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ประธานการประชุม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บทนํา
๑. เศรษฐกิจหมุนเวียนเปนทางเลือกพื้นฐานในปจจุบัน ในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด
เศรษฐกิจหมุนเวียน จะใหความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ดวยการนําวัตถุดิบที่
ผานการผลิตและบริโภคแลวเขาสูกระบวนการผลิตใหม ลดการใชพลังงานและวัสดุตางๆ เริ่มตนจากการ
ออกแบบใหมีอายุการใชงานใหนานขึ้น การบํารุงรักษา การซอมแซม การใชซ้ํา การปรับแตง และการแปร
รูปใชใหม สิ่งนี้จะตรงขามกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสนตรง ซึ่งเปนรูปแบบการผลิตแบบ “ผลิต ใช และ
กําจัด” วัสดุตางๆ จะตองนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมแทนการทิ้ง ทั่วโลกมีการรับรูที่เพิ่มขึ้นของวิธีการ
พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในป ๒๐๓๐
และ SDG ที่เนนไว ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกําลังดําเนินนโยบายและโปรแกรม 3R (ลด
ใชซํ้า และรีไซเคิล) รวมถึงการแทรกแซงทางเทคโนโลยีนั้น ภูมิภาคนี้ยังคงเผชิญกับความทาทายหลาย
ประการในการบรรลุการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SDG 12) การใชทรัพยากรในประเทศกําลังพัฒนา
ยังไมตอบสนองแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่ใชทรัพยากร
อยางเขมขนพรอมกับความตองการวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจํากัด ไมเพียงแตนํามาซึ่ง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมอยางหนักเทานั้น แตยังไดทาทายความมั่นคงดานอุปทานของการใช
ทรัพยากรที่ยั่งยืน ทั้งในปจจุบันและอนาคต รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น เรี ย กร อ งให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ด ว ยการลดของเสี ย
ในกระบวนการผลิตและบริโภค ผานนโยบายและมาตรการ 3R ที่หลากหลาย ดวยระดับความเปนเมืองที่มี
จํานวนมากขึ้นและการเกิดขึ้นของเมืองใหญใหม หนึ่งในคุณสมบัติที่กําหนดไวเพื่อความยั่งยืนของภูมิภาค
ในแงของความมั่นคงดานทรัพยากรคือการใชพลังงานคารบอนต่ํา การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนของทุกภาคสวน
๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙
ในแนวคิด “3R เปนหนทางในการกาวไปสูเศรษฐกิจพอเพียง – ความเกี่ยวของตอ SDGs” (3R as a way
for moving towards sufficiency economy – Implications for SDGs) จัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัล ออคิด
เชอราตั น กรุ ง เทพมหานคร ประเทศไทย ระหว า งวั น ที่ ๔ – ๖ มี น าคม ๒๕๖๒ โดยมุ ง เน น ถึ ง การ
ดําเนินงานดาน 3R และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสามารถมีบทบาทสําคัญในการบรรลุ
เปาหมายเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีเหตุผล ซึ่งจะชวยใหประชาชนมี
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการดํารงชีวิตดีขึ้น เชนเดียวกับการรับมือกับ
ผลกระทบจากภายนอกและความผันผวนทั่วโลกผานการพัฒนาที่สมดุล แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แหงราชอาณาจักรไทย
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
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-๒ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ และไมมากเกินไป สามารถนําไปใชในแงของการผลิตและ
บริโภคอยางยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
เนนการตัดสินใจจากลางขึ้นบนและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ประเทศไทยกําลังเอาชนะผลกระทบของ
วิกฤตเศรษฐกิจ โดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) มาใช การประยุกตใช SEP สําหรับ
การจัดการสิ่งแวดลอม มุงเนนไปที่ผูผลิตหรือผูบริโภค และพยายามเริ่มตนการผลิตหรือการบริโภคภายใต
ขอบเขตข อ จํ า กั ด ของรายได ห รื อ ทรั พ ยากรที่ ห มดไป มั น เชื่ อ มโยงโดยตรงเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถใน
การควบคุมการผลิตและลดความเสี่ยงของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถควบคุมไดและความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคของการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ไดแก ๑) เพื่อระบุวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(SEP) สามารถมีสวนรวมกับนโยบายและกลยุทธ 3R ไดอยางไร ๒) ระบุและหารือเกี่ยวกับการนําหลัก
SEP สําหรับการดําเนินนโยบายและโปรแกรม 3R ๓) เพื่อหารือถึงสภาพแวดลอมที่หลากหลาย
ผลประโยชนทางสังคมและเศรษฐกิจของ SEP ในการพิจารณาถึงเปาหมายของ SDGs ๔) เพื่อหารือ
เกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยี 3R และความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) สําหรับ
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนสูเปาหมาย SDG 12 ๕) เพื่อทบทวนและประเมินความคืบหนา และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดําเนินการตามปฏิญญาฮานอย 3R – เปาหมาย 3R อยางยั่งยืนสําหรับเอเชียและ
แปซิฟกสําหรับป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖
๓. ผูเขารวมการประชุมมากกวา ๕๕๐ คน ประกอบดวยตัวแทนจากรัฐบาลระดับสูงและผูกําหนดนโยบาย
จากกระทรวงที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสิ่งแวดลอม กระทรวงการพัฒนาเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายกเทศมนตรี / ผูแทนรัฐบาลทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ และบุคคลดานทรัพยากรระหวางประเทศ รวมถึง
ผูแทนของสถาบันวิทยาศาสตรและการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เกี่ยวของกับ 3R / ประสิทธิภาพของ
ทรัพยากร / การจัดการของเสีย / การประเมินและจัดการวงจรชีวิต ตัวแทนขององคการสหประชาชาติ
และองคกรระหวางประเทศ สถาบันการพัฒนาพหุภาคี และหนวยงานผูบริจาค ผูแทนของภาคเอกชน
และธุรกิจและองคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ที่เกี่ยวของ จาก ๓๙ ประเทศ ไดแก อัฟกานิสถาน เครือรัฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เบลเยี่ยม ราชอาณาจักรภูฏาน เนการาบรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรเดนมารก สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุน เคนยา สาธารณรัฐคิริบาส
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส สหพันธรัฐไม
โครนีเซีย สาธารณรัฐหมูเกาะมารแชลล มองโกเลีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐปาเลา สาธารณรัฐฟลิปปนส สมาพันธรัฐ
รัสเซีย รัฐเอกราชซามัว สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร-เลสเต ประเทศไทย ราชอาณาจักรตองกา ตูวาลู สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สหรัฐอเมริกา
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของ 3R การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพของและแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อใหบรรลุถึงแนวทางการพัฒนาที่ยืดหยุนและยั่งยืน สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของเปาหมาย SDGs และวาระการพัฒนาเมือง ซึ่งมีนายกเทศมนตรีและหนวยงานทองถิ่นของเมืองตางๆ
ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ไดลงนามดวยความสมัครใจในปฏิญญาอินดอร 3R เพื่อใหไดน้ําสะอาด ดินแดน
ที่สะอาดและอากาศบริสุทธิ์ในเมือง
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๕. ตระหนักถึงปญหาที่เพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกในภูมิภาคและตอกย้ําถึงผลประโยชนที่หลากหลายของการ
ดําเนินการ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนผานนโยบาย โครงการและสถาบันดาน 3R ที่มี
ประสิทธิภาพ เวทีไดมีการหารือและรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ 3R ในการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติก
ผานการดําเนินงาน 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน อนึ่งปฏิญญาดังกลาวเปนปฏิญญาโดยความสมัครใจ ไมมี
ขอผูกพันทางกฎหมาย (ภาคผนวก ๑)
พิธีเปดการประชุม
๖. การตอ นรั บ ผู เข า ร ว มการประชุ ม พลเอก สุร ศั กดิ์ กาญจนรั ตน รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวขอบคุณและชื่นชมกระทรวงสิ่งแวดลอมประเทศญี่ปุน และศูนยพัฒนา
ภูมิภาคแหงสหประชาชาติ (UNCRD) ในการรวมจัดงานประชุมในครั้งนี้ เวทีการประชุมนี้จะเปนเวทีที่มี
ประโยชนในการระบุนโยบาย การถายทอดเทคโนโลยี และโอกาสในการลงทุนทางธุรกิจและการแบงปน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก นอกจากนี้จะยังเปนการเสริมสราง
เครือขายและความรวมมือในภูมิภาค พรอมนี้ไดเนนย้ําในเรื่องปญหาของเสียที่เกิดขึ้น เปนความทาทาย
ทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประเทศไทยไดประกาศความมุงมั่นที่จะลดการ
ใชพลาสติก ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (WEEE) และเศษพลาสติกจากการ
นําเขา ตลอดจนเนนย้ําหลักการลด การใชซ้ํา และการรีไซเคิล (3R) จะชวยลดมลพิษ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและทรัพยากร รวมถึงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗. นายซึกาสะ อะกิโมโต รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม ประเทศญี่ปุน กลาวยินดีตอนรับผูเขารวม
การประชุมและแสดงความขอบคุณอยางสุดซึ้งตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศ
ไทย เขาเรียกรองใหมีการจัดการขยะอยางเหมาะสมเปนเรื่องเรงดวน และเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสําคัญมาก เขากลาววามีความเปนไปไดที่จะรักษา
สมดุลของการอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เขาไดกลาวย้ําวา ในปนี้ประเทศญี่ปุน
จะเป น เจ า ภาพจั ด การประชุ ม ผู นํ า ระดับ รั ฐ มนตรีข องกลุ ม ประเทศอุต สาหกรรมชั้ น นํ า และประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม ๒๐ แหง (G20) ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมโลกเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ญี่ปุนจะใช
ความคิดริเริ่มในการสงเสริมมาตรการจัดการขยะพลาสติกทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพในกรอบการ
ประชุมของกลุมประเทศ G20
๘. นายกาซูชิเกะ เอ็นโด ผูอํานวยการศูนยพัฒนาภูมิภาคแหงสหประชาชาติ (UNCRD) แสดงความขอบคุณ
ตอรัฐบาลไทยในดานการตอนรับอยางอบอุนและการมีสวนรวมในการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและ
เจาหนาที่อาวุโสดาน 3R ของประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ เขากลาววาการประชุมจะมีการ
หารือเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเหมาะสําหรับประชากรโลกที่จะนําไปประยุกตใช
เขากลาววาเวทีนี้เปนเวทีสําหรับประเทศสมาชิกในการสงเสริมการดําเนินการตามปฏิญญาฮานอย 3R
วาดวยเปาหมายการพัฒนา 3R ที่ยั่งยืนสําหรับเอเชียและแปซิฟกในป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๖ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการกาวสูความสําเร็จตามเปาหมายของ SDG เขากลาววาเปนเรื่องสําคัญที่จะตองหารือเกี่ยวกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีลาสุดที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจ
หมุนเวียน รวมทั้งเปนความรวมมือระหวางประเทศความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
๙. นางอารมิดา ซัลไซ อาลิสจาหบานา เลขาธิการขององคการสหประชาชาติและเลขาธิการคณะผูบริหาร
ระดับสูงขององคการสหประชาชาติ กลาวถึงปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นนั้นกลายเปนความทาทายดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชวัสดุของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกตอหนวยของ GDP พบวามีปริมาณเปนสองเทาของคาเฉลี่ยของโลก เธอยังกลาวอีกวาในป ๒๕๖๓
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๔การผลิตสารเคมีจะเพิ่มขึ้นรอยละ ๔๕ และปริมาณขยะที่เกิดจากเมืองของเราจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
ภายในป ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก
ไดทํางานรวมกับ พันธมิตรในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการขยะอยางยั่งยืน
๑๐. การเปดการประชุมไดขอสรุป โดยไดรับการรับรองจากบุคคลสําคัญวาเวทีระดับภูมิภาค 3R ในเอเชียและ
แปซิฟกทําหนาที่เปนเวที สําคัญในการมีสวนรวมของกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟก เพื่อพิจารณา
รวมกันในประเด็นที่เกี่ยวของกับประเด็นหลัก 3Rs เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)
คําปราศรัยสําคัญ
๑๑. นายสุวัฒน จิราพันธ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นําเสนอเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธใกลชิดกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชุมชนที่ไมยั่งยืนเผชิญกับความ
ทาทายหลายประการ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ถูกริเริ่มขึ้นในประเทศไทยในป
๒๕๑๗ อยางไรก็ตามในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ SEP ไดกลายเปนแสงสวางนําทางและเข็มทิศ
การพัฒนาของประเทศไทย ตอมา SEP ไดกลายเปนกลยุทธการพัฒนาชนบทใหม ตั้งแตจุดเริ่มตน
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ ในป ๒๕๔๕ เสาหลักสามหลักของ SEP คือ
๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ ๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ ๓) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
หมายถึงการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึง
ความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล โดยมี ๒ เงื่อนไข
ไดแก ความรูและคุณธรรม แนวทาง SEP ไดรับการพิจารณาวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนการพิจารณาความสมดุลระหวางการผลิตและการบริโภค
๑๒. นาย Upendra Tripathy อธิบดี International Solar Alliance กลาวในการนําเสนอหัวขอพลังงาน
ทดแทนในบริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน – ความเกี่ยวของตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
SDGs วาพลังงานหมุนเวียนเปนสวนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งสามารถแบงไดเปนสามแบบ
ไดแก ระบบพลังงานแสงอาทิตย แบบออฟกริด ระบบกริด และระบบเชื่อมตอกริด การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดมีทั้งจากแหลงธรรมชาติและมนุษย แหลงธรรมชาติ ไดแก การสลายตัว การปลอย
พลังของมหาสมุทร การหายใจของสัตวและพืช การสลายตัวของสารอินทรีย ไฟปา และการระเบิดของ
ภูเขาไฟ แหลงที่มาของมนุษยมาจากกิจกรรมตาง ๆ เชน การผลิตทางอุตสาหกรรม (การเผาไหมของ
ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ) การตัดไมทําลายปา การขนสง การกอสรางในภาคโครงสรางพื้นฐาน
การทําความเย็น และความรอนในอาคาร แหลงที่มาของมนุษยรบกวนสมดุลคารบอนตามธรรมชาติ
นี่เปนเพราะแหลงดูดซับคารบอนตามธรรมชาติ ชวยกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณเทากันจาก
บรรยากาศที่เกิดจากแหลงธรรมชาติ สิ่งนี้ทําใหระดับกาซคารบอนไดออกไซดสมดุลและอยูในชวงที่
ปลอดภัย แตแหลงที่มาของการปลอยกาซของมนุษยทําใหเสียสมดุลทางธรรมชาติ โดยการเพิ่มกาซ
คารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นสูชั้นบรรยากาศ โดยไมตองกําจัดสิ่งใดออกไป พลังงานหมุนเวียน จะตอง
สะอาดและไรมลพิษ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานหมุนเวียน เปนสวน
หนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อสวนแบงของพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในแหลงพลังงานโลก เทคโนโลยี
จะชวยลดตนทุน พลังงานทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพ และสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจพอเพียง
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๕จะมีการสงเสริมและงายตอการเขาถึง ซึ่งจะชวยในการบรรลุ SDGs ไดดีและเร็วขึ้น ดวยการดําเนินการ
ตามตัวแปรต างๆ ของเศรษฐกิ จหมุ นเวียน สวนหนึ่งของ SDGs
สามารถทํ าไดเพื่ อประโยชน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สิ่งนี้จะชวยสงเสริมความเปนอยูที่ดีของมนุษยทั้งในปจจุบันและ
อนาคต เพื่อเสริมสรางการเชื่อมตอระหวางเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียน SDGs และ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ประเด็นที่เกี่ยวของกับความคิด สถาบัน และผูเกี่ยวของ จําเปนตองไดรับการ
ระบุและแกไข ผูกําหนดนโยบายตองดําเนินการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลง มีเพียง ๑.๒ พันลานคนเทานั้น
ที่ไมสามารถเขาถึงระบบไฟฟา และ ๒.๔ พันลานคน ที่ไมมีเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดสามารถเขาถึง
การทําอาหารที่สะอาดได
๑๓. ศาสตราจารย Hidetoshi Nishimura ประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของอาเซียนและเอเชียตะวันออก
นําเสนอความทาทายและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชียตะวันออก เขากลาววาดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว การใชทรัพยากรไดเพิ่มขึ้นอยาง
มากในภูมิภาคอาเซียน เพื่อที่จะจัดการกับความทาทายของทรัพยากรที่หมดไป วิสัยทัศนของอาเซียน
๒๐๒๐ ไดถูกกําหนดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ภูมิทัศนทางภูมิศาสตร ภูมิศาสตรการเมือง และ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก นับตั้งแตมีการประกาศใชวิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐ วิสัยทัศน
ของอาเซียนในป ๒๐๔๐ พยายามประเมินความทาทายในภูมิภาคอาเซียนและกําหนดวิสัยทัศนในอีก ๒
ทศวรรษขางหนาและกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ERIA รวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ ประเทศ
ไทย ไดริเริ่มโครงการ ASEAN Vision 2040 การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพผานแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนสิ่งสําคัญสําหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต และเปนสิ่งสําคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทองถิ่น สําหรับภูมิภาคอาเซียนที่ยั่งยืน ประเด็นสําคัญของกระบวนทัศนแบบบูรณาการ
ใหม ค วรได รั บ การแก ไ ขในลั ก ษณะข า มภาค ป ญ หาเช น การจั ด เก็ บ ภาษี ผลประโยชน ท างสั ง คม
ใบอนุญาต การจายเพื่อชดเชยระบบนิเวศ และเงื่อนไขการจางงาน ควรไดรับการแกไขเพื่อลดความ
เปราะบางและเพิ่มการแขงขันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วิธีการ 3R
เปนจุดเริ่มตนที่มี
ประสิทธิภาพ สําหรับการเปลี่ยนกระบวนทัศน นวัตกรรมที่สําคัญ รูปแบบทางเทคนิคและทางการเงิน
มีความสําคัญตอความสําเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียนในวงกวาง
๑๔. นายเหอ เฟองหยาง นายกเทศมนตรีเมือง Jieshou จังหวัด Anhui สาธารณรัฐประชาชนจีน นําเสนอ
เสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน – แบบจําลอง Jieshou เขากลาววาในป ๒๕๖๑ ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (จีพีพี) ของจิ่วโจวคือ ๒๑.๖ พันลานหยวน อัตราการเจริญเติบโตรอยละ ๑๑.๑ ตอ
ป ในปที่ผานมา อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Jieshou ยังคงเติบโตอยางรวดเร็วดวยมูลคา
สงออกเฉลี่ยตอปและรายไดจากภาษีที่เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ ๔๐ อัตราการมีสวนรวมของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนใหกับอุตสาหกรรมของ Jieshou นั้นสูงกวารอยละ ๗๐ ในป ๒๕๖๑ มูลคาสงออกของ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Jieshou อยูที่ ๖๑.๕๗ พันลานหยวน และคาใชจายภาษีอยูท่ี
๑.๘๕ พันลานหยวน ซึ่งเปน ๓๔ และ ๒๖ เทา เมื่อเทียบกับการเริ่มตนของการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Jieshou มีบทบาทอยางมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิล
ดวยความพยายามอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน ครอบครัวมากกวา ๔๐,๐๐๐
ครอบครัว ไดประสบความสําเร็จ รายไดสุทธิตอหัวของชนบทใน Jieshou เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ ๑๐
และมีหลายผูร่ํารวยและวิสาหกิจหลายแหงที่มีมูลคาอยางนอย ๑๐,๐๐๐ ลานหยวนปรากฏขึ้น ปจจัย
ความสําเร็จ ๔ ประการที่ระบุไวคือ (๑) การปกปองสิ่งแวดลอม: การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถ
ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางสมบูรณ ภายในขอบเขตที่กําหนดโดยกฎระเบียบและขอบังคับ
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๖ของประเทศ (๒) นวัตกรรม: ศักยภาพนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในเศรษฐกิจหมุนเวียนไมมี
ขีดจํากัด (๓) ขนาดของอุตสาหกรรม: เปนหลักสูตรที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับองคกรที่จะเปลี่ยนจาก
การดําเนินงานขนาดเล็กและกระจัดกระจายไปสูการดําเนินงานแบบรวม และ (๔) การปรับมาตรฐาน:
การทํากําไรขององคกรที่ไมใชกฎเกณฑนั้นเกิดจากตนทุนภายนอก
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีตอเศรษฐกิจพอเพียง – ความเกี่ยวของกับ SDGs
