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บทสรุ ป

การที่ผู้นำ�ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศเตรียมมาพบกันที่กรุงเทพฯ ในเดือน
มิถุนายน 2562 นี้ นับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ไม่มีประเด็นการนำ�เข้าขยะ
พลาสติกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา หลาย
ประเทศในอาเซียนเหล่านี้ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย พยายามผลักดัน
การไหลบ่าของขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ
ที่ส่งมาจากประเทศพัฒนาแล้ว นับตั้งแต่ประเทศจีนตัดสินใจห้ามนำ�เข้าในช่วง
ปลายปี 2560 และเมื่อดูจากสถิติก็รู้ได้โดยง่ายว่าเป็นเพราะเหตุใด โดยระหว่าง
ปี 2559-2561 การนำ�เข้าขยะพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนเติบโตอย่างน่า
ตกใจถึงร้อยละ 171 จาก 836,529 ตันเป็น 2,265,962 ตัน ซึง
่ เทียบเท่ากับตู้
คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ประมาณ 423,544 ใบ
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ทีแ่ ย่ไปกว่านัน
้ ขยะส่วนใหญ่ตด
ิ ป้ายผิดว่า “รีไซเคิลได้”
แม้ว่าวัสดุที่ขนส่งมานั้นประกอบด้วยขยะพลาสติก
ปนเปื้อนและขยะอื่นๆ ที่ผสมปนเปกันจำ�นวนนับแสนตัน
จากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งไม่สามารถผ่านกระบวนการ
แปรรูปได้ การนำ�เข้าบางส่วนขนส่งมาอย่างผิดกฎหมาย
ปล่อยให้ประเทศผู้รับที่ไม่มีความสามารถรับมือกับขยะ
เหล่านี้ต่อสู้กับขยะมหาศาลเอาเอง
เมื่อการนำ�เข้าพุ่งทะยานขึ้น ประเทศต่างๆ หามาตรการ
เพือ
่ รับมือกับการไหลบ่าของขยะทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เร็วๆ
นี้ ทั้งมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ส่งขยะกลับสู่ประเทศ
ต้นทาง ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะห้าม
นำ�เข้าขยะพลาสติกภายในปี2564 มาเลเซียยุติการให้
ใบอนุญาตใหม่แก่การนำ�เข้าขยะพลาสติก เช่นเดียว
กับเวียดนามที่ยุติให้ใบอนุญาตใหม่สำ�หรับการนำ�เข้า
ขยะและจัดการกับการนำ�เข้าที่ผิดกฎหมาย เมื่อปรากฎ
ว่าขยะโลหะ พลาสติก และกระดาษนับพันตันกองอยู่ที่
ท่าเรือของประเทศ ทำ�ให้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
แต่มาตรการที่กระทำ�โดยลำ�พังเหล่านี้ไม่สามารถ
ตอบโจทย์วิกฤติขยะระดับโลกได้ มีหลักฐานยืนยัน
ว่าเมื่อประเทศต่างๆ บังคับใช้นโยบายห้ามนำ�เข้าและ
แผนรับมือสำ�รอง มันเพียงแค่ช่วยย้ายปัญหาไปที่อื่น
เพราะผู้นำ�เข้าจะมองหาพื้นที่ที่กฎหมายและข้อบังคับ
อ่อนแอกว่า และยังไม่ได้มุ่งไปสู่ประเด็นที่เป็นต้นตอ
ของปัญหา ทำ�ไมการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจึง
เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดในการจัดการทรัพยากร
และการจัดการขยะที่ดี ทั้งในอาเซียนและทั่วโลก
ในข้อเสนอเชิงนโยบาย1 ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การประชุมสุดยอดปี 2560 กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรียกร้องให้ยกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
และกระตุ้นผู้นำ�ทั้งหลายให้ควบคุมการใช้และการผลิต
พลาสติก ณ แหล่งกำ�เนิด อย่างไรก็ตามความก้าวหน้า
เป็นไปอย่างเชื่องช้าและประเด็นเหล่านี้ยังดำ�รงอยู่ถ้า
วิกฤตินี้ถูกมองข้ามไป

เมื่อปีที่แล้วกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้บันทึกหลักฐาน
เน้นย้ำ�ให้เห็นความเสี่ยงหลักที่ขยะเหล่านี้จะมีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตโดยรอบ เมื่อพื้นที่บริสุทธิ์
ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่ทิ้งขยะชั่วข้ามคืน2
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอเรียกร้องให้ผู้นำ�
อาเซียนนำ�ประเด็นนี้เข้าสู่วาระการประชุมสุดที่จะมาถึง
และประกาศแถลงการณ์ร่วมที่จะต่อกรกับวิกฤติขยะ
พลาสติกของภูมิภาค กรีนพีซนำ�เสนอยุทธศาสตร์
3 ประการต่อประเทศสมาชิกอาเซียนนำ�ไปขับเคลื่อน
และทำ�งานอย่างเร่งด่วนเพื่อไปสู่ “โลกที่ปราศจาก
พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง”
• ห้ามการนำ�เข้าขยะพลาสติก รวมถึงการนำ�เข้า
“เพื่อรีไซเคิล” และรับรองว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมดจะให้สัตยาบันในข้อแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment)
• สร้างนโยบายระดับภูมิภาคแบบองค์รวมที่มุ่งสู่การ
ลดการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างมีนัยสำ�คัญ และเอื้อให้เกิด
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำ�และระบบทางเลือกในการ
จัดส่งและกระจายสินค้า
• ผลักดันกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความยั่งยืน
และเป็นธรรมบนพื้นฐานของแนวทางขยะเหลือศูนย์
(zero waste)ที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาแบบแผนการถลุงใช้
ทรัพยากร การผลิต การบริโภคและการเกิดของเสีย
อย่างไร้ขีดจำ�กัด

