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บทคัดย่อ
พลาสติกเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งาน จึงถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและมีราคาประหยัด
โดยมากขยะพลาสติกมักถูกบ�ำบัดด้วยวิธกี ารฝังกลบ การเผาในเตาเผา และการน�ำไปผ่านกระบวนการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม ขยะพลาสติกหลายล้านตันมักถูกทิ้งลงสู่แม่น�้ำและทะเล ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในภูมิภาคยุโรปมักส่งขยะพลาสติกทั้งที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ไปยัง
ต่างประเทศเพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากมลพิษขยะพลาสติกหรือไมโครพลาสติก ขยะพลาสติกปริมาณ
มหาศาลจากประเทศในภูมิภาคยุโรปมักถูกส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
แต่การจัดการพลาสติกที่ด้อยประสิทธิภาพในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนาที่ยากจนนั้น
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศที่ยากจน
ดังกล่าว เช่น การทับถมของขยะพลาสติกหรือไมโครพลาสติกที่ปรากฏทั้งบนพื้นดินและแหล่งน�้ำในประเทศ
ที่ยากจน ด้วยเหตุนี้เองในช่วงเดือนธันวาคม 2020 สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้นโยบายห้ามส่งออกขยะ
พลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยกไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งขยะพลาสติกที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนโยบายนี้ได้เริ่มบังคับใช้ใน
เดือนมกราคม 2021 การด�ำเนินนโยบายนี้อยู่ภายใต้ระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปที่อนุญาตให้ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปส่งออกขยะพลาสติกที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (หรือประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) เท่านั้น ระเบียบใหม่ของ
สหภาพยุโรปฉบับนี้ได้บรรจุแนวคิดหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเอาไว้ การน�ำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบรรจุไว้
ในระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปฉบับนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการบ�ำบัดและการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของ
ขยะพลาสติกทั่วทั้งสหภาพยุโรปและประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี
ค�ำส�ำคัญ: กฎหมายสหภาพยุโรป, การส่งออกขยะพลาสติก, ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
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Abstract
Plastics are one of the most affordable, versatile and durable materials in the world.
Majority of plastic waste is treated by disposal in landfill, incineration, and recycling.
However, million tons of abandoned plastic waste is still casted away through rivers and seas.
By this, many developed countries in the European Union export their recyclable and
non-recyclable waste overseas to minimise environmental impact of plastics and
micro-plastics use, waste and pollution. Large quantity of plastic waste from many European
countries was sent to least developed countries and developing countries. However,
poor management of plastic waste in developing countries causes serious negative impact
on environment and climate change, such as the problem on depositing of plastic and
micro-plastics on land and in rivers and oceans in such poor countries. In December 2020,
the EU announced a new policy to ban export of unsorted plastic waste to non-OECD
member countries including all non-recyclable plastic waste, starting in January 2021.
These new EU rules will only allow recyclable plastic waste sent for recycling to be
exported to non-OECD countries. The Polluter Pays Principle (PPP) is one of the main
principles that influence the shaping of these new EU rules at the European level.
The implementation of the concept of PPP responsibility is a strong instrument to reduce
plastic usage and encourage better sorting and recycling across the EU and non-OECD
countries.
Keywords: EU law, export of plastic waste, non-OECD member countries
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บทน�ำ
ช่วงก่อนปี 2020 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU Member States) หลายประเทศได้ท�ำการ
ส่งออกขยะพลาสติก (export of plastic waste)1 ที่ถูกเหลือทิ้งจากการบริโภคเนื่องจากไม่ต้องการใช้งาน
ต่อไปแล้วหรือถูกทิ้งเนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกบางอย่างเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้อีกต่อไปในปริมาณ
หลายล้านตัน ไปยังประเทศที่ก� ำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วที่
ยินยอมน�ำเข้าขยะพลาสติกบางประเภทเข้ามาเป็นปัจจัยการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศของตน
เพือ่ ให้ประเทศเหล่านีน้ ำ� ขยะพลาสติกไปบริหารจัดการเพือ่ น�ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือเข้าสูก่ ระบวนการน�ำ
ขยะพลาสติกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle)2 โดยน�ำขยะพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกแล้วผ่านกระบวนการ
แปรรูปขยะพลาสติก เปลีย่ นให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นวัสดุพลาสติก แล้วหมุนเวียนวัสดุพลาสติกดังกล่าวกลับ
มาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตในท้องตลาดอีกต่อไป3 ข้อดีของการส่งออกขยะพลาสติกออกนอกประเทศของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปนั้นก็คือ การส่งออกขยะพลาสติกเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกภายในประเทศได้อย่าง
ยั่งยืนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติก
อันตรายทีม่ อี งค์ประกอบหรือปนเปือ้ นสารอันตรายซึง่ อาจก่อผลกระทบในด้านลบต่อระบบนิเวศภายในประเทศ
และขยะพลาสติกที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับมีผลพลอยได้ในรูปแบบของผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจจากการส่งออกขยะพลาสติกออกไปนอกประเทศ4 (เช่น การประมูลส่งออกขยะดังกล่าวไปประเทศอื่น
และการขนส่งขยะพลาสติกทางทะเล เป็นต้น) อีกทั้งการส่งออกขยะพลาสติกออกนอกประเทศของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปยังเป็นการระบายปริมาณขยะพลาสติกออกไปนอกประเทศและผลักภาระการจัดการขยะ
พลาสติกอันตรายและขยะพลาสติกทีย่ ากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไปให้ประเทศปลายทางทีย่ นิ ยอมน�ำเข้า
ขยะพลาสติกไปในคราวเดียวกัน ย่อมหมายความว่าประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
อาจต้องยินยอมให้ใช้ประเทศของตนเป็นทีร่ องรับขยะพลาสติกอันตรายและขยะพลาสติกทีย่ ากต่อการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
แต่เดิมสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) ได้ตราระเบียบ Regulation (EC) No 1013/2006
หรือระเบียบว่าด้วยการส่งออกขยะของสหภาพยุโรป (EU Waste Shipment Regulation)5 โดยระเบียบ
ดั ง กล่ า วได้ น� ำ เอาหลั ก การตามข้ อ ผู ก พั น ในอนุ สั ญ ญาบาเซลว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มแดน
European Court of Auditors, EU action to tackle the issue of plastic waste, (Luxembourg: European Court of Auditors,
2020), p.57-59.
		2 Alessio D’Amato, Susanna Paleari, Maija Pohjakallio, Ive Vanderreydt, and Roberto Zoboli, Eionet Report - ETC/WMGE
2019/5 Plastics waste trade and the environment, (Copenhagen: European Environment Agency, 2019), p.3.
		3 Keshav Parajuly & Colin Fitzpatrick, “Understanding the Impacts of Transboundary Waste Shipment Policies:
The Case of Plastic and Electronic Waste,” Sustainability 6, no. 12 (March 2020): 2412.
		4 Joan Marc Simon, Ferran Rosa, Cecilia Allen, Monica Wilson and Doun Moon, Changing trends in plastic waste trade
Plastic Waste shipments report, (Brussels: Zero Waste Europe, 2018), p.25.
		5 European Commission, A European Strategy for Plastics in A Circular Economy, (Brussels: European Commission, 2
018), p.21.
1
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ของเสียอันตรายและการก�ำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and Their Disposal หรืออนุสัญญาบาเซล (Basel Convention)) และค�ำวินิจฉัย
ของสภาองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันเป็นที่สุดที่ C (2001) 107 ว่าด้วยการเคลื่อน
ย้ายขยะข้ามแดนเพื่อน�ำไปบ�ำบัด (Council Decision C (2001)107/FINAL-Decision of the Council
Concerning the Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations)
ซึ่งระเบียบสหภาพยุโรปฉบับนี้ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขการไร้ทิศทางควบคุมการขนส่งขยะ (problem
of uncontrolled transport of waste) ของสหภาพยุโรปในช่วงแรก6 โดยวางหลักเกณฑ์ควบคุมการขน
ย้ายขยะระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือการขนย้ายขยะพลาสติกระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
กับประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ไม่ว่าการขนย้ายดังกล่าวจะเป็นการน� ำเข้าขยะมาในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปก็ดีหรือการส่งออกขยะไปนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตาม ในขณะเดียวกัน ระเบียบฉบับนี้
ยังได้จำ� แนกประเภทขยะทีอ่ าจก่อความเสีย่ งต่อสุขภาพมนุษย์ สิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศในระดับทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป ไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ 2 (ฺAnnex II) (บัญชีขยะสีเขียวความเสี่ยงต�่ำ) ก็ดี หรือบัญชีที่ 4 (Annex IV)
(บัญชีขยะสีอ�ำพันความเสี่ยงสูง) ก็ตาม ทั้งนี้ ขยะที่มีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันออกไปก็จะถูกควบคุม
หรือก�ำกับจากประเทศต้นทางที่ส่งออกขยะไปจนถึงประเทศปลายทางที่น�ำเข้าขยะโดยกระบวนการพิธีศุลกากร
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนั่นหมายความว่าสหภาพยุโรปตระหนักถึงโทษภัยของการน�ำเข้าและการส่งออกขยะ
อันตรายข้ามแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำเข้าและการส่งออกขยะพลาสติกที่ถูกขึ้นบัญชีขยะความเสี่ยง
ต่อสุขภาพมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ในระดับที่สูง
ในปี 2019 ได้มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการก�ำจัด สมัยที่ 14 (14th Conference of the Parties of the Basel Convention)7
โดยภาคีสมาชิก 187 ประเทศ ได้วินิจฉัยร่วมกันแล้วเห็นว่าควรมีการก�ำหนดระบบสากลว่าด้วยการซื้อขายขยะ
พลาสติกข้ามประเทศ (global regime governing international trade in plastic waste) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ขยะพลาสติกที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่ออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของ
ประเทศยากจนหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดที่ยินยอมน�ำเข้าขยะพลาสติกที่มีความเสี่ยงสูงในลักษณะที่เป็น
ประเทศปลายทาง

