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ปัญหาการนาเข้าขยะจากต่างประเทศ

ผู้เรียบเรียง

นางอรณิช รุ่งธิปานนท์ วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ

ออกอากาศ

กันยายน 2562

ระบบเศรษฐกิจ แบบทุน นิ ยมที่ เป็ นกระแสหลั กของโลกในปัจจุบั น สนั บสนุ นให้ มีการพั ฒ นาระบบ
อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ครั้งละจานวนมาก และยังสามารถลดต้นทุน
ในการผลิตได้อีกด้วย แต่ในอีกด้านหนึ่งการผลิตจานวนมากคือการเพิ่มขยะในสิ่งแวดล้อม ทั้งจากกระบวนการ
ผลิตและการใช้สอยของผู้บริโภค
เมื่อเกิดขยะหรือของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการย่อมต้องกาจัดหรือเคลื่อนย้าย
ของเสียเหล่านั้น ของเสียบางอย่างสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ อย่างเช่น เศษเหล็ก ทองแดง เซรามิก
พลาสติก และกระดาษ แต่ในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา ของเสียอันตรายจานวนมากจากกระบวนการผลิต
ในประเทศอุตสาหกรรมได้ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อนาไปทิ้งในประเทศกาลังพัฒนา แม้ว่าในปัจจุบันจะมีอนุสัญญา
บาเซล (Basel Convention) ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกาจัดของเสียอันตรายข้ามแดน ซึ่งมี
ประเทศต่าง ๆ 187 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีแล้วก็ตาม อนุสัญญา
ดังกล่ าว มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อควบคุมการนาเข้าและส่ งออกของเสียอันตรายให้เกิดความปลอดภัย และเพื่ อ
ช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาบาเซลก็ไม่ อาจป้องกันการนาเข้าของเสียอันตรายได้อย่างเบ็ดเสร็จ ปัจจัย
สาคัญย่อมขึ้นอยู่กับการควบคุม ระบบคัดแยก และการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาต
นาเข้าขยะและกากอุตสาหกรรมของประเทศกาลังพัฒนาด้วย ของเสียที่นาเข้ามานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์
ทั้งหมด อย่างเช่น เศษโลหะบางอย่างสามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมได้ แต่ที่เกิดปัญหาคือ
ของเสียที่ยังสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ มักถูกส่งมาพร้อมกับขยะอันตรายหรือกากสารเคมีต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว
ปรอท สารหนู แคดเมียม เป็นต้น ซึ่งประเทศกาลังพัฒนาอาจไม่มีระบบตรวจสอบและวิธีการกาจัดขยะพิษ
เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดขยะเหล่านี้ก็จะรั่วไหลสู่ชุมชนและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
สาหรับประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้นาเข้าขยะบางประเภทเพื่อนามาแปรรูปเป็น
วัตถุดิบที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้ แต่เมื่อมีการตรวจสอบกลับพบว่ามีการนาเข้า ขยะมาอย่างผิดเงื่อนไข มีการ
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ลักลอบนาเศษซากอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก ที่ใช้ไม่ได้ปะปนเข้ามาภายในประเทศด้วย โดยในช่วงสองปี
ที่ผ่านมา ปริมาณการนาเข้าขยะสูงขึ้นมาก โดยใน พ.ศ. 2558 มีการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
ประมาณ 7.7 หมื่นตั น แต่ใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณเกือบ 3 แสนตัน และใน พ.ศ. 2561 สูงถึงกว่า 6.2 แสนตัน
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกรายใหญ่ของโลก
ได้ห้ามนาเข้าขยะ 24 ประเภทเมื่อปลาย พ.ศ. 2560 ทาให้ขยะเป็นจานวนมากเปลี่ยนทิศทางไปยังประเทศที่มี
การควบคุมน้อยกว่า ซึ่งเป้าหมายใหม่คือประเทศในอาเซียน ซึ่งรวมถึงมาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทยด้วย
จากปั ญ หาดั งกล่ าว รั ฐ บาลไทยจึ งได้ อ อกมาตรการต่าง ๆ เช่ น 1) กรมศุ ล กากรมี ก ารลดโควตา
การนาเข้าเศษพลาสติกจากหลายแสนตัน เหลือ 70,000 ตัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 2) คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินได้มีมติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ระงับการอนุญาตนาเข้าขยะ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากโรงงานที่ ป ฏิ บั ติ ไม่ ถูก ต้ องตามอนุ สั ญ ญาบาเซล และ 3) คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ เมื่ อ เดื อ น
มิถุนายน 2562 อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดชนิดและแหล่งกาเนิด
วัตถุดิบที่จะนามาใช้ในโรงงาน เพื่อกาหนดนิยามขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความชัดเจน และกาหนดข้อห้าม
ไม่ให้โรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่นาเข้าจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงาน เป็นต้น
เมื่อประเทศไทยออกมาตรการเข้มงวดขึ้น ขยะอันตรายเหล่ านี้ก็ ย้ายที่ไปยังประเทศที่ มีกฎหมาย
ควบคุมการนาเข้าขยะน้อยกว่า อย่างเช่น อินโดนีเซีย อินเดีย และปากีสถานต่อไป ซึ่งขยะเหล่านี้จะเคลื่อนย้าย
เปลี่ยนที่ไป และท้ายที่สุดจะไปยังประเทศที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาขยะได้ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ปัญหาขยะ
คือปั ญ หาระดับ โลก ที่น านาประเทศจะต้องรับผิ ดชอบและแก้ไขร่ว มกัน เพราะไม่ว่าขยะและกากสารพิ ษ
จะถูกผลั กไปที่ใด แต่ ท้ายที่ สุด ก็ยั งคงอยู่ ในโลกใบนี้ และส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมและสุ ขภาพของ
ประชาชนในทุกประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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