๑๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความหมายในการบรรลุ SDG ไดรับการสะทอนจากผูนําเสนอหลายคน
ในสังคมหน าที่เฉพาะของสังคม เชน อาหาร พลังงาน จําเป นตองจั ดส งโดยใชวิธีการที่แตกต างกัน
จําเปนตองเชื่อมโยง 3R เพื่อทําการชะลอและการปดวงจร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนการ
คิดและความกาวหนา โดยมีการผสมผสานที่เหมาะสมของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว การเพิ่ ม การเชื่ อ มต อ ระหว า งเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนสิ่งจําเปนเวลานี้ เศรษฐกิจหมุนเวียนเปนตัวเปดใชงานสําหรับนโยบายสภาพภูมิอากาศ
การผสมผสานที่ถูกตองของปจจัยเหลานี้ มีผลกระทบตอความยั่งยืนผานการสรางสมดุล ๔ มิติ ผานทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม สําหรับการตระหนักถึงศักยภาพของ 3R ผานเศรษฐกิจ
พอเพียง จําเปนตองมีวิธีการที่เปนระบบโดยการควบคุมผูขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ: งาน ความปลอดภัย
ของอุปทานและแผนปฏิบัติการในระดับสากลที่จะเริ่มดําเนินการภาคพื้นดิน
๑๖. กรณีศึกษาของจีนเปดเผยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนตอเศรษฐกิจพอเพียง และอธิบายถึงความสําคัญ
ของการผสมผสานแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในเครือขายการไหลของวัสดุ ซากรถยนตใชแลว (End of
life vehicle: ELV) ในประเทศจีนคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางมากภายในป ๒๕๙๓ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
สภาแหงรัฐของจีน ไดรางความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการบริหารการฟนฟู ELV มาตรการดานกฎระเบียบ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร ที่สรางความมั่นใจในอัตราการเก็บรวบรวม
ที่มากพอ จากขอมูลที่มีอยู จีนจําเปนตองพัฒนาวิธีการของตนเองในการจัดการกับ ELV ไมใชเพียงแค
คัดลอกหรือทําตามแนวทางของประเทศอื่น ระบบขอมูลการจัดการ ซึ่งรวมถึงการรับ การรายงาน
การตรวจสอบ และการสนับสนุนเงินทุน มีประโยชนมากในการสนับสนุนการรีไซเคิล ELV ในประเทศจีน
หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (EPR) ในประเทศจีนนั้น ไมราบรื่นและขาดความสัมพันธ
ที่ใกลชิดระหวางผูผลิตและผูรีไซเคิล กรอบการบูรณาการของเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับการจัดการ
ELV ควรเริ่ ม สร า งและควบคุ ม โดยหน ว ยงานระดั บ สู ง ของรั ฐ บาล และการแก ไ ขมาตรการบริ ห าร
ในการฟนฟู ELV จําเปนตองมีการบังคับใชอยางเหมาะสม เครือขายการรวบรวมและรีไซเคิลสําหรับ
ELV ควรมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานมากขึ้น สําหรับการทํางานอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาน
ยนตควรมีการเสริมความแข็งแกรงดานตนทุนและหลักการ EPR สําหรับผูผลิตรถยนต อุตสาหกรรม
รีไซเคิลของ ELV กําลังเผชิญหนากับเทคโนโลยีและกลไกการยกระดับการควบคุมมลพิษ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนของจีนอยูบนพื้นฐานของกรอบการหมุนเวียนของวัสดุ
๑๗. การนําเสนอนโยบาย 3R แผนสําหรับ SEP และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศไทยเนนใหเห็นวาปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงพยายามที่ จะสรางสมดุล และความยั่งยืนในทุกระดับ เพื่อ ใหบรรลุวิสัยทัศ น
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยุทธศาสตรแหงชาติระยะเวลา ๒๐ ป ไดกําหนดกรอบและ
ทิศทางเพื่อใหภาครัฐทุกภาคสวนปฏิบัติตามยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียว ซึ่งเปนหนึ่งใน ๖ ยุทธศาสตร
ระดับชาติ ที่จะนําการพัฒนาของประเทศไปสูความยั่งยืนและบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาล
ไทยตองเปนผูนําในการจัดซื้อจัดจางสีเขียวเพื่อสงเสริมกลไกการตลาดสีเขียว ในประเทศไทยมีการนํา
หลั กการเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับการผลิตและการบริโภคพลาสติกมาใช อยางยั่งยืนควบคูไปกับ
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๗แนวทางปฏิบัติ 3R ที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งรวมถึงการใชวัสดุรีไซเคิล การใชประโยชนจากขยะอินทรีย
การเปลี่ยนขยะเปนพลังงาน
๑๘. เวทีไดหารือเกี่ยวกับปญหาที่หลากหลายของ 3Rs ในเอเชียและแปซิฟก รวมถึงบทบาทของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในการทําความเขาใจบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงในการจัดหาทรัพยากร เชน
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบหลักและรอง และแรธาตุ ในการบรรลุเปาหมาย SDGs แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีอยูในตลาดเฉพาะกลุมและเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนกระบวนทัศนจากสังคม
ของขยะเปนสังคมของการหมุนเวียนวัสดุ เวทีไดกลาวถึงประสบการณของจีนและไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ในการดําเนินงาน 3R ผลกระทบที่เปนไปไดของ
การเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียแปซิฟก - สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม – ภายใต
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในป ๒๕๗๓ ความสามารถเชิงสถาบันที่ดีขึ้นในการสงเสริมโครงการวิจัยของ
รัฐบาลและความรวมมือระหวางประเทศเพื่อเสริมสรางสถิติพื้นฐานการหมุนเวียนของวัสดุและการจัดทํา
บัญชีของเสีย เพื่อสนับสนุนวิธีการหวงโซ อุปทานทั้งหมด เปนกุญแจสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เวทียังไดพิจารณาถึงความจําเปนของกรอบในการวัดผลกระทบของการเปลี่ยนผานไปสู
เศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาชุดขอมูลที่เชื่อถือไดและวิธีการทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะตองพิจารณาการเปลี่ยนไปสู เศรษฐกิจหมุนเวียน แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด / กรณีข องนโยบายและ
โปรแกรมที่ ไ ด รั บ การออกแบบมาเป น อย า งดี การจั ด ระเบี ย บสถาบั น และโปรแกรมการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและถายทอดเทคโนโลยี ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติก็มีสวนรวมดวยเชนกัน เวที
เห็นวาการจัดทําดัชนีของประเทศที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนสิ่งจําเปน
๑๙. เวทียอมรับวาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจหมุนเวียนมีการเชื่อมโยงโดยเนื้อหาและเสริมสรางซึ่งกัน
และกัน ในการเชื่อมตอระบบเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา เพื่อนําไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การใชประโยชนแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของขยะพลาสติก ~ ความเกี่ยวของตอ SDGs
๒๐. การนําเสนอการลดขยะพลาสติกดวยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน แสดงใหเห็นวาการใชวัสดุเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมาคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ ๕๐ ของการบริโภคทั่วโลก ในขณะที่
การผลิตวัสดุไมไดดีขึ้น การเดินทางของขยะพลาสติกจากระบบนิเวศทางบกไปยังระบบนิเวศทางทะเล
เปนหวงโซของการจัดการขยะพลาสติก ปจจัยขับเคลื่อนหลัก ๓ ประการ คือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากร และความเป น เมื อ ง ส ง ผลกระทบต อ การจั ด การขยะพลาสติ ก
การเปลี่ยนกระบวนทัศนจากโมเดลเชิงเสนของ “การผลิต บริโภค และเกิดขยะ” เปนแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนนั้น เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมจะนําตลาดไปสูการ
เปลี่ยนแปลง และโครงการตางๆ อยางการติดฉลาก การรายงานความยั่งยืน และการประกาศเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑเปนวิธีตอไป
๒๑. กรณีศึกษาเศรษฐกิจหมุนเวียนในบริบทของอุตสาหกรรมพลาสติกเนนประเด็นขยะพลาสติกในประเทศ
ไทยตามที่ปรากฏในเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ ประเทศไทยติดอันดับที่ ๕
ในรายชื่อประเทศที่มีการจัดการขยะพลาสติกที่ไมดี ประเทศไทยมีขยะพลาสติกจํานวน ๒ ลานตัน
จัดการโดยการฝงกลบหรือเผาในเตาเผาจํานวน ๑.๕ ลานตัน ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่
ดําเนินงานดานการจัดการขยะพลาสติก ๙ เดือน มีการฟนฟูทรัพยากรทําใหเกิดการสรางผลิตภัณฑและ
ตลาดใหม บางสวนของผลิตภัณฑเหลานี้คือ การรีไซเคิลขวด PET สูเสื้อและกระเปา โดย บริษัท พีทีที
โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) การทําถนนพลาสติกโดย DOW และไมพลาสติกคอมโพสิต
ที่ทําจาก PCR ของถุง HDPE
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๘๒๒. การนําเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจของพลาสติกในรัฐออสเตรเลียใต เริ่มจากการจัดทําระบบมัดจําบรรจุภัรฑ
เครื่องดื่มของรัฐออสเตรเลียใต ระบบดังกลาวมีการบันทึกขอมูลการผลิตขวด PET หลังการขายที่มี
คุณภาพสูงและยังคงรักษาราคาสูงสุดในตลาดในประเทศและตางประเทศ แมวาจีนจะมีขอจํากัด ในการ
นําเขาขยะพลาสติก ระบบสวนใหญจัดการ PET และ HDPE รูปแบบของระบบมัดจํา-คืนเงิน จะไดคืน
(10 เซนต ตอ 1 ขวด ตั้งแตป ๑๙๗๗ รับประกันรายไดสําหรับการจัดการวัสดุนี้ สําหรับพลาสติกที่ใช
เพียงครั้งเดียวนั้น มีนโยบายที่ควรคํานึงถึงการผสมผสานของตนทุนโอกาสทางธุรกิจใหม ความเสี่ยง
และผลกระทบ เราจะตองควบคุม /กําหนดมาตรการจูงใจการเปลี่ยนแปลงสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน
และหามใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว ในทุกที่เปนไปได (เชน ถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียว หามใชในเมือง
ตางๆ SA, NT; WA, NSW; Qld) การลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ (เชน ปุยหมัก) ออกแบบและดําเนินการ
เชิงกลยุทธวามีการใชพลาสติกตรงสวนใดบาง กําหนดเปาหมายการรีไซเคิลตามขอบังคับบังคับ (EU)
สรางหลักการขยายความความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผูผลิตเพิ่มเติม (Australian
Packaging
Covenant) การจัดทําระบบมัดจํา-คืนเงินของภาชนะเครื่องดื่ม (SA, NSW, NT. Qld. WA. ฯลฯ)
การติดฉลากสําหรับการรีไซเคิล และการเพิ่มภาษีบนพลาสติกบริสุทธิ์เชนเดียวกับในสหราชอาณาจักร
๒๓. ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ (อุตสาหกรรม 4.0) พันธะสัญญาใหมของเศรษฐกิจพลาสติก
ทั่วโลก (๒๐๑๘) แสดงใหเห็นวาภาครัฐและเอกชนที่สําคัญหลายแหงกําลังใหการสนับสนุนประโยชนของ
แบบจํ า ลองเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นมากขึ้ น ในการป ด วงจรของการผลิ ต พลาสติ ก การแทรกแซง เวที
ไดพิจารณาเกี่ยวกั บช องว างที่สํ าคั ญ (ในแงข องนโยบาย สถาบัน เทคโนโลยี และการเงิ น / ขอมูล )
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในการบรรลุศักยภาพที่แทจริงของธุรกิจและโอกาสทางเศรษฐกิจตอการใช
ประโยชนทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของของเสียพลาสติก การดําเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบ
รวมถึงการสรางโครงสรางพื้นฐานการจัดการขยะพลาสติกควบคูไปกับการสรางขีดความสามารถผาน
ฐานความรูระดับภูมิภาค (ฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญ การติดตามตัวชี้วัด การแบงปนขอมูลและการรับรู)
เป น ความท า ทายที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งได รั บ การบรรเทา เป า หมายเฉพาะที่ ก ระทํ า ภายใต SDG
ในภูมิภาค เวทียังไดพูดถึงความสําคัญของการใชประโยชนทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของขยะพลาสติก
ในการสนับสนุนความสําเร็จของ SDG 11 (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) SDG 12 (การบริโภคและการผลิต
อยางยั่งยืน) SDG 14 (ชีวิตใตน้ํา) และ SDG 15 ที่ดิน) ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็ม
รูปแบบของขยะพลาสติก เพื่อปองกันการเทกองกลางแจงและการเผาในที่โลง รวมถึงการถมทะเล ไดถูก
กลาวถึงในเวลาสั้นๆ ก) การสรางศักยภาพของตลาด ข) การมีสวนรวมของภาคเอกชน ค) พัฒนา
แบบจําลอง PPP และ ง) การถายโอนเทคโนโลยี - ไปสูการใชประโยชนทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของขยะ
พลาสติก ญี่ปุนแบงปนขอมูลแผน “การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและขยะพลาสติกทางทะเล”
เปนวาระการประชุมในการประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมและพลังงาน G20 ในเดือนมิถุนายนนี้
และแสดงความตั้งใจที่จะดําเนินการเรื่องนี้
๒๔. เวทีไดพิจารณาการปรับปรุงความพรอมใชงานของขอมูล ตัวชี้วัด และฐานความรู (ขอมูลผูเชี่ยวชาญและ
สถาบัน) ในดานขยะพลาสติกและการใชขอมูลและฐานความรูที่นาเชื่อถือ สําหรับการจัดการเสียที่ถูก
หลักวิชาการในการใชประโยชนทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของขยะพลาสติกที่สามารถทําได เวทีนี้นําเสนอ
บทเรียนที่สําคัญในการเคลื่อนไปสูการประยุกตใชเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับการจัดการขยะพลาสติก
และพิจารณาเกี่ยวกับสถานะของการแทรกแซงทางเทคโนโลยี 3R ในการจัดการกับปญหาที่เพิ่มขึ้นของ
การจัดการขยะพลาสติกในภูมิภาค ความยั่งยืนทางการเงินตองใชกลไกทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งมีผล
บังคับใชสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในการจัดการขยะพลาสติก
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๙การเคลื่อนยายวัสดุรีไซเคิลและของเสียกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒๕. การวิเคราะหการหมุนเวียนของวัสดุที่มีตอเศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งสําคัญ การวิเคราะหการหมุนเวียน
ของวัส ดุ มี ลั ก ษณะระบบเศรษฐกิ จเปนกระบวนการเขา-ออกของวัส ดุ จํ าเป นต องมี การจัดทําบัญ ชี
ที่สอดคลองกันของการใชวัสดุในเศรษฐกิจโลก The International Resource Panel (IRP) ซึ่งเปนเวที
ทางวิทยาศาสตรตระหนักถึงการแทรกแซงนโยบายที่คํานึงถึงความเปนอยูที่ดีของมนุษยและการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ โดยมี ค วามกดดั น น อ ยที่ สุ ด ต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม วงจรชี วิ ต ของ
สหประชาชาติเปนเครื่องมือวิเคราะหประเด็นรอน เพื่อใหผูกําหนดนโยบายสามารถปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนสูแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
๒๖. การนําเสนอเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียและวัสดุขามพรมแดน อธิบายถึงระบบการจัดการในปจจุบัน
และแนวปฏิบัติในเอเชียแปซิฟก เศรษฐกิจพอเพียง ระบบการจัดการขยะและแนวปฏิบัติในเอเชียและ
แปซิฟกนั้นมีความเกี่ยวของมาก เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศเริ่มตนดวยแผนการบริหารและ
พัฒนาระดั บ ชาติ ที่ส งเสริ ม และเป ดโอกาสให ประชาชนมี ชีวิ ตความเป น อยู ที่ดี และรว มมื อกับ ผูอื่ น
ในการพัฒนาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาธารณรัฐประชาชนจีนไมสามารถรักษา
ปริมาณขยะในประเทศได จีนเปนหนึ่งในผูนําเขาเศษกระดาษรายใหญ ในป ๒๕๕๙ การนําเขาเศษ
กระดาษของจีนคิดเปนรอยละ ๕๐.๘ ของการนําเขาทั่วโลกทั้งหมด เปนความตองการเศษกระดาษ
สําหรับการผลิตกลองกระดาษ จีนควบคุมพื้นที่ปาอยางเครงครัดเนื่องจากการตัดไมทําลายปา ในทํานอง
เดียวกันในป ๒๕๕๙ มีปริมาณการซื้อขายขยะพลาสติก ๑๔ ลานตันทั่วโลก ขยะพลาสติกมากกวารอย
ละ ๖๐ ถูกสงไปยังจีน เนื่องจากขยะพลาสติกที่นําเขาสวนใหญจากฮองกงถูกสงออกไปยังจีนอีกครั้ง
หลังจากที่จีนจํากัดการนําเขาขยะพลาสติกจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย
เวียดนาม มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ซึ่งประสบปญหาเชนเดียวกัน ผูสงออกขยะพลาสติก
เพื่อการรีไซเคิลไมมีการควบคุมคุณภาพที่ดี ในขณะที่ผูนําเขายังไมใสใจกับคุณภาพของขยะที่นําเขา
ดังนั้นขยะที่ไมดีตอการรีไซเคิลจึงถูกกําจัดหรือเผาโดยไมมีการควบคุมมลภาวะ จากมุมมองของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเปนไปไดวาพลาสติกที่ไมไดแยกและ / หรือไมสะอาดจะถูกควบคุมภายใตอนุสัญญาบา
เซล แตการแกไขดังกลาวอาจสรางภาระใหกับมณฑลเล็ก ๆ ซึ่งไมสามารถลงทุนในการคัดแยกและ
อุปกรณลาง ขอตกลงพิเศษบางอยางควรไดรับการพิจารณาในบริบทของ “3R + การสงคืน” ซึ่งไดรับ
การสงเสริมในประเทศหมูเกาะแปซิฟก
๒๗. เวทียังกลาวถึงสถานะของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญอยาง
ยิ่ ง ในแง ข องการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละการสร า งโอกาสในการทํ า งาน อย า งไรก็ ต ามอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสใชทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลนเปนวัตถุดิบในวงจรการผลิตของพวกเขา ในป ๒๕๖๐
มีการสรางขยะอิเล็กทรอนิกส ๔๔.๗ ตันซึ่งคาดวาจะเพิ่มเปน ๕๒.๒ ตันในป ๒๕๖๔ ขยะอิเล็กทรอนิกส
ทั่ ว โลกแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ว มระหว า งความเท า เที ย มกั น ของกํ า ลั ง ซื้ อ กั บ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส
๒๘. เวที ไ ด พู ดคุ ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ บทเรี ย นจากแหล ง ข อ มู ล วั ส ดุ โ ลกถึ ง ป ค.ศ. ๒๐๖๐ บทเรี ยนเหล า นี้
มีความหมายโดยนัยในบริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจพอเพียง และ SDGs เศรษฐกิจโลกคาด
ว า จะเพิ่ ม ขึ้ น สามเท า ในป ที่ ผ า นมา อย า งไรก็ ต ามการเติ บ โตทั่ ว โลกคาดว า จะชะลอตั ว ลง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสรางที่เปลี่ยนกิจกรรมออกไปจากภาคที่ใชวัสดุมาก แมจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางและเทคโนโลยี แตการใชวัสดุระดับโลกจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาในระหวางนี้ถึงป ค.ศ. ๒๐๖๐
สิ่งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอยูในระหวางการปะทะ แมวาการรีไซเคิล
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๐จะมีการแขงขันสูงขึ้นเมื่อเวลาผานไป แตก็ไมเพียงพอ เปลี่ยนความสมดุลระหวางการใชวัสดุหลักและ
วัสดุรอง เมื่อพิจารณาถึงความแตกตางอยางสิ้นเชิงระหวางวัสดุตาง ๆ จําเปนตองมีความละเอียดใน
นโยบายประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางละเอียดยิ่งขึ้น ความกังวลดานสิ่งแวดลอม จําเปนตองมี
ความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหวางการจัดการทรัพยากรและนโยบายดานสภาพภูมิอากาศ รวมถึงนโยบาย
อื่น ๆ เชน การคาและนวัตกรรม การรีไซเคิลกําลังเติบโตในอัตราที่เร็วกวาการทําเหมือง แตมันยังคงมี
อยูเพียงเล็กนอยในเศรษฐกิจโลก
๒๙. การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในป ค.ศ. ๒๐๓๐ และ SDGs จะตองเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
และความมั่งคั่งทางวัตถุที่ถูกรวมเขากับวัตถุประสงคทางสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาฐานเงินทุนของ
เศรษฐกิจและสังคมของเราสําหรับคนรุนใหม ในการนี้ เวทีไดพูดคุยเกี่ยวกับการใชนโยบายที่มีการใช
วัสดุหมุนเวียนและการจัดทําบัญชีวัสดุ เวทีกลาววาแมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโครงสราง
แตคาดวาปริมาณการใชวัสดุจะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาในป ค.ศ. ๒๐๖๐ การอภิปรายยังเนนถึงความสําคัญ
ของการไหลเวียนและการจัดทําบัญชีของวัสดุ เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับนโยบายที่เกี่ยวของ และเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓๐. เพื่อที่จะตระหนักถึงวัฏจักรของวัสดุในระดับสากล การจัดการขยะมูลฝอยขามแดนในแตละประเทศจึง
เปนสิ่งที่จําเปน เวทีไดหารือเพิ่มเติมเรื่องระบบเพื่อสรางความรวมมือระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในการบรรลุ ก ารจั ด การที่ ดี ข องการเคลื่ อ นย า ยของเสี ย และวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล ข า มแดน (สอดคล อ งกั บ
บทบัญญัติภายใตอนุสัญญาบาเซล)
๓๑. เวทียังพิจารณาถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ
(ทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ) เพื่อเสริมสรางขอมูลและฐานขอมูลพื้นฐานการหมุนเวียนและ
จัดทําบัญชีของวัสดุ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เวทีไดแนะนํา
สําหรับการมอบหมายหนาที่ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายและหลักการปองกันไวกอน
เทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีตอเศรษฐกิจพอเพียง ~ ความ
เกี่ยวของตอ SDG 7, SDG 9 และ SDG 12
๓๒. การอภิปรายในเวทีนี้ มุงเนนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเปน
องคประกอบที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุเศรษฐกิจพอเพียงได มีสวนรวมจากองคกรระหวางประเทศ รัฐบาล
และหน ว ยงานความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ เวที นี้ ไ ด เ น น ย้ํ า ถึ ง ความสํ า คั ญ ขององค ก รขนาดเล็ ก
ขนาดกลาง และขนาดยอม (MSMEs) ในเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียมีอุตสาหกรรมประเภท MSME
รอยละ ๙๗ – ๙๙ ในกรณีของประเทศไทย SMEs รอยละ ๔๒ ของ GDP มีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ
๕ ตอป MSME เปนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียแปซิฟก อยางไรก็ตาม MSME
