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EU WASTE SHIPMENT 
REGULATION



สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

   ในปััจจุบััน ของเสีียทัั้�งทีั้�เป็ันอนัตรายและไม่่เป็ันอนัตรายมี่จำานวนเพ่ิ่�ม่ม่ากข้�น ตาม่ปัร่ม่าณ
การบัร่โภคของปัระชาชน ถ้ึงแม้่ว่าจะมี่การรณรงค์เร่�องการบัร่โภคอย่างยั�งย่นและมี่กระแสี    
การรักษาส่ี�งแวดล้อม่ม่าแล้วระยะหน้�ง แต่ปัฏ่ิเสีธได้ยากว่าการบัร่โภคทีั้�จะไม่่สีร้างของเสีีย     
เลยนั�น ยังเก่ดข้�นได้ยากในปััจจุบััน ภาคส่ีวนต่าง ๆ จ้งต้องหาว่ธีการจัดการกับัของเสีียเหล่านี�
อย่างยั�งย่น โดยหน้�งในว่ธีการนั�นค่อการส่ีงเสีร่ม่การรีไซเค่ลและการบัำาบััดของเสีียเพ่ิ่�อให้     
ของเสีียสีาม่ารถึนำากลับัม่าใช้ปัระโยชน์ได้อีกครั�ง ดังนั�น การบัำาบััดของเสีียจ้งกลายเป็ัน
อตุสีาหกรรม่ทีั้�มี่ขนาดใหญ่่และได้รับัความ่สีนใจม่ากข้�นเร่�อย ๆ

 อย่างไรก็ตาม่ อตุสีาหกรรม่การบัำาบััดของเสีียนำาม่าซ้�งปัรากฏิการณ์การขนย้ายของเสีีย
ข้าม่พิ่รม่แดน ซ้�งส่ีวนใหญ่่เป็ันการขนย้ายจากกลุ่ม่ปัระเทั้ศพัิ่ฒนาแล้ว เพ่ิ่�อนำาไปักำาจัดหร่อ
บัำาบััดยังปัระเทั้ศกำาลังพัิ่ฒนาทีั้�มี่ต้นทุั้นค่าใช้จ่ายตำ�ากว่า ซ้�งสีหภาพิ่ยุโรปั (European Union: 

EU) เป็ันหน้�งในผู้้้ส่ีงออกของเสีียขนาดใหญ่่ของโลก โดย EU ได้ออกกฎหม่ายควบัคุม่       
การขนย้ายของเสีีย (Waste Shipment Regulation: WSR) เพ่ิ่�อควบัคุม่การขนย้ายของเสีีย
ทัั้�งภายในปัระเทั้ศสีม่าช่กและการส่ีงออกของเสีียไปัยังปัระเทั้ศทีั้�สีาม่ตั�งแต่ปีั 2549 (2006) 

 แม้่ว่า คณะกรรม่าธ่การยุโรปั (European Commission) มี่ความ่เห็นว่ากฎหม่าย
ดังกล่าว ยังไม่่สีาม่ารถึจัดการกับัการขนย้ายของเสีียของผู้้้ปัระกอบัการ EU และยังไม่่สีาม่ารถึ
ควบัคุม่การขนย้ายของเสีียผู่้ดกฎหม่ายได้มี่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่พิ่อ จ้งได้มี่การเสีนอการแก้ไขกฎหม่าย 
WSR ซ้�งมี่แนวทั้างแก้ข้อบักพิ่ร่องดังกล่าว และทีั้�สีำาคัญ่ค่อ มี่การส่ีงเสีร่ม่ให้ผู้้้ปัระกอบัการ EU ทั้ำา   
การบัำาบััดของเสีียภายในภ้ม่่ภาคม่ากกว่าการส่ีงออก เน่�องจากพิ่บัว่าอุตสีาหกรรม่บัำาบััดของเสีีย
สีาม่ารถึสีร้างรายได้และสีร้างงานให้แก่ EU ได้ม่าก

 จดหม่ายข่าว CPMU News ฉบัับันี� จะลงรายละเอยีดในการแก้ไขกฎหม่ายข้างต้น 
เพ่ิ่�อให้ผู้้้ปัระกอบัการ กรม่ศุลกากร และหน่วยงานของไทั้ยอ่�น ๆ มี่ความ่เข้าใจเบ่ั�องต้นและ
เตรียม่พิ่ร้อม่รับัม่่อกับัการเปัลี�ยนแปัลงดังกล่าว โดยจะทั้ำาการอธ่บัายทัั้�งกฎหม่ายทีั้�เกี�ยวข้องกับั
การควบัคุม่การขนย้ายของเสีียใน EU ม้่ลเหตุของการปัรับัแก้กฎหม่าย WSR กลไกใน         
การควบัคุม่การขนย้ายของเสีียแบับัใหม่่ และบัทั้ว่เคราะห์ผู้ลกระทั้บัต่อผู้้้ปัระกอบัการและหน่วยงานไทั้ย

                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม

© Hans Lipa, Unsplash

CPMU
NEWS

Customs  Policy Monitoring  Unit

บรรณาธิิการท่ี่�ปรึกษา 

นั�ยนิัติิ วิิที่ย�เต็ิมิ 
อััครราชทููต (ฝ่่ายศุุลกากร)

นั�งสำ�วินัันัท์ี่นัภััสำ สิำนัจนั�นุัรัึกษ์
อััครราชทููตทู่�ปรึกษา (ฝ่่ายศุุลกากร)

 
นั�งสำ�วิป�นัชนัก ปรึะสำงค์์นิัจกิจ 

เลขานุุการเอัก (ฝ่่ายศุุลกากร) 

กองบรรณาธิิการ 

นั�ยกรึว่ิร์ึ ที่องอินัท่ี่    
เจ้้าหนุ้าทู่�โครงการ Customs Policy 

Monitoring Unit 

จััดที่ำาโดย 

สำำ�นัักง�นัท่ี่�ปรึึกษ�ก�รึศุุลก�กรึ 
ปรึะจำ�สำถุ�นัเอกอัค์รึรึ�ชทูี่ติไที่ย

 ณ กรุึงบรัึสำเซลส์ำ 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 
Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89, 1170 
Watermael-Boitsfort 
Tel. +32 2 660 5759 
Fax. +32 2 675 2649 

http://brussels.customs.go.th 
Email: thaicustoms@thaicustoms.be



สีารบััญ

01
บที่ความประจัำาเดือน

02
รายงานความเคลื่ื �อนไหว

03
ข่่าวกิจักรรมสำำานักงาน 

กฎหมาย Waste Shipment Regulation (WSR)
แลื่ะกฎหมายท่ี่�เก่�ยวกับการข่นย้ายข่องเส่ำยข้่ามพรมแดน
ข่องสำหภาพยุโรป (EU)          1 

มูลื่เหตุุข่องการแก้ไข่กฎหมาย WSR         8 

ผลื่กระที่บข่องการแก้ไข่กฎหมาย WSR 
ตุ่อ EU แลื่ะผลื่กระที่บตุ่อผู้ประกอบการไที่ย                 20

กฎเกณฑ์์ใหม่ด้านการข่นย้ายข่องเส่ำย 
ในกฎหมาย WSR ฉบับแก้ไข่                      12 

ศุุลื่กากรเบลื่เย่ยมเปิดท่ี่�ที่ำาการศุุลื่กากรแห่งใหม่ 
ณ สำถาน่รถไฟ Brussels – Midi 
หวังยกระดับการควบคุมผู้โดยสำาร UK หลัื่ง Brexit      27 

รัสำเซ่ียปิดล้ื่อมที่ะเลื่ดำาแลื่ะท่ี่าเรือยูเครน 
ก่อวิกฤติุที่างอาหารในแอฟริกาแลื่ะตุะวันออกกลื่าง     28 

เลื่ข่าธิิการ WCO เข้่าร่วมการประชุุมหารือ      
ASEAN – WCO ครั�งท่ี่� 11                                              26 

ความตึุงเคร่ยด ณ พรมแดนลิื่ทัี่วเน่ยแลื่ะแคว้นคาลิื่นินกราด
ข่องรัสำเซ่ีย หลัื่งมาตุรการควำ�าบาตุรสิำนค้าจัำาพวกเหล็ื่กกล้ื่า
ข่อง EU ม่ผลื่บังคับใชุ้                                                30 

©  Alfonso Navarro, Unsplash

© Gary Chan , Unsplash

อธิิบด่กรมศุุลื่กากรแลื่ะคณะ ฯ เข้่าร่วมการประชุุมคณะ
มนตุร่ความร่วมมือที่างศุุลื่กากร ครั�งท่ี่� 139/140     34

อัครราชุทูี่ตุ (ฝ่่ายศุุลื่กากร) เข้่าร่วม 
Reception Kiwi Night โดยศุุลื่กากรนิวซ่ีแลื่นด์     33 

พิธ่ิถวายพระพรชัุยมงคลื่แด่สำมเด็จัพระนางเจ้ัาสุำทิี่ดา ฯ 
พระบรมราชิุน่                                                            32 



 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  1

ปีทู่� 7 ฉบับทู่� 5 มิิถุุนุายนุ 2565
CPMU
NEWS

กฎหมาย Waste Shipment Regulationกฎหมาย Waste Shipment Regulation
แลื่ะกฎหมายที่่�เก่�ยวกับการข่นย้ายแลื่ะกฎหมายที่่�เก่�ยวกับการข่นย้าย
ข่องเสำ่ยข่้ามพรมแดนข่อง EUข่องเสำ่ยข่้ามพรมแดนข่อง EU

 
    ในปีั 2561 (2018) มี่การค้าขายของเสีียในตลาดโลกม่ากถ้ึง 
182 ล้านตัน รวม่ม้่ลค่ากว่า 80.5 ล้านย้โร โดยในช่วงทั้ศวรรษ
ทีั้�ผู่้านม่า การค้าของเสีียมี่ปัร่ม่าณเพ่ิ่�ม่ม่ากข้�นอย่างม่าก โดยมี่
ปัร่ม่าณการค้าม่ากทีั้�สุีดในปีั 2554 (2011) ทีั้� 250 ล้านตัน และ
สีหภาพิ่ยุโรปั (European Union: EU) เป็ันตัวแสีดงสีำาคัญ่ของ
การค้าของเสีีย ทัั้�งนี� การขนย้ายของเสีียข้าม่พิ่รม่แดนสีาม่ารถึ
สีร้างความ่เสีี�ยงต่อทัั้�งสุีขภาพิ่ของม่นษุย์และส่ี�งแวดล้อม่หาก
ไม่่ได้รับัการควบัคุม่อย่างเหม่าะสีม่ ในขณะเดียวกัน ของเสีีย
เหล่านี�ก็มี่ม้่ลค่าในเช่งเศรษฐก่จ โดยเฉพิ่าะต่ออตุสีาหกรรม่  
การผู้ล่ตวัตถุึด่บัทั้ดแทั้น (Secondary raw materials) ทีั้�
สีาม่ารถึแทั้นทีั้�หร่อลดการผู้ล่ตวัตถุึด่บัจากแหล่งแร่ธรรม่ชาต่ 
(Primary raw materials) จ้งสีาม่ารถึผู้ลักดัน EU ไปัส่้ีระบับั
เศรษฐก่จหมุ่นเวียน (Circular Economy) ได้อย่างยั�งย่น
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   EU มี่การบัังคบััใช้ม่าตรการควบัคมุ่การขนย้ายของเสีีย
ตั�งแต่ปีั 2527 (1984) โดยได้เข้าเป็ันสีม่าช่กอนุสัีญ่ญ่าบัาเซล                           
ว่าด้วยการควบัคุม่การเคล่�อนย้ายข้าม่แดนของของเสีีย
อนัตรายและการกำาจัดในปีั 2532 (1989) อนุสัีญ่ญ่าดังกล่าวมี่                                                    
จุดปัระสีงค์เพ่ิ่�อแก้ปััญ่หาการขนย้ายของเสีียทีั้�มี่พ่ิ่ษไปัยัง
ปัระเทั้ศกำาลังพัิ่ฒนา อนัก่อให้เก่ดม่ลภาวะในพ่ิ่�นทีั้�และสีร้าง
ผู้ลเสีียต่อระบับัน่เวศของโลก ต่อม่า ในปีั 2535 (1992) EU 
ได้ดำาเน่นงานตาม่ข้อเสีนอแนะขององค์การเพิ่่�อความ่ร่วม่ม่่อ
ทั้างเศรษฐก่จและการพัิ่ฒนา (OECD) ในเร่�องทีั้�เกี�ยวข้องกับั
การขนย้ายของเสีียข้าม่พิ่รม่แดน ดังนั�น ในปีั 2549 (2006) 
EU จ้งต้องออกกฎหม่ายควบัคมุ่การขนย้ายของเสีีย (Waste 

Shipment Regulation: WSR) เพ่ิ่�อตอบัรับัพัิ่นธกรณขีอง       
อนุสัีญ่ญ่าบัาเซล และข้อเสีนอแนะของ OECD ข้างต้น  
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   กฎหม่าย WSR มี่การระบุัแนวทั้างการควบัคุม่การขนย้าย
ของเสีียทีั้�เข้ม่งวดกว่าอนุสัีญ่ญ่าบัาเซลในบัางแง่มุ่ม่ โดยระบัวุ่า 
ปัระเทั้ศสีม่าช่ก EU ต้องรับัปัระกันว่ากระบัวนการขนย้ายและ 
การจัดการของเสีียของตนจะดำาเน่นไปัโดยไม่่สีร้างผู้ลกระทั้บัต่อ
สุีขภาพิ่และส่ี�งแวดล้อม่ และมี่กลไกในการควบัคุม่การนำาเข้าและ                                                          
ส่ีงออกระหว่าง EU และปัระเทั้ศทีั้�สีาม่ ซ้� งจำาแนก
ว่ธีการควบัคุม่ตาม่ลักษณะความ่อันตรายของของเสีีย                             
จุดหม่ายปัลายทั้างของของเสีีย และกระบัวนการบัำาบััดหร่อ                     
การกำาจัด ทัั้�งยังออกข้อห้าม่การขนย้ายของเสีียบัางปัระเภทั้
ไปัยงับัางจุดหม่ายปัลายทั้าง  ตัวอย่างเช่น การห้าม่ส่ีงออก      
ของเสีียอนัตราย (Hazardous Waste) จาก EU ไปัยังปัระเทั้ศ
ทีั้�ไม่่ใช่สีม่าช่กกลุ่ม่ OECD 

    อย่างไรก็ตาม่ กฎหม่าย WSR จำาเป็ันต้องได้รับั          
การแก้ไขเพ่ิ่�อยกระดับัการปักป้ัองธรรม่ชาต่และสีาธารณสุีข
จากการขนย้ายของเสีียข้าม่พิ่รม่แดน และเพิ่่�อตอบัรับัต่อ
แผู้นการปัฏ่ิร้ปัสีีเขียวของ EU (European Green Deal) 
และแผู้นปัฏ่ิบััต่การด้านเศรษฐก่จหมุ่นเวียนของ EU (Circular 

Economy Action Plan) ทีั้�มี่เป้ัาหม่ายอนัเกี�ยวข้องกับัของเสีีย
ดังต่อไปันี�
• การอำานวยความ่สีะดวกการขนย้ายของเสีียเพิ่่�อการใช้ซำ�า 

(Reuse) และการนำากลับัม่าใช้ใหม่่ (Recycle) ภายใน EU

• การรบััปัระกันว่า EU จะไม่่เป็ันผู้้้ส่ีงออกของเสีียไปัยงั
ปัระเทั้ศทีั้�สีาม่

• การแก้ปััญ่หาการขนย้ายของเสีียทีั้�ผู่้ดกฎหม่าย

    นอกจากนี� กฎหม่าย WSR ยังต้องปัรับัแก้ตาม่ยุทั้ธศาสีตร์
อตุสีาหกรรม่ของEU ทีั้�ระบุัว่า การเข้าถ้ึงวัตถุึด่บัอย่างยั�งย่น  
มี่ความ่สีำาคัญ่ทั้างยุทั้ธศาสีตร์และการเปัลี�ยนผู่้านไปัส่้ี                                                
ความ่เป็ันสีีเขียวของ EU แต่ทั้รัพิ่ยากรส่ีวนใหญ่่ทีั้�สีาม่ารถึ     
นำาม่าผู้ล่ตเป็ันวัตถุึด่บัทั้ดแทั้นใน EU ได้ถ้ึกส่ีงออกในร้ปั
ของเสีีย แทั้นทีั้�จะถ้ึกนำาม่าผู้ล่ตเป็ันวัตถุึด่บัทั้ดแทั้นทั้าง
อตุสีาหกรรม่ใน EU

