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คาํนาํผูเขยีน 

หลายปกอนผู เขียนไดเ ขียนตําราในโครงการตําราวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ภูมิศาสตรกายภาพ ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนา

มาตรฐานวทิยาศาสตรศกึษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) หัวขอภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม

รวมกับ ดร.สถาพร มนตประภัสสร หลังจากที่ผูเขียนไดสบืคนขอมูลเพื่อประกอบการ

เขียนตําราดังกลาว พบความนาสนใจของปญหาแพขยะในมหาสมุทร ซ่ึงในขณะนั้น

ไมเคยมีหนังสอืเรยีนหรอืตําราเรยีนใดไดกลาวถงึเลย จงึไดมีการกลาวถึงปญหาของ

ขยะพลาสตกิในมหาสมุทรรวมถึงการเกิดกองขยะขนาดใหญกลางมหาสมุทรในมิติ

ทางภูมิศาสตรไวในตําราเลมดังกลาว  

ตอมาผูเขียนมีโอกาสไดเขารวมเขียนหนังสอืเรยีนรายวชิาพื้นฐานสงัคมศกึษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4-6 ตามมาตรฐานการเรียนรู

และตัว ช้ี วัด สาระภู มิศาสตร  (ฉบับปรับปรุง  พ .ศ.2560) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร ซ่ึงขณะนั้นปญหา

ขยะพลาสติกในทะเลกําลังเปนที่กลาวถึงในวงกวาง ผูเขียนจึงมีแนวคิดวาเด็กไทย

ควรจะมีความรูและตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดเพ่ิมเติมเนื้อหาไวในหนวยการ

เรยีนรู เรื่องการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดทําโครงการผลิต

หนังสอืและตําราข้ึน เพื่อสนับสนุนและสงเสรมิใหมีการตีพิมพหนังสือเพื่อเผยแพร ทํา

ใหผูเขียนเห็นโอกาสที่จะนําความรูที่ไดจากการวเิคราะหและสังเคราะห มานําเสนอและ

เผยแพรในหลากหลายมิติแกบุคคลทั่วไป โดยมีความมุงหมายวา หนังสือเลมนี้จะ

สามารถชวยเปนสวนหนึ่งในการลดการผลิตขยะพลาสติกและปญหาขยะพลาสติกทั้ง

บนบกและในทะเลไดบาง ตามแนวคิด “สูกับปญหาขยะพลาสตกิ: ถาเอามันกลับมาใช

ใหมไมได ก็จงปฏิเสธมัน” ในวันสิ่งแวดลอมโลก เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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บทท่ี 5 การเดนิทางของพลาสตกิ  47 

บทท่ี 6 ไมโครพลาสตกิ มหันตภัยรายที่มองไมเห็น 55 

บทท่ี 7 เม่ือมลพิษพลาสตกิเปนมหนัตภัยรายตอมนุษยชาต ิ 65 

บทท่ี 8 ถอดรหัสมาตรการการจดัการปญหาขยะพลาสตกิรอบโลก  73 
บทท่ี 9 ประเทศไทยกับการรับมือปญหาขยะพลาสตกิ  87 
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สารบญัภาพ 

หนา 

ภาพที่ 1-1  สัญลกัษณการแยกประเภทของพลาสตกิที ่ 5 
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ภาพที่ 1-2  สัญลกัษณพลาสตกิโพลเีอทลิีนเทเรฟทาเลต  6 

 หรอื PET, PETE และตัวอยางพลาสติก  
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 หรอื HDPE และตัวอยางพลาสติก  

ภาพที่ 1-4  สัญลกัษณพลาสตกิโพลไีวนิลคลอไรด และตัวอยางพลาสตกิ   8 

ภาพที่ 1-5  สัญลกัษณพลาสตกิโพลเีอทลิีนชนิดความหนาแนนต่ํา  8 

 หรอื LDPE และตัวอยางพลาสติก  

ภาพที่ 1-6  สัญลกัษณพลาสตกิโพลโีพรพลินี หรือ PP และตัวอยางพลาสตกิ  9 

ภาพที่ 1-7  สัญลักษณพลาสตกิโพลสีไตรนี หรอื PS และตัวอยางพลาสติก      10 

ภาพที่ 1-8  สัญลกัษณพลาสตกิอื่นๆ หรอื Other และตัวอยางพลาสติก  11 

ภาพที่ 1-9  ตัวอยางขวดพลาสตกิที่ประกอบดวยพลาสตกิหลายแบบ  11 

ภาพที่ 2-1  รอยละของการผลิตพลาติกในแตละภูมิภาค  17 

ภาพที่ 2-2  ชาวจนีกําลังคัดแยกขยะพลาสตกิรไีซเคิล  18 

ภาพที่ 2-3  ขยะพลาสตกิที่พบขณะที่เจาหนาที่ทําความสะอาดและ 20 

 ลอกทอระบายน้ําในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือป 2561  

ภาพที่ 2-4  ขอมูลการศกึษาชนิดและปรมิาณขยะลอยน้ําบริเวณ 22 

 ปากแมน้ําสายสําคัญที่ไหลลงสูอาวไทยรปูตัว ก. ในป 2561  

 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

ภาพที่ 3-1  ปริมาณขยะพลาสติกในชวยการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 28 
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สารบญัภาพ 

หนา 

ภาพที่ 3-2  ขยะพลาสตกิและบรรจุภัณฑประเภทใชครัง้เดยีวทิ้งที ่ 30 

 มีการทิ้งเกลื่อนกราดชวงสถานการณโควดิ-19  

ภาพที่ 4-1  ขยะพลาสตกิที่ถกูพบบรเิวณทางน้ํา ทะเล  33 

 และมหาสมุทรตัง้แตป 1960  

ภาพที่ 4-2  ขอมูลการสํารวจปรมิาณขยะพลาสตกิที่ไหลมาจากแมตางๆ ทั่วโลก 34 

ภาพที่ 4-3  5 อันดับของแมน้ําสายที่ปลอยพลาสตกิออกสูทะเล 35 

 และมหาสมุทรมากที่สุดจากแมน้ํา 1,656 สายทั่วโลก  

ภาพที่ 4-4  การเทยีบปรมิาณขยะพลาสตกิทีล่อยสูในมหาสมุทร 36 

ภาพที่ 4-5  10 ประเทศบนโลกที่มีการผลติขยะพลาสตกิสูทะเล  37 

 และมหาสมุทรมากที่สดุ  

ภาพที่ 4-6  ขยะพลาสตกิเกลื่อนชายหาดประเทศอินเดยี 38 

ภาพที่ 4-7  ที่ตัง้ของทะเลแครบิเบยีน บรเิวณมหาสมุทรแอตแลนตกิ   39 

ภาพที่ 4-8  คลื่นขยะพลาสตกิที่พัดเขาสูชายหาดของหมูเกาะแครบิเบยีน  40 

ภาพที่ 4-9  คลื่นขยะพลาสตกิที่พัดเขามาบรเิวณชายหาด  40 

 Montesinos Beach ในเมืองหลวงของเมือง 

 ซานโตโดมิงโกเดกุซมัน สาธารณรัฐโดมินกิัน 

ภาพที่ 4-10  ที่ตัง้เกาะเฮนเดอรสัน ในมหาสมุทรแปซิฟกใต  42 

ภาพที่ 4-11 สวนหนึ่งของขยะพลาสตกิที่พบบรเิวณชายหาดเกาะเฮนเดอรสัน  42 

ภาพที่ 4-12 ตําแหนงที่ตัง้ของรองลกึ  44 

ภาพที่ 5-1  การเกดิ convergence zone บรเิวณมหาสมุทรแปซิฟกเหนอื 50 

ภาพที่ 5-2  การเคลื่อนที่เปนวง (gyre) ของกระแสน้ําในมหาสมุทร   50 
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สารบญัภาพ 

หนา 

ภาพที่ 5-3  บรเิวณที่พบแพขยะ (Garbage patch) ในมหาสมุทร 51 

ภาพที่ 5-4  โครงการ Ocean Cleanup ทดสอบระบบจัดเก็บขยะ 52 

 ในมหาสมุทรแปซิฟก  

ภาพที่ 5-5  เรอืเก็บขยะ Interceptors  53 

ภาพที่ 5-6  ขยะที่ถูกเก็บข้ึนมาบนเรอื Interceptors ที่รองไปตามลําน้ํา   54 

ภาพที่ 6-1  การเกดิไมโครพลาสตกิ  57 

ภาพที่ 6-2  ไมโครพลาสตกิทีป่นอยูในสิ่งแวดลอม  58 

ภาพที่ 6-3  ชนดิของไมโครพลาสตกิในหอยสองฝา 60 

ภาพที่ 6-4  ไมโครพลาสตกิที่พบในกระเพาะของปลาทู  61 

 บรเิวณอุทยานแหงชาตหิาดเจาไหม จังหวัดตรัง 

ภาพที่ 6-5  ไมโครพลาสตกิทีป่นเปอนอยูในเกลอืทะเล  63 

ภาพที่ 7-1  ขยะพลาสตกิที่ถกูคลืน่ทะเลซัดข้ึนฝง  68 

 บรเิวณชายหาดเกาะบาหล ีประเทศอินโดนเีซีย  

ภาพที่ 7-2  การนําเสนอขาวเตาทะเลที่เสยีชีวติจากการกนิขยะพลาสตกิ  69 

ภาพที่ 7-3  ปูเสฉวนใชฝาขวดพลาสตกิเปนบานบนชายหาดของเกาะ 69 

                 เฮนเดอรสัน   

ภาพที่ 7-4  ขยะพลาสตกิที่พบในซากนกฟูลมารที่ตายรมิหาด  70 

ภาพที่ 7-5   มูลชางในอุทยานแหงชาตเิขาใหญปนเปอนไปดวยขยะพลาสตกิ  71 

ภาพที่ 7-6  วัวในกรุงไนโรบ ีประเทศเคนยา กําลังหาอาหารบน 71 

 กองขยะพลาสตกิ  
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สารบญัภาพ 

หนา 

ภาพที ่8-1  ประเทศที่มีการหามการใชถุงพลาสตกิ  77 

ภาพที่ 8-2  การหยอนกนบุหรีล่งไปในกลองที่ตดิตัง้ไวตาม 81 
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พลาสตกิเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน สวนใหญไดจากการกลั่นน้ํามันดบิ

หรือแยกกาซธรรมชาติแลวนําเขาสูกระบวนการแยกสลาย เพื่อใหไดสารประกอบ

ขนาดเล็ก อาทิ เอทิลีน (Ethylene) โพรพิลีน (Propylene) สไตรีน (Styrene) ฟนอล 

(Phenol) และ อะคริโลไนโตรล (Acrylonitrile) ซ่ึงเปนสารตั้งตนในการผลิตเม็ด

พลาสตกิ (Plastic resins) ประเภทตางๆ ที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ความเหนียว

และการทนความรอน กอนนําไปหลอมและข้ึนรูปเปนผลติภัณฑพลาสตกิ 

พลาสติกเขามามีบทบาทสําคัญในฐานะที่สามารถสรางสรรคผลิตภัณฑได

หลากหลายชนดิ มีความเหนยีว แข็งแรงทนทาน น้ําหนักเบา อีกทัง้มีราคาไมแพงเม่ือ

เทยีบกับเหล็กหรอืไม สามารถลดการใชไมจงึทําใหพลาสตกิกลายเปนวัสดุยอดนิยม

ทีพ่บเห็นผลติภัณฑหรอืสนิคาที่ถูกผลติข้ึนจากพลาสตกิเปนจํานวนมาก 

 ป 2497 โลกมีการผลติพลาสตกิ 1.7 ลานตัน หากแตในป 2557 พบวา โลกมี

การผลิตพลาสติกสูงถึง 311 ลานตัน และคาดวาในปจจุบันมีการผลิตพลาสติกได

ประมาณ 5 ลานลานช้ิน นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณการผลิตพลาสติกแบบใชครั้ง

เดียวทิ้งของโลกในป 2557 มีสัดสวนของการผลิตในแตละภูมิภาคดังนี้ ทวีปเอเชีย

แปซิฟกมีสัดสวนการผลติมากที่สุดคือ รอยละ 38 รองลงมาคือ ทวีปอเมริกาเหนือ 

คิดเปนรอยละ 21 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางคิดเปน รอยละ 17 ทวปียุโรป คิดเปน

รอยละ 16 ภูมิภาคอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใตคิดเปน รอยละ 4 และสหภาพ  

โซเวยีตเดมิ คิดเปนรอยละ 3 และในปจจุบันทั่วโลกผลติพลาสตกิมากกวา 400 ลาน

ตันตอป และคาดการณวาในป 2568 การผลติพลาสตกิจะเพ่ิมข้ึนกวา 600 ลานตัน 

ตอป 

 ในป 2560 มีการสํารวจการนําพลาสติกไปใชประโยชนเพื่อการผลิตพบวา 

พลาสตกิที่ผลติข้ึนมากวา 1 ใน 3 เปนบรรจุภัณฑจากพลาสติก หรือประมาณ 158 

ลานตัน สวนใหญเปนพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง (single use plastic) ถัดมาเปนการ

นําไปใชในงานกอสราง คิดเปน 71 ลานตัน รองลงมาคอื การผลติดานสิ่งทอ ราว 62 
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ลานตัน การผลติสนิคาอุปโภคบริโภค ประมาณ 45 ลานตัน การนําไปผลิตรถยนต

หรอืดานการขนสง 29 ลานตัน ดานไฟฟา/อิเล็กทรอนิกสประมาณ 19 ลานตัน และ

การนําไปผลติในเครื่องจักรอุตสาหกรรมประมาณ 3 ลานตัน 

 ปรมิาณพลาสตกิจํานวนมากที่วนเวียนอยูรอบตัวเราในชีวิตประจําวัน นอย

คนนักที่จะรูจักพลาสติกอยางทองแท ผูเขียนจึงไดสรุปความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

พลาสตกิแตละประเภทเพื่อใหผูอานไดรูจักพลาสตกิมากข้ึน 

ประเภทของพลาสตกิที่นํามาใชงานถูกจัดแบงประเภทโดยการใชสมบัตคิวาม

รอนของเม็ดพาสติก สามารถที่จะจัดแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ เทอรโม

พลาสตกิ (Thermoplastic) และเทอรโมเซตตงิ (Thermosetting)  

เทอรโมพลาสตกิ (Thermoplastic) หรอืบางครัง้เรยีกวา เรซิน เปนพลาสตกิที่

ไดรับความนยิมมากและใชกันอยางแพรหลาย เทอรโมพลาสติกถาหากไดรับความ

รอนจะออนตัว และเม่ือเย็นก็จะเกดิการแข็งตัว สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปได โดย

พลาสตกิรูปแบบนี้โครงสรางโมเลกุลจะเปนลักษณะโซตรง มีการเช่ือมตอระหวางโซ

พอลเิมอรคอนขางนอยมาก จงึสามารถที่จะหลอมเหลวและเม่ือผานการอัดแรงมาก

จะไมทําลายโครงสรางเดิม เม็ดพลาสติกประเภทนี้สามารถข้ึนรูปไดโดยการฉีดใน

ขณะทีพ่ลาสตกิถูกนํามาทําใหออนตัวและไหลไปดวยความดันและความรอน  

เทอรโมเซตติง (Thermosetting) เปนพลาสติกที่มีโครงสรางเปนรางแห มี

สมบัตพิิเศษ คอื มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสามารถทนตอ

ปฏิกิรยิาทางเคมีไดเปนอยางด ีพลาสตกิชนดินี้จะเกดิรอยเปอนไดยาก ทนความรอน

และทนความดัน เปลี่ยนแปลงรูปรางไมได ไมมีการออนตัว เม่ือเจออุณหภูมิสูงก็จะ

ไหมและแตกเปนข้ีเถาสดีํา การที่จะทําใหพลาสตกิประเภทนี้มีรูปรางตางๆ นัน้จะตอง

ใชความรอนที่สูงและตองมีแรงอัดที่มาก  
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 นอกจากนี้ประเภทของพลาสติกยังถูกแบงตามลักษณะของบรรจุภัณฑ

ออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คอื Multi-Layered Plastic พลาสติกชนิดนี้จะซอน

อยูในบรรจุภัณฑที่มีลักษณะไมเหมือนพลาสตกิ โดยเปนพลาสติกหลายช้ันประกอบ

กับวัสดุชนิดอ่ืน เชน กลองนม กลองน้ําผลไม ซองขนม และหลอดยาสีฟน และ

ประเภทที่สอง คือ Single-Layered Plastic เปนฟลมพลาสติกที่ยืดหยุนไดและเปน

ฟลมบางๆ เพียงช้ันเดยีว เชน ถุงพลาสตกิมีหูหิ้ว หลอดพลาสติก และพลาสติกแรป

หออาหาร เปนตน 

 พลาสตกิตามที่กลาวมามีหลากหลายประเภท เพื่อใหงายตอความเขาใจและ

สะดวกตอการนําไปบรหิารจัดการพลาสตกิตอไป สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิแหง

สหรัฐอเมริกา (The Society of the plastics Industry Inc.) จึงกําหนดสัญลักษณ

มาตรฐานของพลาสติกที่ใชในชีวิตประจําวัน ที่สามารถนํามารีไซเคิลได โดยใช

สัญลักษณลูกศร 3 ตัว วนเปนรูปสามเหลี่ยม และมีหมายเลขกํากับตรงกลางรูป

สามเหลี่ยม ซ่ึงหมายถึงประเภทพลาสติก 7 ประเภทที่สามารถนําไปรีไซเคิลได ดัง

ภาพที่ 1-1 

 

ภาพที ่1-1  สัญลักษณการแยกประเภทของพลาสตกิที่สามารถนําไปรไีซเคิลได 

ที่มา: https://bit.ly/3aPY3on 
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ผูเขียนจึงขอขยายความพรอมยกตัวอยาง และภาพประกอบเพื่อใหผูอาน

สามารถจําแนกประเภทพลาสติก 7 ประเภทที่สามารถนํามารีไซเคิลได โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

พลาสตกิหมายเลข 1 โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate)