6
European Commission, “Waste shipments,” [online] Available from : https://ec.europa.eu/environment/waste/
shipments/. [1 January 2021]
		7 Secretariat of the Basel Convention, “Fourteenth Meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention,”
[online] Available from : http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP14/tabid/7520/Default.aspx.
[1 January 2021]
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ต่อมาในปี 2020 สหภาพยุโรปได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่เพียงส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคยุโรปเท่านั้น แต่ขยะพลาสติกยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก ด้วยเหตุนี้เอง ทางสหภาพยุโรปจึงได้ตรากฎหมายล�ำดับรอง Commission Delegated
Regulation (EU) 2020/2174 ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในระเบียบสหภาพยุโรป Regulation (EC)
No 1013/2006 (ระเบียบว่าด้วยการส่งออกขยะของสหภาพยุโรป (shipments of waste))8 โดยกฎหมาย
ล�ำดับรองดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมการเคลือ่ นย้ายข้ามแดนของขยะพลาสติกอันตรายและขยะพลาสติก
ที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอันเป็นประเทศต้นทางไปยังประเทศ
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (non-Organisation for
Economic Co-operation and Development member countries หรือ non-OECD member
countries) ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศก�ำลังพัฒนา ในท�ำนองที่แก้ปัญหาการรองรับ
การจัดการ และการก�ำจัดขยะพลาสติกอันตรายและขยะพลาสติกที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ใน
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือก�ำลัง
พัฒนาและผลร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก9
บทความวิ ช าการฉบั บ นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามสามารถและศั ก ยภาพของกฎหมายล� ำ ดั บ รอง
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 ที่บรรจุหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays
Principle หรือ PPP)10 ตามแนวคิดว่าผู้ก่อให้เกิดมลพิษจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการควบคุม
หรือจัดการมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติก
จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการควบคุมหรือบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น โดยต้อง
ไม่ผลักภาระไปให้ประเทศที่ไม่ได้ก่อขยะพลาสติกเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาน้อย
ที่สุดหรือประเทศก�ำลังพัฒนา อีกทั้งบทความฉบับนี้ยังมุ่งวิเคราะห์การด�ำเนินนโยบายห้ามส่งออกขยะพลาสติก
ไปยังประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีของสหภาพยุโรป (EU ban on the export of non-recyclable plastic
waste non-OECD countries) ภายใต้กฎหมายล�ำดับรอง Commission Delegated Regulation (EU)
2020/2174 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

