
มุมมองด้านสังคมและความเหลื่อมล ้าต่ออนาคตการค้า

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขดัแย้ง 

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

งานสัมมนาเรื่อง “ส่อง 6 มุมมองอนาคตด้านการค้าและการพัฒนาในทศวรรษหน้า”



อนาคตของการค้าในภูมิภาคกับมุมมองด้านสังคมและความเหลื่อมล ้า

▪ นับแต่ ค.ศ. 1995 มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก หรือ WTO (World Trade Organization) ขึ้นมาแทนที่ GATT (1947) การค้าของโลก ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กฎเกณฑ์ทางการค้าขยายจากเรื่องสินค้าไปยังเรื่องการค้าบริการและรวมถึงเรื่องทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การค้า หรือ TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) ซึ่งถูกตีความโยงไปถึงพันธุ์พืช ในบริบทการระบาดโควิด-19 ในระดับโลก 
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวถูกตั้งค้าถามอย่างส้าคัญ โดยเฉพาะในกรณียาวัคซีนกับปัญหาความเหลื่อมล้้าและความไม่เป็นธรรม 

▪ โลกร่วมสมัยในปัจจุบัน มีความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงอันตรายส้าคัญๆที่ต้องใส่ใจ ซึ่งอาจแยกเป็น 2 กลุ่มของความเสี่ยงอันตราย 
อันได้แก่ กลุ่มแรก ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ กับกลุ่มท่ีสอง ความเสี่ยงด้านสังคม-เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ข้อส้าคัญคือ 
ความเสี่ยงอันตราย (risks) เหล่านี้ เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกระบบการก้ากับดูแล (governance system) ความเสี่ยงเหล่านี้ 
มักจะมีผลกระทบเชื่อมโยงกัน ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก วิกฤตด้านสุขภาพ และความมั่นคงด้านการเงิน

▪ ดังนั้น เราจึงต้องมุ่งพัฒนาการคาดการณ์อนาคต ที่รับมือกับโจทย์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ควบคู่กับการรับมือกับ
ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไปพร้อมๆกันซึ่งจ้าเป็นจะต้องการประสานนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นส้าคัญสูงสุด ได้แก่ 
การสร้างสมรรถนะทางนโยบาย โดยตระหนักถึงภูมิทัศน์ใหม่ทางนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง มีเรื่องส้าคัญ
ที่จะน้าเสนออยู่ 3-4 ประการดังนี้ 
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มีเรื่องส้าคัญ 3-4 ประการดังนี 
1. ความเหลื่อมล ้าและความไม่ยั่งยืนของโลก: ยุทธศาสตร์ UNCTAD ในบริบท SDG และ COP26 

กับกลไกรับมือที่บูรณาการมากขึ น

1.1 ความถี่ของภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

1.2 ความขัดแย้งแยกขั้ว และการขยายตัวของความเหลื่อมล้้าและความตึงเครียดในโลก

2. ภาวะไม่ยั่งยืนกับเศรษฐกิจผิดกฎหมาย (Illicit economies): ธรรมาภิบาลเชิงบูรณาการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ และความขัดแย้ง

2.1 วิวัฒนาการของหลักใหญ่ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม-สุขภาพ

2.2 ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ถูกบั่นทอนโดยการค้าที่ขาดธรรมาภิบาล

2.3 แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์
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• ครั้งแรกในประวติัศาสตรโ์ลกทีเ่สนอประเด็นสิง่แวดลอ้มในการประชุมของสหประชาชาติว่าดว้ย

สิง่แวดลอ้มของมนุษย ์(UN Conference on the Human Environment) 

• เกิดหลกัการ 26 ขอ้, แผนปฏิบติัการทีม่ีขอ้เสนอ 109 ขอ้ เนน้ความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 

การปกป้องทรพัยากรธรรมชาติ การก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษของแต่ละประเทศ การเยยีวยาความ

เสียหาย กล่าวถงึศกัยภาพของสิง่แวดลอ้มในฟ้ืนฟูมลพิษตามธรรมชาติ ฯลฯ

1972

• การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคร้ังใหญ่ที่สดุของโลก คือ UN Conference on Environment and 

Development (EARTH Summit) 

• เกดิปฏญิญาริโอและแผนปฏบัิติการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน 21