หน้าก่อน:
นักรณรงค์กรีนพีซจากกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ถือป้าย
ระหว่างการประท้วงต่อต้านการค้าขยะในเมืองโอลอง
กาโป ฟิลิปปินส์ © Greenpeace / Rouelle Umali
หน้านี้:
บรรจุภัณฑ์สินค้าของใช้ประจำ�วันที่พบบริเวณใกล้
ท่าเรือพอร์ตกลัง (Port Klang ) มาเลเซีย
© Greenpeace
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บทนำ �
พื้นที่อื่นๆ ที่ขาดแคลนกฎหมายที่จะหยุดการนำ�เข้าที่
มากเกินขนาด หรือขาดความสามารถที่แท้จริงในการ
จัดการขยะเหล่านั้น (2) ปริมาณการส่งออกพลาสติก
ทั่วโลกที่ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจากปี 2559-2561
ทำ�ให้ผู้ส่งออกขยะที่เคยส่งออกก่อนหน้านี้สะสมขยะ
ส่วนเกินที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือผ่าน
กระบวนการแปรรูปที่ไม่เหมาะสมจำ�นวนมหาศาล3
การนำ�เข้าวัสดุเพื่อรีไซเคิลมูลค่า 24 พันล้านเหรียญ
สหรัฐในประเทศจีนคิดเป็นหนึ่งในสี่ของการค้าขยะ
ทั้งหมดทั่วโลก และเพิ่มขึ้นจาก 12 พันล้านเหรียญ
สหรัฐในทศวรรษก่อนหน้า4 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2561 สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ส่งออกขยะรายใหญ่ที่สุด
ส่งออกลดลงจากปี 2560 ราว 3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ
38 ที่ผ่านมา ร้อยละ 89 ของขยะนำ�เข้าประกอบด้วย
พลาสติกกลุ่มพอลิเมอร์ที่มักใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารใช้
ครั้งเดียวทิ้ง (โพลีเอทิลีน, โพลีโพรพีลีน และโพลีเอทิลีน
เทเรทาเลท)5 มีการประมาณการณ์ว่านโยบายใหม่ของ
จีน6 จะทำ�ให้ขยะพลาสติก 111 ล้านตันถูกเคลื่อนย้าย
(ไปยังแหล่งอื่น) ภายในปี 2573
งานวิจย
ั ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกทีพ
่ จ
ิ ารณาการ
เดินทางของขยะพลาสติก (พิกัดศุลกากรที่ 3915:HS
code 39157) ระหว่างประเทศ/ภูมิภาคผู้ส่งออกและ
ผู้นำ�เข้าสูงสุด 21 อันดับ ระบุว่ามาเลเซีย เวียดนาม และ
ไทยเป็นเป้าหมายแรกของขยะพลาสติก เมื่อผู้นำ�เข้า
มองหาทางเลือกล่วงหน้าก่อนการห้ามนำ�เข้าของ
ประเทศจีนในปี 2560 มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม
กลางปี 2561ประเทศเหล่านีไ้ ด้สร้างกฎหมายข้อบังคับ
ของตนเองขึ้นการนำ�เข้าขยะพลาสติกทั่วโลกจาก
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น
จึงเปลี่ยนเส้นทางไปยังอินเดีย ไต้หวัน เกาหลีใต้
อินโดนีเซีย และตุรกี เราเห็นการนำ�เข้าเพิ่มขึ้นในประเทศ
เหล่านี้ แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าและตัวเลขไม่เท่ากับ
การนำ�เข้าที่ลดลงทั้งหมดในมาเลเซีย เวียดนาม และ
ประเทศไทยก็ตาม8

มกราคม 2561 ประเทศจีน ผู้นำ�เข้าขยะรายใหญ่ที่สุด
ของโลกหยุดรับพลาสติกรีไซเคิล ขยะกระดาษที่ยังไม่
ได้คัดแยก รวมทั้งสิ่งทอ ขยะจากโลหะ และวัสดุอื่นๆ
จากต่างประเทศ และควบคุมการนำ�เข้ากระดาษลูกฟูก
(cardboard) อย่างเข้มงวด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการห้ามนำ�เข้าของประเทศจีนมี
สองแนวโน้มหลัก: (1) การค้าขยะพลาสติกส่วนใหญ่
เปลี่ยนเป้าหมายไปยังประเทศ/ภูมิภาคที่การควบคุม
อ่อนแอกว่า -- โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