European Commission, “EU rules on transboundary waste shipments – update concerning plastic wastes,” [online]
Available from : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12256-EU-rules-on-transboundarywaste-shipments-update-concerning-plastic-wastes. [1 January 2021]
		9 European Commission, “Plastic waste shipments: new EU rules on importing and exporting plastic waste,” [online]
Available from : https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exportingplastic-waste-2020-12-22_en. [1 January 2021]
		10 LexisNexis, “Waste types and controls plastics Practice notes,” [online] Available from : https://www.lexisnexis.co.uk/
legal/guidance/waste-types-controls-plastics. [3 January 2021]
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การส่งออกขยะพลาสติกของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ในปัจจุบันวัสดุพลาสติกได้ถูกน�ำเอามาท�ำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อท�ำให้มนุษย์มีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น พลาสติกจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่วางขายใน
ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากพลาสติกล้วนแล้วแต่ทำ� ให้มนุษย์ได้รบั ความสะดวกในการด�ำรงชีวติ
ประจ�ำวันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทและมีความส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ถูกใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่เมื่อผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากพลาสติก
ได้ถูกทิ้งจากการอุปโภคหรือบริโภคในชีวิตประจ�ำวันแล้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากพลาสติก
ได้เสื่อมสภาพลงตามลักษณะของการใช้งานหรือตามกาลเวลาแล้ว11 จนไม่เหมาะสมที่จะใช้งานอีกต่อไปหรือไม่
สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปแล้ว เช่นว่านี้ วัสดุพลาสติกก็จะกลายมาเป็นขยะพลาสติก (plastic
waste) 12 เศษผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที่ เ หลื อ ใช้ ห รื อ ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง
วัสดุพลาสติกที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมได้
แม้ว่าขยะพลาสติกมีศักยภาพที่จะถูกน�ำกลับมาใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ขยะพลาสติก
บางส่วนก็อาจถูกบ�ำบัด (หรือก�ำจัด) ด้วยกระบวนการที่ไม่เหมาะสม และขยะพลาสติกบางส่วนที่ไม่ต้องการใช้
งานอีกต่อไปก็อาจถูกทิ้งขว้างไปในพื้นที่สิ่งแวดล้อมจนพลาสติกดังกล่าวได้เสื่อมสภาพตามกาลเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงสู่ไปในบริเวณพื้นชายฝั่ง แหล่งน�้ำสาธารณะ แม่น�้ำและทะเล ซึ่งขยะพลาสติก
มีน�้ำหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้นมักถูกพัดพาด้วยกระแสลมและกระแสน�้ำไปสู่ระบบ
นิเวศ ซึ่งขยะพลาสติกชิ้นใหญ่ (macroplastics) ย่อมมีองค์ประกอบของพลาสติกที่มีขนาดเล็กซึ่งสามารถ
แตกตัว (disintegrate) จนกลายเป็น ไมโครพลาสติก (microplastics) ทีม่ ขี นาดทีเ่ ล็กลงไปในหน่วยมิลลิเมตร
ไปจนถึงหน่วยไมโครเมตร ไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการแตกตัวเช่นว่านี้ อาจปนเปื้อนเข้าสู่
ระบบนิเวศหรือปนเปื้อนระบบห่วงโซ่อาหาร13 ท้ายที่สุดเมื่อมนุษย์และสัตว์ได้หายใจอากาศหรือบริโภคอาหาร
ที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายแล้ว ไมโครพลาสติกก็อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัย
ของมนุษย์และสัตว์นั้นได้
สหภาพยุโรป (หรือ EU) เกิดจากการรวมกลุ่มกันของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปอันมีลักษณะเป็น
สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ในปัจจุบนั ประกอบด้วยสมาชิก 27
ประเทศ โดยสหภาพยุโรปเองไม่เพียงถูกจัดตั้งขึ้นอันเป็นผลมาจากเพื่อสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
(economic cooperation) ท�ำให้เกิดการพึง่ พาอาศัยเกือ้ กูลกันระหว่างประเทศสมาชิก ท�ำให้เกิดความเข้มแข็ง
Pierre Condamine and Tim Grabiel, Waste Shipment Regulation revision How to fix Europe’s plastic waste trade
issues, (Brussels: Rethink Plastic alliance, 2021), p.1-3.
		12 European Commission Directorate-General for Environment, Frequently Asked Questions (FAQs) on Regulation (EC)
1013/2006 on shipments of waste, (Brussels: European Commission, 2006), p.11.
		13 Stefan Sipka, From strategy to practice: Tough issues ahead for plastics, (Brussels: European Policy Centre, 2018),
p.1-4.
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ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคยุโรปเท่านั้น หากแต่สหภาพยุโรปเองได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก รวมไปถึง
ความร่วมมือกันในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ผลที่ตามมาท�ำให้สหภาพยุโรปได้ก�ำหนดนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป (EU Environment Policy)14 ท�ำให้เกิดการบูรณาการยุโรปในมิติการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมเข้าหากันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นทั้งต่อประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (ประเทศ
นอกสมาชิกสหภาพยุโรป) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง สหภาพยุ โ รปต้ อ งการให้ น โยบายสิ่ ง แวดล้ อ มสหภาพยุ โ รปเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น จน
สามารถท� ำ ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ของสหภาพยุ โ รปปฏิ บั ติ ต ามนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มสหภาพยุ โ รปและ
สร้างมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท�ำนองที่คล้อยตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป ควบคู่ไป
กับการสร้างนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปอื่น ๆ ที่ไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ประเทศนอก
สมาชิกสหภาพยุโรปไปในคราวเดียวกันด้วย ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกมีต้องปฏิบัติตามระเบียบของ
สหภาพยุโรป (Regulations) อย่างเคร่งครัด อีกทั้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องอนุวัติการข้อบังคับ
(Directives) ของสหภาพยุโรปไปบัญญัติกฎหมายของประเทศตน ซึ่งการอนุวัติการกฎหมายตามกฎหมาย
สหภาพยุ โ รปนั้ น การตรากฎหมายอนุ วั ติ ก ารของประเทศสมาชิ ก ต้ อ งมี ม าตรฐานไม่ ต�่ ำ ไปกว่ า ข้ อ บั ง คั บ
สหภาพยุโรปในเรื่องเดียวกัน ซึ่งนั่นหมายความว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกต้องสอดรับกับ
ระเบียบของสหภาพยุโรปหรือสอดคล้องมีมาตรฐานไม่ต�่ำไปกว่าข้อบังคับสหภาพยุโรป ด้วยเหตุนี้เอง กฎหมาย
สิง่ แวดล้อมของประเทศสมาชิกจึงมีมาตรการและมาตรฐานทีส่ อดคล้องกันอันเป็นไปตามแนวคิดการท�ำกฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (harmonisation of national laws)
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (developed countries) มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งมีสถานะทางเศรษฐกิจสามารถเลือกบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการใช้งานและเอื้อต่อความสะดวกสบายในชีวิตประจ�ำวัน ประเทศพัฒนาแล้วในสหภาพยุโรปเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ที่มีการผลิตและการบริโภคที่เติบโตเป็นอย่างมาก อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีก�ำลังซื้อสินค้า
และผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจ�ำวันหรือตอบสนองต่อความต้องการของตน
ซึ่งพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในท้องตลาดของประเทศพัฒนาแล้วในสหภาพยุโรปบางส่วนก็มีพฤติกรรม
การบริโภคในชีวิตประจ�ำวันที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของตนและความสะดวกสบายในการด�ำรงชีวิตแต่
เพียงอย่างเดียว โดยพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในท้องตลาดของประเทศพัฒนาแล้วในสหภาพยุโรป
บางส่วนกลับไม่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในประเทศและภูมิภาคยุโรป15 ซ�้ำร้ายพฤติกรรม