• เกดิหลักการประชาธไิตยพ้ืนฐาน 3 ข้อเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสขุภาพมนุษย์ (สทิธกิารมีส่วนร่วมของ

ประชาชน สทิธกิารเข้าถึงข้อมูล สทิธกิารเข้าถึงความยุติธรรม)

• EARTH Summit +5 มีการทบทวนความคืบหน้าการปฏบิัติตามแผนปฏบิัติการฯ 21 และปฏญิญาริโอ

o ไม่คืบหน้าด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

o ภาพรวมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของคนระดับโลกแย่ลง

o เร่ิมผนวกเร่ืองสิ่งแวดล้อมในข้อตกลงการค้าเสรี และสร้างเงื่อนไขให้ทลายก าแพงการค้า

1992

1997

วิวัฒนาการของหลักใหญ่ด้านธรรมาภิบาลสุขภาพ - สิ่งแวดล้อม
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• การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน (Rio+20) มุ่งสู่การก าหนดอนาคตที่ต้องการ

o ปฏญิญาริโอและแผนปฏบิัติการฯ 21 ไม่คืบหน้า

o เกดิค าใหม่คือ เศรษฐกจิสเีขียว (Green Economy) กลายเป็นเคร่ืองมือบรรลุการพัฒนาที่

ย่ังยืน เกดิรูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสเีขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

o เร่ิมการวางกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนระดับโลก (Global SDGs)

• การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน

o เกดิแผนปฏบิัติการ 2030

o เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย

2015

2012

วิวัฒนาการของหลักใหญ่ด้านธรรมาภบิาลสุขภาพ – สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
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ข้อตกลงและอนุสัญญาต่างประเทศเพ่ือคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษข้ามพรมแดน

อนุสัญญาบาเซล
ว่าด้วยการควบคุม
การเคลื่อนย้ายข้าม

แดนของ
ของเสียอนัตราย

และการก้าจัด (เริ่ม
ลงนาม 22 มี.ค. 

1989
มีผลบังคับ 

5 พ.ค.  1992)

อนุสัญญา
สหประชาชาติ

ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
หรือ UNFCCC
(ลงนาม 9 พ.ค. 

1992)
และพิธีสารเกียวโต 

(จัดท้า 1997
เริ่มมีผลบังคับ 16 

ก.พ. 2005)

อนุสัญญา
สตอกโฮล์มว่าด้วย
สารมลพิษที่ตกค้าง

ยาวนาน 
(เริ่มลงนาม 

24 พ.ค. 2001
มีผลบังคับใช้เมื่อ 17

พ.ค. 2004)

อนุสัญญารอตเตอรด์ัม
ว่าด้วยกระบวนการแจ้ง
ข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
ส้าหรับสารเคมีอันตราย

ฯในการค้าระหว่าง
ประเทศ

(เริ่มลงนาม 
11 ก.ย. 1998

และมีผลบังคับใช้เมื่อ
24 ก.พ. 2004)
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หลักการระดับโลก VS ความเป็นจริงเชิงปฏิบัติ

1
การผลิตและการบริโภคในประเทศอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัญหาใหญใ่นการ
ท้าลายสิ่งแวดล้อมระดับ

2
ประเทศก้าลังพัฒนาขาดศักยภาพทุกด้านในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น การแก้ปัญหายากจน การศึกษา และสุขอนามัย

รูปแบบการเอาเปรียบทางสิ่งแวดล้อม

1

2

การส่งออกการลงทุนอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง 
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน ้า อุตสาหกรรมรีไซเคิลของเสีย

3
การส่งออกของเสียไปรีไซเคิล/ก้าจัดทิ งในประเทศก้าลังพัฒนา และผนวกเงื่อนไข
ในข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs)

การสร้างสองมาตรฐานในการให้ข้อมูล การดูแลสิ่งแวดล้อมและการลงทุน
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หลักการ VS การปฏิบัติ

1

2

การผลิตและการบริโภคในประเทศอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัญหาใหญใ่นการท้าลาย
สิ่งแวดล้อมระดับ

ประเทศก้าลังพัฒนาขาดศักยภาพทุกด้านในการรับมือกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความต้องการด้านอื่นๆ
เช่น การแก้ปัญหายากจน การศึกษา และสุขอนามัย

