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บทน�ำ

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

เ ม่ือ เรา เ กิดค�าถามว่า ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ท่ี เ ป็นปัญหา 
มากท่ีสุดคือเรื่องอะไร? หนึ่งในค�าตอบนั้นก็คือ ปัญหาจาก  
“ขยะพลำสติก” พลาสติกมีหลายชนิด อาทิ ขวดพลาสติก 
หลอดพลาสติก บรรจภุณัฑพ์ลาสติกรวมไปถงึผลติภณัฑต์า่งๆ 
ท่ีเราใชใ้นชีวิตประจ�าวนั แตท่ี่พดูถงึกนัมากท่ีสดุในตอนนีค้งหนี 
ไม่พ้น “ถุงพลำสติกหูหิ้ว” ซึ่งถูกผลิตขึน้มาเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกโดยมีอายกุารใชง้านท่ีสัน้มาก ท�าใหช้ว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา 
เกิดขยะจากถงุพลาสตกิหหิูว้ตกคา้งในสิง่แวดลอ้มเป็นจ�านวนมาก 
 
ดว้ยเหตนีุร้ฐับาลจงึตัง้เปา้หมายเพ่ือลดปัญหาขยะพลาสตกิโดย 
เมื่อวันที ่ 17 เมษำยน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมตเิหน็ชอบ 
Roadmap กำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ.2561–2573 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน โดยเฉพาะ 
เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
และทรพัยากรทางทะเลอยา่งยั่งยืนเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน 

หนว่ยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน จงึจดัท�าโครงการตา่งๆขึน้ เชน่  
โครงการ “เปลี่ยนพลำสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”, 
โครงการ “มอืวเิศษXวน” และโครงการ “ส่งพลำสตกิกลับบำ้น” 
เป็นตน้ ซึง่เราทกุคนสามารถมีสว่นช่วยในการดแูลสิ่งแวดลอ้ม
ไดด้ว้ยวิธีการงา่ยๆ ผา่นโครงการดงักลา่ว เช่ือวา่หากเราทกุคน
ชว่ยกนัคนละไมค้นละมือ ก็จะท�าใหปั้ญหาสิง่แวดลอ้มท่ีเกิดจาก
ขยะพลาสติกลดลง เ พ่ือส่งต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมท่ีดี 
ใหค้นรุน่หลงัตอ่ไป
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สถำนกำรณ์ขยะ
ในประเทศไทย

ROADMAP 
กำรจัดกำรขยะพลำสติก 

พ.ศ. 2561-2573 

คนไทยกับกำรใช้พลำสติก
“แบบใช้ครั้งเดียว”

COVID 19
“ขยะพลำสติก” ล้นเมือง

มติครม. 
17 กรกฎำคม 2561 

CIRCULAR 
ECONOMY

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

PLASTIC 
BAG

ถุงพลำสติกหูหิ้ว

STEN GUSTAF THULIN
“บิดำผู้ให้ก�ำเนิดถุงพลำสติก

ใบแรกของโลก”

กระบวนกำรผลิต
“ถุงพลำสติกหูหิ้ว”

กำรใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“รวมพลังสร้ำงวินัยลดใช้ 
ถุงพลำสติก”

“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ 
ถุงพลำสติก”

กำรจัดกำรถุงพลำสติกหูหิ้ว
ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

กำรจัดกำรขยะจำก 
ถุงพลำสติกหูหิ้วแบบบูรณำกำร

บทส่งท้ำย
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สถำนกำรณ์ขยะใน     ประเทศไทย

“ขยะมูลฝอย” แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 1.ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย)์ 2.ขยะรีไซเคิล 3.ขยะอันตราย และ 
4.ขยะทั่วไป ซึง่ขยะมลูฝอยทัง้ 4 ประเภทรวมกนัในปี 2562 มีปรมิาณขยะมลูฝอยประมาณ 28.71 ลา้นตนั หรอื 78,665 
ตนั/วนั โดยขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ ถกูก�าจดัอยา่งถกูตอ้ง 34% ถกูน�ากลบัมาใชใ้หม ่44% และก�าจดัไมถ่กูตอ้ง 22%

คนไทยสร้างขยะ

กก./คน/วัน

1.18

ตนั / วัน78,665

ท่ีมา : สถาณการณข์ยะในประเทศไทย ในปี 2561 กรมควบคมุมลพิษ

น�ำกลับมำใช้ใหม่

44%

22%34%
ก�ำจดัถกูตอ้ง

ก�ำจดัไม่ถกูตอ้ง
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เ น่ืองจากพลาสติกมีคุณสมบัติ ท่ี มีความยืดหยุ่น  ขึ ้น รูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี ได้รูปแบบ โดยในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยมีขยะพลำสติกเพิ่มขึ้นประมำณ 12% ของปริมาณขยะท่ีเ กิดขึ ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 
2 ล้านตัน มีการน�าขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณปีละ 0.5 ล้ำนตัน ส่วนท่ีเหลือ 1.5 ล้ำนตัน
สว่นใหญ่เป็นพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว (Single-use plastics) อำทถุิงร้อน ถุงเยน็ ถุงหิว้ แก้วพลำสตกิ หลอดพลำสตกิ 
กล่องโฟมบรรจุอำหำรโดยไม่มีการน�ากลับไปใช้ประโยชน์แม้พลาสติกจะมีอายุยาวนานแต่มีอายุการใช้งานสั้นมาก  
แต่ดว้ยลกัษณะเฉพาะตวัท�าใหต้้องใช้เวลำในกำรย่อยสลำยนำนถึง 450–500 ปี หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม 
จะส่งผลให้เ กิด ปัญหาสิ่ งแวดล้อม เช่น  ต่อระบบนิ เวศทางทะเล  การด �ารง ชี วิตของสิ่ ง มี ชี วิตในระบบนิ เวศ 
ตลอดจนการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์เพราะพลาสติกเ ม่ือหมดอายุการใช้งานจะถูกย่อยสลายกลายเป็น 
อนุภาคขนาดเล็ก เรียกว่า ไมโครพลำสติก ซึ่งจะปนเป้ือนลงสู่ดินและแหล่งน�า้หรือหากน�าไปเผาอย่างไม่ถูกวิธีก็จะท�าให ้
เกิดปัญหามลพิษไดเ้ชน่กนั

ต้องใช้เวลำในกำรย่อยสลำยนำนถึง 450–500 ปี
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คนไทยกับกำรใช้พลำสติก

“แบบใช้คร้ังเดียว”
SINGLE USE PLASTIC

9
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single-use plastic หรือ พลำสติกแบบใช้คร้ังเดียว เป็นพลาสติกท่ีใชง้านเพ่ืออ�านวยความสะดวกในเวลาสัน้ๆ  
แตใ่ชเ้วลานานแสนนานในการยอ่ยสลาย อยา่งเชน่ ถงุพลาสตกิหหิูว้, หลอดพลาสตกิ, จานพลาสตกิ, กลอ่งอาหารพลาสตกิ 
รวมไปถงึชอ้นสอ้มพลาสตกิ ท่ีใชง้านเพียงแค ่1 มือ้เทำ่น้ัน ลองนกึภาพวา่เม่ือเราซือ้กาแฟมาด่ืมจะประกอบไปดว้ย หลอด
พลาสตกิ/ฝาพลาสตกิ/แกว้พลาสตกิ ยงัไมร่วมกบับางรา้นใสใ่หท้ัง้แกว้ และมีถงุพลาสตกิรองอีก 1 ชัน้เทา่กบัวา่มีพลาสตกิ
มำกถงึ 3–4 ชิน้เลยกว่็ำได้
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COVID 19

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันโลกประสบปัญหำกำรระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้ธุรกิจ Food Delivery นั้นบูมขึน้มากแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีการใช้บริการ 
Food Delivery มากขึน้จากเดิมหลายเท่าเพราะมีความสะดวกสบายไม่ตอ้งไปซือ้เองท่ีรา้นไม่เสียเวลา
ในการต่อคิว แต่ความสะดวกสบายนั้นแฝงมาดว้ยภัยรา้ยท่ีหลายคนอาจมองขา้มไปนั่นก็คือ บรรจุภัณฑ์
พลำสติกที่ใช้ใส่อำหำรมำให้เรำในแต่ละคร้ัง เป็นกำรสร้ำงขยะพลำสติกแบบใช้คร้ังเดียว 
อย่ำงน้อย 4 ชนิด !!!

“ขยะพลำสติก”
ล้นเมือง
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กรมควบคุมมลพิษ 
ระบวุา่ชว่งเดือนมีนาคม–เมษายน 2563 
ท่ีผ่านมาเ น่ืองจากการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผล 
ใหข้ยะพลาสติกโดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์
พลาสติก เ พ่ิมขึ ้นเฉลี่ยร ้อยละ 15  
จากปรมิาณปกติ

จากการใช้บริการรับ-ส่งอาหารท่ีมี
ปรมิาณการใชบ้รกิารมากขึน้ถงึ 3 เทำ่

จำกรำยงำนของกรุงเทพมหำนคร 
ระบวุ่าในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะ
พลาสตกิทัง้หมด 3,440 ตนั/วัน (37% 
ของปรมิาณขยะทัง้หมด 9,370 ตนัตอ่วนั) 
โดยในเดือนเมษายน 2563 เพ่ิมขึน้ 
จากปี 2562 (2,120 ตนัตอ่วัน) โดยเพ่ิมขึน้
จากเดิมถึง 1,320 ตัน/วัน เน่ืองจาก
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท�าให ้
มีการซือ้อาหารมาทานท่ีบา้นมากขึน้จ�าเป็น
ตอ้งใชพ้ลาสติก เช่น ถุงพลาสติกหูหิว้  
ถุง ร ้อนใส่อาหาร  กล่องพลาสติก  
กล่องโฟม ซองใส่ซอส เครื่องปรุง  
รวมถึงช้อนสอ้มพลาสติกแบบใช้แลว้
ทิง้ท�าใหป้ริมาณขยะพลาสติกในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้กวา่ 62%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดการณ์ว่าบริการเดลิเวอรี่อาหาร
เติบโตขึ้น 33%  ในช่วงเวลาเพียง  
1 เดอืน โดยมีมลูคา่รวมประมาณ 4,500 
ล้ำนบำท