   ทัั้�งนี� เม่่�อวันทีั้� 17 พิ่ฤศจ่กายน 2564 (2021)           
คณะกรรม่าธ่การยุโรปั (European Commission) จ้งได้
เสีนอแก้กฎหม่าย WSR โดยมี่วัตถุึปัระสีงค์ 3 ปัระการหลัก 
ค่อ 1) การเพ่ิ่�ม่ความ่เข้ม่งวดของการส่ีงออกของเสีียออกนอก 
EU 2) การส่ีงเสีร่ม่การรไีซเค่ล ของเสีียภายใน EU และ                                                        
3) การแก้ไขปััญ่หาการขนย้ายของเสีียผู่้ดกฎหม่าย ซ้�งถ่ึอเป็ัน      
การเปัลี�ยนแปัลงทีั้�จะส่ีงผู้ลกระทั้บักับัทัั้�งผู้้้ปัระกอบัการ 
EU และอุตสีาหกรรม่รีไซเค่ลในปัระเทั้ศอ่�น ซ้�งรวม่ถ้ึง      
ปัระเทั้ศไทั้ยด้วย จดหม่ายข่าว CPMU News ฉบัับันี�            
จะลงรายละเอียดในเร่�องการแก้ไขกฎหม่าย WSR เพ่ิ่�อให้
ท่ั้านผู้้้อ่านและผู้้้ปัระกอบัการไทั้ยทีั้�เกี�ยวข้อง ได้รับัทั้ราบั
ข้อม้่ลและเตรียม่พิ่ร้อม่รับัม่่อได้อย่างเหม่าะสีม่

   ในการนี� จะขอเร่�ม่ต้นด้วยการนำาเสีนอระเบัียบัใน           
การควบัคุม่ของเสีีย EU ทัั้�งกฎเกณฑ์์เร่�องการขนย้าย               
ของเสีีย และกฎหม่ายทีั้�เกี�ยวกับัของเสีียปัระเภทั้ทีั้�สีำาคัญ่ อาท่ั้                      
ของเสีียแบัตเตอรี� เพ่ิ่�อให้ได้เข้าใจการเปัลี�ยนแปัลงของกฎหม่าย 
WSR ได้ดีย่�งข้�น จากนั�น จะนำาเสีนอม้่ลเหตุและกฎหม่ายใน        
การควบัคุม่การขนย้ายของเสีียแบับัใหม่่ และจะนำาเสีนอ         
บัทั้ว่เคราะห์ผู้ลกระทั้บัต่อ EU อุตสีาหกรรม่รีไซเค่ลและ                                               
หน่วยงานไทั้ยในลำาดับัต่อไปั

© Vivianne Lemay, Unsplash
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กฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้่องกับการควบคุม
การข่นย้ายข่องเส่ำยข้่ามพรมแดนข่อง EU

   ในปััจจุบััน EU ได้ออกกฎหม่ายทีั้�เกี�ยวข้องกับัการจัดการ
ของเสีียม่าแล้วหลายฉบัับั โดยมี่เน่�อหาครอบัคลุม่การจดัการ
ของเสีียทัั้�วไปั ของเสีียอันตราย และของเสีียทีั้�ต้องได้รับั     
การจัดการแบับัพ่ิ่เศษ โดยกฎหม่ายทีั้�เกี�ยวข้องกับัการขนย้าย
ของเสีียข้าม่พิ่รม่แดน มี่ดังนี�

        1. EU Waste Shipment Regulations1  
   กฎหม่ายควบัคุม่การขนย้ายของเสีียแห่งสีหภาพิ่ยุโรปั 
หร่อ กฎหม่าย WSR เป็ันกฎหม่ายทีั้�บัังคับักับัการขนส่ีง          
ของเสีียภายใน EU ของเสีียทีั้�นำาเข้า/ส่ีงออกจาก EU ของเสีีย
ทีั้�ขนส่ีงระหว่างปัระเทั้ศสีม่าช่กแต่เคล่�อนย้ายผู่้านปัระเทั้ศทีั้�สีาม่      
รวม่ทัั้�งของเสีียทีั้�ขนส่ีงระหว่างปัระเทั้ศทีั้�สีาม่แต่เคล่�อน
ย้ายผู่้านปัระเทั้ศสีม่าช่กโดยจัดตั�งระบับัจัดจำาแนกปัระเภทั้              
ของเสีียและแนวทั้างในการจัดการ 2 ปัระเภทั้ ค่อ 1)ของเสีีย
สีำาหรับัการกำาจัดท่ั้�ง (Final disposal) เช่น การฝัังกลบั                                                
การเผู้า และ 2) ของเสีียสีำาหรบััการนำาม่าบัำาบััด (Recovery) 

เช่น การรีไซเค่ล หร่อว่ธีการอ่�น ๆ เช่น การเผู้าในกรณีทีั้�            
เป็ันไปัตาม่ข้อกำาหนดต่าง ๆ เช่น ข้อกำาหนดด้านพิ่ลังงาน

   ในส่ีวนของเสีียสีำาหรับัการรีไซเค่ล กฎหม่าย WSR แบ่ัง
ปัระเภทั้ตาม่บััญ่ชี ดังนี�

1. บัญชีีขอ่งเสียสีเขียวั (Green List) สีำาหรับัของเสีีย
ไม่่อันตราย ของเสีียปัระเภทั้นี�ต้องมี่เอกสีารการขนส่ีง      
(Movement Document) ทีั้�เป็ันร้ปัแบับัม่าตรฐานกำากับั  
รวม่ทัั้�งสัีญ่ญ่าทีั้�มี่ผู้ลตั�งแต่เร่�ม่ต้นการขนส่ีง ระหว่างผู้้้ทีั้�                                                    
จัดการขนส่ีงและผู้้้รับัส่ีนค้าเพ่ิ่�อนำาม่าบัำาบััดโดยสัีญ่ญ่า
ต้องกำาหนดหน้าทีั้�ให้นำาของเสีียกลับัหากไม่่สีาม่ารถึดำาเน่น       
การบัำาบััดได้ ของเสีียทีั้�อย่้ในบััญ่ชีนี� ได้แก่ ขยะพิ่ลาสีต่ก   
ทีั้�ไม่่มี่สีารปันเป้ั�อน ของเสีียทีั้�มี่โลหะเป็ันองค์ปัระกอบั              
(Metal-bearing wastes) ขยะเซราม่่กส์ี ฯลฯ

1ผู้้้ทีั้�สีนใจ สีาม่ารถึอ่านข้อม้่ลเพ่ิ่�ม่เต่ม่เกี�ยวกับักฎหม่าย WSR ได้ทีั้� จดหม่ายข่าว 
CPMU News  ปีัทีั้� 3 ฉบัับัทีั้� 6 ปัระจำาเด่อนม่่ถุึนายน 2561  
https://bit.ly/3NCtAYo.

2. บัญชีีขอ่งเสียสีอ่ำาพััน (Amber List) สีำาหรับัของเสีีย
อันตราย หร่อของเสีียทีั้�ต้องใช้ว่ธีการเฉพิ่าะในการจัดการ   
ของเสีียปัระเภทั้นี�อย่้ภายใต้ระบับัการแจ้งล่วงหน้า (Prior 
written notification and consent) โดยผู้้้แจ้งต้องขอใบัอนุญ่าต
จากหน่วยงานทีั้�มี่อำานาจของปัระเทั้ศปัลายทั้าง และส่ีงสีำาเนา
คำาร้องไปัยงัหน่วยงานทีั้�มี่อำานาจในปัระเทั้ศทีั้�ส่ีงของเสีียผู่้านแดน 
หร่อปัลายทั้าง โดยหน่วยงานทั้ั�งหม่ดต้องให้ความ่ย่นยอม่
โดยชัดแจ้งหร่อโดยปัร่ยาย

   นอกจากนี� ผู้้้แจ้งต้องทั้ำาสัีญ่ญ่ากับัผู้้้รับั โดยกำาหนดให้  
ผู้้้แจ้งต้องนำาของเสีียกลับั หากการขนส่ีงไม่่สีาม่ารถึกระทั้ำา
จนเสีร็จส่ี�นได้ หร่อขัดต่อกฎหม่าย WSR และผู้้้รับัต้องส่ีง
ใบัรบััรองไปัยงัผู้้้แจ้งว่าของเสีียได้ถ้ึกกำาจัดด้วยว่ธีทีั้�เป็ันม่่ตร
ต่อส่ี�งแวดล้อม่แล้ว 

   อน้�ง ขอ่งเสียในบัญชีีนี�ไม่สามารัถส่งอ่อ่กไปปรัะเท่ศ

ที่�ไม่ใช่ีสมาชิีก OECD2  โดยของเสีียทีั้�อย่้ในบััญ่ชีนี� ได้แก่  
ของเสีียโลหะทีั้�มี่แม่กนีเซียม่หร่อวาเนเดยีม่เป็ันองค์ปัระกอบั 
ขยะพิ่ลาสีต่กทีั้�มี่สีารปันเป้ั�อน ฯลฯ 

2ปััจจุบััน OECD ปัระกอบัไปัด้วยสีม่าช่กทัั้�งส่ี�น 30 ปัระเทั้ศ ซ้�งส่ีวนใหญ่่มี่
สีถึานะเป็ันสีม่าช่ก EU หร่ออย่้ในภ้ม่่ภาคยุโรปั โดยปัระเทั้ศไม่่ได้เป็ันสีม่าช่ก 
OECD เพีิ่ยงแต่มี่สีถึานะผู้้้สัีงเกตุการณ์เท่ั้านั�น

© Xopolin, Ouch!
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   2.1 ลำ�ดัับชั�นัของของเส่ำย (Waste Hierarchy)

  หลักการนี�เปั็นหลักการพิ่่�นฐานของการจัดการของเสีียใน 
EU ทั้ี�วางลำาดบััความ่สีำาคญั่ว่าการจดัการของเสีียร้ปัแบับัใด
ควรได้รบััการสีนับัสีนนุเป็ันอนัดบััแรก โดยได้แบ่ังลำาดบััขั�น
ไว้ 5 ขั�นเรียงลำาดับัตาม่ความ่สีำาคัญ่ค่อ
 

1) ก�รึป้องกันัก�รึเกิดัของเส่ำย (Prevention) 

   ถ่ึอเป็ันแนวทั้างทีั้�ควรได้รับัการสีนับัสีนุนม่ากทีั้�สุีด 
เน่�องจากจะไม่่ทั้ำาให้เก่ดปััจจัยปััญ่หาตั�งแต่แรกเร่�ม่ EU 
จ้งควรสี่งเสีร่ม่ผู้ล่ตภัณฑ์์หร่อบัร่การทีั้�จะไม่่ก่อของเสีีย   
(Non-waste Product) เป็ันอันดับัแรก

2) ก�รึเติร่ึยมิก�รึเพ่ื่�อก�รึใชซ้ำ�� (Preparing for Re-Use) 

   การออกแบับัผู้ล่ตภัณฑ์์ให้สีาม่ารถึนำาบัรรจุภัณฑ์์หร่อ
วัสีดุเหล่อใช้กลับัม่าใช้อีก โดยไม่่ผู่้านกระบัวนการแปัรร้ปั
หร่อแปัรสีภาพิ่

3) ก�รึร่ึไซเคิ์ล (Recycling) 

   การนำาของเสีียหร่อวัสีดุทีั้�ใช้แล้วม่าผู่้านกระบัวนการ
แปัรร้ปัหร่อปัรับัปัรุงคุณภาพิ่ เพ่ิ่�อให้ของเสีียกลับัม่าเป็ัน
วัตถุึทีั้�มี่คุณภาพิ่เทีั้ยบัเท่ั้าหร่อใกล้เคียงของเด่ม่ ถ่ึอเป็ัน 
กระบัวนการทีั้�ช่วยลดปัร่ม่าณของเสีียตกค้างได้ แต่ต้อง
มี่ค่าใช้จ่ายสีำาหรับัการแปัรร้ปัทีั้�เหม่าะสีม่และได้ม่าตรฐาน 

    

© European Commission

        2. Waste Framework Directive
    กรอบัปัฏ่ิบััต่การด้านของเสีีย (Waste Framework Directive) กำาหนดแนวค่ดพ่ิ่�นฐาน หลักการและคำาน่ยาม่
ทีั้�เกี�ยวข้องกับัการจัดการของเสีียใน EU มี่จุดปัระสีงค์เพ่ิ่�อทั้ำาให้ของเสีียถ้ึกจัดการ โดยทีั้�ไม่่สีร้างผู้ลเสีียต่อสุีขภาพิ่
ของปัระชาชน ระบับัน่เวศ ความ่เสีี�ยงต่ออากาศ นำ�า พ่ิ่�นด่น ม่ลภาวะทั้างเสีียงและกล่�น และไม่่สีร้างผู้ลกระทั้บั
ต่อว่ถีึชีว่ตของปัระชาชน โดยได้ระบุัหลักการทีั้�สีำาคัญ่เกี�ยวกับัการจัดการของเสีียดังนี�
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    อน้�ง แนวทั้างการรีไซเค่ลทีั้�เป็ันทีั้�น่ยม่ม่ากทีั้�สุีดในปััจจุบััน
ค่อ การรีไซเค่ลเช่งกล (Mechanical recycling) ซ้�งค่อ                                                       
การแปัรร้ปัของเสีียด้วยว่ธีการเช่งกลทีั้�ไม่่เปัลี�ยนโครงสีร้าง
ทั้างเคมี่ของของเสีีย อาท่ั้ การล้างทั้ำาความ่สีะอาด การทั้ำาให้แห้ง     
การทั้ำาให้กลายเป็ันเม่ล็ด (Re-granulating) การบัด 

(Grinding) การบีับัอัด (Compounding) ซ้�งว่ธีการรีไซเค่ล
เหล่านี�น่ยม่ใช้กับัของเสีียพิ่ลาสีต่กทีั้�ได้จากทัั้�งการบัร่โภคใน
ครัวเร่อน และเศษพิ่ลาสีต่กในโรงงานอุตสีาหกรรม่ 

  อีกหน้�งว่ธีการรีไซเค่ลเช่งกลทีั้�กำาลังเป็ันทีั้�สีนใจค่อ        
การเล่อกสีกัดสีาร (Selective extraction) ซ้�งเป็ันการเล่อก
สีกัดเอาวัตถุึหร่อสีสีารบัางชน่ดออกม่าจากของเสีีย มั่กใช้กับั
ของเสีียทีั้�มี่กลุ่ม่ธาตุโลหะหายาก (Rare earth) เป็ันส่ีวน
ปัระกอบั อย่างเช่นแบัตเตอรี� ทีั้�สีาม่ารถึสีกัดแร่ล่เทีั้ยม่ให้
กลับัม่าใช้ปัระโยชน์ได้อีกครั�ง

© Nikkei Asia

4) ก�รึบำ�บัดั (Recovery) 

    การนำาของเสีียเข้าส่้ีกระบัวนการแปัรร้ปัให้สีร้างปัระโยชน์
ในทั้างใดทั้างหน้�งต่อโรงงานอุตสีาหกรรม่หร่อระบับั
เศรษฐก่จโดยรวม่ ดังนั�น ผู้ลลัพิ่ธ์ของการบัำาบััดของเสีียจ้ง
จะไม่่เปัน็ ผู้ล่ตภัณฑ์์หร่อวัตถุึดังเช่นผู้ลลพัิ่ธ์ของการรไีซเค่ล 
แต่จะเป็ันการแปัลงของเสีียให้อย่้ในร้ปัอ่�นอย่างส่ี�นเช่ง อาท่ั้ 
การแปัรร้ปัของเสีียให้เป็ันพิ่ลังงาน แหล่งพิ่ลังงาน เช่�อเพิ่ล่ง 
หร่อวัตถุึด่บัสีำาหรับัการถึม่กลบัแต่ง (Backfilling) เป็ันต้น
 