14
		
BIO Intelligence Service, European Commission DG ENV. In association with. Plastic Waste in the Environment, (Paris:
BIO Intelligence Service, 2011), p.19.
		15 Zhe Liu, Michelle Adams, and Tony Robert Walker, “Are exports of recyclables from developed to developing
countries waste pollution transfer or part of the global circular economy?,” Resources Conservation and Recycling 136, no. 2
(September 2018), p.22-23.
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ของผู้ผลิตและผู้บริโภคในท้องตลาดของประเทศพัฒนาแล้วบางอย่างอาจน�ำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศภายในประเทศ พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในท้องตลาดของประเทศพัฒนา
แล้วในสหภาพยุโรปเช่นว่านี้อาจเป็นสาเหตุประการส�ำคัญท�ำให้เพิ่มต้นทุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่น
ภายในประเทศของตนที่จะน�ำมาใช้สนับสนุนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติก (plastic products) ในท้องตลาดของประเทศ
พัฒนาแล้วในสหภาพยุโรปก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
(single-use plastic products) หรือผลิตภัณฑ์แบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recyclable plastic
products) หากวัสดุพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวถูกเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต การอุปโภค
หรื อ การบริ โ ภคแล้ ว รวมทั้ ง วั ส ดุ พ ลาสติ ก หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เสื่ อ มสภาพจนใช้ ก ารไม่ ไ ด้ แ ล้ ว หรื อ
ผู้บริโภคทิ้งไปเพราะไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป วัสดุพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกก็จะกลายมาเป็นขยะ
พลาสติกที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วยังได้พัฒนากระบวนการ
กับวิธีการจัดการขยะพลาสติกเพื่อมุ่งลดปริมาณขยะพลาสติกที่เหลือทิ้งจากการใช้งานหรือบริโภคในชีวิต
ประจ�ำวัน ตลอดจนถึงซากขยะพลาสติกทีถ่ กู ทิง้ ไว้ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ กระบวนการหรือวิธกี ารบางอย่างนัน้ สามารถ
ด�ำเนินการได้เองภายในประเทศเพื่อน�ำไปสู่การลดปริมาณขยะพลาสติกในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นการน�ำขยะ
พลาสติกบางอย่างมาใช้ซ�้ำหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ในทางตรงกันข้ามประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัด
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศอาจมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลดจ�ำนวนขยะพลาสติก
ภายในประเทศด้วยการส่งออกขยะพลาสติกออกไปนอกประเทศ (export of plastic waste)16 การส่งออก
ขยะพลาสติ ก จากประเทศต้ น ทางด้ ว ยการเคลื่ อ นย้ า ยขยะพลาสติ ก ด้ ว ยการขนส่ ง ขยะพลาสติ ก ทางเรื อ
(plastic waste shipments) จากสถานที่หนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมากมักเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดส่วนหนึ่ง
และประเทศก�ำลังพัฒนาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งประเทศปลายทางของการส่งออกขยะพลาสติกมักเป็นประเทศที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (Non-OECD member countries)
เป้าหมายของนโยบายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมักมุ่งเน้นให้
ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งมักเป็นประเทศ
ที่พัฒนาน้อยที่สุดและประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีฐานะยากจน (poor countries)17 รับภาระจัดการขยะพลาสติก
อย่างครบวงจร ไม่วา่ จะเป็นการจัดการขยะพลาสติกในลักษณะทีส่ ามารถน�ำเอาขยะพลาสติกหรือวัสดุพลาสติก
16
		
European Environment Agency, “The plastic waste trade in the circular economy,” [online] Available from : https://
www.eea.europa.cu/publications/the-plastic-waste-trade-in [6 January 2021]
		17 EcoWatch, “EU Bans Exporting Unsorted Plastic Waste to Poorer Countries,” [online] Available from : https://www.
ecowatch.com/eu-bans-plastic-waste-exports-2649639389.html. [7 January 2021]
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ที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการใช้ซ�้ำหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงก�ำจัดในลักษณะที่
ให้ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ จากกระบวนการจัดการขยะพลาสติก อีกทั้งประเทศยากจน
เช่นว่านี้ยังต้องรับเป็นสถานที่รองรับขยะพลาสติก คอยจัดเก็บรวบรวมขยะพลาสติกเอาไว้ในสถานที่หนึ่ง
สถานที่ใดภายในประเทศ พร้อมกับจัดตั้งจุดรองรับและรวมรวมขยะพลาสติกที่ถูกขนส่งมาจากประเทศต้นทาง
นั้นหมายความว่าเมื่อประเทศปลายทางอย่างประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศทีม่ ฐี านะยากจนนัน้ ต้องรับภาระเก็บรวบรวมและจัดเก็บขยะพลาสติกจากประเทศต้นทาง
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ยังต้องกระท�ำการป้องกันเพื่อลดการปนเปื้อนของขยะพลาสติกสู่ดินและน�้ำ อันจะ
ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งมีชีวิต แม้ว่า
ขยะพลาสติกบางจ�ำพวกจะท�ำจากวัสดุพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable and compostable
plastics) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เร็วในระยะเวลาที่จ�ำกัดและขยะพลาสติกบางจ�ำพวกจะท�ำจากวัสดุพลาสติก
ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recyclable plastics) ซึ่งสามารถน�ำเอากลับมาใช้ใหม่ได้ในระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าขยะพลาสติกจะมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ของประเทศต้นทาง ในทางตรงกันข้าม ขยะพลาสติกก็อาจมีองค์ประกอบในท�ำนองที่อาจท�ำให้เกิดอันตราย
ต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมของประเทศปลายทาง
การส่งออกขยะพลาสติกออกไปนอกประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วย่อมเป็นช่องทางในการลดปริมาณขยะพลาสติกภายในประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ประเทศพัฒนา ซึง่ ประเทศในกลุม่ นีม้ กั เป็นประเทศทีม่ ฐี านะทางการเงินทีด่ แี ละมีความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งออกขยะพลาสติกไปนอกประเทศย่อมท�ำให้ขยะพลาสติกไม่มีทางล้นตลาดภายใน
ประเทศได้ นั้นหมายความว่าในขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มี
ฐานะร�่ ำ รวยสามารถบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ได้ อ ย่ า งไร้ ขี ด จ� ำ กั ด และก่ อ ขยะพลาสติ ก อย่ า งมหาศาล
เพราะอย่างไรเสียก็มีช่องทางในการระบายขยะพลาสติกออกไปสู่นอกประเทศ แล้วยังมีงบประมาณและ
รายจ่ายมากเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่มีฐานะยากจน เช่นนี้แล้วเท่ากับว่าการที่ยินยอมให้
มีการระบายขยะพลาสติกออกไปจากท้องตลาดภายในประเทศที่ร�่ำรวย (ประเทศที่พัฒนาแล้ว) อาจเป็นปัจจัย
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้พฤติกรรมของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่รจู้ กั เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการลดปริมาณขยะพลาสติกภายในประเทศ อีกทั้งประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปยังอาจต้องแบกรับต้นทุนในการส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศที่ยากจน (ประเทศ
ที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนา) ในทางกลับกันประเทศที่ยากจนไม่เพียงจะต้องรับภาระในการ
จัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการบริโภคในท้องตลาดภายในประเทศแล้ว ยังต้องรองรับการน� ำเข้าขยะ
จากประเทศที่ร�่ำรวย (ประเทศที่พัฒนาแล้ว) อีกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอาจผลิตและ
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้ามาบริโภคในท้องตลาดภายในประเทศได้อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับด�ำเนินกิจกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกและทิ้งผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เหลือใช้ให้กลายเป็นขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบ
25