หรอื PET, PETE  (ภาพที่  1-2 ) พลาสติกมีสมบัติใสเหนียวทนทาน ปองกันการซึม

ผาน น้ําหนักเบา สวนใหญจะใชผลิตขวดน้ําดื่ม ขวดน้ําอัดลม น้ํามันพืช ถุงขนม 

พลาสติกชนิดนี้แมจะเปนพลาสติกที่มีความปลอดภัยแตก็ไมควรนํากลับมาใชซํ้า 

(Reuse) และไมควรนําตากแดด แตสามารถนําไปรีไซเคิล เปนเสนใยสําหรับทําเสื้อ

กันหนาว พรม ใยสังเคราะหในหมอน ถุงหูหิ้ว และกระเปา ได 

 

 
 

 

ภาพที ่1-2  สัญลักษณพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET, PETE และ

ตัวอยางพลาสตกิ 

ที่มา: ผูจัดการออนไลน (2563, 7 กันยายน) 

พลาสติกหมายเลข 2 โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density 

Polyethylene) หรือ HDPE (ภาพที่ 1-3) เปนพลาสติกแข็งทนทาน แตกยาก ทนตอ

การทําละลายและความรอน นิยมใชทําขวดนม ขวดน้ําผลไม โยเกิรต ขวดน้ํายาทํา
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ความสะอาดตาง ๆ ขวดแชมพู ถุงพลาสตกิหูหิ้ว โตะเกาอ้ี หรอืถังน้ํามันรถยนต เปน

ตน จัดวาเปนพลาสติกที่ปลอดภัยไมมีสารเคมี สามารถนํามารีไซเคิล เปนขวด

น้ํามันเครื่อง ทอหรอืลังพลาสตกิ และ ไมเทยีมทํารัว้ เปนตน 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-3  สัญลักษณพลาสตกิโพลเีอทลินีชนดิความหนาแนนสูง หรือ HDPE และ

ตัวอยางพลาสตกิ 

ที่มา: https://bit.ly/3obL17J 

พลาสตกิหมายเลข 3 โพลไีวนลิคลอไรด (Polyvinylchloride) หรือ PVC (ภาพ

ที่ 1-4) พลาสตกิชนิดนี้มีสมบัติทนทานตอสารเคมีและการขัดถู ใชทําทอน้ําประปา 

สายยาง แผนฟลมหออาหาร แผนพลาสติกทําประตู หนาตางและหนังเทียม 

เฟอรนเิจอร ของเลน ถุงหูหิ้วขนาดเล็ก ไปจนถงึอุปกรณสํานักงาน พลาสติกชนิดนี้มี

สารเคมีที่เปนพิษปะปนอยู เม่ือถูกเผาไหมจะปลอยสารพิษออกมา จึงไมควรทําลาย

ดวยการเผา และไมควรใหอาหารหรือน้ําดื่มสัมผัสกับพลาสติกโดยเฉพาะการนํา

อาหารรอน ๆ ใสลงในถุงหูหิ้วโดยตรง พลาสตกิชนดินี้สามารถนํามารีไซเคิล ตอเปน

ทอน้ําประปา กรวยจราจร เฟอรนเิจอร และมานั่งพลาสตกิ เปนตน 
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ภาพที่ 1-4 สัญลักษณพลาสตกิโพลไีวนลิคลอไรด หรอื PVC และตัวอยางพลาสตกิ 

ที่มา: https://bit.ly/3PELnzd 

พลาสติกหมายเลข 4 โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (Low Density 

Polyethylene) หรือ LDPE (ภาพที่ 1-5) มีลักษณะใส นิ่ม เหนียว ยืดหยุน ทนความ

เย็นถงึ -70 องศาเซลเซียส แตไมทนความรอน สวนใหญใชทําฟลมหออาหารหรอืหอ

สิ่งของ ถุงเย็นสําหรับแชแข็ง และถุงขนมปง เปนตน แมสวนใหญพลาสติกชนิดนี้จะ

คอนขางปลอดภัยแตก็ไมควรนํากลับมาใชซํ้าพลาสติกชนิดนี้สามารถนํามา             

รีไซเคิล เปนถุงหูหิ้วพลาสติกแบบบาง ถุงดําสําหรับใสขยะ ถังขยะ กระเบื้องปูพื้น 

และเฟอรนเิจอร เปนตน 

  
 

ภาพที่ 1-5  สัญลักษณพลาสตกิโพลเีอทลินีชนดิความหนาแนนต่ํา หรือ LDPE และ

ตัวอยางพลาสตกิ 

ที่มา: https://www.yellowpages.co.th/article/thaihongplastic2 
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พลาสติกหมายเลข 5 โพลีโพรพิลีน (Poly propylene) หรือ PP (ภาพที่ 1-6) 

เปนพลาสติกใสปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ทนความรอนสูง นิยมใชทําภาชนะ

บรรจุอาหารรอน จาน ชาม กลองใสอาหาร หลอดดูน้ํา กระบอกน้ําแชเย็น ตะกรา 

และขวดบรรจุยา สวนใหญแลวพลาสตกิชนิดนี้เขาไมโครเวฟได แตก็ควรตรวจสอบ

สัญลักษณไมโครเวฟอีกครั้งเพื่อความม่ันใจ พลาสติกชนิดนี้สามารถนํามา             

รไีซเคิล เปนกลองแบตเตอรี่ ช้ินสวนในรถยนต และไมกวาดพลาสตกิ เปนตน 

  
 

ภาพที่ 1-6  สัญลักษณพลาสตกิโพลโีพรพิลนี หรอื PP และตัวอยางพลาสตกิ 

ที่มา: http://excelunionplus.com/news.html 

พลาสติกหมายเลข 6 โพลีสไตรีน (Polystyrene) หรือ PS (ภาพที่ 1-7) มี

ลักษณะโปรงใส ไอน้ําสามารถผานเขาไปได ราคาถูก น้ําหนักเบา เปราะและแตกหัก

งาย นิยมใชทําภาชนะบรรจุของใช เปนพลาสติกประเภทใชครั้งเดียวทิ้ง เชน จาน 

ชาม ชอนสอม โฟม และแกว เนื่องจาก พลาสตกิชนิดนี้สามารถปลอยสารกอมะเร็ง

ไดเม่ือโดนความรอน จงึไมควรนํามาใชซํ้าในระยะยาว พลาสตกิชนดินี้สามารถนํามา

รีไซเคิล เปนไมแขวนเสื้อ ไมบรรทัด แผงสวิตชไฟ ฉนวนความรอน และแผงไข      

เปนตน รวมถงึเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ 
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ภาพที่ 1-7  สัญลักษณพลาสตกิโพลสีไตรนี หรอื PS และตัวอยางพลาสตกิ 

ที่มา: http://excelunionplus.com/news.html 

พลาสตกิหมายเลข 7 พลาสตกิอ่ืนๆ หรอื Other (ภาพที่ 1-8) ไมใชพลาติก 

6 ชนดิขางตน แตนํามาหลอมใหมได เชน โพลคีารบอนเนต (Polycarbonate) หรอื PC 

มีลักษณะใส แข็ง และทนทาน สวนใหญพบอยูในสวนประกอบของแวนกันแดด เคส

คอมพิวเตอร เสื้อกันกระสุน ขวดแกลลอน 5 ลติร โดยปกตแิลวพลาสติกชนิดนี้จะมี

สาร Bisphenol A (BPA) ที่เปนอันตรายตอรางกายปะปนอยู โดยเฉพาะเม่ือถูกความ

รอน หรอืนําเขาไมโครเวฟ หรอืโดนสารกัดกรอนที่มีฤทธิ์แรงก็จะยิ่งปลอยสาร BPA 

ออกมาปนเปอนมากข้ึน จงึควรใชพลาสตกิชนดินี้ดวยความระมัดระวังหรอืหลีกเลี่ยง 

ซ่ึงพลาสติกชนิดนี้สามารถนํามารีไซเคิล เปนขวดน้ํา กลองหรือถุงบรรจุอาหาร 

กระสอบปุย และถุงขยะ เปนตน 
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ภาพที่ 1-8  สัญลักษณพลาสตกิอ่ืนๆ หรอื Other และตัวอยางพลาสตกิ 

ที่มา: http://excelunionplus.com/news.html 

นอกจากนี้ในหลายๆ ครั้งบรรจุภัณฑหรือผลิตภัณฑพลาสติกอาจจะ

ประกอบข้ึนจากพลาสติกหลายแบบ เชน ขวดเครื่องดื่มที่ประกอบไปดวย ฝาขวด

พลาสตกิที่ทํามาจากพลาสติก เบอร 2 หรือ 5 ตัวขวดที่ทํามาจากพลาสติกเบอร 1 

และฟลมพลาสตกิหอขวดเพื่อบอกฉลากที่ทํามาจากพลาสติกเบอร 3 (ดังภาพที่ 1-

9) 

 

 

ภาพที ่1-9  ตัวอยางขวดพลาสตกิที่ประกอบดวยพลาสตกิหลายแบบ 

ดัดแปลงจาก: Supang Chatuchinda (2018) 
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การใหขอมูลเกี่ยวกับพลาสตกิและการนําเนื้อหาเกี่ยวกับพลาสตกิมาเปนบท

แรก เพื่อเปนการปูพื้นใหผูอานมีความรูและความเขาใจพลาสติกแตละประเภทที่อยู

รอบตัว และเปนการเกริ่นเริ่มตนปฐมบทแหงขยะพลาสติก โดยผูเขียนหวังเปนอยาง

ยิ่งวาจะทําใหผูอานสามารถใชงานพลาสติกแตละประเภทไดตรงตามสมบัติและ

สามารถเลือกวิธีในการกําจัดพลาสติกดังกลาวไดถูกวิธี เพื่อประโยชนตอสุขภาพ

อนามัยของตนเองและลดกระทบกระทบที่จะมีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมได 
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โลกกําลังตื่นตัวตอวิกฤตปญหาสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดข้ึน นานา

ประเทศทั่วโลกใหความสําคัญกับการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยกระตุนให

พลเมืองโลกมีความตื่นตัวและตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากร โดยเฉพาะ

ปญหาสิ่งแวดลอมไรพรมแดน ขยะพลาสติกเปนหนึ่งในปญหาสําคัญที่ทั่วโลกกําลัง

เผชิญเนื่องจากเปนขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติ สามารถพบไดมากที่สุด

ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะถุงพลาสติกจัดเปนขยะพลาสติกที่มีปริมาณมากที่สุดใน

โลก รองลงมาคอื หลอดพลาสตกิ ฝาพลาสตกิ รวมทัง้ภาชนะบรรจุอาหาร จากปญหา

ดังกลาวจงึเปนความทาทายในการบรหิารและจัดการขยะพลาสตกิของโลก  

 ขยะพลาสตกิกําพรา คอื ขยะพลาสตกิที่ไมสามารถนําไปรไีซเคิลได ทําใหถูก

ตตีราวาเปนขยะที่ไรราคา และเม่ือนําไปกําจัด เชนนําไปเผาก็กอใหเกิดปญหาการ

ปลดปลอยกาซพิษอีกดวย และในแตละปยังมีขยะพลาสตกิไมต่ํากวา 8 ลานตันที่ไหล

ลงทะเล สหประชาชาตคิาดการณวา ยังคงมีขยะพลาสตกิอยางตอเนื่องและภายในป 

2050 คาดวาในทะเลจะมีถุงพลาสตกิมากวาจํานวนปลา พื้นที่ที่สรางขยะพลาสติกสู

ทองทะเลมากที่สุดคือ แถบอาเซียน โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

เวยีดนาม มาเลเซียและไทย 

  จากขอมูลการกําจัดขยะพลาสตกิในโลกพบวา มีขยะพลาสติกเพียงรอยละ 

9 เทานั้นที่ถูกนาํไปมาใชใหม ประมาณรอยละ 12 ถูกนําไปเผาและกอใหเกิดมลพิษ

ทางอากาศ และขยะพลาสตกิอีกรอยละ 79 ตกคางอยูในสิ่งแวดลอม ไหลลงสูทอง

ทะเล และเขาสูหวงโซอาหาร 

ปญหาหาขยะพลาสติกถูกกลาวถึงมาหลายทศวรรษ จนกระทั่งในวัน

คุมครองโลก วันที่ 22 เมษายน ป 2018 และวันสิ่งแวดลอมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 

2018 ไดมีแนวคิดเดยีวกันคอื การลดปญหาขยะพลาสตกิ โดยในวันสิ่งแวดลอมโลก 

ใชแนวคิด End Plastic Pollution และวันคุมครองโลกในปนั้นไดมีการจัดการประชุมที่

ประเทศอินเดีย โดยประกาศแนวคิด Beat Plastic Pollution และในการประชุม  
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โอเชียน คอนเฟรนซ ซ่ึงเปนการประชุมสุดยอดที่สหประชาชาติจัดข้ึนครั้งแรกเม่ือ

วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 เพื่อกระตุนใหทั่วโลกดําเนินมาตรการเรงดวนในการ

รักษาทรัพยากรทางทะเล โดยมีการเชิญผูแทนแตละประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กอ

มลพิษขยะพลาสตกิจํานวนมากในมหาสมุทร เชน ประเทศจีน ไทย อินโดนีเซีย และ

ฟลปิปนส ซ่ึงในการประชุมครัง้นัน้ ไดมีการจัดกจิกรรมหลักเพื่อการรณรงคลดการ

ใชขวดพลาสตกิ ภายใตแนวคิด OneLess bottles โดยมีการขอรองใหผูเขารวมไมนํา

ขวดและแกวพลาสตกิเขาไปในสํานักงานใหญยูเอ็น ทั้งนี้ทุกคนที่เขาประชุมจะไดรับ

มอบขวดน้ําแบบเตมิแทน  

การตื่นตัวของนานาชาตใินเวทโีลกหลายเวททีําใหหลายประเทศกลับมามอง

ปญหาขยะพลาสติกในประเทศตนเอง รวมทั้งมีการสํารวจ เก็บรวมรวมขอมูลและ

รายงานปรมิาณการผลติพลาสตกิและขยะพลาสติกมาก ภาพที่ 2-1 มีรายงานรอย

ละการผลิตพลาสติกรายภูมิภาคที่เกิดข้ึนในป 2018 พบวา สามอันดับที่มีการผลิต

พลาสตกิมากที่สุดไดแก อันดับที่หนึ่งประเทศจนีมีการผลติพลาสตกิสูงถงึรอยละ 30 

รองลงมาคือ ความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade 

Agreement, : NAFTA) ซ่ึงองคกรเศรษฐกจิในทวปีอเมรกิาเหนอื มีการผลิตพลาสติก

รอยละ 18 และลําดับที่ ไดแก ภูมิภาคยุโรป และกลุม Rest of Asia  ยกเวน ประเทศ

ญ่ีปุน และจนี มีการผลติพลาสตกิสูงถงึรอยละ 17 
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ภาพที่ 2-1  รอยละของการผลติพลาตกิในแตละภูมิภาค 

ทีมา: https://web.facebook.com/IFLOVEMAPS/photos/a.725151950861889/3175116655865394/ 

 ?type=3&_rdc=1&_rdr 

  

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของการสํารวจ เก็บรวมรวมขอมูลและรายงาน

ปรมิาณการผลติพลาสตกิและขยะพลาสตกิรายประเทศ เชน 

ประเทศจีนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จึงไมใชเรื่องแปลกที่

ประเทศจีนจะมีอัตราการใชถุงพลาสติกตอวันสูงถึงวันละประมาณ 3,000 ลานใบ 

และมีการผลติขยะพลาสตกิสูงถงึ 3 ลานตันตอป (ภาพที่ 2-2) 
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ภาพที่ 2-2 ชาวจนีกําลังคัดแยกขยะพลาสตกิรไีซเคิล 

ที่มา: https://www.matichonweekly.com/column/article_190127 

 ประเทศไอรแลนดเปนประเทศที่มีผูผลติพลาสตกิมากที่สุดในทวีปยุโรป จาก

การรวบรวมขอมูลพบวา ชาวไอรแลนดมีอัตราการผลติขยะพลาสตกิตอคนประมาณ 

61 กิ โลกรัมตอป  จึ งเปนสาเหตุใหกลุมองคกรอิสระเพื่อสิ่ง แวดลอม (The 

Environmental Pillar) ออกมาเรียกรองใหประเทศไอรแลนดเรงหาแนวทางกํากับดู

ถุงพลาสตกิมากกวาเดมิ 

สําหรับปญหาขยะพลาสตกิในประเทศไทย จากขอมูลสถานการณมลพิษของ

ประเทศไทยป 2562 พบวา มีปริมาณขยะราว 28.7 ลานตัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2561 

ถงึ รอยละ 3 และในชวง 10 ปที่ผานมาประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดข้ึนเฉลี่ยปละ 

1.93 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด ในจํานวนนี้เปนขยะ

พลาสติกที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดเพียง 0.39 ลานตัน สวนที่เหลืออีก

ประมาณ 1.52 ลานตัน เปนพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวทิ้ง ซ่ึงพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง



ขยะกําพรา ขยะพลาสติก | 19  

สวนใหญที่พบคือ ถุงพลาสติกและที่เหลืออีกรอยละ 20 เปนโฟมอาหาร แกวน้ํา    

ขวดน้ํา และหลอด เปนตน ขอมูลจากหนังสือนวัตกรรมขยะ ของกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอมมีการรายงานถงึการกําจัดขยะพลาสตกิวา ในป 2562 มีการนํา

ขยะกลับมาใชประโยชน 12.6 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 44 นําไปกําจัดอยาง

เหมาะสม 10.3 ลานตัน หรอืคิดเปนรอยละ 36 และกําจัดไมถูกวิธี ถึง 12.6 ลานตัน 

หรอืคิดเปน รอยละ 44 เม่ือทําการวเิคราะหและพบวา สัดสวนของการกําจัดขยะไม

ถูกวิธีมีสัดสวนใกลเคียงกับการนําขยะกลับมาใชประโยชนและพบวา มีสัดสวนสูง

กวาการนําขยะพลาสติกไปใชอยางเหมาะสมถึง 2.3 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 8 