รูปแบบการเอาเปรียบทางสิง่แวดลอ้ม

1 การส่งออกการลงทุนอุตสาหกรรมมลพิษสูง อุตสาหกรรมต้นน ้า อุตสาหกรรมรีไซเคิล

2 การส่งออกของเสียไปจดัการในประเทศก าลงัพฒันา

3 เงือ่นไขและขอ้ผูกพนัภายใต ้ขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTAs)
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3.3 ภาคเกษตรกรรมกับสารเคมีอันตราย

3.2.1 ผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
- การเพิ่มปริมาณการใช้ ไม่มีผลต่อผลิตภาพ
- ศัตรูพืชปรับตัวต้านทานสารเคมี (โรคดื้อยา)
- การตกค้างของสารเคมีในผักผลไม้และอาหาร 
- การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกและจ้ากัดการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 3 ชนิด

3.2.2 ปัญหาด้านนโยบายของสารเคมี
- ความอ่อนแอของระบบ- จากต้นทางถึงปลายทาง 
- ปัญหาของข้อจ้ากัดของ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง 2551) 
- การขาดความรู้ ความตระหนัก และความมีส่วนร่วมของเกษตรกร
- ความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ทับซ้อนของกลไกราชการ

3. การฟื้นตัวเศรษฐกิจบนคุณค่าใหม่หลังโควิด-19: สุขภาพ NCDs กับบทบาทเศรษฐกิจและการค้า

9

3.1 สุขภาพกับการควบคุมแอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพติด

3.2 อุตสาหกรรม ปัญหาขยะ และสารเคมีท่ีมีพิษสูง



3.3 ภาคเกษตรกรรมกับสารเคมีอันตราย (ต่อ)

3.3.3 ภูมิทัศน์ทางเกษตรกรรม – จากเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวสู่เกษตรกรรมเชิงนิเวศ
- ความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนจากเกษตรกรรมพืชเชิงเดี่ยว 5 ชนิดสู่ เกษตรกรเชิงนิเวศ
- การวิจัยและพัฒนาจ้าต้องลดการรวมศูนย์สู่การร่วมรับผิดชอบของเกษตรกรรายย่อย
- ปรับเปลี่ยนนโยบายให้เป็นการสร้างนวัตกรรมภาคเกษตรในการฟื้นฟูระบบนิเวศ
(ecosystem restoration) และสนับสนุนการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

- พัฒนากลไกและมาตรการคุ้มครองแรงงานรับจ้างและเกษตรกรรายย่อย

3. การฟื้นตัวเศรษฐกิจบนคุณคา่ใหม่หลังโควิด-19: สุขภาพ NCDs กับบทบาทเศรษฐกิจและการค้า (ต่อ)
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1. สุขภาพ NCDs 
กับบทบาทเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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อัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๒
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2. อุตสาหกรรมกับปัญหาขยะที่ขยายตัวในไทย: 
ภาพสะท้อนความล้มเหลวทางนโยบาย

3. การผลักดันนโยบายสู่อนาคต
ให้ควบคู่กับการควบคุม × ขยายบทบาทชุมชน
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ตัวอย่าง: ภาพแสดงประเทศอุตสาหกรรมส่งออกขยะไปจีนเพื่อรีไซเคิลและก้าจัด
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Source: International Management of recyclable resources in Asian region, by Aya YOSHIDA, Toshiya ARAMAKI, Keisuke HANAKI, Department of Urban Engineering, University of Tokyo, email: 
<yoshida@env.t.u-tokyo.ac.jp

การลงทุนโดยตรงของ
ภาคเอกชนญี่ปุ่น

• เศรษฐกิจเติบโตขึ้นและกระชับความสัมพันธท์างเศรษฐกิจกับเอเชียให้มากขึ้น
• ความวิตกมากขึ้นและความส้าคัญของปัญหาขยะ

เพิ่มการไหลเวียนการค้าใน
สินค้าต่างๆ

เพิ่มการไหลเวียนการคา้ใน
สินค้าต่างๆ

เพิ่มการไหลเวียน
การค้าในสินค้าต่างๆ 

ญีปุ่น 
• กฎหมายใหมเ่กี่ยวกับการรีไซเคิลขยะของญี่ปุ่น
• ส่งเสริมความเข้มแข็งของธรุกิจรีไซเคิลญี่ปุ่นเพื่อเขา้มาลงทุนในประเทศเอเชยีอืน่ๆ
• เน้นการใช้วัตถุดิบที่ผ่านกรรมวธิีใหส้ะอาดขึ้นในโรงงาน 