Chulalongkorn Law Journal

Vol. 39 Issue 2 : July 2021

ต่อสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศ เหตุนเี้ องย่อมถือได้วา่ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ประเทศพัฒนา
แล้วเป็นผู้ก่อมลพิษ (polluters) เสียเอง ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกลับ
ผลักภาระให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีฐานะยากจน
ต้องรับภาระในการจัดการขยะพลาสติกและแบกรับค่าใช้จา่ ยในการควบคุมผลกระทบจากขยะพลาสติกทีน่ ำ� เข้า
มาในประเทศบางส่วน ในขณะเดียวกันประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพั ฒ นาอาจต้องรับภาระต้นทุนด้านสิ่งแวดล้ อมบางอย่ า งในการจั ด การขยะพลาสติ ก ที่ น� ำ เข้ า มา
ภายในประเทศ เช่น ต้นทุนในการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อจ�ำแนกขยะพลาสติกที่สามารถน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในภาคอุตสาหกรรมและต้นทุนในการท�ำความสะอาดขยะพลาสติกเพื่อให้ขยะพลาสติกสะอาดเพียงพอที่จะใช้
เป็นวัตถุดบิ ในภาคอุตสาหกรรมได้ ซึง่ หากว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วเป็น
ผู้ก่อมลพิษเสียเอง ก็ย่อมต้องแสดงความรับผิดชอบแบกรับต้นทุนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ตน
ได้ก่อให้เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดยุโรปพึงต้องยอมรับว่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
การผลิตไปจนถึงการจัดการหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกต้องมีตน้ ทุนด้านสิง่ แวดล้อม หากประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นในการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์พลาสติกเสียเอง ก็จะต้อง
เป็นผู้รับภาระในต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อันเกิดจากการบริหารจัดการขยะพลาสติกจากการบริโภคใน
ประเทศ

มาตรการห้ามส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศที่ยากจน (ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) ของ
สหภาพยุโรป
การส่งออกขยะพลาสติกจากประเทศหนึง่ (ประเทศต้นทาง) ไปยังอีกประเทศหนึง่ (ประเทศปลายทาง)
อาจส่งผลดีในการลดปริมาณขยะพลาสติกในอีกประเทศหนึ่ง แต่ก็อาจเป็นการเพิ่มภาระในการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกให้กับอีกประเทศหนึ่ง (ประเทศปลายทาง) แม้ว่าประเทศที่น�ำเข้าขยะพลาสติกเข้ามาภายใน
ประเทศอาจได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากขยะพลาสติกที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อน�ำพลาสติก
จากขยะดังกล่าวกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกในตลาดภายในประเทศได้ แต่ส�ำหรับ
การน�ำเข้าขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยก (unsorted plastic waste) หรือขยะพลาสติกที่ไม่สามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (non-recyclable plastic waste)18 ก็แทบจะไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อ
ประเทศปลายทางน�ำเข้าขยะพลาสติกเช่นว่านี้เลย ซึ่งการน�ำเข้าขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยกหรือ
ขยะพลาสติกที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ก็กลับแต่จะสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของ
ประเทศปลายทางที่น�ำเข้าขยะพลาสติก ในทางตรงกันข้ามประเทศที่น�ำเข้าขยะพลาสติกเข้ามาภายในประเทศ
ต้องเป็นผู้รับภาระในค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดการขยะพลาสติกที่ประเทศอื่นเป็นผู้ก่อขึ้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว

Deutsche Welle, “EU bans plastic waste exports to poor nations,” [online] Available from : https://www.dw.com/
en/eu-bans-plastic-waste-exports-to-poor-nations/a-56033900. [8 January 2021]
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ประเทศผู้ก่อขยะพลาสติกควรเป็นผู้รับภาระในค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะพลาสติกด้วยตนเองภายใต้หลัก
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือหลัก PPP ด้วยเหตุนี้ สหภาพยุโรปจึงเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้ประเทศสมาชิกของตนที่
จัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว สามารถส่งออกขยะพลาสติกทีไ่ ม่ได้รบั การคัดแยกหรือขยะพลาสติกทีไ่ ม่สามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ออกไปยังประเทศทีย่ ากจนอย่างเช่นประเทศทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพือ่ ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (หรือประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) แล้ว ขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยก
หรือขยะพลาสติกที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ก็จะไปท�ำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของประเทศ
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่มีฐานะยากจน รวมทั้ง
ขยะพลาสติกดังกล่าวอาจสร้างภาระด้านอืน่ ๆ ให้กบั ประเทศยากจนเช่นว่านี้ การส่งออกขยะพลาสติกทีไ่ ม่ได้รบั
การคัดแยกหรือขยะพลาสติกที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ออกไปยังประเทศที่ยากจน เท่ากับว่า
เป็นการสร้างภาระงบประมาณรายจ่ายในการจัดการขยะพลาสติกให้กับประเทศที่มีฐานะยากจนและประเทศ
ที่ยากจนอาจต้องจัดสรรงบประมาณอีกจ�ำนวนหนึ่งมาเพื่อจัดการขยะพลาสติกที่ประเทศของตนไม่ได้ผลิต
ขยะดังกล่าวขึ้น
เหตุนเี้ องในปี 2020 สหภาพยุโรปจึงได้กำ� หนดมาตรการห้ามส่งออกขยะพลาสติกทีไ่ ม่สามารถหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่และขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยกทุกประเภทไปยังประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี (A ban on
the export of unsorted plastic waste and non-recyclable plastic waste to non-OECD nations)
สหภาพยุ โ รปได้ บ รรจุ ม าตรการนี้ เ อาไว้ ใ นกฎหมายสหภาพยุ โ รปล� ำ ดั บ รอง ได้ แ ก่ กฎหมายล� ำ ดั บ รอง
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217419 ที่วางหลักเกณฑ์สอดคล้องกับอนุสัญญาบาเซล
(Basel Convention)) และออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในระเบียบสหภาพยุโรป Regulation (EC)
No 1013/2006 (ระเบียบว่าด้วยการส่งออกขยะของสหภาพยุโรป (shipments of waste)) กฎหมายล�ำดับ
รองฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 โดยวางหลักเกณฑ์ห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
(หรือรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป) ส่งออกขยะพลาสติกที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
(หรือประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) ที่มีฐานะยากจน การวางหลักเกณฑ์ในท�ำนองนี้ย่อมเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน
ภายใต้แผนปฏิบัติงานสหภาพยุโรปว่าด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (EU Circular Economy Action Plan)20
ที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่มีการหมุนเวียนน�ำเอาวัสดุพลาสติกที่มีอยู่แล้วหรือขยะพลาสติกที่ยังคงหลงเหลือ
จากการบริโภค น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (reuse) หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ให้เกิดประสิทธิภาพสูง
ที่สุดทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (plastic product life cycle) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการจัดการขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งภายหลังจากการบริโภคเสร็จสิ้นแล้ว
Thomson Reuters, Legal UK & Ireland, “Delegated Regulation to control transboundary plastic waste shipments
published in Official Journal,” [online] Available from : https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-028-9565?transitionType=
Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true. [8 January 2021]
		20 European Commission, “EU Circular Economy Action Plan,” [online] Available from : https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm. [8 January 2021]
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หรือถูกทิ้งไม่ให้น�ำมาใช้ประโยชน์อีกต่อไปอีก อย่างไรก็ดีมาตรการห้ามส่งออกขยะพลาสติกที่ไม่สามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยกทุกประเภทไปยังประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี
ก็มีข้อยกเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีได้ยินยอมให้มีการน�ำเข้าขยะพลาสติกมา
ยังประเทศของตน เท่ากับประเทศนอกกลุ่มโออีซีดียอมรับเอาผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขยะพลาสติก
ที่ น� ำ เข้ า มาแก่ ต นเอง ซึ่ ง การให้ ค วามยิ น ยอมของประเทศนอกกลุ ่ ม โออี ซี ดี นั้ น จะต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปได้ก�ำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด (ดังจะกล่าวต่อไป)
อีกประการหนึง่ สหภาพยุโรปก็ยงั ก�ำหนดแผนการปฏิบตั เิ พือ่ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (climate change) และการเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคยุโรป (environmental
degradation) นั้นก็คือแผนปฏิรูปสีเขียวยุโรป (European Green Deal)21 ซึ่งแผนของสหภาพยุโรปฉบับนี้
เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งเน้นท�ำให้ปริมาณขยะพลาสติกใน
ท้องตลาดยุโรป ที่การผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก การบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนถึงการจัดการ
ขยะพลาสติกก็สามารถส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องโลก ด้วยเหตุนเี้ อง สหภาพยุโรปจึงวางยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนปฏิรปู สีเขียวเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกในท้องตลาดยุโรปอย่างยัง่ ยืน ในขณะเดียวกัน
การบริโภคขยะพลาสติกในท้องตลาดยุโรปก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
(หรือประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) ที่มีฐานะยากจน นั้นหมายความว่าแผนดังกล่าวได้วางแนวทางส�ำหรับให้
สถาบั น ทางการเมืองและประเทศสมาชิก สหภาพยุโ รปได้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายในด้ า นพลั ง งาน
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงรับมือกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ไมโครพลาสติก (micro plastics) และสารพิษที่มากับพลาสติกอื่น ๆ (unintentional releases of plastics)
โดยแผนฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission หรือ EC) ในฐานะที่เป็น
องค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปจะต้องพัฒนากฎระเบียบที่ออกโดยฝ่ายบริหารสหภาพยุโรปเพื่อสร้างเกณฑ์
ก�ำหนดบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่วางจ�ำหน่ายหรือถูกน�ำมาใช้งานในตลาดยุโรปทุกชิ้นจะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถน�ำมาใช้ช�้ำหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยุโรปได้ภายในปี 2030 อีกทั้ง
คณะกรรมาธิการยุโรปในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปจะต้องพัฒนากฎระเบียบสหภาพยุโรป
ว่าด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพและพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ (regulatory framework
for biodegradable and bio-based plastics) เพือ่ น�ำมาบังคับใช้กบั ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้
(single use plastics) ที่วางขายหรือถูกน�ำมาใช้งานในท้องตลาดยุโรป

