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เมื่อ ’ขยะ
พลาสติก’
กำาลังกลับมา 

“ป ี 2563 จะเป็นปีแห่งการลดมลพิษของไทย!” 

ต้นปี 2563 ดีเดย์งดการแจกถุงพลาสติก จาก 

การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เดนิหนา้เจรจากบัห้างสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ซเูปอร-์ 

มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อท่ัวประเทศ กว่า 75 บริษัท  

ให้งดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วย 

แคมเปญ ‘Everyday Say No to Plastic Bags’1 

ระยะแรก  มาตรการนี้ ได้รับการตอบรับจาก 

ประชาชนเป็นอย่างดี หลายคนเริ่มหันมาพกถุงผ้า 

เวลาไปซื้อของหรือจ่ายตลาด ผลโพลเกิน 80% ระบุว่า  

เห็นดว้ยกบัมาตรการนี ้ เพราะจะช่วยลดขยะพลาสตกิได้2

มีการประเมินว่า  มาตรการดังกล่าวช่วยลด 

ปริมาณถุงพลาสติกได้กว่า 25,000 ล้านใบ คิดเป็น 

นำ้าหนัก 2.3 หมื่นตัน

08

1 ข่าวเริ่มต้นงดแจกถุงพลาสติก ต้นป ี 2563 https://news.thaipbs.or.th/content/296317
2 นิด้าโพล ‘งดใช้ถุงพลาสติก’ https://nidapoll.nida.ac.th/data/survey/uploads/FILE-1597133530703.pdf
3 http://www.mnre.go.th/th/news/detail/53624

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะอนุกรรมการ 

บริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส ์ ครั้ง 

ที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 พร้อมกับ 

ตั้งคณะทำางานขึ้นมา 3 ชุด เพื่อดูแลเรื่องการจัดการ 

ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปในเวลาเดียวกัน3

การรณรงค์เพ่ือลดขยะพลาสติกมีแนวโน้มจะ 

ประสบความสำาเร็จ ผู้ประกอบการหลาย  ๆ  แห่งขานรับ  

ผู้บริโภคหลาย ๆ คนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กระทั่งมหาวิกฤต COVID-19 เข้ามาในประเทศ  

รัฐบาลตัดสินใจประกาศใช้  พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ  

พร้อมกับมาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน  

ตามแคมเปญ  ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ บริการ  

food delivery ได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน สิ่งที่ตามมา 

ก็คือขยะพลาสติกจำานวนมาก

‘ขยะพลาสตกิ’ จงึกลบัมา กลายเปน็ปญัหาใหต้้อง 

ปวดหัวกันอีกครั้ง
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จำานวนข้อความที่พูดถึงการ ‘งดแจกถุงพลาสติก’ ช่วงต้นป ีพ.ศ. 2563 บนโซเชียลมีเดียไทย 

แสดงให้เห็นว่าประชาชนตื่นตัวกับแคมเปญรณรงค์งดแจกถุงของภาครัฐ (ที่มา: Wisesight) 



63

สถานการณ์
‘ขยะพลาสติก’ 
ในไทย

11 ป ี
ขยะมูลฝอยไทย
เพิ่ม 4 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยของไทยในรอบสิบป ี (ระหว่างป ีพ.ศ. 2551-2561) ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

(ที่มา: เพจของวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงสิบปี  
(ระหว่างป ีพ.ศ. 2552 - 2561) นอกจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 
จาก 24.11 ลา้นตัน เปน็ 27.93 ลา้นตัน4 ปรมิาณขยะพลาสติกกเ็พิม่ขึน้ทกุป ี 
โดยในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 12% ของขยะมูลฝอย หรือประมาณ 2 ล้านตัน  
โดย 1.2 ล้านตัน เป็นถุงพลาสติก ส่วนที่เหลือเป็นพลาสติกชนิดอื่น  ๆ เช่น 
กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก

สำาหรับขยะพลาสติก มีเพียง 25% เท่าน้ันที่สามารถนำากลับไปใช้ใหม่  
ที่เหลือ 75% เป็นขยะพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง (single use plastics) 
 อย่าง ถุงใส่อาหาร ถุงหิ้ว แก้วพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ

แสดงให้เห็นว่า แม้พลาสติกจะมีอายุยาวนาน แต่กลับมีอายุการใช้ที่ 
สั้นมาก โดยถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง5

4 ข้อมูลขยะมูลฝอย ป ี 2552-2561 เฟซบุ๊ก วราวุธ ศิลปอาชา https://www.facebook.com/TOPVarawut/posts/859586924492581
5 Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 2561-2573 https://drive.google.com/file/d/1uZQj0vVIlvibWD_NQxHdZiYWCjr2qTJR/view
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จากสถิติขยะมูลฝอยย้อนหลังตั้งแต่ป ี 2551 - 2561 จะ 
เห็นได้ว่าปริมาณขยะพุ่งสูงขึ้นทุกป ี

ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั่วประเทศ  
ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05  
จาก  พ.ศ.  2560 ท่ีมีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจากการ 
ขยายตัวของชุมชนเมืองและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคม 
เกษตรกรรมสู่สงัคมเมอืงในหลายพืน้ที่ รวมทัง้การสง่เสรมิการ 
ท่องเที่ยวของประเทศไทยทำาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนพบว่า 

คนไทย 1 คน สร้างขยะเฉลี่ย 1.15 กิโลกรัม/วัน (ปี 
2561) คนไทยท้ังประเทศ  65 ล้านคน จะมีขยะสะสมใน  
1 วัน ทั้งประเทศถึง 74,750 ตัน เท่ากับเครื่องบินแอร์บัส  
A380 จอดทิ้งไว้ถึงวันละ 270 ลำา 

ขณะที่การกำาจัดขยะมูลฝอยชุมชน พ.ศ.  2561 กลับ 
พบว่า มีการกำาจัดอย่างถูกต้อง 10.85 ล้านตัน หรือคิดเป็น  
38.85% ของปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนท้ังหมด (ลดลง 7.19%  
จาก  พ.ศ.  2560 ที่มีปริมาณ 11.69 ล้านตัน) กำาจัดอย่างไม่ 
ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตัน คิดเป็น 26.21% (เพิ่มขึ้น  
2.09% จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 7.17 ล้านตัน) และถูก 
นำากลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ  9.76  ล้านตัน คิดเป็น  
34.94% (เพิ่มขึ้น 14.69% จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 8.51  
ล้านตัน) เนื่องจากมีการคัดแยกบริเวณต้นทางเพิ่มขึ้น แต่ยัง 
มีปริมาณที่ไม่มากพอ

ข้อมูลจาก TDRI6 ได้วิเคราะห์ถึง 
สัดส่วนการจัดการขยะมลูฝอยในภาพรวม 
ของประเทศ พบว่า จากองค์ประกอบ 
ขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นขยะอาหาร คิดเป็น 
สัดส่วนในปริมาณขยะอยู่ที่ 64% ส่วน 
ขยะรีไซเคิล อยู่ที่ 30% ขยะอื่น  ๆ 3% 
และขยะอันตราย 3% ซึ่งขยะเหล่านี้มี 
การนำาไปกำาจดัอยา่งถกูวิธ ี เชน่ เผาในเตา 
ควบคุมและมีการนำาไปผลิตเป็นปุ๋ยเพียง  
43% ของขยะมูลฝอยทั้งหมด และอีก  
57% ถูกนำาไปฝังกลบหรือถมกลางแจ้ง  
ทำาให้เกิดปัญหามลพิษตามมา ซ่ึงสาเหตุ 
มาจากคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหาร 
รวมกับขยะทั่วไปทำาให้การคัดแยกขยะ 
กอ่นการนำาไปรไีซเคลิและการกำาจดัเปน็ไป 
ได้อย่างยากลำาบาก 

ขยะพลาสติกปนเปื้อนที่ไม่ถูกแยก 
ตั้งแต่ต้นทาง และส่วนใหญ่กลายเป็น 
ขยะมูลฝอยที่ถูกกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือ 
ถมกลางแจ้งซึ่งใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยป ี
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆ  
ตามมา

กำาจัดถูกวิธี

39%

26%

39%

26%

35%

กำาจัดไม่ถูกวิธี

นำากลับมาใหม่

35%

6 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหารที่เหมาะสมกับประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ. 2562
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นโยบายของวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการ 
ลดปริมาณขยะที่ข้ันตอนการบริโภค เพราะมองว่าเป็นวิธ ี
ทีไ่ดผ้ลและรวดเรว็ทีส่ดุ สามารถปฏบัิตแิละเหน็ผลไดท้นัท ี 
และเป็นที่มาของแคมเปญการขยับโรดแม็ปการแบน 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3 ชนิด ได้แก่ ‘กล่องโฟม’ ‘แก้วนำ้า 
พลาสตกิใช้ครัง้เดียวท้ิง’ และ ‘หลอดพลาสตกิ’ จากภายใน 
ป ีพ.ศ. 2565 มาเป็นภายในปี พ.ศ. 2564 หรอืเรว็ขึน้หนึง่ป ี 
พร้อมกับเร่ิมแคมเปญ Everyday Say No To Plastic  
Bags เพื่อลดการใช้ ‘ถุงพลาสติกหูหิ้ว’ ในชีวิตประจำาวัน

โดยตัง้เป้าว่าจะลดขยะพลาสตกิให้ได้ 30% ภายใน 
ป ีพ.ศ. 2563

แต่อย่างท่ีเกริ่นไว้ข้างต้นว่า วิกฤต  COVID-19  
ไม่เพียงทำาให้แผนการดังกล่าวหยุดชะงัก ยังอาจทำาให้ 
สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมเสียด้วยซำ้า

โควิด-19 ทำาให ้
‘ขยะพลาสติก’ 
เพิ่มขึ้นเพียงใด?