5) ก�รึกำ�จัดั (Disposal) 

  การกำาจัดขยะอย่างส่ี�นเช่งโดยทีั้�ไม่่ผู่้านการแปัรร้ปัด้วย   
ว่ธีการต่าง ๆ อาท่ั้การเผู้าให้เป็ันเถ้ึา (Incineration) หร่อ
การฝัังกลบั (Landfill) ซ้�งกระบัวนการจัดการขยะร้ปัแบับันี�ควร
เป็ันทั้างเล่อกสุีดท้ั้าย เน่�องจากจะสีร้างผู้ลกระทั้บัต่อธรรม่ชาต่
และสีาม่ารถึควบัคุม่ม่าตรฐานการกำาจัดได้ยาก
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2.2 End-of-waste Criteria

 หลักการนี�ได้ระบุัคำาน่ยาม่ทีั้�สีำาคัญ่ค่อ ความ่แตกต่างระหว่าง
ของเสีีย (Waste) และการเป็ันวัตถุึด่บัทั้ดแทั้น (Secondary 
raw materials) โดยได้ระบุัเกณฑ์์ทีั้�กำาหนดว่าของเสีียจะ  
ส่ี�นสุีดสีถึานะการเป็ันของเสีียและกลายม่าเป็ันผู้ล่ตภัณฑ์์
หร่อวัตถุึด่บัทั้ดแทั้นเม่่�อใด ซ้�งเกณฑ์์ดังกล่าวมี่ดังนี�

• ของเสีียได้ผู่้านกระบัวนการบัำาบััดหร่อกระบัวนการ
รีไซเค่ลแล้ว

• สีสีารหร่อวัตถุึทีั้�ได้จากการแปัรร้ปัตอ้งมี่วัตถุึปัระสีงคใ์น
การนำาไปัใช้อย่างชัดเจนและมี่การใช้โดยทัั้�วไปั

• สีสีารหร่อวัตถุึทีั้�ได้จากการแปัรร้ปัต้องมี่ตลาดหร่อ      
มี่ความ่ต้องการซ่�อในตลาดรองรับั

• การนำาสีสีารหร่อวัตถุึแปัรร้ปัไปัใช้ต้องไม่่ขัดกับักฎหม่าย
ทีั้�เกี�ยวข้อง อาท่ั้ ระเบีัยบัการสีำาหรับัวัตถุึด่บัเฉพิ่าะ และ
เกณฑ์์ม่าตรฐานอ่�น ๆ ทีั้�เกี�ยวข้องกับัวัตถุึนั�น ๆ

• การนำาสีสีารหร่อวัตถุึแปัรร้ปัไปัใช้ต้องไม่่ก่อให้เก่ด         
ผู้ลกระทั้บัแง่ลบัต่อสีภาพิ่แวดล้อม่และสุีขภาวะของม่นุษย์

         3. Batteries Directive
    กฎหม่ายของ EU ฉบัับันี�มี่จุดปัระสีงค์เพ่ิ่�อปักป้ัองและ
ปัรับัปัรุงคุณภาพิ่ของส่ี�งแวดล้อม่โดยการลดผู้ลกระทั้บั
แง่ลบัจากแบัตเตอรี� ถัึงสีะสีม่พิ่ลังงาน (Accumulators)         

รวม่ทัั้�งจากของเสีียแบัตเตอรี�และถัึงสีะสีม่พิ่ลังงาน โดยได้
ระบัุกระบัวนจัดการและควบัคุม่ส่ีนค้าดังกล่าวตั�งแต่เร่�ม่
วงจรการผู้ล่ตจนถ้ึงการจัดเก็บัการแปัรร้ปั และการรีไซเค่ล
ของเสีียแบัตเตอรี�

   Batteries Directives ได้ระบุัม่าตรฐานต่าง ๆ ของ
แบัตเตอรี�ภายในตลาด EU อาท่ั้ การจำากัดปัร่ม่าณของ
สีารปัรอทั้และสีารแคดเมี่ยม่ ซ้�งเป็ันสีารทีั้�อันตรายต่อ
สุีขภาพิ่ของปัระชาชน โดยให้เน้นการผู้ล่ตแบัตเตอรี�ทีั้�ใช้
โลหะน่กเกล (Nickel) ไฮดรายด์ (Hydride) และล่เทีั้ยม่
ไออน (Lithium-ion) ทีั้�มี่อันตรายน้อยกว่าและสีาม่ารถึนำา
ไปัรีไซเค่ลได้ 

 อีกหน้�งหลักการทีั้�สีำาคัญ่ของกฎหม่ายฉบัับันี�ค่อ   
การกำาหนดร้ปัแบับัการจัดเก็บั (Collection Schemes) 

สีำาหรับัแบัตเตอรี� ทีั้�หม่ดอายุการใช้งานแล้ว โดยมี่                                                          
ข้อกฎหม่าย Take - Back Obligations ทีั้�ระบุัให้บัร่ษัทั้ผู้้้
ผู้ล่ตต้องรับัเอาของเสีียแบัตเตอรี�และถัึงสีะสีม่พิ่ลงังานทีั้�ผู่้าน
การใชโ้ดยผู้้้บัร่โภคแล้วกลับัไปับัำาบััดหร่อรีไซเค่ลด้วยตนเอง
โดยไม่่สีาม่ารถึค่ดค่าใช้จ่ายเพ่ิ่�ม่เต่ม่กับัผู้้้บัร่โภค ซ้�งบัร่ษัทั้
ผู้้้ผู้ล่ตหร่อหน่วยงานทีั้�เกี�ยวข้องจะต้องนำาของเสีียเหล่านี�ไปั
บัำาบััดหร่อรีไซเค่ลด้วยว่ธีการทีั้�เหม่าะสีม่ ได้ม่าตรฐาน และ
ไม่่สีร้างผู้ลกระทั้บัด้านลบัต่อส่ี�งแวดล้อม่และสุีขภาพิ่ของ
ปัระชาชน   
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ม้่ลเหตุ่ของการแก้ไข
กฎหม่าย้ Waste Shipment Regulation

    ภายหลังการเร่�ม่บัังคับัใช้กฎหม่าย WSR ตั�งแต่ปีั 2549 
(2006) ปัร่ม่าณการส่ีงออกของเสีียของ EU ไปัยังปัระเทั้ศ
ทีั้�สีาม่ โดยเฉพิ่าะในปัระเทั้ศทีั้�ไม่่ได้เป็ันสีม่าช่ก OECD 
มี่จำานวนเพ่ิ่�ม่ม่ากข้�นเป็ันอย่างม่าก โดยในปีั 2563 (2020) 
EU มี่การส่ีงออกของเสีียไปัยังปัระเทั้ศนอก EU 32.7 ล้านตัน              
ซ้�งเป็ันปัร่ม่าณทีั้�เพ่ิ่�ม่ม่ากข้�นจากปีั 2547 (2004) ถ้ึง                                                      
ร้อยละ 75 โดยค่ดเป็ันม้่ลค่า 1,300 ล้านย้โร ของเสีียทีั้�มี่
การส่ีงออก ได้แก่ เศษช่�นส่ีวนเหล็ก ของเสีียจากกระดาษ 
ของเสีียจากพิ่ลาสีต่ก ของเสีียจากผู้้า และของเสีียจากแก้ว 
นอกจากนี� ยังมี่การขนยา้ยของเสีียทั้ั�งระหวา่งปัระเทั้ศสีม่าช่ก 
67 ล้านตัน และในขณะเดียวกัน EU ก็มี่การนำาเข้าของเสีีย
ถ้ึง 16 ล้านตันด้วยเช่นกัน เห็นได้ชัดว่า สีถึานการณ์ด้าน  
ของเสีียใน EU มี่ความ่เปัลี�ยนแปัลงเป็ันอย่างม่าก 

    ย่�งไปักว่านั�น ปััญ่หาการขนย้ายของเสีียแบับัผู่้ด
กฎหม่ายยังคงเก่ดข้�นอย่างแพิ่ร่หลาย โดยกลุ่ม่ผู้้้กระทั้ำาผู่้ด
ได้อาศัยช่องโหว่ทั้างกฎหม่ายและใช้ว่ธีการใหม่่ ๆ เพ่ิ่�อ
ลักลอบัขนย้ายของเสีีย โดยคณะกรรม่าธ่การยุโรปั 
(European Commission) ได้รายงานว่า ในช่วง
ระยะเวลาทีั้�ผู่้านม่าตั�งแต่ปีั 2549 (2009) ร้อยละ 15 ถ้ึง
ร้อยละ 30 ของการขนย้ายของเสีียจาก EU อาจเปั็น                                                           
การขนย้ายของเสีียแบับัผู่้ดกฎหม่าย นับัเป็ันม้่ลค่าความ่เสีียหาย
ทั้างรายได้ของ EU ม่ากกว่า 9,500 ล้านย้โร ร้ปัแบับัการควบัคุม่
การขนย้ายของเสีียทีั้�มี่อย่้จ้งไม่่มี่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่ม่ากพิ่อ และ
เอ่�อให้มี่การลักลอบัส่ีงออกเป็ันหนทั้างในการระบัายของเสีีย
ของ EU ม่ากข้�นเร่�อย ๆ
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 ในการนี� คณะกรรม่าธ่การยุโรปั จ้งได้ทั้ำาการปัระเม่่น
กฎหม่าย WSR เม่่�อปีั 2563 (2020) เพิ่่�อระบุัปั ัญ่หา
และแนวทั้างการรับัม่่อปั ัญ่หาดังกล ่ าว โดยสีรุปัผู้ล         
ในปัระเด็นทีั้�สีำาคัญ่ดังนี�

• กฎหม่าย WSR ปัระสีบัความ่สีำาเร็จในการสีร้างกรอบั   
ทั้างกฎหม่ายทีั้�ปัระเทั้ศสีม่าช่ก EU สีาม่ารถึปัฏ่ิบััต่ตาม่ได้ 
โดยสีาม่ารถึบัรรลุ 2 เป้ัาหม่ายสีำาคัญ่ ได้แก่ การปักป้ัอง       
ส่ี�งแวดล้อม่และสีาธารณสุีข จากผู้ลกระทั้บัของการขนย้าย
ของเสีีย และการเสีร่ม่สีร้างความ่รบััผู่้ดชอบัของ EU ทีั้�
เกี�ยวข้องกับัการขนย้ายของเสีียในระดับัระหว่างปัระเทั้ศ

• อย่างไรก็ตาม่ การบัังคับัใช้กฎหม่าย WSR ดำาเน่น
ไปัด้วยระเบีัยบัว่ธีการตรวจสีอบัและการตีความ่ทีั้�ไม่่              
สีอดคล้องกันระหว่างปัระเทั้ศสีม่าช่ก สีร้างความ่ยากลำาบัาก
ให้แก่ผู้้้ปัระกอบัการทีั้�ต้องการขนย้ายของเสีียคุณภาพิ่ดี    
ข้าม่พิ่รม่แดนไปัยังสีถึานทีั้�รไีซเค่ลในเขต EU

• ในส่ีวนของการส่ีงออกของเสีีย กระบัวนการตรวจสีอบั
ของเสีียทีั้�ไม่่เป็ันอนัตรายก่อนการส่ีงออก ยังไม่่เพีิ่ยงพิ่อ                             
ทีั้�จะรับัปัระกันได้ว่าของเสีียเหล่านั�นจะได้รับัการจัดการ
อย่างเหม่าะสีม่ในปัระเทั้ศปัลายทั้าง โดยเฉพิ่าะ
ในกลุ่ม่ปัระเทั้ศกำาลังพัิ่ฒนา ซ้�งก่อในเก่ดผู้ลเสีีย
ทั้างส่ี�งแวดล้อม่ในปัระเทั้ศปัลายทั้างและทั้ำาให้ EU                                         
เสีียทั้รัพิ่ยากรสีำาหรับัอุตสีาหกรรม่รีไซเค่ลของตนเอง

• ปััญ่หาการขนส่ีงของเสีียผู่้ดกฎหม่ายทั้ั�งภายในเขต EU 
และทีั้�ถ้ึกส่ีงไปัยังพ่ิ่�นทีั้�นอก EU และยังคงไม่่ได้รับั                       
การจัดการอ ย่ า ง มี่ ปั ร ะ สี่ ทั้ ธ ่ ภ า พิ่  ซ้� ง เ ปั ็ น ผู้ ล                         
ม่าจากการบัังคับัใช้ทีั้�ไม่่ทัั้�วถ้ึง และข้อบักพิ่ร่องอ่�น ๆ 
ของกฎหม่าย WSR
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  อน้�ง ปัระเทั้ศสีม่าช่ก EU ผู้้้ปัระกอบัการ และ
ภาคส่ีวนอ่�น ๆ  เห็นด้วยกับัรายงานการปัระเม่่น
ดังกล่าวของคณะกรรม่าธ่การยุโรปั โดยได้
แสีดงความ่เห็นเพ่ิ่�ม่เต่ม่เร่�องการแก้ไขกฎหม่าย
ดังกล่าว ดังนี�

1. ควัรันำาเท่คโนโลยีดิีจิิทั่ลมาปรัับใชี�ในรัะบบ

การัติรัวัจิสอ่บการัขนย�ายขอ่งเสียภายใน 
โดยกลุ่ม่ผู้้้ปัระกอบัการเช่�อว่าว่ธีการดังกล่าว
จะช่วยแก้ปััญ่หาความ่ไม่่สีอดคล้องกันของ
การตีความ่กฎหม่ายในแต่ละพ่ิ่�นทีั้� และ
มี่การเรียกร้องระบับัการแจ้งเต่อน ระบับั                  
การให้ส่ีทั้ธ่ปัระโยชน์ทีั้�มี่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่ม่ากข้�น 
การใช้เกณฑ์์การจำาแนกปัระเภทั้ของเสีียทีั้�เป็ัน
เอกภาพิ่ และการวางม่าตรฐานการค่ดคำานวน
เง่นคำ�าปัระกัน เพ่ิ่�อช่วยอำานวยความ่สีะดวก
การขนย้ายของเสีียภายในเขต EU

2. ควัามเห็็นที่�ต่ิางกันในเร่ั�อ่งควัามสามารัถ

ขอ่ง EU ในการัจัิดีการัขอ่งเสียที่�เคยถ้ก

ส่งอ่อ่กไปยังปรัะเท่ศที่�สาม ผู้้้ปัระกอบัการ                 
ส่ีวนใหญ่่มี่ความ่เห็นตรงกันว่ากฎหม่าย 
WSR ยังไม่่สีาม่ารถึรบััปัระกนัได้ว่าของเสีีย
ทีั้�ถ้ึกส่ีงออกไปัจะได้รับัการจัดการอย่าง
เหม่าะสีม่ในปัระเทั้ศปัลายทั้าง อย่างไรก็ตาม่                        
ผู้้้ปัระกอบัการส่ีวนหน้�งมี่ความ่ไม่่แน่ใจว่าหาก
เพ่ิ่�ม่ความ่เข้ม่งวดในการควบัคมุ่การส่ีงออก         
ของเสีียแล้ว EU จะมี่ความ่สีาม่ารถึใน        
การจัดการปัร่ม่าณของเสีียทีั้�ไหลเวียนอย่้ใน
ตลาด EU ได้หร่อไม่่ และอาจส่ีงผู้ลกระทั้บั
ต่อห่วงโซ่อุปัทั้านของของเสีียคุณภาพิ่ดีใน                                          
ตลาดโลก ในขณะทีั้�ภาคปัระชาสัีงคม่
สีนับัสีนุนการออกกฎทีั้�เข้ม่งวดเกี�ยวกับั                 
การส่ีงออกของเสีียพิ่ลาสีต่ก

