
3

ปัจจุบัน มีสัตว์ทะเลและสัตว์ป่าจำ นวนมากที่สังเวยชีวิตให้ขยะพลาสติก การพบขยะพลาสติกจำ นวนหลาย
กิโลกรัมในท้องของกวางป่าที่เสียชีวิตที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
จ. น่าน เมื่อปี 2562 ได้ปลุกคนไทยให้ตระหนักถึงวิกฤตขยะพลาสติก มาตรการงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วของ
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นับเป็น
ก้าวสำ คัญของการลดขยะพลาสติกในประเทศ ก่อนที่จะมีการห้ามใช้พลาสติก 7 ชนิดภายในปี 2564 โดย
จะใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะของรัฐ

 พลาสติกเป็นวัสดุที่มหัศจรรย์ ด้วยคุณสมบัติของ
พลาสตกิท่ีมนี�า้หนักเบา มีความยดืหยุ่นสงูและราคาถูก ท�าให้
มีการใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลาย น�ามาซึ่งการใช้พลาสติกที่มากเกินความจ�าเป็น 
มีการผลิตพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single-used plastic) 
เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการบริโภค
ของมนุษย์ แต่ข้อเสียของพลาสติก คือ มันไม่ย่อยสลาย  
เมือ่ผนวกกบัพฤติกรรมการใช้ครัง้เดียวทิง้ของมนษุย์จึงก่อให้
เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล จนทั่วโลกต้อง
เร่งรีบออกมาตรการเพ่ือลดการผลิตและใช้พลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะของ
ภาครัฐ บทความนี้เป็นการน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาขยะ
พลาสติกและความพยายามในการแก้ปัญหาของประเทศไทย 

วิกฤตขยะพลาสติกในทะเล 
ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก

ปัญหาขยะพลาสติกท่วมโลก ปัญหาสุขภาพ
 การผลิตพลาสตกิเชงิอตุสาหกรรมเกดิขึน้ต้ังแต่ทศวรรษ
ที่ 1950 และมีการผลิตถุงพลาสติกเป็นครั้งแรกโดยวิศวกร
ชาวสวีเดน ใน ค.ศ. 19651 หลังจากนั้น ปริมาณการผลิต
พลาสติกก็เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด
ไม่น้อยกว่า 8,300 ล้านตัน (เทียบเท่าน�า้หนักของช้าง 1 พัน
ล้านเชือก) มีการประเมินว่าทุก ๆ 1 นาที ทั่วโลกมีการใช้ถุง
พลาสติก 1-2 ล้านใบ และมกีารใช้ขวดพลาสติก 1 ล้านขวด2 

มีสถิติระบุว่า มีการใช้หลอดพลาสติกในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 
500 ล้านหลอดต่อวนัเลยทเีดยีว3 หากยงัปล่อยให้มกีารผลติ
พลาสติกไปเรื่อย ๆ คาดว่าภายใน ค.ศ. 2050 โลกจะมีขยะ
พลาสติกมากถึง 12,000 ล้านตัน4 
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 พลาสติกช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์จน
หลงลืมคุณสมบัติอีกอย่างของพลาสติก คือ มันไม่ย่อยสลาย
ทางธรรมชาติ ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกที่ถูกใช้งาน
เพียง 10 นาที อาจอยู่กับโลกไปหลายร้อยปี แม้พลาสติกจะ
มีคุณสมบัติด้านการใช้งานที่เป็นเลิศ แต่เมื่อกลายเป็นขยะ  
กลับไม่สามารถน�ากลับมารีไซเคิลได้เท่าที่ควร นักวิจัย
ประเมินว่า มีพลาสติกเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ถูกน�ากลับ
มารีไซเคิล ร้อยละ 12 ถูกก�าจัดโดยเตาเผา และส่วนใหญ่  
(ร ้อยละ 79) ถูกก�าจัดโดยการฝังกลบหรือตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม5 ทีมนักวิจัย น�าโดย Jenna Jambeck  
ได้ประเมินปริมาณขยะพลาสติกจากประเทศต่าง ๆ ที่ไหล
สู่ทะเล พบว่า ในปี 2553 มีขยะพลาสติกประมาณ 5–13  
ล้านตัน ได้ถูกพัดพาลงสู่ทะเล เทียบเท่ากับรถบรรทุก 1 คัน 
ขนพลาสติกลงทะเลทุก ๆ นาที6 มีการคาดการณ์ว่า มีขยะ
พลาสติกกระจายอยูใ่นมหาสมทุรทัว่โลกประมาณ 300 ล้านตนั  
รวมถึงพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ กว่า 5 ล้านล้านช้ิน หนักรวมกัน
กว่า 250,000 ตันที่ลอยอยู่บนผิวน�า้7 
 ขยะพลาสติกที่ตกค้างในสภาพแวดล้อมได้ส ่งผล 
กระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเล สัตว์บกและมนุษย์อย่าง
มหาศาล เมื่อขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ท�าให้เกิดปัญหาการสะสมของขยะทะเล จนกลายเป็น
มลพิษขยะพลาสติก ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและปะการัง  
นกัวทิยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ในแต่ละปี มนีกทะเล 1 ล้านตวั 
ตายจากการกลืนกินพลาสติก8 สัตว์ทะเลประมาณ 700 