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของ 
รัฐบาลไทย ที่ใช้มาตรการควบคุมการเดินทางและการรวมตัวของ 
คนในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด ทั้งการประกาศ  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
การมีระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) พร้อมสั่งให้เปิด 
สถานบริการหลายแห่ง โดยเฉพาะผับ บาร์ ร้านอาหาร ตาม 
มาตรการ ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ ส่งผลให้ธุรกิจรับส่งอาหาร  
หรือ food delivery ถูกใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

และส่ิงทีต่ามมากค็อืจำานวนขยะพลาสติกทีเ่พิม่ข้ึนตามไปด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า บริการการใช้งานแอปพลิ- 
เคชัน food delivery ในปี พ.ศ. 2563 จะอยู่ที่ 66 - 68 ล้านครั้ง  
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราว 78 - 84% เรียกว่าเป็น 
อัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด7 โดยปัจจัยสำาคัญมาจากสถานการณ์  
COVID-19

7 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z3128-Food-Delivery.aspx
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8 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหารที่เหมาะสมกับประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ. 2562

โดยแอปฯท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดก็คือ LINE  
MAN และ Grab Food ซึ่งมีสถิติการใช้งานเพ่ิมข้ึนราว  
300 - 400% เทียบกับช่วงก่อน COVID-19

ผลจากการท่ีธุรกิจ food delivery ได้รับความนิยม 
มากขึ้น ทำาให้เกิดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single  
use-plastics) มากขึ้นด้วย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย หรือ TDRI เคยประเมินว่า ต่อ 1 ยอดการ 
สั่งซื้อจะมีขยะพลาสติกเฉลี่ย  7 ชิ้น อาทิ กล่องอาหาร  

ถุงใส่นำ้าจิ้ม ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ถุงใส่ช้อนส้อม  
ถุงนำ้าซุป และถุงพลาสติกหูหิ้วสำาหรับใส่อาหารทั้งหมด

นอกจากนี้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ยังประเมินว่า  
วิกฤต COVID-19 จะทำาให้ขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึน 15% จาก 
เฉล่ียวันละ 5,500 ตัน/วัน เป็น 6,300 ตัน/วัน ทั้งนี้ ยัง 
ไม่รวมถึงขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ที่คาดว่าจะ 
มีอัตราการทิ้งหน้ากากอนามัยราว 1.5 - 2 ล้านชิ้น/วัน8
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วงจรการเกิดขยะพลาสติกของไทย (ที่มา: Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 

2561-2573 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

วงจรการเกิดขยะพลาสติกของประเทศ

ปริมาณเม็ดพลาสติก

ที่ใช้ในประเทศ

5.281 ล้านตัน

การส่งออก

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.744 ล้านตัน

การนำาเข้า

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1.127 ล้านตัน

การหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม 

0.03 ล้านตัน

บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้า 

0.763 ล้านตัน

ผลิตภัณฑ์คงทน 

2.22 ล้านตัน

การส่งออกเศษ

พลาสติกรีไซเคิล 

0.293 ล้านตัน

การนำาเข้าเศษ

พลาสติกรีไซเคิล 

0.152 ล้านตัน

เศษพลาสติก

รีไซเคิล 

0.249 ล้านตัน

เศษพลาสติก

รีไซเคิล 

0.542 ล้านตัน

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

เพื่อบริโภคภายในประเทศ 

5.530 ล้านตัน

การนำาเข้าเม็ดพลาสติก

1.962 ล้านตัน

การส่งออกเม็ดพลาสติก

5.199 ล้านตัน

ขยะพลาสติกหลังการบริโภค 

1.930 ล้านตัน

ไม่ใช้ประโยชน ์

1.510 ล้านตัน

ใช้ประโยชน ์ Recy-

cle 0.390 ล้านตัน

การผลิตเม็ดพลาสติกภายในประเทศ

8.518 ล้านตัน

- ถุงทุกประเภท 1.11 ล้านตัน

- ขวดพลาสติก 0.40 ล้านตัน

- แก้ว/กล่อง/ถาดพลาสติก 0.23 ล้านตัน

- จุกฝาพลาสติก 0.05 ล้านตัน

- ช้อนส้อมมีดพลาสติก 0.03 ล้านตัน

- หลอดพลาสติก 0.003 ล้านตัน

- ตาข่าย แห อวน พลาสตกิ 0.10 ล้านตนั

- รองเท้า 0.009 ล้านตัน

บรรจุภัณฑ ์

2.331 ล้านตัน 

(41.4%)

เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส ์

0.838 ล้านตัน 

(14.9%)

ก่อสร้าง 

0.668 ล้านตัน 

(11.9%)

ชิ้นส่วนรถยนต ์

0.364 ล้านตัน 

(6.5%)

เครื่องใช้ในครัวเรือน 

0.223 ล้านตัน 

(4.0%)

อื่น ๆ 

1.204 ล้านตัน 

(21.4%)
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ประเทศไทย
= ถังขยะโลก?