3. ควัรัมีกฎเกณฑ์์ที่�เข�มงวัดีมากข้�นในการัป้อ่งกัน

การัขนย�ายขอ่งเสียผิู้ดีกฎห็มาย ทุั้กภาคส่ีวน
เห็นตรงกันว่าปััญ่หาดังกล่าวเป็ันปััญ่หาทีั้�
สีร้างผู้ลกระทั้บัต่อทัั้�งผู้้้ปัระกอบัการ EU 
ในเร่�องของความ่สีาม่ารถึในการแข่งขัน
และความ่ยุต่ธรรม่ของตลาด และในขณะ
เดียวกัน ปััญ่หาดังกล่าวยังสีร้างผู้ลกระทั้บัแง่ลบั
ต่อปัระเทั้ศทีั้�สีาม่โดยเฉพิ่าะในด้านส่ี�งแวดล้อม่

   ด้วยเหตุนี� คณะกรรม่าธ่การยุโรปั จ้งได้
เสีนอให้มี่การปัรับัแก้กฎหม่าย WSR ซ้�งมี่
วัตถุึปัระสีงค์หลัก 3 ปัระการ ค่อ 

1) การัเพัิ�มควัามเข�มงวัดีขอ่งการัส่งอ่อ่ก     

ขอ่งเสียอ่อ่กนอ่ก EU

2) การัส่งเสริัมการัรีัไซเคิลขอ่งเสียภายใน EU 

3) การัแก�ไขปัญห็าการัขนย�ายขอ่งเสียผิู้ดี

กฎห็มาย 

ซ้�งจะรับัปัระกันว่า EU จะไม่่เป็ันผู้้้ส่ีงออก
ม่ลพ่ิ่ษไปัยังภ้ม่่ภาคอ่�น และของเสีียจะได้รับั
การจัดการอย่างยั�งย่นทัั้�งภายในและภายนอก 
EU และเป็ันการสีนับัสีนุนการเปัลี�ยนผู่้านไปัส่้ี
ระบับัเศรษฐก่จหมุ่นเวียนของ EU ต่อไปั
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กฎเกณฑ์์ใหม่ด้านการข่นย้ายข่องเส่ำย กฎเกณฑ์์ใหม่ด้านการข่นย้ายข่องเส่ำย 
ในกฎหมาย WSR ฉบับแก้ไข่ในกฎหมาย WSR ฉบับแก้ไข่

   คณะกรรม่าธ่การยุโรปัได้ดำาเน่นการปัระเม่่นทั้างเล่อก
นโยบัายและปัระเม่่นผู้ลกระทั้บัทั้างนโยบัาย โดยได้เล่อก
ทั้างเล่อกทีั้�สีาม่ารถึออกม่าตรการใหม่่ ๆ อันสีาม่ารถึ
ทั้ำาให้เป้ัาหม่ายทัั้�ง 3 เป้ัาหม่ายของการแก้ไขบัรรลุผู้ลได้                                                      
แต่การแก้ไขนี�จะต้องไม่่สีร้างภาระทีั้�ม่ากเก่นไปัต่อทัั้�ง          
หน่วยงานผู้้้บัังคับัใช้กฎหม่าย อาท่ั้ หน่วยงานศุลกากร     
หน่วยงานควบัคุม่ชายแดน และต้องไม่่สีร้างผู้ลกระทั้บั      
อันไม่่พ้ิ่งปัระสีงค์ตาม่ม่า โดยมี่กฎเกณฑ์์ด้านการขนย้าย
ของเสีียแยกตาม่วัตถุึปัระสีงค์ของการแก้ไขกฎหม่าย ทัั้�ง 3 
วัตถุึปัระสีงค์ ดังนี�
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   ถ้ึงแม้่ว่า ปัระเทั้ศทีั้�ไม่่ได้เป็ันสีม่าช่กของ OECD จะ
สีาม่ารถึนำาเข้าเฉพิ่าะของเสีียในบััญ่ชีสีีเขียวจาก EU  ซ้�ง
เป็ันของเสีียทีั้�ไม่่อันตรายอย่้แล้ว แต่การจัดการกับัของเสีีย
เหล่านี�ก็อาจสีรา้งม่ลพ่ิ่ษทั้างสี่�งแวดลอ้ม่และเปัน็อนัตรายตอ่
สุีขภาพิ่ได้ จ้งได้มี่การเพ่ิ่�ม่เต่ม่กฎเกณฑ์์สีำาหรับัผู้้้ส่ีงออกและ
ปัระเทั้ศปัลายทั้างทีั้�เข้ม่งวดม่ากข้�น ดังต่อไปันี� 

1.  การเพิ�มความเข้่มงวดข่องการส่ำงออก
     ข่องเส่ำยออกนอก EU
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1.1 การัย่�นเอ่กสารัล่วังห็น�าก่อ่นการัส่งอ่อ่ก

    ผู้้้ปัระกอบัการทีั้�ปัระสีงค์จะส่ีงออกของเสีียจาก EU ไปัยังปัระเทั้ศทีั้�สีาม่จะ
ต้องย่�นคำาขออย่างเป็ันทั้างการพิ่ร้อม่ข้อม้่ลทีั้�แสีดงว่าปัระเทั้ศนำาเข้าดังกล่าวมี่
ศักยภาพิ่ทีั้�จะนำาของเสีียม่าบัำาบััดอย่างเหม่าะสีม่ รายละเอยีดของเอกสีารทัั้�งหม่ด
อย่้ในภาคผู้นวก VII ของร่างการแก้ไขกฎหม่าย WSR โดยผู้้้ทีั้�ต้องการส่ีงออก
จะต้องใส่ีข้อม้่ลทีั้�สีำาคัญ่ของปัระเทั้ศปัลายทั้าง อาท่ั้ สีถึานการณ์ด้านของเสีีย 
ยุทั้ธศาสีตร์การจัดการของเสีีย กฎหม่ายด้านการจัดการของเสีีย รายนาม่ของ
สีถึานทีั้�ทีั้�ได้รับัการรับัรองให้เป็ันทีั้�บัำาบััดของเสีีย สีถึานะการเข้าเป็ันสีม่าช่กหร่อ
การให้สัีตยาบัันของสีนธ่สัีญ่ญ่าระหว่างปัระเทั้ศทีั้�เกี�ยวข้องกับัการจัดการของเสีีย      
ยกตัวอย่างเช่น อนุสัีญ่ญ่าบัาเซล อนุสัีญ่ญ่าสีตอกโฮล์ม่ว่าด้วยสีารม่ลพ่ิ่ษทีั้�
ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) 
อนุสัีญ่ญ่าม่่นาม่าตะว่าด้วยปัรอทั้ (The Minamata Convention on Mercury) 
พ่ิ่ธีสีารม่อนทั้รีออลว่าด้วยสีารทั้ำาลายชั�นบัรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol 

on. Substances That Deplete the Ozone Layer) เป็ันต้น และทีั้�สีำาคัญ่
ค่อจำานวนการเปิัดตรวจ และการตรวจพิ่บัการขนส่ีงของเสีียผู่้ดกฎหม่ายโดย                                     
เจ้าหน้าทีั้� นอกจากนี� บัร่ษัทั้ใน EU ซ้�งส่ีงออกของเสีียจะต้องจ้างผู้้้ตรวจสีอบั
อ่สีระ (Independent audits) เพ่ิ่�อปัระเม่่นม่าตรฐานส่ี�งแวดล้อม่ของโรงงาน
บัำาบััดของเสีียในปัระเทั้ศปัลายทั้างอีกด้วย

   เอกสีารทัั้�งหม่ดต้องถ้ึกส่ีงในร้ปัแบับัไฟล์อ่เล็กทั้รอน่กส์ีให้แก่หน่วยงานทีั้�
มี่อำานาจในการตรวจสีอบัการส่ีงออก (Competent Authority of Dispatch)1      

ไม่่น้อยกว่า 1 วันก่อนการขนส่ีง และสีถึานทีั้�บัำาบััดของเสีียจะต้องรับัรองสีถึานะ
การบัำาบััดของเสีียต่อหน่วยงาน ฯ ภายใน 30 วัน หลังการบัำาบััดเสีร็จส่ี�น 

1หน่วยงานทีั้�มี่อำานาจในการตัดส่ีนใจการนำาเข้าและส่ีงออกของเสีียจะข้�นอย่้กับัการม่อบัหม่ายของรัฐบัาลปัระเทั้ศ
นั�น ๆ โดยในกรณีของปัระเทั้ศไทั้ย หน่วยงานทีั้�อำานาจค่อ กรม่ควบัคุม่ม่ลพ่ิ่ษ กระทั้รวงทั้รัพิ่ยากรธรรม่ชาต่
และส่ี�งแวดล้อม่
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1.2 รัายช่ี�อ่ปรัะเท่ศที่�สามที่�ไดี�รัับอ่นุญาติให็�นำาเข�าขยะจิาก EU 

   นอกจากนี� EU จะจัดทั้ำารายช่�อปัระเทั้ศทีั้�สีาม่ทีั้�ได้รับัอนุญ่าตให้นำาเข้าขยะ
จาก EU โดยปัระเทั้ศทีั้�ปัระสีงค์นำาเข้าของเสีียจาก EU เพ่ิ่�อการบัำาบััด จะต้อง
ย่�นคำาร้องตาม่ทีั้�ระบับัในภาคผู้นวก VIII ของกฎหม่าย WSR ฉบัับัแก้ไข ซ้�ง
คณะกรรม่าธ่การยุโรปัจะทั้ำาการพ่ิ่จารณาว่าปัระเทั้ศใดทีั้�มี่คุณสีม่บััต่เพีิ่ยงพิ่อทีั้�
จะสีาม่ารถึบัำาบััดของเสีียได้ตาม่ม่าตรฐานทั้างส่ี�งแวดล้อม่ของ EU ปัระเทั้ศเหล่านี�
จ้งต้องย่�นหลักฐานทีั้�เกี�ยวข้องดังนี�

• ยุทั้ธศาสีตร์การจัดการของเสีียหร่อแผู้นการจัดการของเสีียทีั้�พิ่ร้อม่เร่�ม่ปัฏ่ิบััต่การ
และมี่การบัังคับัใช้อย่างมี่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่

• กรอบัทั้างกฎหม่ายทีั้�มี่กระบัวนการออกใบัอนุญ่าตให้แก่สีถึานบัำาบััดของเสีีย 
หน่วยงานขนส่ีงของเสีีย และมี่ม่าตรการตรวจสีอบั ควบัคุม่ และลงโทั้ษ                                                         
เพ่ิ่�อ รับัปัระกันการขนย้ายของเสีียตาม่ม่าตรฐานทัั้�งภายในปัระเทั้ศ                                                    
และระดับัระหว่างปัระเทั้ศ

• การเป็ันสีม่าช่กสีนธ่สัีญ่ญ่าระหว่างปัระเทั้ศทีั้�เกี�ยวข้องกับัม่าตรฐานด้านส่ี�งแวดล้อม่
และการขนย้ายของเสีีย

  อน้�ง รายช่�อปัระเทั้ศทีั้�ได้รับัอนุญ่าตให้นำาเข้าขยะจะได้รับัการตรวจสีอบัและ
ปัรับัปัรุงทุั้ก ๆ 2 ปีั ซ้�งคณะกรรม่าธ่การยุโรปัสีาม่ารถึร้องขอหลักฐานเพ่ิ่�ม่เต่ม่
หร่อเพ่ิ่�ม่ม่าตรฐานการส่ีงออกได้เพ่ิ่�อให้เหม่าะสีม่กับับัร่บัทั้ทั้างการค้าของเสีีย      
ทีั้�เปัลี�ยนแปัลงอย่างรวดเร็ว และสีาม่ารถึเพ่ิ่�ม่/ปัลดปัระเทั้ศเข้าในรายช่�อได้ด้วย
เช่นกันเพ่ิ่�อจ้งใจให้ปัระเทั้ศเหล่านี�ปัรับัตัวตาม่ม่าตรฐานตลอดเวลา

© NS, Unsplash
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1.3 การัส่งขอ่งเสียกลับยังปรัะเท่ศติ�นท่าง (Take-back Regulations)                            

     หากการขนย้ายของเสีียไม่่สีาม่ารถึเก่ดข้�นอย่างสีม่บ้ัรณ์ โดยอาจได้รับั    
การปัฎ่เสีธจากหน่วยงานในปัระเทั้ศปัลายทั้าง หร่อ สีถึานทีั้�บัำาบััดของเสีียใน
ปัระเทั้ศปัลายทั้างไม่่สีาม่ารถึดำาเน่นการบัำาบััดได้ตาม่ทีั้�ระบุัในเอกสีารการส่ีงออก 
สีถึานบัำาบััด หร่อผู้้้ทีั้�เกี�ยวข้องจะต้องแจ้งเร่�องดังกล่าวให้หน่วยงานทีั้�มี่อำานาจใน
การตรวจสีอบัการส่ีงออกทั้ราบัในทัั้นทีั้ เพ่ิ่�อดำาเน่นการส่ีงของเสีียกลับัยังปัระเทั้ศ
ต้นทั้าง (Take-back Regulations) อย่างไรก็ตาม่ ของเสีียเหล่านี�อาจไม่่จำาเป็ัน
ต้องถ้ึกส่ีงกลับัไปัยังปัระเทั้ศต้นทั้าง หากหน่วยงาน ทีั้�เกี�ยวข้องสีาม่ารถึทั้ำา          
การตกลงแนวทั้างการบัำาบััดของเสีียดังกล่าวได้ ณ สีถึานทีั้�บัำาบััดแห่งใหม่่ หร่อ
ด้วยว่ธีการใหม่่ทีั้�หน่วยงานของ EU ให้ความ่เห็นชอบั และหากของเสีียถ้ึกผู้สีม่
รวม่กับัของเสีียทีั้�มี่ต้นทั้างอ่�น ในสีถึานทีั้�บัำาบััดแล้ว ผู้้้ทีั้�เกี�ยวข้องจะต้องเสีนอว่ธี
การจัดการของเสีียใหม่่อีกครั�งแก่หน่วยงานของ EU อน้�ง หน่วยงานของ EU   

ไม่่สีาม่ารถึปัฏ่ิเสีธการส่ีงกลับัของเสีียไปัยังปัระเทั้ศต้นทั้างใน EU ได้ 

   เน่�องจากกระบัวนการตรวจสีอบัการส่ีงออกทีั้�เข้ม่งวดม่ากข้�นสีำาหรับั            
การสี่งออกของเสีียนอก EU ปัร่ม่าณของเสีียทีั้�ไหลเวียนใน EU จ้งจะม่จีำานวน
เพ่ิ่�ม่ม่ากข้�น และปัร่ม่าณของเสีียดังกล่าวสีาม่ารถึสีร้างรายได้ให้แก่ EU และ
อุตสีาหกรรม่แปัรร้ปัและบัำาบััดขยะของ EU ได้ม่าก การแก้ไขกฎหม่าย WSR 
ในครั�งนี� จ้งต้องระบุัว่ธีการส่ีงเสีร่ม่การรีไซเค่ลของเสีียภายใน EU ทัั้�งยังออก       
ว่ธีการทีั้�จะช่วยแก้ปััญ่หาความ่ไม่่สีอดคล้องกันของการใช้กฎระเบีัยบัใน                                                                 
การขนย้ายของเสีียระหว่างปัระเทั้ศสีม่าช่ก และความ่ไม่่คล่องตัวของระเบีัยบั
การขนย้ายต่าง ๆ

2.1 การันำารัะบบดิีจิิทั่ลมาใชี�กับกรัะบวันการัท่างเอ่กสารั

    คณะกรรม่าธ่การยุโรปัต้องเป็ันผู้้้สีร้างและควบัคุม่ระบับัด่จ่ทั้ัลสีำาหรับั        
การส่ีงเอกสีารทีั้�เกี�ยวข้องกับัการส่ีงออก/นำาเข้า และการขนย้ายของเสีียทัั้�งหม่ด
ภายใน EU  ระบับันี�จะเป็ันเสีม่่อนเคร่อข่ายข้อม้่ลกลางทีั้�สีาม่ารถึแสีดงสีถึานะ
ของข้อม้่ลและสีถึานะการอนุมั่ต่แบับั Real Time ซ้�งจะต้องมี่การเช่�อม่ต่อกับั
ระบับัการส่ีงข้อม้่ลแบับัอ่เล็กทั้รอน่กส์ีของปัระเทั้ศสีม่าช่กด้วยเช่นกัน 