4

ต่อกรการค้าขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศสมาชิกอาเซียน

G

ในหกเดือนแรกของปี 2560 สหรัฐอเมริกาส่งขยะ
พลาสติกมาประเทศไทยมากกว่า 4,000 ตัน มาเลเซีย
ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เป็น
157,299 ตัน เวียดนามก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็น
71,220 ตัน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 25619
อาเซียนต้องพบกับการนำ�เข้าขยะพลาสติกทีพ
่ ง
ุ่ สูงขึน
้
ถึง 166 % (HS 3915) จาก 836,529 ตัน ในปี 2559
เป็น 2,231,127 ตัน ในปี 2561 (ตาราง 1)

ภาพ 1 การนำ�เข้าขยะพลาสติกโดยจีน มาเลเซีย เวียดนามและไทย ระหว่างมกราคม 2559-พฤศจิกายน 2561
(ตันต่อเดือน)

ที่มา : กรีนพีซเอเชียตะวันออก

ตาราง 1. แนวโน้มการนำ�เข้าขยะพลาสติก (HS 3915) หน่วยเป็นตัน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

2559

2560

2561

มาเลเซีย

287,673

549,876

872,797

ไทย

69,487

152,244

481,381

เวียดนาม

347,840

659,057

492,83910

อินโดนีเซีย

120,979

128,951

320,452

เมียนมาร์

688

1,855

71,05011

ฟิลิปปินส์

4,650

4,267

11,761

สิงคโปร์

3,354

6,422

9,018

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1,181

3,008

4,791

กัมพูชา

647

1,685

1,688

บรูไน

30

116

185

836,529
5.38%

1,507,481
11%

2,265,962
27%

15,553,548

13,410,919

8,358,867

อาเซียน
% ทั่วโลก
ทั่วโลก

ที่มา : Trademap. ข้อมูลการนำ�เข้า ดูเมื่อ 1 มิถุนายน 2562

หน้าก่อน:
บรรจุภัณฑ์สินค้าของใช้ประจำ�วันที่ส่งออกจากประเทศเยอรมนี
เพื่อรีไซเคิล ถูกทิ้งในบ่อทิ้งขยะผิดกฎหมายหลายแห่งในมาเลเซีย
© Greenpeace
ขณะที่ตรวจสอบสถานภาพของอุตสาหกรรมขยะมาเลเซีย พบ
บรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์ดังของสหราชอาณาจักรเกลื่อนกลาด
ทั่วกองขยะขนาดมหึมา © Greenpeace
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มิ ต ิ ก ารจั ด การขยะ
ของอาเซี ย น
ในปี 2558 ทั่วโลกผลิตขยะพลาสติกประมาณ 6,300 ล้านตัน ใน
จำ�นวนนี้ถูกนำ�ไปรีไซเคิลราวร้อยละ 9 เข้าโรงงานเผาขยะร้อยละ 12
และนำ�ไปทิ้งในหลุมฝังกลบหรือปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมร้อยละ 79
ถ้าแนวโน้มการผลิตและการจัดการขยะยังดำ�เนินต่อไปแบบปัจจุบัน
ประมาณการณ์ว่าภายในปี 2593 ขยะพลาสติกประมาณ 12,000
ล้านตันจะถูกฝังกลบหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อม12
ภูมิภาคอาเซียนแทบจะไม่สามารถจัดการขยะของตัวเองได้
ข้อค้นพบสำ�คัญจากรายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP, 2560)13 เรื่องการจัดการขยะในอาเซียน
แสดงให้เห็นว่าการผลิตขยะกำ�ลังเพิ่มขึ้น ในบรรดากลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ขยะมูลฝอยชุมชนมีพลาสติกร้อยละ 10-18

6

ในภาพรวม อาเซียนผลิตขยะมูลฝอยชุมชน 1.14 กก./คน/วัน
อินโดนีเซียผลิตขยะมูลฝอยชุมชนสูงสุด 64 ล้านตัน/ปี ตามด้วย
ไทย (26.77 ล้านตัน/ปี) เวียดนาม (22 ล้านตัน/ปี) ฟิลิปปินส์
(14.66 ล้านตัน/ปี) มาเลเซีย (12.84 ล้านตัน/ปี) สิงคโปร์ (7.5
ล้านตัน/ปี) เมียนมาร์ (0.84 ล้านตัน/ปี ) และลาวผลิตขยะมูลฝอย
ชุมชนต่ำ�สุดที่ 0.07 ล้านตัน/ปี

หน้านี้:

ขยะอินทรีย์ (ประมาณหรือมากกว่าร้อยละ 50) มีสัดส่วนสูงสุดใน
บรรดาขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ยกเว้น
สิงคโปร์ที่มีขยะอินทรีย์เพียงร้อยละ 10.5 ของขยะมูลฝอยชุมชน
เท่านั้น ขยะอื่นๆ ที่มักพบเห็นในกองขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป คือ
พลาสติก กระดาษ และโลหะ