อกีปญัหาทีม่ภีาคประชาสังคมเรียกร้องใหภ้าครัฐแกไ้ขปัญหามา 
ยาวนาน นั่นคือการ ‘นำาเข้า’ ขยะพลาสติกมาในประเทศไทย

นบัแต่จีนประกาศนโยบายหา้มนำาเข้าขยะพลาสติกทกุชนดิในปี  
พ.ศ. 2561 ทำาให้ระบบการรีไซเคิลทั่วโลกสั่นสะเทือน

ข้อมูลการค้าขยะพลาสติกโลก (Global Plastics Waste  
Trade) ซึ่งเปิดเผยโดยกรีนพีซ เอเชียตะวันออก พบว่า ปริมาณ 
การส่งออกพลาสติกท้ังโลกลดลงจาก 12.5 ล้านตันในปี  พ.ศ.  2559  
เหลือเพียง 5.8 ล้านตัวในปี พ.ศ. 2561 หรือลดลงกว่า 50% ทั้ง ๆ ที่ 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณการผลิตพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น นั่น 
หมายความวา่ มกีารสะสมพลาสติกรีไซเคลิหรือมกีารนำาขยะพลาสตกิ 
ไปทำาลายอย่างไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลระหว่างปี  พ.ศ.  2560 - 2561 พบว่า ประเทศ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็น 
ผู้นำาเข้าขยะพลาสติกมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

จากการตรวจสอบข้อมลูการนำาเข้าเศษพลาสติก (พกิดัศลุกากร  
3915) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 ไทยนำาเข้าเศษพลาสติก 
เฉพาะ 5 ปีนี้รวมกันสูงถึง 906,521 ตัน 

ข้อมูลการนำาเข้าขยะพลาสติกมาในไทย ระหว่างป ีพ.ศ. 2557-2561 มีจำานวนรวมสูงถึง 9 แสนตัน 

(ที่มา: มูลนิธิบูรณะนิเวศและกรมศุลกากร)

81 ประเทศผู้ส่งออก
ขยะพลาสติก เศษตัด 
และพลาสติกใช้แล้ว
มายังประเทศไทย
(พิกัดศุลกากร 3915) 
ระหว่างป ี 2557-2561

รวมปริมาณ 

906,521,209 กก.
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หากเทียบปริมาณนำาเข้าเศษพลาสติกของไทยก่อน 
และหลงัจีนแบนการนำาเขา้ขยะพลาสตกิทกุชนดิ พบวา่เพิม่ 
สูงถึง 8 เท่า9

ประเทศไทยนำาเขา้ขยะพลาสตกิทีแ่ฝงด้วยการนำาเขา้ 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
โดย พ.ศ. 2561 นำาเข้า 552,912 ตัน และปี 2562 นำาเข้า  
323,167 ตัน เช่นเดียวกับปริมาณการนำาเข้าขยะอิเล็ก- 
ทรอนกิส ์ ในปี 2560 นำาเข้า 54,260 ตนั และป ี 2561 นำา 
เข้า 38,404 ตัน เมื่อเทียบกับป ี 2559 นำาเข้า 1,986 ตัน 

นำาไปสู่เสียงเรียกร้องจากภาคประชาสังคมให้แบน 
การนำาเข้าขยะพลาสติกโดยทันที พร้อมกับสร้างแฮชแท็ก  
#แบนขยะพลาสติก ในโลกออนไลน์ ตามมาด้วยการ 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและ 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563 ที่มีวราวุธ ศิลปอาชา  
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
เป็นประธาน เพ่ือวางมาตรการแก้ปัญหาการนำาเข้าขยะ 
พลาสติกและอเิล็กทรอนกิส ์ ทีส่ำาคญัคอืการอดุชอ่งวา่งการ 
ลกัลอบนำาเขา้และลดการแบกรบัภาระปญัหาสิง่แวดลอ้มของ 
ประชาชน โดยท่ีประชุมได้มีมติให้ในปี 2564 ประเทศไทย 
จะยกเลิกการนำาเข้าและปราศจากขยะพลาสติกและขยะ 
อิเล็กทรอนิกส ์ 100% 

ยุติการนำาเข้าขยะพลาสติกทั้งหมด 100% ภายใน 
ป ีพ.ศ. 256410

9 ไทยแบนนำาเข้าขยะพลาสติก https://www.bbc.com/thai/thailand-54445023
10 รายงานพิเศษเคาะข่าว : “ประเทศไทยกับการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์”. สำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 https:// 
thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200908131558644
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ผลกระทบขยะพลาสติก
ต่อสิ่งแวดล้อม

