั่่�เพ่�มขึ�นอย่่างต่อเน่�อง ป็รี่ากฏิการี่ณ์ท่ั่�ขย่ะเพ่�อการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลกลาย่
มาเป็็นส่ิ่นค�า (Traded Goods) ในรี่ะด่ีบรี่ะหว่างป็รี่ะเทั่ศจึังเก่ดีขึ�นอย่่างเล่�ย่งไม่ไดี� ในการี่น่� 
ศุลกากรี่ในฐานะหน่วย่งานท่ั่�ด้ีแลการี่เข�า – ออก ของส่ิ่นค�าข�ามพรี่มแดีน สิ่ามารี่ถืช่ีวย่ส่ิ่งเสิ่ร่ี่ม
การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ดี�วย่ว่ธ่ิการี่ด่ีงต่อไป็น่�
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    ปั็ญ่หาท่ั่�สิ่ำาค่ญ่ของการี่ตรี่วจัสิ่อบขย่ะแบตเตอร่ี่�ขาเข�าและขาออกของศุลกากรี่ค่อ
การี่ท่ั่�ศุลกากรี่ไม่สิ่ามารี่ถืป็รี่ะสิ่านงานก่บหน่วย่งานควบคุมดี�านส่ิ่�งแวดีล�อมไดี�อย่่างม่
ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพ เน่�องจัากศุลกากรี่ป็ฏ่ิบ่ต่งานตามรี่ะบบฮาร์ี่โมไนซ์ึ่ (Harmonizes System: 

HS) ท่ั่�พ่ฒนาโดีย่องค์การี่ศุลกากรี่โลก (World Customs Organization: WCO) เน�น
อธ่ิบาย่ล่กษณะและส่ิ่วนป็รี่ะกอบของส่ิ่นค�า ในขณะท่ั่�หน่วย่งานดี�านส่ิ่�งแวดีล�อมจัะ
ยึ่ดีแผู้นป็ฏ่ิบ่ต่งานตามอนุส่ิ่ญ่ญ่าบาเซึ่ลท่ั่�เน�นไป็ท่ั่�ล่กษณะการี่กำาจ่ัดีของเส่ิ่ย่ จึังเป็็น
อุป็สิ่รี่รี่คต่อการี่ทั่ำางานของศุลกากรี่ โดีย่เฉพาะเม่�อไม่ม่รี่ห่สิ่พ่ก่ดี HS เฉพาะสิ่ำาหร่ี่บ
ขย่ะแบตเตอร่ี่�และขย่ะอ่เล็กทั่รี่อน่กส์ิ่ชีน่ดีอ่�น ๆ (E - waste) ท่ั่�สิ่อดีคล�องก่บบ่ญ่ช่ี
ขย่ะอน่ตรี่าย่ของอนุส่ิ่ญ่ญ่าบาเซึ่ล

 ในการี่น่� WCO ไดี�ร่ี่วมก่นแก�ปั็ญ่หาด่ีงกล่าวก่บสิ่ำาน่กงานเลขาธ่ิการี่อนุส่ิ่ญ่ญ่า
บาเซึ่ล โดีย่ไดี�เผู้ย่แพรี่่แนวทั่างการี่แย่กความแตกต่างรี่ะหว่างส่ิ่นค�าท่ั่�ม่ล่กษณะ           
เป็็นขย่ะและส่ิ่นค�าท่ั่�ไม่เป็็นขย่ะ เอกสิ่ารี่คำาแนะนำาเร่ี่�องการี่ขนย่�าย่ขย่ะ E – waste 
และเอกสิ่ารี่แนะนำาการี่บ่งค่บใชี�กฎหมาย่ท่ั่�เก่�ย่วข�องก่บการี่ขนย่�าย่ของเส่ิ่ย่ข�ามพรี่มแดีน
ของศุลกากรี่ นอกจัากน่� ย่่งไดี�แก�ไขรี่ะบบ HS ฉบ่บปี็ พ.ศ. 2564 (HS 2022) ให�ม่
รี่ห่สิ่สิ่ำาหร่ี่บขย่ะอ่เล็กทั่รี่อน่กส์ิ่เพ่�อการี่นำาไป็บำาบ่ดีหร่ี่อร่ี่ไซึ่เค่ลอ่นขึ�นต�นดี�วย่รี่ห่สิ่พ่ก่ดี 
85.49 เพ่�ออำานวย่ความสิ่ะดีวกต่อการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลข�ามพรี่มแดีนให�ไดี�มากท่ั่�สุิ่ดี และเพ่�อช่ีวย่
ตรี่วจัการี่ล่กลอบขนย่�าย่ขย่ะอเ่ล็กทั่รี่อน่กส์ิ่ไป็ทั่ำาลาย่แบบผู่้ดีกฎหมาย่ในเวลาเด่ีย่วก่น 
ด่ีงน่�น รี่ะบบ HS 2022 จึังถ่ือเป็็นรี่ะบบ HS ท่ั่�เน�นป็รี่ะเด็ีนเร่ี่�องส่ิ่�งแวดีล�อมมากท่ั่�สุิ่ดี         
เท่ั่าท่ั่�เคย่ม่มา (The Greenest HS)    