และเม่ือปเทยีบกับขอมูลป 2561 ก็พบวา มีการนําขยะกลับมาใชประโยชน 9.58 ลาน

ตัน หรือคิดเปนรอยละ 34 นําไปกําจัดอยางเหมาะสม 10.88 ลานตัน หรือคิดเปน

รอยละ 39 และกําจัดไมถูกวธิ ีถงึ 9.58 ลานตัน หรอืคิดเปน รอยละ 34 ซ่ึงสัดสวน

ของการกําจัดขยะไมถูกวิธีมีสัดสวนใกลเคียงกับการนําขยะกลับมาใชประโยชน 

ในขณะที่ในป 2562 พบวา มีปรมิาณและสัดสวนของการนําพลาสติกไปกําจัดอยาง

เหมาะสมกับลดลงประมาณรอยละ 3 หรอื ประมาณ 580,000 ตัน 

 เม่ือพิจารณาขอมูลการผลติขยะพลาสตกิตอคนตอวัน ตั้งแตป 2559-2561 

พบวา คนไทยผลติขยะเพ่ิมข้ึนทุกป จากป 2559 มีการผลิตขยะพลาสติกวันละ 1.13 

กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนเปน 1.14 กิโลกรัมตอคนตอวันในป 2560 และมีการผลิตขยะ

พลาสตกิในป 2561 เทากับ 1.15 กโิลกรัมตอคนตอวัน เม่ือวเิคราะหขอมูลสถติพิบวา 

คนไทยมีการผลิตขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 10 กรัม นอกจากนี้หนังสือ

นวัตกรรมขยะ ยังเปดเผยขอมูลการผลติขยะถุงพลาสตกิของประเทศไทย โดยพบวา 

ในแตละปมีขยะถุงพลาสติกเกิดข้ึนถึง 45,000 ลานใบตอป และสวนใหญเปน

ถุงพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวทิ้ง แหลงที่มามากที่สุดคอื ตลาดสดและแผงลอยถงึรอย

ละ 40 รองลงมาคอื หางสรรพสนิคา รานสะดวกซ้ือ และรานขายของชําในสัดสวนที่

เทากันคอื รอยละ 30 นอกจากนี้พบวา คนกรุงเทพฯ ใชถุงพลาสตกิเฉลี่ยวันละ 8 ใบ
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ตอคน ถาคํานวณจากจํานวนประชากรผูอาศัยในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

5,519,907 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.65) จะพบวา มีการผลติขยะถุงพลาสตกิมาก

ถงึวันละประมาณ 44.16 ลานใบ ซ่ึงอาจสงผลใหเกดิปญหาดังภาพที่  2-3 ได 

  

 

ภาพที ่2-3  ขยะพลาสตกิที่พบขณะที่เจาหนาที่ทําความสะอาดและลอกทอระบาย

น้ําในเขตกรุงเทพมหานครเม่ือป 2561 

ที่มา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000091935 

  อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวขางตนยังมีความสอดคลองกับการสํารวจ

ปริมาณขยะของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝงทะเล เม่ือป 2560 
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พบวา มีปรมิาณขยะมูลฝอยที่พบมีทัง้หมด 11.47 ลานตัน เปนขยะพลาสตกิประมาณ 

340,000 ตัน คิดเปนขยะพลาสติกประมาณรอยละ 10 -15 ที่มีการปนเปอนลงสู

ทะเล นอกจากนี้ยังพบวา 5 อันดับของขยะพลาสติกที่ลงสูทะเล ไดแก ถุงพลาสติก 

ขวดพลาสตกิ ขวดแกว โฟมบรรจุอาหาร และหลอดเครื่องดื่ม และจากปริมาณขยะ

พลาสตกิที่เกดิข้ึนในแตละป จงึทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีขยะพลาสติกสะสม

ในทะเลมากเปนอันดับ 4 ของประเทศในกลุมอาเซียน 

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช) ศกึษาชนดิและปรมิาณขยะลอยน้ํา

บริเวณปากแมน้ําสายสําคัญ 5 สายที่ไหลลงสูอาวไทยรูปตัว ก. ไดแกแมน้ํา

เจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง แมน้ําบางปะกง และแมน้ําบางตะบูน ในป 

2561 พบวา แมน้ําเจาพระยามีขยะลอยออกสูบริเวณอาวรูปตัว ก.มากที่สุด คือ 

137,452,011 ช้ืนตอป มีปริมาณขยะลอยน้ําไหลลงสูทะเลประมาณ 1,425 ตันตอป 

หรอืคิดเปนรอยละ 65.6 ของปรมิาณขยะที่ลอยออกสูอาวรูปตัว ก. อันดับที่สองคือ 

แมน้ําทาจนี  มีปรมิาณขยะลอยน้ําไหลลงสูทะเล 361 ตันตอป อันดับที่สามคอื แมน้ํา

แมกลอง มีปริมาณขยะลอยน้ําไหลลงสูทะเล 173 ตันตอป อันดับที่สี่คือ แมน้ํา     

บางปะกง มีปริมาณขยะลอยน้ําไหลลงสูทะเล 166 ตันตอป  และอันดับสุดทายคือ 

แมน้ําบางตะบูน มีปริมาณขยะลอยน้ําไหลลงสูทะเล 48 ตันตอป โดยรวมปริมาณ

ขยะทัง้หมดที่ลอยน้ําไหลลงทะเลมีราวทัง้สิ้น 2,172 ตันตอป (ภาพที่ 2-4) 
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ภาพที่ 2-4  ขอมูลการศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้ําบริเวณปากแมน้ําสาย

สําคัญที่ไหลลงสูอาวไทยรูปตัว ก. ในป 2561 ของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 

ที่มา: https://th- th.facebook.com/DMCRTH/photos/a.1850175885029900/184881816516 

5672/?type=3 
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สอดคลองกับการติดตามจํานวนขยะทะเลที่ลอยน้ําเปนรายช้ินที่ผานปาก

แมน้ํา 5 สาย ในแตละช่ัวโมงของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช) เม่ือป 

2558 พบวา แมน้ําเจาพระยาที่มีความยาวทั้งสิ้น 372 กิโลเมตร มีปริมาณขยะ 

14,781 ช้ินตอช่ัวโมง หรอื 118 กโิลกรัมตอช่ัวโมง แมน้ําบางตะบูนทีมี่ความยาวทัง้สิ้น 

13 กโิลเมตร มีปรมิาณขยะ 153 ช้ินตอช่ัวโมง หรือ 1 กิโลกรัมตอช่ัวโมง แแมน้ําแม

กลองทีมี่ความยาวทัง้สิ้น 132 กโิลเมตร มีปรมิาณขยะ 4,085 ช้ินตอช่ัวโมง หรือ 68 

กิโลกรัมตอช่ัวโมง แมน้ําทาจีนที่มีความยาวทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร มีปริมาณขยะ 

11,218 ช้ินตอช่ัวโมง หรอื 405 กโิลกรัมตอช่ัวโมง และแมน้ําบางปะกงที่มีความยาว

ทัง้สิ้น 231 กโิลเมตร  มีปรมิาณขยะ 693 ช้ินตอช่ัวโมง หรอื 7 กโิลกรัมตอช่ัวโมง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนพลาสติกประเภทใด จะสามารถรีไซเคิลได

หรือไมได ถาไมมีการคัดแยกขยะพลาสติก และ/หรือการบริหารจัดการแลวนั้นจะ

สามารถทําใหเกิดการทิ้งขยะพลาสติกกระจัดกระจายในสิ่งแวดลอมยากตอการ

จัดเก็บ ดังนัน้ขยะพลาสตกิทุกชนดิจงึสามารถเปนขยะพลาสตกิกําพราไดทัง้สิ้น 
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สถานการณของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Covid-

19) ทําใหวถิชีีวติและพฤตกิรรมการบรโิภคของคนทัง้โลกเปลี่ยนไป เชน การทํางานที่

บาน (Work from home) การสั่งซ้ือของออนไลน (Online shopping) และการใชบรกิาร

สงอาหาร (Food delivery) เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมสูงข้ึน 

จากขอมูลหนังสือพิมพไทยโพสตเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ไดกลาวถึงการ

ขยายตัวของการสงอาหารถึงบาน (Delivery) วามีการเติบโตข้ึนโดยในป 2563 ซ่ึง

เปนชวงการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรง รวมทั้งรัฐบาลมี

มาตรการปดเมือง (Locked down) เพื่อควบคุมโรค พบวา ทําใหมีการใชบริการ      

เดลิเวอรี่มากข้ึนมีการเติบโตถึงรอยละ 78 – 84 ทําใหมีปริมาณขยะพลาสติกที่

เพ่ิมข้ึน และภายหลังการกลับมาระบาดของโควิดระลอกใหม ตั้งแตเดือนเมษายน 

2564 จนถงึขณะนี้ ทําใหสถานการณปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยยิ่งนาเปน

หวงมากข้ึนเชนกัน 

 โครงการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อ

จัดการพลาสติก และขยะอยางย่ังยืน (Public Private Partnership for Sustainable 

Plastic and Waste Management: PPP Plastics) จึงไดจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน 

เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก และวันทะเลโลกภายใต หัวขอ “ขยะพลาสติก : การ

จัดการและโอกาส Post COVID-19” โดยเชิญผูทรงวุฒิและผูเกี่ยวของในการจัดการ

ขยะพลาสติกเขารวมกิจกรรมเสวนาออไนลน หนึ่งในนั้นคือ คุณอรรถพล เจริญ

ชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงไดมีการอธิบายภาพรวมสถานการณของขยะ

พลาสติกในปะเทศไทยชวงกอนโควิด-19 วา ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือน

ธันวาคม 2562 พบวา ประเทศไทยมีปรมิาณขยะพลาสตกิเฉลี่ย 2 ลานตันตอป หรือ

เฉลี่ยประมาณ 90 กรัมตอคนตอวัน โดยคิดเปน 0.5 ลานตัน/ป มีการนํากลับไปใช

ประโยชนและนําไปกําจัด โดยวิธีฝงกลบหรือเตาเผาคิดเปน 1.5 ลานตันตอป และ

ในชวงตนป 2563 มีการรณรงคลดใชพลาสตกิ ทําใหภาคประชาชนมีความสนใจและ
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หันมาใชถุงผากันมากข้ึน แตหลังจากที่มีสถานการณโควิด -19 ขยะพลาสติกกลับ

ลดลงไมถงึรอยละ 10 ซ่ึงขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ ขอมูลตัง้แตเดอืนมกราคม ถึง 

เดือนธันวาคม 2563 ดังภาพที่ 3-1 พบวา ปริมาณของคนที่ผลิตขยะพลาสติกใน

ประเทศไทย ใชขยะพลาสติกมากข้ึน ในป 2563 มีปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนถึง

รอยละ 40 หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 134 กรัมตอคนตอวันและในชวงสถานการณ     

โควิด-19 ระลอกใหม เม่ือเดือนเมษายน 2564 พบวา ปริมาณขยะพลาสติกกลับ 

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 45 หรือเฉลี่ยประมาณ 139 กรัมตอคนตอวัน นอกจากนี้ในป 

2565 เริ่มดําเนนิการลดการนําเขาเศษพลาสตกิประมาณรอยละ 20 หรอืประมาณ 2 

แสนตัน และคาดวาจะสามารถหามการนําเขาเศษพลาสติกไดรอยละ 100 ในวันที่ 1 

มกราคม 2569 เปนตนไป  

 

ภาพที ่3-1  ปรมิาณขยะพลานตกิในชวยการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

ดัดแปลงจาก: ไทยโพสต (2564, 14 มิถุนายน) 
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 กรุงเทพมหานครซ่ึงถอืวามีปรมิาณขยะพลาสตกิมากที่สุดในประเทศ ขอมูล

จาก ดร.ภาณุวัฒน ออนเทศ ผูอํานวยการสวนบริการจัดการมูลฝอย สํานักงาน

จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร ระบวุาสัดสวนของ

ขยะพลาสตกิในชวงการแพรระบาดโควิด-19 เพ่ิมข้ึนจากภาวะปกติรอยละ 25 และ

ในเดอืน เมษายน 2564 มีสัดสวนขยะพลาสติก เพ่ิมข้ึนจากเดือนมีนาคม 2564 คิด

เปนรอยละ 7.61 ภาพที่ 3-2 เม่ือเทยีบสัดสวนของขยะพลาสติกที่เขาสูกระบวนการ   

รีไซเคิลในชวงป 2562 พบวามีขยะพลาสติกสภาพดีประมาณรอยละ 5 และขยะ

พลาสติกที่รีไซเคิลไมไดประมาณรอยละ 15 ในทางกลับกัน ชวงโควิด-19 ป 2563 

ถงึ เมษายน 2564 พบวา มีขยะพลาสตกิสภาพดเีพ่ิมข้ึนรอยละ 7 และขยะพลาสติก

ที่รไีซเคิลไมไดเพ่ิมข้ึนรอย 29 หรอืเฉลี่ย 3,500 ตันตอวัน จากเดิม 2,000 ตันตอวัน 

ซ่ึงหาก สถานการณโควิด-19ดีข้ึน คาดวาปริมาณขยะพลาสติกก็อาจจะลดลงไป

ดวย  

นอกจากนี้ ดร.วิจารย สิมาฉายา ผู อํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอม

ไทย เปดเผยขอมูลขยะพลาสตกิในชวงโควดิ-19 วาเขตเมืองตางๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร 

และเมืองทองเที่ยวอ่ืนๆ มีปริมาณขยะรวมแตสัดสวนขยะพลาสติกกลับเพ่ิมข้ึนใน

เกอืบทุกเมือง เชน ในเขตกรุงเทพมหานครมีขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 60 ใน

เขตเทศบาลนครนครราชสมีามีขยะพลาสตกิเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 30 ที่สําคัญยังพบวา 

ในการสั่งอาหารแตละครัง้กอใหเกดิขยะพลาสติกไมนอยกวา 5 ช้ิน หรืออาหารบาง

ประเภทอาจมากถงึ 10 ช้ิน 
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ภาพที่ 3-2  ขยะพลาสตกิและบรรจุภัณฑประเภทใชครัง้เดยีวทิ้ง (single use plastic)

ที่มีการทิ้งเกลื่อนกราดชวงสถานการณโควดิ-19 

ที่มา: WWF-Thailand (2563, 5 พฤษภาคม) 

  ในขณะที่หลายๆ ประเทศมีปญหาขยะพลาสติกที่ เ พ่ิมสูง ข้ึนในชวง

สถานการณการแพรระบาดโควดิ-19 สํานักขาวไทยพีเอสนําเสนอวา การลดลงของ

ขยะพลาสตกิในประเทศออสเตรเลยีเม่ือวัน 31 พฤษภาคม 2565 เปนสิ่งที่สะทอนให

เห็นถึงประสิทธิภาพและนโยบายในการบริหารจัดการของทางการทองถิ่นของ

ออสเตรเลยี แตในขณะนี้แมวาประเทศออสเตรเลยีจะมีขยะพลาสติกที่ลดลงหากแต

พบวาจํานวนขยะจากโควดิ-19 ที่ถอืวาเปนขยะตดิเช้ือกลับเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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บทที ่

04 

มหาสมุทร 
แหงพลาสติก 
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ขยะพลาสติกถูกพบในแหลงน้ําทั้งบนบก ทะเลและมหาสมุทรมาหลาย

ทศวรรษ ดังภาพที ่4-1 ที่มีการศกึษาและสํารวจทางวทิยาศาสตรในป 1960 พบขยะ

พลาสติกกระจายทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะบริเวณชายฝงและปากแมน้ํา

สําคัญๆ รวมทัง้ยังพบขยะพลาสตกิกระจัดกระจายไปกลางมหาสมุทรและบริเวณข้ัว

โลกเหนอืและข้ัวโลกใต 

 

ภาพที่ 4-1  ขยะพลาสตกิที่ถูกพบบรเิวณทางน้ํา ทะเล และมหาสมุทรตัง้แตป 1960 

ที่มา: https://phys.org/news/2022-03-historic-plastic-treaty.html 

 สหประชาชาตมีิการรายงานวา แตละปมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลประมาณ 

5 – 13 ลานตัน อีกทัง้ศูนยเฮลมโฮลทซ (Helmholtz Association of German Research 

Centers) ในเมืองไลพซิช (Leipzig) ประเทศเยอรมนี ประเมินวารอยละ 75 ของขยะ

พลาสติกมาจากแมน้ํา 10 สาย ซ่ึงสวนใหญตั้งอยูในทวีปเอเชีย ขณะที่ World 

Economic Forum รายงานผลการสํารวจปริมาณของพลาสติกที่ไหลออกจากแมน้ํา

สายตางๆ ไป สิ้นสุดลงในมหาสมุทรแตละปมีปริมาณมากกวา 8 ลานตัน ซ่ึงเปน

รายงานสํารวจที่มีความสอดคลองกับศูนยเฮลมโฮลทซ เมืองไลพซิช (Leipzig) 
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ประเทศเยอรมน ีที่พบวาขยะพลาสตกิทัง้หมดนี้ สวนใหญพัดไหลตามแมน้ําลงไปใน

มหาสมุทร มาจากแมน้ํา 10 สาย โดยในจํานวนนั้น 8 สาย อยูในทวีปเอเชีย ไดแก 

แมน้ําแยงซี แมน้ําสนิธุ แมน้ําหวางเหอ แมน้ําไหเหอ แมน้ําคงคา แมน้ําเพิรล แมน้ํา

อามูร และแมน้ําโขง สวนแมน้ําอีก 2 สาย อยูในทวปีแอฟรกิา ไดแก แมน้ําไนล และ 

แมน้ําไนเจอร ดังภาพที่ 4-2 รายงานการสํารวจปริมาณขยะพลาสติกที่ไหลมาจาก

แมตางๆ ทั่วโลก  และมีแมน้ํา 5 สายที่มีขยะพลาสติกจากแมน้ําไหลลงมหาสมุทร

มากที่สุด แมน้ํา 3 สายจาก 5 สายนั้นคือแมน้ําที่ไหลจากประเทศฟลิปนส ไดแก 

แมน้ําปาซิก แมน้ําทูลาฮัน และแมน้ําเมคายัน ที่เหลือคือ แมน้ํายูอัส ของประเทศ

อินเดยี และ แมน้ํากลาง ของประเทศมาเลเซีย ดังภาพที่  4-3 

 

