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ขยะพลาสติก 
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ลักลอบนำเข้าขยะพลาสตกิ 

➢ บทบาทของอนุสัญญาบาเซลและอนุสัญญา
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
ในปัจจุบัน การใช้พลาสติกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก และการให้บริการกำจัด

ขยะพลาสติกได้กลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงและเป็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้ด้วยการเผา
เพื่อสร้างพลังงานหรือนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่  อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าที่สูงของ
ตลาดขยะพลาสติกโลก องค์กรอาชญากรรมได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในห่วงโซ่อุปทานของ
ขยะพลาสติกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งน ับแต่จ ีนได้จำกัดการนำเข้าขยะพลาสติกเมื่อ 
เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา 

ในการนี้ องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ได้เผยแพร่รายงานเชิงวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
จากมาตรการดังกล่าวของจีนเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากประเทศสมาชิก 40 ประเทศ 
และข้อมูลที่ได้จากรายงานการปฏิบัติการและการอภิปราย รวมถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
สาธารณะ (open source) และพบว่า มีการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งขยะพลาสติกจำนวนมาก
จากจีนและลักลอบนำเข้าไปยังประเทศเกิดใหม่ในเอเชียหลายประเทศ พร้อมทั้งมีการรับกำจัด
ขยะพลาสติกนำเข้าอย่างผิดกฎหมายทั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ได้รับอนุญาตใน
ประเทศเหล่านั้น โดยในการลักลอบนำเข้าและกำจัดขยะพลาสติกนี้  อาชญากรมีเครือข่ายที่
ซับซ้อนที่เอ้ืออำนวยต่อการกระทำความผิดทางศุลกากร ทั้งการสำแดงเท็จและการปลอมแปลงเอกสาร 

ในปัจจุบัน อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) และอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ (HS 
Convention) เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศที่สำคัญในการควบคุมการขนส่งขยะพลาสติก
ระหว่างประเทศ โดยล่าสุด อนุสัญญาบาเซลได้รับการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงขยะพลาสติก
หลายประเภทที่ต้องดำเนินพิธีการขอความยินยอมล่วงหน้าจากประเทศผู้นำเข้า/ที่มีการผ่านแดน 
(prior informed consent: PIC) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้  สำนักงานฯ ขอนำเสนอภาพรวมของตลาดขยะพลาสติกโลก  
บทวิเคราะห์ของ INTERPOL โดยสังเขป ประเด็นที่เก่ียวข้องกับศุลกากร บทบาทของอนุสัญญา
บาเซลและอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบและกำจัด 
ขยะพลาสติกที ่ผิดกฎหมายเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมศุลกากรและส่งเสริม  
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

         

     นิติ วิทยาเต็ม 
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ภาพรวมของตลาดขยะพลาสติกโลก 

และจดุเปลี่ยนผนัในเดือนมกราคม 2561 
ในปัจจุบัน การใช้พลาสติกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั ่วโลก โดยเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องปีละ 10 ล้านตันตั ้งแต่ 
ปี 2553 และมีปริมาณถึง 360 ล้านตันในปี 2561 พร้อมกันนี้ 
การให้บริการกำจัดขยะพลาสติกได้กลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง
และเป็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้ด้วยการนำมาเผา
เพื่อสร้างพลังงานหรือนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นวตัถุดิบใหม่ 
โดยในปี 2559 ตลาดรีไซเคิลขยะพลาสติกทั่วโลกมีมูลค่าถึง 

3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจเพิ่มสูงถึง 5.03 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2565 

ในประเทศพัฒนาแล้วมีนโยบายและกฎหมายที่กระตุ้นให้นำ 
ขยะพลาสติกมารีไซเคิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพยุโรป (EU) 
และญี่ปุ ่นซึ ่งได้ลงทุนจำนวนมหาศาลในการสร้างโครงสร้าง
พ ื ้นฐานสำหร ับการบร ิหารจ ัดการขยะพลาสต ิกท ั ้ งใน 
การเก็บรวบรวม การคัดแยก และการรีไซเคิล โดยในปี 2559  
ม ีการร ี ไซเค ิลขยะพลาสต ิกร ้อยละ 31.1 (จากปร ิมาณ 

Credit: Live Science 
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ขยะพลาสติก 27.1 ล้านตัน) ในประเทศสมาชิก EU นอร์เวย์ และ
สวิตเซอร์แลนด์ (ทั้งในโรงงานภายในประเทศและต่างประเทศ)  
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการรีไซเคิลทั่วโลก 
ที่อยู่ที่ร้อยละ 9 

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการขยะพลาสติกในประเทศพัฒนา
แล้วมักมีต้นทุนที ่สูงในขั ้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ค่าแรง ภาษีที่จัดเก็บจาก 
การเผาหรือการฝังกลบ เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่
ผู้ประกอบการรายย่อยส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศกำลัง
พัฒนาซึ ่งมีค่าแรงและค่ากำจัดที ่ถ ูกกว่า เช่น ในปี 2559  
ขยะพลาสติกมากกว่าร้อยละ 33 ถูกส่งออกไปกำจัดนอกยุโรป 

สำหรับประเทศที ่ม ีรายได ้ส ูงท ี ่ เป ็นสมาชิกองค ์การเพื่อ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 

การส่งออกไปยังเอเชียเป็น
ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อ

เทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ  กล่าวคือ 
เอเช ียผล ิตและส ่งออกส ินค้า

บร ิ โภคจำนวนมากไปย ังย ุ โรป 
และประเทศตะว ันตกอ ื ่น ๆ และ 

ในการขนส่งนี ้ มีการใช้ตู ้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก ดังนั้น 
หลังจากเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางแล้ว ผู้ให้บริการ
ขนส่งจึงต้องจัดหาสินค้าใหม่บรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้ง
เพื่อไม่ต้องส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ว่างเปล่ากลับไปยังเอเชียซึ่งอาจ
ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการขนส่งจึงสร้างแรงจูงใจ

 
1 ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมที่ 
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=138521 
2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา จีนได้ห้ามนำเข้าขยะที่
เป็นของแข็งทุกประเภทแลว้ แต่ขอ้เท็จจริงดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์

เพื ่อให้ผู ้ประกอบการในยุโรปส่งออกไปยังเอเชียโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการเสนอค่าบริการขนส่งที่ต่ำ เมื ่อระยะเวลาผ่านไป  
การส่งออกสินค้าไปยังเอเชียจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นรวมถึง 
ขยะพลาสติกซึ่งมีความคุ้มทุนมากกว่าการกำจัดหรือรีไซเคิล 
ในยุโรป และด้วยเหตุนี้ ธุรกิจให้บริการกำจัดขยะพลาสติกจึง
เฟื ่องฟูในบางประเทศในเอเชียเป็นเงาตามตัวเพื ่อรับกำจัด 
ขยะพลาสติกนำเข้าเป็นหลัก และเมื่อประเทศในเอเชียเหล่านี้ใช้
มาตรการจำกัดการนำเข้าขยะพลาสติก ห่วงโซ่อุปทานโลกของ
ขยะประเภทนี้จึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย 

