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สาระจดหมายข่าว

• งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมพลาสติก (ฐานปโิตรเลียม)

• ขยะจากเกาะ

• ขยะและขยะพลาสติกเกาะลันตาปญัหาที่รอการมีส่วนร่วมกันแก้ไข

• งาน SCP ในเดือนเมษายน 2565

• งาน SCP ในเดือนพฤษภาคม 2565

“ขยะพลาสติก” เป็นหน่ึงในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญของประเทศไทย ท่ีต้องได้รับการจัดการแก้ไข

อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้น 2 ล้านตันต่อ
ปี ก่อนการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยในเดือน ม.ค.–ธ.ค. 2562 คนไทยสร้างขยะพลาสติกเฉลี่ย 96 กรัม/คน/
วัน และหลังจากมีโควิด-19 แล้วในเดือนเมษายน 2564 พบว่า มีขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึน 45% หรือเฉลี่ย 139 กรัม/คน/
วัน แม้จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ตาม นับว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาท้าทายว่า Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติกของไทย ท่ีตั้งเป้าลด เลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด และน าขยะพลาสติก 7 ชนิด มาใช้ใหม่ 50% ในปี 2565 จะ
ส าเร็จได้หรือไม่

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการน าแผนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาจัดการขยะพลาสติกโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมพลาสติก (ฐานปิโตรเลียม) 
มาตรการการจัดการขยะจากเกาะ และตัวอย่างการจัดการขยะจากเกาะลันตา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายฯ ในการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป

Credit: https://www.goodnet.org/articles/200-countries-join-forces-to-reduce-plastic-waste



NEWSLETTER | Vol 2, Issue 5: May 2022

THAI SCP NETWORK

SCP TALKS
งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
เพ่ือขับเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวียนอุตสาหกรรมพลาสติก (ฐานปิโตรเลยีม)

ดร.ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์

ศูนย์ความเปน็เลิศด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้
จัดท า Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ. 2561 – 2573 (Thailand’s 
Roadmap on Plastic Waste 
Management 2018 - 2030) เพ่ือเป็น
นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกใน
ภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายลดและ
เลิกใช้พลาสติกบางประเภทด้วยการใช้วัสดุ
ทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และน า
ขยะพลาสติกเปา้หมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้
ได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 โดยแบ่ง
แผนการด าเนินงาน ดังนี้ (Roadmap การ
จัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 (รูปที่ 1) 
(Thailand’s Roadmap on Plastic Waste 
Management 2018 - 2030 โดยกรมควบคุม
มล พิษ  กร ะทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แล ะ
ส่ิงแวดล้อม)

2

 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2565 
มี เป้าหมาย (1 ) ลด และเลิกใช้พลาสติก
เป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ภายใน พ.ศ. 2565 โดย
แบ่งเป็นภายในปี 2562 จะเลิกใช้พลาสติก
เป้าหมายจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้ม
ฝาขวดน ้าด่ืม (Cap seal) ผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) และไมโค
รบีด (Microbead) จากน้ันภายในปี 2565 
จ ะ เ ลิ ก ใ ช้ พล าสติ กอี ก  4  ชนิ ด  ไ ด้ แ ก่ 
ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 
ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้ ว
พลาสติก (แบบบางใช้คร้ังเดียว) และหลอด
พลาสติก (2) น าขยะพลาสติกเป้าหมาย
กลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 ในปี 2565 
ด้วยมาตรการ 1). ลดการเกิดขยะพลาสติก 
ณ แหล่งก าเนิด 2). ลด เลิกใช้พลาสติก ณ 
ขั้นตอนการบริโภค 3). จัดการขยะพลาสติก
หลังการบริโภค 

รูปที่ 1 แผนการด าเนินงานและมาตรการของ Roadmap 
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 
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 ระยะที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2566 - 2573 มีเป้าหมายเพ่ือน าขยะพลาสติกเป้าหมาย
กลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ในปี 2570 ผ่านมาตรการ (1) ลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิด ลดการใช้
พลาสติกใช้คร้ังเดียวท้ิงท่ีไม่จ าเป็น ณ ขั้นตอนการบริโภค Eco design และแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง (2) จัดการขยะ
พลาสติกหลังการบริโภค (3) กระตุ้นการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล และ (4) สร้างผู้ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับการ
รีไซเคิลและอัพไซเคิลท่ีมีมาตรฐาน เพ่ิมปริมาณการน าขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์

จากมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ
จั ดการขย ะพลาสติ ก  ที่ ต้ อ งการลดแล ะ เลิ ก ใ ช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก
แบบบาง หลอดพลาสติก ตลอดจนน าขยะพลาสติก
เป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 100 จึงมี
มาตรการที่ครอบคลุมการจัดการพลาสติกครอบคลุม
ต้ังแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้
ประโยชน์ คือ มาตรการบริหารจัดการที่ครบวงจร 
ต้ังแต่การลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด 
มาตรการลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทในขั้นตอน
การบริโภค และมาตรการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น
หลังผ่านการใช้งาน

การจะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด 
และการลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทในขั้นตอนการ
บริโภค ต้องอาศัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีพลาสติก
เป็นองค์ประกอบที่ตอบความต้องการด้านการใช้งานของ
ผู้บริโภค และมีคุณสมบัติที่พร้อมต่อการจัดการตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน อีกท้ังมีการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพ่ือส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บ
เข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่างครบวงจร ซึ่งการพัฒนางานวิจัย
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น Mono-material และ
เอื้อต่อการจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหลังผ่าน
การใช้งาน ท่ีครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัตถุดิบท่ีเป็น
พลาสติกพลาสติกใหม่ (Virgin plastic) และพลาสติกที่
ผ่านการใช้งาน (Secondary material) มีความส าคัญที่
จ ะ เ พ่ิมประ สิทธิภาพของการจัดการขยะพลาสติก
ปลายทาง ประกอบกับการพัฒนางานวิจัยที่จะ ก าหนด
มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบรี
ไซเคิล และ การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันใน
การน าพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยและ
ยังคงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่
ผลักดันให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและลดการน า
พลาสติกใหม่เข้าสู่ระบบ 

การจัดการขยะพลาสติกจนถึงขั้นการน ากลับมาใช้เป็น
วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลมีความส าคัญอย่างย่ิง ซ่ึงการ
วิจัยผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
พลาสติกและผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จะเป็นข้อมูลส าคัญที่บ่ง
บอกผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนชี้ให้เห็นแนวทางของการ
จัดการพลาสติกอย่างถูกต้องเพ่ือเป็นข้อมูลที่น าไปสู่การ
สร้างจิตส านึกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการวางแผนธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอนาคต

3

นอกจากนี้การเก็บรวบรวมและการคัดแยกขยะ 
เป็นส่วนส าคัญท่ีเพ่ิมต้นทุนให้ กับพลาสติกรีไซเคิลใน
ปัจจุบัน ดังน้ัน การศึกษาวิจัยเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง 
การระบุแหลง่ก าเนิด และเทคโนโลยีส าหรับเก็บรวบรวมขยะ
พลาสติก อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง หลังจาก
การเก็บรวบรวมขยะพลาสติกยังต้องการการพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย์ใน
ระดับชุมชนและขยะชนิดอื่นๆ และการวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในการคัดแยกและจัดการขยะแบบครบ
วงจรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ที่จะบอกถึงองค์ประกอบส าคัญ
ที่ต้องใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพการคัดแยกสูงและย่ังยืนในระยะยาว ซ่ึงขยะ
พลาสติกก่อนเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิลอาจต้องการ
เทคโนโลยีส าหรับท าความสะอาดขยะพลาสติก เนื่องจาก
ขยะพลาสติกบางประเภทถูกปนเปื้ อนที่ยากต่อการจัดการ 
เช่น พลาสติกบรรจุอาหาร และบรรจุสารเคมี เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบันเทคโนโลยีชนิดน้ียังต้องถูกพัฒนาเพ่ิมเติมให้
สามารถใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม และขั้นตอน
สุดท้าย คือ การรีไซเคิลขยะพลาสติก ที่ปจัจุบันประเทศไทย
ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการรีไซเคิลขั้นสูง เช่น 
Chemical recycling เป็นต้น ท่ีสามารถควบคุมและเพ่ิม
คุณภาพของพลาสติกรีไซเคิลให้พร้อมส าหรับการถูกน าไป
เป็นวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ถึงปัจจุบัน
ขั้นตอนต้ังแต่การเก็บรวบรวมจนถึงการรีไซเคิลขยะ
พลาสติกมีต้นทุนสูง ส่งผลให้ราคาของวัตถุดิบพลาสติกรี
ไซเคิลสูงกว่าวัตถุดิบที่เป็นพลาสติกใหม่ (Virgin plastic) 
การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากต้องค านึงถึงการลด
ต้นทุน ยังต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
และชุมชน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของการใช้งานเทคโนโลยี
ในระยะยาว