อุตสาหกรรมต่างประเทศ

กลุ่มอาเซียน
• กระชับความสัมพันธท์างเศรษฐกิจกับจีน/ญี่ปุ่น
• ให้ความส้าคัญกับปัญหาขยะมากขึน้

• เศรษฐกิจเติบโตเร็ว
• ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม
• ให้ความส้าคัญกับปัญหาขยะมากขึน้

การลงทุนโดยตรงของ
ภาคเอกชนญี่ปุ่น

ส่งออกวัสดุ
สะอาด

มุ่งสู่การจัดการขยะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
จากรายงานการศึกษาของสภาอุตสาหกรรม, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) 

(คณะท างานการจัดการขยะและรไีซเคิลระหว่างประเทศ)

18



การเปลี่ยนเส้นทางการส่งออก-น้าเข้าขยะพลาสติกจากนานาประเทศสู่กลุ่มประเทศอาเซยีน 
หลังจากจีนยกเลิกการน้าเข้าขยะในจีนตั งแต่ มกราคม 2561

ปท.ส่งออก

ปท.น ำเขำ้

น ำเขำ้+ส่งออก

กำรเคลื่อนยำ้ยขยะ

สถานะการค้าของประเทศ
ทีร่ายงานข้อมูล

การค้าขยะข้ามภูมภิาค

ภมูิภำค
น ำเขำ้

ภมูิภำค
ส่งออก

19



การค้าขยะพลาสติกข้ามประเทศ
ข้อมูลที่ INTERPOL รวบรวมจาก 39 ประเทศ

ประเทศน ำเข้ำ
ประเทศส่งออก

เส้นทำงข้ำมภูมิภำค
เส้นทำงภำยในภูมิภำคเส้นทำงกำรค้ำ 20



การสร้าง
สมรรถนะทางนโยบาย
สู่อนาคต

การแก้ปัญหามลพิษ-การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตของประชาชน 

ค้าตอบอยู่ความรู้เท่าทัน การเขา้ถึงขอ้มูล 

การปกป้องท้องถิ่น วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการต่อสู้ต่อไปของประชาชน

21
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การผลิตผลิตภัณฑ์ 
(รวมแปรรูปวัตถุดิบ)

Non-Hz

?ล้านตัน

Non-Hz 15.22 ล้านตัน
(44%)

Hz 1.12 ล้านตัน 
(40%)

ของเสีย
อุตสาหกรรม.
ที่มา: รายงาน

สถานการณ์มลพิษ
ประเทศไทย 
2559, คพ.

การใช้ผลิตภัณฑ์

ของเสียอันตราย
0.606 ล้านตัน 

(0.06%)

ของเสียทั่วไป
27.6 ล้านตัน
(ก้าจัดได้ 9.75 ล้าน
ตัน และคัดแยก-ใช้
ซ ้า 5.81 ล้านตัน)
(เฉลี่ย 1.14 กก/คน/
วัน)

ของเสียติดเชื อ
0.055 ล้านตัน

(75%)

Hz
? ล้านตัน

ของเสียชุมชน.
ทีมา: รายงาน

สถานการณ์มลพิษ
ประเทศไทย 
2559, คพ. 

วัตถุดิบ

ของเสียชุมชน
28.261 ล้านตัน

ปริมาณและการจัดการของเสียชุมชนและของเสียอุตสาหกรรม

แจ้ง/ขออนุญาตน้าออก-ขนส่ง-ก้าจัด (ตามกฎหมาย)
37.4 ล้านตัน

Non-Hz 34.6 ล้านตัน, Hz 2.8 ล้านตัน

ปรมิาณแทจ้รงิ
มกีีล่า้นตัน?

