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การจัดการขยะพลาสติก

ปั จจุบันพลาสติกได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นจ�านวนมาก 
เนือ่งจากผลติภณัฑ์พลาสตกิมคีวามแขง็แรง ทนทาน และ

ราคาถูก อีกทั้งยังสามารถผลิตให้ออกมาในรูปแบบที่สวยงาม
และหลากหลาย พลาสติกช่วยก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อ
ผู้ใช้งานและมีอยู่ในชีวิตประจ�าวันของเราแทบทุกที่ ไม่ว่าจะ 
ในรปูแบบของเคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองนุง่ห่ม วสัดทุางการแพทย์ 
วัสดุอาคาร รวมไปถึงการใช้เพ่ือบรรจุอาหาร ถึงกระนั้นแม้
ผลติภณัฑ์จากพลาสตกิจะน�าความสะดวกสบายมาให้แก่ผูใ้ช้งาน 
แต่ในอีกด้านหนึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ ์
ถงุพลาสตกิได้ส่งผลให้เกดิปัญหาขยะพลาสตกิจ�านวนมหาศาล 
เนือ่งจากถงุพลาสตกิเป็นวสัดทุีต้่องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 
หลายร้อยปี นอกจากนี้ การทิ้งถุงพลาสติกมักก่อให้เกิดปัญหา
การอุดตันตามท่อระบายน�้า ท�าให้เกิดน�้าท่วมเมื่อฝนตกหนัก 
อีกทั้งถุงพลาสติกบางส่วนได้ไหลลงสู่ท้องทะเลและก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก จะเห็นได้ว่า 
ถุงพลาสติกได้ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลาย
ประเทศทั่วโลกจึงได้ให้ความส�าคัญกับการวางมาตรการลด 
ละ เลิก การใช้ถงุพลาสตกิอย่างจรงิจงัมากขึน้ เช่น การเกบ็ภาษ ี
ถุงพลาสติก คิดค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกกับลูกค้า การเก็บ 
ค่ามัดจ�าขวดพลาสติกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคส่งคืนขวดเพื่อน�า
ไปรีไซเคิล มาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกและแก้วเครื่องดื่มที่ใช้  
ครัง้เดยีวแล้วทิง้ การวางขายถงุกระดาษทีส่ามารถย่อยสลายได้
ไว้ที่จุดแคชเชียร์ เป็นต้น 

 นอกจากนี ้ในหลาย ๆ  ประเทศทัว่โลกได้มีการก�าหนด
นโยบายและวิธีในการจัดการเพื่อลดจ�านวนขยะพลาสติก 
ที่น่าสนใจอยู่หลายประเทศด้วยกัน๒ ได้แก่ 
 ประเทศสวีเดน ได้เริ่มต้นโครงการคัดแยกขยะและ
น�ากลับมาใช้เป็นพลังงานได้โดยแทบไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ 
และสามารถน�าขยะไป reuse ได้กว่า ๙๖% อกีทัง้ยงัมโีครงการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าจนท�าให้ขาดแคลนขยะและ 
ต้องซื้อขยะจากประเทศอื่น ๆ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีระบบมัดจ�า
ค่าขวดพลาสติกที่เก็บเงินค่าขวดพลาสติกจากผู้บริโภค หาก 
ผู้บริโภคไม่น�าขวดพลาสติกที่ใช้เสร็จแล้วไปคืน ณ จุดรับคืน  
รวมทั้งมีการริเริ่มระบบมัดจ�าถุงพลาสติกเพื่อเป็นการป้องกัน
การทิ้งถุงพลาสติกไปอย่างเสียเปล่า
 ประเทศเยอรมน ีได้ออกกฎหมายควบคุมขยะมลูฝอย
ในทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนของการผลิต 
จ�าหน่าย หรือบริโภค รวมถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง 
นอกจากนี ้ยังได้มีการเกบ็ภาษีรีไซเคิลจากร้านค้าทีมี่ถงุพลาสตกิ
แจกลูกค้า และยังมีระบบมัดจ�าค่าขวดพลาสติกท่ีกระตุ้นให ้
ผู้บริโภคส่งคืนขวดเพื่อน�าไปรีไซเคิลต่อไป 
 ประเทศญ่ีปุ ่น เป็นประเทศที่ประชากรทุกคน 
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการจัดการขยะ รวมทั้งมีการ 
ออกกฎหมายส�าหรับการจดัการขยะพลาสตกิทีน่�ามาบงัคบัใช้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้ประเทศญีปุ่น่ประสบความส�าเรจ็
ในด้านการจัดการขยะเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริม
ให้น�าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ โดยค�านงึถึงหลกั 3Rs (Reduce, 