European Commission, “A European Green Deal Striving to be the first climate-neutral continent,” [online] Available
from : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en. [8 January 2021]
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กฎหมายล�ำดับรอง Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 ได้วางหลักเกณฑ์
ทั่วไปที่ห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่งออกขยะพลาสติกที่มีความเสี่ยงที่จะก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
และไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อีก ไม่ว่าขยะพลาสติกดังกล่าวจะเป็นขยะพลาสติก
ทีไ่ ม่ได้รบั การคัดแยกหรือขยะพลาสติกทีไ่ ม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งห้ามไม่ให้สง่ ออกไป
ยังประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี แต่ถ้าหากเป็นขยะพลาสติกสะอาด (clean plastic waste) ที่มีความเสี่ยงที่
จะก่ออันตรายต่อสิง่ แวดล้อมในระดับต�ำ่ และสามารถน�ำกลับมาใช้ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อกี แล้ว ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปจึงจะสามารถส่งออกขยะพลาสติกสะอาดออกไปยังประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีได้โดยการ
ส่งออกขยะพลาสติกสะอาดต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายเฉพาะในการน�ำขยะพลาสติกสะอาดไปเข้าสู่กระบวนการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เท่านั้น เหตุที่กฎหมายล�ำดับรองบัญญัติเอาไว้เช่นว่านี้ ก็เพราะต้องการให้ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปที่มีส่วนในการก่อให้เกิดขยะพลาสติกหรือเป็นผู้ผลิตขยะพลาสติกด้วยตนเอง พึงต้องเป็น
ผู้รับภาระในค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดการขยะพลาสติกที่ตนเป็นผู้ก่อขึ้นหรือตนได้ผลิตขึ้น โดยไม่สมควร
ผลักภาระในการจัดการขยะพลาสติกไปให้กับประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ด้อยกว่าตน กล่าวอีกนัยหนึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในฐานะผู้ก่อขยะพลาสติกต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมควรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการป้องกันและจัดการขยะพลาสติกด้วยตนเอง การด�ำเนิน
การตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายของสหภาพยุโรปในท�ำนองนี้ย่อมเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ต่อส่งแวดล้อมและระบบนิเวศของสหภาพยุโรปต่อภูมิภาคยุโรปของตนเองและภูมิภาคอื่น ๆ บนโลก
ส�ำหรับกฎหมายล�ำดับรอง Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 ยังได้วางหลัก
เกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการส่งออกขยะพลาสติกไปนอกสหภาพยุโรป (Exports from the EU) การน�ำเข้า
ขยะพลาสติกมาในสหภาพยุโรป (Imports into the EU) และการขนส่งขยะพลาสติกภายในสหภาพยุโรป
(Intra-EU shipments) โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้22
(ก) ในระเบียบว่าด้วยการส่งออกขยะพลาสติกไปนอกสหภาพยุโรปนั้น ไม่เพียงแต่ห้ามไม่ให้ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปส่งออกขยะพลาสติกที่มีความเสี่ยงที่จะก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (hazardous plastic
waste) ในลักษณะที่เป็นขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยกหรือยากที่จะหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่เท่านั้น
หากแต่ส่งออกขยะพลาสติกสะอาดออกไปยังประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีได้นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะ
(specific conditions) ที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้ก�ำหนดเอาไว้ ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีที่ประสงค์จะน�ำเข้า
ขยะพลาสติกอันตรายก็จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในประเทศของตนให้คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ทราบว่ากฎระเบียบภายในประเทศได้สอดคล้องและเป็นไปในท�ำนองเดียวกับกฎหมายล�ำดับรอง
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 อย่างไรบ้าง ซึ่งประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีที่น� ำเข้า
ขยะพลาสติกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ามาในประเทศของตนนัน้ ก็จะต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุเอา
ไว้ในกฎหมายล�ำดับรอง Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
European Commission, “Plastic waste shipments: new EU rules on importing and exporting plastic waste,” [online]
Available from : https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exportingplastic-waste-2020-12-22_en. [1 January 2021]
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ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีที่ประสงค์จะน�ำเข้าขยะพลาสติกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ามาในประเทศ
ของตน ก็ต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายล�ำดับรอง Commission Delegated
Regulation (EU) 2020/2174 และกฎหมายอื่น ๆ ภายในประเทศของตนที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าขยะ
พลาสติก หากประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีที่มีความประสงค์ที่จะน�ำขยะพลาสติกอันตรายที่ไม่สามารถหมุนเวียน
กลับมาใหม่หรือยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แล้ว ก็จะต้องแจ้งประเทศสหภาพยุโรปทีส่ ง่ ออกขยะพลาสติก
มายั ง ประเทศของตนเกี่ ย วกั บ ค� ำ เตื อ นล่ ว งหน้ า และกระบวนการให้ ค วามยิ น ยอมให้ น� ำ เข้ า ขยะพลาสติ ก
อันตรายเข้ามายังประเทศของตน (prior notification and consent procedure) รวมถึงประเทศสหภาพ
ยุโรปทีเ่ ป็นประเทศต้นทางและประเทศทีส่ ามทีเ่ ป็นประเทศปลายทางของการส่งออกขยะพลาสติกจะต้องอนุญาต
(authorise) ให้มีการส่งออกขยะพลาสติกข้ามแดนจากประเทศของตนและการน�ำเข้าขยะพลาสติกเข้ามา
ยังประเทศของตน ซึ่งเท่ากับว่าสหภาพยุโรปได้ก�ำหนดเงื่อนไขบางประการในเชิงผ่อนคลายความศักดิ์สิทธิ์ของ
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยให้ยกความยินยอมของประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีที่ประสงค์จะน�ำเข้าขยะพลาสติก
จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ามาในประเทศของตนมาเป็นเงื่อนไขในการส่งออกขยะพลาสติกของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ นั้นหมายความว่าประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีที่ประสงค์จะน�ำเข้าขยะพลาสติก
จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้ามาในประเทศของตนต้องรับรู้ถึงความเสี่ยงและยอมรับเอาผลเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่อประเทศตนเอง
(ข) การน�ำเข้าขยะพลาสติกอันตราย (ได้แก่ ขยะพลาสติกทีไ่ ม่ได้รบั การคัดแยกหรือขยะพลาสติกทีย่ าก
ต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) จากประเทศที่สามเข้ามาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปที่เป็นประเทศปลายทาง และประเทศที่สามที่เป็นต้นทางก็จะต้องอนุญาตให้มีการส่งออกขยะ
พลาสติกข้ามแดนและการน�ำเข้าขยะพลาสติกเข้ามายังประเทศของตน
(ค) กฎระเบียบว่าด้วยค�ำเตือนล่วงหน้าและกระบวนการให้ความยินยอมให้น�ำเข้าขยะพลาสติกอันตราย
เข้ามายังประเทศของตน (ดังทีก่ ล่าวมาในข้างต้น) จะต้องถูกน�ำปรับมาใช้กบั การขนส่งขยะพลาสติกอันตรายหรือ
ขยะพลาสติกที่ยากจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกัน

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับมาตรการห้ามส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศที่ยากจน
(ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) ของสหภาพยุโรป
จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรป ได้แก่ กฎหมายล�ำดับรอง Commission
Delegated Regulation (EU) 2020/2174 ไม่เพียงจะน�ำหลักการของอนุสัญญาบาเซลมาผูกพันภาคีแห่ง
อนุสัญญาที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเพียงเท่านั้น หากแต่หลักการของอนุสัญญาบาเซลนี้ส่งอิทธิพลโดยตรง
ให้สหภาพยุโรปมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด�ำเนินการลดขยะพลาสติกในภูมิภาคยุโรปของตน ควบคู่
ไปกับสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาบาเซลที่มุ่งขจัดปัญหาเนื่องมาจากการ
น�ำเข้าขยะพลาสติกอันตรายทีม่ อี งค์ประกอบหรือปนเปือ้ นสารอันตรายต่ออาจก่อผลกระทบในด้านลบต่อระบบ
นิเวศภายในประเทศและการจัดการขยะพลาสติกที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยสหภาพยุโรป
และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพึงต้องด�ำเนินการควบคุมการน�ำเข้าและการส่งออกอย่างเคร่งครัด ท�ำให้ขยะ
พลาสติกเกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ พร้อมกับป้องกัน
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ปัญหาการลักลอบส่งออกขยะพลาสติกอันตรายและขยะพลาสติกที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดย
ไม่ได้ผา่ นพิธกี ารศุลกากรตรวจปล่อยของออกจากอารักขาของศุลกากรประเทศต้นทางหรือไม่ผา่ นพิธกี ารศุลกากร
น�ำของเข้ามาในประเทศปลายทาง อีกทั้งกฎหมายล�ำดับรอง Commission Delegated Regulation (EU)
2020/2174 ยังน�ำเอาหลักการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากล 2 หลักการด้วยกันมาจัดท�ำเป็นกฎหมาย นั้นก็คือ
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือ Polluter Pays Principle (หลัก PPP) ที่มีปรัชญาส�ำคัญว่าผู้ก่อให้เกิดขยะ
พลาสติกจากการผลิตและบริโภคในท้องตลาด ก็จะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเนือ่ งมาจากขยะ
พลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก
ดังกล่าวตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุพลาสติกได้ถือก�ำเนิดขึ้นมาไปจนถึงการก�ำจัดขยะพลาสติกหรือการน�ำขยะ
พลาสติกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (ซึง่ ในเวลาต่อมาหลัก PPP ได้ถกู ขยายความและพัฒนาให้เป็นหลักการเฉพาะ
นั้นก็คือหลักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility หรือหลัก EPR)23
ซึ่งมีปรัชญาส�ำคัญว่าการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตวัสดุพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่วางขายใน
ท้องตลาด จะต้องครอบคลุมตลอดทั้งวงจรชีวิต (Life cycle) วัสดุพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก ตั้งแต่
การผลิตวัสดุพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกไปจนถึงกระบวนการหลักจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุพลาสติก
หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกเสร็จสิ้นแล้ว โดยหลัก ERP มุ่งเน้นให้ผู้ผลิตขยะพลาสติกจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมรับผิดชอบตลอดทั้งวงจรชีวิตวัสดุพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก)
อย่างไรก็ตามขยะพลาสติกทีส่ ามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้งา่ ยย่อมเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดภูมภิ าค
ยุโรปและตลาดนอกภูมิภาคยุโรปใช้เป็นปัจจัยการผลิตทั้งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เป็นสมาชิกองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ และประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศก�ำลังพัฒนา
ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ สหภาพยุโรปจึงควรควบคุมให้
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศก�ำลังพัฒนาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศร่วมมือกันปราบปรามการลักลอบน�ำเข้าและส่งออก
ขยะพลาสติก (smuggling of plastic waste)24 อย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุมทัง้ ระบบ นัน้ หมายความว่าประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดก็ดี
หรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนาก็ตาม จะต้องร่วมกันตรวจสอบและควบคุมการน�ำเข้าและส่งออกขยะพลาสติก
พร้อมการก�ำกับดูแลการเคลือ่ นย้ายขยะพลาสติกเพือ่ ส่งออกหรือน�ำเข้าข้ามประเทศ ผ่านการประสานหน่วยงาน
ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องให้เป็นองค์กรผู้น�ำ (Lead Authority) เพื่อแสวงหาวิธีการและก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกเพื่อส่งออกข้ามจากประเทศต้นทางหรือการเคลื่อนย้ายขยะพลาสติดเพื่อ
น�ำเข้าข้ามประเทศมายังประเทศปลายทาง