ในปี 2559 อินเดียประกาศห้ามนำเข้าขยะพลาสติกชนิดแข็ง 
(solid plastic wastes) ซ ึ ่ งรวมถ ึ งขวดท ี ่ทำด ้ วยพลาสติ ก 
ชนิด Pet1 และในเวลาต่อมา จีนได้จำกัดการนำเข้าขยะพลาสติก
เมื่อเดือนมกราคม 2561 และเพิ่มความเข้มงวดขึ้นในปี 2562 
ด้วยการขยายรายการขยะพลาสติกให้ครอบคลุม 32 ประเภท2 
พร้อมกำหนดมาตรฐานสิ่งปนเปื้อน (contamination standards) 
ที ่ร ัดกุมขึ ้น กล่าวคือ ขยะพลาสติกต้องมีความบริส ุทธิ์  
ร้อยละ 99.5 จากแต่เดิมที่กำหนดที่ร้อยละ 90-95 ซึ่งส่งผลให้ 
ไม่สามารถส่งออกขวดน้ำพลาสติกไปยังจีนได้อีกต่อไป 

ในช่วงปี 2535 – 2561 จีนนำเข้าขยะพลาสติกรวมร้อยละ 45 
ของขยะพลาสติกทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ตลาดการค้าขยะพลาสติก
ของโลกจึงต้องพึ่งพิงจีนเป็นหลักเพื่อเข้าถึงบริการกำจัดขยะ 
และเมื่อจีนได้ประกาศห้ามนำเข้าขยะพลาสติกหลายประเภท 
ตลาดขยะพลาสติกโลกจึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย ผลกระทบ
โดยตรงที่เห็นได้ชัดมีดังนี้ 

ในรายงานของ INTERPOL ซ่ึงออกก่อนกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 
(https://resource-recycling.com/recycling/2020/12/01/china-
confirms-expanded-import-ban-starting-jan-1/)  

Credit: Clipart Library 
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1. ยุโรป ปริมาณการส่งออกขยะพลาสติกไปรีไซเคิล 
ในต่างประเทศลดลงร้อยละ 40 ในปี 2561 (จาก 3.1 ล้านตัน 
ในปี 2559 ลดลงเหลือ 1.8 ล้านตันในปี 2561) 

2. สหรัฐอเมริกา การส่งออกขยะพลาสติกไปจีนลดลง
เหลือร้อยละ 20.8 ซึ ่งส ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมี 
นัยยะสำคัญต่อภาคการส่งออกขยะของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ 
เป็นที่คาดว่า แรงงานราว 40,000 ราย ได้รับผลกระทบโดยตรง 
และราว 94,000 ราย ได้รับผลกระทบทางอ้อม 

นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงที่เห็นได้ชัดในประเทศสง่ออก 
นโยบายของจีนยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั ้งห่วงโซ่
อุปทานและนโยบายหรือกฎระเบียบของประเทศต่าง  ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งขยะพลาสติก
ไปยังประเทศอื่นแทนจีนและอาชญากรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นทั้ง
การลักลอบนำเข้าและการกำจัดขยะที่ผิดกฎหมายอันเป็น
ปรากฏการณ์ที่สร้างความกังวลให้กับนานาประเทศดังจะ
กล่าวในรายละเอียดในบทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
INTERPOL. Strategic Analysis Report: Emerging criminal trends in the global plastic waste market since January 2018. Public 

version. August 2020. Pp. 10-11, 16-17. 
Resource Recycling. China confirms expanded import ban starting Jan. 1. https://resource-

recycling.com/recycling/2020/12/01/china-confirms-expanded-import-ban-starting-jan-1/ . Accessed 16 March 2021.  

Credit: RT 
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ขยะพลาสติกท่ีไม่สามารถสง่ออกไปจีนได ้

ถกูสง่ไปท่ีใดแทน? 

นับแต่จีนใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าขยะพลาสติกเมื่อ
เดือนมกราคม 2561 INTERPOL พบว่า ขยะพลาสติก
จำนวนมากที ่ไม ่สามารถส่งออกไปจีนได้ถ ูกเปลี ่ยน
เส้นทางลำเลียงไปยังประเทศในเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยประเทศในยุโรปและ
อเมริกาเหนือได้เปลี่ยนประเทศปลายทางไปยังกัมพูชา 
อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน เวียดนาม ไทย 
และรวมถึงตุรกี ซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การลักลอบขนส่งขยะพลาสติกตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 
ถูกตรวจพบทั ้งในตลาดระหว่างภูมิภาคและตลาดภายใน
ภูมิภาคทั่วโลกในเส้นทางการขนส่ง 52 เส้นทางจาก 257 เส้นทาง 
โดยเอเชียเป็นปลายทางที่พบการลักลอบมากที่สุด  
INTERPOL พบว่า มีการลักลอบขนส่งในเส้นทางจากยุโรปไป
เอเชียร้อยละ 40 ของเส้นทางการขนส่งทั้งหมดที่เชื่อมโยงทั้งสอง
ภูมิภาค และร้อยละ 33 ของเส้นทางการขนส่งจากอเมริกาเหนือ

ไปเอเชีย (ในขณะที่ผู้ลักลอบใช้เส้นทางภายในภูมิภาคยุโรปเพียง
ร้อยละ 13 แต่มีแนวโน้มที ่สูงขึ้นในอนาคต) โดยในจำนวน  
24 ประเทศที่มีการรายงานการลักลอบนั้น มี 13 ประเทศที่อยู่ใน
เอเชีย ทำให้เอเชียกลายเป็นภูมิภาคหลักของตลาดนำเข้า 
ขยะพลาสติกของโลก และยุโรปเป็นผู้ส่งออกหลักไปยังตลาดใน
ภูมิภาคอ่ืนและตลาดภายในภูมิภาคเดียวกันซึ่งคิดเปน็ร้อยละ 65 
ของการส่งออกที่ได้รับรายงานทั้งหมด 

ทั้งนี้ ภูมิภาคอเมริกาเหนือส่งออกขยะพลาสติกจำนวนมาก
ไปยังเอเชียเช่นกัน แต่เพราะข้อมูลที่ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถ
เข้าใจภาพรวมในปัจจุบันได้ 

2. การขนส่งขยะพลาสติกบนเส้นทางการค้าไปยังจีน 
ม ีปร ิมาณลดลงหร ือกำล ังหมดไปท ั ้งการขนส ่งที่  
ถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมาย   
แม้ทางการจีนยังคงตรวจพบการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติก 
อย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณได้ลดลงอย่างมากตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 
กล่าวคือ จากข้อมูลสถิติของสำนักปราบปรามการลักลอบของ
ศุลกากรจีน (China Customs Anti-Smuggling Bureau) พบว่า 
มีการตรวจยึดขยะทั ้งหมด 231,700 ตัน และ 40,500 ตัน  
ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ และสำหรับขยะพลาสติกนั้น มี
ปริมาณลดลงในแต่ละปี โดยลดลงร้อยละ 22.6 จากปี 2560 ถึง 2561 
และร้อยละ 50.9 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา อนึ่ง จุดผ่านแดนที่
สำคัญระหว่างประเทศต้นกำเนิดและจีนแผ่นดินใหญ่เป็น
ช่องทางหลักในการลักลอบขนส่งมายังจีนอย่างต่อเนื่อง 