สายพันธุ์ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกในทะเล9 แม้ว่า
พลาสตกิจะไม่ย่อยสลาย แต่มนัสามารถแตกตวัเป็นชิน้เลก็ ๆ  
ที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” ขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร 
ไปจนถงึระดับนาโนเมตร ตกค้างในส่ิงแวดล้อมและเข้าสูห่่วงโซ่ 
อาหารของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานการพบไมโคร
พลาสติกในทุกสภาพแวดล้อม ต้ังแต่ในน�้าทะเล หาดทราย 
ดินโคลน ใต้มหาสมทุรทีลึ่กทีสุ่ด รวมถงึน�า้แขง็ในเขตขัว้โลก10

 ด้วยความที่ไมโครพลาสติกมีขนาดอนุภาคเล็ก เบา 
และลอยน�้าได้จึงแพร่กระจายไปตามกระแสน�้าได้โดยง่าย
และสามารถหลุดรอดจากกระบวนการบ�าบัดน�้าไปยังแหล่ง
น�้าธรรมชาติหรือน�้าประปาเพื่อการบริโภคได้ นอกจากนี้  
ยังเป็นสารตกค้างในส่ิงแวดล้อม สะสมในห่วงโซ่อาหาร 
เนื่องจากอนุภาคไมโครพลาสติกสามารถดูดซับมลสารชนิด
อื่นที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน�้าได้ อาทิ โลหะหนัก สารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนานในส่ิงแวดล้อม (Persistent organic  
pollutants: POPs) เป็นต้น ดังนั้นการรวมตัวกันของ
อนุภาคไมโครพลาสติกและมลสารที่มีความเป็นพิษก่อให้
เกดิความเสีย่งต่อสขุภาพอนามยั รบกวนระบบฮอร์โมน การ
เปล่ียนแปลงของยนีและระบบพันธกุรรม รวมไปถงึศกัยภาพ
ในการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น11

 ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลได้กลายเป็นระเบียบวาระ
เร ่งด ่วนของประชาคมโลก โครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ  (United Nations Environment  
Programme: UNEP) ประกาศให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการ
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ต่อสู้กับปัญหามลพิษพลาสติก (Beat plastic pollution) 
และกระตุ้นให้รฐับาลทกุประเทศด�าเนินมาตรการลด ละ เลกิ 
ใช้พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้12 ข่าวการตายของวาฬน�าร่อง
ครีบสั้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ในท้อง
มีถุงพลาสติก 80 ใบ รวม 8 กิโลกรัม13 สามวันก่อนวัน 
ส่ิงแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน 2561) ท�าให้ส่ือมวลชน
ต่างประเทศเข้ามาท�าข่าวการใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย
ในประเทศไทยที่แม้แต่กล้วยหอมและไข่ต้มก็ห่อหุ้มด้วย
พลาสติกและขนานนามประเทศไทยว่าเป็น “ดินแดน 
แห่งพลาสติก”14 เมื่อผนวกกับข้อมูลของ Jambeck  
ที่รายงานก่อนหน้านี้ว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 ของ 
ประเทศท่ีทิ้ งขยะพลาสติกลงทะเลมากท่ี สุดในโลก  
(150,000 – 410,000 ตันต่อปี)15 ท�าให้ประเทศไทยตกเป็น
เป้าของสังคมโลกในเรื่องขยะพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ปัญหาขยะพลาสติกในไทยและแนวทาง 
การแก้ไข
 หากกลับมาดูข้อมูลการผลิตและการบริโภคพลาสติก
และสถานการณ์การจัดการขยะของประเทศไทย ก็คงไม่
สามารถโต้แย้งต่างชาติได้มากนัก เมื่อกรมควบคุมมลพิษ
รายงานว่า ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วถึง 45,000 
ล้านใบต่อปี คนกรุงเทพฯ ใช้ถุงพลาสติก เฉลี่ยอยู่ที่ 3–8 
ใบต่อคนต่อวัน บริโภคน�้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก ประมาณ 
4,400 ล้านขวดต่อปี ใช้โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบ
ต่อปีและแก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง 9,750 ล้านใบ
ต่อปี16 แต่มาตรการที่ผ่านมาของรัฐบาลเน้นแต่การรณรงค์
ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ซึ่งพบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
อุตสาหกรรมพลาสติกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกป ี
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมามีขยะพลาสติกเกิดข้ึนในประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด จากข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นประมาณ 
2 ล้านตันต่อปี มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่ถูกน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ ที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ถูกก�าจัดโดยการฝังกลบ เผาและตกค้างในสิ่งแวดล้อมและ
บางส่วนไหลลงทะเล ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกและ
ไมโครพลาสติจนกลายเป็นปัญหามลพิษทางทะเล17

 จากข้อมูลที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ล�าดับท่ี 6  
ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ท�าให ้
รัฐบาลไทย ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตระหนักถึง

ปัญหาขยะพลาสติกอย่างมาก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยจงึได้ด�าเนนิโครงการ
ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนหรือ PPP Plastic 
(Public-Private Partnership for Sustainable Plastic 
and Waste Management) โดยได้ท�าบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ต่อมาสมาชิก  
34 องค์กร ได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะเปล่ียนขยะพลาสติก 
กลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจ
การจัดการพลาสติกหลังการใช้ เพื่อให้สามารถลดขยะ
พลาสติกในทะเลไทยได้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ในปี 256718