5,500 ตนัตอ่วันเป็น 

6,300 ตนัตอ่วัน
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กำรจัดกำร
ขยะพลำสติก

- มติครม. 17 กรกฎำคม 2561
- Roadmap กำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ. 2561-2573
- เศรษฐกิจหมุนเวียน
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17 กรกฎำคม 2561

เมือ่วันที ่17 กรกฎำคม 2561
คณะรัฐมนตรีมมีตเิหน็ชอบ โครงกำร 

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอ้มเสนอ เพ่ือขับเคลื่อนการ ลด ละ 
เลิกใช้พลำสติกท่ีเกินความจ�าเป็นรวมถึงการ
งดใชโ้ฟมบรรจอุาหาร โดยใหบ้รูณาการระหวา่ง
หนว่ยงานภาครฐั เอกชน และประชาชน ในการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาพลาสตกิใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรม
ภายใตโ้ครงการดงักล่าวประกอบดว้ยกิจกรรม  
5 กจิกรรม ดงันี ้

กจิกรรมที ่ 1 “มำตรกำรลด และคัดแยกขยะ 
มูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ” โดยให้หน่วยงาน 
ภ า ค รัฐ ข อ ง ทุ ก ก ร ะ ท ร ว ง ด�า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม 
การลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนและภาคเอกชน

กจิกรรมที ่2 “รณรงคท์�ำควำมดดีว้ยหวัใจ ลดรับ 
ลดให้  ลดใ ช้ ถุ งพลำสติก ”  โดยส่ง เสริม 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซือ้ ตลาดสดทั่วประเทศ 
ลดใชถ้งุพลาสติกหหิูว้ และงดใชโ้ฟมบรรจอุาหาร 
รวมทั้งสร้างความรู ้ความเข้าใจกับประชาชน 
เพ่ือน�าไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช ้
บรรจภุณัฑห์รอืภาชนะท่ีใชซ้ �า้ได้

กิจกรรมที่ 3 “กำรลดใช้ถุง พลำสติกหูหิว้ 
และงดใช้โฟมบรรจุอำหำรในพืน้ทีอุ่ทยำนแหง่ชำต”ิ 
ทั่วประเทศโดยไม่น�าถุงพลาสติกหูหิว้ และโฟม
บรรจอุาหาร น�า้ด่ืมบรรจขุวดท่ีมีแคปซีลเขา้มาในเขต
อุทยานแหง่ชาต ิ และลดใชแ้กว้พลาสติกแบบใช ้
ครัง้เดียว โดยเริม่ด�าเนินการเม่ือวนัท่ี 12 สงิหาคม 2561

กิจกรรมที่ 4 “ท�ำควำมดีด้วยหัวใจงดกำรใช้
พลำสตกิและโฟมในสวนสัตว”์ โดยมีเปา้หมาย
ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิว้ งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
และคดัแยกขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีสวนสตัวโ์ดยเริ่ม  
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561 โดยมีพืน้ท่ีด �าเนินการ 
8 พืน้ท่ี ไดแ้ก่ สวนสตัวด์สุติ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว 
สวนสตัวเ์ชียงใหม ่สวนสตัวน์ครราชสีมา สวนสตัว์
สงขลา สวนสตัวอ์บุลราชธานี สวนสตัวข์อนแก่น 
และคชอาณาจกัรสรุนิทร์

กิจกรรมที่ 5 “กำรจัดกำรขยะบกสู่ทะเล 
ในพืน้ที ่ 24 จงัหวัดชำยทะเล” โดยมีเปา้หมาย 
ลดปรมิาณขยะทะเล ในพืน้ท่ี 24 จงัหวดัชายทะเล  
ซึ่งมีพืน้ท่ีด �าเนินการ ไดแ้ก่ เกาะสมยุ เกาะพงนั 
เกาะเตา่ เกาะสชีงั เกาะพีพีดอน และตลาดในพืน้ท่ี 
24 จงัหวดัชายทะเล

มติครม. 1

2

3

4

5

ท�ำควำมดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม

- มติครม. 17 กรกฎำคม 2561
- Roadmap กำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ. 2561-2573
- เศรษฐกิจหมุนเวียน
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กำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ. 2561-2573
ท่ีมา : กรมควบคมุมลพิษ

เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2562 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ  
Roadmap กำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ.2561–2573 
ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนโดยเฉพาะ 
เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรพัยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน 
(Conserve and sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for sustainable development) 
ประกอบดว้ย 2 เป้ำหมำย ดงันี้

กำรลด และเลิกใช้พลำสตกิเป้ำหมำย ดว้ยกำร 
ใช้วัสดุทดแทนทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม

2562
1. พลาสตกิหุม้ฝาขวดน�า้ด่ืม (Cap Seal)
2. ผลติภณัฑพ์ลาสตกิท่ีผสมของสารออ็กโซ ่(Oxo)
3. ไมโครบดิ (Microbead)

เป้ำหมำยที่

1 

เลิกใช้พลำสตกิ 3 ชนิด ภำยในปี 2562 ได้แก่

Cap Seal

OXO

Microbead

2

3

1
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ความหนา<36 ไมครอน 

โดย Roadmap การจัดการขยะ
พลาสตกิ พ.ศ.2561–2573 ดงักลา่ว 
เป็นนโยบาย เป็นกรอบและทิศทาง
ในการด�าเนินการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการจัดการขยะพลาสติก
ของประเทศ ดงันัน้ การขบัเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเ ป็น 
รูปธรรมจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง 
เพือ่ใหเ้กดิกำรด�ำเนินกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ
พลำสติกโดยควำมร่วมมือของ
ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ เอกชน 
และประชำชน

เลิกใช้พลำสตกิ 4 ประเภท
ภำยในปี 2565 ได้แก่

1.ถงุพลาสติกหหิูว้ขนาดความหนา 
   นอ้ยกวา่ 36 ไมครอน 
2.กลอ่งโฟมบรรจอุาหาร 
3.แกว้พลาสตกิ (แบบบางใชค้รัง้เดียว) 
4.หลอดพลาสตกิ

2565

2570
เป้ำหมำยที่

2 กำรน�ำขยะพลำสติกเป้ำหมำย 
กลับมำใช้ประโยชนไ์ดร้้อยละ 100 
ภำยในปี 2570

1

2

3 4
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16

“หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” 
CIRCULAR ECONOMY

make

USE

RETURN

เศรษฐกจิหมุนเวยีน คอื การหมนุเวียนใชท้รพัยากรธรรมชาตใินหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) และเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัการ
ของเสีย วตัถดุบิ สนิคา้ท่ีหมดอาย ุและพลงังาน ใหก้ลบัไปเป็นทรพัยากรท่ีหมนุเวียนอยูใ่นระบบดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม คือ 
Make > Use > Return
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use

from waste
to resources

Production

Consumption
Waste

management

return

make

หลกัการส�าคญัของเศรษฐกิจหมนุวียน คือ เศรษฐกิจท่ีท�าให ้
เกิดการใชท้รพัยากร และผลิตภณัฑไ์ดน้านท่ีสดุ ลดขยะหรือ 
ของเสียเหลือศนูย ์โดยยดึหลกัการส�าคญั 3 ประการ ดงันี ้

หลักกำรที่ 1 การรกัษาและเสรมิทนุดา้นธรรมชาต ิ (Natural 
Capital) ผ่านการจดัการควบคมุทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีจ�ากดั
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ผ่านการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจหมุนเ วียนจะช่วยเสริมสร้างทุน 
ด้านธรรมชาติ จากการไหลเวียนของทรัพยากรในระบบ 
และการสร้างเ ง่ือนไข ท่ี เหมาะสมต่อการ ฟ้ืนคืนสภาพ 
ของทรพัยากร เชน่ คณุภาพของดนิ

หลักกำรที่ 2 การใชป้ระโยชนท์รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ ์ ส่วนประกอบ และวัตถุต่างๆ 
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่ งทั้ง นี ้จะน�าไปสู่การออกแบบ 
การแปรรูป ทรัพยากรหลังจากท่ีทรัพยากรผ่านการใช้งาน 
(remanufacturing) การซอ่มแซม (refurbishing) และการน�า
มาใชอี้กครัง้ (recycling) เพ่ือคงการหมนุเวียนของสว่นประกอบ 
และวตัถตุา่งๆ ภายในเศรษฐกิจ 

หลั กกำรที่  3  การรักษาประสิทธิภาพของระบบและ 
ลดผลกระทบเชิงลบ ผา่นการออกแบบเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ 
ดา้นลบ (negative externalities) จากผลติภณัฑ ์หลกัการดงักลา่ว
ครอบคลมุ ทัง้ 1.การลดผลกระทบดา้นลบต่อสาธารณปูโภค
ของมนษุย ์ เช่น อาหาร การคมนาคม ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา 
และสุขภาพ และ 2.การจัดการผลกระทบดา้นลบท่ีมาจาก 
การใชท้รพัยากร เชน่ การใชท่ี้ดนิ อากาศ น�า้ มลภาวะทางเสียง 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ

ท่ีมา: ส �านกังานท่ีปรกึษาดา้นอตุสาหกรรมในตา่งประเทศ, 
เศรษฐกิจหมนุเวียน (CIRCULAR ECONOMY) , 2559

แผนผงัเศรษฐกิจหมนุเวียน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรผลักดัน 
Circular Economy 
1.สรา้งงานและผลกัดนัเศรษฐกิจ  2.เสรมิสรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขนัและสรา้งความมั่นคงดา้นทรพัยากร 3.ผลกัดนั 
การสรา้งนวตักรรม 4.ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม (เชน่ ปรมิาณ
ก๊าซเรือนกระจก และของเสีย) 5.สรา้งโอกาสใหก้ับรูปแบบ 
ธรุกิจใหม่ๆ  เชน่ Chemical Leasing
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PLASTIC
BAGS
ถุงพลำสติกหูหิ้ว
- ก�ำเนิดถุงพลำสติกหูหิ้ว 
- กระบวนกำรผลิตถุงพลำสติกหูหิ้ว 
 และกำรน�ำกลับเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล
- พฤติกรรมกำรใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว ที่ส่งผลกระทบต่อ
 สิ่งแวดล้อม
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รู้หรือไม่? แท้จริงแล้วผู้คิดค้น 