นักรณรงค์กรีนพีซติดป้าย “หยุดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง” บน
เรือที่บรรทุกขยะพลาสติกจำ�นวนหลายตันไปยังอ่าวมะนิลา เพื่อ
เน้นย้ำ�ถึงปัญหาเชิงระบบของขยะ ที่สร้างมลพิษจากพลาสติก
จำ�นวนมหาศาลในฟิลิปปินส์ การประท้วงนี้เกิดขึ้นในเมืองนาโว
ทาสซิตี้ เขตมะนิลา ในฟิลิปปินส์ เน้นย้ำ�ถึงความต้องการการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบในการผลิต การบริโภค และการจัดการ
ขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง © Greenpeace / Arnaud Vittet
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พบบรรจุภัณฑ์ของใช้ประจำ�วันในครัวเรือนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
โรงงานรีไซเคิลเวสแพ็ค (Wespack) เวสแพคเป็นโรงงานรีไซเคิล
พลาสติกชั้นนำ� ตั้งอยู่ในมาเลเซีย © Greenpeace

การตอบรั บ ของอาเซี ย นต่ อ การไหลบ่ า ของ
ขยะพลาสติ ก จากต่ า งประเทศ
ผลจากการห้ามนำ�เข้าของประเทศจีน แต่ละประเทศออกแผนสำ�รอง
ฉุกเฉินมาใช้เพื่อควบคุมการทะลักเข้ามาของขยะพลาสติก หลังจาก
การห้ามนำ�เข้าขยะพลาสติกชั่วคราว 3 เดือน ในมิถุนายน 2560
ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะห้ามนำ�เข้าขยะพลาสติกภายใน
ปี 256414 มาเลเซียยุติการออกใบอนุญาตใหม่ในการนำ�เข้าขยะ
พลาสติก15 ขณะที่เวียดนามก็ยุติออกใบอนุญาตใหม่เพื่อการนำ�เข้าขยะ
พลาสติกเช่นเดียวกัน และตรวจสอบดำ�เนินการปราบปรามการนำ�เข้าที่
ผิดกฎหมาย—เมื่อพบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขยะกระดาษ พลาสติก และ
โลหะกองอยู่ที่ท่าเรือในประเทศ ทำ�ให้ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มสูงขึ้น16
มกราคม 2562 ขยะพลาสติกจากเกาหลีใต้จำ�นวน 6,500 ตันที่ส่งออก
อย่างผิดกฎหมายไปฟิลิปปินส์ถูกส่งคืนกลับไปเกาหลีใต้17 ฟิลิปปินส์ส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์จำ�นวน 69 ใบกลับไปแคนาดา18 ขณะที่มาเลเซียจะส่งคืน
ขยะจำ�นวน 3,000 ตันกลับไปยังสหราชอาณาจักร19

ในอินโดนีเซีย องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน
กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำ�เข้าขยะพลาสติกและกระดาษ สถิติแสดงให้
เห็นว่าการนำ�เข้าขยะพลาสติกและกระดาษเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (283,152
ตัน)20
ผู้ส่งออกอันดับต้นที่ทำ�การค้าขยะกับอาเซียนแสดงในตาราง
2 พิจารณาจากการส่งออกทั้งหมด ผู้ส่งออก 5 อันดับต้นคือ
สหรัฐอเมริกา 439,129 ตัน ญี่ปุ่น 430,064 ตัน เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 149,516 ตัน เยอรมนี 136,034 ตัน และสหราชอาณาจักร
112,046 ตัน ผู้ส่งออกสูงสุดอื่นๆ รวมถึงประเทศไทย 74,906 ตัน
และออสเตรเลีย 51,057 ตัน

ตาราง 2. ผู้ส่งออกอันดับต้นตามพิกัดศุลกากร HS 3915 ที่ส่งขยะพลาสติกสู่อาเซียน (2561) แสดงค่าเป็นตัน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