Credit: DW 
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3. ประเทศในเอเชียที ่ได ้ร ับผลกระทบจากการลักลอบมี
แนวโน้มที่จะเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่  
ในขณะท ี ่การขนส ่งขยะพลาสต ิกไปจ ีนม ีปร ิมาณลดลง  
หลายประเทศในเอเชียใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออก 
ตรวจพบปริมาณขยะพลาสติกที่ลักลอบนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น เช่น 
กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน เวียดนาม และ
ไทย เป็นต้น ในการนี้ มาเลเซียและไทยเป็นประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดตั้งแต่ปี 2561 โดยในไตรมาสแรกของปี 2561 
สหรัฐอเมริกาส่งออกขยะพลาสติกไปยังมาเลเซียและไทยเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 330 และ 300 ตามลำดับ ในขณะที่เวียดนามนำเข้า
จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 277 อินโดนีเซียร้อยละ 191 
และอินเดียร้อยละ 165 

ในขณะเดียวกัน โรงงานกำจัดหรือรีไซเคิลขยะพลาสติกถูก
โยกย้ายจากจีนไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียหรือนอกภูมิภาค 
เนื่องจากขยะพลาสติกถูกส่งออกไปยังจีนน้อยลง ผู้ให้บริการ
กำจัดหรือผลิตพลาสติกจึงประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและ
ต้องหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ดังนั้น จึงเกิดปรากฏการณ์การโยกย้าย
แหล่งประกอบการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ไทย 
และเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งนำเข้าขยะพลาสติก

ที่แต่เดิมมีปลายทางไปยังจีน และมีความเป็นไปได้ว่า ธุรกิจ
ให้บริการรีไซเคิลที่ต้องพึ่งพิงขยะพลาสติกที่ส่งออกไปยังจีน 
ก่อนปี 2561 ได้ลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกเข้าไปในประเทศ
เหล่าน ี ้ เพ ื ่อให้ม ีแหล่งว ัตถุด ิบที ่ เพ ียงพอสำหรับทำกำไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะแรกที่จีนบังคับใช้กฎหมาย 

การล้นทะลักของขยะพลาสติกเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของจีน
เป็นเหตุให้ประเทศเหล่านี้เริ ่มออกกฎหมายที่มีความรัดกุม
พร้อมกับการตรวจตราพรมแดนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ดังนั้น บางประเทศ
ในเอเชียที่ไม่ได้มีการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างมีนัยยะสำคัญได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการลักลอบ
นำเข้าในประเทศข้างเคียง เพราะประเทศเหล่านี้ไม่มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีหรือเพียงพอสำหรับการรีไซเคิลและหลายประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร ิ ่มประกาศห้ามหร ือจำกัด 
การนำเข้าอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเป็นไปได้ว่า ขยะพลาสติก
จะถูกเปลี ่ยนเส้นทางอีกครั ้งโดยถูกขนส่งไปยังประเทศ
ข้างเคียงแทนอันเป็นผลต่อเนื่องของปรากฏการณ์โดมิโน 
(domino effect)  

 
อ้างอิง 
INTERPOL. Strategic Analysis Report: Emerging criminal trends in the global plastic waste market since January 2018. Public 

version. August 2020. Pp. 21-27. 
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ขยะพลาสติกท่ีไม่สามารถ

สง่ออกหรือท่ีลกัลอบน าเขา้ 

ถกูน าไปก าจดัอยา่งไร? 

เมื่อไม่สามารถถูกส่งออกไปกำจัดที่จีนได้ ขยะพลาสติก
จำนวนหนึ่งจึงตกค้างอยู่ในประเทศที่เคยส่งออก หรือใน
กรณีที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางและลักลอบนำเข้าไปยังประเทศ
อื่น ขยะพลาสติกเหล่านี้มีจำนวนมากเกินกว่าที่ประเทศ
เหล่านี้จะสามารถกำจัดได้หมด จึงเกิดปรากฏการณ์การ
กำจัดขยะพลาสติกที่ผิดกฎหมายทั้งในประเทศส่งออก
และประเทศนำเข้า 

1. ประเทศส่งออกประสบปัญหาการกำจัดขยะพลาสติก
ที่ผิดกฎหมายทั้งการฝังกลบหรือการเผาโดยเจตนาหรือ
โดยอุบัติเหตุ  
ประเทศส่งออกขยะพลาสติกไปจีนหลายประเทศต่างเผชิญ
กับสภาวะการสะสมของขยะพลาสติกภายในประเทศ
จำนวนมากจนเกินระดับมาตรฐานสุขาภิบาลดังเช่นที่
เกิดขึ ้นในญี่ปุ ่น ในการนี ้ หลายประเทศได้ใช้มาตรการ
ฉุกเฉินเพื่อบริหารจัดการปัญหาชั่วคราว เช่น ออสเตรเลีย
เร่งผู้ประกอบการให้เพิ่มสมรรถนะในการรีไซเคิลในขณะที่
ทางการจำกัดการส่งออกขยะพลาสติก ส่วนสหรัฐอเมริกา
ได้ยกเลิกข้อจำกัดในการเทกองในบริเวณฝังกลบสำหรับ
ขยะที ่สามารถรีไซเคิลได้ ในขณะที่เทศบาลบางแห่งใน
สหรัฐอเมริกาไม่เก็บขยะพลาสติกบางประเภทอีกต่อไป
หรือบางแห่งส่งต่อไปยังบริเวณฝังกลบ ส่วนผู้ให้บริการ 
รีไซเคิลบางรายจัดเก็บขยะส่วนเกินไว้ในบริเวณเปิดโล่ง
หรือลานจอดรถ 

แม้ทางการได้ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกส่วนเกินแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีการกระทำ
ความผิดเกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น มีการฝังกลบ
ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื ่องในสหรัฐอเมริกาเพราะผู ้ให้
บริการรีไซเคิลเพิ่มค่าบริการอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อชดเชย
มูลค่าขยะรีไซเคิลที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากการปนเปื้อน
ของขยะพลาสติกที่มาจากครัวเรือน หรือในยุโรปยังคงมี
สมรรถนะในการร ี ไซเค ิลท ี ่ ไม ่ เพ ียงพอ ด ้วยเ หต ุนี้   
ขยะพลาสติกจำนวนมากจึงถูกนำไปเผาหรือฝังกลบอย่าง
ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2561  
ที่จีนประกาศจำกัดการนำเข้าขยะพลาสติก จากที่ยุโรปต้อง
เผชิญกับปัญหาการกำจัดขยะผิดกฎหมายที่มีมาแต่เดิมอยู่แล้ว 

2. ขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศนำเข้า
ถูกนำไปส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
ถูกนำไปกำจัดอย่างผิดกฎหมาย 
การเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
ท ี ่ถ ูกเปล ี ่ยนเส ้นทางจากจ ีนมาย ังประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นภาระของประเทศเหล่านี้ที่มี
สมรรถนะในการรีไซเคิลที่จำกัด ทั้งนี้ แม้บางประเทศได้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนสร้างโรงงาน 
รีไซเคิล แต่ยังคงไม่สามารถรองรับปริมาณขยะพลาสติกที่
เพิ ่มขึ ้นได้ นอกจากนี ้ เพราะขยะที ่นำเข้าจากประเทศ