ภาพที ่4-2  ขอมูลการสํารวจปรมิาณขยะพลาสตกิที่ไหลมาจากแมตางๆ ทั่วโลก 

https://www.plasticethics.com/home/2019/5/19/estimate-of-plastic-waste-from-rivers-into-

the-worlds-oceans 
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ภาพที่ 4-3  5 อันดับของแมน้ําสายที่ปลอยพลาสตกิออกสูทะเลและมหาสมุทรมาก

ที่สุดจากแมน้ํา 1,656 สายทั่วโลก 

ที่มา: https://www.salika.co/2021/06/05/rivers-cause-ocean-plastic-waste/ 

 นอกจากนี้ในป 2017 -2020 ยังพบวา แมน้ําเปนตัวการในการพาขยะ

พลาสตกิจากในทวปีมาสูทะเลและมหาสมุทร เม่ือมีการวิเคราะหแมน้ํา 1,656 สาย

ทั่วโลก พบวา แมน้ําปาซิก (ฟลิปโน: Ilog Pasig; สเปน: Río Pásig) เปนแมน้ําสาย

หนึ่งในประเทศฟลปิปนสที่เช่ือมตอระหวางทะเลสาบลากูนากับอาวมะนิลา มีความ

ยาว 25 กิโลเมตร หรือ 15.5 ไมล เปนแมน้ําที่ไหลผานใจกลางมะนิลาและยาน

ปริมณฑล เปนแมน้ําที่พัดพาขยะพลาสติกลงสูทะเลมากที่สุดถึงรอยละ 6.4 

นอกจากนี้ยังมีแมน้ําอีกสองสายของประเทศฟลปิปนส ไดแก แมน้ําทูลาฮัน (Tullahun 

river) และแมน้ําเมคายัน (Meycauayan river) ที่พัดพาขยะพลาสติกสูทะเลและ

มหาสมุทรรอยละ 1.3 และ 1.2 ตามลําดับ 
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 เม่ือวเิคราะหปรมิาณขยะพลาสติกในแตละมหาสมุทร พบวา ภาพที่ 4-4 มี

จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 5.25 ลานลานช้ิน หรือคิดเปนน้ําหนักรวม 268,940 ตัน 

มหาสมุทรแปซิฟกมีขยะพลาสติกลอยสูมหาสมุทรมากที่สุด โดยเฉพาะมหาสมุทร

แปซิฟกเหนอื รองลงมาคอื มหาสมุทรอินเดยี  

 

ภาพที่ 4-4  การเทยีบปรมิาณขยะพลาสตกิที่ลอยสูในมหาสมุทร 

ที่มา: http://coastalradar.gistda.or.th/wp/?page=news-detail&id=6972 

เม่ือป 2010 มีการสํารวจและจัดอันดับ 10 ประเทศทั่วโลกที่มีการผลิตขยะ

พลาสตกิลงสูทะเลและมหาสมุทรมากที่สดุหนวยเปนลานตัน พบวา ประเทศจนีมีการ

ผลิตขยะพลาสติกมากที่สุดราว 10 ลานตัน ภาพที่ 4-5 รองลงมาคือ ประเทศ

อินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเวียดนาม ประเทศศรีลังกา ประเทศไทย 

ประเทศอียปิต ประเทศมาเลเซีย ประเทศบังกลาเทศ และประเทศไนจีเรีย และจาก
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การวเิคราะหขอมูลยังพบวา ประเทศผูผลิตขยะพลาสติกสูทะเลและมหาสมุทรสวน

ใหญอยูในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้

ผลกระทบของขยะพลาสตกิในทะเลและมหาสมุทรพบไดโดยทัว่ไป เชน ขยะพลาสตกิ

ที่เกลื่อนชายหาดในประเทศอินเดยี ดังภาพที่ 4-6 

 

ภาพที ่4-5  10 ประเทศบนโลกที่มีการผลติขยะพลาสตกิสูทะเลและมหาสมุทรมาก

ที่สุด 

ที่มา: https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11166/ 
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ภาพที่ 4-6  ขยะพลาสตกิเกลื่อนชายหาดประเทศอินเดยี 

ที่มา: https://mgronline.com/science/detail/9610000057232 

 

อยางไรก็ตามแมแตทะเลแคริบเบียน ซ่ึงเปนทะเลในเขตรอนของซีกโลก

ตะวันตก ภาพที่ 4-7 ทีเ่ต็มไปดวยหมูเกาะที่สวยงาม แตปจจุบันพบวา ประสบปญหา

มลพิษทางทะเลจากขยะพลาสตกิจาํนวนมาก โดยพบวา หมูเกาะทะเลแครบิเบยีนติด

อันดับ 1 ใน 30 ของผูกอมลพิษของโลก โดยเม่ือป 2016 เกาะเล็กๆ แหงเซนตลูเซีย 

(St. Lucia) ซ่ึงเปนเกาะที่มีการผลิตขยะพลาสติกตอคนมากเปนอันดับที่ 6 ในทะเล

แคริบเบียน และมีปริมาณการผลิตขยะพลาสติกตอคนมากกวาจีนถึงสี่ เทา 

นอกจากนี้ยังพบคลื่นขยะพลาสตกิทีพดัเข้าสูช่ายหาดของหมูเ่กาะแคริบเบียน ดังภาพ 

4-8 
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ภาพที่ 4-7  ที่ตัง้ของทะเลแครบิเบยีน บรเิวณมหาสมุทรแอตแลนตกิ 

ที่มา: https://safehavenoffshore.com/island-and-countries-in-caribbean/ 

นอกจากนี้ องคกรอนุรักษทางทะเล NGO Parley ไดโพสตคลิปคลื่นขยะ

ขนาดใหญบรเิวณชายฝงในเมืองซานโตโดมิงโกเดกุซมัน ซ่ึงเปนเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญที่สุดของสาธารณรัฐโดมินิกัน พรอมทั้งรายงานวา ในการดักจับขยะพลาสติก

ตองใชคนจํานวน 500 คน และพบขยะพลาสตกิมากกวา 30 ตัน ดังภาพที่ 4-9 
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ภาพที ่4-8  คลื่นขยะพลาสตกิที่พัดเขาสูชายหาดของหมูเกาะแครบิเบยีน 

ที่มา: https://shorturl.asia/tpS5h 

 

ภาพที่ 4-9  คลื่นขยะพลาสติกที่พัดเขามาบริเวณชายหาด Montesinos Beach ใน

เมืองหลวงของเมืองซานโตโดมิงโกเดกุซมัน สาธารณรัฐโดมินกิัน  

ที่มา: https://thaiza.com/variety/caution/409234/ 
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จากรายงานสถานการณขยะพลาสติกที่พบในทะเลขององคการ

สหประชาชาตปิระเมินวา ขยะพลาสตกิที่กระจายตัวอยูในทองทะเลทั่วโลกมีน้ําหนัก

รวมกันถงึ 100 ลานตัน 

 ขยะพลาสติกไมเพียงจะกระทบกับพื้นที่ใกลชายฝงทะเลเทานั้น หากแตยัง

สงผลกระทบไปถงึพื้นที่ที่หางไกลอยางเกาะเฮนเดอรสัน (Henderson Island) ภาพที่ 

4-10 ซ่ึงเปนเกาะปะการังที่มีพื้นที่ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร และเปนสวนหนึ่ง

ของหมูเกาะพิตแครนของสหราชอาณาจักร ตัง้อยูในมหาสมุทรแปซิกทางตะวันออก

ของประเทศนิวซีแลนด และทางตะวันตกของชิลี หางจากแผนดินใหญไปไกลถึง 

5,000 กโิลเมตร และดวยความหลากหลายทางชีวภาพจงึทําใหเกาะแหงนี้ไดรับการ

ข้ึนบัญชีเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก เม่ือป 1988 ดวยความที่เกาะนี้เปนเกาะ

ขนาดเล็ก ขาดแคลนทรัพยากรโดยเฉพาะแหลงน้ําจืด จึงทําใหเกาะที่ไมมีประชากร

อาศัยอยู แตเม่ือป 2017 ทั่วโลกกลับตองตะลึง เม่ือเจนนิเฟอร เลเวอร (Jennifer 

Lavers) และอเลกซานเดอร บอนด (Alexander Bond) นักวิจัยจากสถาบันทางทะเล

และแอนตารกติกา มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย ไดมีการตีพิมพภาพและรายการวิจัย

เรื่อง Exceptional and rapid accumulation of anthropogenic debris on one of the 

world’s most remote and pristine islands ในวารสาร Proceedings of National 

Academy of sciences โดยจากการสุมตรวจพื้นที่ 5 จุดบนเกาะพบวา มีขยะพลาสติก

มากกวา 17 ตัน และพบเกาะดังกลาวมีขยะพลาสตกิประมาณ 21 – 671 ช้ินตอพื้นที่ 

1 ตารางเมตร คิดหนาแนนของขยะพลาสตกิได 99.8 % เม่ือเทยีบกับพื้นที่อ่ืนทั่วโลก

นอกจากนี้ยังพบวา เกาะนี้มีความหนาแนของขยะพลาสตกิสูงที่สุดในโลก โดยพบวา

มีขยะพลาสติตพัดเขาสูชายหาดวันละประมาณ 3,570 ช้ิน และขยะสวนใหญที่พบ

ไดแก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก แปรงสีฟน ทุน อวนเกา และตลับเครื่องสําอาง 

ภาพที่ 4-11 โดยมีขยะพลาสติกสวนใหญถูกฝงอยูใตพื้นดินลึกกวา 10 เซนติเมตร 

ดังนั้นเกาะเฮนเดอรสันจึงถือเปนจุดอันตรายและเปนจุดที่รับเศษขยะจากทวีป
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อเมรกิาใตเนื่องจากมีตําแหนงที่ตัง้อยูใกลกับวังวนใหญ (Gyre) ของมหาสมุทรแปซิก

ฟกใต (South Pacific Gyre)  

 

ภาพที ่4-10  ที่ตัง้เกาะเฮนเดอรสัน ในมหาสมุทรแปซิฟกใต 

ที่มา: https://shorturl.asia/tpS5h 

 

ภาพที ่4-11  สวนหนึ่งของขยะพลาสตกิที่พบบรเิวณชายหาดเกาะเฮนเดอรสัน 

ที่มา: https://shorturl.asia/jOTIi 
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 นอกจากนี้พื้นที่ที่หางไกลโดยเฉพาะบริเวณที่ลึกที่สุดในโลกยังไดรับ

ผลกระทบจากขยะพลาสตกิเชนกัน โดยหนวยงานดานสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ

สํารวจพบขยะพลาสติกที่แพรกระจายไปทั่วรองลึกกนสมุทรมาเรียนา (Mariana 

Trench) ภาพที่ 4-12 ที่ระดับความลึก 10,994 กิโลเมตร โดยนายวิคเตอร เวสโคโว 

(Victor Vescovo) นักสํารวจและนักลงทุนชาวอเมริกัน ไดขับเรือดําน้ําลงจุดลึก

ที่สุด บริเวณรองลึกที่เรียกวา มาเรียนา (Mariana Trench) เม่ือป 2562 และพบ

ถุงพลาสติกและถุงขนมที่กนทะเล ซ่ึงถือวาเปนจุดที่ลึกที่สุดในโลกในมหาสมุทร

แปซิฟก และเปนจุดที่ต่ําที่สุดของเปลือกโลก โดยรองลึกกนสมุทรมาเรียนามี

ตําแหนงอยูที่กนมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตกเฉยีงเหนอื และอยูในแนวตะวันออก

และแนวใตของหมูเกาะมาเรยีนา ละติจูดที่ 11 องศา 21 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 

142° 12’ ตะวันออกใกลเกาะกวม ดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา 

  และเม่ือไมกี่ปที่ผานมา กลุมกรีนพีซซ่ึงเปนองคกรอิสระที่ทํางานดานการ

ปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดตรวจพบขยะพลาสติกในมหาสมุทรแอนตารติกา 

โดยพลาสติกที่พบนั้นมีตั้งแตไมโครพลาสติก ถุงพลาสติกชอปปง ไปจนถึงยาง

รถยนต ซ่ึงขยะพลาสติกเหลานี้เปนสารพิษที่อันตรายตอระบบนิเวศ อีกทั้งทวีป    

แอนตารกตกิายับพบการปนเปอนของเสยีจากจลุนิทรยีและสารเคมีที่เปนอันตรายมา

อยางตอเนื่อง จากการเก็บตัวอยางหมิะในทวปีแอนตารกติกา จํานวน 9 ตัวอยาง 7 

ตัวอยาง จากพบสารเคมีกลุมพีเอฟเอเอส หรือ Polyfluorinated alkylated 

substances ที่มีการใชในภาคอุตสาหกรรมและยังเปนสารเคมีอันตรายตอธรรมชาติ

ดวย 
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ภาพที่ 4-12  ตําแหนงที่ตัง้ของรองลกึ 

ที่มา: https://th-th.facebook.com/sararueaipueai/photos/767808586686027 

ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ปญหาขยะพลาสติกในทะเลเปนปญหา

มลพิษระดับโลกที่สงผลตอการประมง การเดนิเรอื สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ สุขภาพ

อนามัยของประชาชน และการทองเที่ยว เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ระหวางการ

ประชุมของสหประชาชาติ ( ยูเ อ็น) ที่สํานักงานใหญ ยูเ อ็นในนครนิ วยอรก 

สหรัฐอเมรกิา ภายใตเรื่องมหาสมุทร ระบุวา ผูแทนของประเทศที่มีขยะพลาสติกที่

กอมลภาวะทางทะเลมากที่สุด ไดแกประเทศจีน ไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส     

จึงไดรวมออกแถลงการณใหสัญญาวา จะกําจัดขยะพลาสติกออกจากทะเล แต

อยางไรก็ตามคําสัญญาดังกลาวยังไมมีผลผูกมัดอยางเปนทางการจนถงึปจจุบัน 

สําหรับประเทศไทย ขยะทะเลกําลังเปนปญหาใหญของประเทศ โดยในป 

2560 พบวา มีปริมาณขยะถึง 10 ลานตัน และครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 5 ลานตัน 

ไมไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี ขยะสวนใหญที่พบมากที่สุดคือ ถุงพลาสติก คิดเปน

รอยละ 13 รองลงมาคอื หลอดเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ 10 ฝาพลาสติกและภาชนะ

บรรจุอาหารมีสัดสวนเทากันคอื รอยละ 8 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง (ทช.) พบวา ปญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสตกิมีมากถึง 4,200 ช้ินตอ

วัน แบงเปน ขวดพลาสตกิประมาณ 700 ขวด แกวน้ําพลาสติกประมาณ 2,000 ช้ิน 
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และขยะพลาสติกประเภทอ่ืนๆ เม่ือเทียบรายปพบวา มีการผลิตขยะประมาณ 1.5 

ลานช้ินตอป เปนขยะพลาสตกิถงึ 1 ลานช้ินตอป  

จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ขยะพลาสติกไดลองลอยและกระจัด

กระจายไปทั่วมหาสมุทรทัง้สวนที่พบลองลอยอยูบนผิวน้ําและอีกจํานวนมากที่อยูใต

ทองทะเลลกึ และที่สําคัญกวานัน้ขยะพลาสตกิเหลานี้ไดสรางผลกระทบตางๆ ไปใน

ทุกๆ ภูมิภาคของโลกอีกดวย 
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บทที ่

05 

การเดินทาง 
ของพลาสติก 
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พสาสติกจํานวนมหาศาลจากบนบกถูกพัดโดยลมและน้ําลงสูทะเลและ

มหาสมุทรถงึรอยละ 80 อีกรอยละ 20 เปนขยะพลาสตกิที่เกดิข้ึนจากกจิกรรมตางๆ 

ในทะเล เชน การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การขนสง การทองเที่ยว และ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนตน ขยะพลาสติกในทะเลไมใชแคขยะพลาสติกที่เห็นอยู

เกลื่อนกราดตามชายหาดในฤดูมรสุมแลวหายไปในชวงคลื่นลมสงบ แตความจริง

แลวขยะพลาสติกดังกลาวจะถูกกระแสน้ําและกระแสลมพัดพาขยะเหลานั้นไป

รวมกันจนกลายเปนแพขยะ (Garbage patch) 

แพขยะมีพลาสติก มีขอมูลรายงาน เม่ือป 2559 พบวา ประเทศไทยมีขยะ

ไหลลงทะเลประมาณ 2.83 ลานตันและในจํานวนนั้นเปนขยะพลาสติกประมาณ   

รอยละ 12  หรอืคิดเปน 339,600 ตัน โดยขยะพลาสตกิช้ินเล็ก ช้ินนอยจะมารวมกัน

อยูในบริเวณที่เรียกวา คอนเวอเจนท์โซน (Convergence zone) ดังภาพ 5-1 ซ่ึงเกิด

จากอิทธพิลจากการไหลเวยีนของกระแสน้ําในมหาสมุทรซ่ึงจะมีการเคลื่อนที่เปนวง 

(Gyre) ดังภาพ 5-2 โดยมีสมดุลระหวางแรงคอลิออลิส (Coriolis force) กับแรงโนม

ถวงของโลก (Gravity force) ทําใหพื้นที่บริเวณเขตคอนเวอเจนทโซนกลายเปนเขต

หยุดนิ่ง ดงันนัขยะทีถกูกระแสนําและกระแสลมในร่องมรสมุพัดพามาบริเวณคอนเวอ

เจนท์โซน จะถกูพดัพาเข้าสูจ่ดุศนูย์กลางการไหลเวียนของกระแสนํา และถูกกักให้หยุด

อยู่นิงจนเกิดการสะสมรวมตวักนัมากขนึเรือย ๆ 
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ภาพที่ 5-1  การเกดิ Convergence zone บรเิวณมหาสมุทรแปซิฟกเหนอื 