1. การสำร้างระบบฮาร์โมไนซ์ส่ำเข่่ยว (Green HS) 
    สำำาหรับข่ยะแบตเตอร่�
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   ในปั็จัจุับ่น เร่ี่�มม่การี่วางแผู้นให�ส่ิ่นค�าแบตเตอร่ี่�ชีน่ดีต่าง ๆ ม่ Battery Passport ท่ั่�บ่นทึั่ก
ข�อม้ลร้ี่ป็แบบอ่เล็กทั่รี่อน่กส์ิ่ของการี่ผู้ล่ต การี่ขนส่ิ่ง และข�อม้ลการี่ใชี�งานของแบตเตอร่ี่�น่�น ๆ   
ในป็รี่ะเทั่ศสิ่มาช่ีก EU และม่แนวโน�มท่ั่�จัะขย่าย่การี่ใชี�งานไป็ย่่งแบตเตอร่ี่�ท่ั่�ผู้ล่ตในตลาดีอ่�น ๆ 
ท่ั่�วโลก ศุลกากรี่จึังสิ่ามารี่ถืพ่ฒนารี่ะบบตรี่วจัป็ลอ่ย่ส่ิ่นค�าของตนเองให�รี่องร่ี่บข�อม้ลของ Battery 

Passport โดีย่ป็รี่ะมวลจัำานวนของแบตเตอร่ี่�ท่ั่�เข�ามาในป็รี่ะเทั่ศรี่วมก่นก่บข�อม้ลการี่หมดีอายุ่    
การี่ใชี�งานของแบตเตอร่ี่�เหลา่น่�น เพ่�อให�สิ่ามารี่ถืทั่รี่าบจัำานวนขย่ะแบตเตอร่ี่�ท่ั่�ม่อย่้่ในป็รี่ะเทั่ศและ
กำาหนดีเป้็าหมาย่การี่จ่ัดีเก็บขย่ะแบตเตอร่ี่�เพ่�อนำาไป็ร่ี่ไซึ่เค่ลไดี�อย่่างแม่นย่ำา

   เหตุผู้ลหนึ�งท่ั่�ทั่ำาให�การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�ในป็รี่ะเทั่ศต่าง ๆ ไม่สิ่ามารี่ถืเก่ดีขึ�น               
ไดี�อย่่างสิ่มบ้รี่ณ์ค่อการี่ท่ั่�แร่ี่ท่ั่�สิ่ก่ดีไดี�จัากการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลน่�นไม่เป็็นท่ั่�ต�องการี่ของตลาดี กฎหมาย่        
ในหลาย่ป็รี่ะเทั่ศจึังเร่ี่�มม่การี่รี่ะบุให�ส่ิ่นค�าในอุตสิ่าหกรี่รี่มแบตเตอร่ี่�และรี่ถืย่นต์ม่การี่ใชี�ว่สิ่ดุีและ
แร่ี่ท่ั่�ไดี�จัากการี่ร่ี่ไซึ่เค่ลในส่ิ่ดีส่ิ่วนท่ั่�กำาหนดี เพ่�อกรี่ะตุ�นให�เก่ดีความต�องการี่ในตลาดี (Demand) 

ของแร่ี่ท่ั่�ไดี�จัากการี่ร่ี่ไซึ่เค่ล ในการี่น่� ศุลกากรี่สิ่ามารี่ถือำานวย่ความสิ่ะดีวกในการี่ตรี่วจัป็ล่อย่
ส่ิ่นค�าท่ั่�ม่ล่กษณะด่ีงกล่าว ดี�วย่การี่ลดีหร่ี่อย่กเว�นอากรี่ขาเข�า และการี่ให�ส่ิ่ทั่ธิ่ป็รี่ะโย่ชีน์อ่�น ๆ 
แก่ผู้้�ป็รี่ะกอบการี่ เพ่�อช่ีวย่เพ่�มความต�องการี่ของส่ิ่นค�าจัากอุตสิ่าหกรี่รี่มร่ี่ไซึ่เค่ลในห่วงโซ่ึ่อุป็ทั่านโลก
ในอ่กช่ีองทั่างหนึ�ง

© Vectorjuice, Freepik

2. การพัุ่ฒนาระบบตรวจัปล่ื่อยที่างศุลื่กากร
    ให้รองรับ Battery Passport

3. การอำานวยความสำะดวกต่อสิำนค้าท่ี่�ผู้ลิื่ตมาจัากวัสำดุร่ไซเคิลื่
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ข้่อสำรุป     