โดยประมาณ

ก้าจัดถูกต้อง (รีไซเคิล ฝังกลบ เผา ฯลฯ)
ขยะทั่วไป 9.75 ล้านตัน+คัดแยก-น้ากลับมาใช้ซ ้า 
5.81 ล้านตน, ขยะอันตราย 374 ตัน และขยะติด

เชื อ 41,812 ตัน รวม 15.602 ล้านตัน

ก้าจัดถูกต้อง (รีไซเคิล ฝังกลบ เตาเผา 
ฯลฯ) ประมาณ 16.34 ล้านตัน

ก้าจัดไม่ถูกต้องและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมต่อปี
- ขยะอุตฯ อย่างต่้า 21.06 ล้านตัน 
- ขยะชุมชน อย่างต่้า 12.65 ล้านตัน 23



สถานก้าจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศรวม 2,801 แห่ง

ด้าเนินการถูกต้อง (12%) 327 แห่ง
✓ ฝังกลบแบบถูกต้อง 287 แห่ง

✓ เตาเผาที่มีระบบบ้าบัดอากาศ 18 แห่ง

✓ ก้าจัดแบบผสมผสาน 4 แห่ง

✓ ก้าจัดแบบเชิงกล-ชีวภาพ MBT 18 แห่ง

ด้าเนินการไม่ถูกต้อง (88%) 2,474 แห่ง

❖ เทกอง 1,730 แห่ง

❖ ฝังกลบแบบไม่ถูกต้อง 16 แห่ง

❖ เตาเผาที่ไม่มีระบบบ้าบัดอากาศ 71 แห่ง

❖ เผากลางแจ้ง 657 แห่ง

แผนที่แสดงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษ, 2559

ทีม่าข้อมูลและแผนที:่ กรมควบคุมมลพิษ, แถลงข่าวสถานการณ์มลพิษ
ประเทศไทย ปี 2559, 13 มกราคม 2560
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ตัวอย่างการลักลอบทิ งขยะอุตสาหกรรมตามพื นที่เกษตร ป่า และพื นที่สาธารณะอื่นๆ 

กองขี้เถ้าถ่านหินท่ีแอบท้ิงบริเวณถนนเลียบสถานีสบูน ้า
พื้นท่ีบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ (ตลุาคม 2554)
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การลอบทิ งและฝังกลบขยะอุตสาหกรรมในพื นทีป่่าและสวนปา่ปราจีนบรุี (2557)
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การคัดค้านโรงไฟฟ้าจากเชื อเพลิงขยะที่ ต.เชียงรากใหญ่ ต.สามโคก จ. ปทุมธานี, ธ.ค. 59

27



30 กรณี
การคัดค้าน

โรงไฟฟ้าขยะ
จากประชาชน
ทั่วประเทศ
ระหว่างปี 

2555-2559
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4. ภูมิทัศน์ใหม่ของนโยบาย: พื นที่ทางนโยบายที่เปิดกว้างและรับผิดชอบมากขึ น
4.1 จุดเปลี่ยนแห่งกระบวนทัศน์ LE เป็น CE
4.2 จุดเปลี่ยนของนโยบายสาธารณะ
4.3 การประสานข้ามภาคส่วนและระหว่างสาขาในกระบวนการตัดสินใจนโยบายหลายระดับ
4.4 กรณีศึกษา พื้นที่ทางนโยบายสาธารณะกับอนาคต: กรณีศึกษาประเทศไทยกับการเข้าร่วม

ความตกลง CPTPP

30



กระบวนทัศน์ทางเกษตรกรม:
จาก Linear Economy สู่ Circular Economy

31



การผลิตและการบริโภค
ภายใต้

ผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
การตลาดกระตุ้นให้บริโภคมากขึ นเรื่อย ๆ

การเติบโตของซองลามิเนตที่รีไซเคิลไม่ได้

ผลิต

บริโภค

ทิ ง

Linear 
Economy

เข้าถึงคนรายได้น้อย แต่สิ่งแวดล้อมบอบช ้า
32



กฎหมายและแผนจดัการขยะชมุชนของไทย
ภายใต ้Linear Economy “เก็บ ขน ก าจดั”

พ.ร.บ. สาธารณสขุ
2535

ใหอ้ านาจ อปท. 
เก็บ ขน ก าจดัมูลฝอย

พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษา

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 2535 

(ไม่มบีทบาทเร ือ่งขยะชมุชน

ยกเวน้เร ือ่งตัง้งบประมาณ

ผ่าน สผ.)