อันดับ 1 สูงสุด

อันดับ 2

อันดับ 3

อันดับ 4

อันดับ 5

มาเลเซีย

สหรัฐอเมริกา
218,134

ญี่ปุ่น
119,010

สหราชอาณาจักร
112,019

เยอรมนี
84,856

ฮ่องกง
48,384

ไทย

ญี่ปุ่น
173,371

ฮ่องกง
99,932

สหรัฐอเมริกา
84,462

ออสเตรเลีย
25,355

จีน
19,374

เวียดนาม

ญี่ปุ่น
123,254

ไทย
11,514

สหรัฐอเมริกา
74,888

เกาหลีใต้
26,126

ออสเตรเลีย
6,357

อินโดนีเซีย

หมู่เกาะมาแชล
92,682

สหรัฐอเมริกา
56,753

เยอรมนี
50,587

เนเธอร์แลนด์
18,892

ออสเตรเลีย
18,639

เมียนมาร์

ไทย
61,470

ญี่ปุ่น
7,094

มาเลเซีย
868

ออสเตรเลีย
707

จีน
166

ฟิลิปปินส์

ญี่ปุ่น
2,385

สหรัฐอเมริกา
1,778

ไต้หวัน
1,704

อินโดนีเซีย
1,583

Hong Kong
1,200

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น
4,242

สหรัฐอเมริกา
1,343

เยอรมนี
591

มาเลเซีย
591

สหราชอาณาจักร
523

ลาว

ไทย
1,844

ญี่ปุ่น
625

สหรัฐอเมริกา
308

สเปน
129

เกาหลีใต้
76

กัมพูชา

สหรัฐอเมริกา
1,463

ญี่ปุ่น
84

ไทย
78

จีน
40

สหราชอาณาจักร
22

บรูไน

จีน
75

มาเลเซีย
42

สหราชอาณาจักร
5

อินเดีย
1

สิงคโปร์
0.80

ที่มา : Trademap. ข้อมูลการนำ�เข้า, 1 มิถุนายน 2562
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ความพยายามของชาติ อ าเซี ย นเพื ่ อ
ลดการผลิ ต ขยะพลาสติ ก

บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกำ�ลังทุ่มเทความพยายามเพื่อ
ต่อกรกับมลพิษพลาสติก หลายประเทศดำ�เนินการทั้งในระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่นด้วยการควบคุมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือวางแผนกำ�จัดผลิตภัณฑ์พลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ปี 2561 มาเลเซียร่างแผนกำ�จัดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี
2573 โดยเริ่มด้วยการคิดเงินค่าถุงพลาสติกและห้ามใช้หลอด22
แผนอันท้าทายอื่นๆ คือแผนจัดการขยะพลาสติก 2561-2573
ที่ประเทศไทยประกาศในปี 2562 จะเลิกใช้พลาสติก 3 ประเภท
ได้แก่ (1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม (2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) และ (3) ไมโครบีดจาก
พลาสติก (Microbead) และปี 2565 จะเลิกใช้พลาสติก 4 ประเภท
โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single use Plastic) ได้แก่ 1)
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แก้วพลาสติก
(แบบบางใช้ครั้งเดียว) 4) หลอดพลาสติก ส่วนปี 2570 มีเป้าหมาย
นำ�ขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับเข้ามาใช้ประโยชน์
ทั้ง 100%23
ประเทศอื่นๆ ได้ริเริ่มโครงการที่เข้มงวดน้อยกว่าและโดยสมัคร
ใจ เช่น บรูไนตั้งเป้าหยุดใช้พลาสติกในห้างสรรพสินค้าภายในปี
2562 โดยจะเชิญชวนให้ผู้ซื้อใช้ถุงใช้ซ้ำ�ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

อินโดนีเซียและเมียนมาร์ก็นำ�การห้าม และ/หรือกฎหมายเรียกเก็บ
ภาษีการใช้ถุงพลาสติกมาใช้
เมืองและเทศบาลหลายแห่งในฟิลป
ิ ปินส์ได้บง
ั คับใช้กฎหมายเกีย
่ วกับ
ถุงพลาสติกและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (เก็บเงินหรือห้ามใช้) และ
สภาคองเกรสกำ�ลังพิจารณากฎหมายที่จะบังคับใช้ทั่วประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกในอุตสาหกรรม
อาหารฟาสฟู้ดส์ ปัจจุบันได้ห้ามใช้พลาสติก (เช่น ฝาและหลอด
พลาสติก) สำ�หรับลูกค้าที่นั่งกินในร้าน
ล่าสุดร้านสะดวกซื้อและมินิมาร์ทในประเทศไทยที่มีสาขา 11,000
แห่งได้ประกาศใช้แคมเปญ “ไม่รับถุง” เพื่อสนับสนุนนโยบายที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล
ภาคธุรกิจและการค้าขนาดใหญ่ในเวียดนามก็แนะนำ�การใช้ถุงที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้า โดยรัฐบาลจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
จากถุงพลาสติก (40,000 ดอง (ประมาณ 1.76 เหรียญสหรัฐฯ)
ต่อกิโลกรัม)

ในกัมพูชา ห้างสรรพสินค้าหลักได้เริ่มคิดเงินค่าถุงพลาสติกใบละ
400 เรียล (10 เซนต์) ประเทศลาวกระตุ้นให้ประชาชนใช้ถุง
พลาสติกรีไซเคิลได้ที่วางขายในตลาดและร้านอาหารในเขตเมือง
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หน้านี้:
เจ้าหน้าที่รณรงค์ด้านทะเลของกรีนพีซ สหราชอาณาจักรถือหลอดพลาสติก
ที่เก็บได้ระหว่างกิจกรรมทำ�ความสะอาดชายหาด บนเกาะฟรีดอมไอร์แลนด์
(Freedom Island) ฟิลิปปินส์ © Greenpeace / Daniel Müller

แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารอาเซี ย น
ว่ า ด้ ว ยขยะทะเล