จากโศกนาฏกรรมพะยูนมาเรียม ในเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2562 หลงัมาเรยีมตาย แพทยไ์ดผ้า่พสิจูนส์าเหตกุาร 
เสียชีวิต และพบเศษพลาสติกจำานวนมากอยู่ในลำาไส้11

ไม่ใช่แค่มาเรียมเท่านั้น ภาพของสัตว์ทะเลอื่น  ๆ  
หรือนกที่ต้องเผชิญกับความตายเพราะเศษขยะพลาสติก 
ที่ถูกทิ้งลงในทะเล ก็มีให้เห็นเป็นประจำาแทบทุกปี

รวมถึงภาพเศษขยะพลาสติกลอยติดกันเป็นแพใน 
มหาสมุทรจนคล้ายเกาะลอยนำ้า ท่ีกลายเป็นข่าวบ่อยครั้ง 
ในช่วงหลัง

ทุก  ๆ  ปี จะมีขยะพลาสติก 12 ล้านตันถูกทิ้งลง 
ทะเลและมหาสมทุร โดยมเีพยีง 5% ท่ีพบเหน็เปน็ชิน้สว่น 
ลอยอยู่ในทะเล ส่วนที่เหลือจะจมอยู่ใต้นำ้าหรือถูกกระแส 
นำ้าพัดไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรทั่วโลก โดยในปี พ.ศ. 2562  
มหีลกัฐานการพบเศษขยะพลาสตกิอยู่ทีก่น้รอ่งลกึก้นสมทุร 
มาเรียน่า (Mariana Trench) ซึ่งเป็นร่องสมุทรที่ลึกที่สุด 
ในโลก ที่ระดับ 11 กิโลเมตรตำ่ากว่าระดับทะเล

11 ข่าวพะยูนมาเรียมตาย https://news.thaipbs.or.th/content/283006

ปัญหาของขยะพลาสติกคือใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานหลายร้อยปีไปจนถึงอาจไม่ย่อยสลายเลย

ส่องช่วงอายุของขยะพลาสติกหากไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธี

หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก ผ้าอ้อม กล่องโฟม
400 ป ี - 450 ปี 450 ป ี - 500 ปี 500 ปี ไม่ย่อยสลาย
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ปัญหาของขยะพลาสติกไม่ใช่เพียงใช้ระยะเวลาย่อย 
สลายนาน ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ ยัง 
รวมถึงการท่ีพลาสติกแตกตัวออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยที่ 
มองไม่เหน็ดว้ยตาเปลา่ ท่ีเรยีกกนัว่า ‘ไมโครพลาสตกิ’ (มกั 
หมายถึงเศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร)

รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
และอาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ 
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ทุก ๆ 
ปีทั่วโลกมีผลิตภัณฑ์พลาสติกออกมาสู่ท้องตลาดมากกว่า 
300 ลา้นตัน และมเีพยีง 9% ทีถ่กูนำาไปรไีซเคลิหรือนำากลบั 
ไปใชใ้หม ่ 12% ถกูนำาไปเผาเพือ่กำาจดัซึง่กอ่ใหเ้กดิมลพษิทาง 
อากาศ ที่เหลืออีก 79% ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม

สำาหรับ ‘ไมโครพลาสตกิ’ จะปนเปือ้นอยูใ่นระบบนเิวศ 
และห่วงโซ่อาหารในท้องทะเล ซึ่งสามารถกระจายอยู่ใน 
สิ่งแวดล้อมได้เป็นวงกว้าง และจากที่เคยไปทำาวิจัยเรื่อง 
ไมโครพลาสติกที่ขั้วโลกเหนือ ก็พบว่า แม้กระทั่งเกาะทาง 
เหนือสุดของโลก ที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลย ก็ยังพบไมโคร 
พลาสติก แสดงให้เห็นว่า กระแสนำ้าที่เราคิดว่าไม่น่าจะแรง 

พอ กย็งัสามารถพดัพาไมโครพลาสตกิไปยงัจุดทีค่าดไมถ่งึได้

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯรายนี้ ยังให้ข้อมูล 
ว่า มนุษย์จะกินและหายใจเอาไมโครพลาสติกเข้าไปใน 
ร่างกายเฉลี่ยปีละ 50,000 อนุภาค โดยไมโครพลาสติก 
ทีป่นเปือ้นอยูใ่นสัตวท์ะเลจะถกูดดูซมึเขา้ไปในอวัยวะและ 
เนื้อเยื่อของมนุษย์ด้วย โดยไมโครพลาสติกสามารถกักเก็บ 
สารเคมีที่เป็นพิษและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
ในทะเลบางชนดิได้ด้วย จึงต้องมกีารวจัิยต่อไปวา่ จะสง่ผล 
กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในแง่ต่าง ๆ มากขึ้นหรือไม่12

ขณะเดียวกนั ยงัมงีานวจิยัอยา่งน้อย 2 ชิน้ ทีย่นืยนั 
ว่า ไมโครพลาสติกสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่รากของพืชไป 
สะสมในผลผลิตที่เรารับประทาน โดยทั่วไปไมโครพลาสติก 
จะสะสมในผลไม้มากกว่าผัก แต่สะสมในแครอทมากที่สุด13