ที่มา: //encounteredu.com/multimedia/images/where-is-the-north-pacific-gyre 

 

ภาพที่ 5-2  การเคลื่อนที่เปนวง (Gyre) ของกระแสน้ําในมหาสมุทร 

ที่มา: https://www.mdpi.com/2077-1312/9/11/1289/htm 
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บรเิวณที่พบแพขยะขนาดใหญในมหาสมุทร สามารถแสดงไดดังภาพ 5-3 มี

ทัง้สิ้น 5 วง (Gyre) ไดแก วังวนมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ (North Pacific gyre) วังวน

มหาสมุทรแปซิฟกใต (South Pacific gyre) วังวนมหาสมุทรแอตแลนติเหนือ (North 

Atlantic gyre) วังวนมหาสมุทรแอตแลนติกใต (South Atlantic gyre) และวังวน

มหาสมุทรอินเดีย (South Indian gyre) โดยเฉพาะบริเวณวังวนมหาสมุทรแปซิฟก

เหนอื (North Pacific gyre) พบแพขยะพลาสตกิที่ใหญทีสุ่ดในมหาสมุทร จึงถูกตั้งช่ือ

วา แพขยะยักษแปซิฟก (Great Pacific garbage patch) ซ่ึงเปนแพขยะที่เกิดจากการ

คอยๆ สะสมของขยะพลาสติกและขยะอ่ืนๆ จํานวนมากเปนระยะเวลายาวนาน 

ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบขนาดของแพขยะพบวา มีขนาดใหญประมาณ 2 เทาของรัฐ  

เท็กซัส หรอืมีขนาดใกลกับพื้นที่ของประเทศไทย  

 

 

ภาพที่ 5-3  บรเิวณที่พบแพขยะ (Garbage patch) ในมหาสมุทร 

ที่มา : https://www.bluebird-electric.net/oceanography/Ocean_Plastic_International_Rescue 

/Plastic_The_Great_North_Pacific_Garbage_Patch.htm 
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 นักวทิยาศาสตรในโครงการ Ocean Cleanup ประเมินวา หากนําขยะทัง้หมด

มารวมกันจะมีน้ําหนักประมาณ 1 แสนตัน และมีช้ินสวนพลาสตกิลอยอยูเหนอืน้ํา

มากกวา 1.8 ลานลานช้ิน นอกจากนี้ ยังประเมินวาหากนําแพขยะทัง้ 5 แหงมา

รวมกันจะมีขนาดเทากับพื้นที่ของภูมิภาคยุโรปตะวันตก  

 

ภาพที่ 5-4  โครงการ Ocean Cleanup ทดสอบระบบจัดเก็บขยะในมหาสมุทรแปซิฟก 

ที่มา: https://www.tnnthailand.com/news/tech/93614/ 

  นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2564 โครงการ The Ocean Cleanup ได

ทดสอบระบบจัดเก็บขยะในมหาสมุทร ที่มีช่ือวา System 002 โดยทีมงานใชการวาง

ทุนลอยน้ําเปนรูปตัวยู (U) โดยใชเรือลากจูง 2 ลํา เคลื่อนที่ดวยความเร็วประมาณ 

1.5 นอต ทุนลอยมีความกวางทัง้หมดประมาณ 800 เมตร (ภาพที ่5-4) สามารถดัก

ขับขยะที่ลอยอยูเหนือผิวน้ําได ในขณะเดียวกันปลาสามารถวายน้ําลอดผานไปได 

เรอืสามารถเปลี่ยนทศิทางการกวาดจัดเก็บขยะบนผิวน้ําไดตามปรมิาณขยะที่เกิดข้ึน 

ทัง้นี้บรเิวณสวนตรงกลางของแนวทุนลอยน้ําจะมีตาขายขนาดใหญ เพื่อจัดเก็บขยะ

ทัง้หมดและลากจูงข้ึนบนเรอืทัง้ 2 ลํา แตผลการทดสอบระบบยังพบวา ไมสามารถ
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จัดเก็บขยะไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทีมงานจึงไดปรับปรุงแกไขใหสามารถ

รวบรวมขยะได โดยที่ยังรักษาความเร็วของเรือเอาไวและสามารถจัดเก็บขยะพลา

สาตกิน้ําหนักรวมกันไดกวา 3.8 ตัน ซ่ึงถอืวาเปนจุดเริ่มตนที่ดี นอกจากนี้โครงการ 

The Ocean Cleanup ไดวางแผนที่จะเก็บขยะพลาสตกิที่ลอยอยูในวงแหวนกระแสน้ํา

ของมหาสมุทรทัง้ 5 แหง (The Five Oceanic Gyres) ใหไดรอยละ 90 ภายในป 2040 

และเม่ือปลายป 2020 โครงการ The Ocean Cleanup เคยเปดตัวเรือเก็บขยะ 

Interceptors พลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชเก็บ ขยะ ในแมน้ํา Cengkareng Drain 

ประเทศอินโดนีเซีย แมน้ํา Klang ประเทศมาเลเซีย แมน้ํา Rio Ozama ประเทศ

โดมินิกัน รีพับลิก แมน้ําโขง ประเทศเวียดนาม และแมน้ําเจาพระยา ประเทศไทย   

ดังภาพที่ 5-5 โดยมีลักษณะขยะที่จัดเก็บดังภาพที่ 5-6 

 

 

ภาพที่ 5-5  เรอืเก็บขยะ Interceptors  

ที่มา: Ngthai (2021,18 มีนาคม)  
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ภาพที่ 5-6  ขยะที่ถูกเก็บข้ึนมาบนเรอื Interceptors ที่รองไปตามลําน้ํา 

ที่มา: Ngthai (2021,18 มีนาคม)  

  ถึงแมวาจะมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาใชใน

การกําจัดพลาสตกิในทะเล ผูเขียนยังมองวาตองทําควบคูไปกับการหยุดการทิ้งหรือ

ผลติขยะพลาสตกิดวยจงึจะทําใหทะเล หรอืมหาสมุทรปราศจากขยะพลาสตกิ  
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บทที ่

06 

ไมโครพลาสติก  
มหันตภยัรายท่ีมองไมเห็น 
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ไมโครพลาสติก  (Microplastics) คือ  อนุภาคพลาสติกที่ มี ขนาด

เสนผาศูนยกลางเล็กกวา 5 มิลลเิมตร อนุภาคที่มีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็น

ไดดวยตาเปลา และตามนิยามของสํานักงานบริหารบรรยากาศและมหาสมุทร

แหงชาติ สหรัฐอเมริกา คําวาไมโครพลาสติก ไมไดระบุถึงพลาสติกประเภทใด

ประเภทหนึ ่งโดยเฉพาะ แต หมายถึง เศษพลาสติกใดๆ ที ่มีขนาดเล ็กวา 5 

มิลลิเมตร ซ่ึงมักเกิดจากการยอยสลายหรือแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ 

หรอืเกดิจากพลาสตกิที่มีการสรางใหมีขนาดเล็ก เพื่อใหเหมาะกับวัตถุประสงคของ

การใชงาน ซ่ึงสวนใหญมีขนาดรูปรางทรงกลม ทรงร ีหรอืบางครัง้มีรูปรางไมแนนอน 

ทัง้นี้มีข้ันตอนของการเกดิไมโครพลาสตกิดังภาพที่ 6-1 

 

ภาพที่ 6-1  การเกดิไมโครพลาสตกิ 

ดัดแปลงจาก: Xuan Guo และ Jianlong Wang (2019) 

 ไมโครพลาสตกิสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คอื 

 1. ไมโครพลาสตกิปฐมภูมิ (Primary microplastics) เปนพลาสติกที่ถูกผลิตให

มีขนาดเล็กมาตั้งแตตนจากโรงงานตามวัตถุประสงคในการใชงานเฉพาะดาน เชน 
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เม็ดพลาสติกที่อยูในผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนาที่เรียกวา พวกไมโครบีดส 

(Microbeads) หรือในเครื่องสําอาง ยาสีฟน และสครับขัดผิด ที่เรียกวา พลาสติก 

สครับ หรอืเม็ดสครับ (Plastic scrub) ไมโครพลาสตกิประเภทนี้สามารถแพรกระจาย

สูสิ่งแวดลอมไดจากการทิ้งของเสยีโดยตรง 

 2. ไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary Microplastics) พลาสติกที่เกิดจาก

การแตกหักหรือสลายตัวของพลาสติกขนาดใหญดวยกระบวนการทางฟสิกส เคมี 

และชีวภาพ ภายใตปจจัยทางสิ่งแวดลอมแบบตางๆ เชน การยอยสลายทางกล 

(Mechanical degradation) การแตกตัวดวยแสง (Photo-fragmentation) การแตกตัว

ดวยความรอน (Thermal-degradation) การยอยสลายดวยปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

(Oxidation degradation) และการยอยสลายดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolytic 

degradation) รวมถึงการยอยสลายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย (Bio-degradation) ซ่ึง

กระบวนการเหลานี้ไมไดทําใหขนาดของพลาสติกเล็กลงเพียงอยางเดียว แตทําให

สารเคมีในโครงสรางของพลาสตกิถูกปลดปลอยออกมาสูสิ่งแวดลอมดวย ดังภาพที่ 

6-2 

 

ภาพที่ 6-2  ไมโครพลาสตกิที่ปนอยูในสิ่งแวดลอม 

ที่มา: http://www.thaiphysoc.org/article/334/ 
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  ไมกี่ปที่ผานมานี้ไมโครพลาสติกถูกกลาวถึงอยางมากเนื่องจากพบวา         

ไมโครพลาสตกิเปนปญหามลพิษทางทะเลที่สําคัญที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศทาง

ทะเลและชายฝงทั่วโลก ไมโครพลาสตกิสวนใหญจะไหลวนอยูบนพื้นผิวมหาสมุทรทั่ว

โลก ซ่ึงพบวา ไมโครพลาสติกเปนผลผลิตมาจากการยอยสลายพลาสติกดวยการ

โดนแสงแดดและถูกบดดวยทราย จนกลายเปนเม็ดพลาสตกิขนาดเล็กจนไมสามารถ

มองเห็นไดดวยตาเปลา เนื่องจากมีขนาดเล็กมากทําใหยากตอการเก็บและการกําจัด 

รวมถงึมีคุณสมบัตทิี่คงสภาพยอยสลายไดยาก เม่ือมีการระบายน้ําที่ผานการบําบัด

น้ําเสยีลงสูสิ่งแวดลอม สงผลใหไมโครพลาสติกปนเปอน แพรกระจาย สะสม และ

ตกคางในสิ่งแวดลอมไดงาย โดยการแพรกระจายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดลอม

ทางทะเลพบไดทัง้ในน้ํา และตะกอนดนิ หากสิ่งมีชีวิตในทะเลกินเอาไมโครพลาสติก

เขาไป จะทําใหเกดิการสะสมในหวงโซอาหาร (Food chain) และสามารถถายทอดไป

ตามลําดับข้ันของการบริโภคอาหารในระบบนิเวศ ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

สุขภาพและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบตอ

รางกายในสัตวที่กินเม็ดไมโครพลาสติกเขาไป เชน การทําลายเนื้อเยื่อหลอดเลือด 

และมีผลกระทบตอระบบหัวใจ อีกทั้ง ยังมีรายงานเกี่ยวกับสารที่เปนองคประกอบ

และพบการปนเปอนอยูในไมโครพลาสติกมักเปนสารพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติก

ไฮโดรคารบอน (PAHs) โพลีคลอริเนตไบฟนิล (PCBs) ดีดีที (DDT) และไดออกซิน 

(Dioxins) ซ่ึงเปนสารพิษที่สามารถกอใหเกดิมะเร็งได  

ประเทศไทยไดมีการศกึษาวจิัยเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตทางทะเล

จํานวนมาก เชน ปติพงษ ธาระมนต และคณะ (2559) ไดศึกษาการปนเปอนของ       

ไมโครพลาสติกในหอยสองฝาบริเวณชายหาดเจาหลาว และชายหาดคุงวิมาน 

จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสํารวจไมโครพลาสติกในชายหาด  

2 บริเวณ คือ ชาดหาดเจาหลาวและคุงวิมาน โดยเก็บตัวอยางหอยสองฝา 2 ครั้ง 

เฉพาะในฤดูฝนในเดอืนสงิหาคมและกันยายน 2557 โดยการเก็บตัวอยางชายหาดละ 

3 จุด ซ่ึงแตละจุดจะเก็บจากบรเิวณแนวน้ําข้ึนสูงสุดและน้ําลงต่ําสุดโดยใชกรอบของ

การเก็บตัวอยางขนาด 100x100 เซนติเมตร วางลงบนชายหาด เก็บดินลึก  

15 เซนตเิมตร จากนัน้รอนทรายดวยตะแกรงขนาด 2x2 มิลลเิมตร เพื่อแยกหอยสองฝา 
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ทําการจําแนกชนดิ วัดขนาดและช่ังน้ําหนักตัวอยางหอยที่ได และนําหอยสองฝาไป

แยกไมโครพลาสตกิ ดังภาพที่ 6-3 

 

 

ภาพที่ 6-3  ชนดิของไมโครพลาสตกิในหอยสองฝา 

ที่มา: ตพิงษ ธาระมนต และคณะ (2559) 

 งานวิจัยของรองศาสตราจารย ดร.สุชนา ชวนิชย และคณะ ภาควิชา

ว ิทยาศาสตร ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร  จ ุฬาลงกรณมหาว ิทยาล ัย  ได

ทําการศกึษาไมโครพลาสติกในปะการังพบวา 1 โพลิป (Polyp) ของปะการังจะมี    

ไมโครพลาสติก 1 อัน ดังนั้นตัวปะการัง 1 ตัว ที่มีโพลิปเปน 100-1,000 โพลิป ก็มี

โอกาสที่จะเจอไมโครพลาสติกหลายรอยหลายพันอัน มลพิษนี้อาจจะทําใหเกิดการ

ฟอกขาวงายมากขึ้น นอกจากนี้ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบในสัตวทะเลเล็กๆ  

ที่กินไมโครพลาสติกเขาไป เชน โคพีพอด (Copepod) สัตวจําพวกเดียวกับกุง และ

พบวา ถามีไมโครพลาสติกเขาไปรางกายจะทําใหการสืบพันธุ หยุดชะงัก และ 

การเจร ิญเต ิบโตหยุดชะงักได สําหรับปลาที ่มีขนาดใหญขึ ้น หากมีการก ิน  
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ไมโครพลาสติกเขาไปจะสงผลใหมีเกิดบาดแผลในกระเพาะอาหารไดเชนกัน (ภาพที่  

6-4)  

 

ภาพที่ 6-4  ไมโครพลาสตกิที่พบในกระเพาะของปลาทู บรเิวณอุทยานแหงชาติหาด

เจาไหม จังหวัดตรัง 

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/387893 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบไมโครพลาสติกอยูในกระแสเลือดของเพรียง 

ซ่ึง เปนสัตวหนาดินขนาดเล็กและเปนอาหารของสัตวน้ํานานาชาติ  ดั งนั้น                

ไมโครพลาสติกจึงไดกระจายไปตามหวงโซอาหาร ไมเพียงสิ่งมีชีวิตในทะเลเทานั้น 

ระบบนิเวศน้ําจืดก็ไดรับผลกระทบจากไมโครพลาสติกเชนกัน จากงานวิจัยของ

กนกวรรณ เนตรสงิแสง (2563) ไดทําการศกึษาการปนเปอนไมโครพลาสตกิในน้าํผิว

ดินและปลา ในพื้นที่ ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เพื่อวิ เคราะหหา            

ไมโครพลาสตกิในน้ําและในกระเพาะของปลา โดยการเก็บตัวอยางปลาฉลาด ปลา

ตะเพียนขาวและปลาชอนจากในเขตพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดนิตางๆ กัน คือ พื้นที่

ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ผลจากการวิจัยพบวาปริมาณ             

ไมโครพลาสตกิเฉลี่ยสูงสุดในน้ําจากพื้นที่ชุมชน โดยไมโครพลาสติกสวนใหญที่พบมี
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อนุภาคขนาดเล็กระหวาง 0.355-0.999 มิลลิ เมตร นอกจากนี้ ยังพบวา                 

ไมโครพลาสติกมีคาเฉลี่ยสูงสุดในปลาจากเขตชุมชน และกระเพาะปลาชอนมี

คาเฉลี่ยไมโครพลาสตกิสูงกวาปลาสองชนดิทีท่ําการศกึษา  

  ปจจุบันไมโครพลาสติกปนเปอนไปแทบทุกพื้นที่ไมเวนแมแตในเกลือปรุง

อาหาร (ภาพที่ 6-5) จากผลการศกึษาของ ศาสตราจารยซึง-คยู คิม (Seung-Kyu 

Kim) แหงมหาวิทยาลัยแหงชาติอินชอน และกรีนพีซ เอเชียตะวันออก เพื ่อ

ตรวจสอบการปนเปอนของไมโครพลาสติกในเกลือ และพบวาไมโครพลาสติกมี

การปนเปอนในเกลอืจากแบรนดตางๆ ทั่วโลก ซ่ึงมีความสอดคลองกับรายงานของ

มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย ที่พบวา ผูคนทั่วโลกบริโภคไมโคร  

พลาสติกที่มาพรอมอาหาร เครื่องดื่ม หรือแมกระทั่งอากาศเขาสู รางกายคิด

ประมาณ 2,000 หน วยต อส ัปด าห  นอกจากนี ้ย ัง ม ีการ เป ด เ ผยจาก                 

รองศาสตราจารย ดร.สุชนา ชวนิชย ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะ

วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา ปจจุบันจากการคํานวณการกินอาหาร

ตางๆ พบวาในแตละคนโดยเฉลี ่ยจะมีไมโครพลาสติกอยูในกระเพาะอาหาร

มากกวา 10,000 ช้ิน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา การปนเปอนไมโครพลาสติก

ในอาหารและมน ุษย โดยหน วยงานด านสิ ่ง แวดล อมของออส เตร ีย  ( The 

Environment Agency Austria) ที่ไดนําอุจจาระจากผูเขารวมการทดลองจํานวน 8 

คน จาก 8 ประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรีย อิตาลี ฟนแลนด เนเธอรแลนด 