ตองเผชิญกับความทาทายในการเขาถึงการเงินในแงของเงินอุดหนุนและสินเชื่อสีเขียวและอุตสาหกรรมสี
เขียว นโยบายที่เปดโอกาสใหพวกเขาใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยูเพื่อประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
พัฒนาเปนอุตสาหกรรมสีเขียว การแทรกแซงเทคโนโลยีที่สําคัญที่ระบุไว คือพลังงานทดแทน การบําบัด
น้ําเสีย และการรีไซเคิล ประสิทธิภาพการใชพลังงานชีวมวลเปนเชื้อเพลิงและแหลงพลังงานสะอาดและ
ราคาไมแพง (SDG7) และการกักเก็บน้ําฝน ในกรณีของการเกษตร เทคนิคการชลประทานขั้นสูง เชน
การชลประทานแบบหยดนั้ น ถู กชี้ใ หเห็ นโดยเฉพาะในประเทศที่ข าดแคลนน้ํา เชน อัฟ กานิส ถาน
เทคโนโลยีของเสียชีวมวลยังชวยแกปญหาการจัดการขยะจากภัยพิบัติ ในกรณีของญี่ปุนขยะชีวมวลซึ่ง
สวนใหญเปนไมถูกนํากลับมาใชใหม เพื่อใชประโยฃนดานพลังงานและการกอสราง ชีวมวลมีศักยภาพที่ดี
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๑ในการเป น แหล ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นและราคาไม แ พง พร อ มขยะทางการเกษตรประจํ า ป ม ากกว า
๑ พันลานตัน
๓๓. เวทีไดเรียกรองใหมีความจําเปนเรงดวนในการสรางรูปแบบเทคโนโลยีและการจัดหาเงินทุนสําหรับ
ผูประกอบการ SMEs เพื่อใหมีการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและกาวไปสูเศรษฐกิจพอเพียง UNIDO
กําลังสงเสริมเครือขายที่ปรึกษาทางการเงินสวนตัว (PFAN) ซึ่งจะกลาวถึงดานการคาและการเงินของ
โครงการเพื่อใหนักลงทุนที่พรอม
๓๔. โปรแกรม Resource Efficiency & Cleaner Production (RECP) ของ UNDIO ที่มีศูนยมากกวา ๖๕
แหงใน ๕๑ ประเทศ ชวยใหผูประกอบการ SMEs หลายพันรายประสบความสําเร็จในการลดปริมาณ
ขยะและปรับปรุงการแขงขันที่นําไปสูอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (SDG9) จากประสบการณของ JICA สิ่งจูงใจ
และระบบการรับรองสามารถกระตุนใหผูประกอบการ SMEs นําแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสําหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ERIA) มีเครื่องมือประเมินตนเอง
ความพรอมทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถชวยใหประเมินระดับอุตสาหกรรมของพวกเขาและใช
มาตรการที่จําเปนเพื่อกาวสูเศรษฐกิจหมุนวียนมและเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ระดั บ ชาติ เช น ในญี่ ปุ น สามารถช ว ยในการฟ น ฟู ท อ งถิ่ น และการสร า งงาน โดยการมี ส ว นร ว มของ
หนวยงานทองถิ่นในการมีสวนรวมในการเปน SMEs สีเขียว และการใชพลังงานชีวมวล ยุทธศาสตรและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม 2017-36 ประเทศไทย 4.0 มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ ละการนําเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใช ประเทศในเอเชีย
แปซิฟกสามารถเรียนรูจากกลยุทธระดับชาติดังกลาว ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากนโยบายระดับรัฐมนตรี
และชวยเหลืออุตสาหกรรมที่รวม 3R และประสิทธิภาพของทรัพยากรในการดําเนินงานและหวงโซ
อุปทานและการสงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ความตองการเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรม เพื่อให
งายตอการนําไปใชในอุตสาหกรรมทองถิ่น เพิ่มความเขาใจของเจาหนาที่ทองถิ่น การรวม 3R ในวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ ชวยใหนโยบายและกรอบการกํากับดูแลโครงสรางพื้นฐาน
และการเขาถึงการเงินสามารถชวยอุตสาหกรรมในการเก็บขอมูล ขอไดเปรียบทางเทคโนโลยีเพื่อให
บรรลุเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การประชุมโตะกลม ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เพื่อความกาวหนาในการ
ดําเนินงานดาน 3R ในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก ~ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อขยายบริการจัดการ
ขยะของหนวยงานทองถิ่น (IPLA) - ความรวมมือ SDG
๓๕. ดวยวัตถุประสงคเพื่อความกาวหนาในการดําเนินงานดาน 3R ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยการ
สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (PPPs) และการลงทุนภาคเอกชนในภาคการจัดการของ
เสีย การประชุมโตะกลมถูกจัดขึ้นตามวัตถุประสงคของความรวมมือระหวางประเทศเพื่อขยายบริการ
การจัดการขยะ (IPLA) - ความรวมมือ SDG นอกจากนี้ยังใหโอกาสแกภาคเอกชนในการแบงปน
เทคโนโลยี 3R และความเชี่ยวชาญของพวกเขากับตัวแทนรัฐบาล
ความสําเร็จและความคิดริเริ่มที่สําคัญของประเทศตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการตามปฏิญญาฮานอย 3R
(2013 ~ 2023)
๓๖. มีหลักฐานที่ชัดเจนจากความคืบหนาของประเทศที่เขารวมวาเวทีนี้ใหความชวยเหลือและนําพวกเขาไปสู
นโยบาย 3R ประเทศสมาชิกมีความกาวหนาอยางตอเนื่องในการออกกฎหมาย และการพัฒนานโยบาย
ในหลายประเทศ ที่เกี่ยวของกับการคัดแยกที่แหลงกําเนิด การทําปุยหมัก เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเปน
พลังงาน อยางไรก็ตามประเทศตาง ๆ ก็ตองเผชิญกับปญหาและความทาทายหลายประการในการกาวไป
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๒ขางหนา สิ่งเหลานี้ไมจํากัดเพียงการขาดการรวบรวม การขนสง และความสามารถในการบําบัดของเสีย
ที่ เ หมาะสม การไม มี ที่ ดิ น เพื่ อ การฝ ง กลบอย า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ขาดการจั ด การทางกฎหมายและ
กฎระเบียบสําหรับการจัดการขยะ เพื่อสงเสริมการริเริ่ม 3R และขาดการมีสวนรวมจากภาคเอกชน
การขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ทรัพยากรทางการเงินที่จํากัด การขาดโครงสรางพื้นฐานใน
การจัดการขยะ การมีสวนรวมของประชาชนไมเพียงพอและขาดการประสานงาน ระหวางสถาบันและ
หนวยงานของรัฐ การพัฒนาธุรกิจสําหรับการรีไซเคิลขยะ เพื่อใหชุมชนธุรกิจมีสวนรวมในการสรางธุรกิจ
ในภาคการรีไซเคิลและการจัดการขยะ ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก แมจะมีปญหาและความ
ทาทายเหล านี้ ทุก คนที่ เข าร วม หลายประเทศไดแ สดงให เห็นถึงความคืบหนาบางสวนของพวกเขา
ตามรายละเอียดที่ระบุไวดานลาง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่เวทีระดับภูมิภาค 3R ในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก จะยังคงใหคําแนะนําเชิงนโยบายและสนับสนุนประเทศเหลานี้เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน
ดังกลาวจะยั่งยืน
๓๗. อัฟกานิสถาน: เทศบาลในทุกจังหวัดของอัฟกานิสถานรับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอย (MSW) และ
กิจกรรมดานสุขาภิบาลอื่น ๆ ไดเริ่มรณรงคแยกขยะและหามใชถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียวเพื่อลด
การสรางขยะ ผูอํานวยการดานสุขาภิบาลของเทศบาลทุกแหงยังมีเปาหมายที่จะใชประโยชนจากขยะ
อินทรีย โดยการทําปุยหมักหรือนําพลังงานกลับมาใชใหม โดยมีการทํากิจกรรมของชุมชน และเปนปุย
หมักเปนในครัวเรือนและการหมักแบบไมใชอากาศ สิ่งสําคัญที่เกี่ยวของกับการรีไซเคิลขยะในเมืองอัฟ
กันคือผูคัดแยกนอกระบบ ผูอํานวยการฝายสุขาภิบาลวางแผนที่จะเชื่อมโยงผูคัดแยกนอกระบบกับ
ผูรีไซเคิล คณะกรรมการยังไดมีสวนเกี่ยวของกับภาคเอกชนในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
รวบรวมวัสดุรีไซเคิลแบบรับที่ประตูบาน ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพการรวบรวมเพิ่มขึ้น การยายจุด
รวบรวมขยะจากชุมชนและการสรางงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ๕ เมืองใหญของอัฟกานิสถานไดพัฒนาและ
ออกแบบเมือง โดยกระทรวงการพัฒนาเมืองและที่ดินไดพิจารณาดานการจัดการขยะ แผนการจัดการ
ขยะมูลฝอยมีการพัฒนาใน ๒๐ เทศบาลที่สําคัญ มีการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบดังตอไปนี้ นโยบาย SWM คลินิกรับปรึกษาดานกฎระเบียบการควบคุมขยะ การกําจัดขยะในเมืองและการควบคุม
ของเสียอันตราย
๓๘. ออสเตรเลีย: รัฐบาลของรัฐทั้งหมดในออสเตรเลียไดตกลงที่จะสรางนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
แหงชาติ โดยมุงเนนที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและตามลําดับชั้นการจัดการของเสีย รายงานการจัดการขยะ
แหงชาติ จะสรุปและเผยแพรทุกป แมจะมีงานจํานวนมากในการดําเนินการตามลําดับชั้นการจัดการของ
เสียและ 3R การสรางของเสียยังคงเพิ่มขึ้น จุดเนนที่สําคัญคือการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในการรีไซเคิล
ขยะ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การศึกษาการบริการสําหรับพื้นที่หางไกล และการจัดการขยะจากภัยพิบัติ
สําหรับขยะพลาสติกสูการทําถนน
๓๙. บังกลาเทศ: แผน ๕ ป ฉบับที่ ๗ (๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) ของบังกลาเทศ ประกอบดวยกลยุทธและโปรแกรม
3R สําหรับการจัดการขยะและการพัฒนาเมืองคารบอนต่ําอยางยั่งยืนที่บูรณาการกับ SDG กระทรวง
อุตสาหกรรมของบังกลาเทศมีโครงการและความคิดริเริ่มจํานวนมาก เพื่อดําเนินการตามปฏิญญาฮานอย
3R เชน การนําเสนอรางวัลระดับชาติสําหรับอุตสาหกรรม การกําหนดแนวทาง 3R การจัดตั้งสวน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการพัฒนากําลังการผลิตสําหรับอุตสาหกรรม 3R และการรีไซเคิลสีเขียว
โครงการ/ ความคิดริเริ่มบางประการ เชน การสงเสริมการบูรณาการและการจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย
สนับสนุนในการกําหนดของเสียเพื่อการจัดการพลังงาน ยุทธศาสตรแหงชาติและแรงจูงใจทางการเงินที่
ชัดเจนและแนวทางการดําเนินงาน ความคิดริเริ่มบางอยางไดถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมขนาดใหญ
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๓(ขยะเปนพลังงาน) ทําใหมองเห็นขยะทั้งหมด ๔๗,๐๐๐ ตัน/วัน ซึ่งจะถูกผลิตในเขตเมืองของบังกลาเทศ
ในป ๒๕๖๘
๔๐. ภูฏาน: ในภูฏาน ยุทธศาสตรการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติแบบบูรณาการป ๒๕๕๗ ใหความสําคัญกับ
การจัดการและบําบัดขยะอินทรียผานการทําปุยหมัก กาซชีวภาพ และปุยหมักที่บาน มีการแนะนํา 3Rs
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โครงการการกําจัดของเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนระยะเวลา ๔ ป (มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงมีนาคม ๒๕๖๔) ไดเริ่มตนแลว ผลลัพธของโครงการ
คือ การกํ าหนดกลยุ ท ธ ก ารจั ด การขยะในระดับ ชาติ แ ละระดั บเมือ งเพื่อ ลดคุ ณ ภาพอากาศรอบข า ง
(PM10) ใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยเฉพาะในเมืองทิมพูและเมืองอุตสาหกรรมของปาคา การจัดการ
ของเสียดวยวิธีการ “จายตามปริมาณที่ทิ้ง” หรือ“ ถังขยะขนาดเล็ก” เปนหนึ่งในกลยุทธสําคัญที่จะ
ดําเนินการในแผน ๕ ป ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติแบบบูรณาการป ๒๕๕๗
จะถูกนําไปใชเพื่อเสริมสรางระบบการจัดการขยะและเสริมสรางใหของเสียเหลือศูนยในป พ.ศ. ๒๕๗๓
ในภูฏาน
๔๑. กัมพูชา: ในประเทศกัมพูชา กระทรวงสิ่งแวดลอม โดยความรวมมือกับ UNEP และ IGES กําลังสรุปแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติเพื่อประกาศใชในป ๒๕๖๒ การจัดการ
ขยะมู ล ฝอยในเขตเทศบาลและการจั ด การถุ ง พลาสติ ก ได ถู ก ตราขึ้ น เพื่ อ สร า งเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น ด ว ย
การสนับสนุน “เมืองไรขยะ” นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (NIDP 2015-2025) ไดรับ
การดําเนินการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมคูขนานในสวนอุตสาหกรรม สิทธิประโยชนทางภาษีกําลังถูก
พิจารณาสําหรับผลิตภัณฑเทคโนโลยีสีเขียวที่นําเขาหรือผลิตในทองถิ่น ในดานของ 3R มีการดําเนินการ
หลายแคมเปญดวยการมีสวนรวมอยางกวางขวางจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน สังคม วิชาการ และพันธมิตรเพื่อการพัฒนา ดวยรางกฎหมายใหมเกี่ยวกับการลงทุน
และทรัพยากรของประเทศและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม การพิจารณา 3R และประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรไดรับการจัดลําดับความสําคัญ ดวยกลไกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตองการความรวมมือกับ
กระทรวงที่มีอํานาจและแนวทางการมีสวนรวมสาธารณะจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในสังคม
๔๒. สหพันธรัฐไมโครนีเซีย: สหพันธรัฐไมโครนีเซีย (FSM) ดําเนินการตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ (SDP)
ซึ่งเทียบเทากับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายเชิงกลยุทธที่ ๒ ของ SDP ตอบสนองความตองการ
ในการปรับปรุงและเสริมสรางสภาพแวดลอมของมนุษย ผานการประยุกตใชการจัดการขยะและมลพิษ
ระบบ 3R ของการลด การใชซ้ํา และการรีไซเคิล นอกจากนี้ประเทศยังมีพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมและ
ใชกลยุทธการจัดการขยะมูลฝอยระดับชาติและระดับรัฐ ยิ่งไปกวานั้นบางรัฐไดพัฒนาพระราชบัญญัติ
การรีไซเคิลเพื่อแกไขปญหาการรีไซเคิล มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการรีไซเคิลและใหความสําคัญกับการนํา
กลับคืนเพื่ อรี ไซเคิ ล และการขนสงในต างประเทศ เพื่ อการแปรรู ปและรีไซเคิล ดวยการรวมมือกั บ
ภาคเอกชนระบบการนํากลับคืนวัสดุพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ๓ ใน ๔ รัฐไดนําระบบการมัดจําบรรจุ
ภัณฑมาใช ถังขยะสาธารณะถูกนํามาใชในทุกรัฐและมีการบังคับใชกฎหมาย “ไมมีถุงพลาสติก” ใน Yap
และ Pohnpei
๔๓. อินเดีย: กระทรวงการเคหะและชุมชนเมือง (MoHUA) ของอินเดียกําลังดําเนินการ Swachh Bharat
Mission (SBM) หรือ Clean India Campaign ในเขตเมืองของประเทศ Swachh Bharat Mission
(Urban) ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดการขยะมูลฝอยใน ๔,๐๔๑ เมือง / ซึ่งอยูภายใตการดําเนินการ
จนถึงตุลาคม ๒๕๖๒ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ในทุกรัฐ / นอกจากนี้ MoHUA กําลังดําเนินการ SBM โดยการ
จัดหาเงินทุนสนับสนุนชองวาง / ทุนใหกับรัฐ / UTs ในเขตเมืองของประเทศ สํานักมาตรฐานอินเดีย
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๔(BIS) รัฐบาลของอินเดียไดตีพิมพ IS 383:2016 เพื่ออนุญาตใหใชมวลรวมที่ผลิตขึ้นคือการรีไซเคิลมวล
รวม (RA) และมวลรวมรีไซเคิล (RCA) จากขยะกอสรางและการรื้อถอนในเขตเมือง รัฐบาลของอินเดีย
ไดแจงกฎการจัดการขยะมูลฝอยป ๒๕๕๙ ซึ่งใชกับทุก ๆ เมืองในทองถิ่น ผลพลอยไดจากการรวมตัวกัน
ในเมือง สํารวจสํามะโนประชากรตามประกาศของนายทะเบียนและขาราชการของอินเดียประกาศแจง
พื้นที่และแจงเขตอุตสาหกรรม รัฐบาลของอินเดียยังไดแจงกฎการจัดการขยะพลาสติกป ๒๕๕๙ กฎการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ๒๕๕๙ กฎการจัดการขยะชีวภาพทางการแพทย ๒๕๕๙ กฎการจัดการขยะ
จากการก อสร างและการรื้อถอน ๒๕๕๙ และกฎของเสียอั นตรายและขยะอื่น ๆ (การจั ดการและ
การเคลื่อนยายขามแดน) ๒๕๕๙ ตามกฎแลว บริษัท เทศบาลทุกแหงและหนวยงานในพื้นที่ชนบทไดรับ
การรองขอใหมีการรีไซเคิล หรือนํากลับมาใชซ้ําและจัดการกับพลาสติกในลักษณะที่ไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลอินเดียกําลังดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อสรางขยะใหกับโรงไฟฟาในประเทศที่มี
ศักยภาพทางการเงิน ตามการแกไขนโยบายภาษีคาไฟฟาป ๒๕๔๙ ลาสุด โดยกระทรวงพลังงานจึงไดรับ
คําสั่งให DISCOMs การไฟฟาของรัฐซื้อพลังงานทั้งหมดที่เกิดจากขยะเทศบาลในอัตราที่กําหนด
โดยหนวยงานที่เหมาะสม กระทรวงการพัฒนาชนบทของอินเดีย ก็มีสวนทําใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
การจัดการขยะมูลฝอยและการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในป ๒๕๗๓
๔๔. อิน โดนี เซี ย : รัฐ บาลอิ นโดนีเซี ยออกกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีปญ หาพิเศษเกี่ยวกับการใช
ทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว เป น หนึ่ ง ในเป า หมายอุ ต สาหกรรม
ระดับประเทศ ในอินโดนีเซียนโยบายและยุทธศาสตรระดับประเทศเรื่องการจัดการขยะและของเสีย
ในครัวเรือน มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การสรางแบบจําลอง EPR
ในบาหลีมีวัตถุประสงคเพื่อลดขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑกลอง โดยการสรางความรวมมือระหวาง
รัฐบาลแหงชาติ รัฐบาลทองถิ่น ผูผลิต ผูคาปลีก อุตสาหกรรมรีไซเคิล สถาบันการเงิน และชุมชน กรอบกําลัง
ถูกสรางขึ้นเพื่อพัฒนาระบบขอมูลขยะ โครงการเชื้อเพลิงที่ไดจากการถูกปฏิเสธถูกริเริ่มขึ้นในเมือง
Cilacap อินโดนีเซียกําลังพัฒนากลไก “ธนาคารขยะ” เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนดวยการมีสวน
รวมของชุมชน (ภาคนอกระบบ) ธนาคารขยะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการขยะที่ชุมชน
จัดการ โดยรวบรวมขยะที่แยกไดจากการรีไซเคิล ธนาคารขยะขายของเสียใหกับอุตสาหกรรมรีไซเคิล
และเงิน (ผลประโยชน) จะสงไปยังชุมชน
๔๕. ญี่ปุน: ญี่ปุนกอตั้งกฎพื้นฐานเพื่อจัดตั้งการเสริมสรางสังคมรีไซเคิลในป ค.ศ. ๒๐๐๐ ตามกฎหมาย
พื้นฐานญี่ ปุ นออกแผนพื้ นฐานฉบั บที่ ๔ สํา หรับ การจั ดตั้ง สมาคมรีไ ซเคิ ล ในเดือนมิถุนายนป ที่แ ล ว
แผนดังกลาวมีเปาหมายที่จะรวม “แงมุมดานสิ่งแวดลอม”“แงมุมทางเศรษฐกิจ” และ “ดานสังคม”
และพยายามที่จะยายไปสูเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน แผนยังกําหนดเปาหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต
ทรั พ ยากร อั ต ราการใช วั ฏ จั ก รและปริ ม าณการกํ า จั ด ขั้ น สุ ด ท า ย ญี่ ปุ น ยั ง มี แ ผนที่ จ ะวางกลยุ ท ธ
การหมุนเวียนของทรัพยากรพลาสติกไปยังการประชุม G20 ถัดไปที่จะจัดขึ้นในญี่ปุนในเดือนมิถุนายน
๒๕๖๒
๔๖. คิริบาติ: คิริบาติมีระบบรีไซเคิลที่มีอยูในปจจุบันที่รูจักกันในนาม “Te Kaoki Maange” ซึ่งสามารถเรียก
คืนกระปองอลูมิเนียม เครื่องดื่มขวด PET และแบตเตอรี่กรดตะกั่ว นอกจากนี้พื้นที่ยังใชเปนลาน
เก็บสินคาสําหรับซากรถยนตใชแลวและขยะขนาดใหญอื่น ๆ รวมถึงขยะมูลฝอย คิริบาติยังหามนําเขา
ถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียวและผาออมพลาสติก คิริบาติไดรางยุทธศาสตรการจัดการขยะในระดับชาติ
ในป ๒๕๕๑ และวางแผนที่จะแกไขยุทธศาสตรในป ๒๕๖๒ เปนสวนหนึ่งของโครงการตอเนื่อง สวนหนึ่ง
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๕ของงานนี้จะพิจารณาถึงการสรางกลยุทธแบบบูรณาการที่ไมเพียงแตมุงเนนไปที่ขยะมูลฝอยเทานั้น
แตยังคํานึงถึงสารเคมีอันตรายและของเสียดวย กลยุทธนี้ใชแนวคิด 3R เปนหลักการชี้นํา นอกเหนือจาก
รางกลยุทธการจัดการกับขยะแลว ยังมีกิจกรรมการทําความสะอาดรายสัปดาหที่ดําเนินการโดยรัฐบาล
และจัดเปนประจําทุกปเมื่อภาคเอกชนมีสวนรวมอยางแข็งขัน
๔๗. สปป. ลาว: สปป. ลาว กําลังสงเสริม 3R ที่แหลงกําเนิด เพื่อควบคุมและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
การจัดหาเงินทุนของการบริการจัดการขยะมูลฝอยแข็งแกรงขึ้นเพื่อจัดการการเก็บและขนถายขยะ
มีการออกพระราชบัญญัติเพื่อใหครอบคลุมการจัดการขยะ การบําบัด การรีไซเคิล และการนํากลับคืน
ทรัพยากรในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการลดขยะ ณ แหลงกําเนิด การรวบรวม
การขนสง การฝงกลบ การเผา รวมถึงของเสียอุตสาหกรรม ของเสียดานการดูแลสุขภาพ และการจัดการอื่นๆ
กฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมและแผนเศรษฐกิจสังคมแหงชาติระยะเวลาหาป (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนรวมถึงเด็ก ๆ และภาคเอกชนในการ
ลดขยะที่แหลงกําเนิดโดยปฏิบัติตามแนวคิด 3R กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมมือกับ
JICA ไดเริ่มโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานใน สปป. ลาว เพื่อจัดการกับปญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย
๔๘. หมูเกาะมารแชล: ในหมูเกาะมารแชลล บริษัท Majuro Atoll Waste Company กอตั้งขึ้นในป ๒๕๕๐
บริษัทดําเนินงานภายใตกระทรวงโยธาธิการ โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีเปาหมายเพื่อจัดการ
กับปญหาการเก็บขยะและการจัดการขยะ ยุทธศาสตรการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติอยูในระหวาง
การพัฒนา โครงการขยะเปนพลังงานไดเริ่มตนและอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแหงเอเชีย Majuro Atoll Waste Company กําลังทํางานรวมกับพันธมิตรภายใตโครงการ
โรงเรียนที่สะอาดเพื่อเสริมสรางความตระหนักดานการศึกษาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมสาธารณะตอขยะ
ในหมูเกาะมารแชลมีการหามใชถวยโฟม จานโฟม และพลาสติกในป ๒๕๕๙ มีการเปดตัวกฎหมาย
การวางตูม ัดจําคืนเงินสําหรับบรรจุภัณฑ ในป ๒๕๖๑
๔๙. มัลดีฟส: กรอบการกํากับดูแลการจัดการขยะของมัลดีฟสรวมถึง (ก) กฎการจัดการขยะของมัลดีฟสซึ่ง
ดําเนินการโดย EPA (ข) ทํางานภายใตนโยบายการจัดการขยะแหงชาติของมัลดีฟส รวมถึงการวิเคราะห
กรอบกฎหมายที่มีอยู (ค) รางการจัดการขยะแหงชาติ แผนแมบทการจัดการขยะแหงชาตินั้น รวมถึงการ
จัดตั้งศูนยจัดการขยะ ๕ แหง ในภูมิภาคดวยการจัดการขยะใหเปนพลังงาน กลยุทธการจัดการขยะ
แหงชาติตั้งอยูบนพื้นฐานของ 3R และ PPP (หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย) งานอื่น ๆ ในแผนหลัก
รวมถึงการขยายความรับผิดชอบของผูผลิตที่เพิ่มขึ้น การทํางานอยางตอเนื่องในการรับรูของประชาชน
และการฝกอบรมการจัดการของเสีย นอกจากนี้มัลดีฟสยังมีนโยบายริเริ่มใหมเพื่อกําจัดพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวและพลาสติกทางทะเล
๕๐. มาเลเซีย: รัฐบาลมาเลเซียไดดําเนินการดานกฎหมายและธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะ
และ ๑) การทําความสะอาดสาธารณะ (โครงการเพื่อการพาณิชยขยะอุตสาหกรรมและสถาบัน) ๒) การ
จัดการขยะและการทําความสะอาดสาธารณะ (การออกใบอนุญาต) (การดําเนินการหรือการใหบริการ
เก็บขยะมูลฝอยสําหรับเชิงพาณิชยอุตสาหกรรมและสถาบัน) ป ๒๐๑๘ การเสริมสรางความตระหนักรู
สาธารณะ - การสงเสริมโครงการ 3R ที่โรงเรียนและชุมชน - เพิ่มความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน
และการปรับโครงสรางองคกรหนวยงานดานการกําจัดขยะมูลฝอย หนทางขางหนามาเลเซียไดกําหนด
เปาหมายในอนาคตหลายประการที่จะบรรลุผลภายในป ๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนอัตราการฝงกลบ
ขยะร อ ยละ ๔๐ อั ต ราการรี ไ ซเคิ ล ร อ ยละ ๓๐ การพั ฒ นาฐานข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได การขยายความ
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๖รับผิดชอบของผูผลิตที่เพิ่มขึ้น (EPR) การคัดแยกของเสียที่แหลงกําเนิดในภาคอุตสาหกรรม การคาและ
สถาบัน
๕๑. มองโกเลีย: รัฐบาลมองโกเลียไดทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการระดับชาติ เรื่องการปรับปรุงการจัด
การขยะ – ระเบี ยบว าด วยการเก็ บรวบรวมของเสียอันตราย การขนสง การรีไซเคิล และการกําจัด
แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยเมืองอูลานบาตอร – ๒๕๖๓ ไดถูกนํามาใช เพื่อลดปริมาณของขยะ
ที่ถูกสรางขึ้น สมาคมอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะแหงชาติมองโกเลีย และสํานักงานผูวาราชการจังหวัด
อูลานบาตอรเริ่มตนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา Eco-Park เพื่อการรีไซเคิลขยะ โครงการตางๆ เชน
โรงงานคัดแยกขยะในประเทศที่สถานที่กําจัดขยะของนรางจิอินที่สรางขึ้นโดย KOICA ไดดําเนินการ
เพื่อใหแนใจวามีการคัดแยกที่แหลงกําเนิด การแยกขยะรีไซเคิลจากขยะชุมชนไดรับการพัฒนามาเปน
อยางดีดวยความช วยเหลื อของระบบ “จุ ดซื้ อทั นที ” นโยบายการพัฒนาสีเขียวมีวัตถุประสงคเพื่ อ
“สงเสริมรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนดวยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การปลอย
กาซเรือนกระจกในระดับต่ํา โครงการ UNIDO เกี่ยวกับการสาธิต BAT และ BEP ในกิจกรรมการเผา
แบบเปดเพื่อตอบสนองตออนุสัญญากรุงสตอกโฮลมเรื่อง POPs ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย
(Asian Development Bank) ไดดําเนินโครงการ “การพัฒนาภาคสาธารณสุขของมองโกเลีย-5”
เพื่อสรางที่เก็บขยะมูลฝอยเพื่อสุขภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกและเตาเผาขยะสําหรับการกําจัดของเสีย
ดานการดูแลสุขภาพ
๕๒. สหภาพเมียนมาร: รางยุทธศาสตรการจัดการขยะและแผนแมบทสําหรับสหภาพเมียนมาร (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๗๓) ไดถูกรางขึ้นแลว กลยุทธนี้ประกอบดวย ๖ เปาหมายและหนึ่งในนั้นคือ “การปองกันของเสีย
อยางมีนัยสําคัญผาน 3Rs และสรางสังคมการหมุนเวียนทรัพยากร” ขั้นตอนการเคลื่อนยายของเสีย
อันตรายและของเสียอื่นๆ ขามแดน และกฎระเบียบแหงชาติของการจัดการขยะอันตรายถูกรางขึ้น
โครงการระยะที่ ๑ ของการจัดการขยะอันตรายจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และระยะที่ 2
จะเริ่มในป ๒๕๖๒ เปนโครงการ ๕ ป ในแผนจัดการขยะอันตราย ประกอบดวยการรณรงคขอมูล และ
สินคาคงคลังสําหรับซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (WEEE) และจะดําเนินการ
ในระยะที่ ๒ ของโครงการ
๕๓. เนปาล: ในเนปาลนโยบายแหงชาติในการจัดการขยะมูลฝอยไดกําหนดขึ้นในป ๒๕๓๙ เพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของเมือง พระราชบัญญัติการจัดการขยะในป ๒๕๕๔ รัฐบาลทองถิ่น
รับผิดชอบในการสงเสริมการลด การใชซ้ํา และการรีไซเคิล (3R) รวมถึงการแยกขยะที่แหลงกําเนิด
ขอกําหนดสําหรับการมีสวนรวมของภาคเอกชน องคกรชุมชน (CBOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจี
โอ) ใน SWM ผานการเสนอราคาแขงขัน เนปาลไดประกาศใช “การลดถุงพลาสติก” และระเบียบ
ขอบังคับและหามใชถุงพลาสติกที่บางกวา ๒๐ ไมครอนในหุบเขากาฐมาณฑุ โครงการและโปรแกรมที่
สําคัญเพื่อสงเสริม 3R ในประเทศเนปาล คือโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมเมืองรวมแบบบูรณาการ
(SLFS in Birgunj), ศูนยรับคืนทรัพยากรที่ Nuwakot (สําหรับหุบเขากาฐมาณฑุบนพื้นฐาน PPP)
โครงการพัฒนาเมืองระดับภูมิภาค (SLFS ใน 4 เทศบาลของ Far Western) และความรวมมือระดับโลก
เพื่อความชวยเหลือจากผลผลิต (GPOBA) สําหรับการจัดการขยะในเทศบาล Pokhara, Ghorahi,
Lalitpur, Tansen และ Dhankuta รัฐบาลไดริเริ่ม “โครงการริเริ่มถุงสะอาด” ในการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน
๕๔. ปากีสถาน: ในปากีสถานมีนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับ 3R เชน พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งแวดลอมของ
ปากีสถาน (PEPA) ป ๒๕๔๐ ซึ่งหามการปลอยของเสียในปริมาณหรือความเขมขนที่ละเมิดมาตรฐาน
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๗คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (NEQS) นอกจากนี้ การตรวจสอบสภาพแวดลอมเบื้องตน (IEE) และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจะตองยื่นตอสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) เพื่อตรวจสอบและ
อนุมัติกอนที่จะเริ่มการกอสรางในสถานที่ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ปจจุบัน บริษัท
จัดการขยะลาฮอร (LWMC) กําลังสํารวจศักยภาพของการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว โรงงานไดถูก
จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อสรางกาซชีวภาพและสงมอบใหกับผูอยูอาศัยในหมูบานนั้น ๆ
๕๕. ปาเลา: ปาเลาอยูใ นขั้นตอนของการสรางสถานที่ฝงกลบใหม โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนภายใน
ยุทธศาสตรการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยที่มีอยูทั้งหมด
และการฝงกลบ M-dock จะถูกปด นโยบายเชนกฎหมายการรีไซเคิลภาชนะบรรจุเครื่องดื่มและ
พระราชบัญญัติการลดการใชพลาสติกมีการแนะนําในระดับทองถิ่นและระดับประเทศเพื่อการปองกัน
หรือลดปริมาณของเสีย สําหรับการสงเสริมการดําเนินงาน 3R การจัดการขยะแหงชาติไดดําเนินงาน
รวมกับรัฐบาลทองถิ่นและกลุมชุมชน เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาชุมชน (การศึกษานอกระบบ)
เกี่ยวกับ 3R และการจัดการขยะอยางยั่งยืน การทําปุยหมัก ระบบมัดจําคืนเงินของภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่ม (ศูนยรับซื้อคืน) โครงการพลาสติกตอพลังงาน การประดิษฐแกว เศษโลหะและการยอยยาง
ไดถูกนําเสนอเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕๖. ฟลิปปนส: ฟลิปปนสไดมีนโยบาย พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ ฉบับที่ 9003 หรือพระราชบัญญัติการ
จัดการขยะในระบบนิเวศ ป ค.ศ. ๒๐๐๐ โครงการการฟนฟูอาวมะนิลา การฟนฟู Boracay และ
โครงการ SWM สําหรับหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น (LGUs) เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล สงเสริมการ
มีสวนรวมของภาคเอกชน ฟลิปปนสไดเปดตัวโครงการตาง ๆ เชนโครงการหุนสวนสิ่งแวดลอมฟลิปปนส
(PEPP) ศูนยชวยเหลือการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม (ECAC) และเมืองสะอาดที่ย่ังยืนและ
โรงเรียนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการจัดตั้งโรงงานผลิตขยะเปนพลังงานสําหรับเมืองที่มีลักษณะเปน
เมื อ งสู ง และเทศบาลเมื อ งสู ง ได เ ริ่ ม ต น การทํ า ฉลากสิ น ค า เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ ส ง เสริ ม การรั ก ษา
สิ่งแวดลอมของหวงโซคุณคา รัฐบาลไดขยายการสนับสนุนไปยังสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสองแหงคือ
การที่เขตเศรษฐกิจของฟลิปปนส (PEZA) ในเมืองบาเกียวและในเมืองลากูนา เพื่อสงเสริมการใช
ประโยชนจากขยะชีวมวลทางการเกษตรฟลิปปนสไดใชอุปกรณของกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(DOST) ของฟลิปปนส: อะแดปเตอรพลังงาน (NEA) ที่สามารถแปลงเครื่องกําเนิดกาซที่ใชแกสเปน
เครื่องกําเนิดกาซมีเทนหรือกาซชีวภาพ พลังงานที่อํานวยความสะดวกใหกับผูยอมรับ (EFA) ที่สามารถ
แปลงเครื่องกําเนิดกาซที่ปอนใหเปนเครื่องกําเนิดกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต RA 9003 มี 27
เมืองที่ออกคําสั่งหามใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวจากหางสรรพสินคาทุกแหง ในปนี้มีการนํารางนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเสียและการจัดการดานเสียงที่เปนอันตรายของอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของเสียมาใชเพื่อจัดการกับปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส หนวยงานรัฐบาลทองถิ่น
/ เทศบาลไดรวมขยะขยะเขาไปในหวงโซการรีไซเคิลเพื่อทําใหเปนทางการภาค
๕๗. สาธารณรัฐเกาหลี: ในประเทศเกาหลีไดมีการแนะนํา “ระบบคาขยะตามปริมาณ” เปนระบบ “Pay as
You Throw” ที่เปนเอกลักษณทั่วประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหครัวเรือนลดการปลอยของ
เสีย รัฐบาลไดดําเนินนโยบายเพื่อปองกันการใชผลิตภัณฑสํารองตั้งแตป ๑๙๙๔ ตามกฎหมาย อยางไรก็
ตามไดมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือนโยบายเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมโดยสมัครใจของผูมีสวนไดเสีย บรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็กําลังไดรับการสนับสนุนผานขอตกลงโดยสมัครใจและการใหสิ่งจูงใจ
ผลิตภัณฑที่ใชการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม (DfE) ไดรับการรับรองดวยการติดฉลากเชิงนิเวศและไดรับ
การสงเสริมเปนพิเศษใหซื้อโดยหนวยงานสาธารณะ ฯลฯ เพื่อเปนวิธีการปองกันของเสียที่แหลงกําเนิด
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๘ในป ๒๕๖๒ เกาหลีจะแนะนําระบบการจัดการของการปฏิบัติงานการหมุนเวียนทรัพยากรที่สงเสริมให
ธุรกิจหมุนเวียนทรัพยากรโดยสมัครใจและเพื่อลดการสรางขยะและการจัดเก็บขยะ/การเผาที่ถูกกําหนด
เมื่อขยะรีไซเคิลไปที่หลุมฝงกลบหรือโรงงานเผาขยะ ดําเนินการเกี่ยวกับการหมุนเวียนทรัพยากรและ
แผนแมบทเพื่อการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเศรษฐกิจหมุนเวียน
๕๘. สหพันธรัฐรัสเซีย: สหพันธรัฐรัสเซีย ไดเลือกใชแผนการสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะในป
ค.ศ. ๒๐๓๐ กฎหมายสําหรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแหลงทรัพยากรสํารองไดรับการพัฒนาและ
ไดรับการยอมรับ ในสหพันธรัฐรัสเซีย ขยะที่มีสวนประกอบรีไซเคิลไดจะถูกหามทิ้งในหลุมฝงกลบขยะ
ประธานาธิบดีแหงรัสเซียไดสั่งใหรัฐบาลรัสเซียกระตุนการผลิตโดยใชวัสดุสํารองและสรางระบบขอมูลรัฐ
แบบรวมสําหรับการบัญชีขยะ นอกจากนี้ยังมีโครงการสําหรับการรวบรวมและแยกขยะมูลฝอยชุมชนซึ่ง
กําลังดําเนินการอยูรวมถึงแผนการสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับการคัดแยกการรีไซเคิลและ
การบําบัดของเสียในชวงเวลานี้จนถึงป ๒๐๓๐ ทั้งหมดนี้เปนการดําเนินการเพื่อบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนการจัดการขยะในระดับภูมิภาค ในชวงปลายป ๒๕๖๑ โครงการนิเวศวิทยาแหงชาติไดรับการลงมติ
ยอมรับ ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
๕๙. ประเทศซามัว: ประเทศซามัวไดแสดงความคืบหนาโดยการรับรองกฎการจัดการของเสีย(ถุงพลาสติก)
ในป ๒๐๑๘ เพื่อหามการนําเขา การใช การผลิตและการสงออกถุงพลาสติกใสสิ่งของ พลาสติกถุงบรรจุ
และหลอดพลาสติก โดยเริ่มดําเนินการจากแผนระยะยาวของรัฐบาลในการหามใชโฟมภายในป ๒๐๒๐
และประเทศซามัวยังรับรองยุทธศาสตรการจัดการขยะแหงชาติในป ๒๐๑๘ – ๒๐๒๓ ซึ่งเปนแผนบูรณา
การซึ่งรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอย สารเคมีและของเสียอันตราย มีการออกกฎหมายจัดเก็บภาษีขยะ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การรี ไ ซเคิ ล รั ฐ บาลซามั ว ยั ง สนั บ สนุ น ให เ อกชนเช า ที่ ดิ น ของรั ฐ บาลเพื่ อ สนั บ สนุ น
การรีไซเคิลในเขตทองถิ่น และสนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชนเพื่อดําเนินการและ
จัดการพื้นที่ฝงกลบขยะใหถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้สมาคมรีไซเคิลและจัดการของเสียซามัว (SRWMA)
ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ๒๐๑๘ และเริ่มดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ๒๐๑๘ – ๒๐๒๓ รวมทั้งการจัดการ
ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส พ ลาสติ ก และน้ํ า มั น ที่ ใ ช แ ล ว รวมถึ ง ขยะอื่ น ๆ โครงการสนั บ สนุ น อื่ น ๆ ได แ ก
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางหนวยงาน JICA กับประเทศซามัวผานโครงการ J-PRISM ซึ่งสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชหลักทฤษฎี 3Rs และ
สําหรับเปาหมายที่ ๙ ของปฏิญญาฮานอย 3R ที่เกี่ยวของกับ 3Rs ในขยะอุตสาหกรรมซามัวได
ดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายที่ ๙ ของปฏิญญาฮานอย 3R แลว โดยการประเมินสารปรอทเบื้องตน
(MIA) เปนความรับผิดชอบภายใตอนุสัญญามินามาตะซึ่งแสดงผลการประเมินของเสียอันตรายและของ
เสียจากสารเคมี สําหรับเปาหมาย ๑๑ เปนการพิจารณา 3Rs ในพื้นที่ชนบทผานกองทุนโครงการ GEF6
UNDP-GoS ที่ใหการสนับสนุนการเสริมสรางการจัดการหลายภาคสวนของภูมิประเทศที่สําคัญสนับสนุน
องค ก รที่ ไ ม แ สวงหากํ า ไรและเกษตรกรในท อ งถิ่ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ขยะอิ น ทรี ย เศษพื ช ผลชี ว มวล
ทางการเกษตรและชีวมูลของปศุสัตวผานการกระบวนการใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม อยางไรก็ตาม
ความทาทายที่สําคัญที่ตองเผชิญในกรณีของ SIDs สวนใหญคือ: การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเพื่อให
แนใจวามีการออกกฎหมายและแผนการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน 3Rs และเศรษฐกิจหมุนเวียน การขาด
แคลนทรัพยากรและเทคโนโลยี 3R ที่เหมาะสม การบูรณาการขยะและประเด็นตางๆ การเสริมสราง
ศักยภาพและความรูในดาน 3R ความตระหนักและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะอยาง
เหมาะสม และการแยกกันทางสภาพภูมิศาสตรและการเชื่อมตอเพื่อเขาถึงตลาดรีไซเคิล แผนการใน
อนาคต เชน การพัฒนากฎหมายการจัดเก็บภาษีของเสีย (CDL)โครงการรีไซเคิลในระดับชาติและชุมชน
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๑๙การรับรูและการฝกอบรมสําหรับภาครัฐและเอกชนรวมถึงการพิจารณาการจัดการขยะเชิงกลยุท ธ
เพื่อที่จะสมารถทํางานรวมกันไดและสอดคลองกับพื้นที่สําคัญของการพัฒนาเชนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การเสื่อมโทรมของที่ดินและอื่นๆ
๖๐. ประเทศสิงคโปร: สิงคโปรตั้งเปาหมายที่จะบรรลุในการนําสิ่งของกลับมารีไซเคิลทั้งหมดรอยละ ๗๐
ภายในป ๒๐๓๐ จากปจจุบันนํากลับมารีไซเคิลไดทั้งหมดรอยละ ๖๑ และกําลังดําเนินการมุงสูการเปน
ประเทศที่ไรขยะโดยการลดการใชวัสดุและการนํากลับมาใชใหมและแปรรูปของทรัพยากร ภาครัฐบาล
ภาคชุมชนและภาคธุรกิจจะรวมมือกันเพื่อวางโครงสรางพื้นฐานและแผนงานเพื่อทําประเทศสิงคโปรเปน
สังคมไรขยะ ความคิดริเริ่มที่เกี่ยวของกับการจัดการและการบําบัดของเสียเศษอาหาร การทําใหผูผลิต
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น ในด า นการจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ร วมถึ ง ข อ กํ า หนดที่ ต อ งรายงาน
การติดตามการสรางขยะบรรจุภัณฑและการพัฒนาแผนการลดขยะบรรจุภัณฑที่จะถูกคิดและนําออกมา
ใชอยางตอเนื่องเพื่อลดปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น
๖๑. ประเทศศรีลังกา: ประเทศศรีลังกามีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติที่กําหนดขึ้นในป ๒๐๐๗
ไดรับการแกไขและไดเพิ่มของเสียที่เปนของเหลวกาซ และของเสียที่ออกมาจากไอน้ํา นโยบายระดับชาติ
ดานการผลิตที่สะอาดไดถูกกําหนดไวแลว โดยกระทรวงการพัฒนาและสิ่งแวดลอมของ Mahaweli
ไดสั่งหามการใชสาร HDPE (High Density Polyethylene) ในถุงใสอาหารกลางวัน ถุงใสของ กระเปา
หิ้ว และหันมาใชสาร Polystyrene ในการผลิตกลองอาหารกลางวันแทนซึ่งจะเปนมาตรการลดของเสีย
ที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลศรีลังกาใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกการนําเขาผลิตภัณฑท่ีสามารถยอยสลายได
ทั้งเครื่องจักรที่สามารถผลิตผลิตภัณฑยอยสลายไดวัตถุดิบและผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป กระทรวงการ
ปกครองสวนทองถิ่นและภาครัฐไดกําหนดใหหนวยงานทองถิ่นทุกแหงตองรวบรวมขยะที่คัดแยกเทานั้น
โครงการจัดการของเสียที่ Aruwakkalu (เขต Puttlam) ไดริเริ่มการสรางสถานที่ฝงกลบขยะดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรีไซเคิลขยะมูลฝอย ที่มีความจุ ๑,๒๐๐ ตันตอวัน โครงการ Pilisaru ดําเนินการ
โดยหนวยงานดานสิ่งแวดลอมสวนกลางในการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานแก
หนวยงานทองถิ่นสําหรับการทําปุยหมักการผลิตกาซชีวภาพ การรีไซเคิลพลาสติกและอื่นๆ ประเทศศรี
ลังกากําลังสรางหลุมฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอีก ๓ แหง สภาเทศบาลเมืองโคลอมโบไดทําการหมัก
ขยะที่ยอยสลายไดทางชีวภาพทั้งหมดและไดริเริ่มโครงการพลังงานจากของเสียที่เหลือในจังหวัดทางภาค
ตะวั น ตกของประเทศศรี ลั ง กา กระทรวงการพั ฒ นาและสิ่ ง แวดล อ มประเทศ Mahaweli ประสบ
ความสําเร็จในการริเริ่มการนําแนวคิดขยะเปนศูนยมาใชมีแนวคิดของการจัดซื้อจัดจางสีเขียว บัญชี
สีเขียวและรายงานสีเขียว ที่ริเริ่มโดยกระทรวงการพัฒนาและสิ่งแวดลอมประเทศMahaweliจะมีการฝง
กลบขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดและไมสามารถรีไซเคิลไดจํานวน ๑๐๐ ตันตอวันในเมือง Dompe
ซึ่งถูกริเริ่มโดยหนวยงานดานสิ่งแวดลอมสวนกลาง กระทรวงเกษตรการชลประทานการประมงและ
การพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและน้ําไดนําเสนอแผนการจัดการขยะของแมน้ําและบริเวณโดยรอบ
โดยลดการทิ้งขยะลงในแหลงน้ําที่ไหลมาจากชนบทโดยรวมมือกับองคกรชุมชนเมืองและสภาทองถิ่น
เพื่อกระตุนใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนรัฐบาลศรีลังกาและสถาบันที่รับผิดชอบดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมรวมถึงมหาวิทยาลัยมีแผนที่มอบรางวัล ๒ – ๓ ประเภท ไดแก “รางวัลสีเขียว” “รางวัลการ
ผลิตสีเขียว” “รางวัลการวิจัยและพัฒนา” เพื่อที่จะสงเสริมแนวคิด 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในประเทศ กระทรวงการพัฒนาและสิ่งแวดลอมของ Mahaweli ไดริเริ่มที่จะจัดตั้งศูนยรวบรวม
สิ่งของรีไซเคิลทั่วประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถดาน3R และเพื่อใหบรรลุเปาหมายของเสียดาน 3R
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๐๖๒. ประเทศไทย: ตั้งแตปฏิญญาฮานอยถูกนํามาใชยุทธศาสตรแหงชาติดาน 3R และกฎหมายที่สนับสนุน
ดาน 3R ถูกรางขึ้นเพื่อสงเสริมการดําเนินการตามระบบดาน 3R ในชวงป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ไดมีการ
จัดทําแผนแมบทการจัดการขยะแผนปฏิบัติการเพื่อประเทศไทยเปนประเทศขยะเหลือศูนย โครงการ
ขยะเหลือศูนยโครงการเมืองสะอาดและเมืองสีเขียวและการจัดซื้อจัดจางสีเขียวของรัฐบาลถือเปน
โครงการหลักในการผลักดันดาน 3R ประเทศไทยมีความพยายาม อยางยิ่งที่จะจัดการกับขยะพลาสติก
และปญหาขยะทางทะเล ในป ๒๕๖๑ มีการทําขอตกลงโดยสมัครใจกับภาคเอกชนในการเลิกใชพลาสติก
หุ ม ฝาขวดจากขวดน้ํ า ดื่ ม มากกว า ๒,๖๐๐,๐๐๐ ชิ้ น ต อ ป แ ละโครงการรณรงค ล ดถุ ง พลาสติ ก ใน
หางสรรพสินคา ๑๒,๐๐๐ แหง รานคาสะดวกซื้อและตลาดสดในเขตทองถิ่น แนวทางการจัดการขยะ
พลาสติก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนําหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใช
เพื่อการบริโภคและการจัดการพลาสติกอยางยั่งยืนและลดใชหรือเลิกใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว เชน
micro beads, oxo-containing plastics และการเลิกใชพลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่มในป ๒๕๖๒ รวมทั้ง
การหามใชสไตโรโฟมในภาชนะบรรจุอาหารถุงพลาสติก (ความหนา <36 ไมครอน)หลอดพลาสติกและ
ถวยพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งภายในป ๒๕๖๕ หลักสําคัญของการปฏิบัติที่เห็นประโยชนผูอื่นเปนที่ตั้ง
คือโครงการทําดีดวยหัวใจลดภัยสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนโครงการที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อปกปองสิ่งแวดลอมโดย
ดํ า เนิ น การลดขยะพลาสติ ก และกล อ งโฟม โดยมี แ ผนงานในการลดขยะพลาสติ ก และกล อ งโฟม
๕ แผนงาน ไดแก ๑) ลดถุงพลาสติกและกลองโฟมในหนวยงานราชการ ๒) รณรงคลดการใชถุงพลาสติก
ในตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต ๓) หามใชถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ถวยพลาสติกและภาชนะโฟมใน
อุ ท ยานธรรมชาติ ๔) จํ า กั ด การใช ถุ ง พลาสติ ก และภาชนะโฟมในสวนสั ต ว แ ละ ๕) กํ า หนดลํ า ดั บ
ความสําคัญใน ๒๔ จังหวัดแถบชายฝง มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรู 3R ในทุกจังหวัดเพื่อเปนแหลง
