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แนวทางการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในอาเซียน 
 

นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

๑. บทน า  

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและมีแนวโน้ม       
การเติบโตทีร่วดเร็วและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใช้งาน
ครั้งเดียว (single-use plastics) และย่อยสลายได้ยาก จึงท าให้มีจ านวนขยะพลาสติกถูกทิ้ ง           
และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเป็นจ านวนมหาศาล   
 ในบริบทของอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียนนั้น เนื่องจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่างแข่งขันกันมีบทบาทน าในตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก      
จึงท าให้มีหลายประเทศในอาเซียนที่มีการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างรวดเร็ว 
ถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่จะมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบและคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่บ้าง แต่ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดอันเนื่องมาจากขยะพลาสติก    
ในสิ่งแวดล้อมยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  
 อนึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ และ
เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างพรมแดนที่เชื่อมถึงกันและมีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ บัดนี้จึงควร    
ถึงเวลาที่ทุกประเทศจะต้องเอาจริงเอาจงักับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก 

๒. ความส าคัญของปัญหา 
 ๒.๑ พลาสติกคืออะไร 
 พลาสติก (Plastic) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่ มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาเพ่ือใช้แทน       
วัสดุธรรมชาติ  โดยพลาสติกบางชนิดจะแข็งตัวเมื่อเย็นและอ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน บางชนิด         
จะแข็งตัวถาวร  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีพลาสติกอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่  
  (๑) พลาสติกที่รูปถาวร หรือพลาสติกเทอร์โมเซ็ท กล่าวคือ เป็นพลาสติกท่ีแข็งตัว       
ด้วยความร้อนแบบไม่ย้อนกลับ สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ได้โดยท าให้แข็งตัวด้วย

                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ นักวิ เคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 



   
 

๒ 

 

ความร้อนในแม่พิมพ์ และเมื่อแข็งตัวจะมีคุณสมบัติความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถหลอมเหลว
ได้อีก ซ่ึงพลาสติกในกลุ่มนี้ถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท“รีไซเคิลไม่ได้” เช่น เมลานีน เป็นต้น  
  (๒) พลาสติกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเทอร์โมพลาสติก  กล่าวคือ     
เป็นพลาสติกที่หลอมตัวด้วยความร้อนและกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง พลาสติกชนิดนี้จัดเป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท “รีไซเคิลได”้ ๒   
 อนึ่ง เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีราคาถูก มีความทนทานต่อสารเคมี ไม่เป็นสนิม   
และยากแก่การผุกร่อน จึงมักถูกน าไปใช้แทนไม้ เหล็ก และวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีต้นทุนหรือราคาสูงกว่า    
ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์พลาสติกจึงได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลาย 
 ๒.๒ สถานการณ์ขยะพลาสติก 
 เนืองจากนวัตกรรมและวิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรม ท าให้มีการน าพลาสติกไปใช้ใน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายงาน SINGLE-USE 
PLASTICS, A Roadmap for Sustainability, 2018 ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme: UNEP) ๓ พบว่า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๒ 
นั้น อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกเกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วมาก และมีการน าพลาสติกไปใช้เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ประกอบกับสภาวะการขยายตัวของสังคม การด ารงชีวิต
ประจ าวันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่มนุษย์ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ยิ่งท าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบและถูกน ามาใช้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่มนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่มนุษย์ผู้บริโภคยังคงขาดความรูความเข้าใจ   
และไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านั้นมีวิธีการใช้และวิธีการก าจัดที่แตกต่างกัน
อย่างไร หรือควรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงท าให้ปัจจุบันมีปริมาณ     
ขยะพลาสติกเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของขยะทั่วโลกเป็นขยะที่มาจาก
ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้งานครั้งเดียว ซึ่งการฝังกลบขยะพลาสติกดังกล่าวจะท าให้ดินเสื่อม
คุณภาพ และเม่ือน าขยะพลาสติกไปเผาท าลายจะท าให้เกิดมลพิษในอากาศ๔   

                                                           
๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “มาเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” , จาก 

http://innovation.dip.go.th/innovation/?page_id=1094, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
๓ UNEP,  “SINGLE-USE PLASTICS, A Roadmap for Sustainability, 2018”  , จาก https:// 

wedocs.unep.org. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒. 