   แบตเตอร่ี่�เป็็นส่ิ่นค�าท่ั่�จัำาเป็็นต่อการี่สิ่รี่�างรี่ะบบเศรี่ษฐก่จัท่ั่�เป็็นม่ตรี่ก่บ                                                                              
ส่ิ่� งแวดีล�อม แต่เ ม่� อหมดีอายุ่การี่ใชี� ง านแล� ว แบตเตอร่ี่�ควรี่ไดี�ร่ี่บ                                    
การี่จ่ัดีเก็บและร่ี่ไซึ่เค่ลอย่่างเหมาะสิ่ม เพ่�อให�เก่ดีเศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่นและ         
การี่ใชี�ทั่ร่ี่พย่ากรี่ธิรี่รี่มชีาต่อย่่างย่่�งย่่น  อย่่างไรี่ก็ตาม การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�เป็็น
อุตสิ่าหกรี่รี่มท่ั่�ไม่เพ่ย่งอาศ่ย่แต่เพ่ย่งความก�าวหน�าทั่างเทั่คโนโลย่่และแรี่งงาน
เท่ั่าน่�น แต่ย่่งต�องอาศ่ย่รี่ะบบการี่ขนย่�าย่ข�ามพรี่มแดีนท่ั่�สิ่ะดีวกและไดี�มาตรี่ฐาน 
เพรี่าะม่เพ่ย่งไม่ก่�ป็รี่ะเทั่ศท่ั่�สิ่ามารี่ถืร่ี่ไซึ่เค่ลแบตเตอร่ี่�ไดี�อย่่างม่ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพ 
ศุลกากรี่จึังต�องพ่ฒนาท่ั่�งรี่ะบบ HS รี่ะบบการี่ตรี่วจัป็ล่อย่ และมาตรี่การี่จ้ังใจัอ่�น ๆ 
เพ่�อส่ิ่งเสิ่ร่ี่มให�ม่การี่ร่ี่ไซึ่เค่ลขย่ะแบตเตอร่ี่�และร่ี่วมสิ่รี่�างเศรี่ษฐก่จัหมุนเว่ย่น    
ในห่วงโซ่ึ่อุป็ทั่านโลกต่อไป็

© Vectorjuice, Freepik
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อ่�างอิ่ง

Marianne Kettunen, Susanna Gionfra, and Misty Monteville. “EU Circular Economy and Trade: 
 Improving Policy Coherencefor Sustainable Development.” Institute for European 
 Environmental Policy (2019). 
WCO. “Shining a Light on Dangerous Commodities.” Accessed 25 August 2022. https://mag.wcoomd.
 org/magazine/wco-news-91-february-2020/shining-a-light-on-dangerous-commodities/.
WCO. “Recent Developments Under the Basel Convention and the Role of Customs in its 
 Enforcement.” Accessed 25 August 2022. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/
 pdf/topics/facilitation/ressources/permanent-technical-committee/225-226/itemxiiib_sdg_ba
 sel-convention-sec_enonly.pdf?la=en.
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

EU ปรึะก�ศุพิิธ่ีก�รึศุุลก�กรึใหม่สำำ�หรัึบก�รึขนัส่ำงสิำนัค้�เข้�ที่�งอ�ก�ศุ 
เริึ�มบังคับใช้ ม่นั�คม 2566 

     ต่�งแต่ว่นท่ั่� 1 ม่นาคม 2566 (ค.ศ. 2023) ผู้้�ป็รี่ะกอบการี่ท่ั่�ต�องขนส่ิ่งส่ิ่นค�าเข�ามาใน EU รี่าชีอาณาจ่ักรี่นอร์ี่เวย์่ 
และสิ่มาพ่นธิร่ี่ฐสิ่ว่สิ่ จัะต�องป็ฏ่ิบ่ต่ตามพ่ธ่ิการี่ศุลกากรี่ใหม่ท่ั่�กำาหนดีขึ�นตามโครี่งการี่ร่ี่กษาความป็ลอดีภ่ย่ก่อน             
ส่ิ่นค�ามาถึืง (Import Control System 2: ICS2) ในรี่ะย่ะท่ั่� 2 (Release 2)

       ในการี่น่� บร่ี่ษ่ทั่ต่วแทั่นผู้้�ส่ิ่งออกและผู้้�นำาเข�าส่ิ่นค�า (Freight Forwarder) บร่ี่ษ่ทั่การี่บ่น (Air Carrier) และบร่ี่ษ่ทั่
ขนส่ิ่งพ่สิ่ดุีข�ามป็รี่ะเทั่ศ (Express Courier Services) จัะต�องย่่�นข�อม้ลดี�านความป็ลอดีภ่ย่ของส่ิ่นค�าผู่้านรี่ะบบ ICS2 