“ถุงพลำสติก”
ต้องกำรผลิตออกมำเพื่อ 

“รักษำสิ่งแวดล้อม”

 แปลกแต่จริง! เรื่องนีเ้ป็นเรื่องท่ีหลายๆ คนคงไม่เคยทราบ
มาก่อนว่าจริงๆ แล้ว การคิดค้น “ถุงพลำสติก” นั้นเริ่มต้น 
จากความต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ “ลดกำรตัดไม้  
ท�ำลำยป่ำ” เพ่ือน�าไปท�า “ถุงกระดำษ” ซึง่เป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
ในยคุนัน้ โดยหารูไ้มว่า่การคดิคน้ “พลำสตกิ” นัน้ จะท�าใหเ้กิดปัญหา 
ขยะลน้โลกในปัจจบุนั  

 ทั้งนี ้เราจะพาไปดูว่าถุงพลาสติกก่อก�าเนิดขึน้ได้อย่างไร 
และใครเป็นผูค้ิดคน้ถุงพลาสติกขึน้มา รวมถึงขั้นตอนการผลิต 
และการน�าไปรไีซเคลิ

ท่ีมา : www.thepeople.co/sten-gustaf-thulin-plastic-bags-inventor/

“กำรคิดค้น ถุงพลำสติก”
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 พวกเราตา่งรูก้นัดีวา่ “ถุงพลำสตกิ” โดยเฉพาะถงุพลาสตกิท่ีใชค้รัง้เดียวทิง้ เป็นตน้
เหตหุนึง่ของปัญหาสิ่งแวดลอ้มท่ีเลวรา้ยขึน้เรือ่ยๆ นอกจากเป็นเศษขยะท่ีอดุตนัตาม
ทอ่ระบายน�า้แลว้ ยงัเป็นอนัตรายตอ่สตัวเ์ม่ือกินเขา้ไปอีกดว้ย
 ผูท่ี้ไดร้บัเครดติวา่เป็นคนใหก้�าเนิดถงุพลาสตกิใบแรกของโลก คือวิศวกรสวีดชิท่ีมีช่ือวา่ 
“สเตยีน กุสตำฟ ธูลนิ”  (Sten Gustaf Thulin) เขาเกิดเม่ือปี  1914  ท่ีเมืองลนุด ์เมืองเลก็ๆ 
ในเขตสโกเน ทางตอนใตข้องประเทศสวีเดน ก่อนจะยา้ยมาท�างานท่ีบรษัิท Celloplast 
ในเมืองนอรเ์ชอปิง เมืองอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของสวีเดน

“บิดำผู้ให้ก�ำเนิดถุงพลำสติกใบแรกของโลก”
S T E N  G U S TA F  T H U L I N

ท่ีมา : www.thepeople.co/sten-gustaf-thulin-plastic-bags-inventor/
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“บริษัท CELLOPLAST สำมำรถผลิต 
ถุงพลำสติกได้มำกกว่ำ ปีละ 600 ล้ำนใบ 
และเพิ่มขึ้นเป็น 760 ล้ำนใบ ในเวลำไม่นำน”

 ธูลนิ ไดพ้ยายามพฒันาการผลติถงุพลาสตกิจากโพลเีอทิลนี 
(Polyethylene) หลงัจากในปี 1933 นกัเคมีชาวองักฤษไดส้ตูรการผลติ
โพลีเอทิลีนในเชิงอตุสาหกรรมมาโดยบงัเอิญ ท�าใหพ้ลาสติก 
ท่ีเกิดจากสารตัง้ตน้เอทิลีนสามารถน�ามาผลติเป็นสิ่งของตา่งๆ 
มากมายและแนน่อนวา่หนึง่ในนัน้คือการเอาไปผลติเป็นถงุใสข่อง
สารพัดประโยชน ์ ช่วงแรก ถุงใส่ของท่ีผลิตจากโพลีเอทิลีน 
ยงัไมค่อ่ยไดร้บัความนิยม เน่ืองจากมีตน้ทนุการผลิตท่ีสงูและ 
มีขัน้ตอนการผลิตท่ียุ่งยากซบัซอ้น แต่ธูลินเช่ือว่าถงุพลาสติก 
จะเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีมาเปลี่ยนโลก เขาเลยจับมือกับ 
เพ่ือนร่วมงานท่ี Celloplast ซุ่มคิดคน้วิธีผลิตถุงโพลีเอทิลีน
แบบใหม่ท่ีหยิบจบัง่าย ใส่ของไดม้าก และท่ีส�าคญัคือราคา
ตอ้งไม่แพง หลงัจากใชเ้วลาเป็นปี วนัหนึ่งในปี 1962 เขาได ้
ไอเดียการผลิตถุงพลาสติกด้วยการน�าโพลีเอทิลีนมารีด 
เป็นแผ่นบางๆ แลว้น�าสองแผ่นมาประกบ เช่ือมทัง้สี่ดา้นเขา้
ดว้ยกัน ก่อนจะเจาะบางส่วนออกเพ่ือใหก้ลายเป็นหสู �าหรบั
ใชหิ้ว้ถา้นึกภาพไม่ออกใหค้ิดถึงเสือ้ทีเชิต้ท่ีมีช่องว่าส�าหรับ
สวมแขนและคอ ซึ่งตอนแรกธูลินตัง้ช่ือเจา้ถุงนีว้่า “ทีเชิ้ต” 
แล้วขอจดสิทธิบัตรเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 1962 และ 
ไดร้บัการรบัรองอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 1965 
สว่นในประเทศไทยเราเรยีกถงุพลาสตกิแบบนีว้า่ “ถุงก๊อบแก๊บ”  
เน่ืองจากเสียงของถงุท่ีดงัเม่ือมีการสมัผสั ซึง่ท่ีมาของเสียงเกิด
จากการเรยีงตวัเป็นผลกึในเนือ้โมเลกลุสงูนั่นเอง

 ถงุพลาสตกิแบบใหมท่ี่น�า้หนกัเบา คงทน ราคาไมแ่พง และ
ผลติไดง้า่ยนี ้ไดร้บัความนิยมอยา่งรวดเรว็ ภายในชว่งทศวรรษท่ี 
60 บรษัิท Celloplast สามารถผลติถงุพลาสตกิไดม้ากกวา่ปีละ 
600 ลา้นใบ และเพ่ิมขึน้เป็น 760 ลา้นใบในเวลาไมน่าน
 ถงุพลาสตกิแพรก่ระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะท่ีสหรฐัอเมรกิา
ท่ีการใชถุ้งพลาสติกเติบโตอย่างรวดเร็วไปพรอ้มการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง และยังไดร้ับการสนับสนุน
จากบริษัทน�า้มันซึ่งมีวตัถุดิบปิโตรเคมีในมืออย่างเหลือเฟือ 
จนในชว่งกลางทศวรรษท่ี 80 ถงุพลาสตกิก็เขา้มาแทนท่ีถงุกระดาษ
ในสหรฐัอเมรกิาไดอ้ยา่งสมบรูณ์
 ธูลิน ท�างานท่ี Celloplast จนเกษียณอายุในปี 1979 
แลว้ยา้ยไปอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะองักฤษ ท่ีท่ีเขาใชชี้วิต
อยา่งสงบจวบจนวนัสดุทา้ยของชีวิตในปี 2006 ดว้ยอาย ุ92 ปี 
ทิง้สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์นีไ้ว้ให้เป็นประเด็นสังคม เพราะ 
ถุงพลาสติกท่ีธูลินสรา้งสรรคข์ึน้มานีไ้ม่ต่างอะไรจากรถยนต ์
วอลโว,่ แรค็หลงัคาธเูล,่ เฟอรนิ์เจอรอิ์เกีย หรอืสิง่ของหลายอยา่ง
ท่ีไดช่ื้อวา่ผลติภายใตธ้งฟา้เหลอืง ท่ีมีจดุเดน่เรือ่งความทนทายาด 
ซึง่เจา้ถงุพลาสตกิบาง ๆ พวกนีก้วา่จะยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชาต ิ
บางใบอาจตอ้งใชเ้วลานานนบัศตวรรษเลยทีเดียว
 

“ด้วยภำพตัวร้ำยของถุงพลำสติก ท�ำให้หลำยคนมองว่ำ 
ธูลิน คอืนักประดษิฐ์ทีเ่ป็นต้นตอของปัญหำทัง้หมด แต่เชือ่ว่ำ 
ในวันนั้นควำมตั้งใจของเขำไม่ได้ต้องกำรให้สิ่งประดิษฐ์นี้ 
เกล่ือนกลำดไปทั่วโลกแต่เขำต้องกำรนวัตกรรมใหม่ท่ีเพิ่ม 
ควำมสะดวกสบำยและท�ำให้ชีวติของทุกคนดข้ึีนต่ำงหำก”
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กระบวนกำรผลิต

ถุงพลำสติกหูหิ้ว

กำรเตรียมวัตถุดิบ1
วัตถุดบิ : เตรยีมเมด็พลาสตกิ
ชนิดท่ีตอ้งการ  
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ท่ีมา : www.kdttrading.com/index.php?lay=show&ac
=articel&id539364374&ntype=8

กำรเป่ำถุง

บรรจุลงหีบห่อ

กำรตัดและซีลถุงพลำสติก
กำรตดัและซลีถุงพลำสตกิ

2

3

4

น�าเม็ดพลาสติกมาหลอมเพ่ือเป่าขึน้รูป
ถงุพลาสติก

การซีลถงุพลาสติกและตดัปากถงุตาม
ความยาวท่ีก�าหนด (สามารถตัดเป็น 
หหิูว้ หรอืเจาะรูได)้