European Commission, “Studies on waste,” [online] Available from : https://ec.europa.eu/environment/waste/
studies/index.htm. [9 January 2021]
		24 Ieva Rucevska et al., Waste Crime - Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge, (Nairobi: UN Environment
Programme, 2015), p.23.
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แม้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมักได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาและมีการจัดการขยะพลาสติกภายใน
ประเทศได้ดกี ว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ดุ หรือประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา ในทางตรงกันข้าม ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปบางประเทศกลับใช้ช่องทางการส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศก�ำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนา
น้อยทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งออกขยะพลาสติกอันตรายทีม่ อี งค์ประกอบหรือปนเปือ้ นสารอันตรายต่ออาจ
ก่อผลกระทบในด้านลบต่อระบบนิเวศและขยะพลาสติกที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อผลักภาระให้
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนาจัดการกับขยะพลาสติกอันตรายหรือขยะพลาสติกที่ยาก
ต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความเหลื่อมล�้ำของโอกาสในการจัดการขยะพลาสติก
(inequality of plastic waste management opportunity)25 โดยกลายเป็นว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ที่พัฒนาแล้วมีงบประมาณและทรัพยากรส�ำหรับจัดการขยะพลาสติกสูงกว่าประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและได้
เปรียบประเทศก�ำลังพัฒนา การขจัดความเหลื่อมล�้ำของโอกาสและการส่งเสริมความเท่าเทียมในด้านบริหาร
จัดการขยะพลาสติกเกิดขึ้นได้จากการแทรกแซงของสหภาพยุโรป ในแง่ของการปฏิบัติตามหลักการกฎหมาย
ล�ำดับรอง Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 ย่อมถือเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำ
ในภาระความรับผิดชอบขยะพลาสติกระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุดและประเทศก�ำลังพัฒนา พร้อมกับส่งเสริมโอกาสที่จะมีสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีของประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและประเทศก�ำลังพัฒนา

บทสรุป
กล่าวโดยสรุป การห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่งออกขยะพลาสติกอันตรายหรือขยะพลาสติก
ที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศ (หรือประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�ำลังพัฒนาหรือประเทศที่
พัฒนาน้อยที่สุดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ย่อมเป็นมาตรการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือระบบ
เศรษฐกิจที่ต้องการให้มีการใช้วัสดุพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างคุ้มค่าที่สุดสูงสุดในตลอดวัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ มุง่ เน้นให้มกี ารน�ำเอาวัสดุพลาสติกทีเ่ ป็นส่วนเกินในกระบวนการผลิตเอาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือ
การน�ำเอาขยะพลาสติกทีเ่ หลือทิง้ จากการบริโภคหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ในขณะเดียวกันการห้ามไม่ให้ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปส่งออกขยะพลาสติกอันตรายหรือขยะพลาสติกที่ยากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไปยัง
ประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีถือเป็นการด�ำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปภายใต้กรอบแนวคิดหลัก
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งนั่นเท่ากับว่าประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปในฐานะผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการควบคุมปริมาณและบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ตน

Benedetta Cotta, “What goes around, comes around? Access and allocation problems in Global North–South
waste trade,” International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics no. 20 (May 2020): p.255–269.
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ได้ก่อขึ้น พร้อมกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก็ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและยินยอมลงทุนสร้างการ
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพื่อน�ำเอาขยะพลาสติกที่เหลือทิ้งจากการบริโภคหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด เพือ่ ไม่ให้ขยะพลาสติกมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ หรือถูกทิง้ เอาไว้จนก่อให้เกิดเป็นมลพิษพลาสติกทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อสุขภาพมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อีกทั้งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนย่อมท� ำให้ขยะพลาสติก
กลายมาเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป พร้อมกับไม่เหลือขยะพลาสติกส่งออก
ไปยังประเทศนอกกลุม่ โออีซดี ี ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในฐานะทีเ่ ป็นผูก้ อ่ ให้เกิดขยะพลาสติก
ก็ตอ้ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบแบกรับภาระทัง้ การบริหารจัดการและการออกค่าใช้จา่ ยในการน�ำขยะพลาสติกหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรเพื่อให้เกิดวงจรการใช้ขยะพลาสติกให้มีการหมุนเวียนในท้องตลาดให้ได้มากที่สุดและ
คุ้มค่าสูงสุด เศรษฐกิจหมุนเวียนที่น�ำไปสู่การลดปริมาณการส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี
เท่ากับว่าสหภาพยุโรปได้ยอมรับให้หลัก PPP ในลักษณะที่ให้ประเทศสมาชิกของตนที่มีส่วนในการก่อให้เกิด
หรือผลิตขยะพลาสติกจะต้องเป็นผูร้ บั ภาระในค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการจัดการขยะพลาสติกทีต่ นเป็นผูก้ อ่ ขึน้ หรือ
ผลิตขึ้นด้วยตนเอง ในท�ำนองเดียวกัน การห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่งออกขยะพลาสติกอันตราย
หรือขยะพลาสติกทีย่ ากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ไปยังประเทศนอกกลุม่ โออีซดี กี ย็ อ่ มจูงใจให้ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปต้องพยายามลดปริมาณขยะพลาสติกอันตรายหรือขยะพลาสติกทีย่ ากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
ด้วยการแสวงหาแนวทางในการลดการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เลือกใช้วัสดุ
พลาสติกทีย่ ากต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่มาผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกไปวางขายในท้องตลาด
ยุโรป อย่างไรก็ดี ในการขับเคลื่อนสหภาพยุโรปให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการใช้วัสดุพลาสติก
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและน�ำวัสดุพลาสติกที่เหลือใช้หรือขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอีกครั้งย่อมต้องมีการบังคับให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายล�ำดับ
รอง Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 อย่างเคร่งครัด ส่วนมาตรการนี้จะประสบ
ความส�ำเร็จในการลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกในท้องตลาดยุโรปลงได้มากกว่าเดิมหรือไม่นั้น ก็ย่อมต้อง
พิจารณาถึงจ�ำนวนปริมาณขยะพลาสติกที่ลดลงและปริมาณผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถน�ำมาใช้ซ�้ำหรือ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นในท้องตลาดยุโรปภายในปี 2030
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