สงเสริมการเรียนรู และเครือขาย 3R โครงการที่ดําเนินการดวยกันดวยความสมัครใจในการคัดแยกและ
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอื่นๆ ไดถูกดําเนินการแลว
นอกจากนี้ ร างพระราชบั ญ ญั ติข ยะมู ล ฝอยและรางพระราชบัญ ญัติซ ากเครื่องใชไ ฟฟาและอุ ปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (WEEE) อยูภายใตการอนุมัติเพื่อใหแนใจวาระบบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยผาน
หลักการ 3R ในภาคอุตสาหกรรม มีแผนการปองกันมลพิษการผลิตที่สะอาดและเทคโนโลยีสะอาดไดรับ
การสงเสริมใหกับอุตสาหกรรมที่สําคัญทั้งหมด ๒๐ แหงโดยการสรางขีดความสามารถและหลักปฏิบัติ
(COP) โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซับซอนใน ๑๕ จังหวัด (๑๘ พื้นที่) และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อีก ๓๔ แหงกําลังศึกษาวางแผนและพัฒนา
๖๓.ประเทศติมอร เลสเต: ประเทศติมอร –เลสเต ประสบปญหาสิ่งแวดลอมหลายอยางเชนการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเลน้ําทวมอุทกภัยความแหงแลงการกัดเซาะชายฝง และการจัดการขยะที่ไมมีประสิทธิภาพ
ประเทศติมอร –เลสเต มีการใชมาตรการ 4R ซึ่งประกอบไปดวย การลดการใช การนํากลับมาใชใหม
การแปรรูป และการกลับคืนในสวนของการรีไซเคิลก็ไดเริ่มทําจาก การนําพลาสติกยางและยางรีไซเคิล
ประเทศติเมอร–เลสเต สงเสริมการใชถุงยอยสลายไดในการลดขยะพลาสติก มาตรการ 4R นั้นในสวน
ของการกลับคืนเชน การทําปุยหมักจากธรรมชาติ และการรวบรวมโลหะ หลังจากจากนั้นก็จะสงออกไป
ยังประเทศตนกําเนิดอีกครั้ง ประเทศติมอร – เลสเตมีการนําแนวความคิดในการนําหลักมาตรการ 3R
มาใชในประเทศ ซึ่งทําใหเกิดนโยบายขยะเปนศูนยโดยโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายนี้ เชน โรงเรียน
สีเขียวและหมูบานสีเขียว การรับรูของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะยังคงเปนประเด็นหลักที่ควรให
ความสําคัญ ดังนั้นจึงมีโครงการสาธารณะมากมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูใหประชาชน
มีความตระหนั กถึ งความสําคั ญในการปกปองสิ่งแวดลอมและรับรูถึงผลกระทบที่มีตอสุขภาพ เชน
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๑กิจกรรม “Every Friday is cleaning Day” แล Healthy village awards ซึ่งทั้งสองโครงการไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐเพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาดานการจัดการขยะของประเทศ
๖๔. ประเทศตองกา: ประเทศตองกา มีพระราชบัญญัติการจัดการสิ่งแวดลอมป ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมป ๒๕๔๖ และขอบังคับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมป ๒๕๕๓ ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาเฉพาะในการจัดการขยะ แผนการดําเนินงานระดับชาติดานสารมลพิษ
ที่ตกคางยาวนาน (POPs) ไดเริ่มดําเนินการไปพรอมกับมาตรการควบคุมมลพิษ และการจัดการดานของ
เสีนอันตราย และสารเคมี โครงการเสริมสรางความตระหนักในการลดปริมาณขยะถูกจัดขึ้นในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใตโครงการ GEF/PAS, uPOPSและจัดตั้งโครงการโรงเรียนสะอาด
๖๕. ประเทศตูวาลู: 3R ถูกมองวาเปนหนึ่งในเปาหมายหลักดานการจัดการขยะเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ปฏิญญาฮานอยตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของเสียของประเทศตูวาลูในป 2017 2026 พระราชบัญญัติการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของตูวาลูถูกนํามาใชเพื่อ ๑) สงเสริมการจัดซื้อ
สีเขียว ๒) โครงการ International Waters (IW) - โครงการนํารองเพื่อการจัดการมูลสุกรและปุยหมัก
๓) (TKIII) ยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ๔) แผนงานของรัฐบาลตูวาลู
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โปรแกรม Green Waste to Compost (โครงการ Saugaavaka) – กฎระเบียบใน
จัดเก็บภาษีขยะมูลฝอยและระบบการจายเงินของผูใชถูกนํามาใชรวมกับนโยบายการรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ของผูผลิต รัฐบาลกลางรวมกับรัฐบาลทองถิ่นและองคกรไมแสวงหาผลกําไรไดจัดตั้ง บริษัท รีไซเคิล
Katoaga ที่รีไซเคิลเศษโลหะและกระปองอลูมิเนียม พระราชบัญญัติการจัดการของเสีย ๒๕๖๐ และ
กฎระเบียบของเสีย ๒๕๖๑ ถูกนํามาใชเพื่อจัดการกับมลพิษทางทะเล ปจจุบันดานเพศ เปนหัวขอในการ
พิจารณาสวนสําคัญในโปรแกรมดาน 3R ซึ่งเปนหลักในกิจกรรมพื้นฐานในชุมชน ประเทศตูวาลูมีสวน
รวมกับ เยาวชนมากขึ้ นในการรวบรวมการบดอัด และจั ดเก็บ กระป อ งที่ เก็ บรวบรวมจากสาธารณะ
เพื่ อสรา งงานในตํ าแหน ง ใหม ๆ เพื่ อที่ จะลดจํ านวนการวา งงานในประเทศซึ่ ง นํา ไปสูอั ต ราการเกิ ด
อาชญากรรมสูง
๖๖. ประเทศเวียดนาม: ประเทศเวียดนามพยายามที่จะผลักดันกลไกสงเสริมใหผูผลิตลดมมลภาวะและ
ทรัพยากรที่ตองใชของผลิตภัณฑซึ่งมีผ ลบังคับใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดการกับขยะ
อิเล็กทรอนิกสหลายประเภท โรงงานเปลี่ยนของเสียใหเปนพลังงานไดถูกนํามาใชในประเทศในป ๒๕๖๐
ศูนยบําบัดน้ําเสีย Nam Son ซึ่งเปนโรงงานที่ทันสมัยสามารถแปลงขยะเปนพลังงาน ไดออกกฎ
ยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ชาติ เ พื่ อ การจั ด การขยะแบบบู ร ณาการจนถึ ง ป ๒๕๖๘ และวิ สั ย ทั ศ น ป ๒๕๙๓
เรียบรอยแลว วัตถุประสงคการดําเนินงานที่สอดคลองกับแนวคิดของ 3R คือ รอยละ ๘๕ ของขยะมูล
ฝอยชุมชนจะถูกนํากลับมาใชใหม ใชซ้ํา และถูกเปลี่ยนไปเปนแหลงพลังงานหรือผลิตปุยอินทรียในป
๒๕๖๓ และรอยละ ๙๐ ในป ๒๕๖๘ ขีดความสามารถของตลาดในการจัดการขยะมูลฝอยจะไดรับการ
พัฒนา
โครงการผูนําสําหรับผูกําหนดนโยบายอาวุโสดานเศรษฐกิจหมุนเวียน
๖๗. ผูเขารวมประชุมเขาใจถึงการมีสวนรวมในการประชุม 3R ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกโดยม เศรษฐกิจ
หมุนเวียนระบุใน วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในป ๒๕๗๓ ซึ่งไมเพียงแตเรียกรองใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางเทาเทียม แตยังพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภาค
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีการขยายตัวเปนเมืองและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วที่สุดในโลก
การจัดการขยะในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกตองรับมือกับมวลขยะที่หลากหลายและ
ซับซอนมากขึ้นรวมถึงขยะอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกสพลาสติกในสภาพแวดลอมทางทะเลและ
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๒ชายฝงขยะจากการการกอสรางและการรื้อถอนและขยะเคมี ซึ่งที่เปนมิติที่สําคัญตอความยั่งยืนของ
ภูมิภาค ปฏิญญาฮานอย 3R (๒๕๕๖ – ๒๕๖๖) เปนพื้นฐานและกรอบที่มีความสําคัญสําหรับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกในการพัฒนาและใชนโยบายและแผนงานดาน 3R อยางสมัครใจรวมถึงกลไก
การติดตามเพื่อเปลี่ยนไปสูการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสังคมขยะเปนศูนย นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาหนวยงานทวิภาคี และพหุพาคีและพัฒนาธนาคารเพื่อที่จะรองรับความ
ตองการในโครงการหรือแผนงานที่จะเกิดขึ้นมาใหม และความชวยเหลือดานการนําหลัก 3R มาปฎิบัติ
และการจัดการขยะอยางยั่งยืน
๖๘. เศรษฐกิหมุนเวียนเปนวิธีการแกปญหาที่เปนระบบและสรางความตองการทางเทคโนโลยี ๔ ประการ ๑)
ความสามารถในการรวบรวมขั้นสูง การคัดแยก และการรีไซเคิล การตรวจจับ และหุนยนต ๒) การ
เรียนรูเครื่องจักกลในการผลิตวัสดุที่มีประสิทธิภาพ และปญญาประดิษฐ ๓) ผลิตภัณฑที่เกิดจากการ
ออกแบบโดยเครื่องพิมพ ๓ มิติแบบวงกลม มีการถอดแยกชิ้นสวน และสามารถซอมแซมได ๔)
ความสัมพันธในการใชแอปพลิเคชั่นและเว็บไซด เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความจําเปนนั้นมีอยูแลว แตความ
ทาทายคือการใชประโยชนจาากสิ่งที่มีอยู และรวมเขากับวิธีการที่เปนระบบที่นําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ผลิตภัณฑสามารถทําเปนแบบจําลองดิจิทัลเพื่อศึกษาพฤติกรรมของพวกเขาผานวัฏจักรหวงโซ
วัสดุ (Circular Material Chain) Digital twins ใชในการสรางแบบจําลองและทําใหระบบการผลิต
เหมาะสม และการประยุกตใชกับวัสดุกอสรางและไดรับการสํารวจสําหรับวัสดุประเภทอื่น เทคโนโลยี
ระบบโครงขาย (blockchain) จะชวยใหเราสามารถพัฒนการบันทึก และติดตามขั้นตอนตางๆของ
ผลิต ภัณ ฑ หากข อ มู ล เทคโนโลยี ร ะบบโครงขา ย (blockchain) มาประยุ กต ทํา งานรว มกั บวั ส ดุ ท าง
กายภาพ จะทํ า ให เ รารู ข อ มู ล การเข า ออกของสาร ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารสร า งระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
ซึ่งจะตองมีการประสานพลังรวมกันระหวาง ระบบดิจิทัลผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะตองมี
ความเชี่ยวชาญทางดานการใชเทคโนโลยีระบบโครงขาย (blockchain) และปญญาประดิษฐ มีความ
รอบรู สามารถระบุผลิตภัณฑ และทํางานรวมกับผูอื่นได และมีการพัฒนาเรียนรูตลอดเวลา นอกจากนี้
ในสวนของเทคโนโลยียังตองการองคกรที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย การมีสวนรวมของสถาบันการวิจัย
กระตุนนโยบายดานสิ่งแวดลอม และการเขาถึงดานการเงิน ซึ่งสิ่งที่กลาวมานี้จําเปนที่จะตองสรางขึ้นมา
เพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันมีและเปนเจาภาพดานการเสวนาระหวางประเทศเพื่อเปน
การแนใจวาเศรษฐกิจหมุนเวียนไมไดสรางกลุมของเศรษฐกิจทองถิ่นกลุมใดกลุมนึง แตจะเปนกาวไปสู
การเปนระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งมีความรวมมือกันในความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนในการดําเนินโครงการความเปนผูนําเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของผูกําหนดนโยบาย
ระดับสูงมีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน และสามารถกาวไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนไดอยางมั่นคงผาน
ทางอุตสาหกรรม 4.0
๖๙. รัฐเซาทออสเตรเลียกําลังดําเนินงานที่สําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
ชุมชน ภาคการวิจัยและการศึกษารวมมือกันอยางแข็งขัน ทางใตของประเทศออสเตรเลียเปนตําแหนง
ที่มีการนําหลักการหมุนเวียนมาใชในดานการรีไซเคิล และการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม การจัดการ
ทรัพยากรน้ํา อากาศ เปลี่ยนแปลงเมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและพลังงานทดแทน โปรแกรมความเปน
ผูนําระดับโลกในยุคเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนความคิดริเริ่มของ Green Industries South Australia
โดยโปรแกรมความเปนผูนําระดับโลกเพื่อเปลี่ยนผานเขาสูยุคเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเปนแผนงานที่ระบุ
ผูที่ตองปฏิบัติ ซึ่งก็จะหมายถึงผูนําภาคธุรกิจและรัฐบาล มีทักษะการปฏิบัติที่ความแตกตางกันในระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันความสําเร็จของรัฐเซาทออสเตรเลียคือ รอยละ ๓๑ ของน้ําเสีย
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๓ที่เกิดขึ้นในรัฐเซาทออสเตรเลียถูกนํากลับมาใชใหมและปริมาณน้ําฝนเกือบ ๘ พันลานลิตร (GL) ตอป
นํามาใชในภาคเกษตรกรรม และรอยละ ๕๗ ของพลังงานภายในประเทศรัฐเซาทออสเตรเลียมาจาก
แหลงพลังงานทดแทนและมากกวารอยละ ๘๔ ของของเสียที่เกิดขึ้นในรัฐเซาทออสเตรเลียนั้นถูกนํามา
จากหลุมฝงกลบ ประเด็นสําคัญ ๔ ประการในโครงการความเปนผูนําประกอบดวยนโยบายและการ
ปฏิบัติทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ชุมชนและสังคมอุตสาหกรรมและการจัดการน้ํา โปรแกรมความเปนผูนํา
เหมาะสําหรับมืออาชีพที่มีประสบการณผูจัดการภาครัฐนักวิชาการและผูนําทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
จากประสบการณที่มากมายที่เกี่ยวของกับความยัง่ ยืนการวางผังเมืองประสิทธิภาพอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนและการจั ดการขยะและทรั พยากรน้ําในพื้นที่ตางๆ โปรแกรมการเรียนรูประกอบดวยการ
นําเสนอจากผูเชี่ยวชาญกรณีศึกษาการสนทนากับเพื่อนและการสรางเครือขายกับผูนําทางธุรกิจและ
นโยบายซึ่งเปนจุดเชื่อมที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการเปลี่ยนผานไปสูแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอยาง
ราบรื่น
๗๐. ในประเทศญี่ปุนการนํารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชนั้น ไมไดจํากัดอยูเฉพาะในการลดปริมาณขยะ
แตยังพัฒนาประสิทธิภาพการหมุนเวียนของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปาหมายหลักก็คือการแยกกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจออกจากการใชทรัพยากรและคิดคนแบบจําลองใหมๆทางเศรษฐกิจ ทางธรรมชาติ และทุน
ทางสังคม ปรัชญาดานการวางผังเมืองของญี่ปุนนั้นเปนการสรางสรรคใหสิ่งชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติโดย
การใช เ สน ห ข องภู มิ ภ าคนั้ น ผนวกกั บ ภู มิ ป ญ ญาและการใช ป ระโยชน จ ากการท อ งเที่ ย วหมุ น เวี ย น
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก การทองเที่ยวเชิงนิเวศการทองเที่ยว
เชิงเกษตรการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
๗๑. เมืองนาโกยาในประเทศญี่ปุนมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานของเสียและการคุมครองธรรมชาติ
ครัวเรือนที่อาศัยในเมืองนาโกยาแยกขยะออกเปน ๙ ประเภทซึ่งผลลัพธที่ไดคือลดการนําขยะไปฝงกลบ
ที่แหลงฝงกลบขยะ ดวยการสงเสริมการรีไซเคิล ในกระบวนการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนา
เศรษฐกิจทําหนาที่เปนปจจัยในการปกครอง แตไมสามารถแยกออกจากการสนับสนุนและปกปอง
สถาบันกฎหมายเทคโนโลยีความคิด และปจจัยทางสังคมดานอื่นๆ โดยการประชุมที่ผานมาไดมีความ
เขาใจในขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจการรีไซเคิลของประเทศญี่ปุนรวมถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
๗๒. การประชุมที่ผานมาไดมีการจดบันทึกจากสมาคมวัฏจักรหมุนเวียนทรัพยากรของญี่ปุนวาเปนกรณีที่
ประสบความสําเร็จในการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ในชวงป ๑๙๖๐ ประเด็นดานสาธารณสุขและ
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม และของเสีย ถูกทิ้งบนถนนหรือพื้นที่วางเปลาซึ่งทําใหเกิดปจจัยสิ่งแวดลอมที่ไม
ถูกสุขลักษณะที่เสี่ยงตอสุขภาพของประชาชน เกิดการเพิ่มขยะและของเสียอยางรวดเร็วพรอมกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอุตสาหกรรมเคมีหนัก ซึ่งสงผลใหเกิดมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง หากพิจารณาสวนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีพระราชบัญญัติการทําความสะอาด
สาธารณะ (๑๙๕๔) ไดเริ่มบังคับใชในสวนของเทศบาลเพื่อทําการรวบรวมและกําจัดขยะ และภาครัฐใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัดไดใหการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีแกเทศบาลตางๆ ตอมาได
มีการนําพระราชบัญญัติการจัดการขยะและของเสีย (๑๙๗๐) มาใชเปนระบบพื้นฐานสําหรับการจัดการ
ขยะอุตสาหกรรมโดยมีคําจํากัดความที่ชัดเจนของธุรกิจเครื่องกําเนิดไฟฟาจากขยะมูลฝอยและธุรกิจการ
บริการกําจัดขยะ ซึ่งทําใหมีเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานหลากหลายมากขึ้นในกิจกรรมการกําจัดขยะ
นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของเงินอุดหนุนจากภาครัฐสวนกลางไปยังภาครัฐสวน
ทองถิ่นสําหรับโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย ในป ๒๐๐๐ พระราชบัญญัติทั่วไปจากการจัดตั้งของสมาคมวัฏ
จักรหมุนเวียนทรัพยากรของญี่ปุนืไดเริ่มตนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม 3R ผานการลดการใช
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๔ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอสําคัญ ๖ ประการสําหรับการสรางสังคมวัฏจักร
หมุนเวียนทรัพยากร ไดแก ๑) แสดงภาพที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงของ “สังคมวัฏจักรหมุนเวียน”
๒) กําหนดของเสียที่มีประโยชนซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิลไดและการระบุลงในกฎหมาย ๓) ออกแบบการ
จัดลําดับความสําคัญสําหรับการจัดการขยะ ๔) กําหนดบทบาทแตละหนวยงานของรัฐบาล เทศบาล
ธุรกิจ และประชาชน ๕) กําหนดแผนงานพื้นฐานและ ๖) กําหนดมาตรการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
แผนงานพื้นฐานครั้งที่ ๔ สําหรับการสรางสังคมวัฏจักรสังคมวัฏจักรหมุนเวียนและโครงสรางหลักทั้งสี่
ของ Vis-á-vis ภูมิภาคหมุนเวียนและนิเวศวิทยาถูกอธิบายวา ๑) การจัดการขยะอยางเหมาะสมและการ
ฟนฟูสิ่งแวดลอม ๒) การแพรหลายของทรัพยากรระหวางประเทศ ๓) การหมุนเวียนทรัพยากรตลอด
วงจรชีวิตและ ๔) ระบบบําบัดของเสียจากภัยพิบัติ
๗๓. กรณีของญี่ปุนเนน ๔ ตัวชี้วัดและเปาหมายสําหรับการติดตามความคืบหนา เหลานี้คือผลผลิตของ
ทรัพยากรจํานวนการกําจัดขั้นสุดทาย อัตราการใชวัฏจักรตามทรัพยากรและอัตราการใชวัฏจักรของเสีย
วัตถุประสงคหลักของรูปแบบเมืองสะอาดแอฟริกา ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวง
สิ่งแวดลอมของญี่ปุนและ JICA มุงหวังที่จะมีสวนรวมในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
(SDGs) และสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐและเอกชนโดยการปรับปรุง ความสามารถขององคกรและ
ทรัพยากรมนุษยและการแบงปนประสบการณและความรูเกี่ยวกับขยะในแตละประเทศแอฟริกา
๗๔. กรณีของสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการหมุนเวียนทรัพยากรไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ถูกนําเสนอตอที่
ประชุมดวย สาธารณรัฐเกาหลีออกกฎหมายกรอบการดําเนินการเกี่ยวกับการไหลเวียนของทรัพยากรใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยเนนการลดการฝงกลบ/การเผาและลดการรีไซเคิลสูงสุด เมื่อมองในมุมมอง
ของเปาหมายการหมุนเวียนทรัพยากร กรอบกําหนดคากําจัดขยะเมื่อถูกเผาหรือฝงกลบ (ประมาณ ๙ –
๒๗ เหรียญสหรัฐ/ตัน) ภายใตการกระทํานั้น แผนแมบทในฐานะเอกสารนโยบายไดจัดทําขึ้นเพื่อการ
หมุนเวี ยนทรั พยากรเพื่ อสร างเศรษฐกิจหมุนเวียน เปาหมายของกรอบนโยบายคือการสรางระบบ
เศรษฐกิจแบบวงกลมเพื่อลดการสรางขยะตอ GDP รอยละ ๒๐ เพิ่มอัตราการไหลเวียนจากรอยละ
๗๐.๓ เปนรอยละ ๘๒ และเพื่อลดอัตราการฝงกลบจากรอยละ ๙.๑ เปนรอยละ ๓ หนึ่งในสี่ภารกิจหลัก
ของกรอบคือการบรรลุเปาหมายของการผลิต กิจกรรมหลักคือการปรับปรุงการผลิตทรัพยากรการลด
ของเสีย ในขั้ นตอนการผลิ ต และการออกแบบเชิ งนิ เวศเศรษฐกิจ ของผลิต ภัณ ฑ โดยพิ จารณาจาก
ยอดขาย ภารกิจหลักที่สองคือการใช เพื่อลดการใช disposables สงเสริมการใชทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพและสรางวัฒนธรรมการหมุนเวียนทรัพยากร ภารกิจที่สามคือการคิดคนระบบการจัดการ
ของเสีย โดยการปรับปรุงวิธีการรวบรวมและแยกขยะการจัดการของเสียอันตรายที่เขมขนขึ้นและลด
ปริมาณของขยะที่จะไปฝงกลบ ภารกิจที่สี่และภารกิจสุดทายคือการรีไซเคิล กรอบดังกลาวสงเสริมระบบ
การรีไซเคิลวัสดุที่สงเสริมการรีไซเคิลที่มีมูลคาเพิ่มสูงและปลูกฝงอุตสาหกรรมการรีไซเคิล
๗๕. ประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีตอเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย สะทอนถึงประเด็นการจัดการขยะ
พลาสติกในประเทศไทย ทุกปมีการผลิตขยะพลาสติก ๒ ลานตันในประเทศไทย แตเพียง ๐.๕ ลานตัน
จะถูกรีไซเคิล/นํากลับมาใชใหม การเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียนจะกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมมากที่สุดนับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก ผูบริโภคสามารถ
มี บ ทบาทอย า งแข็ ง ขั น ในการบรรลุ ค วามยั่ ง ยื น ผ า นแนวทางเศรษฐกิ จ แบบวงกลมที่ ส มบู ร ณ
โดยดําเนินการอยางยั่งยืนในชีวิตประจําวันของพวกเขาในการบริโภคและขั้นตอนการจัดการขยะ การวนลูป
ของเศรษฐกิจหมุนเวียนอยางสมบูรณจะชวยใหเกิดผลลัพธที่ยั่งยืน กระบวนการแบบ end-to-end เปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการแทรกแซงเศรษฐกิจแบบวงกลมที่ประสบความสําเร็จผานความรวมมือ เชน
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๕การยกระดับมหาสมุทร ประเทศไทย (UTO) และระบบเครือขายการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มหรือ
เพิ่มมูลคาตลอดจนผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพเปนทางเลือก
๗๖. เวทีไดอภิปรายคําถามสําคัญหลายขอ มีความเห็นพองทั่วไปวาเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนแบบจําลองการ
เติบโตของเศรษฐกิจเอเชียในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความสําคัญตอวาระของเอเชีย
แตการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น มีคําแนะนําวา มีความจําเปนในการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนในหารยกระดับคุณภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เสนอผลตอบแทนมากมายใหกับ
สังคมสําหรับธุรกิจและประชาชน จากรูปแบบเศรษฐกิจเชิงเสนแบบ “ผลิต ใช และทิ้ง” เปนความทา
ทายในการเปลี่ ยนไปสู รูปแบบการเติบโตที่ ยั่งยืน ยิ่ งขึ้ น ที่ มีความซับซอน โดยการถกเถียงกันอยา ง
กวางขวางเกี่ยวกับธรรมชาติของมันจากมุมมองทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เวทีนี้ตั้งขอสังเกตวามีการมอง
โลกในแงดีมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ในฐานะรูปแบบใหมสําหรับการเติบโต
อยางยั่งยืนในประเทศแถบเอเชีย เศรษฐกิจหมุนเวียนเปนหนึ่งในผลิตภัณฑที่นํากลับมาใชใหม ซอมแซม
หรือนํากลับมาใชใหม แทนที่จะทิ้งไปและในกรณีที่ของเสียจากกระบวนการหนึ่งกลายเปนปจจัยปอนเขา
สูกระบวนการอื่น สําหรับสวนใหญของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเอเชีย การสรางเสนทางสูการพัฒนาแบบ
ปฏิรูป ซึ่งทําลายการเติบโตจากการบริโภคทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ชวยสรางทุนและเปนภูมิประเทศใหม
๗๗. การมีอยูของกิจกรรมหมุนเวียนในประเทศเอเชียนั้นมี “จุดเขา” ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถทําใหรัฐบาล
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูมีบทบาทอื่น ๆ เพื่อสงเสริมรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เปนนวัตกรรม
เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถชวยสรางแรงผลักดันรอบ ๆ ชุดความคิดที่สามารถนําไปใชและปรับให
เหมาะกับหลายภาคสวนหรือเมือง
๗๘. ความตองการวัสดุนั้นลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการหมุนเวียนทรัพยากรที่นํากลับมาใชใหม
เมื่อสิ้นสุดการใชงานอยางมีประสิทธิผลและจากการลดหลั่นและเผาผลาญวัสดุอินทรีย เชน เศษอาหาร
มูลสัตว และขยะจากมนุษย ทุกวันนี้ประเทศจีนกําลังพยายามที่จะออกกฎหมายการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนโยบายอีกครั้ง โดยการปรับสมดุลการเติบโตใหสูงขึ้นในหวงโซคุณคาและ
มีการแจกจายทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนมากขึ้น นโยบายสามารถใหความชวยเหลือเพิ่มเติม
ในดานการศึกษาของผูบริโภคและนักลงทุนโดยใหคําแนะนําโดยรวม – ตัวอยางเชน การปรับเปลี่ยน
ระบบอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธใหม - ที่สามารถชวยการพยากรณทางการเงินและสราง
ความเชื่อมั่นในหมูนักการเงิน องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ไดจัดทํา
เครื่องมือสรางแบบจําลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อเพิ่มฐานหลักฐานและกําหนดผลกระทบของระดับ
นโยบายที่แตกตางกัน ควรทําใหการนําแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชในการวางแผน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไดงายขึ้น โดยรวมแลวเอเชียยังคงเปนตลาดที่นาดึงดูดสําหรับนักลงทุน
เนื่องจากมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงและมีการเติบโตโดยทั่วไป
๗๙. เวทียังไดกลาวถึงประเด็นที่วาการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตรไปสูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
สามารถนําเสนอประเทศในการจัดการกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในป ๒๕๗๓ และวาระระหวางประเทศ
และขอตกลงอื่น ๆ เชน New Urban Agenda, Paris Climate Agreement, Addis Ababa Action
วาระการประชุมและกรอบการทํางานของเซนไดเพื่อลดภัยพิบัติ
๘๐. เวทีพิจารณาเกี่ยวกับความจริงที่วารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีสวนรวมในวาระการประชุมเหลานี้
มากมาย: ใหโอกาสที่ทํากําไรไดจากการปรับกระบวนการผลิต ที่ลดการใชทรัพยากรมาก ในขณะที่เพิ่ม
การใชสินทรัพยที่มีอยูและสรางกระแสรายไดใหม เวทียังกลาวถึงวิธีการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเชิงเสนเปน
หมุนเวียนจะตองมีความพยายามรวมกัน โดยผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน อุตสาหกรรมสามารถมี
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๖สวนรวมในการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาความสามารถในการออกแบบหมุนเวียน เพื่อนําผลิตภัณฑ
กลับมาใช ใ หม แ ละการรี ไซเคิ ล รวมทั้ง ทําหนาที่ เปนผูกํา หนดแนวโนม ของรูปแบบธุร กิจนวัตกรรม
เศรษฐกิจหมุนเวียน ผูกําหนดนโยบายสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได โดยการสงเสริมการนําวัสดุ
กลับมาใชใหมและเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรใหสูงขึ้น โดยการทบทวนสิ่งจูงใจและการกําหนดนโยบายที่
เหมาะสมและการเขาถึงแหลงเงินทุน กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ก็มี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการปฏิบัติและสรางแรงกดดัน
ตอธุรกิจและรัฐบาลตางๆ ในแนวคิดของเศรษฐกิจหมุเนเวียน การจัดการขยะและมลพิษไมไดมีอยู
โดยการออกแบบผลิตภัณฑ และวัสดุถูกเก็บไวในการใชงานและระบบธรรมชาติจะถูกสรางใหม ดังนั้นจึง
เปนโอกาสที่จะเรงดําเนินการตามวาระในป ๒๐๓๐ แนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกกลาวถึงซ้ําๆ
วาเปนทางออกที่สําคัญในระหวางการสนทนา เศรษฐกิจหมุนเวียนถือเปนสัญญาโดยเฉพาะสําหรับการ
บรรลุ SDG หลายประการรวมถึง SDG 6 เรื่องของน้ํา SDG 8 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 11
ในเมืองที่ยั่งยืนและ SDG 12 เกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นและการขยาย
ขนาดการนําน้ําเสียกลับมาใชใหมอยางปลอดภัย สามารถรองรับการผลิตและโอกาสอื่น ๆ และสามารถ
ปดวงจรทรัพยากร เพื่อลดการสูญเสียน้ําซึ่งจะชวยในการบรรลุ SDG 6
๘๑. ความจําเปนที่จะตองเพิ่มขีดความสามารถใหกับเมืองของเราในการใชมาตรการ 3R และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งของกลยุทธการพัฒนาเมืองหรือแผนพัฒนาเมือง เปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ไดกําหนดตําแหนงที่สําคัญในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันการสกัดและการใชทรัพยากรธรรมชาติไมไดเปนเพียงความทาทายทางนิเวศวิทยา แตยังเปน
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม การใชทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะวัตถุดิบในหวงโซคุณคาทั้งหมด
ตั้งแตการสกัดจนถึงการทิ้ง นําไปสูการคุกคามดานสิ่งแวดลอม เชน การปลอยกาซเรือนกระจก GHG
มลพิษในรูปแบบตางๆ ทั้งอากาศ น้ํา และดิน ความเสี่ยงตอนิเวศวิทยา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เวทีไดพิจารณาแลววาการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้นเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับแนวคิด
ของ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งมีความโดดเดนวาเปนเปาหมายของนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในป
ที่ผานมา ประสิทธิภาพของทรัพยากรเปนกลยุทธเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่จะเปนไปไดโดยใช
ทรัพยากรที่นอยที่สุด การสงเสริมประสิทธิภาพของทรัพยากรมีจุดมุงหมายในการกํากับดูแลและเพิ่มการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการใชทรัพยากร
ทุติยภูมิ อุตสาหกรรมสามารถปรับปรุงความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไร
เนื่องจากตนทุนวัสดุเปนคาใชจายที่ใหญที่สุดสําหรับภาคการผลิต ขั้นตอนในการบรรลุเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนเปนสวนสําคัญของประสิทธิภาพของทรัพยากร อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของทรัพยากร
บนโลกไซเบอรครอบคลุมกลยุทธที่หลากหลายผานวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ สิ่งสําคัญคือตองเนน
วาของเสียหลังผูบริโภคเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญ
๘๒. เวทียังไดหารือถึงความจําเปนในการเสริมสรางความเขาใจเชิงลึกทางวิทยาศาสตรตอบทบาทของ 3R
และเศรษฐกิจหมุนเวียนในการปกปองระบบนิเวศของเมือง ซึ่งจะชวยเพิ่มความยืดหยุนของเมืองตางๆ
การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมทํ า ให เ กิ ด ความหนาแน น ของเมื อ ง ผลรวมของการกลายเป น เมื อ ง
อุตสาหกรรมและโลกาภิวัตนมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอการพัฒนาเมืองตางๆ ทั่วโลก บทบาทของเมือง
มีความสําคัญอยางตอเนื่องในวาทกรรมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน แตก็ยังไมชัดเจนวาผูมีสวนไดสวน
เสียมีปฏิสัมพันธอยางไรในการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมในเวทีเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งเนื่องจากความจริง
ที่วาระบบการบริโภคในเมืองไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ที่อยูนอกเขตเมือง เมืองสามารถมีบทบาท
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๗สําคัญในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยผานขอบังคับและสิ่งจูงใจ แตภาคเอกชนจําเปนตอง
รวมมือกันและสํารวจการผนึกกําลังขามภาคสวนที่จําเปน เพื่อใหบรรลุแบบจําลองวงกลม มีโอกาสอัน
ยิ่งใหญสําหรับความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการบรรลุเปาหมายที่อาจเปนไปไมไดสําหรับ
เมืองที่จะประสบความสําเร็จเพียงอยางเดียว เมืองกําลังฝงความคิดหมุนเวียนในกระบวนการจัดซื้อของ
พวกเขา ความรับผิดชอบในภาคเอกชนที่จะเกิดขึ้นกับรูปแบบธุรกิจใหมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
ยั่งยืนทางนิเวศวิทยา สิ่งนี้อาจสงผลใหเกิดสถานการณที่ผลิตภัณฑและบริการที่เปนวงกลมกลายเปน
มาตรฐานตลาดใหม โปรแกรมอุตสาหกรรมเมืองคูขนาน สามารถสงผลกระทบมากขึ้นในการสราง
วิสัยทัศนที่มีประสิทธิภาพดานทรัพยากรสําหรับเมือง
๘๓. เวทีพิจารณาวาในทางตรงกันขามกับเศรษฐกิจเชิงเสนที่ไมยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น สามารถมอง
ไดวาเปนทางออกที่เปนประโยชนตอทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหมซึ่งสงผลใหเกิดความตึงเครียด เงื่อนไขที่ไม
ปลอดภัย เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถชวยแกไขปญหาเหลานี้ได โดยการแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเมืองจากการใชทรัพยากร หลักการสําคัญของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ไดแก เพื่อรักษาและเพิ่มทุน
ธรรมชาติโดยการควบคุมหุนที่มีอยูอยาง จํากัด และการไหลเวียนของทรัพยากรหมุนเวียนที่มีความ
สมดุลเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของทรัพยากรโดยการออกแบบสําหรับการผลิตซ้ํา การปรับปรุง และรีไซเคิล
เพื่อใหวัสดุและสวนประกอบหมุนเวียนและเอื้อตอเศรษฐกิจ สงเสริมประสิทธิภาพของระบบ โดยการ
เปดเผยและออกแบบภายนอกที่เปนลบ
๘๔. 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนตัวเลือกนโยบายและมาตรการที่ดี สําหรับประเทศในเอเชียในการบรรลุ
ความรวมมือที่ดีขึ้นในความพยายามที่มีตอน้ําสะอาด ดินแดนที่สะอาด และอากาศที่สะอาด ความทา
ทายดานทรัพยากรมีความโดดเดนในเมืองที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
รวมถึงระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูการหมดของพลังงาน การเกิดน้ําทวม
ในเมือง การขาดการรีไซเคิลขยะ และการปลอยมลพิษและมลพิษทางอากาศ เวทีกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียนครอบคลุม
ถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ แตไมไดใหความสําคัญกับการหมุนเวียนของวัสดุและการมี
ปฏิสัมพันธของผูเกี่ยวของในหวงโซคุณคาในระบบการบริโภคการผลิต ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงให
แนวทางปฏิบัติเพื่อตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
๘๕. ระบบที่ใชอยูในปจจุบันของการจัดหาอาหาร น้ํา และพลังงาน การบําบัดของเสียเพื่อนําวัสดุกลับมาใช
ใหมนั้นไมยั่งยืน ผูกําหนดนโยบายและการตัดสินใจมีความกังวลวาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การใชที่ดินมากเกินไป การเพิ่มความไมเทาเทียม และความทาทายในเมืองอื่น ๆ ที่คุกคาม
ความมั่ น คงด า นอาหาร น้ํ า และพลั ง งานของเรา และสร า งแรงกดดั น ต อ เมื อ งในอนาคตทั่ ว โลก
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ความสําคัญของแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับการยอมรับบอยครั้งและ
ขณะนี้มีการเพิ่มการรับรูถึงการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันของทรัพยากรและระบบการจัดหาในบริบทของ
เมือง มันเปนโอกาสสําหรับ “นโยบายเชื่อมตอ” ที่จะรวมการวางแผนและการจัดการทรัพยากรไดดีขึ้น
ภายในและขามเขตเมืองและภาค
๘๖. เวทีไดกลาวถึงแนวโนมที่เกิดขึ้นใหมในการดําเนินนโยบาย 3R ทั่วประเทศในเอเชียและปจจัยที่ทําใหเกิด
ความเปนผูนําและความสําเร็จดังกลาว วิธีปฏิบัติดาน 3R ไดรับการพิสูจนแลววาสามารถดําเนินงานได
จริงและมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงกลยุทธการจัดการขยะในหลาย ๆ สวนของโลก กลยุทธการลด
ไดรับการพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพในเกาหลีและสิงคโปร ซึ่งการเกิดของเสียลดลงประมาณรอยละ
๒๒ และรอยละ ๑๐ ตามลําดับ เวทีไดพิจารณาถึงปจจัยเพื่อความสําเร็จ มีปจจัยสวนใหญที่ขับเคลื่อน
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๘ความสําเร็จของการนํา 3R ไปใช เหลานี้รวมถึงการขับเคลื่อนของมนุษย เศรษฐกิจ สถาบัน และ
สิ่งแวดลอม ปจจัยขับเคลื่อนของมนุษยเกี่ยวของกับปจจัยการเติบโตของประชากร ซึ่งสงผลใหเกิดการ
สรางขยะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การขับเคลื่อนของมนุษยยังรวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษยและความใสใจของ
มนุษยที่มีตอการปฏิบัติงานของ 3R จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเกิดการสรางขยะเพิ่มขึ้นโดย
ทางออม ซึ่งกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อใหมนุษยมีสุขภาพที่ดี การรับรูของมนุษยเปน
สิ่งจําเปน ดังนั้นในแงของการฝกฝน 3R ผูสนับสนุนพื้นฐานของคนจะสงผลใหเกิดการมีสวนรวมโดย
สมัครใจของภาครัฐและเอกชน โดยทั่วไปแลวการรับรูเพื่อใหมั่นใจวามลพิษที่เกิดขึ้นสามารถลดลงได
สิ่งนี้เห็นไดในสิงคโปร ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งการดําเนินงาน 3R นั้นสูง เนื่องจากมีสวนรวมในกิจกรรม 3R
สูง ดังนั้นปญหานี้จะตองไดรับการแกไขโดยการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบัติ 3R
ซึ่งทําไดผานการศึกษาและการรณรงคเพื่อสรางการรับรูจึงจะสรางการตอบสนองในเชิงบวกในการ
รวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรม 3R
๘๗. เวทีไดพิจารณาบทเรียนที่สําคัญ ซึ่งมาจากกระบวนการ G-STIC โครงการผูนําอุตสาหกรรมสีเขียวของ
ออสเตรเลียใต อุตสาหกรรมสังคมรีไซเคิลของญี่ปุน และสังคมทรัพยากรหมุนเวียนสาธารณรัฐเกาหลี
สําหรับเอเชียแปซิฟกเพื่อความกาวหนาในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ (อุตสาหกรรม 4.0) หมายถึง
ชุดของกระบวนการทํางานอัตโนมัติที่หลากหลายและซับซอนที่กําลังถูกใชในอุตสาหกรรม เวทีเห็นพอง
วา อุตสาหกรรม 4.0 มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการเปลี่ยนผานจากแบบเสนตรงเปนแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน จุดเริ่มตนที่สําคัญในการสงตอ ของทั้งสองเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็วและดานธุรกิจ คือ
การใชทรัพยากรและการจัดการของเสียผานการลดของเสีย การแปรรูปและการผลิตวัตถุดิบสามารถใช
เทคโนโลยี 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีเดียวกันสามารถใชสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปลี่ยนขยะใหเปนวัตถุดิบใหมและปดวงจรวัสดุ การเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่สําคัญในระดับธุรกิจและระดับทองถิ่นระดับชาติและระดับสากลเปนสิ่งจําเปน ซึ่งรวมถึง
การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในระดับระหวางภูมิภาคและระหวางทวีป การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และกิจกรรมทางธุรกิจโดยมีบทบาทที่สําคัญดานสิ่งแวดลอม นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และการเปลี่ยนจากของเสียเปนการจัดการวัสดุเพื่อการหมุนเวียน เวทีไดยอมรับวาเปนการ
ยากที่จะบรรลุเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยปราศจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ และเราไมสามารถมี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เปนประโยชนตอสังคมและยั่งยืนโดยไมพิจารณาเศรษฐกิจหมุนเวียน
๘๘. เวทียังไดหารือเกี่ยวกับบทบาทของผูนํา / ผูประกอบการรุนเยาวในดานนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน
และรูปแบบธุรกิจใหม ๆ รวมถึงการกําหนดบทบาทของรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลระดับประเทศในเรื่อง
นี้ การสรางขีดความสามารถในการเปนผูนําในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสําคัญสูงสุดในการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อสงเสริมนวัตกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
และรูปแบบธุร กิจใหม รัฐบาลทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
ผูประกอบการและผูเริ่มธุรกิจในประเทศ โดยการใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกใหกับผูเริ่มตน
ตลอดวงจรชีวิต การสนับสนุนนวัตกรรมและผูประกอบการ รัฐบาลแหงชาติและทองถิ่นพรอมกับสถาบัน
ที่สงเสริมนโยบายการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่แข็งแกรงในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมีบทบาท
สําคัญอยางมาก พวกเขาปรับทิศทางทุนทางสังคมเพื่อลงทุนในโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนในรูปแบบ
ต า ง ๆ เช น การวางแผนเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น การลงทุ น ภาครั ฐ นโยบายอุ ต สาหกรรมและการใช
ประโยชนจากราคา รัฐบาลในทุกระดับอาจอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมในเมือง
ของตนและวิเคราะหนโยบายปจจุบันของเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศของตน
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๒๙๘๙. ทั้งหมดนี้จะตองใชวิธี ๓๖๐ องศา โดยการจัดตั้งสวนวิจัยและศูนย Startups ทั่วประเทศ โดยการสราง
เครือขายที่แข็งแกรงของสถาบันการศึกษาและหนวยงานอุตสาหกรรม ความสําคัญเทาเทียมกัน คือ การสราง
กองทุนในระดับชาติและระดับภูมิภาคดวยความชวยเหลือของผูบริจาคและสถาบันการเงินระดับโลก
และระดับภูมิภาค เพื่อชวยให startups เขาถึงการระดมทุน ความคิดริเริ่มคือความพยายามในการสราง
ระบบนิเวศที่ startups สามารถคิดคนและสรางความเปนเลิศโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ ผานกลไก เชน การรับรู
ออนไลนของ startups
๙๐. เศรษฐกิจหมุนเวียนเปนรูปแบบใหมของสัณฐานวิทยาอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ซึ่งมีแนวคิดหลัก การมุงเนน
ไปที่ ค วามสั ม พั น ธ ก ารพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย เช น การวางแผนแบบบู ร ณาการ และการป อ งกั น ที่ มี
ประสิทธิภาพ และเทาเทียมกัน ปริมาณทั้งหมด และโครงสรางและยุคปจจุบันและอนาคต ระบบที่โดด
เดนดวยนวัตกรรมการเปดกวาง การบูรณาการ การรวมตัวกัน และความยั่งยืน การพัฒนาความกาวหนา
ทางสังคมและอารยธรรมนิเวศวิทยา ความตองการโดยรวมในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในประเทศและในเอเชีย คือ การสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของ 3R (การลด การรีไซเคิล และ
การนํากลับมาใชใหม) การผลักดันวัฒนธรรมการประหยัดทรัพยากร และการประหยัดพลังงานในสังคม
ทั้งหมด การพัฒนาที่สําคัญจึงเริ่มดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในทองถิ่น ควรมีแผนบูรณาการ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ครอบคลุมทุกดานและทุกจุดยุทธศาสตรของสังคม เพื่อสงเสริม
การพัฒนาอยางเต็มรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน
๙๑. ความแตกตางของภูมิภาค เราจําเปนตองสรางการแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเรียนรูจากกันและกัน
การเจรจาระหวางประเทศเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหแนใจวาเศรษฐกิจหมุนเวียนไมไดสรางกลุมของเศรษฐกิจ
แบบปดในทองถิ่น แตจะกลายเปนระบบระดับโลกของเศรษฐกิจตาง ๆ ที่รวมมือกัน
๙๒. เพื่อความกาวหนาของเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมทั้งแนวนอน (ระหวางกระทรวง
และหนวยงานตาง ๆ เชน - สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง โยธาธิการ การเกษตร เหมืองแร
การทองเที่ยว ฯลฯ) และความรวมมือแนวดิ่ง รัฐบาลแหงชาติเพื่อกําหนดนโยบายและโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดระดับจากสวนกลางสูระดับทองถิ่นอันเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการพัฒนา
เมืองที่ยั่งยืน
๙๓. เวทีพิจารณาวาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนและ 3R การมีสวนรวมของผูคนเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่ง ในอินเดียมีการดําเนินโครงการ “พันธกิจอินเดียสะอาด” ตามพันธะสัญญาใน การประกาศ
ปฏิญญาอินดอร 3R เมื่อป ๒๕๖๑
การรายงานสรุปการประชุมลวงหนาและการประชุมคูข นาน
๙๔. การประชุมนานาชาติเรื่องการจัดการขยะอยางยั่งยืนครั้งที่ ๘ (IconSWM) เปนการประชุมลวงหนาอยาง
เปนทางการของการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R ของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิ ฟ ก ครั้ ง ที่ ๙ จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย Acharya
Nagarjuna (ANU), Guntur รัฐ Andhra Pradesh สาธารณรัฐอินเดีย มีการประชุม ๒ วัน ตามมาดวย
การเยี่ยมชมโรงงานบําบัดขยะชีวภาพทางการแพทย โรงหมักปุย โรงงานบําบัดน้ําเสีย และโรงงาน