© Surang, Freepik

2. การส่ำงเสำริมการร่ไซีเคิลื่ข่องเส่ำยภายใน EU

© Smalllikeart, Freepik



ปีีท่ี่� 7 ฉบัับัท่ี่� 5 มิิถุุนายน 2565
CPMU
NEWS

 สำำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  16

   ปัระเทั้ศสีม่าช่กทีั้�มี่ระบับัการส่ีงข้อม้่ลด้านการขนย้ายของเสีียทั้างอเ่ล็กทั้รอน่กส์ี
อย่้แล้ว ยังสีาม่ารถึใช้ระบับัเด่ม่ของตนเองได้ แต่จำาเป็ันต้องมี่การปัรับัปัรุง
ให้ใช้ร้ปัแบับัของข้อม้่ล (Data Model) และระเบีัยบัการแลกเปัลี�ยนข้อม้่ล 
(Data Exchange Protocol) ทีั้�สีาม่ารถึทั้ำางานร่วม่กันกับัระบับัข้อม้่ลกลางของ         
คณะกรรม่าธ่การยุโรปัด้วย ทัั้�งนี� ระบับัทัั้�งหม่ดจะต้องสีาม่ารถึทั้ำางานร่วม่กันกับั
ระบับั EU Single Window สีำาหรับังานศุลกากรภายในเวลา 4 ปีั หลังการแก้ไข
กฎหม่ายมี่ผู้ลบัังคับัใช้

   การนำาระบับัด่จ่ทัั้ลม่าใช้กับักระบัวนการทั้างเอกสีารต่าง ๆ ทีั้�เกี�ยวกับั          
การขนย้ายของเสีีย จะทั้ำาให้สีะดวก ง่ายต่อผู้้้ปัระกอบัการ ซ้�งจะช่วยทั้ำาให้มี่  
การบัำาบััดของเสีียม่ากข้�น และทั้ำาให้เก่ดความ่เช่�อม่โยงทั้างข้อม้่ล ลดภาระหร่อ
ลดการปัฏ่ิบััต่งานซำ�าซ้อนของเจ้าหน้าทีั้�

2.2 สิท่ธิิปรัะโยชีน์สำาห็รัับโรังงานที่�มีใบรัับรัอ่งขอ่ง EU  

   เพ่ิ่�อเป็ันการลดภาระทั้างเอกสีารและทั้างการดำาเน่นงานต่อผู้้้ปัระกอบัการ
ภายใน EU การแก้ไขกฎหม่ายครั�งนี�ได้ระบุัส่ีทั้ธ่ปัระโยชน์สีำาหรับัการขนย้าย
ของเสีีย (Fast-track) ไปัยังสีถึานบัำาบััดของเสีียภายในเขต EU ทีั้�ได้รับัการรับัรอง 
(Pre-consented facilities) โดยผู้้้ปัระกอบัการสีถึานบัำาบััดของเสีียใน EU 
สีาม่ารถึย่�นขอสีถึานะดังกล่าวได้จากหน่วยงานทีั้�มี่อำานาจในเขตกฎหม่ายนั�น ๆ 
โดยจะต้องระบุัว่ธีการ/เทั้คโนโลยีการบัำาบััดของเสีีย ปัร่ม่าณและปัระเภทั้ของ
เสีียทีั้�สีถึานบัำาบััดนั�นสีาม่ารถึรองรับัได้ บัันท้ั้กปัระวัต่การบัำาบััดของเสีียทีั้�ผู่้านม่า 
และเอกสีารรับัรองว่าหน่วยงานนี�ไม่่เคยเกี�ยวข้องกับัการขนย้ายของเสีียแบับั
ผู่้ดกฎหม่ายม่าก่อน

 ผู้้้ปัระกอบัการทีั้�ต้องการขนย้ายของเสีียไปับัำาบััดยังสีถึานบัำาบััดทีั้�ได้รับั
การรับัรอง จะได้รับัส่ีทั้ธ่ปัระโยชน์ในทั้างเอกสีาร เน่�องจากสีถึานบัำาบััดนั�นได้
รับัการรับัรองม่าแล้วขั�นหน้�ง โดยจะมี่การตรวจรับัรองเพ่ิ่�ม่เต่ม่ว่าของเสีียเหล่านี�
มี่ปัร่ม่าณและชน่ดทีั้�อย่้ในขอบัเขตความ่สีาม่ารถึของสีถึานบัำาบััดนั�น ๆ หร่อไม่่ 
โดยสีถึานะการเปั็นสีถึานบัำาบััดทีั้�ได้รับัการรับัรองจะมี่อายุ 7 ปีั แต่หน่วยงาน   
ทีั้�มี่อำานาจสีาม่ารถึเพ่ิ่กถึอนสีถึานะดังกล่าวได้ทุั้กเม่่�อ หากมี่เหตุอันสีม่ควร
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   2.4 เง่�อ่นไขที่�เข�มงวัดีข้�นสำาห็รัับการัขนย�ายขอ่งเสียเพั่�อ่การักำาจัิดี  

      (Disposal)

 ผู้้้ปัระกอบัการ EU สีาม่ารถึย่�นขอใบัอนุญ่าตการขนย้ายขยะเพ่ิ่�อนำาไปั
กำาจัดได้ต่อทัั้�งหน่วยงานทีั้�มี่อำานาจในปัระเทั้ศส่ีงออกและปัระเทั้ศปัลายทั้าง โดย
หน่วยงานเหล่านี�จะให้การอนุญ่าตขนย้ายภายในเวลา 30 วันหลังการย่�นคำาร้อง
เท่ั้านั�น โดยคำาร้องดังกล่าวจะได้รับัการพ่ิ่จารณาหากของเสีียทีั้�เกี�ยวข้องเป็ันไปั
ตาม่เง่�อนไข  ทีั้�ระบุัดังนี�

• ของเสีียดังกล่าวไม่่สีาม่ารถึทีั้�จะทั้ำาการบัำาบััดได้ด้วยเหตุผู้ลทั้างเทั้คน่คหร่อ
เหตุผู้ลทั้างการเง่น หร่อมี่ความ่จำาเป็ันต้องได้รับัการกำาจัดตาม่พัิ่นธกรณีของ
กฎหม่าย EU กฎหม่ายระหว่างปัระเทั้ศอ่�น ๆ หร่อกฎหม่ายภายในปัระเทั้ศ
สีม่าช่กนั�น ๆ

• แผู้นการกำาจัดของเสีียดังกล่าวเป็ันไปัตาม่หลักการลำาดับัชั�นของของเสีีย 
(Waste Hierarchy) ของ EU

• หลักฐานการรับัรองว่าของเสีียจะได้รับัการกำาจัดด้วยว่ธีการทีั้�ถ้ึกต้องตาม่
กฎหม่ายและไม่่สีร้างผู้ลกระทั้บัต่อส่ี�งแวดล้อม่ และว่ธีการกำาจัดของเสีีย   
ดังกล่าวจะต้องเป็ันตัวเล่อกทีั้�ดีทีั้�สุีดในบัร่บัทั้นั�น ๆ

   การกำาหนดให้ผู้้้ปัระกอบัการต้องขอใบัอนุญ่าตการทั้ำาลายของเสีีย จะทั้ำาให้
ของเสีียถ้ึกทั้ำาลายน้อยลงและหากได้รับัอนุญ่าต ว่ธีการกำาจัดของเสีียเหล่านั�นจะ
เป็ันว่ธีการทีั้�สีร้างผู้ลกระทั้บัต่อส่ี�งแวดล้อม่น้อยทีั้�สุีด เพ่ิ่�อลดการบัร่หารจัดการ
ขยะด้วยว่ธีทีั้�ไม่่ดีต่อส่ี�งแวดล้อม่เช่น การเผู้าหร่อการฝัังกลบั

2.3 การัจิำาแนกปรัะเภท่ขอ่งเสียที่�เป็นรัะบบเดีียวักัน 

    (Harmonized classification of Waste) 

    เพ่ิ่�อไม่่ให้มี่การตีความ่ทีั้�แตกต่างกันเม่่�อม่กีารขนย้ายของเสีียระหว่างปัระเทั้ศ
สีม่าช่ก EU คณะกรรม่าธ่การยโุรปัจะตอ้งกำาหนดการแยกปัระเภทั้ของเสีียใหเ้ป็ัน
ระบับัเดียวกัน โดยให้ย้ดเอาพ่ิ่กัดส่ีนค้าตาม่ ระบับั Combined Nomenclature 
อันเป็ันระบับัจำาแนกปัระเภทั้ส่ีนค้าของ  EU เพ่ิ่�อใช้ในการสีำาแดงส่ีนค้าส่ีงออก/นำาเข้า 
ทัั้�งนี� คณะกรรม่าธ่การยุโรปัจะต้องทั้ำาการปัรับัปัรุงพ่ิ่กัดดังกล่าวให้สีอดคล้อง
กับัพ่ิ่กัดทีั้�เกี�ยวข้องกับัของเสีียทีั้�ออกม่าใหม่่ในระบับัฮาร์โม่ไนซ์ (Harmonized 

System) ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) อย่้เสีม่อ

  นอกจากนี� คณะกรรม่าธ่การยุโรปัยังต้องปัรับัปัรุงระบับัการคำานวณเง่นคำ�า
ปัระกันสีำาหรับัการขนย้ายของเสีียข้าม่พิ่รม่แดนให้ง่ายข้�นสีำาหรับัผู้้้ปัระกอบัการ 
และกำาหนดระดับัการปันเป้ั�อนของของเสีียทีั้�เป็ันม่าตรฐานต่อทุั้กปัระเทั้ศสีม่าช่ก 
เพ่ิ่�อลดความ่สีบััสีนในการจำาแนกว่าของเสีียนั�น ๆ  ถ้ึกจัดอย่้ในบััญ่ชีรายการสีีเขยีว
หร่อไม่่
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3. การแก้ไข่ปัญหาการข่นย้ายข่องเส่ำยผิดกฎหมาย

  การขนย้ายของเสีียผู่้ดกฎหม่ายยังคงเป็ันปััญ่หาทีั้�เก่ดข้�นใน EU โดยมี่สีาเหตุ
ม่าจากทัั้�งความ่ไม่่ชัดเจนในการจำาแนกปัระเภทั้ของของเสีีย และขาดความ่ร่วม่ม่่อ
ระดับัภ้ม่่ภาคของหน่วยงานด้านการบัังคับัใช้กฎหม่ายต่าง ๆ จ้งมี่การเสีนอ
ข้อกฎหม่ายใหม่่ดังนี�

• การจัดทั้ำาหลักเกณฑ์์เพ่ิ่�อแบ่ังแยกระหว่าง “ขอ่งเสีย” (waste) กับ “สินค�า

ใชี�แล�วั” (Used goods) สีำาหรับัส่ีนค้าทีั้�น่ากังวล เช่น ยานพิ่าหนะและ
แบัตเตอรี�ใช้แล้ว เพ่ิ่�อป้ัองกันการลักลอบัส่ีงออกของเสีียผู่้ดกฎหม่าย เพ่ิ่�อ
ลดช่องโหว่ทั้างกฎหม่ายทีั้�ผู้้้กระทั้ำาผู่้ดมั่กใช้ในการสีำาแดงรายการเท็ั้จก่อน
การส่ีงออกหร่อนำาเข้าของเสีีย

• คณะกรรม่าธ่การยุโรปัจะส่งเสริัมบท่บาท่ขอ่งห็น่วัยงานขอ่ง EU และ

ปรัะเท่ศสมาชิีกในการัส่บสวันข�ามชีาติิทีั้�เกี�ยวข้องกับัการขนย้ายของเสีีย 
โดยหน่วยงานทีั้�มี่บัทั้บัาทั้โดยตรงค่อ สีำานักงานต่อต้านการทุั้จร่ตแห่ง
สีหภาพิ่ยุโรปั (European Anti-Fraud Office: OLAF)

• การจัดตั�ง EU Waste Shipment Enforcement Group เพ่ิ่�อสี่งเสีร่ม่
การปัระสีานงานด้านการขนย้ายของเสีียระหว่างหน่วยงานทีั้�เกี�ยวข้องของ 
ปัระเทั้ศสีม่าช่ก กับัองค์การระหว่างปัระเทั้ศ โดยจะเป็ันการร่วม่ม่่อกันของ
หน่วยงานด้านศุลกากร หน่วยงานด้านส่ี�งแวดล้อม่ ตำารวจ หน่วยงานด้าน
การส่ีบัสีวนของปัระเทั้ศสีม่าช่ก และหน่วยงานด้านการบัังคับัใช้กฎหม่าย
ระหว่างปัระเทั้ศของ EU

• การัเพิั�มบท่ลงโท่ษท่างปกครัอ่ง (Administrative penalties) ให็�มากข้�น 

โดยจะต้องมี่การกำาหนดเกณฑ์์การกระทั้ำาผู่้ดและการลงโทั้ษทีั้�เป็ันม่าตรฐาน
เดียวกันทัั้�ว EU ซ้�งปัระเทั้ศสีม่าช่กควรตอ้งนำากฎเกณฑ์์เหล่านี�ไปัปัรับัใช้ เพ่ิ่�อ
ปัราบัปัราม่การขนย้ายของเสีียใน EU อย่างเป็ันเอกภาพิ่
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ผลื่กระที่บข่องการแก้ไข่กฎหมาย WSR ผลื่กระที่บข่องการแก้ไข่กฎหมาย WSR 
ตุ่อ EU แลื่ะผลื่กระที่บตุ่อผู้ประกอบการไที่ยตุ่อ EU แลื่ะผลื่กระที่บตุ่อผู้ประกอบการไที่ย
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  คณะกรรม่าธ่การยุโรปัเช่�อมั่�นว่าการแก้ไขกฎหม่าย WSR ในครั�งนี�
จะสีาม่ารถึสีร้างผู้ลกระทั้บัในแง่บัวกต่อ EU หลายม่่ต่ โดยในมิติิดี�าน
เศรัษฐกิจิ การใช้แนวทั้างด้านข้อม้่ลแบับัด่จ่ทัั้ลจะช่วยปัระหยัดค่าใช้
จ่ายของทัั้�งหน่วยงาน EU และผู้้้ปัระกอบัการในด้านการจัดการได้ถ้ึง 
1.4 ล้านย้โรต่อปีั นอกจากนี� กฎเกณฑ์์ใหม่่ทีั้�ส่ีงเสีร่ม่ให้มี่ของเสีียเพ่ิ่�อ
การบัำาบััดใน EU เพ่ิ่�ม่ม่ากข้�น ซ้�งจะเพ่ิ่�ม่รายได้จากอุตสีาหกรรม่บัำาบััด
และรีไซเค่ลของ EU ได้ม่ากถ้ึง 200 – 500 ล้านย้โรต่อปีั เน่�องจาก
อุตสีาหกรรม่เหล่านี�สีาม่ารถึใช้วัตถุึด่บัของเสีียทีั้�มี่อย่้ในภ้ม่่ภาคใน
ราคาทีั้�ถ้ึกลงแทั้นการนำาเข้า โดยกลุ่ม่ธุรก่จขนาดกลางและขนาดย่อย 
(SMEs) ทีั้�เกี�ยวข้องกับัการบัำาบััดของเสีียใน EU จะได้รับัผู้ลปัระโยชน์
จากระเบีัยบัดังกล่าว ในขณะทีั้�ธุรก่จ SMEs ทีั้�เกี�ยวข้องกับัการส่ีงออก                                                                
ของเสีียนอก EU จะต้องรับัม่่อกับัค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสีอบั
ม่าตรฐานของสีถึานบัำาบััดของเสีียนอก EU โดยผู้้้ตรวจสีอบัอ่สีระ 
ซ้�งคณะกรรม่าธ่การยุโรปัแนะนำาให้กลุ่ม่ธุรก่จเหล่านี� ร่วม่ทุั้นใน                
การว่าจ้างผู้้้ตรวจสีอบัพิ่ร้อม่กันเพ่ิ่�อลดต้นทุั้น   
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ผู้ลกรัะท่บในมิติิดี�านสิ�งแวัดีล�อ่ม การแก้ไขดังกล่าวจะทั้ำาให้ EU มี่
การผู้ล่ตและการใช้วัตถุึด่บัทั้ดแทั้นเพ่ิ่�ม่ม่ากข้�น และรับัปัระกันว่าของ
เสีียทีั้�ถ้ึกส่ีงออกไปันอก EU จะได้รับัการจัดการอย่างเป็ันม่่ตรต่อ                  
ส่ี�งแวดล้อม่ โดยปัระเม่่นว่าจะมี่ของเสีียอย่้ในตลาด EU เพ่ิ่�ม่ข้�น                                                                
2.4- 6 ล้านตันต่อปีั และสีาม่ารถึลดค่าใช้จ่ายสีำาหรับัการส่ีงออก          
ของเสีียไปันอก EU ได้ปีัละ 266 – 666 ล้านย้โรต่อปีั ผู้ลกระทั้บั          
แง่บัวกด้านส่ี�งแวดล้อม่จะย่�งเพ่ิ่�ม่ม่ากข้�นเม่่�อว่ธีการดังกล่าวกลาย
เป็ันแนวปัฏิ่บััต่ม่าตรฐานในการจัดการของเสีียอย่างยั�งย่น อีกทัั้�ง            
การปัราบัปัราม่การขนย้ายของเสีียผู่้ดกฎหม่ายจะช่วยลดผู้ลกระทั้บั   
ทั้างสี่�งแวดล้อม่จากของเสีียทีั้�อาจทั้ำาไปัใช้ในทั้างทีั้�ผู่้ดหร่อนำาไปัจัดการ
แบับัไม่่ได้ม่าตรฐานอีกด้วย