ปัจจุบัน สมาชิกอาเซียน 4 ประเทศได้
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำ�
แผนปฏิบัติการขยะทะเล อินโดนีเซียกำ�ลัง
ลงมือใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องขยะ
ทะเล ซึ่งมีข้อผูกพันว่าจะลดขยะพลาสติก
ลงร้อยละ 70 ภายในปี 2568 เวียดนามได้
เริ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่อง
การจัดการขยะพลาสติกในทะเล และยัง
สำ�รวจกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับมลพิษพลาสติกอีกด้วย ฟิลิปปินส์ได้
ร่างแผนกลยุทธ์ระดับชาติเกี่ยวกับขยะ
ทะเลแล้ว ซึ่งจะเป็นรากฐานแก่แผนแม่บท
การจัดการพลาสติกในทะเล ประเทศไทย
ในฐานะประธานอาเซียน 2562 จัดทำ�ร่าง
ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้าน
ขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok
Declaration on Combating Marine
Debris in ASEAN Region) นอกจากนี้
รัฐบาลไทยยังสำ�รวจแนวทางที่จะขยาย
ความรับผิดชอบของผู้ผลิตและการ
เป็นหุ้นส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนและ
สาธารณะ (PPP)

หน้านี้:
ปูที่ติดอยู่ในแก้วชานมยี่ห้อซากู (Zagu) ที่ถูก
ทิ้งบริเวณช่องแคบเกาะเวอร์เด (Verde Island
Passage) ศูนย์กลางของพื้นที่ความหลาก
หลายทางชีวภาพทางทะเลของโลก ในเมือง
บาตังกัส ฟิลิปปินส์ © Greenpeace / Noel
Guevara
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ต่อกรการค้าขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศสมาชิกอาเซียน

มุ ่ ง สู ่ โ ลกที ่ ป ลอดพลาสติ ก ใช้ ค รั ้ ง เดี ย วทิ ้ ง :
ข้ อ เสนอแนะของกรี น พี ซ ต่ อ อาเซี ย น 2562

นอกเหนือจากการบังคับใช้มาตรการห้ามนำ�เข้าของเสีย รัฐบาลใน
อาเซียนต้องให้สัตยาบันในข้อแก้ไขการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
ภายใต้อนุสัญญาบาเซล26 ซึ่งมีการรับรองในปี 2538 เป็นส่วนแก้ไข
ของอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกากของเสียข้ามพรมแดน
ที่หมายถึงการป้องกันการค้าของเสียทุกประเภทโดยไม่มีข้อยกเว้น
แม้แต่ขยะที่ตีตราว่ารีไซเคิลก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10
ประเทศให้สัตยาบันในอนุสัญญาบาเซลแล้ว27 อย่างไรก็ตามจนถึง
ปัจจุบัน มีเพียง 3 ประเทศที่ให้สัตยาบันในข้อแก้ไขการห้ามส่งออกของ
เสียอันตราย(the Basel Ban Amendment)28
เดือนพฤษภาคม 2562 การประชุมรัฐภาคีครั้งที่ 14 ของอนุสัญญา
บาเซลได้เห็นชอบในการรวมการส่งออกขยะพลาสติกผสม (ยกเว้นขยะ
พลาสติกที่ประกอบด้วยพลาสติกชนิด PE, PP หรือ PET), พลาสติก
ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ และปนเปื้อนไว้ในระบอบการควบคุม(control
regime)ที่ต้องได้รับความยินยอมจากประเทศปลายทางผู้นำ�เข้าก่อนที่
จะดำ�เนินการส่งออกขยะ29 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 256430
ขณะที่การรวมขยะพลาสติกเข้ามาไว้ในระบอบการควบคุมของ
อนุสัญญาบาเซลจะยกระดับการควบคุมการค้าขยะพลาสติกบาง
ประเภท บังคับให้ขยะพลาสติกที่ส่งออกต้องไม่ปนเปื้อนและเป็นชนิด
เดียวกัน และปรับปรุงความโปร่งใสตามข้อบังคับในการรายงานภายใต้
อนุสัญญาบาเซล แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการค้าขยะพลาสติกที่แฝงมา
ในรูป “รีไซเคิล” ได้
ประเทศสมาชิกอาเซียนจำ�เป็นต้องลงมืออย่างเร่งด่วนและใช้แนวทาง
อันเป็นหนึ่งเดียวกันและข้ามพรมแดน คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ขยะ
พลาสติก 111 ล้านตันจะไม่มีที่ไป25 การลดการผลิตพลาสติกอย่าง
มหาศาลในระดับประเทศ ผนวกกับการห้ามนำ�เข้าขยะพลาสติกเป็นสิ่ง
จำ�เป็นต้องทำ�อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1.ประเทศสมาชิกอาเซียนควรทำ�งานร่วมกันเพื่อบังคับใช้การ
ห้ามนำ�เข้าขยะพลาสติกในระดับภูมิภาค รวมถึงขยะพลาสติกที่
นำ�เข้ามาในนามของการ “รีไซเคิล” โดยรับรองว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนทัง
้ หมดจะให้สต
ั ยาบันในข้อแก้ไขการห้ามส่งออกของเสีย
อันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment)
เพื่อป้องกันการเล็ดลอดข้ามพรมแดนของกากของเสียอันตราย
กรีนพีซสนับสนุนให้ลดและยุติการเคลื่อนย้ายของเสียข้ามพรมแดน
กรีนพีซเรียกร้องให้ยุติการค้าของเสียทุกรูปแบบ รัฐบาลต้องสร้าง
แรงจูงใจและสนับสนุนตลาดคัดแยกและรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศ
ให้ความสำ�คัญกับวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และให้ความสำ�คัญเป็น
อันดับแรกกับระบบรีไซเคิลขยะที่เกิดจากการผลิตภายในประเทศ