ขณะที่มาตรการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น
หลังผ่านการใช้งาน จะมีส่วนส าคัญส าหรับเป้าหมายที่
ต้องการน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 
100 ซ่ึงการจะท าเช่นน้ันได้อย่างย่ังยืน งานวิจัยท่ีส่งเสริม
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เม่ือได้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลเป็นท่ีเรียบร้อย ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลเป็นอีก
หน่ึงขั้นตอนท่ีก าหนดรูปแบบและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิลในวงกว้าง ดังน้ันการพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เช่น ถนน ขั้วแบตเตอร์ร่ี เส้ือ และไม้เทียม เป็นต้น 
ถือเป็นงานวิจัยที่ควรเร่งพัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ซึ่ง
การด าเนินงานวิจัยในขั้นน้ีจ าเป็นต้องควบคู่กับการศึกษาเพ่ือก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเหล่าน้ัน เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคและยกระดับของอุตสาหกรรม Up-cycling ของพลาสติกรีไซเคิลในประเทศอย่าง
แท้จริง ท้ายท่ีสุดส าหรับขยะพลาสติกบางประเภทที่ยังไม่สามารถน ากลับไปรีไซเคิล (Non-recyclable) ได้ในปัจจุบัน 
ควรได้มีการวิจัยที่ก าหนดแนวทางการใช้งานพลาสติกชนิด non-recyclable ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ด าเนินงาน
ควบคู่มาตรการกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่บนพลาสติกเหล่าน้ันอย่างย่ังยืน

เมื่อพิจารณาจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ที่ปัจจุบันได้ด าเนินงานมาถึงช่วงปลายของ
แผนระยะที่ 2 และอยู่ระหว่าง Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste 
Management (PPP plastics) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และภาคีภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการขยะพลาสติกระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2573 เพ่ือน าเสนอต่อคณะท างานด้านการพัฒนากลไกการจัดการ
พลาสติกและซากอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาก่อนให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม น าไปประกาศใช้ในการขับเคลื่อนให้น าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 พบว่าประเด็นการ
วิจัยท่ีกล่าวมาท้ังหมด จ าเปน็ต้องเร่งด าเนินการต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป เพ่ือส่งเสริมแผนปฏิบัติการฯ

เพ่ือให้การพัฒนาการวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (STI) ในอุตสาหกรรมพลาสติกฐานปิโตรเลียม
เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการวิจยัปัญหา/อปุสรรคด้านงานวจิยัเพ่ือขับเคลื่อนเศรฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 
และศึกษาความพร้อมด้านองค์ความรู้และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลความพร้อมห้องปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน อีกท้ังควรพัฒนาบุคลากร
วิจัยที่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 
(Business) ด้าน STI ที่จะตอบสนองมาตรการการจัดการพลาสติกของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็น
การวิจัยทางเทคนิค (Technical) และด้านนโยบาย (Policy) ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
น าไปสู่การพัฒนางานสอดคล้องกับ Roadmap ตลอดจนช่วงเวลาการด าเนินงาน แสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 2

4

รูปที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการน าพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์
ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 

พ.ศ. 2561 – 2573
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ตารางที่ 2  การพัฒนาด้าน STI ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 

ประเดน็ STI ที่สนบัสนนุ Roadmap

การจัดการขยะพลาสตกิ

ปี พ.ศ.

65 66 67 68 69 70 71 72 73

การศึกษาความพรอ้มดา้นการวจิยั และความพรอ้ม

ของห้องปฏบิตักิาร เช่น การพัฒนาฐานข้อมูล

ความพร้อมห้องปฏิบัติการด้าน CE 

และการประเมินความพร้อมของบุคลากรวจิัย

และแนวทางพัฒนาขีดความสามารถ เป็นต้น

การวจิัยผลกระทบตลอดหว่งโซค่ณุค่า 

(Value Chain) ของพลาสตกิและผลติภณัฑ์

รีไซเคลิ

การออกแบบผลติภณัฑท์ี่เอื้อตอ่การจดัการ

ตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวยีน เช่น การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ Mono-material 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ ้าได้ง่าย เป็นต้น

การพัฒนาเทคโนโลยกีารรไีซเคลิขยะพลาสตกิ

ขั้นสูง เช่น การรีไซเคิลทางเคมีที่ต้นทุนต ่าและเป็น

มิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การพัฒนามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและ

คุณภาพของวตัถุดบิพลาสตกิรีไซเคลิ

และผลติภณัฑร์ไีซเคลิ

การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑข์ัน้สูง

จากพลาสตกิรไีซเคิล

การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือเกบ็รวบรวมขยะพลาสตกิ

การเพ่ิมประสทิธภิาพเทคโนโลยีการคดัแยก

ขยะพลาสตกิ

การพัฒนาเทคโนโลยสี าหรบัขนส่ง

ขยะพลาสตกิรไีซเคลิตน้ทนุต า่

การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือท าความสะอาด

ขยะพลาสตกิ

การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือใชป้ระโยชน์พลาสตกิ

ที่ไมส่ามารถน ากลบัมารไีซเคิล
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ขยะจากเกาะ