รีไซเคิลขยะเศษสิ่งกอสรางและการรื้อถอน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ IconSWM ครั้งที่ ๘
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยสูเศรษฐกิจหมุนเวียน สูความรวมมือดานการวิจัย
ระหวางมหาวิทยาลัยในอินเดียและมหาวิทยาลัยตางประเทศ ในดานการจัดการขยะ นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดนิทรรศการจากสถาบันวิจัยทั้งจากอินเดียและญี่ปุน มีผูเขารวมประชุมจาก ๒๒ ประเทศ ทั้งหมด
มีสวนรวมในการประชุมและนิทรรศการ รวมทั้งองคกรตาง ๆ เชน UNCRD, UNIDO, UNEP และคณะ
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๐ผูแทนสหภาพยุโรป มีการประชุมแบบอภิปรายแบบเต็มคณะ ๕ คณะ และการนําเสนอขอมูลวิชาการ
๓๗ เรื่อง นําเสนอผานการตีพิมพ จํานวน ๒๒๐ เรื่อง และโปสเตอร จํานวน ๗๐ เรื่อง
๙๕. ในการประชุมแบบอภิปรายแบบเต็มคณะที่ ๑ ของ IconSWM ครั้งที่ ๘ ดําเนินรายการโดย Mr. C.R.C
Mohanty และ Prof. Sadhan K Ghosh บรรยายสถานะของการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในอินเดีย กฎหมายใหมของรัฐบาลอินเดีย ในป ๒๕๕๙ และใหความสําคัญกับรูปแบบธุรกิจเพื่อการ
จัดการขยะในประเทศกําลังพัฒนา มีการนําเสนอเกี่ยวกับการศึกษา การรีไซเคิลฟอสฟอรัสจากแหลง
ตาง ๆ เช น ตะกรั นเหล็ ก กากตะกอนน้ํ าเสีย เพื่ อ ใช เป นสารอาหารสํ า หรั บดิ น ในการประชุม แบบ
อภิปรายแบบเต็มคณะที่ ๒ เปนการนําเสนอการหมุนเวียนทรัพยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการจัดการขยะ
๙๖. ในการประชุม แบบอภิ ปรายแบบเต็ มคณะที่ ๓ เปนการอภิ ปรายเกี่ยวกับการนํากลับคืนทรัพยากร
แนวปฏิบัติสีเขียว และตัวอยางที่ประสบความสํ าเร็จจากประเทศที่พัฒนาแลว ในการประชุ มแบบ
อภิปรายแบบเต็มคณะที่ ๔ บุคคลสําคัญพูดถึงความสําคัญของแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการ
และบําบัดของเสียที่ติดไฟไดและประเด็นการจัดการขยะพลาสติก ในการประชุมแบบอภิปรายแบบเต็ม
คณะที่ ๕ มีประเด็นสําคัญ เชน ขยะพลาสติกทางทะเลและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ผลลัพธที่
สําคัญของ IconSWM-2018 ครั้งที่ ๘ รวมถึง (๑)
๑๐ โครงการความรวมมือการวิจัยระหวาง
มหาวิทยาลัยตางประเทศและมหาวิทยาลัย AP (๒) การเริ่มตน MoU ของมหาวิทยาลัยอินเดีย ๓ แหง
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศและ (๓)
สมาคมการจัดการขยะ อากาศ และน้ําระหวางประเทศ
(ISWMAW) และ IconSWM ตกลงที่จะใหคําปรึกษากับสองโครงการในการจัดการขยะ ในรัฐอานธร
ประเทศ คณะกรรมการจัดงานของ IconSWM ประกาศในที่สุดวา IconSWM-CE ครั้งที่ ๙ จะจัดขึ้น
ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Kalinga
(KIIT),
Bhubaneswar, Odisha, สาธาณรัฐอินเดีย
๙๗. การประชุมนานาชาติ 3R ทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับวัฏจักรวัสดุและการจัดการของเสีย (3RINCs) กอตั้ง
ขึ้นในป ๒๕๕๗ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาลาสุดเกี่ยวกับวัฏจักรวัสดุและการจัดการของเสียใน
ประเทศแถบเอเชีย 3RINC จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
มีผูเขารวมประชุมมากกวา ๓๐๐ คนจาก ๑๗ ประเทศ ในการประชุมเชิงเทคนิคมีการนําเสนอผลงาน
ปากเปลา ๑๐๐ รายการและการนําเสนอโปสเตอร ๔๐ ครั้ง รวมถึงผูแสดงนิทรรศการ ๑๘ ราย วิทยากร
คนสําคัญกลาวถึงขอมูลลาสุดและทิศทางในอนาคตของการจัดการขยะและวัฏจักรวัสดุในประเทศไทย
เกาหลี และญี่ปุน เพื่อจัดการกับความทาทายของการจัดการขยะมูลฝอยและการผลิตพลังงานทดแทน
เรื่องการแปรรูปขยะเปนพลังงาน (WtE) การหารือในรายละเอียดกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงรัฐบาล
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในเอเชีย มีขอสังเกตวาการพัฒนาและการดําเนินโครงการ WtE
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางเทคนิค การเงิน และทางสังคมเปนหลัก เวทีไดกลาววาการจัดการของ
เสียจากภัยพิบัติ (DWM) ไดรับการปฏิบัติเสมือนเปน “การกวาดลางเศษขยะ” หลังจากเหตุการณภัย
พิบัติ ความพรอม มีความจําเปนในการจัดการ DWM ภายใตโครงสรางการกํากับดูแลที่มีอยู ทั้งในความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติและระบบการจัดการของเสีย ความสําคัญเทาเทียมกันคือความตองการความรูสึกใน
การเสริมสรางเครือขายระหวางประเทศและภูมิภาคใน DWM โดยใชทรัพยากรและประสบการณใน
ทองถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น เชน เนปาล อินโดนีเซีย และประเทศในภูมิภาคแปซิฟก
๙๘. การประชุมไดกลาวถึงความทาทายและโอกาสในการพัฒนาตัวชี้วัดนโยบาย 3R เพื่อติดตามความคืบหนา
ของนโยบาย 3R และแบงปนความทาทายในทางปฏิบัติที่ประเทศหมูเกาะแปซิฟกตองเผชิญเพื่อพัฒนา
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๑ตัวชี้วัดนโยบายยอย 3R
ในภูมิภาค เนื่องจากขอมูลไมเพียงพอและขาดความมั่นคง คําแนะนํา
ใหจัดลําดับความสําคัญสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ เชน ไมโครพลาสติก การสูญเสียอาหาร การ
กอสรางและการทําลายของเสีย การพัฒนาแนวทางสําหรับการจัดการขยะโดยความรวมมือกับ “IGES
Centre รวมมือกับ UNEP เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (CCET)” ไดดําเนินการเพื่อรับรูสถานการณ
ปจจุบันของการจัดการขยะที่ประสบในประเทศกําลังพัฒนา
๙๙. การประชุมคูขนานของการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R ของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก ครั้งที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อใหรัฐบาลและผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาเพื่อ
ทบทวนรางรายงานฉบับแรกเกี่ยวกับสถานะของขยะพลาสติกในเอเชียและแปซิฟก – ประเด็นความทา
ทายและโอกาสของเศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งอยูในระหวางการเตรียมการภายใตสถานะระยะที่ ๒ ของ
3Rs ในเอเชียและแปซิฟก การใหคําปรึกษาไดพิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ ของรายงานฉบับราง
ไดแก วัฏจักรวัสดุของพลาสติก สถานะของขยะพลาสติก มลพิษพลาสติก และผลกระทบการริเริ่ม
นโยบายที่สําคัญและการตอบสนองและการกาวไปขางหนา
๑๐๐. ขอความสําคัญซึ่งเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานะของขยะพลาสติกในเอเชียและภูมิภาค
แปซิฟก คือการรับรูในปญหาทั่วไปที่เกี่ยวของกับมลภาวะพลาสติกที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศทางบก
ทางน้ํา และทางทะเล เศรษฐกิจ - สังคมและการดํารงชีวิต บริการดานทุนธรรมชาติและระบบนิเวศ
ในภูมิภาค ที่ประชุมยังไดเสนอการแกไขปญหาโดยใชวิธี 3R และหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยการจัดการกับปญหาและความทาทายในหวงโซมูลคาพลาสติก โดยบังคับใชและดําเนินการกลยุทธ
การผลิต การบริโภค นโยบายและกฎระเบียบ กรอบการทํางานที่มีมาตรฐานที่สม่ําเสมอและกลมกลืน
(กระบวนการผลิตภัณฑและการรีไซเคิล) ทั่วทั้งภูมิภาค สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไดดวยการระบุชองวางของ
ขอมูล (นโยบายระเบียบขอบังคับเทคโนโลยีสถาบัน & พฤติกรรม) เพื่อสรางพื้นฐาน (เมืองระดับชาติ
และภูมิภาค) เพื่อออกแบบและดําเนินนโยบายระยะสั้นและระยะยาวการกํากับดูแลเทคโนโลยีและ
การแทรกแซงสถาบัน เปลี่ยนพฤติกรรมการสรางขยะพลาสติกและการจัดการขยะในภูมิภาค ประเทศ
ตาง ๆ ตกลงที่จะรวมมือกันในทุกระดับเพื่อแกไขปญหามลพิษพลาสติกเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไวภายใต SDG 12 (การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) SDG 14 (ชีวิตใตน้ํา) SDG 6, 11 และ 15
๑๐๑. การประชุมขององคกรพัฒนาเอกชน การสรางไลฟสไตลที่ยั่งยืนและชุมชนที่ยั่งยืนผาน 3Rs เพื่อให
บรรลุ SDG มี ๘ องคกรจาก ๖ ประเทศรวมตัวกันเพื่อแบงปนประสบการณและความรู พวกเขามุงเนน
ไปที่เปาหมายระดับโลกในการลดขยะพลาสติกในมหาสมุทร และลดและรีไซเคิลขยะอาหารผาน
กิจกรรมที่ใชประโยชนจากลักษณะของภูมิภาค “การหมุนเวียนในภูมิภาคและนิเวศวิทยา” ไดถูกจัดตั้ง
ขึ้น
๑๐๒. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเปดนิทรรศการ
นานาชาติดาน 3R ซึ่งมีตัวแทนภาคเอกชน และภาคธุรกิจ จํานวนหนึ่งไดจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยี
และอุปกรณที่ทันสมัยเกี่ยวของกับ 3R และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานขั้นตอไป
๑๐๓. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกยังคงเปนภูมิภาคโลกที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจมากที่สุดและกําลังประสบกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงการกลายเปนเมืองอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการ
เพิ่มการใชทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดขยะและการปลอยมลพิษเพิ่มเติม อยางไรก็ตามภูมิภาคกําลัง
เผชิญกับความทาทายที่สําคัญเนื่องจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติการสะสมของเสียมลพิษในเมือง
และภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการ
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๒ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อเพิ่มความยืดหยุนทางเศรษฐกิจและความเจริญรุงเรือง นโยบายระหวาง
ประเทศและชุมชนมุงสูวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ SDGs ระเบียบวาระใหมของเมือง ขอตกลง
ภูมิอากาศในปารีส แอ็คชั่นแอดดิสอาบาบา วาระการดําเนินงานของแอดดิสอาบาบา เอกสารของ
ไนโรบีและกรอบเซนไดสําหรับการลดภัยพิบัติ วัตถุประสงคดานสังคมและสิ่งแวดลอม มีความตองการ
เพิ่มขึ้นสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเพื่อบูรณาการวัตถุประสงคนโยบายและโปรแกรมการ
พัฒนาอยางยั่งยืนรวมถึง 3R ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในแผนพัฒนาประเทศ โดยอาจกําหนดเปนวาระนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคในอนาคต
๑๐๔. ความสําเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟก เพื่อให
บรรลุเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนในป ค.ศ. ๒๐๓๐ จะขึ้นอยูกับระดับความยั่งยืนของการผลิต
และรูปแบบการบริโภคในอนาคตของประเทศในเอเชียและแปซิฟก ในวันนี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกใช
ทรัพยากรธรรมชาติประมาณครึ่งหนึ่งทั่วโลกดวยปริมาณของเสียและการปลอยมลพิษที่เทากัน แตมี
ผลผลิตเพียงหนึ่งในสามของ GDP โลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มแรงกดดันดานสิ่งแวดลอมกําลัง
ทําลายความเปนไปไดทางเศรษฐกิจและความเปนอยูของมนุษย และเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ภูมิภาคก็ยังมีโอกาสที่จะลงทุนดานเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติใหมที่สามารถ
ฟนฟูอุตสาหกรรมที่มีอยูและสรางอุตสาหกรรมใหม สรงโอกาสการจางงานที่จะชวยใหเศรษฐกิจของ
เอเชียและแปซิฟกมีการแขงขันมากขึ้น ลดคาใชจาย และบรรลุการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
เวทีระดับภูมิภาค 3R ระบุวาการสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและสังคม จะตองมีระบบ
นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม นโยบายและการปฏิบัติที่จริงจัง รวมทั้งความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจในเอเชียแปซิฟกและสนับสนุนความพยายามในการสนับสนุน SMEs ใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน เทคโนโลยี นโยบายและการปฏิบัติดังกลาว จะชวยใหเกิดการประเมิน
คาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายใหมมีความจําเปนในการดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอมและสังคมภายนอกของกระบวนการผลิตและการบริโภค
๑๐๕. ดวยการดําเนินการตามเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช ท รัพ ยากร การปฏิ บัติ ท างเศรษฐกิ จหมุน เวี ยนของ
ประเทศและเมืองสามารถเริ่มดําเนินการบนเสนทางการเติบโตของเมืองคารบอนต่ําและสีเขียว รวมถึง
การตระหนักถึงโครงสรางพื้นฐานเชิงนิเวศ การออกแบบและวางผังเมือง อาคาร
การขนสง
การเคลื่อนไหว อาหาร พลังงาน น้ําและของเสีย การเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะใหโอกาสที่สําคัญสําหรับธุรกิจสีเขียวและโอกาส
การจางงานสีเขียว การมีสวนรวมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมการเงิน รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจะขึ้นอยูกับกรอบนโยบายและสิ่งจูงใจที่ออกแบบมาอยางดี ซึ่งจะขยายฐานความรู
ความเชี่ยวชาญทักษะทางเทคนิคและบริการที่จําเปนเพื่อเปดใชงานเพื่อการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน
ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จํ า นวนผลประโยชน ข องการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นนั้ น
มีความสําคัญและจะไดรับการสนับสนุนจากนโยบายและโครงการของรัฐบาลรวมถึงการตัดสินใจทาง
การเงิน
๑๐๖. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะไดรับประโยชนจากแนวคิอหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะชวยให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสรางสมดุลระหวางการผลิตและการบริโภค นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต ดวยการดําเนินการตามพารามิเตอรตางๆ ของ SEP
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๓และเศรษฐกิจหมุนเวียน สวนหนึ่งของ SDGs สามารถทําไดเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม สิ่งนี้จะชวยสงเสริมความเปนอยูที่ดีของมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเสริมสราง
ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียน SDGs และเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็น
ที่เกี่ยวของกับความคิด สถาบัน และผูเกี่ยวของตองไดรับการระบุและแกไข ผูกําหนดนโยบายตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูป
๑๐๗. ภูมิภาคจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรผานเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
อนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตและเปนสิ่งสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทองถิ่น สําหรับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่ยั่งยืน โอกาสที่มีอยูมากมายสําหรับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การดึงดูดทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ในระยะยาว และกลยุท ธการพัฒนาเศรษฐกิจ ของรัฐ บาลบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียนและประสิทธิภาพของทรัพยากรจะดีกวาธุรกิจตามปกติในแงของ
ผลลัพธทางเศรษฐกิจและการจางงานและความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
๑๐๘. นโยบาย กฎระเบียบ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสถาบัน & พฤติกรรม จําเปนจะตองเปลี่ยน
พฤติกรรมการสรางขยะพลาสติกและการจัดการขยะในภูมิภาค รัฐบาลแหงชาติและทองถิ่นพรอมกับ
สถาบันที่สงเสริมนโยบายการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่แข็งแกรงในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
มีบทบาทสําคัญอยางมาก การสรางขีดความสามารถในการเปนผูนําในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
มีความสําคัญสูงสุดในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ธนาคารระดับชาติและระดับภูมิภาค
จําเปนตองใชความคิดริเริ่มที่จําเปนในการจัดหาเงินทุนสําหรับ บริษัท และอุตสาหกรรมที่เริ่มตนขึ้น 3R
๑๐๙. ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่อง การจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินการตามนโยบาย 3R รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจะมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการลดปริมาณของเสียทั้งหมด และของเสียอันตราย ฯลฯ ในสภาพแวดลอม
ที่อยูอาศัยและระบบนิเวศตามธรรมชาติและในการบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเชิงลบ ในการ
เคลื่อนยายสูสังคมที่มีขยะเปนศูนย ประเทศตองสํารวจแหลงเงินทุนใหมเพื่อการพัฒนาทางการเงิน สิ่ง
อํ า นวยความสะดวกในการรวบรวมและการแปรรู ป สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกการกู คื น ทรั พ ยากร
อุตสาหกรรมรีไซเคิล เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สวนวิทยาศาสตร ฯลฯ เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญและการมีสวนรวมอยางแข็งขันของประชาชน
๑๑๐. ในการบรรลุสังคมที่ครอบคลุม มีความยืดหยุนและยั่งยืน เวที 3R ระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟก
ควรจัดทํารูปแบบ กลยุทธ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในพื้นที่ 3R รวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อจัดการกับปญหาใหมและที่เกิดขึ้นใหม การจัดการของเสีย
๑๑๑. ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก UNESCAP และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงเสริมความรวมมือที่แข็งแกรง
ระหวางความคิดริเริ่มตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน การใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพของ 3R และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ องคกร UNESCAP, UNCRD, UNEP, UNIDO
รวมถึงสํานักงานระดับภูมิภาคของหนวยงานสหประชาชาติอื่น ๆ หนวยงานดานเงินทุนและโครงการ
ต า งๆจํ า เป น ต อ งร ว มมื อ กั น ทํ า งานอย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ให แ น ใ จว า ผลลั พ ธ แ ละคํ า แนะนํ า ของงาน
ที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง งานวิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพและ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม การประชุ ม มี ก าร
ประสานงานตรงกัน และสงเสริมซึ่งกันและกัน
๑๑๒. มีศักยภาพมหาศาลที่จะยกระดับทุนมนุษยที่เติบโตอยางรวดเร็วของเอเชียและแปซิฟก ไปสูเสนทาง
การพัฒนาระดับภูมิภาคของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองอยางยั่งยืน เพื่อลดความไมเทาเทียมกัน
เพิ่มมาตรฐานการครองชีพ สรางอุตสาหกรรมและการจางงานใหม ความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ
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-๓๔ผานเศรษฐกิจหมุนเวียน นี่จะเปนการจายเงินปนผลสามเทาของความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงและ
การเชื่อมโยงทางสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม การขับเคลื่อนเอเชียและแปซิฟกไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจะไมเกิดขึ้นเอง แตจะตองอาศัยความรวมมือรวมกันของชุมชน นโยบายชุมชน ธุรกิจและ
ประชาชนในเอเชียและแปซิฟกเพื่อเริ่มตนเสนทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
๑๑๓. การจัดโปรแกรมการพัฒนาของอาเซียน SACEP และองคกรระหวางรัฐบาลในระดับอนุภูมิภาคอื่น ๆ
โดยมีเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดความสมบูรณแบบระหวางวิสัยทัศนและวัตถุประสงค
ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จในระดั บภูมิภาคและระดับชาติและในป ๒๕๗๓ การพัฒนาของภูมิภาค
การเสริมสรางหลักฐานทางวิทยาศาสตร สําหรับการตัดสินใจผานโครงการวิจัยระดับภูมิภาคที่รวมมือ
กันจะชวยสงเสริมผลลัพธที่ยั่งยืน
๑๑๔. การเชื่อมโยงกันของนโยบาย หมายถึง การจัดตําแหนงของนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม ที่ควรไดรับการแกไขควบคูไปกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะ
บูรณาการและมีความสมดุลโดยการสงเสริมและงานที่ดี โลกของการทํางานสามารถมีสวนรวมในการใช
ทรั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งเป น ระบบ
เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมในทุกระดับ โลกของการทํางานสามารถมีสวนรวมในความพยายามของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เนื่องจากการสรางและรักษางานที่เหมาะสมและสงเสริมความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอมนั้นแยกกันไมออก ในฐานะที่ ILO ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปในป ๒๕๖๒ แนวทางการ
เปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตอสิ่งแวดลอมไดดําเนินการตามคําสั่งดานความยุติธรรมทางสังคมเพื่อให
คําแนะนําดานนโยบาย และการแกปญหาเชิงปฏิบัติ เพื่อโอกาสในการทํางานเศรษฐกิจหมุนเวียน
สามารถนําพาประเทศตางๆ รวมกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
และการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรม
๑๑๕. การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียแปซิฟก จะตองมีการแทรกแซงทางเทคโนโลยีอยางมาก รวมถึง
การประยุกตใชเทคโนโลยีระดับแนวหนา เชน IOT การพิมพแบบ ๓ มิติ, อุตสาหกรรม 4.0 หุนยนต
นาโนเทคโนโลยี เคมีสีเขียว การโตตอบระหวางเครื่องจักรและคลาวดคอมโพสิต ในเรื่องนี้ภูมิภาค
เอเชียแปซิ ฟกจําเป นตองก าวไปข างหน าอยางต อเนื่องในการสร างความรวมมือระหวา งประเทศ
ดานนโยบายวิทยาศาสตร นโยบายธุรกิจที่แข็งแกรงในประเด็นของทรัพยากรและการจัดการของเสีย
พิธีปดการประชุม
๑๑๖. คณะผูแทนของสหพันธรัฐรัสเซียไดประกาศแสดงความตั้งใจที่จะเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๑๐ ในป ๒๕๖๓ (ค.ศ.