10 ต่อกรการค้าขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรสร้างกลไกการบังคับใช้บังคับและเฝ้าระวัง
การค้าขยะพลาสติกในภูมิภาคอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะยับยั้งการค้าขยะ
พลาสติกที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาและเกิดขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียน และ
สร้างความร่วมมืออันแข็งแกร่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงที
เพื่อปรับปรุงความโปร่งใส
2. สร้างนโยบายระดับภูมิภาคแบบองค์รวมที่มุ่งสู่การลดการ
ผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างมี
นัยสำ�คัญ และเอื้อให้เกิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำ�และระบบทาง
เลือกในการจัดส่งและกระจายสินค้า
แม้จะไม่มีการไหลบ่าของขยะพลาสติกนำ�เข้าสู่ภูมิภาคนี้ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงเผชิญกับปัญหามลพิษพลาสติกในประเทศที่
สูงขึ้น
เพื่อกู้วิกฤติมลพิษพลาสติก ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องให้ความ
สำ�คัญกับนโยบายระดับชาติที่เป็นองค์รวมและมีเงื่อนเวลาที่เน้นการลด
การใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ณ แหล่งกำ�เนิด ต้องมีการใช้เครื่องมือ
ทางกฎหมาย เช่น การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อให้บริษัท
มีภาระรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ของตนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (รวมทั้ง
บรรจุภัณฑ์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ที่อยู่บนพื้นฐานของการเติมและการใช้ซ้ำ� ข้อบังคับที่มุ่ง
ไปที่ผู้ผลิต เช่น การสั่งการให้บริษัทรับผิดชอบทางการ
เงินต่อขยะภายหลังการบริโภคซึ่งจะช่วยทำ�ให้มั่นใจว่าภาค
อุตสาหกรรมจะลดมลพิษพลาสติก ณ จุดกำ�เนิด
3. อาเซียนต้องผลักดันกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่
มีความยั่งยืนและเป็นธรรมบนพื้นฐานของแนวทาง
ขยะเหลือศูนย์ (zero waste) ซึ่งปกป้องสุขภาพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียน
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาแบบแผน
การถลุงใช้ทรัพยากร การผลิต การบริโภคและการ
เกิดของเสียอย่างไร้ขีดจำ�กัด
วงจรชีวิตของพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง นับจากการใช้
ทรัพยากรจนถึงการทิ้งและกลายเป็นของเสีย และผลพวง
ของปัญหามลพิษและการค้าขยะพลาสติกคือสัญญาณ
บ่งชี้ว่าโลกต้องเปลี่ยนไปสู่รูปแบบเศรฐกิจที่ยั่งยืนกว่า
ประเทศและเมืองใหญ่มากมายทั่วโลกได้ก้าวไปสู่การ
พัฒนารูปแบบใหม่แล้ว วงจรเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่อยู่บน
พื้นฐานของหลักการขยะเหลือศูนย์
ขยะเหลือศูนย์หมายถึง “แนวทางใหม่ในการใช้ทรัพยากร
โดยยังคงความยั่งยืนด้านสังคมและด้านนิเวศ เป็นการ
ออกแบบใหม่ให้กับระบบอุตสาหกรรมแบบเส้นตรงของ
“ธุรกิจแบบเดิม” ที่ไม่ยั่งยืน สู่ระบบหมุนเวียนที่ใช้ทรัพยากร
และบริโภคที่ไม่จำ�เป็นให้น้อยที่สุด ลดของเสียและทำ�ให้แน่ใจ
ว่าผลิตภัณฑ์หรือวัสดุจะถูกนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�หรือรีไซเคิล
กลับสู่ธรรมชาติหรือท้องตลาดอีกครั้ง ขยะเหลือศูนย์เป็น
ส่วนสำ�คัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนและ
เป็นธรรม ด้วยหลักการสำ�คัญคือการลดและการออกแบบ
ใหม่เพื่อขจัดการใช้ทรัพยากรและของเสียส่วนเกิน ระบบ
ขยะเหลือศูนย์จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ชุมชน ช่วยชุมชนและเมืองสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
สร้างงานและวิถีชีวิต และกู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศ31