นางสาวนารรีตัน์  พันธุ์มณี และ นางวรินธร  คุณเอนก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากความท้ าทายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ  เนื่ องจากมี พ้ืนที่ จ ากัดและสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ท่ีล้อมรอบด้วยน ้า โดยเฉพาะเกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  15 กันยายน 2564 จึงได้มี
มติเห็นชอบกับหลักการของมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะอย่างเบ็ดเสร็จ 
ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 5  - 1 0 ปี  ขึ้ น อ ยู่ กั บ ค ว า มพ ร้ อ ม ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส า ห รั บ พ้ื น ที่ แ ต่ ล ะ แ ห่ ง 
ท้ังน้ี ให้จังหวัดหรือหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องด าเนินการศึกษาความเหมาะสม เพ่ือหาเทคโนโลยีหรือรูปแบบ
การด าเนินงานท่ีเหมาะสมในเชิงพ้ืนท่ี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
และสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปญัหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ 
3 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง อาทิ การลดการน าบรรจุภัณฑ์ที่ยากแก่การจัดการขึ้นเกาะ
และการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดกิจกรรม 3R รวมถึงของเสียอันตรายชุมชน และขยะที่เกิด
จากการรื้อถอนและก่อสร้าง การก าหนดข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขน โดย
พิจารณาลดอัตราค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภทที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ
ในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

2. มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ณ กลางทาง อาทิ การพิจารณารูปแบบการเก็บขน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีการควบคุมมลพิษ ท่ีเกิดขึ้นจากการเก็บขน การ
พิจารณาความเหมาะสมในการให้ เอกชนเข้าร่วมด าเนินการเก็บและขนขยะมูลฝอย เพ่ือลดภาระ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง อาทิ การพิจารณาให้มีการศึกษาความเหมาะสม เพ่ือหา
รู ป แ บ บ ห รื อ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย อ ย่ า ง ง่ า ย  แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ แ ต่ ล ะ พ้ื น ที่ 
การให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินงานกรณีการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ท่ีด าเนินการ
อย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การพิจารณาการก าหนดข้อบัญญัติในเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม และสะท้อนต้นทุนการด าเนินการ รวมท้ังค่าก าจัดขยะมูลฝอยจากสถานท่ีพัก
นักท่องเท่ียว การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมาตรการ
ท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม กรณีท่ีมีการขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดบนฝั่ ง ให้พิจารณาจัดกิจกรรม
ในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบนเกาะให้มากที่สุด และให้มีมาตรการควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่งร่วมด้วย

https://www.istockphoto.com/search/2/image?mediaty
pe=illustration&phrase=garbage+island
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ขยะและขยะพลาสตกิเกาะลันตา
ปัญหาทีร่อการมีสว่นร่วมกันแกไ้ข

วิลาวรรณ น้อยภา และประดิษฐ์ บุญปลอด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

“เกาะลันตา เกาะขนาดใหญ่ ไข่มุกใหม่อนัดามัน”

เกาะลันตา ถือเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่รวมกว่า 2 แสนไร่ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครอบคลุม 
3 เกาะ ได้แก่ เกาะกลาง เกาะลันตาน้อย และเกาะลันตาใหญ่ มีสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเปน็ภูเขาสูง มีท่ีราบอยู่บริเวณเชิงเขาและ
ชายทะเล มีสะพานสิริลันตาเชื่อมระหว่างเกาะลันตาใหญ่กับเกาะลันตาน้อย และถูกเชื่อมด้วยแพขนานยนต์จากท่าเรือไปฝั่ ง
แผ่นดิน มีองค์กรปกครองท้องถ่ิน 6 แห่ง มีประชากรเกือบ 4 หมื่นคน มีความหนาแน่น 105 คนต่อตารางกิโลเมตร ร้อย
ละ 90 เป็นชาวไทยมุสลิม และบางส่วนเป็นไทยพุทธ เกาะลันตาได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 6 เกาะที่น่าเดินทางมา
พักผ่อนและท่องเที่ยวมากสุดอีกหนึ่งแห่ง และกล่าวขานว่าเป็นไข่มุกเม็ดใหม่แห่งอันดามัน ที่ยังคงความสวยงามตาม
ธรรมชาติด้วยหาดทรายกว่า 10 หาด สวยงามและมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป อาทิ หาดคอกวาง หาดคลองดาว หาด
ลองบีช หรือ หาดพระแอะ และหาดแหลมโตนด เป็นต้น ส่งผลต่ออัตราและการเติบโตด้านการท่องเที่ยว “สูง” และติด
อันดับต้นๆ ของประเทศและภูมิภาค ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวและมีกิจกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองนับแต่
ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 6 ล้านคนต่อปี ดังน้ัน เศรษฐกิจหลักของคนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จึงมาจากการท่องเท่ียว
การประมงและการค้าขายเปน็ส่วนใหญ่และมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตบนเกาะและผลต่อส่ิงแวดล้อมโดยรวมตามมา
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ปัญหาขยะของเกาะลนัตา มาจาก 3 แหล่ง ก่อให้เกดิขยะที่เพ่ิมขึน้