พ.ร.บ. รกัษา
ความสะอาดฯ

ฉบบัที่ 2 2560

Roadmap ขยะ
2557

แผนแม่บทขยะ

มูลฝอย

2559-2564

Roadmap ขยะพลาสติก
Voluntary Ban 
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ 7 ชนดิ
(ยกเวน้ไมโครบดีส ์มกีม.อย.แบน
2563)

แผนปฏิบติัการขยะ
พลาสติก 2563-2565
(แบนพลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ 4 
ชนิด แต่ไมม่กีม.รองรบั
ระบุหลกัการ EPR, การออก
กม.ใหม)่

ม.44 ปลดลอ็คกม.ผงัเมอืง/ EIA เอื้อ WTE 
แตข่าดการลงทุนในระบบเกบ็ขยะแบบแยกประเภท
การแยกขยะยงัอยูร่ะดบั “รณรงค”์ 
(ปชช.สว่นใหญ่ยงัไมแ่ยกขยะ อา้ง “แยกไปกเ็ทรวมกนั”)

ม.ีค. 2557 ไฟไหมบ่้อ
ขยะ แพรกษา

กฎกระทรวงสุขลกัษณะ

การจดัการมูลฝอยทัว่ไป

พ.ศ. 2560

ใหผู้ก้่อใหเ้กดิขยะแยก

ขยะ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เร ือ่ง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ให ้

อปท. รณรงคใ์หป้ระชาชนแยกขยะ ใช ้

ประโยชนจ์ากขยะ

พ.ร.บ. 
สาธารณสขุ

ฉบบัที่ 3 2560

พ.ร.บ. รกัษาความสะอาด
และความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง

2535

กระแสลดพลาสตกิ

หา้งคา้ปลกี

งดแจกถงุพลาสตกิ

(สมคัรใจ)

การระบาดของ

COVID19 

+ Online 

Delivery 

กลบัมาใช้

พลาสตกิ

มากขึน้อกี

Jambeck et al. (2015) 

ระบไุทย อนัดบั 6 

ทิง้ขยะพลาสตกิลงทะเล

มากทีส่ดุในโลก

งานวจิยัไมโครพลาสตกิ

เพิม่มากขึน้

กวา่ 20 ปี อปท. เกบ็ ขน ก าจดัขยะ
บ่อขยะเกดิขึน้ทัว่ประเทศกวา่ 2,000 แห่ง

กม.เน้นแต่หน้าที ่อปท. 
แต่ไมก่ าหนดหน้าทีข่องทุกภาคส่วน

คนไทยสว่นใหญ่คดิว่า “ขยะเป็นเรื่องของทอ้งถิน่” 
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อปท. 7,850 แห่ง

ส่วนใหญ่ขนาดกลางและเล็ก

ขาดแคลนงบประมาณและความรูค้วามเข้าใจ

บางแห่งมีงบแต่ยังไม่ให้ความส้าคัญกับการจัดระบบแยกขยะที่ต้นทาง

(แม้กม.ระบุให้เป็นหน้าที่แล้ว)

นโยบายคลัสเตอร์มุ่งเน้นการสร้างเตาเผาขยะ 

ยังไม่เห็นการลงทุนโครงสร้างพื นฐานของระบบการจัดการขยะที่ต้นทาง

ปัญหาในทางปฏิบัติ

“ถึงเวลาปฏิรูประบบการจัดการขยะ
ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน”
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CPTPP สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ขาดความสมดุล คือ มองเพียงมิติเศรษฐกิจในระดับมหาภาคเท่านั้น 
ขาดการมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม (ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน – Sustainable 
Development) ขาดการมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางอย่างเกษตรกร และคน
ยากจน (ตามหลักการพัฒนาที่ครอบคลุม – Inclusive Development) โดยความตกลง CPTPP จะกระทบกับ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนถึง 7 เป้าหมายหลัก คือ

➢SDG1 การขจัดความยากจน
➢SDG2 ยุติความหิวโหย
➢SDG3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตทีม่ีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดภิาพส้าหรับคนในทกุวัย
➢SDG10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
➢SDG12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื
➢SDG15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และหยุดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภิาพ 
39

กรณี CPTPP กับบททดสอบทางนโยบายเพื่ออนาคต
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กรณี CPTPP
กับบททดสอบ

ทางนโยบาย
เพื่ออนาคต