เสร็จสิน้การผลิตบรรจุลงแพ็กเก็จจิง้ 
เพ่ือขนสง่ตอ่ไป

2.1 พบัข้ำงถุง : ส �าหรบัถงุหหิูว้พบัดา้นขา้ง
2.2 กำรหล่อน�ำ้เยน็ : ส �าหรบัผลติถงุรอ้น
2.3 กำรระเบดิหน้ำถุง : ส �าหรบัพิมพล์ายถงุ

บรรจุลงหบีหอ่

กำรเป่ำถุง
ภำพ : bkpplasticbags
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กระบวนกำร “รีไซเคิล”
RECYCLE

 ถุงพลาสติกท่ีใช้แล้วมักจะแฝงตัวอยู่ในธรรมชาติซึ่งมันจะ 
สง่ผลเสียตอ่ธรรมชาติและระบบนิเวศ หรอืมนัสามารถพดัไปตามลม
และบ่อยครัง้ท่ีพวกมนันัน้จะถกูพดัลงไปในทะเลก็เพราะเรำไม่เห็น 
ควำมส�ำคัญของกำรรีไซเคลิ
 ในทะเลถุงพลาสติกนั้นดูคล้ายกับสิ่ ง มี ชี วิต  อย่ ำ ง เ ช่น 
แมงกะพรุน ซึ่ งมี รูป ร่ำงคล้ำยถุงพลำสติกมำก 
แต่ส �าหรับปลา เต่า  วาฬ นกชนิดต่างๆนั้น  “แมงกะพรุน”
เป็นอาหารอนัโอชะของพวกมนัเลยทีเดียว เม่ือสตัวเ์หลา่นีกิ้นมนัเขา้ไป
จะท�าใหพ้วกมันถึงตายได ้ และมันจะพันติดกับพืชและสัตวท์ะเล 
ท�าให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี ้หายใจไม่ออกหรือเสื่อมโทรมลงจนท�าให ้
พวกมันล้มตำยในทีสุ่ด
 เราไมส่ามารถปลอ่ยใหเ้หตกุารณเ์หลา่นีเ้กิดขึน้ตอ่ไปได ้จงึจ�าเป็น
ตอ้งรูวิ้ธีการรไีซเคลิซึง่มนังา่ยกวา่ท่ีคณุคดิ พลาสตกิเป็นสว่นหนึง่ของ
ชีวิตของเรา ควรใหค้วามส�าคญัเรือ่งการใชง้านและการก�าจดัมนั
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ตรวจสอบ (INSPECTION) เป็นการตรวจสอบและแยก 
สิง่ท่ีปะปนออกจากขยะพลาสตกิ เชน่ กอ้นหิน แกว้ รวมถงึพลาสตกิ
ท่ีไมส่ามารถรไีซเคลิได ้

ตัดบทและท�ำควำมสะอำด (CHOPPING AND WASHING) 
การน�าพลาสตกิมาลา้งท�าความสะอาดและตดัเป็นชิน้เลก็ๆ 

คัดแยกประเภทพลำสติกโดยกำรลอยในน�้ำ (FLOTATION 
TANK) เน่ืองจากพลาสติกแต่ละประเภทจะมีความหนาแน่น 
ท่ีต่างกัน บางประเภทจะจมบางประเภทจะลอย วิธีนี ้เป็น 
วิธีคดัแยกอยา่งงา่ย

ท�ำให้แห้ง (DRYING) หลงัจากคดัแยกโดยการลอยน�า้มาแลว้ 
ใหน้�ามาท�าใหแ้หง้ในเครือ่งอบแหง้ (tumble dryer) 

ก ำ ร ห ล อ มด ้ ว ย ค ว ำ ม ร ้ อ น แ ล ะ ค ว ำ ม ดั น  (MELTING)  
ชิน้พลาสตกิท่ีแหง้แลว้จะถกูน�าไปหลอมท่ีเครือ่งอดัรดี (extruder) 
อุณหภูมิและความดนัท่ีใชข้ึน้อยู่กับชนิดของพลาสติกเน่ืองจาก
พลาสตกิแตล่ะชนิดมีจดุหลอมเหลวท่ีตา่งกนั 

ก ำ รกรอง  (FILTERING)  เ ม่ือพลาสติก ท่ีหลอมแล้ว 
จะต้องผ่านการกรองอย่างละเอียดอีกครั้ง เ พ่ือการก�าจัด 
สิง่ปนเป้ือนออก จากนัน้พลาสตกิท่ีหลอมจะผา่นออกจากเครือ่งอดั 
ท่ีท �าใหอ้อกมาเป็นเสน้ 

กำรท�ำ เม็ดพลำสติก (PELLETIZING) เม่ือได้พลาสติก
ออกมาเป็นเส้นแล้วให้น�ามาแช่น�้า เ พ่ือท�าให้เย็นก่อนตัด 
เป็นเมด็เลก็ๆ จากนัน้น�ามาบรรจลุงกลอ่งเพ่ือสง่ไปขึน้รูปพลาสตกิ
ใหเ้ป็นผลติภณัฑใ์หม่

ท่ีมา : หนงัสือ รไีซเคิลพลาสติก โดย ดร.ธนาวดี ลีจ้ากภยั เอม็เทค

ขั้นตอนกำรรีไซเคิลพลำสติกมี 

7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1
2
3

4
5

6

7
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“ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม” 

กำรใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว 
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ทีม่ำ : www.mangozero.com/where-does-your-plastic-go/

ท่ีมา : กรนีพีชสากล, รายงานวิกฤตคิวามสะดวกสบาย

ที่เรำทิ้งบนบก

 ฝังอยู ่ในดิน
ขยะพลาสติกกว่า 80 เปอร์เซ็นมา
จากกิจกรรมทางบกมากกว่าทางน�้า
ท�าใหวิ้ธีน�าขยะพลาสติกมาฝังไวใ้นดิน 
เป็นท่ีนิยมในการน�ามาก�าจดัแต่ถา้ไม่มี 
การวางแผนและปอ้งกนัใหดี้ก็จะสง่ผลเสยี
เป็นอย่างมาก เม่ือมีฝนตกลงมาก็จะ
ท�าใหส้ารเคมีท่ีเป็นพิษไหลสู่ใตด้ินและ
กลายเป็นพิษตอ่ดนิและแหลง่น�า้ใตด้นิ

 เผำทิ้งกลำยเป็นมลพิษ
การเผาขยะพลาสติกเพ่ือเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้าก็เป็นท่ีนิยมในหลาย
ประเทศ แต่การเผาขยะเป็นการปล่อย
มลพิษท่ีท�าให้เ กิดก๊าซเรือนกระจก 
ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร ท�า ใ ห้ เ กิ ด ส า ร พิ ษ 
ในชัน้บรรยากาศซึง่อาจน�าไปสูก่ารปนเป้ือน
ของแหลง่น�า้และดนิ

 9% ของทั่วโลกถูกน�ำไปรีไซเคิล
พลาสติกจ�านวนมหาศาลจะมีเพียง 
9 เปอรเ์ซ็นเท่านั้นท่ีถูกน�ามารีไซเคิล
หมนุเวียนใหม่อีกครัง้ส่วนใหญ่แลว้ขยะ 
ท่ีถกูน�ามารไีซเคลิจะเป็นขยะท่ีมีมลูคา่สงู
ส่วนขยะพลาสติก ท่ี ไม่ มีมูลค่าหรือ 
มีมลูคา่ต�่าจะถกูทิง้กลายเป็นสิ่งไรค้า่ไป
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 ถูกพัดขึ้นมำบนชำยหำด 
นอกจำกนียั้งมขียะพลำสตกิจ�ำนวนหลำยสบิตนั
ถูกพดักลับขึน้ชำยฝ่ังทั่วโลก และในไทยเองกม็ี
ปริมำณขยะทีอ่ยู่บริเวณชำยหำดถงึ 10 ล้ำนตนั

ทิ้งลงสู ่แม่น�้ำ/มหำสมุทร
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ทีม่ำ : www.mangozero.com/where-does-your-plastic-go/

 กลำยเป็นแพขยะกลำงทะเล 
ขยะพลำสติกจ�ำนวนมำกที่ลอยอยู่
ต ำมท้อ งทะ เล น้ันจะ ถูกกระแสน�้ ำ 
จำกมหำสมุทรพัดเข้ำไว้รวมกันตำมที่
ต่ำงๆ จนเกิดเป็นแพขยะกลำงทะเลที่
เรียกว่ำ Garbage Patch ซึง่แพขยะนีม้อียู่
ทั่วโลกถงึ 5 แหง่

 ตกค้ำงในก้นมหำสมุทร 
นอกจำกจะกลำยเป็นแพขยะกลำง
ทะเลแล้วยังมีขยะพลำสติกจ�ำนวน
มำกที่ตกลง สู่ ก้นมหำสมุทรมำกถึ ง 
1,100 ล้ำนชิ้น ซึ่งเศษขยะพลำสติก
เหล่ำน้ันจะหลุดร่วงเป็นชิน้เลก็ๆ เรียกว่ำ 
ไมโครพลำสติก  (M ic ro  P las t i cs ) 
และกลำยเป็นอำหำรของเหล่ำสัตวต์่ำงๆ 
ตำมท้องทะเลรวมถึงเป็นอำหำรของ
ปะกำรังอกีดว้ย
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กำรรณรงค์ 
ลด ละ เลิก
ใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว

- กิจกรรม “รวมพลังสร้ำงวินัย
 ลดใช้ถุงพลำสติก”
- กิจกรรม “ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลำสติก”
- กิจกรรม “EVERYDAY SAY NO TO 
 PLASTIC BAGS”
- เทคนิคง่ำยๆ ลดใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว
- กำรจัดกำรถุงพลำสติกหูหิ้ว
 ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
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สืบเน่ืองการด�าเนินงานดา้นการจัดการขยะมูลฝอยของรฐับาล ท่ีผลักดัน
ให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจดัท�าแผนท่ีน�าทาง (Roadmap) การจดัการ
ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย เพ่ือใหเ้กิดการด�าเนินงานในทิศทางเดียวกนั 
และหนนุเสรมิการด�าเนินงานซึง่กนัและกนั โดย Roadmap ดงักลา่ว ไดผ้่าน 
ความเหน็ชอบจากคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ เม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2557 
ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม คือ