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โดยกรมควบคุมมลพิษได้เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกซึ่งมีปลัด ทส. เป็น
ประธาน จากความส�าเร็จในการผลักดันให้ผู้ผลิตขวดน�้าด่ืม
ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม (Cap seal) ด้วย
มาตรการเชิงสมัครใจในช่วงปี 2561 ทส. จึงใช้แนวทาง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดท�าร่าง  
Roadmap และร่างแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ
พลาสติก ก�าหนดกรอบเวลาในการลดและเลิกใช้พลาสติก
เป้าหมาย 7 ชนิดด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม โดยภายในปี 2562 ให้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝา
ขวดน�้าดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสาร อ๊อกโซ (Oxo) 
และไมโครบีดส์จากพลาสติก และภายในปี 2565 ให้เลิก
ใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวขนาดความหนา น้อยกว่า 36 ไมครอน  
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กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้คร้ังเดียว 
และหลอดพลาสติก อกีทัง้ก�าหนดเป้าหมายการเกบ็รวบรวม
ขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบการจัดการให้ได้ 100% ภายใน 
ปี 257019 
 อย่างไรก็ดี ร่าง Roadmap ดังกล่าว ยังขาดกฎหมาย 
ที่มีสภาพบังคับใช้ ท�าให้ไม่มีหลักประกันว่า ภาครัฐจะบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร20 ดังจะเห็นได้จากกรณีถุงพลาสติกท่ี
ผสมสารอ๊อกโซที่ยังมีการผลิตและจ�าหน่ายอยู่ โดยผู้ผลิต
หลีกเล่ียงการใช้ค�าว่า อ๊อกโซ แต่ยังอ้างการย่อยสลายได้
ทางธรรมชาติท่ีไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานพลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพ (Compostable plastics) ความคืบหน้า
ในเชิงกฎหมายที่พบมีเพียงการแบนพลาสติกไมโครบีดส์ใน
เครือ่งส�าอางซึง่ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ก�าหนดลักษณะของ
เครือ่งส�าอางทีห้่ามผลติ น�าเข้าหรอืขาย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562  
ก�าหนดให้เครื่องส�าอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของ
พลาสติกไมโครบีดส์ (Plastic microbeads) เป็นเคร่ือง
ส�าอางทีห้่ามผลติ น�าเข้าหรือขาย ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 256321 
 ในช่วงปี 2561 นับเป็นปีที่ภาครัฐและภาคเอกชนให้
ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นอย่างมาก 
แต่มาตรการส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการรณรงค์เชิงสมัครใจ
ให้ทุกภาคส่วนลด ละ เลิกใช้พลาสติกบางชนิด โดย ทส. 
ได้รายงานผลการด�าเนินมาตรการลด ละ เลิกใช้พลาสติก 
ภายใต้โครงการ “ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 
นบัแต่เร่ิมกิจกรรมต้ังแต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2561 จนถงึวันที่  
31 สิงหาคม 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
หูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบหรือประมาณ 5,755 ตัน22  
แต่ตัวเลขถุงพลาสติกที่ลดได้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก 
เมื่อเทียบกับปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วทั้งหมดประมาณ 
45,000 ล้านใบต่อปี ส่วนการรณรงค์งดใช้กล่องโฟมและ
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

พลาสติกในท้องสัตว์ป่าและสัตว์ทะเล: 
อกีแรงทีผ่ลกัดนัมาตรการงดแจกถุงพลาสตกิ
 จุดเปล่ียนส�าคัญของประเด็นขยะพลาสติกเกิดข้ึน 
ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2562 เมื่อมีการพบขยะพลาสติก 
ในท้องของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลที่เสียชีวิต เช่น กวางป่า 
ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
รวมถึงพะยูนน้อย “มาเรียม” ขวัญใจคนไทยที่มีผู้ติดตาม

จ�านวนมาก23 แม้ผลการชันสูตรพบว่า มาเรียมเสียชีวิตจาก
การติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดเป็นหนอง แต่คนจ�านวน
ไม่น้อยเชื่อว่าพลาสติกในล�าไส้ของมาเรียมอาจเกี่ยวข้อง 
กับสาเหตุดังกล่าว24

 การตายของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลดังกล่าวได้ตอกย�้า
ถึงปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทยจนเกิดกระแสสังคม
เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการลดขยะพลาสติกที่เข้มข้น
และจริงจัง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้เชิญห้างค้าปลีก 
ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อประชุมหารือถึงมาตรการ
ลดขยะพลาสติก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 จนออกมาเป็น
มาตรการงดแจกถุงพลาสติก ภายใต้ชื่อโครงการ Everyday  
Say No To Plastic Bags ในห้างร้านต่าง ๆ  43 แห่งทัว่ประเทศ  
(ต่อมาขยายเป็น 75 องค์กร) โดยก�าหนดมาตรการงดแจก 
ถุงพลาสติกหูห้ิว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเข้มงวด
กว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผน Roadmap ที่ก�าหนดไว้
เพียงการยกเลิกการผลิตและใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวชนิดบาง  
(น้อยกว่า 36 ไมครอน) ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ได้ผ่อนผัน
ให้สินค้า 4 ชนิดใช้ถุงพลาสติกได้ ได้แก่ อาหารที่ต้อง 
อุน่ร้อน อาหารเปียก เนือ้สัตว์และผลไม้25 โดยสมาคมผูค้้าปลกี
ไทยคาดว่า หากด�าเนินการอย่างจริงจัง จะช่วยลดปริมาณ 
ถุงพลาสติกหูห้ิวได้ถึง 9,000 ล้านใบต่อปีจากปริมาณการ 
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของกลุ่มห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
และร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ 13,500 ล้านใบต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
30 ของปริมาณทั้งหมด 45,000 ล้านใบต่อปี26 
 ภายหลังจากที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ 75 องค์กรด�าเนิน
โครงการงดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
เป็นต้นมา พบว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมอื 
ต่อมาตรการดังกล่าวโดยได้ปรับพฤติกรรมพกถุงผ้าหรือ 
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ถุงที่ใช้ซ�้าได้ไปซื้อของหรือแม้แต่ภาชนะต่าง ๆ เช่น ตะกร้า 
ถุงกระสอบ ถังน�้า กะละมัง มาใส่สิ่งของทดแทนการใช้
ถุงพลาสติก27 จากการส�ารวจของนิด้าโพล เมื่อวันท่ี 7-8 
มกราคม 2563 กบัประชาชนหลากหลายอาชพีและช่วงอายุ 
1,262 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 57.7 เห็นด้วยกับมาตรการนี้ 
แต่เห็นว่า ห้างควรมีถุงอื่น ๆ บริการทดแทน และส่วนใหญ ่
ร้อยละ 79 ได้ปรบัตวัด้วยการน�าถงุผ้าหรือถงุอ่ืน ๆ  ไปใส่ของ28

 อย ่างไรก็ ดี  ในโลกโซเชียลยังพบข ้อคิดเห็นของ 
นกัวชิาการและประชาชนหลายรายท่ีไม่เหน็ด้วยกับมาตรการ
งดแจกถุงพลาสติก มองว่าเป็นการเอาเปรียบผู ้บริโภค
จนถึงขั้นไปร้องเรียนต่อส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค (สคบ.) โดยให้เหตุผลว่า ผู้ประกอบการควรจัดหา 
ถุงกระดาษหรือสิ่งอื่นทดแทนหรือควรลดราคาสินค้าลง29  
และมีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ห ้างค้าปลีกงดแจกถุง
พลาสติกแต่กลับจ�าหน่ายถุงสปันบอนด์หรือถุงพลาสติกที่ใช้
ซ�า้ได้ โดยเห็นว่าเป็นการค้าก�าไรจากการขายถุง อีกประเด็น
หนึ่งที่มีการหยิบยก คือ ความย้อนแย้งของการให้ประชาชน
ลดใช้ถุงพลาสติกแต่กลับปล่อยให้มีการน�าเข้าขยะพลาสติก
จากต่างประเทศ30 ดังนั้นมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกในห้าง
สรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อ ก็อาจไปเพ่ิม
ปริมาณขยะในส่วนของถุงผ้า ถุงกระดาษแทน ซ่ึงที่สุดแล้ว 
กไ็ม่ได้ท�าให้ปริมาณขยะรวมของประเทศลดลง ภาครฐัจงึควร
ออกมาตรการทีเ่ข้มงวดมากข้ึนในการควบคุมการน�าเข้าขยะ
พลาสติกและขยะรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ
 ข้อวิพากษ์เหล่านี้ ภาครัฐจ�าเป็นต้องเร่งท�าความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องกบัประชาชน ในความเป็นจรงิแล้ว การควบคมุการ
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วนั้นเป็นเรื่องที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า  