Shared Trader Interface - Shared Trader Portal (STI-STP) ก่อนการี่ลำาเล่ย่งส่ิ่นค�าขึ�นอากาศย่าน (Pre-loading) 
และก่อนท่ั่�ส่ิ่นค�าจัะมาถึืง EU (Pre-arrival) พ่ธ่ิการี่ศุลกากรี่ใหม่น่�จัะช่ีวย่ให�เจั�าหน�าท่ั่�สิ่ามารี่ถืป็รี่ะเม่นความเส่ิ่�ย่งของ
ส่ิ่นค�าไดี�อย่่างม่ป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพ และช่ีวย่อำานวย่ความสิ่ะดีวกให�แก่ผู้้�ป็รี่ะกอบการี่เม่�อส่ิ่นค�ามาถึืง เน่�องจัากสิ่ามารี่ถืร่ี่บ   
การี่ตรี่วจัป็ล่อย่ส่ิ่นค�าไดี�รี่วดีเร็ี่วย่่�งขึ�น  

       ถึืงแม�ว่าโครี่งการี่ ICS2 ย่่งไม่ม่ผู้ลบ่งค่บใชี�ในปี็ 2565 (ค.ศ. 2022) คณะกรี่รี่มาธ่ิการี่ยุ่โรี่ป็ไดี�กำาช่ีบ
ให�ผู้้�ป็รี่ะกอบการี่ท่ั่�เก่�ย่วข�องเตร่ี่ย่มการี่ให�พรี่�อมก่บรี่ะบบใหม่ และออกข�อบ่งค่บให�ผู้้�ป็รี่ะกอบการี่ลงทั่ะเบ่ย่น
และทั่ดีลองใชี�รี่ะบบ STI-STP ล่วงหน�า (Conformance testing environment) ในช่ีวงเด่ีอนกรี่กฎาคม 2565 
(ค.ศ.2022) - กุมภาพ่นธ์ิ 2566 (ค.ศ.2023) เพ่�อทั่ดีสิ่อบป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพการี่ส่ิ่�อสิ่ารี่รี่ะหว่างผู้้�ป็รี่ะกอบการี่และเจั�าหน�าท่ั่�
ศุลกากรี่ผู่้านรี่ะบบด่ีงกล่าวก่อนการี่บ่งค่บใชี�จัร่ี่ง

© Frachtbox
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อ่�างอ่ิง

European Commission. “New requirements for inbound air shipments to the EU.” https://taxationcustoms.ec.europa.
 eu/.../new-requirements.... Accessed 10 August 2022.

   อนึ�ง โครี่งการี่ ICS2 ม่จุัดีป็รี่ะสิ่งค์เพ่�อเสิ่ร่ี่มป็รี่ะส่ิ่ทั่ธ่ิภาพของศุลกากรี่ในการี่รี่ะบุส่ิ่นค�าท่ั่�ม่ความเส่ิ่�ย่งส้ิ่ง        
อน่จัำาเป็็นต�องร่ี่บการี่ตรี่วจัสิ่อบต่�งแต่ช่ีวงแรี่กเร่ี่�มของการี่ขนส่ิ่ง (Early Intervention) และช่ีวย่อำานวย่ความสิ่ะดีวก
ต่อการี่ขนส่ิ่งส่ิ่นค�าท่ั่�ถ้ืกกฎหมาย่ โดีย่แบ่งออกเป็็นท่ั่�งหมดี 3 รี่ะย่ะ ซึึ่�งในรี่ะย่ะท่ั่� 2 เน�นวางรี่ะบบการี่ตรี่วจัสิ่อบ
ส่ิ่นค�าเข�าทั่างอากาศ ก่อนขย่าย่รี่ะบบให�ครี่อบคลุมส่ิ่นค�าเข�าทั่างทั่ะเล แม่นำ�า ถืนน และรี่างรี่ถืไฟ ในรี่ะย่ะท่ั่� 3 ท่ั่�
จัะบ่งค่บใชี�ต่�งแต่ว่นท่ั่� 1 ม่นาคม 2567 (ค.ศ. 2024)

     ผู้้�ท่ั่�สิ่นใจัสิ่ามารี่ถือ่านข�อม้ลเพ่�มเต่มเก่�ย่วก่บโครี่งการี่ ICS2 ไดี�ท่ั่� https://bit.ly/3SHzuLi
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ศุุลก�กรึสำเปนัและศุุลก�กรึโมร็ึอกโกเติร่ึยมจัดตัิ�งสำำ�นัักง�นัศุุลก�กรึร่ึวิม 
ณ เขติปกครึองตินัเองเซวิติ� (Ceuta)

    รี่าชีอาณาจ่ักรี่สิ่เป็นและรี่าชีอาณาจ่ักรี่โมร็ี่อกโกม่ความตกลงให�จ่ัดีต่�งสิ่ำาน่กงานศุลกากรี่ร่ี่วม (Joint Commercial 
Customs Office) ณ เม่องตารี่าฮาล (Tarajal) เขตป็กครี่องตนเองเซึ่วตา (Ceuta) ซึึ่�งต่�งอย่้่บร่ี่เวณพรี่มแดีนสิ่เป็นและ
โมร็ี่อกโก หล่งม่ข�อตกลงฟ้�นความส่ิ่มพ่นธ์ิทั่างการี่ท้ั่ตในรี่ะหว่างการี่เย่่อนโมร็ี่อกโกของนาย่กร่ี่ฐมนตร่ี่ Pedro Sanchez 
เม่�อเด่ีอนเมษาย่น พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