1. เรง่จดัการขยะมลูฝอยสะสมในสถานท่ีก�าจดัขยะพืน้ท่ีวิกฤติ
2.  ใหมี้รูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัการกบัขยะท่ีเขา้มาใหม ่ โดยเนน้การคดัแยก 
 ขยะตัง้แตต่น้ทาง และแปรรูปพลงังานจากขยะ
3. จดัระเบียบมาตรการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย
4.  การสรา้งวินยัของคนในชาต ิมุง่สูก่ารจดัการท่ียั่งยืน

กิจกรรม
“รวมพลังสร้ำงวินัยลดใช้ถุงพลำสติก”
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กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมไดร่้วมมอื
กับ ภำคเีครือข่ำยภำคธุรกจิเอกชน 16 หน่วยงำน ไดแ้ก่

1.บรษัิท ซีพี ออลล ์จ�ากดั (มหาชน) หรอื เซเวน่ อีเลฟเวน่   
2.บรษัิท เซน็ทรลั จ�ากดั 
3.บรษัิท เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล จ�ากดั   
4.บรษัิท เซน็ทรลัมารเ์ก็ตติง้กรุป๊ จ�ากดั  
5.บรษัิท เดอะมอลล ์กรุป๊ จ�ากดั 
6.บรษัิท ฟูด้แลนด ์ซปุเปอรม์าเก็ต จ�ากดั 
7.บรษัิท สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) 
8.หา้ง เทสโก ้โลตสั หรอื บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิวิชั่น ซสิเทม จ�ากดั
9.บรษัิท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจ�ากดั  
10.ซปูเปอรส์ปอรต์ หรอื บรษัิท ซีอารซี์ สปอรต์ จ�ากดั 

และตำมมติคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชมุเม่ือวนัท่ี 10 
กมุภาพนัธ ์ 2558 มอบหมายใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มบรูณาการความรว่มมือกบักระทรวงมหาดไทย 
ในการบริหารจดัการขยะอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ตน้ทางโดย 
ใชห้ลกัการ 3Rs Reduce Reuse Recycle ใช้น้อย ใช้ซ�ำ้  
น�ำกลับมำใช้ใหม่ และการส่งเสริมการคัดแยกขยะและ
การจัดการขยะอย่างครบวงจร รวมถึงการรณรงคล์ดการใช ้
ถงุพลาสตกิและโฟม ซึง่เป็นบรรจภุณัฑย์อ่ยสลายยากอยา่งเป็น
รูปธรรมในการนี ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
จึงก�าหนดใหปี้ พ.ศ.2558 เป็นปีแห่งการรณรงคล์ดการใช ้
ถุงพลาสติก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการตามบทบาทของตน

11.บรษัิท บีทเูอส จ�ากดั 
12.บรษัิท เพาเวอรบ์าย จ�ากดั 
13.บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จ�ากดั (มหาชน) 
14.บรษัิท บิก๊ซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ�ากดั (มหาชน) 
15.บรษัิท รงัสติพลาซา่ จ�ากดั  
16.บรษัิท เสรพีรเีมียร ์จ�ากดั หรอื ตลาดเสร ีมารเ์ก็ต 
เดอะไนน ์พระราม 9
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ในการรว่มด�าเนินการรณรงคเ์พ่ือรว่มขบัเคลื่อนการสรา้งวินยั
คนในชาติสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามนโยบายรฐับาล  
ภายใต้โครงการ รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก 
โดยเริ่มด�าเนินการตัง้แต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 ท่ีผ่านมา 
เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งบรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายยาก 
และสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม โดยการงดใหบ้รกิาร 
ถุงพลาสติกในวนัท่ี 15 และ  30  ของเดือน จากนัน้จึงถือ
เป็นโอกาสในการสร้างความต่ืนตัวให้กับประชาชนในการ
ลดใช้ถุงพลาสติกให้มากขึ ้น  ขยายผลการด�าเนินงาน 

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
ตั้งแต่ด�ำเนินโครงกำรถึง 30 กันยำยน 2561

สำมำรถลดใช้ถุงพลำสติกได้
จ�ำนวนทั้งส้ิน

ใบ

435,775,758

โดยการยกระดับการรณรงคใ์หมี้ความเขม้ขน้ขึน้ ดว้ยการ
เพ่ิมความถ่ีในการงดใหบ้ริการถุงพลาสติก จำกเดือนละ  
2  วัน ในวันที่  15  และ 30 เพิ่มอีก สัปดำห์ละ 
1 วัน คือทุกวันพุธ และยกระดับกำรรณรงค์เป็น 
ทกุวันจนัทร ์พุธ ศุกร ์ตำมล�ำดบั 



34

Everyday Say No to Plastic Bags

ตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 
2561 และข้อสั่ ง ก า รนายกรัฐมนตรีเม่ือ 
วัน ท่ี  17 เมษายน 2561 ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งรว่มกนัรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์
ให้ทุกภาคส่วนรวมทั้ง บรษัิท หา้งรา้น หรอื 
สถานประกอบการตา่ง  ๆ เขา้มามีสว่นรว่มในการลด
การใชว้สัดุท่ีผลิตขึน้จากพลาสติกเน่ืองจาก 
จะกลายเป็นขยะตกคา้งท่ียอ่ยสลายไดย้าก เชน่ 
การใชถุ้งพลาสติกใส่สินคา้เท่าท่ีจ�าเป็นและ
กระตุน้ใหผู้ซื้อ้สินคา้น�าถงุผา้มาใส่สินคา้เอง 
การใหส้่วนลดราคาสินคา้กรณีท่ีลกูคา้ไม่ใช ้
ถงุพลาสตกิ โดยใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเรง่รดัการด�าเนินการใหเ้กิดเป็น
รูปธรรมโดยเรว็ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มจงึก�าหนดจดั “โครงกำรท�ำควำมดี
ดว้ยหวัใจ ลดรับ ลดให ้ลดใช้ถุงพลำสตกิ” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดปริมาณการใช ้
ถุงพลาสติกหูหิว้และโฟมในพืน้ท่ีตลาดสด 
ทวัประเทศ และเพ่ือสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของ
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน 
ในการด�าเนินการแกไ้ขปัญหาถงุพลาสตกิหหิูว้
และโฟมในตลาดสด 

   กิจกรรม
“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลำสติก”
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วัตถุประสงค ์ : เพ่ือลดปรมิาณการใชถ้งุพลาสตกิหหิูว้ และลดใชโ้ฟมบรรจุ
อาหารในพืน้ท่ีตลาดสดทัว่ประเทศ เป็นการบรูณาการความรว่มมือระหวา่งภาครฐั 
ภาคเอกชน และประชาชน ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาถงุพลาสติกหหิูว้ 
ใหเ้กิดประสทิธิผลอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมุง่เนน้ การลดปรมิาณการใชถ้งุพลาสตกิ
หหิูว้ในตลาดสด หา้งสรรพสนิคา้ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นสะดวกซือ้ทั่วประเทศ 
ส�าหรบัภาคความรว่มมือภาคเอกชน ผูป้ระกอบการหา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ 
ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นสะดวกซือ้ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือกบั
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในการรว่มสรา้งวินยัคนในชาต ิ
สูก่ารจดัการขยะอยา่งยั่งยืนโดยรว่มกนัรณรงคล์ดใชถ้งุพลาสตกิมาอยา่งตอ่เน่ือง 
การด�าเนินกิจกรรมท�าความดีดว้ยหวัใจ ลดรบั ลดให ้ ลดใช ้ ถงุพลาสติก 
จงึเป็นการขยายฐานการท�างานใหเ้ช่ือมโยงอยา่งทั่วถงึทกุระดบั

ตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2561 เหน็ชอบตามท่ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเสนอใหด้ �าเนินโครงการท�าความ
ดีดว้ยหวัใจ ลดภยัสิง่แวดลอ้ม ซึง่กิจกรรมภายใต้
โครงการดงักลา่วประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ดงันี ้

1.กิจกรรมมาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 
2. กิจกรรมรณรงค์ ท�าความดี ด้วยหัวใจ
ลดรบั ลดให ้ลดใชถ้งุพลาสตกิ   
3. กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ ้วและ 
งดใชโ้ฟม บรรจอุาหารในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาต ิ 
4. กิจกรรมท�าความดีด้วยหัวใจงดการใช้
พลาสตกิและโฟมในสวนสตัว์ 
5.กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพืน้ท่ี 
24 จงัหวดัชายทะเล 
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SAY NO TO 

กิจกรรม

PLASTIC 
BAGS
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ขอ้มูลจากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ระบุว่ำขยะ
ที่พบในทะเลมำกกว่ำร้อยละ 50 เป็นขยะพลำสติก 
โดยเฉพาะถุงพลำสติกหูหิ้ว ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีนิยมใช้
สูงมาก เน่ืองจากสะดวกสบาย น�า้หนักเบา และราคาถูก
บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิประเภทตา่งๆ ถกูใชใ้นระยะเวลาท่ีสัน้มาก 
เม่ือเทียบกบัระยะเวลาท่ีพลาสตกิใชใ้นการยอ่ยสลายประมาณ 
450 ปีบนบก แต่เม่ืออยู่ในทะเลจะใชเ้วลามากกว่า ท�าใหมี้ 
ปริมาณขยะพลาสติกสะสมและตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ทัง้บนบกและในทะเลจ�านวนมาก ในปี 2561 ประเทศไทย 
ถกูจดัใหอ้ยู่ในประเทศทีท่ิง้ขยะพลำสตกิลงทะเลมำกเป็น
อันดบั 6 ของโลก จากผลการส�ารวจปรมิาณขยะทะเลทั่วโลก 

ท่ีมา : What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste 
Management to 2050

ของทีมนกัวิจยัมหาวิทยาลยัจอรเ์จีย 1 ขยะพลาสตกิตอ้งใชเ้วลา
นานมากในการย่อยสลายและเม่ือแตกตวัเป็นชิน้ เล็กมากๆ 
เรียกว่า ไมโครพลาสติก (Micro Plastic) ซึ่งไมโครพลาสติก 
ปนเป้ือนในธรรมชาตทิัง้ในน�า้ ในดนิ รวมถงึในรา่งกายของสตัว์