แมป้จัจบุนั เราจะยงัไมรู่ถ้งึผลกระทบทีแ่นชั่ดจากการ 
ท่ีไมโครพลาสติกปนเปื้อนในผักและผลไม้ต่อสุขภาพของ 
ผูบ้รโิภค แต่ขอ้มลูเชงิประจักษท์ีเ่กดิขึน้กช็ว่ยสะทอ้นวา่ ใน 
ปัจจุบันร่างกายของมนุษย์อาจมีพลาสติกมากกว่าที่คิด

12 บทความ ‘ขยะพลาสติกในทะเล วงจรทำาลายระบบนิเวศ’ ในเว็บไซต ์สสส. เผยแพร่เมื่อวันที ่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
13 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Catania ในอิตาล ี ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Research และงานวิจัยของสถาบันวิจัยชายฝั่ง Yantai ของจีน ซึ่งทำาร่วมกับมหาวิทยาลัย  
Leiden ของเนเธอร์แลนด ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Sustainability



72  THAIHEALTH WATCH 2021

เดิม ‘พลาสติก’ ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุ- 
ประสงค์เพื่อทดแทนการใช้ ‘กระดาษ’ อันเป็น 
การลดการตัดไม้ทำาลายป่าอีกทางหนึ่ง

ผู้ให้กำาเนิดถุงพลาสติกแบบที่ใช้กันอยู่ 
ในปัจจุบันคือวิศวกรชาวสวีเดน ชื่อ  ‘สเตน 
กุสตาฟ ธูลีน’  (Sten  Gustaf  Thulin)  ที่ 
พัฒนาการผลิตถุงพลาสติกจากพอลิเอทิลีน  
(polyethylene) ใหใ้ชไ้ดง้า่ยขึน้ ใส่ของได้มาก  
ที่สำาคัญคือมีราคาไม่แพง

ถุงพลาสติกแรก  ๆ  ของโลกเกิดขึ้นในปี  
ค.ศ.  1962 โดยธูลีนนำาพอลิเอทิลีนมารีดเป็น 
แผ่นบาง  ๆ 2 แผ่นมาประกบแล้วเช่ือมทั้ง 4  
ดา้นเขา้ดว้ยกนั พรอ้มกับตัง้ชือ่มนัวา่ ‘ทเีชิต้’  

(เพราะหน้าตามันคล้าย  ๆ  เสื้อ t-shirt ที่ไม่มี 
แขน) ก่อนจะนำาไปจดสิทธิบัตร

หลังจากนั้นถุงพลาสติกก็ได้รับความ 
นิยมไปทั่วโลก และถูกใช้แทนถุงกระดาษ 
ในท้ายที่สุด

แล้วโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ถุงพลาสติก 
จาก ‘ฮีโร่’ สู ่‘ผู้ร้าย’

(หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลจากบทความ ‘บิดาผู้ให้กำาเนิดถุงพลาสติก 

ใบแรกของโลก’ เผยแพร่ในเว็บไซต์  The People  วันที่  30  

สงิหาคม พ.ศ. 2562 https://thepeople.co/sten-gustaf-thulin- 

plastic-bags-inventor)
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‘ทางออก’ 
ในการลดปัญหา
ขยะพลาสติก

จากการสำารวจข้อความโซเชียลมีเดียไทยที่พูดถึง 
ปัญหา  ‘ขยะพลาสติก’  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 - 31 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดย Wisesight พบว่า  
การพูดถึงปัญหา  ‘ขยะพลาสติก’  ในช่วง  COVID-19  
เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านั้นถึง 5 เท่า

โดยผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียไทยหลาย  ๆ  คนสะท้อน
ว่า การใช้บริการ food delivery เกี่ยวพันกับปริมาณ 
ขยะพลาสตกิทีเ่พิม่มากข้ึน หลายคนรูส้กึแยแ่ละต้องการ 
ลดขยะท่ีเกิดจากการส่ังอาหารผ่านบริการ food delivery  
ด้วยวิธีการต่าง  ๆ เช่น ใช้ฟังก์ชันลดการรับอุปกรณ์ที่ 
ไม่จำาเป็น อย่างช้อน - ส้อมพลาสติก (เพ่ือลดขยะพลาสติก) 
 หรือกระทั่งเลิกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารไปเลย
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ความจริงแล้ว รัฐบาลไทยได้หาวิธีลดปริมาณขยะ 
พลาสติก ผ่านการออก  Roadmap การจัดการขยะ 
พลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 รวมถงึออกมาเป็นมติทีป่ระชมุ 
คณะรัฐมนตรี ให้ ‘เลิกใช้’ พลาสติก 3 ชนิดในปี พ.ศ. 2562  
ได้แก่ พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) พลาสติกหุ้มฝาขวด  
และไมโครบีด และ ‘เลิกใช้’ พลาสติกอีก 4 ชนิดในปี พ.ศ.  
2565 ไดแ้ก่ กลอ่งโฟมบรรจอุาหาร แกว้พลาสตกิแบบบาง 
ที่ใช้ครั้งเดียว ถุงพลาสติกหูห้ิวท่ีหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน  
และหลอดพลาสตกิ พรอ้มกบัตัง้เปา้หมายวา่จะนำาพลาสตกิ 
รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ทั้ง 100% ภายในป ีพ.ศ. 2570