http://innovation.dip.go.th/innovation/?page_id=1094
https://wedocs.unep.org/
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 ทั้งนี้ ปรากฏข้อมูลตามรายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ว่า 
ปัญหาท้าทายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์พลาสติก คือ การทิ้งขยะพลาสติกที่ส่วนใหญ่ถูกใช้งานเพียงไม่กี่
นาที เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะถูกทิ้งทันที ซึ่งอายุการใช้งานที่แสนสั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าขยะพลาสติก
เหล่านั้นจะง่ายแก่การย่อยสลาย ในทางตรงกันข้ามขยะพลาสติกเหล่านี้จะเสื่อมสภาพลงอย่างช้า ๆ 
เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่มีขนาดเล็กลงที่รู้จักกันในชื่อ “microplastics” ซึ่งการจะก าจัดขยะพลาสติก
ลงในหลุมฝังกลบหรือในสิ่งแวดล้อมจะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง ๑ พันปี๕  เมื่อปริมาณของ
ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดการสะสมและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา อาทิ ปัญหาน้ าท่วมเมื่อฝนตกหนักอันเป็นสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เลวร้าย 
และยังกลายเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงซึ่งสามารถเพ่ิมอัตราการแพร่เชื้อของโรคติดต่อน าโดยแมลง (vector-
borne diseases) เช่นเดียวกับโรคมาเลเลีย (malaria)  อันเป็นผลมาจากเศษขยะพลาสติกอุดตันท่อ
ระบายน้ า  นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่กลืนกินเศษขยะพลาสติกเข้าไปจนเกิดการเจ็บป่วย
และล้มตาย และปัญหาการทิ้งขยะพลาสติกลงในแม่น้ าล าคลองจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่      
และไหลลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทร อันส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหาร๖ ระบบทางเดินหายใจ    
และกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาและสัตว์น้ าที่กลืนกินเศษขยะพลาสติกเข้าไป ดังที่ปรากฏให้
เห็นกันในกรณีที่พบสัตว์ทะเลเกยตื้นตาย เช่น เต่าและปลาโลมาจ านวนมากที่หาอาหารซึ่งเป็นปลาเล็ก
ปลาน้อยที่ว่ายน้ าปะปนอยู่กับกองขยะและกลืนกินขยะพลาสติกเข้าไปท าให้ระบบการย่อยอาหาร
ล้มเหลวจนเกยตื้นตาย โดยต่อมาพบหลักฐานยืนยันว่าสารพิษที่เติมเข้าไปในระหว่างกระบวนการผลิต
พลาสติกนั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังเนื้อเยื่อสัตว์ และเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ในที่สุด           
ซ่ึงส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางน้ าในระยะยาว  
 นอกจากขยะพลาสติกจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ในมิติของความเสียหาย           
ทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากขยะพลาสติกนั้นมีอยู่อย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน เนื่องจากค่าใช้จ่าย      
ในท าความสะอาดเศษขยะพลาสติกอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประมง             
และการขนส่งทางเรือในเอเชีย - แปซิฟิกนั้นมีมูลค่าสูงถึง ๑.๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ / ปี  ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดขยะพลาสติกบริเวณชายฝั่งและชายหาดในยุโรปนั้นมีมูลค่าประมาณ 
๖๓๐ ล้านยูโร / ปี  ซึ่งพบรายงานผลการศึกษาที่บ่งชี้ถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจมวลรวมอัน
เนื่องมาจากปริมาณพลาสติกในระบบนิเวศทางทะเลว่าอาจมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย ๑๓ 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ / ปี๗ 