    สิ่ำาน่กงานด่ีงกล่าว ม่จุัดีป็รี่ะสิ่งค์เพ่�ออำานวย่ความสิ่ะดีวกและควบคุมการี่ขนย่�าย่ส่ิ่นค�ารี่ะหว่างสิ่เป็นและโมร็ี่อกโก    
ท่ั่�ส่ิ่วนใหญ่่เป็็นส่ิ่นค�าโภคภ่ณฑ์์สิ่ดี (Fresh commodity) และเพ่�อป้็องก่นการี่ล่กลอบขนย่�าย่ส่ิ่นค�าผู่้ดีกฎหมาย่           
ถึืงแม�ว่าจัะย่่งไม่ม่การี่ป็รี่ะกาศชีว่งเวลาการี่เปิ็ดีสิ่ำาน่กงานด่ีงกล่าวท่ั่�แน่ช่ีดี ศุลกากรี่สิ่เป็นไดี�ย่่นย่่นว่าจัะดีำาเน่นการี่ก่อสิ่รี่�าง
และจ่ัดีหาเจั�าหน�าท่ั่�ให�สิ่ามารี่ถืเปิ็ดีทั่ำาการี่โดีย่เร็ี่วท่ั่�สุิ่ดี 

   อนึ�ง ร่ี่ฐบาลโมร็ี่อกโกป็รี่ะกาศย่กเล่กความส่ิ่มพ่นธ์ิทั่างศุลกากรี่ก่บสิ่เป็นในบร่ี่เวณเขตป็กครี่องตนเองเซึ่วตาและ      
เมล่ย่า (Melilla) ต่�งแต่ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) หล่งพบว่าม่สิ่ารี่เสิ่พต่ดีและส่ิ่นค�าผู่้ดีกฎหมาย่อ่�น ๆ จัากสิ่เป็น        
จัำานวนมากถ้ืกล่กลอบนำาเข�ามาย่่งเขตป็กครี่องตนเองท่ั่�งสิ่อง นอกจัากน่� ความส่ิ่มพ่นธ์ิทั่างการี่ท้ั่ตรี่ะหว่างท่ั่�งสิ่องป็รี่ะเทั่ศ
ก็ตกอย่้่ในสิ่ภาวะท่ั่�ไม่ม่�นคงน่ก หล่งสิ่เป็นไดี�ให�ท่ั่�พำาน่กแก่นาย่ Brahim Ghali ผู้้�นำากลุ่ม Polisario Front ซึึ่�งเป็็น     
กลุ่มต่ดีอาวุธิท่ั่�ต�องการี่แย่กแคว�นทั่างตอนใต�ของโมร็ี่อกโกให�เป็็นอ่สิ่รี่ะ เม่�อเด่ีอนเมษาย่น พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)
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     การี่จ่ัดีต่�งสิ่ำาน่กงานศุลกากรี่ร่ี่วมแห่งน่� เป็็นผู้ลมาจัากการี่ฟ้�นความส่ิ่มพ่นธ์ิทั่างการี่ท้ั่ตเม่�อเด่ีอนเมษาย่น พ.ศ. 2565 
(ค.ศ. 2022) และการี่ป็รี่ะทั่�วงของกลุ่มแรี่งงานและผู้้�ค�าให�เปิ็ดีจุัดีเช่ี�อมพรี่มแดีนรี่ะหว่างสิ่องป็รี่ะเทั่ศ หล่งการี่ปิ็ดี
พรี่มแดีนและการี่ต่ดีความส่ิ่มพ่นธ์ิดี�านศุลกากรี่ ทั่ำาให�การี่ค�าในบร่ี่เวณพรี่มแดีนด่ีงกล่าวหยุ่ดีชีะง่กและเก่ดีการี่ล่กลอบ
ขนส่ิ่นค�าอย่้่เป็็นรี่ะย่ะ ๆ  ท่ั่�งน่� ศุลกากรี่ท่ั่�งสิ่องป็รี่ะเทั่ศย่่งคงต�องพ่ฒนาแนวทั่างเพ่�อแก�ไขปั็ญ่หาการี่ล่กลอบขนย่�าย่ส่ิ่นค�า                                                        
ผู่้ดีกฎหมาย่ในบร่ี่เวณด่ีงกล่าวท่ั่�งทั่างบกและทั่างทั่ะเลต่อไป็
   

อ่�างอิ่ง
Aya Benazizi. “Morocco, Spain to Establish ‘Regional’ Commercial Customs for Tarajal, Ceuta.” Morocco World News. https://www.
 moroccoworldnews.com/2022/08/350809/morocco-spain-to-establish-regional-commercial-customs-for-tarajal-ceuta?fb
 clid=IwAR0MioCI6Dmu2DJhBXqNfm7iqxOknWCNtieZ4D6wbli4r983EdFAMYdlKTc. Accessed 10 August 2022.
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ยอดก�รึลักลอบขนัย้�ยอ�วุิธีปืนัจ�กสำหรัึฐอเมริึก�ไปยังเฮติิ 
และปรึะเที่ศุแถบแคริึบเบ่ยนัพุ่ิงสูำง