นำยวรำวุธ ศลปิอำชำ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมไดแ้ถลงข่ำวเปิด กจิกรรม
 “Everyday Say No To Plastic Bags” โดยกรมส่งเสริมคุณภำพสิง่แวดล้อม ร่วมกับ ศลิปิน ดำรำจติอำสำกว่ำ 58 ทำ่น 

มำร่วมแคมเปญถำ่ยภำพ #everydaysaynotoplasticbags 
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ตอ่มาในประเทศไทยไดพ้บกบั “มำเรียม” 
หรือท่ีชาวบา้นเรียกกันว่าอีเรียม เป็น  
ลูกพะยูนเพศเมีย ตกเป็นข่าวดังและ
เป็นขวญัใจของประชาชนหลงัจากเม่ือ 
วนัท่ี 26 เม.ย.2562 มนัเกยตืน้ท่ีอา่วทงึ  
ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบ่ี ขณะมีอายุ
ไดร้าว 6 เดือนเทา่นัน้เจา้หนา้ท่ีพยายาม
ผลักดันกลับสู่ทะเล ถึงสามครั้งแต ่
ลกูพะยนูมาเรยีมยงัวา่ยวนเวียนในจดุเดมิ 
เจา้หนา้ท่ีจงึตดัสนิใจหาท่ีอยูท่ี่เหมาะสม 
เป็นแหล่งท่ีมีหญ้าทะเล มีกลุ่มพะยูน 
อยูม่ากและชมุชนในพืน้ท่ีตอ้งมีความพรอ้ม
ท่ีจะช่วยดแูล แมว้่ามาเรียมจะกินหญา้
ทะเลได้แต่ด้วยวัยของมัน นมยังเป็น 
อาหารหลัก เจ้าหน้าท่ีจึงตอ้งป้อนนม
จนกว่าเขาแข็งแรงพอท่ีจะกินหญา้ทะเล
อยา่งเดียว มาเรยีมจงึถือเป็น พะยนูตวัแรก
ของไทยท่ีมนษุยใ์หน้มในสภาวะธรรมชาต ิ
เจา้หนา้ท่ีและชาวบา้นในพืน้ท่ีก็ผกูพนักบั
มาเรยีมรูส้กึเหมือนลกูหลาน จนกระทั่ง
เมือ่ตอนเช้ำวันที ่ 17 สิงหำคม 2562  
มำเรียมไดจ้ำกโลกนีไ้ปอย่ำงกระทนัหนั

 ผลจำกกำรชันสูตร 
มาเรยีมจากเราไปดว้ยอาการช็อก และพบ
เศษพลำสตกิเลก็ๆ หลำยชนิด ขวำง
ล�ำไส้จนมีอำกำรอุดตันบำงส่วนและ
อักเสบ ท�าใหมี้แก๊สสะสมอยูเ่ตม็ทางเดนิ 
อาหาร มีการติดเชื ้อในกระแสเลือด 
ปอดเป็นหนองหวังว่าการเสียชีวิตของ 
มาเรยีมจะชว่ยใหผู้ค้นตระหนกัวา่มนษุย์
จะตอ้งเลือกใชชี้วิตในแบบท่ีไม่รบกวน
สตัวแ์ละธรรมชาตมิากขึน้รวมไปถงึกระตุน้ 
ให้ทุกภาคส่วนเอาจริงเอาจังด้านการ 
อนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มเพ่ือไมใ่หมี้เหตกุารณ์
เชน่นีเ้กิดขึน้อีก

มำเรียม ขณะมอีำยุไดร้ำว 6 เดอืน

กจิกรรมเกบ็ขยะชำยหำด 
Good Day Say No Plastic Bag On The Beach 
“ดแูลโลกเพือ่ใหโ้ลก...ดแูลเรำตลอดไป”
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ประกอบกับประเทศไทยได้รับเกียรติ
ใ ห้ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น อ า เ ซี ย น  ภ า ย ใ ต ้
แนวคดิหลกั “Advancing Partnership for  
Sustainability” หรอื “ร่วมมือ ร่วมใจ 
ก้ำวไกล ย่ังยนื” คือ ความยั่งยืน ความ
เช่ือมโยง และการมองไปสูอ่นาคต หมายถงึ 
การท่ีอาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่าง 
ใกลชิ้ด ในทุกภาคส่วนบนพืน้ฐานของ 
ผลประโยชนร์ว่มกนัทัง้ภาคีภายนอกภมิูภาค
และประชาคมโลก เพ่ือกา้วไปขา้งหนา้ 
ดว้ยกนัอยา่งมีพลวตั สูอ่นาคตท่ีมีความ
ยัง่ยืนในทกุมิต ิซึง่ในการประชมุสดุยอดผูน้ �า 
อาเซียนครัง้ท่ี 34 นัน้ประเทศไทยไดร้บัรอง
ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าดว้ยการต่อตา้น
ขยะทะเลในภมิูภาคอาเซียน เป็นหนึง่ใน 
ความคืบหนา้ส�าคญัตอ่ปัญหาสิง่แวดลอ้ม
วา่ดว้ยขยะพลาสตกิในอาเซียน

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิง่แวดล้อมจงึไดจ้ดักจิกรรมเกบ็ขยะ
ชำยหำด Good Day Say No Plastic 
Bag On The Beach “ดูแลโลกเพื่อ 
ให้โลก...ดูแลเรำตลอดไป” เพ่ือให ้
ทุกคนได้แสดงจุดยืนและศักยภาพ 
ในการช่วยเหลือโลกของเรา จากการท่ี
โลกเรานัน้ประสบปัญหาดา้นขยะทะเล 
รวมถึงสถานการณข์องทะเลไทยท่ีก�าลงั
อยูใ่นภาวะวิกฤตทิรพัยากรทางทะเลก�าลงั
เสือ่มโทรมลงอยา่งรวดเรว็ซึง่สง่ผลกระทบ
ตอ่สตัวท์ะเลหลายชนิด ไม่ว่ำจะเป็น เตำ่ 
พะยนู วำฬ โลมำ พวกเขำเหล่ำนีต้ำ่ง
ตกอยูใ่นสภำวะเสีย่งตอ่กำรสูญพูนัธ์ุ

ต่อมาในวัน ท่ี  20 สิงหาคม 2562 
พลเอกประยุทธ ์ จันทรโ์อชำ นายก
รฐัมนตรไีดมี้ขอ้สั่งการ ขอใหท้กุภาคสว่น
ร่วมมือกันในการลดขยะพลาสติกตาม
มาตรการต่างๆ ภายใต้ Roadmap 
กำรจดักำรขยะพลำสตกิ พ.ศ. 2561–2573 
เป้าหมายคือ การลดการใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ ้ง ภายในปี 2565 
สืบเน่ืองจาก นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ  
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้อ ม  น�า ค ณ ะ เ ข้า พ บ  
พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นายกรฐัมนตร ี
เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์พะยูน 
แหง่ชาต ิโดยนำยกรัฐมนตรี ไดก้ล่ำวว่ำ

   ทุกคนต้องช่วยกันก�ำจัดขยะ โดยเฉพำะขยะพลำสติกเพรำะขยะเหล่ำนี้จะไหลลงสู่แม่น�้ำ 
ล�ำคลอง จำกน้ันก็ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้ทันทีที่มำเรียมต้องตำยไปก็เพรำะขยะพลำสติก
ติดอยู ่ ในล�ำไส้ อย่ำงไรก็ตำมวันนี้ เรำมีมำตรกำรและแผนแม่บทแล้วเพื่อลดขยะพลำสติก 
ซึ่งต้องลดกำรใช้พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยในปี 2565 จะต้องเลิกใช้พลำสติกแบบน้ี 
ให้หมดดังน้ันภำคเอกชนและประชำชน จึงต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพำะเอกชนอย่ำขึ้นรำคำกับ 
ผู้บริโภคเมื่อเปลี่ยนไปใช้อย่ำงอ่ืน 

พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรัฐมนตรี

ภำพ : posttoday.com

 กำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2562 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 
หา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต
และรา้นสะดวกซือ้ทั่ วประเทศ ท่ีเป็น 
ภาคีเครอืขา่ยภาคธรุกิจเอกชน ในการงด
ใหบ้รกิารถงุพลาสตกิหหิูว้แก่ลกูคา้ตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  ซึง่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไดด้ �าเนินการจัดกิจกรรมรณรงคส์รา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนกัให้
กบัประชาชนอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือน�าไปสูวิ่นยั
ในการลดใชถ้งุพลาสติกหหิูว้และจดัการ
ขยะพลาสตกิในประเทศไทยอยา่งยั่งยืน
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เ พ่ือยกระดับการรณรงค์ให้เข้มข้น 
วันท่ี 28 ตุลาคม 2562 นำยวรำวุธ 
ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ได้แถลงข่ำวเปิด กิจกรรม  “Every-
day Say No To Plastic Bags” โดย
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม รว่มกบั 
ศลิปิน ดาราจิตอาสากวา่ 58 ทา่น มารว่ม
แคมเปญถ่ายภาพ  #everydaysaynoto-
plasticbags เพ่ือบอกเลา่ความรูส้กึแทน
สิง่มีชวิตตา่งๆ โดยเฉพาะสตัวท์ะเล ท่ีไดร้บั

นโยบายงดใหบ้รกิารถงุพลาสตกิหหิูว้ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป
เ ม่ื อวัน ท่ี  12  พฤศจิกายน 2662  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกลไกการ
ขับเคลื่ อนการงดให้ถุงพลาสติกใน 
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและ 
รา้นสะดวกซือ้ ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม  
2563 เ ป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสนอ 
เพ่ือเป็นนโยบายความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการด�าเนินงาน
เ พ่ือลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช ้
ครัง้เดียว (Single–Use Plastic) ท่ีก่อใหเ้กิด 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มภายใต ้ Roadmap  
กำรจดักำรขยะพลำสตกิ พ.ศ.2561–2573