                                                           
๕ UNEP, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓. 
๖ กรมควบคุมมลพิษ จาก http://infofile.pcd.go.th . , (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
๗ UNEP, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓. 
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 ข้อมูลตามรายงานพบว่า ขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชีย ทั้ง ๆ ที่
อเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ที่สุดของโลก และเมื่อ
พิจารณาถึงศักยภาพในการจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ขยะพลาสติกจะถูก
น าไปฝังกลบและถูกทิ้ งสู่สิ่งแวดล้อม โดยพบว่ามีขยะพลาสติกที่ถูกน าไปรีไซเคิลเพียงร้อยละ            
๙ ของปริมาณขยะพลาสติกทั่ วโลกประมาณ ๙ พันล้านตัน ซึ่ งคาดว่าภายใน พ.ศ. ๒๕๙๓            
(ค.ศ. ๒๐๕๐) จะมีปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในสถานฝังกลบและในสิ่งแวดล้อม
ประมาณ ๑๒ พันล้านตัน๘  ทั้งนี้ หากรูปแบบการอุปโภคบริโภคและการบริการจัดการขยะของเสีย    
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังคงด าเนินต่อไปในรูปแบบเดิม ๆ  
 อนึ่ ง ส าหรับประชาคมอาเซียนนั้น อุตสาหกรรมพลาสติกถือว่ามีบทบาทส าคัญ          
ด้านเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก และสภาอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียน (ASEAN Federation of 
Plastic Industries: AFPI) ยังคงเดินหน้าเพ่ือยกระดับและสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโต        
ของอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนอยู่อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นโครงการต่าง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะ
โครงการที่เรียกว่า “ASEAN Plastics Awards” ซึ่งปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ภายใต้หัวข้อ “Going towards sustainable Value” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ กล่าวคือ  
 (๑) เพ่ือยกระดับมาตรฐานของกระบวนการผลิตพลาสติกในอาเซียน  
 (๒) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและสุนทรียภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกและสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติก  
 (๒) เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก๙ 
 เมื่อน าแนวโน้มการพัฒนาและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกสากล          
กับแนวโน้มการพัฒนาและนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกของอาเซียนมาพิจารณาร่วมกัน 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น 
มาเลเซีย ที่มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๖๓ ของมูลค่าการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศสามารถสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมพลาสติกโลกยังคงมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนและเจาะจงของตลาดในปัจจุบัน    

                                                           
๘ เพิ่งอ้าง. 
๙ ASEAN PLASTICS AWARDS, “ASEAN Plastics Awards 2018”, จ า ก  http://www. 

aseanplastic.com/?page_id=25 (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

http://www.aseanplastic.com/?page_id=25%20(สืบค้น
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ไม่เว้นแม้แต่ภูมิภาคอาเซียนที่มีปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV๑๐ 
  ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของพลาสติกนี้ท าให้มันกลายเป็น         
สิ่งที่มีประโยชน์และได้รับความนิยมมานานกว่าศตวรรษและจะยังคงได้รับความนิยมต่อไป ซึ่งบ่งชี้ถึง
แนวโน้มที่จะมีปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ านวนมหาศาล  ในขณะที่มนุษย์ยังไม่สามารถ
รับมือกับปริมาณขยะพลาสติกท่ีเราสร้างมันขึ้นมาเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ เมื่อพลาสติกยังคงมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อยู่ ทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้ คือ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกต้องกลับมาพิจารณาว่าควรท าอย่างไรให้กระบวนการในการผลิต การใช้ และการจัดการ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ และเศรษฐกิจมวล
รวมน้อยที่สุด และควรพิจารณาว่าจะจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกที่โลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้
อย่างไร   

๓. ปัญหาและทิศทางการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอาเซียน 
 ส าหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะพลาสติกในอาเซียนนั้น เกิดขึ้นให้เห็นอยู่
เรื่อย ๆ เช่น กรณีที่ส านักข่าว BBC ได้รายงานถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเลอินโดนีเซียที่ทั่วโลก      
ให้ความสนใจ หลังจากนักด าน้ าชาวอังกฤษถ่ายวิดีโอขณะด าน้ าในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก
จ านวนมากบริเวณเกาะนูซาเปนิดา ใกล้กับเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย โดยระบุว่าปัญหานี้เคยเกิดขึ้น    
ในอินโดนีเซียมาแล้ว ซึ่งในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ของเกาะบางหลีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านขยะบริเวณ
ชายหาดของเกาะบาหลีท าให้ต้องระดมพนักงานราว ๗๐๐ คน และรถบรรทุก ๓๕ คัน เพ่ือเก็บกวาด
ขยะที่มีจ านวนมากถึง ๑๐๐ ตัน ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่เกาะบาหลีเท่านั้น ขยะเหล่านี้อาจมาจาก
คนในท้องถิ่นหรือถูกกระแสน้ าพัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ทั้งนี้พบว่าขยะส่วนใหญ่มีการติดฉลาก
ที่ เป็นภาษาอินโดนี เซีย  อย่างไรก็ตาม กระแสน้ าอาจพัดขยะพลาสติกเหล่านี้มาจากส่วนอ่ืน           
ของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย หรือประเทศอ่ืน ๆ ก็เป็นได้   นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ปรากฏขึ้น    
ในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้  กรณีพบวาฬน าร่องครีบสั้นเกยตื้นตายบริเวณชายหาดแห่งหนึ่ง        
ในจังหวัดสงขลา และเมื่อผ่าพิสูจน์พบว่ามีถุงพลาสติกภายในระบบทางเดินอาหารของวาฬ              
ตัวดังกล่าวถึง ๘๐ ใบ มีน้ าหนักรวมกัน ๘ กิโลกรัม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบทางเดินอาหารของวาฬตัวนี้

                                                           
๑๐ สถาบันพลาสติก, “Plastics Industry 2021 Promising The Brighter Future ปรับกลยุทธ์...รุก

ตลาดสากล” จาก http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2560/26603.pdf, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๑) 

http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2560/26603.pdf
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ล้มเหลวและตายในที่สุด๑๑ ซึ่งกรณีที่ เกิดขึ้นเหล่านี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ เป็นภาพปรากฏแก่สายตา    
ประชาคมโลก จึงท าให้อาเซียนกลายเป็นหนึ่งภูมิภาคที่ถูกประชาคมโลกจับตามอง 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่รู้จักกันในชื่อ “กรีนพีช” ได้ยื่นจดหมาย     
เปิดผนึกถึงอาเซียน ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  ๓๐ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์          
เพ่ือเรียกร้องให้ประชาคมอาเซียนแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล เนื่องจากมีการส ารวจเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามีประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน ๕ ประเทศ ที่เป็นแหล่งที่มาขอมลพิษจากขยะ
พลาสติกในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของโลกอันเนื่องมาจากการผลิตและการใช้พลายติกในภูมิภาค
อาเซียน กล่าวคือ อินโดนีเซีย (เป็นประเทศที่ก่อขยะพลาสติกรายใหญ่อันดับที่  ๒ ของโลก๑๒) 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย ซึ่งกรีนพีชมองว่าสถานการณ์ในขณะนั้นอยู่ระดับภาวะวิกฤติ มี
ความเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไขปัญหา และเป็นประเด็นที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ และมองว่าอาเซียนมี
ความล้มเหลวของระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ ตลอดจนขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน ช่องว่าง
ของกฎหมาย และปัจจัยทางการเงิน จึงประสงค์ให้ผู้น าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือร่วมใจ
กันแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเอาจริงเอาจัง เข้มงวด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งควรสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณะด้วย ๑๓  
 อย่างไรก็ดี ประเด็นของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่อาเซียนมีความตระหนักถึงและใส่ใจ           
มาโดยตลอด นับตั้งแต่แผนงานประชาคมอาเซียนฉบับก่อน ๆ และยังคงต่อยอดความส าเร็จเพ่ือ
ยกระดับความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขับเคลื่อนประชาคมตามแผนงานประชาคม
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘  (Blueprint 2025 ) ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้น อาเซียนยังคงถือเอาความส าเร็จของความร่วมมือ
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเป็นประชาคมอาเซียนที่เดินหน้าไป
พร้อมกับการดูและรักษา และปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพ่ือสามารถ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Community Vision 2025) ที่
ปรารถนาให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีสันติภาพ มีความมั่งคงและแข็งแกร่ง และมีศักยภาพที่เพ่ิมมาก

                                                           
๑๑ ไทยรัฐออนไลน์ “วาฬ กินพลาสติกตายไม่ใช่ตัวแรก น่าอายไทยท่ี 6 โลก ทิ้งขยะลงทะเล, ๒๕๖๑” 