เกาะลันตาประสบปัญหาขยะเช่นเดียวกับพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลอื่นๆ และด้วยเกาะลันตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง กิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะจึงเป็นสาเหตุล าดับแรกๆ ของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นรองจากกิจกรรมชุมชนที่
อยู่อาศัยบนเกาะ และขยะที่ถูกคลื่นลมพัดพามาจากทะเล   จากการส ารวจปริมาณขยะโดยความร่วมมือของ อปท. 6 
แห่ง ร่วมกับคณะนักวิจัยสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย พบว่ามีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นของท้องถ่ินแต่ละแห่งเฉลี่ย 1,000-
15,000 ตันต่อวัน มีอัตราการเกิดขยะ 1.51 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และสัดส่วนประเภทขยะที่พบสูงสุดเป็นขยะอินทรีย์ 
ร้อยละ 41 รองลงมา คือ ขยะพลาสติก อาทิ หลอดดูด ถุงพลาสติก กล่องใส่อาหาร พลาสติกขุ่น และบรรจุภัณฑ์
ขวดน ้า ร้อยละ 27 โดยสัดส่วนน้ีเป็นพลาสติกบรรจุภัณฑ์ขวดน ้าเพียงร้อยละ 3 สะท้อนการจัดการและใช้ประโยชน์
ขายเป็นรายได้ในต้นทางบ้างแล้ว แต่ยังมีขยะพลาสติกในทะเลท่ีมาจากท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ท่ีจะต้องมีการปรับการ
จัดการให้ถูกต้อง และยังต้องให้ความส าคัญกับขยะอินทรีย์ที่ยังคงมีปริมาณมาก และน ามาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ลดการซื้อปุย๋อินทรีย์ได้มาก หากมีการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น

ปัญหาขยะที่ยงัรอความร่วมมือในการจดัการขยะอยา่งมีสว่นร่วม

การแก้ไขปัญหาขยะท่ีเกาะลันตาท่ีผ่านมายังเป็นการจัดการของท้องถ่ิน ท่ีมุ่งการรวบรวม จัดก็บ และก าจัด
โดยเทกองท่ีหลุมฝังกลบ เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปลายทางลดการเกิดขยะแต่ยังด าเนินการได้น้อยมาก ท้ังน้ี
มีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นกว่า 50 ตันต่อวัน แต่มีสถานท่ีก าจัดท่ีรองรับขยะได้เฉลี่ยเพียงวันละ 20 ตัน เพียง 1 แห่ง และ
ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงเปน็ความท้าทายของท้องถ่ินขนาดเล็กในพ้ืนท่ี เกินศักยภาพในการแก้ไขปัญหาขยะและขยะ
พลาสติกท่ีเกิดขึ้นและจัดการได้ไม่เท่าทัน แม้จะเป็นการแก้ปัญหาเดิมๆ แต่มีปริมาณขยะกลับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
และยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องเร่งด าเนินการแก้ไข โดยเฉพาะการจัดการที่ต้นทางให้เกิดประสิทธิภาพการ
จัดการและลดการเกิดขยะในครัวเรือน ชุมชน และสถานประกอบการ ส่งเสริมการคัดแยกและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม สนับสนุนการรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ในเกาะให้มากขึ้น ร่วมกันลดการใช้วัตถุดิบใหม่ พัฒนาวัสดุทดแทนที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวท่ีจะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงใน
อนาคต และการท่องเท่ียวกลับมาคักคักอีกคร้ัง

โครงการการพัฒนาโมเดลความร่วมมือหว่งโซค่ณุคา่การจัดการขยะและขยะพลาสตกิ
ด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวยีนในพ้ืนที่เกาะของประเทศไทย: กรณีศึกษาพ้ืนที่เกาะลันตา

(ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข.)
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