โปแลนด ญี่ปุน รัสเซีย และ  สหราชอาณาจักร ไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  

โดยผูเขารวมการทดลองทุกคนไมทานมังสวิรัติ และมีจํานวน 6 คนที่ทานปลาทะเล 

ผลการวิเคราะหพบไมโครพลาสติกจากอุจจาระของผูเขารวมการทดสอบทุกราย 

โดยไมโครพลาสติกที ่พบมีตั ้งแต  พอล ิเอทธิล ีนเทเรฟธาเลท  (Polyethylene 

terephthalate :PET) 
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ที่ใชผลิตขวดน้ําดื่ม โพลีพรอพีลีน (polypropylene : PP) ที่ใชผลิตถุงรอน พลาสติก

บรรจุอาหาร ไปจนถึงโพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinyl chloride : PVC) ที่ใชผลิตฟลม

หออาหาร เฉลี ่ยแลวพบวา ในแตละ 10 กรัมของอุจจาระพบอนุภาคของ             

ไมโครพลาสติกจํานวน 20 ช้ิน 

 

ภาพที่ 6-5 ไมโครพลาสตกิที่ปนเปอนอยูในเกลอืทะเล 

ที่มา: https://www.sdperspectives.com/tag/environmental-science-technology/ 

ไมโครพลาสติกสามารถหลุดรอดเขาไปอยูในรางกายของมนุษยไดโดยไม

รูตัวและสิ่งที่นาหวงใยสําหรับมนุษยชาติคือ ผลของไมโครพลาติกซึ่งมีสารชนิดที่

เรียกวา บิสฟนอลเอ (Bisphenol A : BPA) ซ่ึงสารตัวนี้จะไปรบกวนการทํางานของ

ระบบตางๆ ในรางกาย เชน รบกวนการทํางานการปลอยฮอรโมนเอสโทรเจน 

แมวาจะยังไมมีการศึกษาลงไปในขั้นรายละเอียดวา ไมโครพลาสติกที่เขาไปใน

รางกายนั้นจะสงผลใหเกิดอันตรายตอมนุษยอยางไรบาง และถึงแมวารางกายจะ

สามารถขับถายออกไปได แตการขับถายก็ไมสามารถทําใหไมโครพลาสติกออกไป

ไดหมด ซ่ึงก็ยังเหลือตกคางอยู โดยปริมาณไมโครพลาสติกจะมากนอยนั้นขึ้นอยู

กับลักษณะและปริมาณการรับประทานอาหารทะเลดวย นอกจากการตกคาง

ภายในรางกายแลว ไมโครพลาสติกยังมีการแตกตัวเล็กลงจากไมโครเมตร 
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(Micrometres) เปนนาโนเมตร (Nanometres)  หรือพิโคเมตร (Picometres)  หรือเล็ก

เทากับแบคทีเรียหรือไวรัส และอาจจะหลุดเขาไปอยูในเสนเลือดได และหาก         

ไมโครพลาสติกหลุดเขาไปในเสนเลือดอาจจะไปขวางกั้นเสนเลือด และถาไปฝง

ตามเนื้อเยื่ออาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงในการเปนมะเร็งได 

จากที่กลาวมาแลวขางตนนั้น แมวาไมโครพลาสตกิจะมีขนาดเล็กมากจนไม

สามารถมองเห็น ไดแพรกระจายไปในระบบนิเวศ และสงผลกระทบอยางรายแรง 

สิ่งสําคัญในการหยุดยัง้การแพรกระจายของไมโครพลาสตกิในธรรมชาติไดคือ การ

ชวยกันลดการใชพลาสติกและ/หรือการจัดการขยะพลาสติกอยางถูกวิธี 
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บทที ่

07 

เมือ่มลพิษจากพลาสติก 
เปนมหันตภัยตอมนุษยชาติ 
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ขยะพลาสตกิไมไดสงผลกระทบตอสุขภาพและรางกายของมนุษยเทานั้น แต

โลกทั้ งโลกตองเผชิญกับภัยคุกคามนี้ ในทุกดานเชน  ผลกระทบที่ มีตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซ่ึงเปนที่ทราบกันวาพลาสติกกวารอยละ 90 ทํา

มาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และจากรายงานของศูนยกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวาง

ประเทศ (CIEL) ประมาณการณวาการปลดปลอยมลพิษจากการผลิตพลาสติกทั่ว

โลกประกอบกับการเผาในป 2562 เพียงปเดียวเทานั้นมีคาเทากับการปลดปลอย

มลพิษจากโรงไฟฟาถานหินราว 189 โรง ซ่ึงในรายงานฉบับเดียวกันนี้ยังประมาณ

การณวา ในป พ.ศ. 2593 จะมีการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกเพ่ิมข้ึนอีกคิดเปนรอย

ละ 10-13 และหากการใชพลาสตกิยังเปนเชนนี้ตอไป จะมีการนําเช้ือเพลงิฟอสซิลมา

ทําพลาสติกคิดเปนรอยละ 20 ของการใชน้ํามันในป 2593 ซ่ึงการปลดปลอยกาซ

เรอืนกระจกจากวงจรชีวติพลาสตกินี้เองอาจทําใหเปาหมายในการจํากัดการเพ่ิมข้ึน

ของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่ 1.5 องศาไมเปนผล  

ขยะพลาสติกยังสงผลกระทบทางเศรษฐกิจของมนุษย โดยเฉพาะการ

ทองเที่ยว ตัวอยางของขยะพลาสตกิที่เกลื่อนตามชายหาดหรือแหลงทองเที่ยวที่เต็ม

ไปดวยขยะพลาสตกิทําใหการทองเที่ยวซบเซา ตัวอยางเกาะหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ซ่ึงเปนเกาะที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยว ปจจุบันพบวา บริเวณชายหาดของเกาะ

บาหลีเต็มไปดวยขยะพลาสติกที่ถูกคลื่นทะเลซัดเขาฝงทําใหปริมาณนักทองเที่ยว

ลดลงอยางเห็นไดชัด ดังภาพที่ 7-1 
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ภาพที่ 7-1  ขยะพลาสติกที่ถูกคลื่นทะเลซัดข้ึนฝง บริเวณชายหาดเกาะบาหล ี

ประเทศอินโดนเีซีย 

ที่มา: https://mgronline.com/travel/detail/9640000000911 

นอกจากนี้ขยะพลาสติกยังทําลายหวงโซอาหาร ทําลายสิ่งมีชีวิตและระบบ

นเิวศในธรรมชาตอีิกดวย ที่ผานมาเม่ือป 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

(ทช.) ประเทศไทย ไดทําการสํารวจบริเวณฝงอันดามันและฝงอาวไทย พบวา มีเตา

ทะเลเกยตื้นบนฝงมากวา 165 ตัว สวนใหญเสียชีวิตกอนที่เจาหนาที่จะรับเรื่อง โดย

พบวา มีเตาทะเลตายจากการกลนืขยะเขาไปสะสมอยูในระบบทางเดนิอาหารถึงรอย

ละ 20 -40 และพบพลาสติกอยูในระบบยอยอาหารของเตาทะเล ภาพที่ 7-2 หรือ

แมกระทั่งปูเสฉวนบนชายหาดของเกาะเฮนเดอรสัน ซ่ึงอยูทางตอนใตของมหาสมุทร

แปซิฟกและเปนเกาะที่ไมมีคนอาศัย ปูเสฉวนยังคิดวาฝาขวดพลาสตกิเปนที่อยูอาศัย

จึงเขาไปติดทําใหเกิดผลกระทบกับปูเสฉวนถึงข้ันเสียชีวิตและการลดจํานวนลง      

ดังภาพที่ 7-3 
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ภาพที ่7-2  การนําเสนอขาวเตาทะเลที่เสยีชีวติจากการกินขยะพลาสติกของสํานัก

ขาวไทยพีบเีอส เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2560 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=O_lwf5lcCt4 

 

 
ภาพที่ 7-3 ปูเสฉวนใชฝาขวดพลาสตกิเปนบานบนชายหาดของเกาะเฮนเดอรสัน  

ที่มา: คม ชัด ลกึ (2560, 17 พฤษภาคม) 
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ภาพที่ 7-4  ขยะพลาสตกิที่พบในซากนกฟูลมารที่ตายรมิหาด  

ที่มา: https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/11166/ 

แมจะมีการประมาณการณวา ในแตละปมีนกทะเลประมาณ 1 ลานตัวและ

สัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเลประมาณ 100,000 ชีวิตตายจากการกินพลาสติกเขาไป

และไปรบกวนระบบยอยอาหารและ/หรอืตดิคางในกระเพาะอาหารและลําไส (ภาพที่ 

7-4) ซ่ึงขยะพลาสตกิไมไดเปนปญหาสําหรับสัตวทะเลเทานั้น หากแตสัตวบนบกก็

ตองเผชิญกับอันตรายเชนเดยีวกัน ไมวาจะเปนชางที่อาศัยอยูในอุทยานแหงชาติเขา

ใหญ หรอืวัวที่อยูในประเทศเคนยา ก็หนีไมพนวิกฤตขยะพลาสติก โดยสัตวเหลานี้

อาจบังเอิญกินพลาสติกเขาไปโดยไมรูตัว หรืออาจโชครายถูกหอหุมดวยขยะ

พลาสติก อาทิ ชางในอุทยานแหงชาติเขาใหญที่มีรายงานและภาพถายระบุวา 

อุจจาระของชางตัวนี้มีถุงพลาสติกและถุงขนมปนอยูดวย (ภาพที่ 7-5) หรือตาม

ขอมูลจากโครงการสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ ที่ระบุวา เจาหนาที่พบ

ถุงพลาสตกิจํานวนมากในระบบทางเดนิอาหารของวัวที่ถูกสงไปยังโรงฆาสัตวในกรุง

ไนโรบ ีวัวบางตัวพบถุงพลาสตกิอยูในทองมากถงึ 20 ใบ (ภาพที่ 7-6) 



70 | ขยะกําพรา ขยะพลาสติก 

 

ภาพที่ 7-5  มูลชางในอุทยานแหงชาตเิขาใหญปนเปอนไปดวยขยะพลาสตกิ 

ที่มา: https://www.thaich8.com/news_detail/75956 

 

ภาพที่ 7-6  วัวในกรุงไนโรบ ีประเทศเคนยา กําลังหาอาหารบนกองขยะพลาสตกิ 

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9600000096549 
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  การปนเปอนของช้ินสวนพลาสตกิในรางกายสัตวเปนอันตรายอยางมาก ถา

สัตวกนิช้ินสวนพลาสตกิเขาไป ซ่ึงพลาสตกิช้ินนัน้จะไปกดีขวางลําไสของสัตว และไป

รบกวนระบบยอยอาหาร โดยทําใหเอนไซมในกระเพาะอาหารหยุดหลั่งการทํางาน 

และที่นาเปนอันตรายมากกวานั้นคือ ระดับฮอรโมนถูกรบกวนหรือทําใหเกิดผล

กระทบอ่ืนๆ ในระบบของรางกายดวย 
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บทที ่

08 

ถอดรหัสมาตรการการจัดการ
ปญหาขยะพลาสติกรอบโลก 
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หลายประเทศทั่วโลกใหความสําคัญกับการจัดการขยะพลาสติก มาตรการ

ทางนโยบายในการจัดการขยะพลาสตกิของประเทศตางๆ ทั่วโลก สามารถสรุปได 2 

กลุมหลัก ไดแก มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสมัครใจ  

  มาตรการทางการกฎหมายที่ทั่วโลกไดดําเนนิการอยูในปจจุบันสามารถสรุป

ได 2 รูปแบบหลัก คอื มาตรการการเก็บภาษถีุงพลาสติกทั้งจากผูผลิตและผูบริโภค 

แตประเทศสวนใหญเลือกดําเนินการใหผูใชถุงพลาสติกเปนผูจายภาษีเอง ผลจาก

มาตรการทําใหปริมาณการใชถุงพลาสติกลดลงประมาณรอยละ 80 – 90 เชน 

ประเทศไอซแลนด อังกฤษ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และอีกรูปแบบหนึ่งคือ การ

ออกกฎหมายหามไมใหใชถุงพลาสตกิ ซ่ึงมาตรการการบังคับใชกฎหมายดังกลาวทํา

ใหอัตราการใชถุงพลาสตกิลดลงประมาณรอยละ 60 เชน ประเทศจนี อิตาลี ฮองกง 

และสหรัฐอเมรกิา เปนตน 

แมการบังคับใชกฎหมายอาจจะมีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวย และอาจจะ

เปนเรื่องใหมสําหรับหลายๆ ประเทศ ดังนัน้กฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร

จงึถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดขยะพลาสตกิทัง้ประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศที่

กําลังพัฒนา หรือแมแตประเทศที่ดอยพัฒนา เชน การหามใชถุงพลาติก เก็บภาษี

ถุงพลาสติกประเภทใชแลวทิ้ง (ภาพที่ 8-1)โดยพบวาในป 1990 เกาะแนนทักเก็ต 

(Nantucket) รัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมรกิา เปนพื้นที่แรกที่หามใชถุงพลาสติก และ

ตอมาในป 2016 มีการประกาศหามใชบรรจุภัณฑพลาสติก ในขณะที่ทวีปเอเชีย 

ประเทศบังกลาเทศประสบปญหาน้ําทวมใหญ และพบวา สาเหตุหลักที่ทําใหเกิด

เหตุการณดังกลาวมาจากขยะพลาสติกที่ไปอุดตันทอระบายน้ํา จึงทําใหประเทศ

บังกลาเทศมีการประกาศหามใชถุงพลาสตกิแบบบางทั่วประเทศเกือบ 20 ปมาแลว

ตัง้แตในป 2002  

สําหรับกฎหมายหามใชถุงพลาสติกที่มีบทลงโทษหนักที่สุด คงหนีไมพน

ประเทศเคนยา ที่ตั้งอยูในทวีปแอฟริกา และถือวาเปนประเทศมีกฎหมายหามใช
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ถุงพลาสตกิอยางเต็มรูปแบบ ครอบคลุมการหามการผลิต การจําหนาย และการใช

ถุงพลาสติก ดังนั้นถุงพลาสติกจึงเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศเคนยา ทั้งนี้

กฎหมายไดมีการอนุญาตใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมผูที่ถือถุงพลาสติกใน

ประเทศเคนยาได นอกจากนี้กฎหมายยังครอบคลุมถึงนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขา

ไปทองเที่ยวในประเทศเคนยาดวย นักทองเที่ยวที่มีถุงพลาสตกิตองทิ้งถุงพลาสติกไว

ในสนามบินกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2017 และมี

บทลงโทษจําคุกสูงสุด 4 ป หรอืปรับไมเกนิ 40,000 ดอลลาร ซ่ึงในความเอาจริงเอา

จังของการจัดการปญหาขยะพลาสติกนี้เอง ทําใหสหประชาชาติไดเลือกประเทศ

เคนยาเปนสถานที่จัดประชุมสมัชชาสิ่งแวดลอมแหงสหประชาติ (United Nationals 

Environment Assembly Conference) ครัง้ที่ 3 เม่ือเดอืนธันวาคม 2017  

อีกหลายประเทศในทวปีแอฟรกิา เชน ประเทศเอรเิทรยีไดมีการประกาศหาม

ใชถุงพลาสตกิตัง้แตป 2005 ประเทศบอตสวานา มีการเก็บภาษีถุงพลาสติกตั้งแตป 

2008 ประเทศมอริเตเนียประกาศหามผลิต หามใช และนําเขาถุงพลาสติกตั้งแตป 

2013 ประเทศแคเมอรูนออกกฎหมายหามใชถุงพลาสติกประเภทใชแลวทิ้งตั้งแตป 

2014 เปนตน 
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ภาพที ่8-1  ประเทศที่มีการหามการใชถุงพลาสตกิ 

ที่มา:https://web.facebook.com/IFLOVEMAPS/photos/a.725151950861889/43123965821373

90/?type=3&_rdc=1&_rdr 

  ขณะที่ประเทศในแถบทวีปเอเชีย เชน ประเทศศรีลังกาเกิดเหตุภูเขาขยะที่

ใหญที่สุดถลมหลังจากเกดิน้าํทวมฉับพลนั เม่ือเดอืนเมษายน 2560 ทําใหมีผูเสยีชีวติ

ทัง้สิ้น 32 คน บานเรอืนเสยีหายจํานวนมากและยังทําใหมีขยะกระจัดกระจายไปทั่ว

เมืองนั้น ทําใหมีการออกกฎหมายหามการขายจาน และถวยพลาสติกรวมถึง
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ผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุที่ไมสามารถยอยสลายได โดยมีการกําหนดโทษสําหรับ

ผูฝาฝนใหมีโทษปรับ 10,000 รูป หรอืประมาณ 2,100 บาท และมีโทษจําคุกสูงสุด 2 ป 

นอกจากนี้ แมวาทวีปยุโรปไมใชพื้นที่หลักในการสรางขยะพลาสติกสูทอง

ทะเล แตรัฐสภาแหงสหภาพยุโรป (European Parliament ) ก็ยังคงเดินหนากําจัด

พลาสติกที่ยอยสลายยาก รวมทั้งเม่ือป 2021 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดมี

มาตรการทางกฎหมายในการแบนการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง เชน หลอด

พลาสติก ชอนสอมพลาสติก ภาชนะพลาสติก และถุงพลาสติกแบบแตกสลายได

ชนิดออกโซ (Oxo degradable plastics) เพื่อแกปญหาขยะพลาสติกจากบนบกสู

มหาสมุทร และมีมาตรการเพ่ิมความรับผิดชอบของผูผลิตในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑใหสิ้นเปลอืงทรัพยากรนอยลงรวมทัง้มีระบบการรไีซเคิลบรรจุภัณฑหลังจากใช