จาก https://www.thairath.co.th/content/1299011 (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
๑๒ BBC News “ขย ะ พ ล าส ติ ก  : ม ล พิ ษ คุ ก ค าม ท้ อ งท ะ เล อิ น โด นี เซี ย , ๒ ๕ ๖ ๑ ” จาก 

https://www.bbc.com/thai/international-43315920 (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๑กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
๑๓ Greenpeace Thailand “กรีนพีซกระตุ้นอาเซียน เร่งจัดการขยะพลาสติกในมหาสมุทร, ๒๕๖๐” 

จ า ก http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/releases/Greenpeace-tells-ASEAN-Act-on-plastics-
pollution-in-regions-ocean/ (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

https://www.bbc.com/thai/international-43315920
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ขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดทิศทางในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกของอาเซียน
ได้ โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องดังนี้  
 ๓.๑ การยกระดับความร่วมมืออาเซียนด้านการเมืองและความม่ันคง พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๘  นั้น จะต้องท าให้ประชาชนอาเซียนได้อยู่อาศัยในสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคง             
ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการยุทธศาสตร์ที่มุ่งแสวงหาและด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้อง           
และอนุรักษณ์ สิ่ งแวดล้อม ให้ ใกล้ชิดกันมากขึ้น  ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียน                 
ในการสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ในสภาพการณ์ และผลกระทบที่เพ่ิมขึ้นต่อความมั่นคง       
ความปลอดภัย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค 
 ๓.๒ การยกระดับดวามร่วมมืออาเซียนด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ นั้น                  
ยังมุ่ งตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ  ประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม สุขภาพ           
ความปลอดภั ย และความมั่ น คงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจะต้องปกป้ องสิ่ งแวดล้อม                 
และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะช่วยสนับสนุน      
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยังก าหนดให้บรรจุเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในแผนพัฒนาระดับชาติ 
(national development plans) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย 
 ๓.๓ การยกระดับความร่วมมืออาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๘ มีหัวใจส าคัญคือ ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกิจกรรม         
ความร่วมมือที่ให้ความส าคัญกับประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะ
บรรลุประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย โดยการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือ
ปกป้อง ฟ้ืนฟู รวมทั้ง การตอบสนองและจัดการกับความเสี่ยงจากมลพิษและภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ โดยรับเอาแนวทางปฏิบัติที่ดี  
มาใช้และพัฒนานโยบายในการจัดการผลกระทบของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีต่อน่านน้ า ชายฝั่ง     
และน่านน้ าสากล  อีกทั้ ง ให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน อาทิ มลภาวะ            
การเคลื่อนย้ายและการก าจัดสารเคมีและของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้ประโยชน์         
จากความตกลงและกลไกทั้ งในระดับภูมิภาคและในระหว่างประเทศ  การรณรงค์เพ่ือสร้าง           
ความตระหนักรู้ในสังคม และส่งเสริมการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 

 อนึ่ง จากการรวบรวมข้อมูลตามรายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
พบว่า ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศที่ได้มีการริเริ่มให้มีการลดปริมาณผลิตภัณฑ์
พลาสติกประเภทใช้งานครั้งเดียว ทั้งท่ีเป็นการริเริ่มโดยภาครัฐและเอกชน โดยมีสาระส าคัญดังนี้  



   
 

๘ 

 

ประเทศไทย ภาครัฐและภาคเอกชนได้เริ่มมีโครงการรณรงค์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยรณรงค์ให้ร้านสะดวกซื้อ ตลาดในท้องถิ่นพ้ืนที่ต่าง ๆ และร้านค้าอ่ืน ๆ เข้ามีส่วนร่วมโครงการ
รณรงค์ให้ส่วนลดในการซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภคเป็นเงินจ านวน ๑ บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ ๑๐๐ บาท     
โดยมีถุงผ้าส าหรับใส่สินค้าของตนเองมาใส่สินค้า ซึ่งโครงการนี้บรรลุเป้าหมาย โดยสามารถลดจ านวน
ของการใช้ถุงพลาสติกลงไดร้าว ๔.๔ ล้านชิ้น๑๔  