๑ กิตติมา อรุณพูลทรัพย์. วิทยากรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ SCG BLOG GO GREEN, ๖ ประเทศตัวอย่างกับวิธีการจัดการปัญหาพลาสติกล้นเมือง (๒๔ กันยายน ๒๕๖๒), https://www.scglogistics.
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Reuse, Recycle) และได้มีการออกกฎหมายเฉพาะตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บภาษ ี
ถงุพลาสตกิ กฎหมายรไีซเคลิต่าง ๆ  เช่น ภาชนะและบรรจภุณัฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ขยะเศษอาหาร ขยะจากการก่อสร้าง และ 
ยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมาย
ดงักล่าวท�าให้ประเทศญ่ีปุ่นสามารถลดการทิง้ขยะจากประชากร 
ในประเทศได้ถึง ๔๐% เลยทีเดียว
 ประเทศบังกลาเทศ ได้ประกาศกฎหมายห้ามผลิต
และงดแจกถุงพลาสติกแก่ผู้ซื้อ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับคร้ังละ 
๒,๐๐๐ ดอลลาร์ เนื่องจากในปี ๑๙๘๘ - ๑๙๙๘ ประเทศ 
บังกลาเทศได้เกิดวิกฤตน�้าท่วมใหญ่สาเหตุเพราะขยะพลาสติก
จ�านวนมากไปอดุตนัในท่อระบายน�้า มาตรการดงักล่าวได้ส่งผล
ให้ประชากรในประเทศไม่กล้าใช้และทิ้งถุงพลาสติกลงตาม 
ท้องถนนอีก จึงท�าให้ปริมาณขยะจากถุงพลาสติกลดลงเป็น
จ�านวนมาก 
 ประเทศอังกฤษ มมีาตรการเกบ็ภาษถีงุพลาสตกิและ
ห้ามใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง โดยได้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม 
ถุงพลาสติกจากผู้บริโภคในร้านค้าใหญ่ ๆ  และยังมีแผนที่จะน�า
ระบบมัดจ�าขวดพลาสติกมาใช้ การห้ามใช้หลอดดูดพลาสติก 
แท่งพลาสติกส�าหรับคนกาแฟ และก้านส�าลีแคะหู วิธีการ 
ดงักล่าวท�าให้ประเทศองักฤษลดการใช้พลาสตกิได้มากกว่า ๘๐% 
ส่งผลให้สามารถลดงบประมาณในการก�าจัดขยะมูลฝอยและลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นจ�านวนมาก 
 ประเทศไต้หวนั ได้ประกาศมาตรการห้ามใช้พลาสตกิ
และแก้วเครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยตั้งเป้าหมายให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และภายในปี 
ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากรในประเทศจะต้องจ่ายเงนิหากยงัมกีารใช้ 
หลอดพลาสตกิอยู ่ ซึง่นโยบายดงักล่าวได้ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง  
ต่อวถิชีวีติของชาวไต้หวนัเป็นอย่างมาก แต่ในระยะยาวประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้อย่างแน่นอน
 หันกลับมามองในประเทศไทยของเรานั้น จากการ
ส�ารวจปริมาณขยะทะเลทั่วโลกพบว่าประเทศไทยติดอันดับ
ประเทศที่มีการปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก 
ซึ่งในส่วนของประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อวิกฤตการณ์นี ้
แต่อย่างใด รฐับาลได้เลง็เห็นความส�าคญัและตระหนกัถงึปัญหา
มลพษิส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากขยะพลาสตกิ โดยนายกรฐัมนตรไีด้
มข้ีอสัง่การในคราวประชุมคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัที ่๑๗ เมษายน 