แลว โดยมีเปาหมายในการรไีซเคิลขวดพลาสตกิใหได 90 % ภายในป 2025 

ประเทศไอรแลนด เปนประเทศแรกในทวีปยุโรปที่มีการลดใชถุงพลาสติก

ดวยมาตรการเก็บภาษีถุงพลาสติกตั้งแตป 2002 โดยใหผูบริโภคที่ตองการ

ถุงพลาสติกในการใสของตองจายเงินซ้ือถุงพลาสติก ซ่ึงมาตรการนี้ถือวามี

ประสทิธภิาพมากที่สดุเพราะทําใหสามารถลดการใชถุงพลาสตกิไดประมาณรอยละ 90  

 ขณะที่ในป 2003 ประเทศเดนมารกมีการเก็บภาษีจากผูคาปลีก เพื่อกัดดัน

ใหรานคาปลกีคิดคาธรรมเนียมถุงพลาสติกกับลูกคาและกระตุนใหผูบริโภคใชถุงที่

สามารถนํากลับมาใชใหมได (Reusable bags) มาตรการนี้เองทําใหประเทศเดนมารก

สามารถลดการใชถุงพลาสตกิลงจากเดมิไดถงึรอยละ 66 ซ่ึงถอืวาประเทศเดนมารก

เปนประเทศแรกๆ ที่ใหความสําคัญถึงมาตรการการกํากับดูแลการใชผลิตภัณฑ

พลาสติกและนับไดวาเปนประเทศตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการลดการใช

พลาสตกิอยางชัดเจน 
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 สําหรับในประเทศเยอรมันมีมาตรการในการลดพลาสติกที่นาสนใจ ไดแก 

การเก็บภาษีรีไซเคิลจากรานคาทุกรานที่มีถุงพลาสติกใหแกลูกคา ระบบมัดจําคา

ขวดพลาสตกิเพื่อกระตุนใหผูบริโภคสงคืนขวดพลาสติกเพื่อนําไปรีไซเคิลตอไป ซ่ึง

มาตรการนี้เองทําใหบรษิัทเครื่องดื่มเลอืกผลติขวดที่สามารถใชซํ้าออกสูตลาดได แต

ตอมานโยบายนี้ไมไดรับการตอบรบัดเีทาที่ควรเนื่องจากในป 2015 บรษิัทโคคา โคลา 

(Coca cola) ออกประกาศเลื่อนการใชขวดชนดิใชซํ้าได (Multi-use bottles) เนื่องจาก

ขวดชนดินี้มีคาใชจายดานการขนสงที่สูง 

 ประเทศสวีเดนเปนประเทศตัวอยางของการจัดเก็บและคัดแยกขยะ ทําให

สารถนําขยะไปใชซํ้าไดเกือบทั้งหมดและมีเพียงรอยละ 4 ที่ไมสามารถนํากลับมา

ใชได รวมทัง้ประเทศสวเีดนยังมีโครงการแปรรูปขยะเปนพลังงานไฟฟา โครงการนี้

เองทําใหประเทศสวเีดนขาดแคลนขยะในการนาํไปแปรรูปเปนพลังงานไฟฟา จงึทําให

ตองรับซ้ือขยะจากประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป นอกจากนี้ประเทศสวีเดน

เองมีขวดพลาสตกิที่รีไซเคิลไดถึงรอยละ 90 ของขวดพลาสติกทั้งหมด เนื่องจากมี

ระบบมัดจําคาขวดพลาสตกิที่เก็บเงนิคาขวดจากผูบริโภค หากไมนําขวดที่ใชแลวไป

คนื ณ จุดรับคนืก็จะไมไดรับเงินมัดจําขวดคืน นอกจากนี้ประเทศสวีเดนกําลังริเริ่ม

ระบบมัดจําถุงพลาสติกตอใบในราคา 0.5 โครนาสวีเดน หรือราว 1.86 บาท ถา

ผูบริโภคนําถุงพลาสติกมาคืนก็จะไดรับเงินมัดจําคืน มาตรการดังกลาวนี้มีข้ึนเพื่อ

ตองการปองกันการทิ้งถุงพลาสติกไปโดยเปลาประโยชน และยังมีมาตรการกํากับ

ดูแลถุงพลาสตกิ โดยกําหนดใหผูผลติและผูบรโิภครายงานปรมิาณการผลิตและการ

ใชถุงพลาสตกิตอ Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) ดวย 

สหราชอาณาจักรเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการตื่นตัวเกี่ยวกับขยะพลาสติกไม

นอย โดยในป 2015 สหราชอาณาจักรมีมาตรการในการเก็บธรรมเนียมถุงพลาสติก

จากผูบริโภคในรานคาใหญๆ ใบละ 5 เพนซ หรือ ราว 2.14 บาท ทําใหสหราช

อาณาจักรเองลดถุงพลาสติกไดมากกวารอยละ 80 และประมาณการไดวาการลด
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ถุงพลาสตกิครัง้นี้จะสามารถชวยลดงบประมาณคากําจัดขยะมูลฝอยไดถึง 60 ลาน

ปอนด สําหรับแนวคิดจากการจัดกิจกรรมขององคกรเพื่อสิ่งแวดลอมในสหราช

อาณาจักรทีมี่กจิกรรมรณรงคเพื่อชวยลดปญหาการทิ้งขยะลงบนพื้นที่สาธารณะซ่ึง

ไดรับความสนใจเปนอยางสูง โดยการดําเนนิโครงการ Vote with your Butt มีรูปแบบ

ของกจิกรรมในการโหวต เชน ใครคอื สุดยอดนักฟุตบอลของคุณระหวางโรนลัโดและ

เมสซี หรอืใหประชาชนโหวตดวยการหยอนกนบุหรี่ลงไปในกลองที่ตดิตั้งไวตามพื้นที่

สาธารณะ ดังภาพที่ 8-2 หรอืกจิกรรมใหนําหมากฝรั่งที่เค้ียวเสร็จแลวไปปายไวตาม

จุดที่โหวต ซ่ึงวธิดีังกลาวนี้เองสามารถชวยลดปญหาการทิ้งกนบุหรี่และหมากฝรั่งใน

พื้นที่สาธารณะได ดังนั้นผูเขียนมีแนวคิดนี้ที่จะนํามาใชกับการจัดการขยะพลาสติก

ของประเทศโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภทที่ใชครั้งเดียว เชน หลอดพลาสติก ฝา

น้ําดื่มพลาสตกิ และชอนซอมพลาสตกิ เปนตน นอกจากนี้สหราชอาณายังมีแผนที่จะ

ใชมาตรการระบบมัดจําขวดพลาสติกมาใช ตลอดจนการประชุมเครือจักรภพ

อังกกฤษซ่ึงไดมีการนําเสนอใหหามใชหลอดดูดพลาสติก แทงพลาสติกสําหรับคน

กาแฟ และกานสําลแีคะหูอีกดวย ประกอบดวยไม มีการสงเสรมิและรณรงคใหมีการ

ปองกันขยะพลาสตกิที่อาจสงผลกระทบตอนเิวศทางทะเลดังภาพ 8-3 
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ภาพที่ 8-2  การหยอนกนบุหรี่ลงไปในกลองที่ติดตั้งไวตามพื้นที่สาธารณะใน

โครงการ Vote with your Butt 

ที่มา: Barrie J., (2015) 
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ภาพที่ 8-3  รณรงคปญหาขยะพลาสติกในทะเลในพื้นที่สาธารณะในสหราช

อาณาจักร 

ที่มา: https://www.iucncongress2020.org/programme/official-programme/session-43555 

 ประเทศสหรัฐอเมรกิามีเพียงบางรัฐที่มีมาตรการหามการใชถุงพลาสตกิ เชน 

เม่ือ 2007 ซานฟรานซิสโก หรือแซนแฟรนซิสโก (San Francisco) เปนเมืองในรัฐ    

แคลิฟอเนีย ถือเปนเมืองแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ มีการหามการใช

ถุงพลาสตกิเด็ดขาด นโยบายนี้กระตุนใหชาวเมืองใชถุงที่สามารถใชซํ้าได โดยขายถุง

กระดาษใสของที่ยอยสลายไดไวในจุดแคชเชียร มาตรการดังกลาวทําใหถุงพลาสติก

ในซานฟรานซิสโกลดลงไดถงึรอยละ 72 นอกจากนี้ในป 2009 กรุงวอชิงตันดซีี เมือง

หลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีมาตรการการเก็บภาษีถุงพลาสติก โดยภาษี

ดังกลาวไดนําเขากองทุนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม (The Anacostia River Clean up 

and Protection Fund) ซ่ึงมาตรการนี้ทําใหกรุงวอชิงตันดีซีสามารถลดการใช

ถุงพลาสตกิลงไดถงึรอยละ 85 
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 ประเทศจีนผูผลิตพลาสติกรายใหญที่สุดของโลก ไดมีการกําหนดนโยบาย

เม่ือป 2008 โดยรัฐบาลจนีสั่งหามรานคาและหางสรรพสินคาเตรียมถุงพลาสติกฟรี

ที่มีขนาดบางกวา 0.25 มิลลิเมตรใหกับลูกคา มาตรการดังกลาวนี้เองทําใหจีนลด

การใชถุงพลาสตกิลงถงึ 40,000 ลานใบ แตอยางไรก็ตามปจจุยันก็ยังมีรานคาปลีก

เล็กๆ และรานคาชุมชนที่ยังคงใหถุงพลาสตกิฟรแีกลูกคาอยู 

 ประเทศออสเตรเลยีในป 2011 มีการหามมีการใชถุงพลาสติกชนิด PE แบบ

ใชครั้งเดียวทุกชนิดที่บางกวา 35 ไมครอน และรัฐบาลรณรงคใหประชาชนใชถุงที่

สามารถนํากลับมาใชไดใหม (ภาพที่ 8-4) มาตรการดังกลาวนี้ทําใหประเทศ

ออสเตรเลยีสามารถลดปรมิาณขยะพลาสติกที่จะสงไปยังหลุมฝงกลบไดถึง 1 ใน 3 

ของปรมิาณขยะพลาสตกิเดมิ และเม่ือป 2018 มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพลาสตกิอีก

ครั้งในรัฐควีนสแลนดและรัฐเสสเทิรนออสเตรเลีย โดยมีการหามใชถุงพลาสติกที่

หนากวา 35 ไมครอนอีกดวย 

 

ภาพที่ 8-4  พนักงานของ Woolworths ในประเทศออสเตรเลยี แสดงถุงใสสนิคาชนดิ

นํากลับมาใชใหมในรูปแบบตาง ๆ ใหลูกคาเลอืกซ้ือ 

ที่มา: https://shorturl.asia/R3vSO 
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  สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีมาตรการหามใชถุงพลาสติกตั้งแตป 2018 และ

เม่ือป 2019 ไดมีการประกาศหามใชหลอดพลาสติกภายในหนวยงานภาครัฐ 

โรงเรยีน หางสรรพสนิคาและรานอาหารจานดวน ซ่ึงมีผลกับรานคาประมาณ 8,000 

รานคา และหากพบวา มีการฝาฝน รานคาจะไดรับใบเตอืน และหากยังพบวา มีการ

ฝาฝนอีก จะถูกปรับเปนเงินอยูในชวง 1,200 - 6,000 ดอลลารไตหวัน จาก

มาตรการดังกลาวทําใหวัยรุนไตหวันกลุมหนึ่งไดคิดคนหลอดที่ผลติจากกากออย ถือ

วาเปนสิ่งประดษิฐที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ภาพที่ 8-5) เพราะเปนการนําขยะเหลอื

ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมกลับมาใชประโยชนใหมอีกครั้ง แมวาจะเปนหลอดที่ใชครั้ง

เดยีวแลวทิ้งก็ตาม แตผลติจากกากออยธรรมชาติ จงึสามารถยอยสลายในดนิหรอืใน

ทะเลไดหรอื เม่ือสัตวน้ํากนิเขาไปก็สามารถยอยได  

 

ภาพที่ 8-5  หลอดดูดชานมไขมุกในสาธารณรัฐจนี (ไตหวัน) ที่ผลติข้ึนมาจากกากออย 

ที่มา: https://th.rti.org.tw/news/view/id/88185 
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นอกจากนี้ แผนทีจ่ะประกาศหามมีการใชขาวของเครื่องใชที่ใชครั้งเดียวทิ้ง

และแกวเครื่องดื่มทุกชนดิใหครอบคลุมทัง้ประเทศในป 2030  

ประเทศเมียนมารในป 2009 มีการกําหนดมาตรการหามใชถุงพลาสติกใน

หลายเมือง เชน เมืองมัณฑเลย เมืองเนปดอร นอกจากนี้รัฐบาลเมียนมารยังมีการ

ประกาศใหเมืองมิตจนีาและเมืองสะกายเปนพื้นที่ปลอดถุงพลาสตกิดวย  

ประเทศอินโดนีเซียป 2016 ไดทดลองเก็บภาษีถุงพลาสติก ถึงแมวา

ประชาชนจะไมเห็นดวยก็ตาม แตรัฐบาลอินโดนีเซียเองก็สามารถลดปริมาณ

ถุงพลาสตกิไดจํานวนมาก  

 ประเทศกัมพูชาในป 2019 กําหนดให มีการใชมาตรการเก็บเงินคา

ถุงพลาสตกิจากผูบรโิภคและกาํลังหารอืการออกนโยบายในการหามผลติ การนําเขา 

และการจําหนายถุงพลาสติกที่บางกวา 0.03 มิลลิเมตร และมีความกวางนอยกวา 

30 เซนตเิมตร 

 นอกจากนี้ ภาคธุรกจิมีมุมมองจาการรายงานของ World Economic Forum ที่

รวมกับมูลนธิิ Ellen MacArthur ทีจ่ัดข้ึนในป 2017 ภายใตช่ือ แนวปฏิบัติเพื่อกระตุน

การสรางธุรกิจดานพลาสติกแบบใหม (The New Plastices Economy: Catalyzing 

Action) โดยมีขอเสนอที่นาใจในการแกไขปญหาพลาสตกิวา ตองครอบคลุมพลาสติก

ทุกประเภทและตองมีการพัฒนานวัตกรรมและออกแบบบรรจุภัณฑใหม ยกตัวอยาง

เชน นวัตกรรมถุงกนิได ของ Avani Eco บรษิัทผูผลตินวัตกรรมสัญชาตอิินโดนเีซียที่มี

การผลิตบรรจุภัณฑทดแทนถุงพลาสติก ช่ือวา Bio-Cassava จากมันสําปะหลังที่มี

รูปรางหนาตาเหมือนถุงพลาสติก มีความทนทานแตสามารถยอยสลายไดตาม

ธรรมชาตแิละละลายน้ําไดดังภาพที่ 8-6 



86 | ขยะกําพรา ขยะพลาสติก 

 

ภาพที่ 8-6  นวัตกรรมถุงกนิได Bio-Cassava ที่ผลติจากมันสําปะหลัง  

ที่มา: https://www.blockdit.com/posts/5dad1f231699494ebac18da7 
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บทที ่

09 

ประเทศไทยกับการรับมือ 
ปญหาขยะพลาสติก 
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สําหรับประเทศไทยมีความพยายามรณรงคใหคนไทยทั้งประเทศลดปริมาณ

การใชพลาสตกิและแยกขยะพลาสตกิเพื่อนํามารไีซเคิลนานหลายสบิปแลว ถึงแมวา

จากขอมูลสถิติการนําขยะพลาสติกกลับไปแปรรูปหรือรีไซเคิลไดเพียง 8 แสนตัน 

จากปรมิาณการผลติพลาสตกิจํานวน 2.048 ตัน หรอืคิดเปนรอยละ 40 สวนที่เหลือ

ราว 1.2 ลานตัน ยังคงกระจัดกระจายอยูในระบบนเิวศทัง้บนบกและในทะเล  

ในป 2557 การจัดการปญหาขยะไดถูกประกาศใหเปนวาระแหงชาติ โดย

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในสมัยนั้นไดห็นชอบโรดแม็พ

จัดการขยะและของเสยีอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

(ทช.) เสนอ และหลังจากนั้นไดมีการดําเนินการตามมาตรการตางๆ ตามโรดแมพ  

อยางตอเนื่อง และไดมีการยกรางแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ใหความเห็นชอบแผนแมบทดังกลาวเพื่อเปนกรอบ ทิศทางและเปาหมายการ

ดําเนินงานดานการจัดการขยะของประเทศใหเกิดความชัดเจนข้ึน นอกจากนี้

กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกีย่วของไดจัดทําแผนปฏิบัตกิาร “ประเทศไทยไร

ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป (พ.ศ.2559 – 2560) เพื่อเปนแนวทาง

ปฏิบัตใินการจัดการขยะระยะสัน้ภายใตแผนแมบทดังกลาว และเม่ือป 2562 ทช.ได

จัดทําแผนจัดการขยะพลาสติกที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะยุติการนําเขาขยะพลาสติกทั้งหมดในป 

2563 และจะมีการรีไซเคิลขยะ 100% ภายในป 2573 (ภาพที่ 9-1) โดยมีการ

กําหนดมาตรฐานผลติภัณฑพลาสติกวา จะตองมีสวนผสมของพลาสติกรีไซเคิลอยู

จํานวนหนึ่ง ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานที่ทั่วโลกใชกัน นอกจากนี้ไดเริ่มการยกเลิก

พลาสตกิหุมฝาขวด (Cap seal) และไมโครบดี (Micro-bead) และตัง้แตตนป 2563 ที่

ผานมาไดมีการรณรงคลด-ละ-เลกิพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวโดยเฉพาะถุงพลาสติก 

แตเม่ือเกดิสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงดังกลาวจนถึงปจจุบัน ทํา
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ใหปรมิาณการใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดียวจากบริการสงอาหาร (Food delivery) ได

เพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม การผลิตพลาสติกแบบใชครั้งเดียวโดยรวมในป 2564 มี

แนวโนมลดลงขณะที่ภาครัฐยังเดนิหนาเลกิใชพลาสตกิ 4 ชนิด ซ่ึงลวนเปนพลาสติก

แบบใชครัง้เดยีว ไดแก ถุงพลาสติกแบบบางนอยกวา 36 ไมครอน กลองโฟมบรรจุ

อาหาร แกวพลาสตกิแบบบางนอยกวา 100 ไมครอน และหลอดพลาสติก ซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีในป 2565 เพื่อใหเปนไปตาม Roadmap  

การจัดการขยะพลาสตกิของประเทศ (ภาพที่ 9-1) 

 

ภาพที่ 9-1  โรดแมพในการจัดการขยะพลาสตกิของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2573  

ที่มา: มูลนธิสิถาบันสิ่งแวดลอมไทย . (2565, 16 มีนาคม). 