127 ประเทศได้ออกกฎหมายมาควบคุม ซึ่งมีท้ังประเทศ
ที่ออกกฎหมายห้ามใช้ (Ban) หรือออกกฎหมายให้ร้านค้า 
งดแจกถุงฟรี หากลูกค้าต้องการถุง ให้มีการเก็บเงินค่า
ธรรมเนยีมหรอืภาษถีงุพลาสตกิ31 มงีานวจัิยหลายชิน้ทีพ่บว่า 
มาตรการงดแจกถุงพลาสติกฟรีหรือมาตรการเก็บเงินค่าถุง 
เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยปรับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคได้และมีความยืดหยุ่นกว่ามาตรการห้ามใช้
โดยเด็ดขาด เนื่องจากร้านค้ายังมีทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ได้ 
พกถุงผ ้าหรือไม ่มี ถุงผ ้า สามารถซื้อถุงที่ ใช ้ซ�้าได ้และ 
ตามหลกัจติวทิยา ลกูค้าจะไม่ต้องการซือ้ถงุทกุครัง้ทีไ่ปจบัจ่าย 
ซื้อของ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมในการพกถุง 
ที่ใช้ซ�้าได้มากข้ึน ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของมาตรการเก็บเงิน 
ค่าถุงนั่นเอง32 การที่ร ้านค้าใช้มาตรการเก็บเงินค่าถุง 
จึงมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาก�าไรดังที่คนไทยบางส่วนเข้าใจ 
อกีทัง้ห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซือ้ได้ด�าเนนิโครงการน�าเงิน
ค่าถุงหรือที่ประหยัดเงินจากการแจกถุงพลาสติกไปบริจาค 
ให้โรงพยาบาลหรือองค์กร/มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
 นอกจากนี ้การแจกถงุทางเลือก เช่น ถงุกระดาษ หรอืถงุผ้า 
ให้กับลูกค้านั้นไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน เนื่องจากการผลิตถุง 
ดังกล่าวใช้ทรัพยากรทั้งน�้า พลังงานและสารเคมีอย่างมาก 
ในการผลิต ท�าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าเมื่อ 
เทยีบกับถงุพลาสติกทีส่ามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ ในต่างประเทศ  
เช ่น รัฐแคลิฟอร์เนียและหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา  
เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นออกกฎหมายก�าหนดให้ร้านค้างดแจก 
ถงุพลาสติกแก่ผู้บรโิภค จะก�าหนดให้ร้านค้าขายถงุทางเลอืก  
ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษ ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายได้หรือ 
ถุงพลาสติกที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ซ�า้ได้หลายครั้ง33 
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ก้าวต่อไปของมาตรการลดขยะพลาสติก
 มาตรการงดแจกถุงพลาสติกของห้างค้าปลีก ซูเปอร์
มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนับเป็นก้าวแรก 
ที่ส�าคัญในการลดขยะจากถุงพลาสติกหูหิ้วของประเทศไทย
และคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการปรับตัวและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของคนไทย มาตรการดังกล่าวยังมีจุดอ่อนคือ 
เป็นมาตรการเชงิสมคัรใจของร้านค้า ท�าให้พบกรณท่ีีพนกังาน
ร้านสะดวกซื้อบางแห่งยังแอบแจกถุงพลาสติกอยู่เมื่อถูก
ลูกค้าต่อว่า34 อีกทั้งกลุ่มร้านขายของช�า ร้านค้าในตลาดสด 
ตลาดนัดและหาบเร่แผงลอยยังคงแจกถุงพลาสติกหูห้ิวอยู่ 
รวมหลายหมืน่ล้านใบต่อปี (ร้อยละ 70 ของ 45,000 ล้านใบ)  
ก้าวต่อไป ทส. ได้ประกาศว่าจะผลักดันกฎหมายภายใต้
ร่างพ.ร.บ. 3R ห้ามใช้พลาสติก 7 ชนิดให้ได้ภายในปี 2564 
และจะใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน35 
แผนดังกล่าวนับเป็นการร่นระยะเวลาของ Roadmap เดิม
ให้เร็วข้ึน 1 ปี นอกจากน้ี ยังได้มีการปรับเปลี่ยนกลไก
การท�างาน จากเดิม “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะพลาสติก” มาเป็น “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์” ที่รัฐมนตรีวราวุธฯ  
นั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนร่าง
กฎหมายและมาตรการห้ามน�าเข้าขยะจากต่างประเทศ36 
 หลายฝ ่ ายหวังว ่ าร ่ า งกฎหมายที่ จะขับ เค ล่ือน 
ควรครอบคลุมขยะชุมชนทุกประเภทเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการขยะอย่างบูรณาการ ใช้แนวคิดการจัดการขยะ 
อย่างยั่งยืนที่เน้นการป้องกันหรือลดขยะที่ต้นทางก่อน และ 
น�าหลกัการความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ของผูผ้ลติ (Extended  
Producer Responsibility: EPR) มาใช้เพื่อให้ผู้ผลิตและ 
ร้านค้าปลีกมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลดขยะพลาสติก
ที่ต้นทางตั้งแต่การผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ง ่ายต่อการรีไซเคิล และ 
มีส ่วนร ่วมในการจัดระบบการเรียกคืนหรือการเก็บ
รวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์หรือซากผลิตภัณฑ์ฯ จากผู้บริโภค 
เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ให้มีกลไกมัดจ�าคืนเงิน  
(Deposit-refund) บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพื่อสร ้างแรงจูงใจให้ผู ้บริโภคส่งคืนขยะให้กับผู ้ผลิต 
มาตรการต่าง ๆ เหล่าน้ีได้มีการน�ามาใช้ในการจัดการ
ขยะในประเทศที่พัฒนาแล ้วจนประสบความส�าเร็จ 
(เช ่น กฎหมายบรรจุภัณฑ ์ของเยอรมนีที่ออกตั้ งแต ่ 
ค.ศ. 1992)37