Credit: Children of the Landfill 
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พัฒนาแล้วได้รับการคัดแยกมาแล้ว ผู้ประกอบการจึงมัก
เลือกรับรีไซเคิลขยะพลาสติกที่นำเข้ามากกว่าขยะพลาสติก
ที่เกิดขึ้นในประเทศ ดังนั้น จึงเกิดปัญหาการสะสมของ 
ขยะพลาสติกที่ได้จากการบริโภคในประเทศซึ่งถูกนำไป
กำจัดอย่างผิดกฎหมายในที่สุดในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ขยะพลาสติกถูกส่งไปกำจัดในโรงงานที ่ไม่ได้รับ
อนุญาตในประเทศนำเข้าเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศส่งออก 
มาเลเซียเป็นประเทศที่ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของโรงงาน
กำจัดขยะที่ไม่ได้รับอนุญาตมากที่สุดประเทศหนึ่ง โดยโรงงาน
ด ังกล ่าวให ้บร ิการท ี ่ ไม ่ ได ้มาตรฐานส ิ ่ งแวดล ้อมและ 
ความปลอดภัยอันนำไปสู่ปัญหามลภาวะทางอากาศในช่วงกลางป ี
2561 ทั้งนี้ ทางการได้ปิดโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต 170 แห่งใน
ปี 2562 และดำเนินการสืบสวนสอบสวนการนำเข้าขยะที่  
ผิดกฎหมาย 79 คดี โดยได้รับความร่วมมือจากสหราชอาณาจักร
ที ่ส่งเจ้าหน้าที่มายังมาเลเซียเพื่อตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ 
อย่างไรก็ตาม มาเลเซียประสบปัญหาในการขอความร่วมมือจาก
ประเทศอื่นเพราะยังไม่มีกลไกที่เป็นทางการในการแจ้งไปยัง
ประเทศส่งออกและยังไม่มีความชัดเจนว่า ต้องใช้เอกสารใด 
เพื่อพิสูจน์การนำเข้าที่ผิดกฎหมาย 

2.2 โรงงานรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตรับกำจัดขยะ
อย่างผิดกฎหมาย กล่าวคือ แม้ผู ้ประกอบการที ่ได้รับ
อนุญาตใช้โควตานำเข้าจนหมดหรือไม่ได้ดำเนินการขอต่อ

อายุใบอนุญาต แต่ยังคงนำเข้าเกินโควตาหรือให้บริการ
กำจัดขยะต่อไป สำหรับในประเทศไทยพบว่า ผู้ประกอบการ
บางรายเจตนาไม่ต่อใบอนุญาตเพื ่อลดต้นทุน แต่ยังคง
ปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญานำเข ้าขยะก ับผ ู ้ประกอบการใน
ต่างประเทศหรือแม้เข้าทำสัญญาฉบับใหม่ นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าที่ในมาเลเซียตรวจพบผู้ประกอบการที่ไม่แจ้งต่อ
ทางการถึงความผิดปกติจนกว่าจะมีผู้ร้องเรียนจากภายนอก 
เช่น ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการายอ่ืน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ 
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ทุกใบที่สำแดงว่า
เป็นขยะ โดยในปี 2562 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
จำนวน 306 ใบที่มีปลายทางไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาต 

ท่ามกลางปรากฏการณ์การเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลักลอบ
นำเข้าและกำจัดขยะพลาสติกอย่างผิดกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น INTERPOL พบว่า องค์กรอาชญากรรมได้เข้ามา
แทรกซึมในห่วงโซ่อุปทานขยะพลาสติกระหว่างประเทศ
โดยอาศัยการประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นเครื่องมือ
บังหน้าในการกระทำความผิดทางการเงินและการกระทำ
ความผิดอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงซับซ้อนกับเครือข่าย
อาชญากรรมอื ่น ๆ จึงเกิดประเด็นต่อเนื่องตามมาว่า 
องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ลักลอบนำเข้าขยะพลาสติก
จำนวนมากได้อย่างไร
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ประเด็นทางศลุกากร 

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขยะพลาสติก 

การสำแดงเท็จและการปลอมแปลงเอกสารเป็นวิธีการหลัก 
(modus operandi) ที่อาชญากรใช้ในการลักลอบนำเข้า
ขยะพลาสติกในช่วงระยะเวลาหลายปีที ่ผ ่านมา และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะ 
มีความเกี่ยวเนื่องกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน

ระหว่างประเทศของขยะพลาสติก นอกจากนี้ เมื่อขยะพลาสติก
ถูกขนส่งมาถึงประเทศปลายทางแล้ว ศุลกากรยังประสบ
ปัญหาในการส่งกลับออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน 
การระบุตัวผู้ส่งออก การรวบรวมหลักฐาน และการประสานงาน
กับประเทศส่งออก 

การสำแดงเท็จและการปลอมแปลงเอกสารที่ INTERPOL 
พบมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 

ตัวอย่างการสำแดงเท็จ (misdeclaration) ตัวอย่างเอกสารที่มักใชใ้นการกระทำความผิด 
1. การใช้คำอธิบายลักษณะสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 

1.1 ใช้คำอธิบายสินค้าเพื่อให้นำเข้าได้สะดวก เช่น ขยะพลาสติก
ประเภทที่ห้ามนำเข้าในประเทศปลายทางถูกสำแดงว่าเป็นวัตถุดิบ 
พลาสติกที ่สามารถรีไซเคิลได้ หรือเม็ดพลาสติก (plastic granules)  
ซ่ึงเป็นประเภทที่สามารถนำเข้าได้ เป็นต้น 

1.2 การติดฉลากสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ขยะพลาสติกที่มีการปนเปื้อนที่ติดฉลากว่าเป็นขยะพลาสติกที่ไม่อันตราย 

 
2. การใช้คำอธิบายสภาพของสินค้าที ่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น  
การแยกประเภท ขนาดของเม็ดพลาสติก หรือระดับการปนเปื้อน เป็นต้น 
 
3. การใช้คำอธิบายวิธีการกำจัดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น สำแดงขยะ
สำหรับฝังกลบ (ต้องเสียภาษี) เป็นขยะสำหรับนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
(deposit for recovery) ซึ่งไม่ต้องเสียภาษี เป็นต้น 

1. ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตสำหรับรีไซเคิล ใบอนุญาตสำหรับการฝังกลบ 
ใบอนุญาตของผู้นำเข้า/ผู้รับของ เป็นต้น 
 
2. บัญชีราคาสินค้าสำหรับการกำจัดขยะ เช่น การยื่นบัญชีราคาสินคา้
ปลอมเพื่อแสดงว่าได้ส่งขยะไปกำจัดที่โรงงานรีไซเคิลแต่ในความเป็นจริง
กลับถูกส่งไปที ่สถานประกอบกิจการของผู ้ให้บริการขนส่งเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์จากค่าบริการ 
 
3. เอกสารที่ใช้ในการนำเข้า/ส่งออก เช่น ใบรับรองการขนส่งขยะ 
หนังสือแจ้งการส่งออก ใบขนสินค้าขาเข้า บัญชีสินค้า ใบตราส่ง เป็นต้น 
 
4. เอกสารที่ต้องใช้ในขั้นตอนการขอความยินยอมล่วงหน้าจากประเทศ
นำเข้า/ผ่านแดน (prior informed consent: PIC) สำหรับขยะบางประเภทตาม
อนุสัญญาบาเซล เช่น ขยะพลาสติกที่ปนมากับของเสียในครัวเรือน 
เป็นต้น 
 