หน้าก่อน:
นักรณรงค์จากกลุ่มพันธมิตร Break Free From Plastics
เก็บรวบรวมขยะที่หาดเวรธาปุระ สุเนอร์ บาหลี พวกเขากระตุ้น
เตือนให้แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุด 11 รายหยุด
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง © Greenpeace /
Jurnasyanto Sukarno

ในฐานะองค์กรระดับภูมิภาค อาเซียนสามารถช่วยสร้างความก้าวหน้า
และส่งเสริมความร่วมมือไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่ยั่งยืนและ
เป็นธรรมบนพื้นฐานขยะเหลือศูนย์ให้แก่ภูมิภาคได้ การรวมกลุ่มระดับ
ภูมิภาคได้นำ�เสนอรูปแบบมากมายที่ที่ความร่วมมือแบบนี้สามารถ
เกิดขึ้นได้ แผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2568 ประกอบ
ด้วยมาตรการเชิงกลยุทธ์เพื่อ “ส่งเสริมและบูรณาการผลิตและบริโภค
ที่ยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่ดีเข้าไปในนโยบายระดับชาติและภูมิภาค”32
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รวบรวมแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่ระบุ
แนวทางทีป
่ ระเทศสมาชิกสามารถ “ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว” ผ่านวาระ
การเติบโตที่ยั่งยืนที่ “เข้าถึงการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน”33 โดย
สามารถนำ�แนวทางขยะเหลือศูนย์บรรจุไว้ในกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านี้ เพื่อให้ภูมิภาคนี้สามารถเปลี่ยนผ่านและไปให้พ้น
จากระบบเศรษฐกิจแนวเส้นตรง
ในขณะเดียวกัน จำ�เป็นต้องมีแนวทางทีห
่ ลากหลายเพือ
่ รับมือกับวิกฤติ
มลพิษพลาสติก กรีนพีซคัดค้านวิธก
ี ารระยะสัน
้ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการ
เปลีย
่ นผ่านไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทีย
่ ง
่ั ยืนและเป็นธรรมบนพืน
้ ฐาน
ขยะเหลือศูนย์ ดังต่อไปนี:้
• โรงงานเผาขยะ รวมถึงการใช้ความร้อนเปลี่ยน “ของเสียให้เป็น
พลังงาน” หรือการนำ�ของเสียไปเป็น “เชื้อเพลิง”
• การนำ�สารเคมีในขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
• การกำ�จัดขยะพลาสติกขั้นสุดท้ายในหลุมฝังกลบและการรีไซเคิล
ขยะพลาสติกควรเป็นมาตรการระหว่างทาง และมุ่งให้การลดขยะ
(ผ่านการใช้ซ้ำ�และการเติมใหม่) เป็นกระแสหลัก

หน้านี้:
กรีนพีซและเครือข่าย #BreakFreeFromPlastic จัดกิจกรรม
เก็บขยะชายหาดและสำ�รวจขยะที่เกาะ Freedom Island เมือง
Parañaque ในฟิลิปปินส์ เพื่อตรวจสอบแบรนด์ที่ต้องมีภาระ
รับผิดต่อมลพิษพลาสติกมากที่สุด ซึ่งมลพิษพลาสติกนี้
กำ�ลังส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรของเรา © Greenpeace /
Daniel Müller
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ภาคผนวก ก.
ผู ้ ส ่ ง ออกขยะพลาสติ ก อั น ดั บ ต้ น ของโลก แยกตามประเทศปลายทางในอาเซี ย น (หน่ ว ยเป็ น กิ โ ลกรั ม )

US Exports HS 3915
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แหล่งข้อมูล: Trademap

Japan Exports HS 3915
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Philippines

Germany Exports HS 3915
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UK Exports HS 3915
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Hong Kong Exports HS 3915
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ภาคผนวก ข.
ผู ้ น ำ � เข้ า ขยะพลาสติ ก อั น ดั บ ต้ น ในอาเซี ย น แยกตามประเทศต้ น ทางของแหล่ ง กำ � เนิ ด ขยะ
(หน่ ว ยเป็ น กิ โ ลกรั ม )

Myanmar Top 5 Imports HS 3915
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Thailand Top 5 Imports HS 3915
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Malaysia Top 5 Imports HS 3915
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Philippines Top 5 Imports HS 3915
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Vietnam Top Imports HS 3915
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Indonesia Top 5 Imports HS 3915
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ส่งออก (ตัน) ไปอาเซียน
รายประเทศ 2561

หน่วยเทียบเท่าคอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
(TEU) (1 ตัน = 5.35 TEU)

เรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
(บรรจุประมาณ 18,000 TEU)

สหรัฐอเมริกา - 439,129

82,080

4.56

ญี่ปุ่น - 430,064

80,386

4.47

ฮ่องกง - 149,516

27,947

1.55

เยอรมนี - 136,034

25,427

1.41

สหราชอาณาจักร - 112,019

20,938

1.16

อื่นๆ - 999,200

186,766

10.38

รวม - 2,265,962

423,544

23.53
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