 นอกจากบทบาทของภาครฐัแล้ว ภาคประชาชนในฐานะ 
ผูบ้รโิภคกค็วรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการบรโิภคจากพฤติกรรม 
ใช้ครั้งเดียวทิ้งมาเป็นพฤติกรรมใช้แล้วใช้อีก ด้วยการใช้ซ�้า 
ถุงผ้าหรือถุงที่ใช้ซ�้าได้และการพกอุปกรณ์ช่วยลดขยะอืน่ ๆ  
อาทิ กระบอกน�้าหรือแก้วน�้าส่วนตัว ลดการสั่งซื้ออาหาร
ออนไลน์ทีต่ามมาด้วยขยะพลาสติกนบัสิบช้ินต่อมือ้ หากทกุคน 
ช่วยกันปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคแค่เพียงเล็กน้อยก็จะช่วยลด
ขยะพลาสติกและขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมหาศาล 

บทสรุป
 สังคมไทยได้เริ่มตระหนักและต่ืนตัวกับปัญหาขยะ
พลาสติกในช่วง 5 ปีท่ีผ ่านมานับ ตั้งแต่ประเทศไทย 
อยูอ่นัดบั 6 ของประเทศทีท่ิง้ขยะพลาสตกิลงทะเลมากทีส่ดุ
ในโลก ตามมาด้วยการตายของวาฬน�าร่องและเต่าทะเล 
อนัเนือ่งมาจากการกลืนกินขยะพลาสติก การตายของสตัว์ป่า 
และสัตว์ทะเลจ�านวนมากเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้าย
ที่ท�าให้ภาครัฐและภาคเอกชนยกระดับมาตรการลดขยะ
พลาสติกจากมาตรการรณรงค์ให้ผู้บรโิภคพกถงุผ้ามาซือ้ของ 
มาเป็นมาตรการให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้าน
สะดวกซื้อทั่วประเทศงดแจกถุงพลาสติกหูห้ิว ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา คงต้องติดตามต่อไปว่า 
มาตรการงดแจกถุงพลาสติกจะประสบความส�าเร็จมากน้อย 
เพียงใด และภาครัฐจะสามารถผลักดันกฎหมายบริหาร
จัดการขยะพลาสติกหรือกฎหมายจัดการขยะออกมาได้จริง
หรือไม่ สิ่งส�าคัญคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคทีต้่องช่วยกันด�าเนนิมาตรการลดขยะและ
จดัการขยะพลาสตกิอย่างจรงิจงั เพือ่แก้ปัญหามลพษิจากขยะ
พลาสตกิทีข่ณะนีไ้ด้กลายเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมโลกทีส่�าคญั
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิกฤตโลกร้อนที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่  
ณ ปัจจุบัน
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