5. Packaging Waste Recovery Note (PRN) หรือ Packaging Waste 
Export Recovery Note (PERN) ซึ่งเป็นใบรับรองที่ใช้ในการบันทึก
และระบุอัตลักษณ์ของขยะประเภทวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสำหรับ
นำมารีไซเคิล โดยใบรับรองดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ 
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เมื่อขยะพลาสติกจำนวนมากถูกลักลอบขนส่งมายังประเทศ
ปลายทางในเอเช ียตะวันออกเฉียงใต้ คำร้องขอจาก
ประเทศเหล่านี ้ให้ส่งกลับออกไปยังประเทศต้นทางจึง
เพิ่มข้ึนด้วย อย่างไรก็ตาม การส่งขยะพลาสติกกลับออกไป
เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากด้วยสาเหตุหลัก 2 ประการ ดังนี้ 

1. มีความจำเป็นต้องระบุและหาตัวผู้ส่งออกรวมทั้งต้อง
รวบรวมหลักฐานที่น่าเชื ่อถือเพื ่อพิสูจน์ประเทศที ่เป็น 
ถิ่นกำเนิดและความไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

2. ความล่าช้าในการส่งออกกลับยังมีสาเหตุมาจาก 
การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ในประเทศนำเข้าและประเทศ
ส่งออก นอกจากนี้ ในขณะที่ประเทศนำเข้าต้องรวบรวม
หล ักฐาน ประเทศส ่งออกต ้องดำเน ินการด ังกล ่าว
เช่นเดียวกันเพื่อระบุอัตลักษณ์ของผู้ส่งออกและให้ผู้ส่งออก
นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

ด ้วยอ ุปสรรคในกระบวนการส ่งออกกล ับด ังกล ่าว  
แม้ประเทศนำเข้าจะตรวจพบตู ้คอนเทนเนอร์ที ่บรรจุ  
ขยะพลาสติกที่นำเข้าโดยผิดกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ตู้คอนเทนเนอร์
จำนวนมากยังคงตกค้างในประเทศนำเข้าเป็นระยะเวลา
หลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปี ส่งผลให้บริเวณท่าเรือมี
ความแออัดและเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
ในภาพรวม  

นอกจากนี้ คำร้องขอส่งขยะพลาสติกกลับออกไปที่เพิ่มมากขึ้น
จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังประเทศส่งออก 

ซึ ่งม ักเป ็นประเทศพัฒนาแล้ว เป ็นเหตุให้เกิ ดปัญหา
ทางการทูตในบางกรณี ด้วยเหตุนี้ ประเทศส่งออกจึงเพิ่ม
ความรัดกุมในการควบคุมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์และ
การลงโทษ เช่น ในปี 2562 ฝรั่งเศสได้ปรับผู้ประกอบการ
รายหนึ ่งในฝรั ่งเศสเป็นจำนวนเง ินถึง 192 ,000 ยูโร 
(ประมาณ 7 ล้านบาท) เพราะส่งออกขยะพลาสติกไป
มาเลเซียโดยไม่ปฏิบัติตามพิธีการขอความยินยอมล่วงหน้า
จากประเทศนำเข้า/ผ่านแดน (PIC) และไม่รับผิดชอบนำ
ขยะกลับมา ทั้งนี้ ขยะเหล่านี้ถูกส่งกลับมายังฝรั่งเศสแล้ว
เมื่อต้นปี 2563 

การลงโทษที่เป็นประวัติการณ์ในครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายาม
ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกตั ้งแต่ต้นทางในฝรั ่งเศสและ
ประเทศอื่น  ๆในยุโรปด้วยการเพิ่มความรัดกุมในการบังคับใช้
กฎหมาย นอกจากนี ้ ยังมีแนวโน้มในการแก้ไขกฎหมายโดย
กำหนดให้การลักลอบขนส่งขยะเป็นความผิดทางอาญาแทน
ความผิดทางปกครองซึ่งถือว่ามีความร้ายแรงน้อยกว่าทางอาญา 
พร้อมกันนี ้ ประชาคมระหว่างประเทศได้ดำเนินการแก้ไข
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the 
Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and their Disposal) เพื่อสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่
อุปทานขยะพลาสติกโลกด้วย 

 
อ้างอิง 
INTERPOL. Strategic Analysis Report: Emerging criminal trends in the global plastic waste market since 

January 2018. Public version. August 2020. Pp. 16, 28-29. 
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อนสุญัญาระหว่างประเทศ 

เพ่ือควบคมุห่วงโซ่อปุทานขยะพลาสติกโลก 

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on 
the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal) และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์สำหรับพิกัดและ
คำอธ ิ บายส ิ นค ้ า (International Convention on the 
Harmonized Commodity Description and Coding 
System) เป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกและ
ควบคุมการขนส่งหรือการค้าขยะพลาสติกในระดับโลก 

1. อนุส ัญญาบาเซลแบ่งแยกประเภทขยะออกเป็น
ภาคผนวกต่าง ๆ (Annexes) โดยการส่งออกหรือการขนส่ง 
ผ่านแดนสำหรับขยะใน Annex I และ II ต้องดำเนินพิธีการ 
ขอความยินยอมล่วงหน้าโดยให้ข ้อมูลที ่ เพ ียงพอ (prior 
informed consent: PIC)3 จากประเทศนำเข้าหรือผ่านแดน 
ทั้งนี้ ประเทศภาคีอาจกำหนดเพิ่มเติมในกฎหมายประเทศให้
ขยะที่ไม่ได้อยู่ใน Annex I และ II เป็นขยะอันตราย (hazardous 
waste) ที่ต้องปฏิบัติพิธีการ PIC ด้วยก็ได้ 

2. อนุส ัญญาระบบฮาร ์โมไนซ์จ ัดจำแนกประเภท
ส ินค ้าออกเป ็นพ ิก ัดพร ้อมคำอธ ิบายสินค ้าเพ ื ่ออำนวย 
ความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และการจัดเก็บสถิต ิ

 

 
3 อ่านเพิ่มเติมเกีย่วกับพิธกีาร PIC และอนสุญัญาบาเซลได้ทีจ่ดหมายข่าว
ศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดยีวมิถนุายน 2561 (https://bit.ly/3sijLox)  

แม้มีอนุสัญญาดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการขนส่ง
และการค้าขยะพลาสติกแล้วก็ตาม แต่ INTERPOL พบว่า ยังคง
มีปัญหาในทางปฏิบัติในการตรวจสอบเส้นทางการขนส่ง 
ขยะพลาสติกจากประเทศต้นทาง (ประเทศที่จัดเก็บขยะ) ไปยัง
ประเทศปลายทาง (ประเทศที่กำจัดขยะ) ด้วยเหตุผลหลัก ดังนี้ 

1. ภายใต้อนุส ัญญาบาเซล ขยะที ่ไม ่อ ันตราย (non-
hazardous wastes) ซึ่งรวมถึงขยะพลาสติกส่วนใหญ่ ไม่ต้อง
ดำเนินพิธีการ PIC และด้วยเหตุนี ้การตรวจสอบเส้นทางจึง
กระทำได้ยากมาก  

2. ภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ พิกัด 3915 (เศษ  
เศษต ัดและของท ี ่ ใช ้ ไม ่ ได ้ท ี ่ เป ็นพลาสต ิก ) ครอบคลุม 
ขยะพลาสติกหลายประเภทและไม ่ได ้แยกประเภทของ 
ขยะพลาสติกที่ต้องขนส่งภายใต้พิธีการ PIC เสมอไป 
หร ือไม ่ ได ้ เป ็นส ินค ้าต ้องห ้ามใน 
บางประเทศ 
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นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
การนำเข้าขยะพลาสติกและข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
โรงงานที่นำเข้ายังคงมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น อัตราของ 
ขยะพลาสติกนำเข้าที่ถูกนำมารีไซเคิลในความเป็นจริงจึง
ตรวจสอบได้ยากเช่นกัน โดยคาดว่า ขยะพลาสติกส่วนมาก
ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิลจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มี
โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับขยะจำนวน
มากจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ4 

ในการนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบที่มาของ
ขยะพลาสติกและสร้างความชัดเจนในการจัดจำแนก
ประเภทขยะพลาสติกท ี ่ เป ็นอ ันตราย ประเทศภาคี
อนุสัญญาบาเซล 187 ราย มีมติแก้ไขอนุสัญญาฯ เมื่อ 
เด ือนพฤษภาคม 2562 ซ ึ ่งม ีผลใช ้บ ังค ับต ั ้งแต ่ว ันที่   
1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ดังนี้ 

1. การเพิ ่มข้อ A3210 ใน Annex VIII เพื ่อกำหนด
ประเภทของขยะพลาสติกที่สันนิษฐานว่าเป็นขยะอันตราย 
และต้องดำเนินการตามพิธี PIC  

2. การเพ ิ ่ มข ้อ  B3011 โดยแทนท ี ่ ข ้ อ  B30105  
ใน  Annex IX กำหนดประ เภทของขยะพลาสต ิกที่
สันนิษฐานว่าไม่ใช่ขยะอันตราย และไม่ต้องดำเนินพิธีการ 

 
4 ประเทศนำเข้าเหล่านี้ตรวจพบการกำจดัขยะพลาสตกิที่ไม่ถูกต้องใน
อัตราที่สูงซ่ึงบ่งชี้ว่า อัตราการรีไซเคิลที่ประเทศส่งออกรายงานอาจต่ำกว่า
ความเป็นจริง 

PIC หากนำไปรีไซเคิลด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
แทบไม่มีสิ่งปนเปื้อนจากขยะหรือของเสียประเภทอื่น เช่น  

2.1 Cured resin  
2.2 Non-halogenated and fluorinated polymer 

ที่จะนำไปรีไซเคิลด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแทบ
ไม่มีสิ่งปนเปื้อนจากขยะหรือของเสียประเภทอื่น 

2.3 Perfluoroethylene/propylene (FEP), 
Perfluoroalkoxy alkanes, Tetrafluoroethylene/ 
perfluoroalkyl vinyl ether (PFA), Tetrafluoroethylene/ 
perfluoromethyl vinyl ether (MFA), Polyvinylfluoride (PVF) 
และ Polyvinylidenefluoride (PVDF) 

2.4 ขยะพลาสติกที่มีส่วนผสมของ polyethylene (PE), 
polypropylene (PP) หรือ polyethylene terephthalate (PET) 
ที่จะนำไปรีไซเคิลแยกต่างหากจากกันด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและแทบไม่มีสิ่งปนเปื้อนจากขยะหรือของเสีย
ประเภทอื่น 

3. การเพิ่มข้อ Y48 ใน Annex II กำหนดประเภทของ
ขยะพลาสติกและส่วนผสมของขยะพลาสติกที่ไม่ได้อยู่ใน
ข้อ A3210 ใน Annex VIII และข้อ B3011 Annex IX ข้างต้น 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อพิธีการศุลกากร 
กล่าวคือ การนำเข้าหรือส่งออกขยะพลาสติกบางประเภท
ต้องมีการดำเนินพิธ ีการ PIC และเนื ่องจากระบบ HS  
ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดจำแนกประเภทของขยะพลาสติก
ในระดับ 6 หลัก WCO จึงเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกเพิ่ม
ประเภทย่อยลงไปในระบบการจัดจำแนกประเภทสินค้า

5 กำหนดขยะพลาสติกชนิดแข็งที่ไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่นและสำหรับ
นำมาใช้เฉพาะทาง 

Credit: Japan Luggage Express 
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ของตนจนกว่าจะมีข้อเสนอให้แก้ไข HS ในประเด็นเรื ่อง
ขยะพลาสติก นอกจากนี ้ ศ ุลกากรอาจต้องปรับปรุง 
ตัวกรองความเสี่ยง (risk indicators) ให้เป็นปัจจุบันโดย
คำนึงถึงข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลด้วย 

 
 

การยกระดับกลไกการตรวจสอบการขนส่งขยะพลาสติก
ระหว่างประเทศในครั ้งนี ้ เป็นเพียงปัจจัยหนึ ่งที่ช่วย
ส่งเสริมความโปร่งใสในตลาดขยะพลาสติกโลกเท่านั้น 
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ความผิดที่เกี ่ยวข้องยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน 

 
 
อ้างอิง 
INTERPOL. Strategic Analysis Report: Emerging criminal trends in the global plastic waste market since 

January 2018. Public version. August 2020. Pp. 13-14. 
Secretariat of the Basel Convention. Questions and answers related to the Basel Convention Plastic Waste 

Amendments. 
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/FAQs/tabid/8427/Defa
ult.aspx . Accessed 12 March 2021. 

WCO. New international rules for import and export of plastic waste come into effect on 1 January 2021. 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/december/new-international-rules-for-import-

and-export-ofplastic-waste-come-into-effect-on-1-january-2021.aspx. Accessed 12 March 2021. 
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จีนกับแผนยุทธศาสตร์ขยายเครือข่ายเส้นทางการขนส่งเชื่อมยุโรปและเอเชียฉบับใหม ่

 จีนวางแผนสร้างเครือข่ายเส้นทางการขนส่งเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย
และยุโรปภายในระยะเวลาเพียง 2 – 3 วัน ภายในปี 2578 เพื่อกระตุ้นการค้าระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีจีน
เป็นศูนย์กลางและเพ่ิมอำนาจทางเศรษฐกิจของจีน 

 โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างทางรถไฟความยาว 200,000 กิโลเมตร ทางหลวง 460,000 กิโลเมตร และเส้นทางเดินทะเล 
25,000 กิโลเมตร โดยสร้างท่าเรือทางทะเล 27 แห่ง ท่าอากาศยานพลเรือน 400 แห่ง และศูนย์บริหารจัดการของเร่งด่วน 
80 แห่ง เพ่ือการจัดส่งสินค้าภายในประเทศสามารถกระทำได้ภายในเพียง 1 วัน และใช้เวลาเพียง 2 วัน ในการจัดส่งไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือ 3 วัน เพ่ือไปยังเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลก 

 ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (EU) ได้เสร็จสิ้นการเจรจาความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน
กับจีน และจีนยังได้เข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) กับประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ในการนี้ เป็นที่คาดว่า โครงการขยายเครือข่ายเส้นทาง
การขนส่งจะช่วยให้การบังคับใช้ความตกลงดังกล่าวมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

นักวิเคราะห์คาดว่า ความเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจของจีนขยายตัวกว่าร้อยละ 5 ในช่วงปี 
2564 – 2568 หากปราศจากปัญหาทางภูมิศาสตร์ และทำให้จีนก้าวขึ ้นเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทน
สหรัฐอเมริกาภายในปี 2571 