ประเทศไทยไดมีการขับเคลื่อนการลดและแกไขปญหาขยะพลาสตกิ โดยเริ่ม

จากหนวยงานภาครัฐและผสานความรวมมือกับภาคเอกชนในหลายภาคสวน อาท ิ

ในป 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) มีการรณรงคลดการใช
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ถุงพลาสติกโดยตั้งเปาในการลดไว 89 ลานใบ แตสามารถลดไดถึง 166 ลานใบ 

นอกจากนี้ไดดําเนินโครงการจัดทําตนแบบการลดขยะพลาสติกจากการทองเที่ยว

ทางทะเล บรเิวณเกาะไข จังหวัดพังงา ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก โดยมี

การออกมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการผลิตขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก 

โดยหามจําหนายเครื่องดื่มขวดพลาสติก ใหเปลี่ยนมาเปนขวดแกว และหามใชแกว

พลาสตกิบนเกาะ ผลการดําเนินโครงการดังกลาว สามารถชวยลดปริมาณขยะบน

เกาะไขไดถงึ 3,200 ช้ินตอวัน หรอืมากกวา 1 ลานช้ินตอป นอกจากนี้กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง (ทช.) นํารองกระบวนการจัดทําประชาพิจารณเรื่องกฎหมาย

ถุงพลาสตกิในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎรธาน ีจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อเตรียมความพรอมกับการบังคับใชกฎหมายที่อาจจะยังเปนเรื่องใหมสําหรับ

ประเทศไทย 

 กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนผูนําในการประกาศนโยบาย “อาคาร

ปลอดพลาสติก” โดยเริ่มจากใหขาราชการและประชาชนที่เขามาในพื้นที่ของกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใชและลดขยะ

ประเภทถุงพลาสตกิ นอกจากนี้ไดมีการนําสื่อสังคมออนไลนเขามาเปนเครื่องมือชวย

ในการรณรงค ดังตัวอยางการดําเนินการ เม่ือป 2560 กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอมรวมกับภาคเอกชนผูประกอบการหางสรรพสนิคา และรานสะดวกซ้ือ 16 

หนวยงาน ดําเนินโครงการรวมพลังสรางวินัยลดใชถุงพลาสติกโดยรณรงคงด

ใหบรกิารถุงพลาสตกิแกประชาชนในทุกวันจันทร พุธ และศุกร ของสัปดาห รวมทัง้มี

การจัดแคมเปญรณรงคเพื่อขยายผลโครงการดังกลาว โดยมีการออกแบบกรอบรูป

ของรณรงคการงดใชถุงพลาสติกและใหหันมาใชถุงผา เพื่อใหประชาชนนําไปใช

ประดับในโปรไฟลของตนเองในสื่อสังคมออนไลน รวมทั้งมีการเผยแพรไปยังสื่อสังคม

ออนไลนดวยการใหประชาชนที่เขารวมกิจกรรมโพสตภาพและแชรตอสาธารณะ  

พรอมทัง้ตดิแฮชแท็กรวมพลังสรางวนิัยลดใชถุงพลาสตกิเพื่อชิงรางวัลกระเปาผา  
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 นอกจากนี้ กรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมยังมีโครงการรณรงคโดยออกเปนคลิปประชาสัมพันธ “Beat plastic 

pollution” 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอมโลก ในคําถามที่วา “คุณคิดวา ถุงพลาสติกกิน

ไดไหม” ความยาว 2.04 นาท ีเนื้อหาเปนเรื่องราวของพนักงานสาวสวยคนหนึ่งออก

บูทแจกขาวหอสาหรายและเชิญชวนใหชิมขาวหอสาหราย (ภาพที่ 9-2) โดยเม่ือคน

ผานไปมาไดลองชิมขาวหอสาหรายก็พบวา สวนผสมอาหารเปนถุงพลาสติก ดังภาพ

ที่ 9-2 ทําใหถูกตอวา วาถุงพลาสตกิมันไมใชของกนิ ถุงพลาสตกิกนิไมได แลวถามัน

ติดคอจะทํายังไง ถุงพลาสติกมันยอยสลายเองไมได และภาพก็ตัดมาที่ขอมูลวา 

ประเทศไทย มีขยะพลาสตกิเฉลี่ยปละ 3.2 ลานตัน ทุกปสัตวทะเลหายากกวา 300 

ตัวตายเพราะกินขยะพลาสติก และเปนภาพของสัตวทะเลที่ไดความเดือดรอนและ

ผลกระทบจากการกินพลาสติกเขาไป ไมวาจะเปนภาพโลมาและเตาที่เสียชีวิตจาก

การกนิถุงพลาสตกิ  

 

ภาพที ่9-2  ภาพบางสวนจากคลปิรณรงคปญหาขยะพลาสตกิ ของ Green Thailand  

https://www.youtube.com/watch?v=sXeJfrBsbzs 
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 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประกาศเลิกใชถุงพลาสติในเขต

พื้นที่อุทยานแหงชาตทิั่วประเทศ มีผลบังคับใชตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 

(ภาพที่ 9-3) 

 

ภาพที ่9-3  ตัวอยางการประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน 

https://th-th.facebook.com/DNP1362/posts/2410134939301400 

 กรมควบคุมมลพิษ ไดมีการหารือกับผูประกอบการในการกําจัดขยะจาก

พลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม หรือที่เรียกวา แคปซิล (Cap seal) เปนพลาสติกที่ยอย

สลายยาก ซ่ึงไมไดมีประโยชนหรอืมีผลอะไรตอความสะอาดของน้ําดื่มเลย แคเนนให

ฝาปดขวดแนนสนิทและผลิตน้ําดื่มใหตรงมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ําโดย

องคการอาหารและยา หรอื อย. เทานัน้ ผูเขียนไดตระหนักถงึการดาํเนนิการดงักลาว

ก็นาจะเพียงพอแลว การที่มีพลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่มมาดวยนั้นมีประโยชนในสวน

ของความรูสกึของผูบรโิภคที่ทําใหรูสกึม่ันใจถงึความปลอดภัยและความสะอาดของ
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น้ําดื่มเทานัน้ แตความจรงิแลวพลาสตกิที่หุมฝาขวดน้ําดื่มเม่ือกลายเปนขยะจะสงผล

กระทบรายแรงมากดังขอมูลป 2561 พบวา ประเทศไทยผลิตน้ําดื่มปละ 7,000 ลาน

ขวด ใชพลาสตกิหุมฝาขวดน้ําดื่มมากถงึปละ 2,000 ลานช้ิน เม่ือเทียบความยาวราว 

260,000 กโิลเมตร ตัวอยางของปญหาจากแคปซิลสามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัด

ดังเชนเม่ือป 2554 ซ่ึงเปนปที่ เกิดน้ําทวมหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็พบวาในหลายๆ พื้นที่ที่น้ําไมสามารถระบายไดพบ

แคปซิลอุดกัน้ทางระบายน้ําจํานวนมาก ความที่มีน้ําหนักเบา เล็กและงายตอการทิ้ง

แตยากตอการเก็บ จึงทําใหแคปซิลกระจัดกระจายทั้งบนบกและในทะเล ที่ผานมา

พบวา มีสัตวจํานวนมากที่เสยีชีวติจาการกินแคปซิลเขาไป ไมเฉพาะในประเทศไทย

เทานัน้ในประเทศแคเมอรูนก็พบวา สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหเกดิอุทกภัยคอื มลพิษทาง

น้ําจากขยะพลาสตกิ เชนในเมืองดูอาลา ซ่ึงถือวาเปนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจและ

เปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศแคเมอรูน พบพลาสติกจํานวนมากอุดตันอยูบริเวณ

ทอระบายน้ํา (ดังภาพที่ 9-4) 

 

ภาพที ่9-4  ขยะพลาสติกที่อุดตันทางระบายน้ําใตสะพานในเมืองดูอาลา ประเทศ

แคเมอรูน 

ที่มา: https://www.greenpeace.org/thailand/story/20679/cameroon-plastic-pollution-flood-deaths/ 
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สําหรับในระดับจังหวัดของประเทศไทยไดมีตัวอยางของการจัดกิจกรรมใน

การรณรงคลดการใชถุงพลาสตกิในชีวติประจําวันของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี รณรงคลดการใชกลองโฟมและถุงพลาสติก 

(Plastices Bag and Foam Box are not Welcome in Office) โดยใหพนักงาน 

เจาหนาที่ บุคลากรรวมกันถอืปนโตบรรจุอาหารมาทานขาวเที่ยงรวมกันในสํานักงาน

สัปดาหละ 1 ครัง้ทุกวันพุธ 

 นอกจากนี้ ในภาคเอกชนก็ใหความใสใจกับปญหาขยะพลาสติกไมแพกัน 

อาท ิในการประชุมเวลิด อีโคโนมิค ฟอรัม ในเมืองดาวอส มีกลุมผูบริหาร 40 บริษัท

ขามชาต ิเชน บรษิัทพรอกเตอรแอนดแกรมเบลิ โคลาโคลา ดานอน และดาวเคมิคัล 

ไดมีการประกาศแผนรวมกันในการลดและกําจัดขยะพลาสตกิ โดยกําหนดวา จะลด

ปรมิาณการผลติพลาสตกิลงรอยละ 20  และใหมีการนําพลาสตกิเกากลับมาใชใหม

และนําพลาสตกิใชแลวมาเขากระบวนการรีไซเคิลใหไดรอยละ 50  ภายในป 2568 

ซ่ึงในการประกาศเจตนารมณครั้งนี้เปาหมายรวมกันก็เพื่อที่จะชวยกันลดปริมาณ

ขยะพลาสตกิในทะเลใหไดภายในป 2593  

 การพยายามลดการใชถุงพลาสตกิในชีวติประจําวันของหางสรรพสินคาเทส

โกโลตัสที่เขารวมลดการใชถุงพลาสตกิ โดยเริ่มจากการแจกแตมสะสมสําหรับลูกคา

ที่ไมรับถุงพลาสติกและแตมที่ไดสามารถนํามาใชแทนสวนลดได ซ่ึงกิจกรรมดัง

กลาวคอื การกระบวนการเกม (Gamification) ที่นําเขามาใชลดการใชในถุงพลาสติก

โดยใหผูบรโิภคมีเปาหมายในการสะสมแตม 

 หรอืแมกระทั่งองคกรขนาดใหญอยางเครอืเจริญโภคภัณฑ หรือซีพี ที่มีการ

กําหนดนโยบายบรรจุภัณฑย่ังยนืเพื่อ กําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานดาน

การบรหิารจัดการของเสยี (Waste) ทัง้จากกระบวนการผลิตและกระบวนการอ่ืน ๆ 

ตลอดหวงโซคุณคา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของนโยบายความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอมของ

บรษิัทในเครอืฯ ดวยการสงเสริมใหทุกหนวยธุรกิจ คิดและดําเนินการอยางมีความ
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รับผิดชอบ โดยใชบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชซํ้า นํามาใชใหม และยอยสลาย

ได และยังไดบรรจุโครงการนี้ไวในเปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืนของเครือฯ ใน

ป 2563 รวมทัง้มียุทธศาสตรการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหเปนไปตามหลักการ 

‘5Rs’ คือ การสรางความตระหนักรู เพื่อใหผูบริโภคลดการสรางของเสีย            

(Re-educate) การลดใชพลาสติก (Reduce) การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle) การใช

วัสดุทดแทน (Replace) และการคนควาวจิัยและนวัตกรรม (Reinvent) 

 หันมามองที่สถาบันการศึกษาที่ควรจะเปนอีกหนวยหลักในการชวยกัน

ขับเคลื่อนก็พบวา การลดขยะพลาสตกิที่ดทีี่สุดคอื ลดการใชพลาสตกินั่นเอง โดยเริ่ม

จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยไดดําเนนิโครงการจุฬาฯ ซีโรเวสต (Chula zero waste) 

ไดนํารองใชแกวกระดาษที่สามารถยอยสลายได 100 % ที่มีช่ือวา Zero Waste Cup

เพื่อใชแทนแกวพลาสตกิตัง้แตวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยแกวกระดาษผลิตจาก

กระดาษชนิดพิเศษที่ยอยสลายได และเคลือบสารไบโอพลาสติกประเภท PBS ซ่ึง

ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หมึกพิมพน้ํามันถั่วเหลือง (Soy Ink) (ภาพที่ 9-5) และได

นําไปทดลองทําปุยหมักพบวา แกวแตละใบสามารถยอยสลายไดหมดภายใน 4 – 6 

เดอืน หรอืหากตัดเปนช้ินเล็ก วางไวตามโคนตนไมสามารถยอยสลายไดภายในเวลา

ไมเกนิ 12 เดอืน การใชแกวกระดาษนี้ยังประเมินไดวา สามารถชวยลดขยะจากแกว

พลาสตกิไดมากกวา 2 ลานใบตอป และในการซ้ือเครื่องดื่มในโรงอาหารและรานคา

ตางๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังสามารถนําแกวสวนตัวมาใชไดก็จะไดรับ

สวนลดอีกดวย  
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ภาพที่ 9-5  ตัวอยางการทดสอบการยอยสลายของแกวกระดาษทั่วไปและแกว

กระดาษ Zero Waste Cup 

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000037053 

  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไดมีความรวมมือกับภาคเอกชนดานการคาปลีก

ยักษใหญในการดําเนนิโครงการยกเลกิการใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวทิ้ง (NO More 

Single Use Plastic) โดยใชมาตรการยกเลิกการใหบริการถุงพลาสติกในทุกสาขา

ภายในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสติ ยกเวน ถุงสําหรับใสของรอนพรอมทาน

เทานัน้ นอกจากนี้ยังมีการกําจัดการใหชอน สอม และหลอดพลาสตกิ โดยใหบรกิาร

เม่ือผูใชรองขอเทานัน้ และทําการยกเลิกจําหนายน้ําดื่มที่มีพลาสติกหุมฝาขวดหรือ

แคปซิล ยกเลกิการใหบรกิารหลอดที่มีถุงพลาสตกิหุม และยกเลกิการรองเรยีนกรณี
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พนักงานไมใหถุงพลาสติก และการยกเลิกแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง ซ่ึงการ

ดําเนนิการกจิกรรมนี้คาดการณวาจะสามารถชวยลดการใชแกวพลาสตกิแบบใชครัง้

เดยีวทิ้งไดประมาณ 9 หม่ืนใบตอเดอืน 
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บทที ่
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แมวาการจัดการขยะพลาสติกที่ดีควรเริ่มจัดการตั้งแตบนบก เพราะเมื่อ

พลาสติกลงไปในทะเลแลว การจัดการจะทวีความยากลําบาก ถึงแมจะพยายาม

พัฒนาเทคโนโลยี คิดคน หรือพัฒนานวัตกรรมมาเพื่อเก็บกวาดขยะพลาสติกก็ตาม 

หากแตก็ไมสามารถเก็บไดหมด โดยเฉพาะไมโครพลาสติก ผูเขียนจึงคิดวา การลด

การเกิดขยะพลาสติกเปนเรื่องที่สมควรทําเปนอันดับแรก หรือเรียกวาเปนการ

ปองกันกอนการเกิดผล (Pollution prevention) 

ในขณะทีทุ่กภาคสวนมีความพยายามในการนําเครื่องมือและมาตรการตางๆ 

มาใช เชน การกําหนดนโยบายหรอืการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่

จะสรางความย่ังยืนในการชวยลดการใชถุงพลาสติก รวมทั้งการใชกลไกทาง

เศรษฐศาสตรเขามาชวยทําใหผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชชีวิตประจําวัน การ

ปฏิเสธการใชพลาสติกโดยเฉพาะประเภทที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง หรือ single use 

plastices รวมถงึการแยกขยะพลาสติกที่ตนทางที่สามารถนําไปรีไซเคิลและบริหาร

จัดการไดสะดวกและถูกตองตามหลักวิชาการ อีกทั้งสิ่งที่หลายภาคสวนกําลัง

ดําเนินการคือ ความพยายามพัฒนานวัตกรรมที่นํามาใชแทนพลาสติกใหมีราคา

เหมาะสมเพื่อใหคนทั่วไปสามารถเขาถงึได ถงึแมวาในปจจุบันขยะพลาสติกจะยังคง

วนเวยีนอยูรอบตัวเราอีกนาน  

 นอกจากนี้ผูเขียนยังมีความเห็นวา ปจจัยสําคัญที่จะทําใหเปาหมายในการลด

ขยะพลาสตกิสําเร็จคอื การทําใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการ

ลดการใชพลาสติกและจัดการขยะพลาสติกใหถูกวิธี เพียงแคทุกคนปฏิเสธการใช

พลาสติกในทุกโอกาสที่เปนไปได เชน กรณีถุงพลาสติก สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยการนําถุงผาไปใสของหรือรับยาที่โรงพยาบาล หรือแมกระทั่งการ

เลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถใชซํ้าไดหลายๆ ครัง้ เชน กลองขาว ตะกรา ก็สามารถ

ชวยลดพลาสติกลงไดไมมากก็นอยดีกวาทุกคนละเลยหรือมองวาเปนเรื่องที่ปลอย

ผานหรือไมใสใจ นั่นยิ่งทําใหเกิดมลพิษขยะที่ยากตอการกําจัดและจัดการใหเกิด
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ความย่ังยืนไดโดยงาย ดังนั้นถึงเวลาแลวที่ทุกคนจะใหความสําคัญตอการ ลด ละ 

เลิกการใชพลาสติกเพื่อความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและใหเกิดการจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางมีประสทิธภิาพอยางเปนรูปธรรมและเกดิความย่ังยนื 
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