ผลื่กระที่บตุ่อผู้ประกอบการแลื่ะข้่อควรพิจัารณาข่องหน่วยงานไที่ย

ผู้ลกรัะท่บในมิติิสังคม ระเบัียบัด้านการปั้องกันการขนย้ายของเสีีย     
ผู่้ดกฎหม่ายจะช่วยลดผู้ลกระทั้บัด้านสุีขภาพิ่ของปัระชาชนและลด
ปััญ่หาการเอารัดเอาเปัรียบัแรงงานทีั้�ต้องทั้ำางานให้สีถึานกำาจัดของเสีีย          
ผู่้ดกฎหม่าย ซ้�งถ่ึอเป็ันผู้ลปัระโยชน์ทีั้�จะเก่ดข้�นกับัทัั้�งระดับั EU และ
ระดับัระหว่างปัระเทั้ศ นอกจากนี� การส่ีงเสีร่ม่ให้เก่ดการบัำาบััดและ
รีไซเค่ลของเสีียภายใน EU จะเป็ันการเพ่ิ่�ม่ตำาแหน่งงานว่างภายใน EU ถ้ึง 
9,000 – 23,000 ตำาแหน่ง อย่างไรก็ตาม่ การแก้ไขในครั�งนี� จะส่ีงผู้ลให้
เก่ดการตกงานในปัระเทั้ศทีั้�มี่อตุสีาหกรรม่นำาเข้าของเสีีย EU ขนาดใหญ่่
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  จะเห็นได้ว่าการแก้ไขกฎหม่าย WSR         
ในครั�งนี� มี่จุดปัระสีงค์หลักทีั้�จะลดการส่ีงออก
ของเสีียไปัยังปัระเทั้ศนอก EU ด้วยทัั้�งเหตุผู้ล
ทั้างเศรษฐก่จและเหตุผู้ลทั้างส่ี�งแวดล้อม่                                             
การแก้ไขกฎหม่ายจ้งจะสี่งผู้ลกระทั้บัต่อ
ปัระเทั้ศทีั้�มี่การนำาเข้าของเสีียจาก EU เพ่ิ่�อไปั
หมุ่นเวียนในอุตสีาหกรรม่รีไซเค่ลและการบัำาบััด
ของเสีียของตนเอง โดยในปััจจุบััน ของเสีีย
ทีั้� EU ส่ีงออกม่ากทีั้�สุีด 5 อนัดับัแรก ได้แก่            
1) เหลก็และเหลก็กล้า 2) กระดาษ  3) พิ่ลาสีต่ก 
(รวม่ถ้ึงยาง) 4) ทั้องแดง อะล้ม่่เนียม่ และน่กเกล 
และ 5) ส่ี�งทั้อ 

  โดยมี่ปัระเทั้ศปัลายทั้างของของเสีียจาก 
EU ส้ีงสุีด 7 ลำาดับัแรก ได้แก่ ตุรกี อ่นเดีย 
สีหราชอาณาจักร สีว่ตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ 
อ่นโดนีเซีย และปัากีสีถึาน ซ้�งปัระเทั้ศไทั้ย
จะได้รับัผู้ลกระทั้บัจากการแก้ไขกฎหม่าย ฯ    
ดังต่อไปันี�
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  การแก้ไขกฎหม่ายดังกล่าวถ่ึอเป็ันการแสีดง
ความ่รับัผู่้ดชอบัของ EU ในฐานะผู้้้ส่ีงออก
ของเสีียรายใหญ่่ของโลกต่อปัระเทั้ศทีั้�สีาม่ 
โดยม่าตรฐานการจัดการขยะในปัระเทั้ศไทั้ยมี่          
ความ่ปัลอดภัยและเป็ันม่่ตรกับัส่ี�งแวดล้อม่                                                 
ม่ากข้�นตั�งแต่ปัระเทั้ศต้นทั้าง หากไทั้ยยังปัระสีงค์         
นำาเข้าขยะทีั้�ไม่่อันตราย (Green list) จาก 
EU เพ่ิ่�อการบัำาบััด จะต้องมี่การย่�นคำาขอ          
อย่างเป็ันทั้างการต่อคณะกรรม่าธ่การยุโรปัทีั้�
แสีดงว่ามี่ศักยภาพิ่ในการบัำาบััดได้อย่างเหม่าะสีม่

  นอกจากนี� การแก้ไขกฎหม่ายดังกล่าวยัง
สีอดคล้องกับัแนวนโยบัายด้านการนำาเข้า     
ของเสีียของปัระเทั้ศไทั้ย ทีั้�ในปััจจุบัันมี่การห้าม่
นำาเข้าขยะพิ่ลาสีต่กและขยะอ่เล็กทั้รอน่กส์ีใน
ปัระเทั้ศไทั้ย และมี่นโยบัายห้าม่การนำาเข้าเศษ
พิ่ลาสีต่กภายในระยะเวลา 5 ปีั (2564 - 2568)

    อน้�ง กรม่ควบัคุม่ม่ลพ่ิ่ษของปัระเทั้ศไทั้ยให้
คำาน่ยาม่ “ขยะพิ่ลาสีต่ก” และ “เศษพิ่ลาสีต่ก” 
ทีั้�แตกต่างกัน    โดยขยะพิ่ลาสีต่กจะมี่นัยยะถ้ึง
พิ่ลาสีต่กปันเป้ั�อน หร่ออย่้ในสีภาพิ่ทีั้�ไม่่สีาม่ารถึ
นำาม่าบัำาบััดได้ ในขณะทีั้� เศษพิ่ลาสีต่กจะ                                           
หม่ายถ้ึงเศษตัดและของทีั้�ใ ช้ไม่่ได้ทีั้� เ ป็ัน
พิ่ลาสีต่กไม่่ว่าใช้แล้วหร่อไม่่ก็ตาม่ ทีั้�สีาม่ารถึ
นำาม่าใชเ้ป็ันวัตถุึด่บัในภาคอตุสีาหกรรม่เทั้า่นั�น

1. การเสำริมผลื่กระที่บด้านบวกในด้านสิำ�งแวดล้ื่อมตุ่อประเที่ศุไที่ย
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3. ผลื่ด่ตุ่อภาคธุิรกิจัการบำาบัดข่องเส่ำย
    ในประเที่ศุไที่ย

   ในปััจจุบััน ปัระเทั้ศไทั้ยมี่การนำาเข้าเศษพิ่ลาสีต่กส่ีวนใหญ่่จากญี่�ปุั�น 
ออสีเตรเลีย และสีหรัฐอเม่ร่กา ซ้�งตาม่การรายงานของสีถ่ึต่การนำาเข้า
จากกรม่ศุลกากร ปัระเทั้ศไทั้ยมี่การนำาเข้าของเสีียปัระเภทั้ดังกล่าว                 
ม่ากถ้ึง 1 ล้านตัน ในช่วงปีั 2560–2564 (2017–2021)1 ซ้�งการนำาเข้า
ดังกล่าวได้รับัการต่อต้านจากภาคปัระชาสัีงคม่ สีม่าคม่ซาเล้งและ                                                    
ร้านรับัซ่�อของเก่าของปัระเทั้ศไทั้ย เน่�องจากของเสีียในปัระเทั้ศไทั้ย
ไม่่สีาม่ารถึจัดจำาหน่ายให้สีถึานบัำาบััดทีั้�รับัเอาของเสีียทีั้�นำาเข้าม่ากจาก     
ต่างปัระเทั้ศม่าอย่้ก่อนแล้ว จ้งมี่เศษพิ่ลาสีต่กทีั้�ยังคงค้างอย่้ในระบับั
กว่า 655,990 ตัน2 ด้วยเหตุนี�รัฐบัาลไทั้ยจ้งได้ปัระกาศนโยบัายห้าม่
การนำาเข้าเศษพิ่ลาสีต่กภายในระยะเวลา 5 ปีั และภาคธุรก่จการบัำาบััด
ของเสีียของปัระเทั้ศไทั้ยจะต้องดำาเน่นการโดยใช้ของเสีียทีั้�ไหลเวียน               
อย่้ในปัระเทั้ศเท่ั้านั�น

1ฐานข้อม้่ลสีถ่ึต่นำาเข้าส่ีงออก กรม่ศุลกากร, “ปัร่ม่าณการนำาเข้าส่ีงออกเศษพิ่ลาสีต่ก
 ปีั 2555-2563,” เข้าถ้ึงเม่่�อ 25 ม่่ถุึนายน 2565
2 “The EXIT: ช่องโหว่กฎหม่ายนำาเข้าขยะพิ่ลาสีต่ก,” Thaipbs, เข้าถ้ึงเม่่�อ 25 ม่่ถุึนายน 2565, 
https://news.thaipbs.or.th/content/308667
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3. ข้่อควรพิจัารณาสำำาหรับกรมศุุลื่กากร แลื่ะหน่วยงานไที่ย
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    ถ้ึงแม้่ว่าปัระเทั้ศไทั้ยจะไม่่ได้นำาเข้าของเสีียม่าจาก EU ม่ากเท่ั้า
จากปัระเทั้ศอ่�นทีั้�ได้กล่าวไปัแล้วข้างต้น แต่การแก้ไขกฎหม่ายดังกล่าว
ก็เป็ันผู้ลดีให้กลุ่ม่ผู้้้ปัระกอบัการนำาเข้าทีั้�เกี�ยวข้องเร่�ม่ปัรับัตัวสีำาหรับั         
การลดการนำาเข้าของเสีีย และทั้ำาให้ผู้้้ปัระกอบัการซาเล้งและรับัซ่�อของเก่า
สีาม่ารถึระบัายส่ีนค้าของเสีียของตนเองเพ่ิ่�อนำาไปัทั้ดแทั้นของเสีียทีั้�เคย                                                              
นำาเข้าม่าจาก EU ได้ ย่�งไปักว่านั�น การแก้ไขกฎหม่ายนี� ถ่ึอเป็ันสัีญ่ญ่าณ
ทีั้�ดีต่อการสีร้างระบับัการจัดการของเสีียอย่างยั�งย่นภายในปัระเทั้ศไทั้ย 
ทีั้�จะรับัปัระกันว่าของเสีียในปัระเทั้ศไทั้ยจะได้รับัการบัำาบััดอย่างถ้ึกต้อง
โดยปัราศจากของเสีียจากต่างปัระเทั้ศในอนาคต

  ถ้ึงแม่้ว่าข้อกำาหนดในกฎหม่าย WSR      
ฉบัับัแก้ไขจะมี่ความ่เกี�ยวข้องกับัหน่วยงานทีั้�มี่
อำานาจในการควบัคุม่ของเสีียเปั็นหลัก ซ้�งใน
กรณีของปัระเทั้ศไทั้ย ค่อ กรม่ควบัคุม่ม่ลพ่ิ่ษ 
กระทั้รวงทั้รัพิ่ยากรธรรม่ชาต่และส่ี�งแวดล้อม่ 
กรม่ศุลกากรจะยังคงเป็ันหน่วยงานทีั้�ต้อง                                     
ตรวจสีอบัของเสีียเหล่านี�เป็ันลำาดับัแรก และ
เป็ันหน่วยงานหลักทีั้�ม่ักเข้าตรวจสีอบัแทั้น
หน่วยงานด้านส่ี�งแวดล้อม่อ่�น ๆ หร่ออาจ
ตรวจสีอบัร่วม่กันกับัหน่วยงานสี่�งแวดล้อม่           
ในบัางกรณี 

  กรม่ศุลกากรไทั้ยจ้งต้องมี่ความ่เข้าใจ      
การแก้ไขกฎหม่าย WSR ในครั�งนี� และ
ต้องมี่การปัระสีานงานกับักรม่ควบัคุม่ม่ลพ่ิ่ษ
ตั�งแต่ก่อนการนำาเข้า เพ่ิ่�อเพ่ิ่�ม่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่ใน           
การควบัคุม่ส่ีนค้า ณ ท่ั้า/ทีั้�ทั้ำาการศุลกากรต่าง ๆ 
และควรดำาเน่นการเก็บัข้อม้่ลทั้างสีถึ่ต่ของ
ของเสีียทีั้�มี่การนำาเข้าต่อไปั เพ่ิ่�อให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ทั้ราบัถ้ึงสีถึานการณ์ของเสีียตกค้าง
ในปัระเทั้ศทีั้�รอการบัำาบััด 
 

   ทัั้�งนี� ปััญ่หาทีั้�ศุลกากรไทั้ยจำาเป็ันต้อง
ให้ความ่ร่วม่ม่่อกับั EU และหน่วยงานด้าน          
การบัังคับัใช้กฎหม่ายอ่�น ๆ ค่อปััญ่หา
การขนย้ายของเสีียผู่้ดกฎหม่ายและการสีำาแดงเท็ั้จ 
โดยศุลกากรไทั้ยควรสีร้างความ่ร่วม่ม่่อกับั
สีำานักงานต่อต้านการทุั้จร่ตแห่งสีหภาพิ่ยุโรปั 
(OLAF) ในเร่�องการปั้องกันและปัราบัปัราม่
การขนย้ายของเสีียผู่้ดกฎหม่าย และร่วม่         
แลกเปัลี�ยนข้อม้่ลด้านการข่าวของร้ปัแบับั                                         
การสีำาแดงข้อม้่ลเท็ั้จ เพ่ิ่�อส่ีงเสีร่ม่การป้ัองกัน
การกระทั้ำาความ่ผู่้ด ซ้�งจะส่ีงผู้ลดีต่อทัั้�ง
ความ่สัีม่พัิ่นธ์ของปัระเทั้ศไทั้ย – EU และ
สีถึานการณ์ด้านส่ี�งแวดล้อม่ของโลก  

  นอกจากนี� หน่วยงานทีั้�เกี�ยวข้อง/ภาคเอกชน 
อาจศ้กษากฎระเบีัยบัของ EU เพ่ิ่�อส่ีงเสีร่ม่    
การบัำาบััดของเสีียภายใน EU แทั้นการกำาจัดท่ั้�ง 
เพ่ิ่�อเป็ันตัวอย่างนำาม่าปัรับัใช้กับัการส่ีงเสีร่ม่           
การบัำาบััดของเสีียในปัระเทั้ศไทั้ยและภ้ม่่ภาค
อาเซียน เพ่ิ่�อตอบัรับักับันโยบัายการยกเล่ก
การนำาเข้าเศษพิ่ลาสีต่กของรัฐบัาลให้ได้ม่ากทีั้�สุีด

© John Cameron, Unsplash
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© Anna A, Ouch!