  

อ้างอิง 
Global Times. China plans mega transport network to boost trade, economic growth. 

https://www.globaltimes.cn/page/202102/1216584.shtml?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium
=email&utm_campaign=CTS+Weekly+Border+Management+Brief+02%2F26%2F21%20-%205379189 . Accessed 1 March 2021. 
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ศุลกากรเกาหลีใต้จับมอืสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI 

 ศุลกากรเกาหลีใต้และ Institute for Basic Science ของเกาหลีใต้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับใช้ในการคัดแยกสินค้าที่ลักลอบนำเข้า/ส่งออก 

 ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ครั้งนี้ สถาบันวิจัยจะใช้ข้อมูลการค้า ข้อมูลศุลกากร และข้อมูลอื่น ๆ ในภาครัฐที่
ผ่านการวิเคราะห์แล้วให้ AI ใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดว่า จะใช้ระยะเวลาทดสอบ 3 ปี
ก่อนนำมาใช้งานจริง พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลศุลกากรด้วย 

 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประหยัดตน้ทุนใน
ภารกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด โดยล่าสุดเมื่อปี 2562 ได้มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) 
มาใช้ในการติดตามการขนส่งสินค้าแบบเวลาจริง (real-time) ที่ท่าเรือปูซานซึ่งเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นลำดับ 5 
ของโลก นอกจากนี้ CJ Logistics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ได้นำ AI มาใช้ในระบบ
ติดตามสินค้าเมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์สามารถติดตามเรือขนส่งสินค้าได้
อย่างแม่นยำและวางแผนการจัดส่งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุน 

 ในปัจจุบัน หลายประเทศได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานศุลกากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI และ blockchain 
ผู ้ที ่สนใจสามารถอ่านเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ AI ได้ที ่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
(https://bit.ly/3sE5uSU) และเกี่ยวกับ blockchain ได้ที่ฉบับเดือนตุลาคม 2562 (https://bit.ly/3r6kEQq)  

 
อ้างอิง 
Aju Business Daily. State institute partners with customs office to develop AI-based anti-smuggling technology. 

https://www.ajudaily.com/view/20210223152037775?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=e
mail&utm_campaign=CTS+Weekly+Border+Management+Brief+02%2F26%2F21%20-%205379189 . Accessed 1 March 2021. 
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WCO เปดิใหใ้ช้บริการฐานข้อมลูออนไลนร์ะบบ HS ถิ่นกำเนิดสินค้า และการประเมนิราคา 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เปิดให้ใช้บริการ Trade Tools ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการข้อมูล
ระบบ HS ถิ่นกำเนิดสินค้า และการประเมินราคา ณ จุดเดียว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ 

 Trade Tools ได้รับการออกแบบเพ่ือให้ใช้งานได้สะดวก เช่น 
1. สามารถทำการอ้างอิงโยง (cross-reference) ระหว่างข้อมูลใน HS และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 

 2. ให้ข้อมูลภาพรวมของ HS ฉบับล่าสุดโดยเน้นส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไข  
 3. มีระบบสืบค้นติดตามการแก้ไข HS ย้อนหลังตั้งแต่ HS2002, HS2007, HS2012 จนถึง HS2017 
 4. อำนวยความสะดวกในการสืบค้นกฎเฉพาะรายสินค้า (product specific rules) ในความตกลงทางการค้ากว่า 
200 ฉบับ พร้อมเชื่อมโยงไปพิกัด HS ที่เกี่ยวข้อง 
 5. สามารถจัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลตามที่สะดวก 
 6. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา รวมถึงข้อมูลจากคณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคาศุลกากร 
(Technical Committee on Customs Valuation) 

 นอกจากนี้ Trade Tools ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากร ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการ 
โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 

 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.wcotradetools.org  

 
อ้างอิง 
European Commission. Launch of WCO Trade Tools, a new online database for the Harmonized System, Origin and Valuation. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/march/launch-of-wco-trade-tools-a-new-online-database-for-the-hs-
origin-and-valuation.aspx . Accessed 8 March 2021. 
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การเมอืงระหว่างประเทศและความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทานของธาตหุายาก 

 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อุปสงค์ของธาตุหายาก (rare earth metals) ได้เพ่ิมสูงขึ้น เพราะเป็นส่วนประกอบ
สำคัญในแบตเตอร์รี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะเดียวกัน ธาตุเหล่านี้มีบทบาทสำคัญใน
บริบทความมั่นคงโดยถูกนำมาใช้ในการสร้างอาวุธที่มีความแม่นยำสูงและระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 
โดยในปัจจุบัน แหล่งสำรองธาตุหายากขนาดใหญ่พบได้ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล และจีน โดยร้อยละ 60 
ของการผลิตอยู่ในจีนซึ่งมีแหล่งสำรอง 99 ล้านตัน หรือราวร้อยละ 30 ของปริมาณแหล่งสำรองทั่วโลก 

เมื่อเดือนมกราคม 2564 จีนได้จัดทำร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อบังคับใน
การควบคุมการส่งออก/นำเข้าธาตุหายาก โดยนักวิเคราะห์คาดว่า เป็นผลมาจากความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาที่
กำลังสร้างเครือข่ายกับบางประเทศเพ่ือควบคุมการสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ทั้งนี้ ในปี 2553 จีนเคยจำกัดการส่งออกธาตุหายากไปยังญี่ปุ่นด้วยเหตุข้อพิพาททางดินแดน อย่างไรก็ตาม 
ญี่ปุ่นได้หันมาจับมือกับออสเตรเลียซึ่งส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดโลกของธาตุหายากของจีนลดลงจากร้อยละ 98 
เป็นร้อยละ 60 ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาได้หันมาร่วมมือกับออสเตรเลียด้วยเช่นกันเพ่ือสะสมธาตุหายาก
เช่นเดียวกับท่ีทำกับปิโตรเลียม 

แม้สหรัฐอเมริกาจะมีแหล่งสำรองธาตุหายากของตัวเอง แต่การทำเหมืองแร่ประสบปัญหาด้านต้นทุนและ
สิ่งแวดล้อมหลายประการ ดังนั้น ที่ผ่านมา แร่ธาตุหายากของสหรัฐอเมริกาจึงถูกส่งไปผ่านกระบวนการผลิตที่จีน 
ในขณะเดียวกัน จีนมีแหล่งสำรองที่สามารถสกัดได้ง่ายกว่าและมีต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงอยู่ในสถานะได้เปรียบจาก
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์คาดว่า หากสหรัฐอเมริกาต้องการพึ่งพาทรัพยากรของตนเอง 
อาจต้องใช้เวลา 10-15 ปี  

อนึ่ง ร่างกฎหมายควบคุมการส่งออกธาตุหายากของจีนมีกำหนดประกาศใช้ภายในเดือนธันวาคม 2564 
 
อ้างอิง 
EET ASIA. Rare Earth Metals Supply Chain Caught Up in Global Politics. https://www.eetasia.com/rare-earth-metals-supply-chain-caught-global-

politics/?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=Supply+Chain+Newsletter+03-09-
21%20-%205443327. Accessed 10 March 2021. 
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รัฐสภายุโรปมมีติเห็นชอบกลไกการจดัเก็บราคาคาร์บอนจากสินคา้นำเข้า 