      เม่�อว่นท่ั่� 17 ส่ิ่งหาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) กรี่ะทั่รี่วงความม่�นคงแห่งมาตุภ้ม่ของสิ่หร่ี่ฐอเมร่ี่กา รี่าย่งานว่าม่การี่ล่กลอบ
ขนย่�าย่อาวุธิป้็นแบบผู่้ดีกฎหมาย่ไป็ย่่งสิ่าธิารี่ณร่ี่ฐเฮต่ และป็รี่ะเทั่ศอ่�น ๆ ในแถืบทั่ะเลแคร่ี่บเบ่ย่นพุ่งส้ิ่งในช่ีวงหลาย่เด่ีอน                                                                                                            
ท่ั่�ผู่้านมา ซึึ่�งเช่ี�อว่าเป็็นส่ิ่วนหนึ�งของขบวนการี่ค�าอาวุธิให�แก่กลุ่มอ่นธิพาล ท่ั่�กำาล่งสิ่รี่�างความรุี่นแรี่งหลาย่กรี่ณ่ในพ่�นท่ั่�ด่ีงกล่าว 

    เจั�าหน�าท่ั่�สิ่หร่ี่ฐ ฯ รี่าย่งานว่าอาวุธิป้็นท่ั่�ถ้ืกล่กลอบขนย่�าย่เหล่าน่� ม่ส่ิ่วนเก่�ย่วข�องก่บเหตุการี่ณ์ป็ะทั่ะก่นของกลุ่มอ่นธิพาล 
ณ ใจักลางเม่อง Port-au-Prince เม่�อเด่ีอนกรี่กฎาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ท่ั่�ส่ิ่งผู้ลให�ป็รี่ะชีาชีนเส่ิ่ย่ช่ีว่ตมากกว่า 100 รี่าย่ 
และเหตุการี่ณ์กรี่าดีย่่งอ่�น ๆ ในเคร่ี่อร่ี่ฐบาฮามาสิ่และจัาเมกา

    ท่ั่�งน่� อาวุธิป้็นท่ั่�ตรี่วจัยึ่ดีมาไดี�ส่ิ่วนใหญ่่เป็็นแบบกึ�งอ่ตโนม่ต่ (Semi-automatic firearms) หลาย่ชีน่ดี ซึึ่�งหนึ�งในน่�นค่อ
ป้็นไรี่เฟิลซุ่ึ่มย่่ง (Sniper rifle) ม่แหล่งท่ั่�มาจัากการี่ซ่ึ่�อของพลเม่องท่ั่�อ�างว่าจัะนำาอาวุธิไป็ใชี�เป็็นการี่ส่ิ่วนต่วก่อนล่กลอบขนย่�าย่
ออกนอกป็รี่ะเทั่ศ ในการี่น่� กรี่ะทั่รี่วงความม่�นคง ฯ ไดี�ป็รี่ะกาศว่าจัะเร่ี่งย่กรี่ะด่ีบการี่ป้็องก่นและป็รี่าบป็รี่ามขบวนการี่ล่กลอบ
ค�าอาวุธิด่ีงกล่าวร่ี่วมก่บหน่วย่ย่ามฝัั�ง (Coast guard) และศุลกากรี่โดีย่เร็ี่วท่ั่�สุิ่ดี

    อนึ�ง อาวุธิป้็นถ่ือเป็็นส่ิ่นค�าต�องกำาก่ดีของสิ่หร่ี่ฐ ฯ ท่ั่�ต�องไดี�ร่ี่บใบอนุญ่าตจัากหน่วย่งานร่ี่ฐก่อนการี่ส่ิ่งออก แต่สิ่หร่ี่ฐ ฯ 
ไดี�ออกมาตรี่การี่ห�ามค�าอาวุธิก่บเฮต่ (Arms embargo) มาต่�งแต่ช่ีวงทั่ศวรี่รี่ษ 1990 ซึึ่�งย่่งคงม่ผู้ลบ่งค่บใชี�จันมาถึืงปั็จัจุับ่น     
แม�จัะม่การี่ย่กเว�นบางป็รี่ะการี่ให�แก่กองกำาล่งความม่�นคงแห่งชีาต่เฮต่แล�วก็ตาม 

© Reuters

อ่�างอิ่ง

Reuters. “U.S. Reports Spike in Weapons Smuggling to Haiti and the Caribbean.” https://www.fijitimes.com/u-s-reports-
 spike-in-weapons-smuggling-to-haiti-and-the-caribbean/. Accessed 25 August 2022.
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ศุุลก�กรึจ่นัปรึะก�ศุลดพิิธ่ีก�รึผูู้้โดยสำ�รึข�เข้�
ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับ Covid-19