สีรุป
   การัแก�ไขกฎห็มาย WSR ขอ่ง EU ในครัั�งนี� นอ่กจิากจิะสะท่�อ่นถ้ง

ควัามมุ่งมั�นที่�จิะแสดีงควัามรัับผิู้ดีชีอ่บต่ิอ่ปรัะชีาคมโลกในฐานะผู้้�ส่งอ่อ่ก

ขอ่งเสียขนาดีให็ญ่ ยังสะท่�อ่นถ้งการัเห็็นคุณค่าในเชิีงเศรัษฐกิจิขอ่ง                                                                   

ขอ่งเสีย ซ้�งนับวัันจิะยิ�งไดี�รัับควัามสนใจิมากข้�นเร่ั�อ่ย ๆ เน่�อ่งจิากกรัะแส

การัท่ำาธุิรักิจิสีเขียวัไดี�รัับควัามนิยมในห็ม่้ผู้้�บริัโภคและไดี�รัับการัสนับสนุน

มากมายจิากห็น่วัยงานขอ่งรััฐ โดียที่�การัปรัับแก�ในครัั�งนี� เป็นทั่�งการัสนับสนุน

ให็�ผู้้�ปรัะกอ่บใน EU ลดีการัส่งอ่อ่กขอ่งเสีย และให็�ผู้้�ปรัะกอ่บการัในปรัะเท่ศ

ที่�สามลดีการันำาเข�าขอ่งเสียจิาก EU ดี�วัยเช่ีนกัน กฎห็มาย WSR ที่�ไดี�รัับการั

แก�ไขในครัั�งนี� จ้ิงถ่อ่เป็นโอ่กาสอั่นดีีให็�ผู้้�ปรัะกอ่บการัและห็น่วัยงานขอ่งไท่ยให็�

ควัามสนใจิการัสรั�างรัะบบจัิดีการัขอ่งเสียอ่ย่างยั�งย่นภายในปรัะเท่ศเพัิ�มมากข้�น                                      

เพ่ั�อ่ยกรัะดัีบคุณภาพัชีีวิัติขอ่งปรัะชีาชีนและเพ่ั�อ่ร่ัวัมสรั�างรัะบบห่็วังโซ่อุ่ปท่านโลก

อั่นเป็นมิติรักับสิ�งแวัดีล�อ่ม
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อ่�างอิ่ง

European Commission. “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
 Shipments of Waste and Amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) 
 No 2020/1056.” Accessed 22 June 2022. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel
 lar:6c0588b1-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.
European Commission. “Questions and Answers on New EU Rules on Waste Shipments.” Accessed 
 24 June 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5918.
“ทั้สี.หา้ม่นำาเขา้ขยะอเ่ล็กทั้รอน่กส์ี-ขยะพิ่ลาสีต่ก.” ฐานเศรษฐก่จ. เข้าถ้ึงเม่่�อ 30 ม่่ถุึนายน 2565. https://www.thansettakij.
 com/general-news/484210.
Pratch Rujivanarom. “Thailand’s Plastic Waste Conundrum.” Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia. 
 Accessed 30 June 2022. https://th.boell.org/en/2021/10/26/thailands-plastic-waste-conundrum.
Greenpeace Thailand. “แถึลงการณ ์(ฉบัับัทีั้� 2): คัดค้านการผู่้อนปัรนการนำาเข้าเศษพิ่ลาสีต่กหยุดการนำาเข้าเศษพิ่ลาสีต่ก
 อย่างเด็ดขาดภายในปีั 2564.” เข้าถ้ึงเม่่�อ 30 ม่่ถุึนายน 2565. https://www.greenpeace.org/thailand/
 press/20402/plastic-statement-ban-control-plastic-waste-in-thailand-2564/.
“The EXIT: ช่องโหว่กฎหม่ายนำาเข้าขยะพิ่ลาสีต่ก.” Thaipbs. เข้าถ้ึงเม่่�อ 25 ม่่ถุึนายน 2565. https://news.thaipbs.
 or.th/content/308667.
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

เลข�ธิิก�รึ WCO เข้�ร่ึวิมิก�รึปรึะชุมิห�ร่ึอ ASEAN – WCO 
ค์รัึ�งท่ี่� 11

   เม่่�อวันทีั้� 8 ม่่ถุึนายน 2565 ดร. คุน่โอะ ม่่คุร่ยะ เลขาธ่การ WCO เข้าร่วม่การปัระชุม่หาร่อ ASEAN – 

WCO ครั�งทีั้� 11 (11th ASEAN – WCO Consultation) ผู่้านระบับัการปัระชุม่ทั้างไกล โดยการปัระชุม่หาร่อ                                                                                                            
ดังกล่าวถ้ึกจัดข้�นในช่วงการปัระชุม่อธ่บัดีศุลกากรอาเซียน ครั�งทีั้� 31 ระหว่างวันทีั้� 7-9 ม่่ถุึนายน 2565                           
ณ สีาธารณรัฐส่ีงค์โปัร์

   ในการนี� เลขาธ่การ WCO ได้เน้นยำ�าความ่สีำาคัญ่ของการนำาข้อม้่ลด่จ่ทัั้ลม่าเสีร่ม่การทั้ำางานของศุลกากร และกล่าว
ช่�นชม่ความ่ค่บัหน้าของการบ้ัรณาการทั้างศลุกากรอาเซยีน ซ้�งมี่พัิ่ฒนาการทีั้�น่าสีนใจหลายปัระการ อาท่ั้ การพิ่ฒันา
ระบับั ASEAN Single Window ระบับัพ่ิ่กัดอตัราศุลกากรระดับัภ้ม่่ภาค (Harmonized Tariff Nomenclature) ระบับั
ศุลกากรผู่้านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System) ความ่ตกลงยอม่รับัร่วม่กันของโครงการผู้้้ปัระกอบัการ                                
ระดับัม่าตรฐาน (AEO Mutual Recognition Arrangement) ซ้�ง WCO เช่�อว่าอาเซียนสีาม่ารถึแบ่ังปัันแนวปัฏ่ิบััต่              
ทีั้�เป็ันเล่ศ (best practices) ของตนเองแก่ WCO และภ้ม่่ภาคอ่�น ๆ ได้

    นอกจากนี� เลขาธ่การ WCO ยังได้กล่าวถ้ึงความ่มี่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่ของโครงการด้านการบัังคับัใช้กฎหม่ายของ WCO 
อาท่ั้ ระบับั CEN nCEN และ CENcomm ทีั้�สีาม่ารถึยกระดับัการจัดการความ่เสีี�ยง การส่ีบัสีวน และการแบ่ังปัันข้อม้่ล                    
ของศุลกากร โดย WCO พิ่ร้อม่สีนับัสีนุนการพัิ่ฒนาระบับั nCEN ของอาเซียน เพ่ิ่�อปัระโยชน์และความ่ปัลอดภัย       
ของห่วงโช่อปุัทั้านในภ้ม่่ภาค

อ่�างอ่ิง

World Customs Organization. 11th ASEAN - WCO Consultation. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2022/  
 june/11th-asean-wco-consultation.aspx. Accessed 9 June 2022.

©WCO
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ศุุลก�กรึเบลเย่ยมิเปิดัท่ี่�ที่ำ�ก�รึศุุลก�กรึแห่งใหม่ิ ณ สำถุ�น่ัรึถุไฟ Brussels – Midi
หวัิงยกรึะดัับก�รึค์วิบคุ์มิผูู้้โดัยสำ�รึ UK หลัง Brexit

    เม่่�อวันทีั้� 7 ม่่ถุึนายน 2565 (ค.ศ. 2022) Mr. Vincent Van Peteghem รัฐม่นตรีว่าการกระทั้รวงการคลัง       
ราชอาณาจักรเบัลเยียม่ เข้าตรวจเยี�ยม่ทีั้�ทั้ำาการศุลกากรแห่งใหม่่ ณ สีถึานีรถึไฟ Brussels – Midi ทีั้�เปิัดข้�นเพ่ิ่�อ          
ยกระดับัการควบัคุม่ผู้้้โดยสีารจากสีหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หลังความ่ตกลงการถึอนสีม่าช่กภาพิ่ของ 
UK จากสีหภาพิ่ยุโรปั (Brexit) ซ้�งมี่ผู้ลบัังคับัใช้ตั�งแต่วันทีั้� 31 ม่กราคม่ 2563 (ค.ศ. 2020) และทั้ำาให้ UK ไม่่เป็ันส่ีวนหน้�ง
ของสีหภาพิ่ศุลกากรยุโรปัอีกต่อไปั

     อน้�ง สีถึานีรถึไฟ Brussels – Midi ได้กลายเป็ันด่านรับัผู้้้โดยสีารจากนอก EU โดยเฉพิ่าะ                                  
ผู้้้โดยสีารจาก UK เน่�องจากเป็ันสีถึานีปัลายทั้างของรถึไฟ Eurostar ทีั้�มี่ต้นทั้างจากกรุงลอนดอน ซ้�งผู้้้โดยสีารเหล่านี�
จะต้องปัฏ่ิบััต่ตาม่พ่ิ่ธีการศุลกากรของต่ดตัวผู้้้โดยสีารทีั้�นำาเข้าม่าในเขต EU เช่นเดียวกับัผู้้้โดยสีารจากปัระเทั้ศทีั้�ไม่่ใช่
สีม่าช่ก EU อ่�น ๆ  (ยกเว้นผู้้้โดยสีารจากไอร์แลนด์เหน่อทีั้�ยังคงอย่้เขตแดนทั้างศุลกากรของ EU) โดยเจ้าหน้าทีั้�ศุลกากร
เบัลเยียม่ได้ปัฏ่ิบััต่การควบัคุม่ทั้างศุลกากรต่อผู้้้โดยสีารกลุ่ม่นี� 5,393 ครั�ง ในปีั 2564 (ค.ศ. 2021) และ 2,440 ครั�ง   
ในช่วงคร้�งปีัแรกของปีั 2565 (ค.ศ. 2022)

       ทีั้�ทั้ำาการศุลกากรแห่งใหม่่นี� นอกจากจะมี่เจ้าหน้าทีั้�ปัระจำาจุดสีำาแดงส่ีนค้าของผู้้้โดยสีารขาเข้าแล้ว ยังมี่การใช้ 
สุีนัขดม่กล่�นและกระบัวนการตรวจสีอบัทั้างศลุกากรอ่�น ๆ  เพ่ิ่�อตรวจหาสี่�งของต้องห้าม่ทีั้�ต่ดตัวผู้้้โดยสีารหร่ออย่้ในกระเปัา๋
สัีม่ภาระ โดยศุลกากรเบัลเยียม่เช่�อว่าทีั้�ทั้ำาการศุลกากรแห่งนี�จะมี่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่ในการควบัคุม่ทั้างศุลกากรต่อผู้้้โดยสีาร   
ทีั้�เด่นทั้างด้วยรถึไฟ เทีั้ยบัเท่ั้ากับัการควบัคุม่ผู้้้โดยสีารทีั้�เด่นทั้างด้วยอากาศยาน

อ่�างอิ่ง
Agence Belga. Vincent Van Peteghem Visite le Tout Nouveau Point de Contröle Douanier de Bruxelles-Midi. RTL INFO. 
 https://www.rtl.be/info/belgique/politique/vincent-van-peteghem-visite-le-tout-nouveau-point-de-controle-douanier-de- 
 bruxelles-midi-1381761.aspx. Accessed 10 June 2022.
Service Public Federal Finances. Depuis le Brexit, Bruxelles-Midi est Devenue une Nouvelle Frontiöre Extörieure. https://finances.
 belgium.be/fr/node/15301. Accessed 10 June 2022.

©RTL Info
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รัึสำเซ่ยปิดัล้อมิที่ะเลดัำ�และท่ี่�เร่ึอยูเค์รึนั
ก่อวิิกฤติิที่�งอ�ห�รึในัแอฟริึก�และติะวัินัออกกล�ง

    ท่ั้าม่กลางว่กฤต่ความ่รุนแรงในย้เครนทีั้�ยังคงย่ดเย่�อ สีหพัิ่นธรัฐรัสีเซียได้เพ่ิ่�ม่แรงกดดันต่อย้เครนและปัระชาคม่โลก                                                                                                   
ด้วยการขยายกองกำาลังทั้หารเร่อปิัดล้อม่ย้เครนในบัร่เวณทั้ะเลดำา (Black Sea) ตั�งแต่เด่อนกุม่ภาพัิ่นธ์ ปีั 2565                     
(ค.ศ. 2022) ส่ีงผู้ลให้เม่ล็ดข้าวสีาลี ข้าวโพิ่ด และธัญ่พ่ิ่ชอ่�น ๆ  จำานวนรวม่ม่ากกว่า 20 ล้านตัน หร่อร้อยละ 30 ของส่ีนค้า
ธัญ่พ่ิ่ชในตลาดโลกยังคงต่ดค้างอย่้ในย้เครน

   อน้�ง ในสีถึานการณ์ปักต่ ส่ีนค้าธัญ่พ่ิ่ชเหล่านี�จะถ้ึกขนส่ีงทั้างเร่อทีั้�ออกจากท่ั้าเร่อโอเดสีซา (Port of Odesa) และ
ลำาเลียงผู่้านทั้ะเลดำา ช่องแคบับัอสีฟอรัสี (Bosphorus Strait) ทั้ะเลเม่ด่เตอร์เรเนียน ก่อนทีั้�จะเทีั้ยบัท่ั้า ณ ปัระเทั้ศ
ในภ้ม่่ภาคแอฟร่กาและตะวนัออกกลาง อาท่ั้ สีาธารณรฐัต้น่เซีย ล่เบีัย สีาธารณรฐัอาหรบััอย่ีปัต์ สีาธารณรฐัตุรกี 
สีาธารณรัฐเลบัานอน ราชอาณาจักรฮัซไม่ต์จอร์แดน และสีาธารณรัฐเยเม่น การปิัดล้อม่ทั้ะเลดำาของรัสีเซียในครั�งนี�
จ้งทั้ำาให้เก่ดว่กฤต่ทั้างอาหารในปัระเทั้ศเหล่านี� โดยเฉพิ่าะอย่ีปัต์ทีั้�เป็ันปัระเทั้ศผู้้้นำาเข้าข้าวสีาลีอนัดับั 1 ของโลก และ
เลบัานอนทีั้�ปัระสีบัปััญ่หาอตัราเง่นเฟ้อส้ีงอย่้แต่เด่ม่ ราคาอาหารและธญั่พ่ิ่ชในเลบัานอนจ้งพุ่ิ่งส้ีงข้�นถ้ึงร้อยละ 351                        
หลังการเก่ดสีงคราม่ในย้เครน

   ในการนี� EU พิ่ยายาม่ให้การช่วยเหล่อย้เครนให้สีาม่ารถึส่ีงออกส่ีนค้าธัญ่พ่ิ่ช โดยเสีนอให้ลำาเลียงส่ีนค้าทีั้�            
ต่ดค้างเหล่านี�ทั้างรถึไฟไปัยังท่ั้าเร่อบัร่เวณทั้ะเลบัอลต่ก (Baltic Sea) สีาธารณรัฐโปัแลนด์ อย่างไรก็ตาม่        
ว่ธีการดังกล่าวไม่่สีาม่ารถึทีั้�จะมี่ปัระส่ีทั้ธ่ภาพิ่เทีั้ยบัเท่ั้าการขนส่ีงทั้างทั้ะเลได้ โดยอาจใช้เวลาม่ากถ้ึง 24 เด่อน                             
ในการระบัายส่ีนค้าทีั้�ต่ดค้างอย่้ในปััจจุบััน

©The Washington Post 
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อ่�างอิ่ง

Eddy Wax. “Black Sea Bullshit: Kyiv Battles Russia’s Lies on the Food Crisis.” Politico, June 8, 2022. https://www.politico.
 eu/article/ukraine-calls-bullshit-on-russia-black-sea-food-crisis-pledge/. Accessed 17 June 2022.
Eddy Wax. “EU Plans to Help Ukraine’s Food Exports Dodge Black Sea Blockade.” Politico, May 10, 2022. https://www.
 politico.eu/article/eu-plans-to-boost-ukraines-food-exports-black-sea-blockade/. Accessed 17 June 2022.