๒๕๖๑ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติกแบบบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยได้จัดท�าร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ และเป็นกรอบแนวทาง
การจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบ 
บรูณาการของหน่วยงาน โดยมเีป้าหมายที ่๑ การลดและเลกิใช้ 
พลาสติกเป้าหมายด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม คือ การเลิกใช้พลาสติก จ�านวน ๓ ชนิด ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ พลาสตกิหุม้ฝาขวดน�า้ดืม่ (Cab Seal) ผลติภัณฑ์ 
พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) ไมโครบีด
จากพลาสตกิ (Microbead) และการเลกิใช้พลาสตกิ จ�านวน ๔ ชนดิ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา 
น้อยกว่า ๓๖ ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก 
(แบบบางใช้ครั้งเดียว) หลอดพลาสติก และเป้าหมายที่ ๒ 
การน�าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 
๑๐๐% ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยจะมีการศึกษาและก�าหนด
เป้าหมายของพลาสติกที่น�ากลับมาใช้ประโยชน์และส่วนที่เป็น
ของเสียจะถูกน�าไปก�าจัดให้ถูกวิธี รวมทั้งศึกษาหาแนวทาง 
การใช้วัสดทุดแทนพลาสตกิและส่งเสรมิการน�าพลาสตกิกลบัมา
ใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียน ทั้งนี้ หากปริมาณขยะถุงพลาสติก 
หูหิ้วลดลงจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประหยัด 
งบประมาณในการจดัการขยะมลูฝอยและประหยดัพืน้ทีใ่นการ
รองรับได้อย่างมาก
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยเริ่มมีแนวคิด 
ในการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกตามหน่วยงานราชการ 
และเอกชน อกีทัง้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยเริม่ใช้มาตรการ
การลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเชิงรุก
อย่างการห้ามใช้พลาสติกหุ้มฝาเครื่องดื่ม มาตรการการห้ามใช้
ถงุพลาสตกิในสถานศกึษา การงดแจกถงุพลาสตกิ ๑ วนัต่อเดอืน 
ซึง่ท�าให้ปรมิาณขยะถงุพลาสตกิหหูิว้ลดลงแต่ยงัถอืเป็นสดัส่วน
ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ�านวนขยะพลาสติกทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งปี 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี
ได้มมีตเิหน็ชอบ กลไกการขบัเคลือ่นการงดให้ถงุพลาสตกิ๓ ซึง่
ถือเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนวิถีชีวิตประจ�าวันของคนไทย โดย
ผนึกก�าลังห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 
โดยร่วมกนังดให้ถุงพลาสตกิหหูิว้ตัง้แต่วันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้บริโภคหันไปใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าแทน 
และได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการร่วมมอืกบั
ภาคเอกชนในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
และสร้างความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภคและ 