     เม่�อว่นท่ั่� 26 ส่ิ่งหาคม พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ศุลกากรี่สิ่าธิารี่ณร่ี่ฐป็รี่ะชีาชีนจ่ันป็รี่ะกาศลดีพ่ธ่ิการี่ศุลกากรี่ของผู้้�โดีย่  
ท่ั่�เก่�ย่วข�องก่บการี่แพร่ี่รี่ะบาดีของโรี่คต่ดีเช่ี�อไวร่ี่สิ่โคโรี่นา (Covid-19) บางป็รี่ะการี่ เพ่�ออำานวย่ความสิ่ะดีวกให�แก่ผู้้�โดีย่สิ่ารี่ 
ถึืงแม�ว่าข�อกำาหนดีเร่ี่�องการี่ก่กต่วและการี่ส่ิ่งเอกสิ่ารี่ล่วงหน�าก่อนการี่เด่ีนทั่างย่่งคงเด่ีม

    ในการี่น่� ศุลกากรี่จ่ันไดี�ป็รี่ะกาศย่กเล่กข�อกำาหนดีให�ผู้้�โดีย่สิ่ารี่ต�องแสิ่ดีงผู้ลการี่ตรี่วจัหาเช่ี�อ ช่ีวงเวลาการี่ต่ดีเช่ี�อ          
ในอด่ีต และว่นท่ั่�ของการี่ไดี�ร่ี่บว่คซ่ึ่นต่อเจั�าหน�าท่ั่�เม่�อเด่ีนทั่างมาถึืงจ่ัน โดีย่ไดี�เน�นย่ำ�าว่ามาตรี่การี่ด่ีงกล่าวไม่ไดี�แสิ่ดีงถึืง      
การี่ลดีความเข�มงวดีของการี่ควบคุมการี่แพร่ี่รี่ะบาดีภาย่ในจ่ันแต่อย่่างใดี 

    อนึ�ง ผู้้�โดีย่สิ่ารี่ท่ั่�ป็รี่ะสิ่งค์จัะเด่ีนทั่างเข�าจ่ัน ย่่งคงต�องรี่าย่งานผู้ลการี่ตรี่วจัหาเช่ี�อและข�อม้ลท่ั่�เก่�ย่วข�องอ่�น ๆ                   
ต่อสิ่ถืานเอกอ่ครี่รี่าชีท้ั่ตจ่ันในพ่�นท่ั่� เพ่�อขอร่ี่บใบร่ี่บรี่องด่ีจ่ัท่ั่ลก่อนการี่เด่ีนทั่าง ท่ั่�งน่� จ่ันไดี�ป็รี่ะกาศลดีรี่ะย่ะเวลาการี่ก่กต่ว 
(Quarantine) ของผู้้�โดีย่สิ่ารี่ จัากเด่ีมท่ั่�กำาหนดีให�ก่กต่ว 14 – 21 ว่น ให�เหล่อ 7 ว่น เม่�อเด่ีอนม่ถุืนาย่น พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

      แม�ว่าจ่ันไดี�ป็รี่ะกาศลดีพ่ธ่ิการี่สิ่ำาหร่ี่บผู้้�โดีย่สิ่ารี่ขาเข�าท่ั่�เก่�ย่วข�องก่บ Covid – 19 ไป็บ�างแล�ว จ่ันก็ย่่งเป็็นป็รี่ะเทั่ศท่ั่�ม่
มาตรี่การี่ควบคุม Covid -19 เข�มงวดีท่ั่�สุิ่ดีในโลก ส่ิ่งผู้ลให�จัำานวนเท่ั่�ย่วบ่นขาเข�าย่่งคงลดีตำ�าเม่�อเท่ั่ย่บก่บจัำานวนเท่ั่�ย่วบ่น
ในช่ีวงก่อนสิ่ถืานการี่ณ์โรี่ครี่ะบาดี

©Reuters

อ่�างอิ่ง

Reuters. “China Customs Drops Some COVID Reporting for International Arrivals; Quarantine Remains.” https://www.
 reuters.com/.../china-customs-drops-some.../. Accessed 28 August 2022.
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึห�รึสำถ�นัเอกอัครึรึ�ชทูี่ติ ณ กรุึงบูค�เรึสำต์ิ 
(ท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย)