๒๐๒๐)
๑๑๗. Mr. Kazushige Endo ผูอํานวยการ UNCRD แสดงความขอบคุณตอรัฐบาลไทยสําหรับการตอนรับ
ที่อบอุนและการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ครั้งที่ ๙ โดยมีแนวคิดหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน 3R เพื่อกาว
ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีการอภิปรายแบบเต็มคณะทั้งหมด ๗ คณะ การประชุมกลุมยอย ๔
หอง พิธีลงนามในปฏิญญาอินดอร 3R กิจกรรมคูขนานและนิทรรศการนานาชาติ 3R เขากลาววาเวที
การประชุมครอบคลุมหัวขอตาง ๆ เชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจหมุนเวียนของการจัดการขยะ
พลาสติก เทคนิคการจัดการขยะ 3R หลากหลายแบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย SDG โดยขอบคุณผูแทนรัฐบาล ที่ประกาศปฏิญญา 3R กรุงเทพ วาดวยการปองกัน
มลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน เขายังขอบคุณทีมงานฝายเลขาฯ
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ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๕จัดประชุม ซึ่งทํางานอยางหนักเพื่อสรุปบทสรุปของประธาน (Chair’s Summary) เขาแสดงความ
ขอบคุณตอรัฐบาลไทย รัฐบาลระดับชาติ และเมือง องคกรระหวางประเทศพันธมิตร เพื่อการพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ทําใหเวทีการประชุม 3R ครั้งที่ ๙ ในกรุงเทพฯ ประสบ
ความสําเร็จอยางยิ่งใหญ
๑๑๘. Mr. Yasuo Takahashi รองรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมประเทศญี่ปุน ไดเนนย้ําถึงความคาดหวังของเขา
ในการพัฒนาเวทีนี้ เพื่อใหสามารถแบงปนขอมูลไดมากขึ้น ไมเพียงแตในกิจกรรม 3R เทานั้น แตยัง
รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับการเปลี่ยนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และแสดงความขอบคุณตอ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประเทศไทย สําหรับการตอนรับที่อบอุนและการจัดงานทั้งหมด
๑๑๙. ในคํากลาวปดการประชุม พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประเทศไทย ไดขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกคนที่ทําใหเวทีการประชุม 3R ครั้งที่ ๙
ประสบความสําเร็จอยางมาก ดวยการอภิปรายที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ
หมุนเวียน นอกจากนี้เขายังไดกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะพลาสติกและเศษ
พลาสติกในทะเล และการเคลื่อนยายของเสียและของเสียอันตรายขามพรมแดน ผลิตภัณฑพลาสติก
และของเสียอื่นๆ ที่มีการหารือในเวทีนี้ นอกจากนี้ยังมีการระบุกลไกที่สําคัญในการบรรลุการพัฒนา
อยางยั่งยืนและ SDGs โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
แนวคิด 3R เขาแสดงความมั่นใจวาความรูและประสบการณที่มีรวมกันในเวทีนี้ จะมีคาในการระบุ
นโยบายและการริเริ่มเพื่อเสริมสรางการดําเนินงาน 3R ในประเทศตาง ๆ รวมถึงการเสริมสรางความ
รวมมือระดับภูมิภาค เขาหวังวาคําแนะนําและขอเสนอแนะที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากเวทีจะเปนปจจัย
สําคัญในการประชุมระดับสูงครั้งตอไป และกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และได
แสดงความชื่นชมอยางสูงตอผูกลาวสุนทรพจนระดับชาติและระดับทองถิ่น ผูรวมอภิปราย นักวิจัย
ผู แ ทนองค ก รเอกชน และภาคเอกชน สํ า หรั บ การแบ ง ป น ความรู ที่ มี คุ ณ ค า ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก และ
ประสบการณใน 3R
และประกาศปดการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ อยางเปนทางการ
ภาคผนวก ๑
ปฏิญญา 3R กรุงเทพวาดวยการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน
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-๓๖ภาคผนวก ๑
ปฏิญญา 3R กรุงเทพวาดวยการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปฏิญญา 3R กรุงเทพ 1
วาดวยการ
ปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใชหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน
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คํานํา

วาระของการพัฒนาที่ยั่งยืนป ค.ศ. 2030 และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ที่ไดรับการรับรองโดยประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ประกอบดวย
แผนปฏิบัติการสําหรับผูคนในโลก และความเจริญรุงเรืองที่สะทอนถึงความมุงมั่นของทุกประเทศที่จะเปลี่ยน
โลกสูเสนทางที่ยั่งยืนและยืดหยุน ประเทศสมาชิกไดเรียกรองใหมีการใชรูปแบบการบริโภคและการผลิต การ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนป ค.ศ. 2030 และ SDGs ไมเพียงแตเรียกรองใหมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค แตยังมีกรอบนโยบายที่สําคัญในการดําเนินการตามมาตรการ 3R
(การลดการใชซ้ําการรีไซเคิล) และมาตรการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีการเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วที่สุดในโลก
ถึงแมวาการเพิ่มขนาดและการพัฒนาอุตสาหกรรมเมือง รวมทั้งการเพิ่มการผลิตและการบริโภคอยางรวดเร็ว
จะทําใหประชาชนหลายลานคนหลุดพนจากความยากจน แตขณะเดียวกันก็เปนความทาทายสําหรับประเทศ
ตางๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากปญหาของเสียประเภทตาง ๆ
ที่เพิ่มขึ้นและแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมอยางแพรหลาย การจัดการขยะของประเทศในเอเชียและแปซิฟกตอง
เผชิญกับปญหาการจัดการขยะที่ซับซอนมากขึ้น ไดแก ขยะอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะพลาสติกใน
ทะเลขยะจากการกอสรางและการรื้อถอน ของเสียจากสารเคมีซึ่งเปนมิติที่สําคัญในการพิจารณาแกไขปญหา
เพื่อสรางความยั่งยืนของภูมิภาค
นโยบายและวิทยาการในภูมิภาคจึงตองตระหนักถึงความสมดุลของการใชทรัพยากรอยางคุมคา ของเสีย
และมลพิษที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเปนความทาทายที่ยิ่งใหญและเปนขอจํากัดที่
สําคัญตอการเติบโตในอนาคต รวมทั้งการใชวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑสําหรับการดํารงชีพชีพที่หันมาใช
พลาสติกเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนความทาทายที่สําคัญมากโดยเฉพาะปญหาขยะพลาสติกในทะเลและสิ่งแวดลอม
ขยะพลาสติกเหลานี้จะกลายเปนไมโครพลาสติกที่ตกคางในแหลงน้ํา แมน้ํา มหาสมุทรมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศ สัตวน้ําการประมงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งสุขภาพของมนุษยและหวงโซอาหาร
ปจจุบัน ผลิตภัณฑพลาสติกถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น ผลิตภัณฑแทบทุกชนิดทํามาจาก
พลาสติก ไดแก บรรจุภัณฑเสื้อผา ภาชนะบรรจุ ขวดน้ําดื่ม ชิ้นสวนยานยนต และยางรถยนต รวมทั้งอุปกรณ
การแพทยที่ชวยชีวิตมนุษย การผลิต การบริโภค และการทิ้งหลังการบริโภคของผลิตภัณฑพลาสติกเหลานี้
ลวนกอใหเกิดการเพิ่ม ปริม าณขยะพลาสติก ทั้งทางบก และทะเล ซึ่งเปนอันตรายตอระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การประมง อุตสาหกรรม การทองเที่ยว และสุขภาพของมนุษย ขยะพลาสติกเหลานี้
ถูกทิ้งในสิ่งแวดลอม แลวถูกพัดพาไหลลงสูแหลงน้ําหรือทิ้งลงแหลงน้ําโดยตรง บางสวนหลุดลอดมาจาก
สถานที่กําจัดขยะ ขยะพลาสติกสวนใหญเปนพลาสติกแบบใชครั้งเดียว (Single-use Plastics) คิดเปนรอยละ
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-๓๗80-85 ของขยะทะเลทั้งหมดทั้งๆ ที่ขยะพลาสติกเหลานี้สามารถนํากลับใชหมุนเวียนในขบวนการผลิต และ
กอเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจดวยการดําเนินงานดาน 3R (การลดการใชซ้ําและการรีไซเคิล) และระบบเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
มาตรการการปองกัน การรวบรวมและการแกไขปญหาขยะพลาสติกตองไดรับความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ทั้งในภาครัฐ ไมวาจะเปนระดับชาติ หรือนานาชาติภาคธุรกิจและผูบริโภคเพื่อลดการใชพลาสติก
แบบใชครั้งเดียวและการสงเสริมการใชวัสดุทางเลือกการรีไซเคิลและการนําแนวทางการผลิตและบริโภคอยาง
ยั่งยืนมาใชในการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งเปนความทาทายอยางยิ่งตอความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝงในภูมิภาค อันเนื่องมาจากปญหาขยะทะเลซึ่งเปนปญหาขยะขามแดนที่ตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางประเทศในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตองรวมกันสงเสริมการดําเนินงานดวยหลักการ 3R และการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการปองกันและลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขอที่ 14
ปฏิญญา
เราผูแทนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 2 ประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐ ทองถิ่น องคกร
ระหวางประเทศองคกรที่ไมใชภาครัฐภาคเอกชนกลุมอุตสาหกรรมและผูเชี่ยวชาญดาน3R และเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและการจัดการขยะในการประชุมดาน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้น
ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ระหวางวันที่ 4 ถึง 6 มีนาคม 2562
ยืนยันถึงความตั้งใจของแตละประเทศที่จะดําเนินการตามกรอบ 10 ปวาดวยการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนและการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (รูปแบบการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน)รวมถึงเปาหมายที่สําคัญทั้งหมด ซึ่งตองใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ครบวงจรตามกรอบสากลที่ตกลง
กัน ในการลดการปลอยของเสียสูอากาศน้ําและดินเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม
โดยใชหลักการการปองกัน การลดการรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหมเพื่อนําไปสูการจัดการอยางยั่งยืนและการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
บันทึกเกี่ยวกับโครงการริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับขยะทางทะเลโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการเพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเลจากกิจกรรมบนบก ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณ
ขยะที่พัดพาไหลลงสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง การปองกันหรือลดการสรางขยะมูลฝอยและการปรับปรุง
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งรวมถึงระบบเก็บรวบรวมและการรีไซเคิล
เนนย้ําถึงความสําคัญของการนํานโยบายและโปรแกรม 3R ตางๆ มาใชรวมถึงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 3R อยางยั่งยืนของปฏิญญา 3R ฮานอย (ค.ศ. 2013-2023) ซึ่งให
วิสัยทัศนและกรอบการทํางานรวมกันในระดับภูมิภาคในเรื่องการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและการกาวไปสู
สังคมปลอดขยะ
บันทึกถึงของผลการประชุมดาน 3R ณ มัลดีฟส (ค.ศ.2015) วาดวยการ3R เปนหลักการที่ภาค
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใชแกปญหาสําหรับสภาพแวดลอมและปญหาการพัฒนาของเมืองรวมถึงปญหาขยะ
1

2

อัฟกานิสถาน เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา หมูเกาะคุก ฟจิ
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐคิริบาส สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส สาธารณรัฐหมูเกาะมารแชลล มอริเชียส มองโกเลีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา นาอูรู สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล นิวเว หมูเกาะมารีนาเหนือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐปาเลา ปาปวนิวกินี สาธารณรัฐฟลิปปนส สมาพันธรัฐรัสเซีย รัฐเอกราชซามัว
สาธารณรัฐสิงคโปร หมูเกาะโซโลมอน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต ประเทศไทย ราชอาณาจักรตองกา ตู
วาลู สาธารณรัฐวานูอาตู สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๘พลาสติกโดยไดนําหลัก 3R และการใชทรัพยากรอยางประสิทธิภาพผสมผสานกับเศรษฐกิจมหภาคและ
นโยบายการพัฒนาอื่นๆ
บันทึกถึงวัตถุประสงคของปฏิญญา 3R ณ แอดิเลด วาดวยการสงเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนใน
การบรรลุสังคมที่มีการใชทรัพยากรอยางประสิทธิภาพของประเทศในเอเชียและแปซิฟกภายใตวาระของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามเปาหมายป ค.ศ. 2030 ซึ่งรองขอใหมีการเพิ่มความเขมขนในการประสานงานทั้งระหวาง
ประเทศและภายในประเทศตางๆ ในการนําแผนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาใชตามแนวทางหวงโซแหงคุณคา
รวมทั้งใชเปนกลยุทธและเครื่องมือในการลดการนํามาใชซํ้าและรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ ในขั้นตอนการ
ผลิตการบริโภคและขั้นตอนอื่นๆ สงเสริมใหมีการใชหลักขยายความรับผิดชอบของผูผลิต การออกแบบที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมการใชเทคโนโลยีการปลอยมลพิษต่ํา การจัดทํางบประมาณดานนิเวศวิทยา สงเสริมทาง
การเงินและการลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
ตระหนักถึงสภาพแวดลอมชายฝงและทะเลซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนและเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก
คํ า นึ ง ถึ ง ความจริ ง ที่ ว า การจั ด การพลาสติ ก ที่ ไ ม เ หมาะสมจะส ง ผลกระทบอย า งมากต อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพในน้ําอากาศเศรษฐกิจและสังคม
บันทึกถึงความทาทายของพลาสติกและมลพิษจากขยะพลาสติกที่เปนเปนประเด็นสําคัญทั่วโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งพลาสติกในทะเลกระแสน้ํา และมหาสมุทรที่มีการพัดพาไหลขามประเทศ ดังนั้น จึงเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของทุกประเทศ
เนน ย้ําถึงมลพิษจากขยะพลาสติ กที่ กลายเปนปญ หาสําคัญ ในภู มิ ภาคเอเชียและแปซิฟกรวมถึง
ประเทศกําลั งพั ฒ นาที่ เป นเกาะขนาดเล็ก ซึ่งพลาสติกสวนใหญไมไดยอยสลายอยางแทจริง แตแ ตกตัว
ออกเปนอนุภาคขนาดเล็กจํานวนมากและยังคงอยูเปนรอย ๆ ป กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเล
และชายฝง
บันทึกถึงผลการประชุมรัฐมนตรี สมัยพิเศษเรื่องขยะทะเลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งมุงเนนที่จะรวมกันปองกันและแกไขปญหาขยะทะเล โดยมีกรอบการดําเนินงาน 1)
สนับสนุนนโยบานและแผนงาน 2) การวิจัย นวัตกรรม และการเสริมสรางสมรรถนะ 3) การสรางความ
ตระหนัก การศึกษาและการประชาสัมพันธ และ 4) ความรวมมือจากภาคเอกชน
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของผลประโยชน ที่ ห ลากหลายจากแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบ
หมุนเวียนและหลักการ 3R ดวยการประหยัดการใชทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมพลังงานและความคุมคา
ตอการปองกันและลดขยะพลาสติก
พวกเราสมัครใจในการแสดงเจตจํานงดําเนินการดังนี้:
1. ระบุชองวางในกฎหมาย ขอกําหนด และกฎระเบียบที่มีอยูและเสริมการดําเนินงานตามหลักการ
3R อยางตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาขยะพลาสติกรวมถึงพลาสติกแบบใชครั้งเดียว
2. พัฒนานโยบาย 3R ที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมตางๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับของการรีไซเคิลพลาสติกในระบบเศรษฐกิจดวยการเพิ่มโอกาสในการนํากลับมาใชซ้ําและการปองกัน
การรั่วไหลของขยะพลาสติกสูสิ่งแวดลอมชายฝง และทะเล
3. สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาตางๆและใชนวัตกรรมสําหรับรูปแบบธุรกิจใหมและยั่งยืนซึ่งจะ
สงเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและทางเลือกในการใชที่หลากหลาย
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

-๓๙ตอผลิตภัณฑพลาสติกแบบใชครั้งเดียวเชนการใชผลิตภัณฑยอยสลายไดการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมพฤติกรรมของผูบริโภคใหใชซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
4. สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ ทางเลื อ กทางชี ว ภาพซึ่ ง จะช ว ยส ง เสริ ม
เศรษฐกิจชีวภาพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและการจางงานที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน
ก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการจัดซื้อสีเขียว
5. เสริมสรางขอตกลงระหวางประเทศนโยบายและความรวมมือ ในการลดผลกระทบของมลพิษจาก
ขยะพลาสติกอยางมีประสิทธิภาพ โดยการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวสงเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกเปน
ทรัพยากรวัสดุรีไซเคิลและขยะเปนพลังงาน
6. ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบ
นิเวศ สุขภาพ และความปลอดภัย ในการปกปองพื้นที่ออนไหวทางชายฝงทะเลและในทะเลและสัตวใกล
สูญพันธุและการเลือกพื้นที่กําจัดขยะ การควบคุมการใชประโยชนที่ดินสงเสริมใหมีวิธีการเก็บขยะที่เหมาะสม
การคัดแยกการขนสงการรีไซเคิลและการกําจัดขั้นสุดทาย
7. สงเสริมโครงการและการรณรงคสาธารณะเพื่อสรางความตระหนักรูตาง ๆ เพื่อไมใหมีการใช
พลาสติกแบบใชครั้งเดียวเปนอันดับแรก สรางเศรษฐกิจจากพลาสติกที่ใชงานแลวอยางที่มีประสิทธิภาพและ
สํารวจวิธีการจัดการพลาสติกที่หมดอายุการใชงานแลวใหเปนทรัพยากรที่มีคาซึ่งจะชวยในการเปลี่ยนผาน
ไปสูเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
8. สงเสริมการแบงปนความรูและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเลที่มีประสิทธิภาพ
ในภูมิภาคและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยกลางความรูระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว
9. พิจารณาการขับเคลื่อนใหมีกองทุนและการลงทุนสําหรับเทคโนโลยีการจัดการขยะพลาสติก
ที่คุมคาและสถานที่คัดแยกและนํากลับคืนขยะพลาสติกที่มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศในทองถิ่นรวมถึงสภาพแวดลอมชายฝงทะเลและในทะเลซึ่งจะดึงดูดนักทองเที่ยวตางประเทศและเพิ่ม
โอกาสการจางงานในทองถิ่น
10. สงเสริมความเปนพันธมิตรและความรวมมือในทุกระดับเชนความรวมมือรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน การดําเนินการตามปฏิญญา 3R สุราบายา (ค.ศ. 2014) เพื่อดําเนินโครงการ 3R
ที่หลากหลายเพื่อการปองกันและจัดการขยะพลาสติกรวมถึงขยะทะเล เพื่อเสริมสรางความรวมมือระดับ
ภูมิภาคในการแกไขปญหาของผลิตภัณฑพลาสติกแบบใชครั้งเดียวรวมถึงผลกระทบที่เปนอันตรายตอระบบ
นิเวศชายฝงและทะเล
11. ตระหนักถึงความสําคัญของการเฝาระวังขยะทางทะเล และจากนั้นการสํารวจพัฒนาและ
ประสานกั น ในการนั บ รายการที่ ทิ้ ง ขยะชายหาด (การนั บ เช น นี้ เ ป น ที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลกว า เป น ตั ว บ ง ชี้
ที่สมเหตุสมผลขององคประกอบของผูทิ้งขยะทางทะเล เพื่อแจงผูมีอํานาจตัดสินใจ)
12. ตระหนักถึงความสําคัญของ 3R
และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งภาคเอกชนธุรกิจและ
อุตสาหกรรมจะมีบทบาทที่สําคัญที่ในการมีสวนรวมในการบูรณาการในการดําเนิน 3R ในสายการประกอบ
ธุรกิจของตน เชน การมีความรับผิดชอบตอสังคม และความรับผิดชอบของผูผลิตเพื่อนําไปสูความทาทายดาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในเอเชียและแปซิฟก
พวกเราแสดงความตั้งใจในการปองกันมลพิษจากขยะพลาสติกผานการนําหลักการ 3R ไปปฏิบัติและ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในประเทศในเอเชียและแปซิฟก
รายงานของประธานการประชุม (Chair’s Summary) (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสดาน 3R
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