๓  ท�าเนยีบรฐับาล, สรปุข่าวการประชมุคณะรฐัมนตร ี๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒, https://www.thaigov.go.th/ news/contents/details/24507

สารวุฒิสภา
The Senate Newsletter32



ผูป้ระกอบการ รวมทัง้ก�าหนดแนวทางและวธิกีารปฏบิตัสิ�าหรบั
มาตรการงดให้ถุงพลาสติก และเร่งจัดท�ากฎหมายเพื่อใช ้
ในการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยการทบทวน ปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและน�าของเสียมาใช้
ประโยชน์ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
นอกจากนี้  กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม ยังได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงท�าความ
เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการด�าเนินมาตรการงดให ้
ถุงพลาสติกใน ๔ ภูมิภาค เพ่ือน�าไปเป็นข้อมูลประกอบ 
การยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. .... 
โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อบริหารจัดการและแก ้ไขป ัญหา 
ขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และเป็นไปตามเป้าหมายได้ นัน่คอื ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน  
เริ่มจากภาครัฐที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา  
รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและแผนงานอย่างเคร่งครัด 
พร้อมท้ังสร้างทศันคตแิละความเข้าใจทีด่ใีนเรือ่งของการจดัการ
หรือการคัดแยกขยะที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
ในส่วนของผูป้ระกอบการภาคเอกชนควรปรบัเปลีย่นหรอืหนัมา 
ใช้เทคโนโลยใีนการผลตินวตักรรมเพือ่ออกแบบบรรจภุณัฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลาย
ได้ อีกทั้งควรมีวิธีการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภคและ
ส่งเสรมิ สนบัสนนุการน�าขยะพลาสตกิกลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 
ซึง่นอกจากจะช่วยลดปรมิาณขยะพลาสตกิแล้ว ยงัสามารถช่วย
ลดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของ
ภาคประชาชนผู ้บริโภคควรตระหนักและหลีกเลี่ยงการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยน 
ความคิดในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมทั้งบริโภคสินค้าที ่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ นอกจากการประกาศงดใช้ถุงพลาสติกแล้ว สิ่งที่
ภาครัฐต้องค�านงึถึงเป็นอย่างมากคือ การหาวัสดหุรือผลติภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยในราคาที่เท่ากัน
มาใช้ทดแทนให้แก่ผูบ้รโิภค ทัง้นี ้ภาครฐัควรวางนโยบายเกีย่วกบั 
พลาสติกให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ต้นทางการผลิต การท�าลาย 
ไปจนถึงการน�ากลบัมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ อีกทัง้ในการ
ตรากฎหมายเพือ่บงัคบัใช้ควรคดิให้ครอบคลมุในทกุ ๆ  ด้านเพือ่
มิให้เกิดปัญหาอื่นขึ้นมาใหม่ในอนาคต เช่น วัสดุที่จะน�ามาใช้
ทดแทนจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาหรือไม่ ผู ้ขายสินค้าจะได้
ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงพลาสติก แต่ภาระ
ทางการเงินจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคมากเกินไปหรือไม่ เป็นต้น 
 อย่างไรกด็ ีนอกเหนอืจากมาตรการทางกฎหมายว่าด้วย 
การจัดการขยะพลาสติกที่จะมีการตราขึ้นนั้น ประเทศไทย 
ยังคงต้องก�าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการด�าเนินการ 
อีกมากมาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการด�าเนินการอาจได้รับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากผู้ค้าและผู้ซื้อ ดังนั้น คงต้องใช้ระยะเวลา
ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่องเพื่อท�าให้ประชาชนเกิดความคุ้นชินและสามารถ
ปรับตัวกับการลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจ�าวันได้มากขึ้น  
ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและหาแนวทางร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาในการลดการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง เชื่อว่า 
จะช่วยลดอัตราการเกิดขยะพลาสติกในประเทศได้อย่างเป็น 
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนได้อย่างแน่นอน 

 อย ่างไรก็ตาม การประกาศให้ร ้านค ้าเลิกแจก 
ถุงพลาสติก และชักชวนให้ประชาชนพกถุงผ้ามาเองตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย
ก�าลังจะก้าวเข้าสู่แผนการจัดการกับขยะพลาสติกอย่างจริงจัง 
แต่กระนัน้ ส่ิงส�าคญัทีจ่ะช่วยลดอตัราการสร้างขยะภายในประเทศ 
ได้ดทีีสุ่ด นัน่คือ การเร่ิมจากตวัเรา เริม่จากคนในประเทศทีต้่อง
ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บอกลาความสะดวกสบายด้วย
การปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกเพ่ือเห็นแก่สิ่งแวดล้อมและ
ประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
ท�าให้การด�าเนินการจัดการกับขยะพลาสติกเกิดความส�าเร็จ 

มกราคม ๒๕๖๓
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