อย่างไรก็ตาม เพียงการดำาเนินการของภาครัฐเพียง 
ฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ ยังต้องการความร่วมมือจากภาค 
เอกชนและภาคประชาชนด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีบางโครงการ 
ที่หลาย ๆ ฝ่ายมาร่วมมือกัน 

โดยเฉพาะการส่งเสริมให้  ‘แยกขยะ’  ก่อนทิ้งขยะ 
พลาสติกลงถัง เพื่อให้ง่ายต่อการนำาไปรีไซเคิลต่อไป 

เพราะปัจจุบันมีคนจำานวนมากไม่แยกขยะ เพราะ 
เชื่อว่าสุดท้ายก็จะถูกนำาไป  ‘ทิ้งรวมกัน’  อยู่ดี ทั้ง  ๆ  ที่หาก 
มีการแยกขยะอย่างเหมาะสมจะทำาให้สามารถจัดการขยะ 
ได้ง่ายขึ้น เช่น ขยะพลาสติกที่ไม่มีการปนเปื้อนเศษอาหาร 
เทา่นัน้ถงึจะถกูนำาไปรไีซเคลิ แต่ถา้ปนเปือ้นแลว้จะถกูนำาไป 
กำาจัดด้วยการฝังกลบ14

ความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน เพื่อ 
ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะ เช่น โครงการ  ‘ส่งพลาสติก 
กลับบ้าน’  ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จับมือกับเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย นำาร่อง 
ติดต้ังถงัขยะ 10 ถงัตามจุดสำาคญั  ๆในกรุงเทพฯ เพือ่รองรบั 
การแยกขยะพลาสติกท่ีทำาความสะอาด โครงการ ‘ถงัวนถงุ’  
ของกลุม่ PPP Plastics ตัง้ถงัขยะ 300 จดุทัว่กรงุเทพฯและ 
ปรมิณฑล เพือ่รองรบัขยะพลาสตกิแหง้ สะอาด ยดืหยุน่ได ้
เพื่อนำาไปรีไซเคิล

14 การพูดถึงการแยกขยะในโซเชียลมีเดียไทย ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จำานวนกว่า 3.7 หมื่นข้อความ ที่สำารวจโดย Wisesight เกิน 64%  
เชื่อว่า ถึงแยกขยะไป สุดท้ายก็จะถูกนำาไปเทรวมกัน
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ตัวอย่างชุมชนร่วมกันจัดการขยะ เช่น การ 
ใช้ไซดักขยะ ของ  บ้านนาคี ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่  
จ.ศรีสะเกษ โดยไซจะแยกขยะ ขวดแก้ว ขวด 
พลาสติก โลหะ สำาหรับนำาไปขายต่อ 

กองทุนการจัดการขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน  
ของ บา้นนาแสงสาคร ต.นาแสง อ.ศรวีไิล จ.บงึกาฬ  
ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านแยกขยะก่อนทิ้ง โดยจะรับซื้อ 
ขยะบางประเภทและนำาเงินมาฝากไว้ในบัญชี

ธงสีสยบปัญหาขยะ ของ  ชุมชนบ้านเหนือ  
ต.นาใต้ อ.บา้นนาเดิม จ.สรุาษฎรธ์าน ี ทีใ่ชธ้งสแีบง่ 
บ้านเรือน เพื่อให้แกนนำาสามารถดูแลลูกบ้านได้อย่าง 
ทั่วถึง และให้ความรู้ในการจัดการและคัดแยกขยะ  
เป็นต้น

- สหรัฐอเมริกา…เก็บภาษีถุงขยะพลาสติกในบางรัฐ แต่ 
ก็มีบางเมือง เช่น ซานฟรานซิสโกของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ที่ประกาศแบนถุงพลาสติกไปเลย  และให้ใช้ ถุง 
กระดาษแทน
- อังกฤษ…ร้านค้าขนาดใหญ่จะเก็บเงินค่าถุงพลาสติก 
จากผู้บริโภค
- สวีเดน…รีไซเคิลขยะพลาสติกได้ถึง  96% โดย 
ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ มีระบบมัดจำาค่าขวด 