 นอกจากนี้ รัฐบาลประเทศไทยยังได้เริ่มวางรากฐานในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
โดยในบริบทของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวิภาพซึ่งถือเป็น อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ที่ทั่ วโลก              
ให้ความส าคัญนั้น ด้วยภาครัฐได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพลาสติก         
และเคมีชีวภาพ จึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมโดยการวางนโยบายต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ อาทิ  การออกมาตรฐานย่อยสลายทางชีวิภาพ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรอง     
การสลายตัวได้ รวมถึงมาตรการด้านภาษีเพ่ือกระตุ้นตลาด เป็นต้น๑๕   ทั้งนี้ ประเทศไทยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ที่นอกจากจะมุ่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
พลาสติกและยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติกสู่ตลาดมูลค่าสูงแล้ว ยังมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกควบคู่
สิ่งแวดล้อม๑๖ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ือสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

อินโดนีเซีย ไดเ้ริ่มนโยบายเรียกเก็บถุงพลาสติกท่ีกระจายออกไปยังผู้บริโภคใน ๒๓ เมือง       
ของอินโดนีเซีย โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท าให้อัตราเฉลี่ยของการใช้ถุงพลาสติกใน ๒๓ เมือง  
ที่ถูกเลือกนั้นลดจ านวนลงไปถึงร้อยละ ๔๐  นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียก าลังวางข้อก าหนด         
ในการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับถุงพลาสติก ถึงแม้จะมีผู้บริโภคและโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกบางราย
ต่อต้านนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลอยู่ก็ตาม  ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะลด
ปริมาณขยะพลาสติกให้ได้ร้อยละ ๗๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  

มาเลเซีย ได้เริ่มมีนโยบายระดับท้องถิ่น โดยให้เรียกเก็บถุงพลาสติกและมีการก าหนด
ค่าปรับเป็นเงิน ๐.๐๒ ริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการรณรงค์ที่ชื่อว่า “No free plastic bags” ขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเริ่มจากรัฐปีนัง  

เมียนมา ได้เริ่มมีนโยบายระดับท้องถิ่น โดยห้ามใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกท่ีมี       
ขนาดเล็กและบาง ซ่ึงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ใน Mandalay และ Nay Pyi Taw  

                                                           
๑๔ UNEP, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓. 
๑๕ สถาบันพลาสติก, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๐.  
๑๖ เพิ่งอ้าง.  



   
 

๙ 

 

ฟิลิปปินส์ ได้เริ่มมีนโยบายระดับโดยการห้ามใช้ถุงพลาสติกกับสินค้าชนิดแห้ง และวาง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกกับสินค้าชนิดเปียก รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการใช้ Styrofoam       
และ styropor ท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเมือง Muntinlupa   

เวียดนาม มีนโยบายระดับชาติขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการบังคับให้มีการเรียกเก็บ
ถุงพลาสติก และก าหนดให้เรียกเก็บภาษีส าหรับถุงพลาสติกท่ีไม่ใช่ถุงพลาสติกชนิดที่สามารถย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพจากผู้ค้า โดยค านวนตามน้ าหนักซึ่งก าหนดอัตราไว้ที่  ๔๐,๐๐๐ ดองเวียดนาม / 
กิโลกรัม๑๗ 
 กัมพูชา ร้านค้ารายใหญ่ในกัมพูชาเริ่มมีคิดเงินค่าถุงพลาสติกจากลูกค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรณรงค์ให้มีการลดการใช้ถุงพลาสติก 
 สปป.ลาว ยังคงสนับสนุนให้ประชาชนน าถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ า และสนับสนุนให้มี  
การใช้ถุงพลาสติกท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได ้
 สิงคโปร์ ได้เริ่มนโยบายห้ามการใช้ถุงพลาสติกในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วน  
 บรูไน  มีการก าหนดเป้าหมายในการยุติการใช้ถุงพลาสติกภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒          
และสนับสนุนให้มีการใช้ถุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้  
 อย่างไรก็ดี  เมื่ อวันที่  ๕  มิถุนายน พ.ศ . ๒๕๖๑ ซึ่ งตรงกับวันสิ่ งแวดล้อมโลก             
(World Environment Day) อาเซียนได้แสดงออกถึงเจตจ านงร่วมกันเพ่ือเอาชนะปัญหามลพิษ
พลาสติก โดยมุ่งไปที่การลดลงขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ด้วยการต่อต้านการใช้พลาสติก 
และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนริเริ่มให้มีการห้ามใช้ถุงพลาสติก และด าเนินการอย่างเข้มงวด
เพ่ือปรับปรุงนโยบายและกฎหมายด้านการจัดการขยะของเสียในสิ่งแวดล้อม๑๘ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี
ว่าอีกไม่นานอาเซียนจะร่วมมือกันจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกที่ก าลังเกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียน
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากระบบนิเวศโลกที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน       
ทีท่ าให้ยากที่จะจ ากัดขอบเขตของผลกระทบไว้แต่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งได้  ดังนั้น การจะแก้ไข