   เม่�อว่นท่ั่� 3 ส่ิ่งหาคม 2565 นาย่น่ต่ ว่ทั่ย่าเต็ม อ่ครี่รี่าชีท้ั่ต (ฝั�าย่ศุลกากรี่) นางสิ่าวน่นท์ั่นภ่สิ่ ส่ิ่นจันานุร่ี่กษ์ 
อ่ครี่รี่าชีท้ั่ตท่ั่�ป็รึี่กษา (ฝั�าย่ศุลกากรี่) และนางสิ่าวป็านชีนก ป็รี่ะสิ่งค์น่จัก่จั เลขานุการี่เอก (ฝั�าย่ศุลกากรี่) เข�าร่ี่วม
การี่ป็รี่ะชุีมคณะกรี่รี่มการี่บร่ี่หารี่สิ่ถืานเอกอ่ครี่รี่าชีท้ั่ต ณ กรุี่งบ้คาเรี่สิ่ต์ (ท่ั่มป็รี่ะเทั่ศไทั่ย่) ผู่้านรี่ะบบการี่ป็รี่ะชุีม
ทั่างไกลดี�วย่ว่ด่ีท่ั่ศน์ โดีย่ม่นางสิ่าวดีาว ว่บ้ลย์่พาน่ชี เอกอ่ครี่รี่าชีท้ั่ต ณ กรุี่งบ้คาเรี่สิ่ต์ เป็็นป็รี่ะธิาน 

  ในการี่น่� ท่ั่�ป็รี่ะชุีมฯ ไดี�หาร่ี่อภารี่ก่จัและเป้็าหมาย่ของสิ่ถืานเอกอ่ครี่รี่าชีท้ั่ต ฯ สิ่ถืานการี่ณ์การี่เม่องและ
เศรี่ษฐก่จัของโรี่มาเน่ย่และบ่ลแกเร่ี่ย่ และร่ี่วมแลกเป็ล่�ย่นป็รี่ะเด็ีนท่ั่�ควรี่ผู้ล่กด่ีนในการี่ดีำาเน่นก่จักรี่รี่มในโรี่มาเน่ย่            
และบ่ลแกเร่ี่ย่ 

   ในโอกาสิ่น่� อ่ครี่รี่าชีท้ั่ต (ฝั�าย่ศุลกากรี่) ไดี�รี่าย่งานภารี่ก่จัและแผู้นป็ฎ่บ่ต่งานป็รี่ะจัำาปี็ของสิ่ำาน่กงาน                   
ท่ั่�ป็รึี่กษาการี่ศุลกากรี่ ณ กรุี่งบร่ี่สิ่เซึ่ลส์ิ่ และกล่าวถึืงการี่นำาเสิ่นอข่าวสิ่ารี่ทั่างว่ชีาการี่ดี�านศุลกากรี่ผู่้านจัดีหมาย่ข่าว 
CPMU News รี่วมท่ั่�งการี่ให�ความร่ี่วมม่อก่บสิ่ถืานเอกอ่ครี่รี่าชีท้ั่ตต่าง ๆ  ในการี่เผู้ย่แพร่ี่ความร้ี่�ทั่างศุลกากรี่ให�แก่
น่กเร่ี่ย่น และชีาวไทั่ย่ในต่างแดีน
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พิิธ่ีลงนั�มถวิ�ยพิรึะพิรึชัยมงคล และพิิธ่ีที่ำ�บุญถวิ�ยพิรึะรึ�ชกุศุล 
เน่ั�องในัโอก�สำวัินัเฉลิมพิรึะชนัมพิรึรึษ�

สำมเด็จพิรึะนั�งเจ้�สิำริึกิต์ิ พิรึะบรึมรึ�ชิน่ันั�ถ พิรึะบรึมรึ�ชชนัน่ัพัินัปีหลวิง

    นาย่น่ต่ ว่ทั่ย่าเต็ม อ่ครี่รี่าชีท้ั่ต (ฝั�าย่ศุลกากรี่) นางสิ่าวน่นท์ั่นภ่สิ่ ส่ิ่นจันานุร่ี่กษ์ อ่ครี่รี่าชีท้ั่ตท่ั่�ป็รึี่กษา 
(ฝั�าย่ศุลกากรี่) และนางสิ่าวป็านชีนก ป็รี่ะสิ่งค์น่จัก่จั เลขานุการี่เอก (ฝั�าย่ศุลกากรี่) เข�าร่ี่วมพ่ธ่ิลงนามถืวาย่
พรี่ะพรี่ช่ีย่มงคลและพ่ธ่ิทั่ำาบุญ่ถืวาย่พรี่ะรี่าชีกุศล เน่�องในโอกาสิ่ว่นเฉล่มพรี่ะชีนมพรี่รี่ษาสิ่มเด็ีจัพรี่ะนางเจั�าส่ิ่ร่ี่ก่ต์                    
พรี่ะบรี่มรี่าช่ีน่นาถื พรี่ะบรี่มรี่าชีชีนน่พ่นปี็หลวง ว่นท่ั่� 12 ส่ิ่งหาคม 2565 ณ สิ่ถืานเอกอค่รี่รี่าชีท้ั่ต ณ กรุี่งบร่ี่สิ่เซึ่ลส์ิ่ 
โดีย่ม่นาย่เสิ่ข วรี่รี่ณเมธ่ิ เอกอ่ครี่รี่าชีท้ั่ต ณ กรุี่งบร่ี่สิ่เซึ่ลส์ิ่ เป็็นป็รี่ะธิาน
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