ผลกระทบจากขยะพลาสตกิผา่นภาพถ่าย 
“อย่ำปล่อยใหพ้ลำสตกิทีเ่รำใช้แล้วทิง้ 
กลับมำสร้ำงควำมเจบ็ปวดใหกั้บทกุชวีติ
ที่อำศัยอยู่บนโลกเดียวกัน” ช่วยกัน
ปฏิเสธการรบัถงุพลาสตกิในชีวิตประจ�าวนั 
กนัคนละใบ สองใบ เพ่ือลดปรมิาณขยะ
พลาสติกท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ในวันข้างหน้าพร้อมโพสภาพผ่าน 
โซเ ชียลมีเ ดียสร้างกระแสให้สังคม
หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ ท่ี เ ป็น มิตรกับ 
สิง่แวดลอ้มมากขึน้

1. วางแผนก่อนออกไปซือ้ของ โดยเตรยีม
ภาชนะส�าหรบับรรจขุองไดอ้ยา่งเหมาะสม
2. ปฏิเสธรบัถงุพลาสตกิหหิูว้จากรา้นคา้
3. ซื ้อของน้อยชิ ้น โดยไม่ต้องใส่ถุง
พลาสตกิหหิูว้
4. ใชถ้งุผา้ ตะกรา้ 
รถเข็น หรอืภาชนะ
ท่ีใชซ้ �า้ได้
5. น�าถงุพลาสติก
หหิูว้ท่ีใชแ้ลว้กลบั
มาใชซ้ �า้
6. เลอืกใชผ้ลติภณัฑท่ี์สามารถยอ่ยสลายได้
7. แยกขยะประเภทถงุพลาสติกหหิูว้เพ่ือ
งา่ยตอ่การน�าไปรไีซเคลิ

 เทคนิคง่ำยๆ ลดใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว
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ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัท 
เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ�ากดั เครอืขา่ย
รา้นคา้ปลีก “เทสโก้ โลตัส” ไดป้ฏิบตัิ
ตามนโยบายกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม ในการงดใหถ้งุพลาสตกิหหิูว้ 
แ บ บ ใ ช้ค รั้ ง เ ดี ย ว ทิ ้ง  เ พ่ื อ ล ด ข ย ะ
พลาสติกและรักษาสิ่งแวดล้อม โดย 
เทสโก ้โลตสั ไดพ้ฒันาโครงการ “ถุงคนืชพี”  
หรอื “Bag for Life”

กำรจัดกำรถุงพลำสติกหูหิ้วด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงกำร “ถุงคืนชีพ”

กำรเดินทำงของ “ถุงคืนชีพ”

BAG  FOR LIFE.

“การท่ีห้างร้านต่างๆ ร่วมกันงดให้
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิง้ หรือ 
น�าถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นการ
ใ ช้ท รัพ ย า ก ร อ ย่ า ง คุ้ม ค่ า แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชนส์งูสดุรวมถงึการน�าถงุพลาสตกิ 
เข้าสู่ ระบบรี ไซ เคิลซึ่ ง เ ป็นการช่วย
ให้พลาสติกหมุน เ วียนอยู่ ในระบบ 
จะสามารถชว่ยลดปรมิาณขยะพลาสติก

ในประเทศไทยอยา่งมหาศาล และลดปัญหา 
สิ่ งแวดล้อมท่ีชาวไทยต้องเผชิญอยู่ 
ในปัจจบุนั โดยเทสโกโ้ลตสั ไดต้ัง้เปา้หมาย
ว่าบรรจุภัณฑข์องกลุ่มเทสโก้สามารถ 
รไีซเคลิไดท้ัง้หมดภายในปี 2568”

3.ลูกค้ำน�ำถุงคืนชีพมำเปลี่ยน 
ใบใหม่ ฟรี เม่ือถุงช�ารุดสามารถ 
น�ากลับมาเปลี่ ยน ท่ี เทสโก้โลตัส  
ทกุสาขาทั่วประเทศ ส�าหรบัถงุคืนชีพ 
ในราคา ท่ี เท่ ากันจนถึ งวัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2563

1.ลูกค้ำซือ้ถุงคนืชพี ถงุขนาดเลก็
ใบละ 3 บาท และถุงขนาดใหญ่ 
5 บาท มีจ�าหน่ายท่ีเทสโก ้ โลตสั  
ทกุสาขาทั่วประเทศ
2.ลูกค้ำน�ำถุงคืนชีพกลับมำ 
ใช้ซ�้ำ  ใส่ทั้งของร้อน ของเย็น 
ของเบา ของหนกั ใชซ้ �า้ไปเรื่อยๆ
จนช�ารุด

4.เทสโก้ โลตัสน�ำถุงที่ช�ำรุดไปรีไซเคิล
ก ลั บ ม า เ ป็ น ถุ ง คื น ชี พ ใ บ ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง 
ตามนโยบายการสรา้งระบบปิดของบรรจภุณัฑ ์
ของเทสโกโ้ลตสั

ท่ีมา : บรษัิท เอก-ชยั ดสิทรบีวิชั่น ซสิเทม จ�ากดั

1 2

3

4
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WON TOGETHER

โครงการ “วน” เป็นโครงกำรทีรั่บคนื “ถุงและฟิลม์พลำสตกิ” น�ากลบัเขา้สูร่ะบบรไีซเคลิ เพ่ือใหพ้ลาสตกิเหลา่นีห้มนุเวียนอยู่ 
ในระบบชว่ยลดปรมิาณขยะพลาสตกิท่ีจะออกสูส่ิง่แวดลอ้ม ซึง่เกิดจากความรว่มมือภายในเครอื บรษัิท ทีพีบีไอ จ�ากดั (มหาชน) น�าโดย
หวัหนา้โครงการคือ คณุกมล บรสิทุธนะกลุ (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน) โดยการน�าแนวคดิระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular 
Economy) เขา้มาใช ้ เนน้การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการคดัแยกขยะและประเภทของถงุพลาสตกิสะอาดออกจากขยะทั่วไป 
และสามารถน�าถงุและฟิลม์พลาสตกิสะอาดท่ีมีคณุภาพดีมาเป็นวตัถดุบิกลบัเขา้สูร่ะบบอตุสาหกรรมรไีซเคลิพลาสตกิไดอ้ยา่งยั่งยืน 

ท่ีมา : โครงการมือวิเศษ x วน

โครงกำร

“วน”

กำรจัดกำรถุงพลำสติกหูหิ้วด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
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1

3 2

คัดแยกขยะ ถงุและฟิลม์
พลาสตกิสะอาดออกจาก
ขยะทั่วไป 

จั ด เ ก็ บ ขนส ่ งถุงและฟิลม์
พลาสติกสะอาดไปยังจุดรับ
ของโครงการวน 
 

  จำกกำรด�ำเนินโครงกำรวน ปี 2562  มกีำรน�ำถุง
และฟิลม์พลำสตกิ กลับเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคลิกว่ำ 7,970 
กโิลกรัม และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ช่วยให้
พลำสตกิหมุนเวยีนอยู่ในระบบ ลดปริมำณขยะพลำสตกิ
ทีจ่ะออกสู่สิง่แวดล้อม มกีำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ และ
เกดิประโยชนสู์งสุด น�ำทรัพยำกรหมุนเวยีนกลับมำรีไซเคลิ
เป็นวัตถุดิบ ภำยใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) 

กระบวนกำร “วน”

ใช้นวัตกรรมทำงด้ำนกำรจัดกำรถุงและฟิล์มพลำสติก  
โดยกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑชิ์น้ใหม่ (ผ่านการบดให้
มีขนาดเลก็ ท�าความสะอาดเศษ และหลอมดว้ยความรอ้นสงู  
ไดเ้ป็นเมด็พลาสตกิรไีซเคลิคณุภาพดี)

ส่งทีจุ่ดรับของโครงกำร ซึง่ปัจจบุนัมีมากกวา่ 140 จดุ
ทั่วกรุงเทพ ผา่นเครอืขา่ยของโครงการ ชมุชน โรงเรยีน 
มหาวิทยาลยั บรษัิท และองคก์รตา่งๆ โดยจะขยายจดุ
รบัของโครงการวน ไปยงัภาคีเครอืขา่ยภาคธรุกิจเอกชน 
หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นสะดวกซือ้ ในระยะตอ่ไป

ส่งทำงไปรษณีย์มำที่ “โครงกำร วน” บริษัท  
ทีพีบีไอ จ�ากดั (มหาชน) 42/174 หมู ่5 ต.ไรขิ่ง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73210

ตวัอยา่ง พลาสตกิ 
รอบตัวท่ีสามารถ
น�ามา รีไซเคิลกบั
โครงการ วน ได้



44

Everyday Say No to Plastic Bags

กำรจัดกำร
ถุงพลำสติกหูหิ้ว

ครัวเรือน
ห้ำงสรรพสินค้ำ
ศูนย์กำรค้ำซูเปอร์มำร์เก็ต
ร้ำนสะดวกซื้อ/ตลำดสด
กำรจัดกำรขยะจำกถุงพลำสติกหูหิ้ว แบบบูรณำกำร

ใช้ถุงหหูิว้

- บริจำคใหกั้บมูลนิธิดำ้นสิง่แวดล้อมหรือสัตวท์ะเลหำยำก
- Upcycling เป็นงำนดไีซนห์รือผลติภณัฑอ์ืน่ๆ
- Recycling ถุงพลำสตกิแบบหนำใช้ซ�ำ้ไดห้ลำกหลำย

1

6
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สรุปวงจรในภำพรวม

ล้ำงท�ำควำมสะอำด
สถำนทีต่ัง้จุดรับคนืไดแ้ก่
หน่วยงำนรำชกำร, 
มหำวทิยำลัย, 
หำ้งสรรพสนิค้ำ, 
สถำนบริกำรน�ำ้มัน
(ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร)

โรงงำนรีไซเคลิ

โรงงำนแปรรูป

2 3

4

5
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กำรจัดกำรขยะจำกถุงพลำสติกหูหิ้ว แบบบูรณำกำร