                                                           
๑๗ UNEP, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓. 
๑๘ ASEAN Cooperation on Environment, “ASEAN joins movement to beat plastic 

pollution, 2018”, จ า ก  https://environment.asean.org/asean-joins-movement-to-beat-plastic-
pollution/ (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

https://environment.asean.org/asean-joins-movement-to-beat-plastic-pollution/
https://environment.asean.org/asean-joins-movement-to-beat-plastic-pollution/


   
 

๑๐ 

 

ปัญหา การป้องกันและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากปัญหามลพิษใด ๆ นั้น จ า เป็นจะต้องอาศัย           
ความร่วมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ  
 ส าหรับการจัดการปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะพลาสติกในอาเซียน                      
โดยการห้ามใช้พลาสติกนั้น หากมีการก าหนดแผนงานและการบังคับให้เป็นไปตามแผนงานที่เหมาะสม
เพียงพอ วิธีการดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถโต้ตอบต่อสถานการณ์ปริมาณขยะพลาสติกล้น
โลกได้อย่างเห็นผลที่สุด   อย่างไรก็ตาม ในการรับมือกับแก่นแท้ของปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะของเสีย และหาวิธีการที่อาจน าไปใช้
เพ่ือเปลี่ยนนิสัยหรือความเคยชินของผู้บริโภค ผู้ค้า และผู้ผลิต รวมทั้งพยายามค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางเลือก ตลอดจนควรยกระดับความตระหนักรู้ของผู้บริโภค สนับสนุนนวัตกรรม  
ทีท่ าให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นมีความปลอดภัย และควรตอบโต้กับวิกฤตการณ์ขยะพลาสติก
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๘ ตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕  

อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจน าแผนกลยุทธ์ ๑๐ ก้าวส าหรับรัฐบาลต่าง ๆ        
(10-step roadmap for governments) ที่จัดท าขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP) ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงมาตรการภายในของตนเองเพ่ือรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกได้ 
ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าว มีสาระส าคัญดังนี้  

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบเพ่ือก าหนดเป้าหมายว่า พลาสติกประเภท
ใดที่เป็นปัญหามากท่ีสุด  

(๒) พิจารณาถึงแนวปฏิบัติ เบื้องต้นเพ่ือโต้ตอบกับปัญหา โดยพิจารณาถึงทางปฏิบัติ             
ในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม  

(๓) ประเมินผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม           
ที่อาจเกิดข้ึนจากแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น  

(๔) พยายามก าหนดและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ค้า ผู้บริโภค 
ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลท้องถิ่น ผู้ผลิต ภาคประชาสังคม กลุ่มสิ่งแวดล้อม และสมาคมด้าน
การท่องเที่ยว   

(๕) ยกระดับความตระหนักรู้สาธารณะเกี่ยวกับความอันตรายที่เกิดขึ้นจากพลาสติกประเภท
ใช้งานครั้งเดียว  

(๖) ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือก  
(๗) สร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เช่น โดยการเสนอการคืนเงินภาษีหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ  



   
 

๑๑ 

 

(๘) ใช้รายได้ของรัฐที่เกิดจากการเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมประโยชน์แก่สาธารณะ อาทิ สนับสนุน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือการรีไซเคิลขยะพลาสติก  

(๙) ใช้บังคับมาตรการที่มีประสิทธิภาพทีท่ าให้มั่นใจไดว้่ามีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจน  

(๑๐) ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่ และพยายามประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้า           
ของการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะ 
  
 