Kaamil Ahmed, Garry Blight, Liz Ford and Lydia McMullan. “The Black Sea Blockade: Mapping the Impact of War in 
 Ukraine on the World’s Food Supply.” The Guardian, 9 June, 2022. https://www.theguardian.com/global-develop
 ment/ng-interactive/2022/jun/09/the-black-sea-blockade-mapping-the-impact-of-war-in-ukraine-on-the-worlds-
 food-supply-interactive. Accessed 17 June 2022.
Shane Harris. “U.S. Intelligence Document Shows Russian Naval Blockade of Ukraine.” The Washington Post, May 24, 
 2022. https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/24/naval-blockade-food-supply-ukraine-russia/. 
 Accessed 17 June 2022.

     ในขณะเดียวกัน นาย Sergey Lavrov รัฐม่นตรีว่าการกระทั้รวงการต่างปัระเทั้ศรัสีเซีย ได้ออกแถึลงการณ์     
อันระบุัว่า รัสีเซียไม่่มี่ส่ีวนเกี�ยวข้องใด ๆ กับัว่กฤต่ทั้างอาหารในแอฟร่กาและตะวันออกลาง โดยสีาเหตุทีั้�ธัญ่พ่ิ่ช
ไม่่สีาม่ารถึขนส่ีงผู่้านทั้ะเลดำาได้ ค่อการทีั้�ย้เครนวางทุ่ั้นระเบ่ัดรอบัท่ั้าเร่อโอเดสีซาด้วยตนเอง และม่าตรการ          
ควำ�าบัาตรทีั้�ปัระเทั้ศตะวนัตกอ่�น ๆ  ปัระกาศใชกั้บัรัสีเซยีก็ทั้ำาใหห่้วงโซ่อปุัทั้านของส่ีนค้าธัญ่พ่ิ่ชหยดุชะงัก แต่รัสีเซยี
พิ่ร้อม่ทีั้�จะช่วยอำานวยความ่สีะดวกในการขนส่ีงธัญ่พ่ิ่ชข้าม่ทั้ะเลดำาอย่้เสีม่อ ตราบัใดทีั้�ม่าตรการควำ�าบัาตรทัั้�งหม่ด
ทีั้�มี่ต่อรัสีเซียถ้ึกยกเล่ก

©The Guardian 
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ค์วิ�มิตึิงเค์ร่ึยดั ณ พื่รึมิแดันัลิทัี่วิเน่ัยและแค์ว้ินัค์�ลินิันักรึ�ดัของรัึสำเซ่ย
หลังมิ�ติรึก�รึค์วิำ��บ�ติรึสิำนัค้์�จำ�พื่วิกเหล็กกล้�ของ EU ม่ิผู้ลบังคั์บใช้

     หลังจากทีั้�ม่าตรการควำ�าบัาตรส่ีนค้าจำาพิ่วกเหล็กกล้า (Steel) ของ EU ต่อรัสีเซีย เร่�ม่มี่ผู้ลบัังคับัใช้ใน                       
วันทีั้� 17 ม่่ถุึนายน 2565 (ค.ศ. 2022) ศุลกากรล่ทัั้วเนียได้เร่�ม่ห้าม่การขนส่ีงเหล็กกล้า รวม่ทัั้�งส่ีนค้าชน่ดอ่�น ๆ ทีั้�อย่้ภายใต้
ม่าตรการควำ�าบัาตร อาท่ั้ ถ่ึานห่น โลหะ (Metals) อปุักรณ์ก่อสีร้าง และส่ีนค้าทั้างเทั้คโนโลยีอ่�น ๆ ทีั้�ถ้ึกขนส่ีงจากรัสีเซีย 
ผู่้านเขตแดนล่ทั้วัเนีย ไปัยังแคว้นคาล่น่นกราด (Kaliningrad) โดยกระทั้รวงการต่างปัระเทั้ศรสัีเซยีได้กล่าวหาล่ทั้วัเนียว่าได้
กระทั้ำาการอนัเป็ันปัฏ่ิปัักษ์และผู่้ดกฎหม่าย ด้วยการจงใจปิัดกั�นช่องทั้างขนส่ีงสีำาคัญ่ของรัสีเซีย และรัสีเซียมี่ส่ีทั้ธ่ทีั้�จะตอบัโต้
หากการขัดขวางการขนส่ีงยังคงดำาเน่นต่อไปั

    อน้�ง แคว้นคาล่น่นกราดเป็ันด่นแดนส่ีวนแยก (Exclave) ของรัสีเซีย ทีั้�ตั�งอย่้ระหว่างพิ่รม่แดนโปัแลนด์และล่ทัั้ว
เนียในบัร่เวณทั้ะเลบัอลต่ก โดยเป็ันทีั้�ตั�งของฐานทัั้พิ่เร่อรัสีเซียปัระจำาทั้ะเลบัอลต่ก แคว้นดังกล่าวอาศัยทั้รัพิ่ยากรส่ีวน
ใหญ่่และส่ี�งของจำาเป็ันทั้างทั้หารทัั้�งหม่ดจากรัสีเซียแผู่้นด่นใหญ่่ซ้�งถ้ึกขนส่ีงทั้างรถึไฟ การควบัคุม่ของล่ทั้วัเนียในครั�งนี�จ้ง                    
ส่ีงผู้ลกระทั้บัต่อส่ีนค้านำาเข้าในแคว้น ฯ ถ้ึงร้อยละ 50

    ในขณะเดียวกัน ล่ทัั้วเนียและ EU ได้ออกแถึลงการณ์ตอบัโต้ การกล่าวหาของรัสีเซียว่า ล่ทัั้วเนียเพีิ่ยงแค่ดำาเน่นการ
ตาม่ม่าตรการควำ�าบัาตรของ EU โดยเจ้าหน้าทีั้�จะควบัคุม่และสีกัดกั�นส่ีนค้าทีั้�อย่้ในรายการส่ีนค้า ห้าม่นำาเข้าเท่ั้านั�น ดังนั�น 
ส่ีนค้าทีั้�ไม่่ได้อย่้ในรายการ ฯ และผู้้้โดยสีารจ้งยังคงเด่นทั้างผู่้านพิ่รม่แดนล่ทัั้วเนียได้ตาม่ปักต่ การกล่าวหาว่าล่ทัั้วเนียจงใจ
ปิัดกั�นช่องทั้างการขนส่ีงของรัสีเซีย จ้งไม่่เป็ันความ่จร่ง

©Vitaly Nevar, Reuters 
©The Guardian
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อ่�างอิ่ง

Daniel Boffey. “Russia Threatens Retaliation as Lithuania Bans Goods Transit to Kaliningrad.” The Guardian, June 20, 
 2022.https://www.theguardian.com/world/2022/jun/20/russia-condemns-lithuania-transit-ban-some-goods-kalinin
 grad. Accessed 21 June 2022.
“EU Plans to Help Ukraine’s Food Exports Dodge Black Sea Blockade.” Aljazeera, June 20, 2022. https://www.aljazeera.
 com/news/2022/6/20/russia-demands-lifting-of-lithuanias-kaliningrad-restrictions. Accessed 21 June 2022.
“Russia Demands Lithuania Lift Kaliningrad Transit Ban Immediately.” Euroactiv, June 20, 2022. https://www.euractiv.com/
 section/global-europe/news/russia-demands-lithuania-lift-kaliningrad-transit-ban-immediately/. 
 Accessed 21 June 2022.

    ในปััจจุบััน ความ่ต้งเครียดดังกล่าวได้ส่ีงผู้ลกระทั้บัต่อความ่เปั็นอย่้ของพิ่ลเม่่องในพ่ิ่�นทีั้� โดยเก่ดกระแสี              
การซ่�อส่ีนค้าอุปัโภคบัร่โภคม่ากข้�นอย่างฉับัพิ่ลัน (Panic Buying) โดยนาย Anton Alikhanov นายกเทั้ศม่นตรี
แคว้นคาล่น่นกราด ได้ปัระกาศว่าจะแก้ปััญ่หาเฉพิ่าะหน้าด้วยการพ้ิ่�งพ้ิ่งส่ีนค้าและทั้รัพิ่ยากรทีั้�ถ้ึกขนส่ีงทั้างเร่อผู่้าน
ทั้ะเลบัอลต่กแทั้น ในระหว่างทีั้�กระทั้รวงการต่างปัระเทั้ศรัสีเซียกำาลังศ้กษาแนวทั้างตอบัโต้ทีั้�เหม่าะสีม่
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พิื่ธ่ิถุวิ�ยพื่รึะพื่รึชัยมิงค์ลแด่ัสำมิเด็ัจพื่รึะนั�งเจ้�สุำทิี่ดั� ฯ พื่รึะบรึมิรึ�ชิน่ั 

    เม่่�อวันทีั้� 2 ม่่ถุึนายน 2565 นางสีาวนันท์ั้นภัสี ส่ีนจนานุรักษ์ อคัรราชท้ั้ตทีั้�ปัร้กษา (ฝั�ายศุลกากร) และ    
นางสีาวปัานชนก ปัระสีงค์น่จก่จ เลขานุการเอก (ฝั�ายศุลกากร) เข้าร่วม่พ่ิ่ธีถึวายพิ่ระพิ่รชัยม่งคลแด่สีม่เด็จพิ่ระนางเจ้า
สุีท่ั้ดา พัิ่ชรสุีธาพ่ิ่ม่ลลักษณ พิ่ระบัรม่ราช่นี เน่�องในโอกาสีวันเฉล่ม่พิ่ระชนม่พิ่รรษา วันทีั้� 3 ม่่ถุึนายน 2565                
ณ สีถึานเอกอคัรราชท้ั้ต ณ กรุงบัรัสีเซลส์ี โดยมี่นายเสีข วรรณเม่ธ ีเอกอคัรราชท้ั้ต ณ กรุงบัรัสีเซลส์ี เป็ันปัระธาน
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อัค์รึรึ�ชทูี่ติ (ฝ่่�ยศุุลก�กรึ) เข้�ร่ึวิมิง�นั Reception Kiwi Night
โดัยศุุลก�กรึนิัวิซ่แลนัดั์

     เม่่�อวันทีั้� 22 ม่่ถุึนายน 2565 นายน่ต่ ว่ทั้ยาเต็ม่ อัครราชท้ั้ต (ฝั�ายศุลกากร) เข้าร่วม่งาน Reception 

Kiwi Night ซ้�งจัดโดยศุลกากรน่วซีแลนด์ (New Zealand Customs Service) ณ ทั้ำาเนียบัเอกอัครราชท้ั้ต
น่วซีแลนด์ปัระจำากรุงบัรัสีเซลส์ี เน่�องในโอกาสีทีั้�นาง Christine Stevenson ตำาแหน่ง Chief Executive and          

Comptroller of Customs เด่นทั้างม่าเข้าร่วม่การปัระชุม่คณะม่นตรีความ่ร่วม่ม่่อทั้างศุลกากร (Customs      

Co-operation Council) ครั�งทีั้� 139/140 ณ กรุงบัรัสีเซลส์ี

   ในโอกาสีนี� อัครราชท้ั้ต (ฝั�ายศุลกากร) ได้พิ่บัปัะผู้้้แทั้นจากศุลกากรน่วซีแลนด์และผู้้้แทั้นศุลกากร                
จากปัระเทั้ศอ่�น ๆ  เพ่ิ่�อสีร้างโอกาสีในการกระชับัความ่ร่วม่ม่่อด้านศุลกากรในกรอบัทั้ว่ภาคีและพิ่หุภาคีในอนาคต
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อธิิบดั่กรึมิศุุลก�กรึและค์ณะ ฯ เข้�ร่ึวิมิก�รึปรึะชุมิ
ค์ณะมินัติร่ึค์วิ�มิร่ึวิมิม่ิอที่�งศุุลก�กรึ ค์รัึ�งท่ี่� 139/140 

     วันทีั้� 23 - 25 ม่่ถุึนายน 2565 (ค.ศ. 2022) นายพิ่ชร อนัตศ่ลป์ั อธ่บัดีกรม่ศุลกากร นายชัยยุทั้ธ คำาคุณ 
ทีั้�ปัร้กษาด้านพัิ่ฒนาระบับัควบัคุม่ทั้างศุลกากร นายน่ต่ ว่ทั้ยาเต็ม่ อคัรราชท้ั้ต (ฝั�ายศุลกากร) และคณะฯ    
เข้าร่วม่การปัระชุม่คณะม่นตรีความ่ร่วม่ม่่อทั้างศุลกากร (Customs Co-operation Council) ครั�งทีั้� 139/140 
ซ้�งเป็ันการปัระชุม่ระดับัส้ีงสุีดของ WCO ณ สีำานักงานใหญ่่ WCO กรุงบัรัสีเซลส์ี ปัระเทั้ศเบัลเยียม่ 

    อธ่บัดีกรม่ศุลกากรและคณะ ฯ ได้เข้ารับัฟังการรายงานผู้ลการปัฏ่ิบััต่งานของ WCO โดย ดร. คุน่โอะ ม่่คุ
ร่ยะ เลขาธ่การ WCO พิ่ร้อม่พิ่บัปัะหาร่อกับัศุลกากรจากปัระเทั้ศต่าง ๆ รวม่ทัั้�งม่อบัโล่และร้ปัภาพิ่ทีั้�ระล้ก                      
เน่�องในโอกาสีครบัรอบั 70 ปีั ของการจัดตั�ง WCO ให้กับัเลขาธ่การ ฯ 

    ในการนี� ทีั้�ปัระชุม่ ฯ ได้อภ่ปัรายและรับัรองเคร่�องม่่อทีั้�สีำาคัญ่ต่าง ๆ เช่น WCO Strategic Plan       
2022-2025 (พิ่.ศ. 2565 - 2568) ทีั้�เน้นการสีร้างศุลกากรทีั้�เป็ันม่่ตรต่อส่ี�งแวดล้อม่ (Green Customs) และ
การพัิ่ฒนาศุลกากรด้วยนวัตกรรม่และเทั้คโนโลยี  และ WCO Data Strategy ทีั้�เน้นการนำาข้อม้่ล (Data) 
ม่าพัิ่ฒนาการวางแผู้นเช่งยุทั้ธศาสีตร์ของศุลกากร
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     ทัั้�งนี� ในวันสุีดท้ั้ายของการปัระชุม่ ทีั้�ปัระชุม่ ฯ ได้มี่ม่ต่เล่อก นาย Ricardo Treviöo Chapa ให้ดำารงตำาแหน่ง
รองเลขาธ่การ WCO ต่ออกีหน้�งวาระเป็ันระยะเวลา ๕ ปีั และมี่ม่ต่เล่อก นาย A. Al Khalifa อธ่บัดีกรม่ศุลกากร
ราชอาณาจักรบัาห์เรน ให้ดำารงตำาแหน่งปัระธานการปัระชุม่ต่ออกีหน้�งวาระเช่นกัน นอกจากนี� กรม่ศุลกากรไทั้ยได้
เข้าร่วม่การปัระกวดภาพิ่ถ่ึายปัระจำาปีั 2565 (ค.ศ. 2022) ซ้�งเป็ันการปัระกวดภาพิ่ถ่ึายทีั้�เกี�ยวข้องกับัการทั้ำางานและ
ความ่สีำาคัญ่ของศุลกากร โดยภาพิ่ถ่ึายทีั้�ชนะการปัระกวดในปีันี�ค่อ ภาพิ่ถ่ึายจากกรม่ศุลกากรย้เครน

     ในโอกาสีนี� อธ่บัดีกรม่ศุลกากรและคณะ ฯ ยังได้เข้าร่วม่รับัปัระทั้านอาหารคำ�าตาม่คำาเช่ญ่ของ                      
นายเสีข วรรณเม่ธี เอกอัครราชท้ั้ต ณ กรุงบัรัสีเซลส์ี ร่วม่กับัคณะกรรม่การบัร่หารทั้ีม่ปัระเทั้ศไทั้ย                         
ณ  กรุงบัรัสีเซลส์ี ซ้�งจัดข้�นทีั้�ทั้ำาเนียบัเอกอคัรราชท้ั้ต ณ กรุงบัรัสีเซลส์ี
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