 รัฐสภายุโรป (European Parliament) มีมติเห็นชอบกลไกปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon 
Border Adjustment Mechanism: CBAM) เมื ่อวันที ่ 10 มีนาคม 2564 เพื ่อจัดเก็บราคาคาร์บอน (carbon 
price) จากสินค้านำเข้าของประเทศท่ีมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีต่ำกว่าสหภาพยุโรป (EU) 

 CBAM มีที่มาจากเป้าหมายของ EU ที่ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) 
ซ่ึงส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการบางรายจึงถ่ายโอนสายการผลิตไปยังประเทศ
ที่มีกฎระเบียบด้านการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดน้อยกว่า (carbon leakage) ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคเลือกซื้อ
สินค้านำเข้าจากประเทศเหล่านั้นเพราะมีราคาที่ถูกกว่า ผู้ประกอบการภายใน EU จึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่
เสียเปรียบและ EU ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอน ในการนี้คณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) จึงได้เสนอให้จัดตั้ง CBAM เพื่อปรับราคาของสินค้านำเข้าให้สะท้อนถึงปริมาณการปล่อย
คาร์บอนที่แท้จริงในกระบวนการผลิตสินค้านั้น 

 ในลำดับต่อไป คณะกรรมาธิการยุโรปจะเสนอร่างกฎหมายภายในไตรมาสที่ 2/2564 โดยรัฐสภายุโรปเน้นยำ้ว่า 
มาตรการต้องมีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์การค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) และไม่เป็นการปกป้องทางการค้า 
(protectionism) โดยต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสภาพภูมิอากาศและราคาคาร์บอนที่จัดเก็บควร
นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเกี่ยวกับ CBAM ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 
(https://bit.ly/38zistn)  

 
อ้างอิง 
European Parliament. MEPs: Put a carbon price on certain EU imports to raise global climate ambition. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99208/meps-put-a-carbon-price-on-certain-eu-imports-to-
raise-global-climate-ambition . Accessed 8 March 2021. 
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รัฐสภายุโรปผลักดันกฎหมายความรับผดิชอบของผู้ประกอบการต่อสิทธิมนุษยชน 
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลตลอดทั้งห่วงโซ่อปุทานของตน 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รัฐสภายุโรป (European Parliament) มีมติผลักดันให้สหภาพยุโรป (EU) 
ออกกฎหมายกำหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานของตนพร้อมรับรองสิทธิของผู้เสียหายในขอรับการเยียวยาทางกฎหมาย โดยคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) จะเสนอร่างกฎหมายภายในปีนี้ 

 กฎหมายฉบับดังกล่าวจะกำหนดให้ผู ้ประกอบการสืบหา แก้ไข และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(รวมถึงสิทธิทางสังคมและแรงงาน) สิ่งแวดล้อม (รวมถึงการมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ
และการตัดไม้ทำลายป่า) และธรรมาภิบาล (รวมถึงการคอร์รัปชั่นและการติดสินบน) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน
ของตน รวมถึงผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงหรือโดยอ้อมกับตนด้วย  ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าว
จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่ตลาดของ EU โดยผู้ประกอบการต้องพิสูจน์ว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบ (due diligence) 
ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น 

 นอกจากนี้ รัฐสภายุโรปยังเรียกร้องให้ใช้มาตรการเพ่ิมเติม เช่น การห้ามนำเข้าสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และให้ความตกลงทางการค้าของ EU มีข้อกำหนดด้านการพัฒนาและการค้าที่ยั่งยืน 
เป็นต้น และเพื่อเป็นการเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ประกอบการควรมีความรับผิดทางกฎหมายและต้องโทษปรับสำหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือมีส่วนทำให้เกิดขึ้น นอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าได้กระทำ due diligence และดำเนิน
มาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายแล้ว ทั้งนี้ ผู ้เสียหายในประเทศที่สามสามารถฟ้องร้องผู้ประกอบการตาม
กฎหมายของ EU ได ้

 กฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ที่ถูกข้ึนบัญชีหรือที่มี
ความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน โดยจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

 
อ้างอิง 
European Parliament. Press room MEPs: Companies must no longer cause harm to people and planet with impunity.  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-
people-and-planet-with-impunity . Accessed 15 March 2021. 
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EU จำกดัการใช้พลาสตกิที่ใช้ครั้งเดียวแลว้ทิ้งตัง้แต่กรกฎาคม 2564 เปน็ต้นไป 

 ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use plastic product: SUP) 
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ร้ายแรงทั่วโลก โดยในสหภาพยุโรป (EU) SUP เป็นขยะที่พบตาม
ชายหาดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลในประเทศสมาชิก  

 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกและผลกระทบที่เกิดขึ้น  และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) EU ได้ออก Directive (EU) 2019/904 เมื่อปี 2562 ซึ่ง
ห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก SUP 10 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 1) ไม้พันสำลี 
2) ช้อน/ส้อม จาน หลอด อุปกรณ์สำหรับกวน 3) ลูกโป่งและก้านลูกโป่ง 4) ภาชนะบรรจุอาหาร 5) ถ้วยสำหรับ
เครื่องดื่ม 6) ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม 7) ก้นบุหรี่ 8) ถุงพลาสติก 9) บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับห่อหุ้ม 
10) กระดาษชำระชนิดเปียกและผลิตภัณฑ์สุขอนามัย 

 สำหรับ SUP ประเภทอื่นที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้นั้น EU กำหนดให้ประเทศสมาชิก
ใช้มาตรการเพื่อลดการบริโภคพลาสติกประเภทนี้ เช่น การรณรงค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การติดฉลากให้
ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบรวมถึงการกำจัดและภัยต่อสิ่งแวดล้อม การกำหนดให้ผู้ผลิต
เป็นผู้บริหารจัดการและกำจัดขยะ (extended producer responsibility: EPR) 

 ความเคลื่อนไหวของ EU ในครั้งนี้ อาจช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีถูกส่งออกไปกำจัดในประเทศที่สาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดหมายใหม่ของการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติก
ภายหลังจากจีนได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการนำเข้าขยะพลาสติก 

อ้างอิง 
European Commission. Single-use plastics. https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-

plastics_en#:~:text=Where%20sustainable%20alternatives%20are%20easily,stirrers%2C%20and%20sticks%20for%20balloons. 
Accessed 24 March 2021. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงมาดรดิ 
นายน ิติ  ว ิทยาเต ็ม อ ัครราชท ูต (ฝ ่ายศ ุลกากร) เข ้าร ่วม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 
(ทีมประเทศไทย) ครั ้งที่  1/2564 เมื ่อวันที่  3 มีนาคม 2564  
ทาง VDO Conference เพื่อกล่าวแสดงความยินดีและแนะนำตัวต่อ 
ฯพณฯ นางสาวพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงมาดริด ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้มอบ
นโยบายต่อทีมประเทศไทยและแจ้งให้ทราบถึงพัฒนาการ 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของสเปน และ
เอกอัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ได้กล่าวรายงานสถานะความร่วมมอื
ที ่เกี ่ยวข้องกับศุลกากรของสำนักงานที ่ปรึกษาการศุลกากร  
ณ กรุงบรัสเซลส์ และกิจกรรมที่เห็นควรดำเนินการร่วมกันใน
ปีงบประมาณ 2564  



Credit: Inhabiting the Anthropocene 
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