พลาสติกรวมไปถึงถุงพลาสติก ซ่ึงจะได้เงินต่อเมื่อนำา 
มาคืน
- จีน…ออกคำาส่ังห้ามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเตรียม 
ถุงพลาสติกที่บางกว่า 0.25 มิลลิเมตรให้กับลูกค้า
- ไต้หวัน…ห้ามใช้ถุงพลาสติกหรือแก้วพลาสติกที่ใช้ 
คร้ังเดียวทิ้ง ไม่มีการแจกหลอดพลาสติก ถ้าอยากได้ 
ต้องเสียเงินซื้อ
- ญี่ปุ่น…มีข้อเสนอให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก 

การลดขยะ 
จุดเริ่มต้นด้วยการ
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

มาตรการจัดการขยะ
พลาสติกของชาติต่าง ๆ 

ดูวิธีคัดแยกขยะ
ที่ช่วยสร้างเป็นมูลค่าได้ที่นี ่
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นอกจากนี ้ ยงัมข้ีอเสนอจากภาควชิาการ โดย TDRI 
เสนอวิธีแยกขยะ การแยกเก็บขยะอินทรีย์จากการเก็บขยะ 
ประเภทอื่น ๆ โดยสลับวันในการจัดเก็บ พร้อมกับปรับปรุง 
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ โดยท่ีรัฐบาลอาจออก 
กฎหมายเพื่อกำาหนดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะขั้นตำ่า  
เพื่อให้มาตรการนี้มีความเป็นไปได้ เนื่องจากค่ากำาจัดขยะ 
ในปจัจบุนั เก็บจากภาคครวัเรอืนหลงัละ 20 บาท จากภาค 
ธุรกิจหลังละ 80 - 100 บาท ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  
ขณะทีท่อ้งถิน่ไมก่ลา้ขึน้คา่กำาจดัขยะ เพราะกลวัเสียคะแนน 
นิยมทางการเมือง15

TDRI ยังเสนอให้ยกเลิกระบบสัมปทานการจัดเก็บ 
ขยะ เพื่อส่งเสริมให้มีผู้เล่นมากขึ้น จะได้เกิดการแข่งขัน 
กัน โดยบริษัทที่จะเข้าร่วมจะต้องได้รับการรับรองจากกรม 
ควบคุมมลพิษ

สำาหรับการดำาเนินงานของ  สสส.  ภายใต้แผนงาน 
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและ 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาและจัดทำานโยบายสาธารณะ 
ปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน  
โดยได้มีการใช้หลักการของ CIRCULAR ECONOMY ทำาให้ 

เกิดการแลกเปล่ียน ใช้ซำา้ ลดการเกิดใหม่ในขยะทุกประเภท  
และการสานพลงัเครอืขา่ยขับเคลือ่นการจดัการขยะชุมชนที ่
ต้นทางอย่างยั่งยืน โดยเกิดการลดแหล่งกำาเนิดขยะมูลฝอย 
ต้นทางหรือลดที่ผู้ก่อกำาเนิดเป็นหลัก 

แม้การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของภาครัฐไทยจะ 
ดูเหมือนเดินหน้า  1 ก้าว ถอยหลัง  2 ก้าว จากวิกฤต  
COVID-19 แต่ตัวของวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ก็ยงัยนืยนัวา่ 
มาตรการดังกล่าวไม่ได้ ‘ชะงัก’ เพียงแต่ ‘ชะลอ’ ยืนยันว่า 
จะเดินหน้าลดขยะพลาสติกต่อไป

ปัญหาขยะพลาสติกมาพร้อมกับความสะดวกสบาย 
ในชีวิตประจำาวัน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะลดปริมาณลงมาได้ 
อย่างมีนัยสำาคัญ 

รวมถึงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันที่จะส่งเสริมให้ 
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ง่ายต่อการนำาขยะ 
มารไีซเคลิ ใหเ้ปน็ไปตาม Roadmap ทีว่างเอาไวว้า่ ภายใน 
ป ีพ.ศ. 2570 ขยะพลาสตกิทัง้หมด 100% จะตอ้งถกูรไีซเคลิ 
เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

(ที่มา: รายงาน ‘ขยะพลาสติก’ ปัญหาระดับโลกที่ต้องเร่งจัดการ ซึ่งจัดทำาโดยเจ้าหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562 https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=58603&filename=index)

ร้านขายยา เก็บเงินค่าถุงจากลูกค้า และนำาเงิน 
ดังกล่าวไปปลูกป่าหรือให้ความรู้เรื่องมลพิษทาง
ทะเล
- ออสเตรเลีย…ห้ามใช้ถุงพลาสติกท่ีบางกว่า  35  

ไมครอน
- อินโดนีเซีย…เคยทดลองเก็บภาษีถุงพลาสติก
- มาเลเซีย…รณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติกในวันเสาร์ 
และวันสำาคัญต่าง ๆ 

15 รายงาน ‘แนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพ่ือลดปัญหาขยะอาหารที่เหมาะสมกับประเทศไทย’ ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI https:// 
tdri.or.th/wp-content/uploads/2019/11/wb159.pdf
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