โครงการ “เปลี่ยนพลำสติกเป็นบุญ” 
(เม่ือคุณหมุนเวียน) ไดเ้ปิดตัวขึน้เม่ือ 
วนัศกุรท่ี์ 5 มิถนุายน 2563 เน่ืองในโอกาส
วนัสิง่แวดลอ้มโลก ประจ�าปี 2563 โดยมี  
พลเอก ประวติร วงษสุ์วรรณ รองนำยก
รัฐมนตรีเป็นประธำน ซึ่งภายในงาน 
จดัใหมี้พิธีมอบตราสญัลกัษณโครงการ 
“เปลี่ยนพลำสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณ
หมุนเวียน) ใหแ้ก่ผูบ้ริหารส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและผูแ้ทน
กระทรวง จ�ำนวน 20 หน่วยงำน ท่ีจะเป็น
หนว่ยงานน�ารอ่งในการเป็นจดุรบับรจิาค
พลาสตกิของโครงการดงักลา่ว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อมเห็นถึงความส�าคัญใน  
การจัดการขยะพลาสติกท่ีควรจะตอ้ง 
ด�าเนินการอย่างเร่งด่วน และยกระดบั
ให้เข้มข้นมากย่ิงจึงจัดท�าโครงการ 
“เปลี่ยนพลำสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณ
หมุนเวียน) โดยการใชก้ลไกประชารฐั 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และประชาชน  

-เพื่อลดปริมำณขยะพลำสติกแบบ 
ใช้คร้ังเดยีว (Single-use plastics) ออกสู ่
สิง่แวดลอ้ม
-เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรคัดแยกขยะ  
แ ล ะ ก า ร น�า ข ย ะ พ ล า ส ติ ก ก ลับ เ ข้า สู่
กระบวนการรไีซเคลิ ซึง่จะเป็นการขบัเคลือ่น
ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) 
และจดัการขยะพลาสตกิอยา่งครบวงจร
-เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่องการ
จัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง และ 
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุม้คา่ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
-เพือ่สร้ำงควำมตระหนักใหก้บัสงัคมไทย 
และคืนประโยชนก์ลบัสูส่งัคมไทย โดยความ
รว่มมือจากทกุภาคส่วนในการรว่มใจดแูล
รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงกำร
เปลี่ยนพลำสติก
เป็นบุญ 

ในการจดัการขยะพลาสตกิอยา่งครบวงจร 
เพ่ือปอ้งกนัและแกไ้ขปัญ หาขยะพลาสตกิ
ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น 
รูปธรรม ทั้งนีก้ารส่งคืนพลาสติกแบบ 
ใชค้รัง้เดียว (Single-use plastics) สามารถ
สง่คืนไดท่ี้หนว่ยงานราชการ มหาวิทยาลยั
และภาคเครือข่ายภาคเอกชนห้าง 
สรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต  
และรา้นสะดวกซือ้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
รวมถงึหน่วยงานภาคเอกชนท่ีสนบัสนนุ 
การจดัการขยะ พลาสตกิอยา่งครบวงจร
ไดแ้ก่ กลุม่ความรว่มมือ ภาครฐั ภาคธรุกิจ 
ภาคประชาสงัคม เพ่ือจดัการพลาสติก
และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics)  
และเครือข่ายเ พ่ือความยั่ ง ยืนแห่ง
ประเทศไทย (TRBN) ซึ่งขยะพลาสติก
ท่ี ร ว บ ร ว ม ไ ด้นั้ น จ ะ ถูก น�า ก ลับ ไ ป 
สู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือใชป้ระโยชน์
ใหม่โดยผลิตภัณฑท่ี์ไดม้านั้นจะน�าไป
มอบให้กับ มูลนิธิสนับสนุนเครื่องมือ
อปุกรณเ์พ่ือรกัษาและชว่ยชีวิตสตัวท์ะเล  
หรือกลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน วัดหรือ
โรงเรียน ท่ีขาดแคลนอุปกรณ์ในการ 

ด�ารงชีวิตหรอืขาดแคลนทนุทรพัยเ์ป็นการ
สรา้งความตระหนกัใหก้ับสงัคมไทยได้
เห็นถึงคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ
และความส�าคัญของการดูแลรักษา 
สิง่แวดลอ้มโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกั ดงันี ้
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เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม PPP 
Plastics กับ โครงกำร วน มีเปา้หมาย
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรฐัท่ีน�าขยะ
พลาสติกเป้าหมายกลบัมาใชป้ระโยชน์
ไดแ้บบ 100% ภายในปี 2570 ภายใต ้
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
ปี 2561-2573 โดยการน�าถงัขยะซึ่งได้
รบัการออกแบบใหมี้ลักษณะต่างจาก
ถังขยะทั่ วไป ไปตั้งในสถานท่ีต่างๆ 
เพ่ือเก็บถงุพลาสตกิใชแ้ลว้ท่ีสะอาดชนิด
ท่ีคนทั่วไปอาจยงัไมท่ราบวา่สามารถน�ามา
รีไซเคิลได้เช่น ถุงหูหิว้ ฟิลม์หุ้มแพ็ค  
ขวดน�า้ พลาสตกิกนักระแทก ถงุขนมปัง 
ถงุน�า้ตาลทราย ถงุน�า้แขง็ ซองไปรษณีย ์
พลาสตกิ หรอื แมแ้ตฟิ่ลม์หอ่สนิคา้ เชน่ 

ถุงบรรจุภัณฑ์ผ้าอ้อม ถุงบรรจุภัณฑ ์
กระดาษทิชชู่ เป็นตน้ พลาสติกเหล่านี ้
สรา้งความสะดวกสบายและอนามัย 
ท่ีดีใหก้ับผูบ้ริโภค โครงการนีจ้ะท�าให้
ทกุคนมั่นใจไดว้่าพลาสติกท่ีเราใชจ้ะไม่
ไปสู่หลุมฝังกลบ และไม่หลุดออกไปสู ่
สิง่แวดลอ้ม เชน่ แมน่�า้และทะเล เป็นตน้
แต่จะถูกน�ากลบัมารีไซเคิลท�าเป็นเม็ด
พลาสติกเ พ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
ต่อไปอีกนบัเป็นการใชท้รพัยากรอย่าง
คุม้คา่ตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียนอยา่ง
แทจ้รงิ

PPP Plastic หรือโครงการความร่วม
มือภาครฐั ภาคธรุกิจ ภาคประชาสงัคม 

เพ่ือจดัการพลาสตกิและขยะอยา่งยั่งยืน
เป็นความรว่มมือครัง้แรกของทกุภาคสว่น
ในประเทศไทย เพ่ือจดัการปัญหาขยะ
พลาสติก โดยท�าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงาน 
เช่ือมเครอืขา่ยเพ่ือสรา้งเศรษฐกิจหมนุเวียน
น�าพลาสตกิเหลอืใชก้ลบัมาท�าประโยชน์
เนน้เรื่องการใหค้วามรูเ้รื่องการแยกขยะ 
ท่ีตน้ทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
การจดัการขยะ นวตักรรมและการพฒันา
ใหเ้กิดเป็นธรุกิจตน้แบบ รวมทัง้สนบัสนนุ 
การท�างานของภาครฐั เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย 
กำรลดปริมำณขยะพลำสตกิในทะเล
อย่ำงน้อยร้อยละ  50 ภำยในปี 2570 และ 
Roadmap กำรจัดกำรขยะพลำสติก 
ปี 2561-2573

โครงกำร มอืวเิศษ X วน
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บทส่งท้ำย
ในปัจจบุนัหลายหนว่ยงานใหค้วามส�าคญัเรือ่ง “กำรจดักำรขยะพลำสตกิ” 
มากขึน้ สืบเน่ืองจากมีการน�าพลาสติกมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์อ่ืน 
เป็นจ�านวนมาก ดว้ยคณุสมบตัขิองพลาสตกิท่ีมีความยืดหยุน่สามารถขึน้รูป 
เป็นผลิตภัณฑไ์ดห้ลากหลายรูปแบบ ส่งผลใหข้ยะพลาสติกท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคของพวกเราทกุคน ยอ้นกลบัมาท�าลายสิ่งแวดลอ้ม
และเกิดเป็นปัญหาระดบัโลก แนวทางหนึ่งท่ีถกูกล่าวถึงในระดบัสากลว่า 
เป็นทางออกส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่ งยืน คือ 
หลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) แตก่ารท่ีสิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ได ้
จ�าเป็นตอ้งมีการคดัแยกขยะอยา่งถกูวิธีตัง้แตต่น้ทาง เพ่ือใหง้า่ยตอ่การน�าไป 
ผ่านกระบวนการต่างๆ ซึ่งในส่วนของภาคประชาชนในหลายชุมชนมี 
ความต่ืนตวั และมีการจดัการขยะตน้ทาง อยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ ถือวา่เป็น
สว่นส�าคญัย่ิง ท่ีจะท�าใหเ้กิดวงจรการจดัการขยะท่ีสมบรูณ์

การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มนัน้ ไมใ่ชเ่ป็น
หนา้ท่ีของใครคนใดคนหนึง่ หรอืหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่เทา่นัน้ ปัญหา
จากขยะพลาสตกิท่ีเกิดขึน้สามารถท�าลายทรพัยากรธรรมชาตไิดใ้นวงกวา้ง 
ก่อใหเ้กิดมลพิษสิ่งแวดลอ้มท่ีท�าลายสุขภาพของประชาชน ดังนั้นเม่ือ 
เราทุกคนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของโลก เราทุกคน 
จะตอ้งชว่ยกนัรบัผิดชอบ สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ มีสว่นรว่มในการแกไ้ข
ปัญหาขยะ ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพ่ือสามารถ 
สง่ตอ่ทรพัยากรใหค้นรุน่ตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน

EVERYDAY SAY NO TO 
PLASTIC BAGS



กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สถานการณ์ขยะในประเทศไทย

COVID 19 “ขยะพลาสติก” ล้นเมือง

การจัดการถุงพลาสติกหูหิ้ว
ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

CIRCULAR ECONOMY
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

EVERYDAY SAY PLASTIC

STEN GUSTAF THULIN
บิดาผู้ให้ก�าเนิดถุงพลาสตกิใบแรกของโลก

ROADMAP 
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 

www.deqp.go.th

ไม่รับ ไม่ให้ ไม่ใช้ 
ถุงพลาสติก


