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กติตกิรรมประกาศ

ผู้น ำโครงกำร IUCN Marine Plastics and Coastal Communities 
(MARPLASTICCs) ขอขอบพระคณุผู้ มีสว่นร่วมโครงกำร ทัง้จำก
ภำครัฐบำล ภำคเอกชน  อตุสำหกรรม สถำนศกึษำ ศนูย์วิจยั ภำค
ประชำชน และองค์กรพฒันำเอกชนตำ่งๆ ท่ีมีสว่นร่วมด ำเนินโครงกำร
ภำยในประเทศ ทัง้ในรูปแบบของกำรประชมุ กำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำร  
กำรลงพืน้ท่ี และกำรให้ค ำปรึกษำ

โครงกำรนีจ้ะไม่ประสบควำมส ำเร็จด้วยดี หำกปรำศจำกหน่วยงำนภำคี 
และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ท่ีให้กำรสนบัสนนุกำรเก็บข้อมลูจำกประเทศตำ่งๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ค ำแนะน ำเทคนิค ควำมร่วมมือ และกำรสนบัสนนุจำก 
คณุ Feng Wang และ คณุ Ran Xie จำก UNEP ซึง่นบัวำ่มีควำมส ำคญั
อย่ำงย่ิงในกำรพฒันำ และก ำหนด hotspot 

คณะท ำงำน MARPLASTICCs ขอขอบพระคณุควำมอนเุครำะห์จำก
ส ำนกังำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศ แห่งสวีเดน (the 
Swedish International Development Cooperation Agency : Sida)

IUCN ขอขอบพระคณุรัฐบำลไทย ผู้ มีสว่นร่วมในกำรท ำโครงกำรนี ้และ
ขอขอบคณุคณะกรรมกำรระดบัชำติของโครงกำร ท่ีช่วยแนะน ำกลยทุธ 
และสนบัสนนุกำรจดักิจกรรมภำยในประเทศ ให้ด ำเนินไปอย่ำงรำบร่ืน  

และขอขอบคณุเพ่ือนร่วมงำนคณะ ARO ทัง้ในระดบัภมิูภำค และ
ระดบัประเทศ ท่ีมีสว่นช่วยสนบัสนนุกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองในด้ำนกำร
ปฎิบตัิกำรประเมินผล โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง คณุ Aban Marker Kabraji
ผู้อ ำนวยกำรประจ ำภมิูภำคเอเชีย คณุ Maeve Nightingale คณุ 
Siriporn Sriaram คณุ Vanessa Carriedo และคณุ Supranee
Kampongsun

นอกจำกนีค้ณะท ำงำน MARPLASTICCs ขอแสดงควำมขอบคณุไปยงั
เพ่ือนร่วมงำนท่ีส ำนกัเลขำธิกำร IUCN
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สรุปขอ้มูลโดยย่อ

12% จดัเก็บเพือ่
น าไปรไีชเคลิ

จ านวนพลาสตกิที่

ร ัว่ไหล

336 Kt 4.8 Kg 18 จาก 77

จงัหวดั

คดิเป็น 50% ของ

ขยะพลาสตกิ

ร ัว่ไหล
จ านวนพลาสตกิทีร่ ัว่ไหล 

ตอ่หวัประชากร

14
Hotspot ที่

สามารถเปิด

ด าเนินการ

12 แหง่

จ าเป็นตอ้งไดร้บั
การชว่ยเหลอื
อย่างเรง่ดว่น

70%
อตัรา

การจดัเก็บ

59%
อตัราการจดัการ

ทีไ่ม่เหมาะสม

ภาพรวม พลาสตกิในประเทศไทย Hotspots มาตรการด าเนินงาน hotspots

โพลเิมอรต์่างๆ

ทีส่ าคญั

จ านวน hotspots ต่อขัน้ตอนการ

จดัการ

การเกดิขยะ

การแยกขยะ

การจดัเก็บขยะ

ขยะทีเ่ล็ดรอดออกไป

ระหวา่งรอการจดัเก็บ

ขนะทีเ่กีย่วเน่ือง

กบัพฤตกิรรม

โครงสรา้งขนาดใหญเ่พือ่

การจดัการขยะ
การรไีซเคลิ
ภายในประเทศ9%

LDPE

HDPE

Polyester

Synthetic 

Rubber

PET

PP

PS

PVC
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โครงรา่งและ วตัถปุระสงค ์ของการน าเสนอคร ัง้นี้

1

2

3

4

น าเสนอขอ้แนะน า

HOTSPOTS ส าหรบัขยะพลาสตกิ

การปรงัปรุงปฎบิตักิาร

ภาคผนวก

ก าหนดวตัถปุระสงคต์ามขอ้เสนอแนะ และน าเสนอวตัถปุระสงคน้ั์นๆ รวมทัง้ขัน้ตอนการปฎบิตังิาน และ

ผลการด าเนินงานหลกั ทีเ่กดิขึน้

ใหผ้ลการประเมนิโดยละเอยีดตอ่สถานการณก์ารร ัว่ไหลของขยะพลาสตกิใน 5 ประเภท  สนับสนุนประเภท 

hotspot ตา่งๆ และรา่งแถลงการณท์ีช่ดัเจนเพือ่การปรบัปรงุปฎบิตักิาร

ใหก้ารชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ และเคร ือ่งมอืทีเ่ป็นไปได ้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัผลปฎบิตักิาร hotspot มลพษิ

พลาสตกิ

ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิ รวมทัง้ตารางขอ้มูล การประเมนิคะแนนคณุภาพ hotspot และแบบจ าลอง

สมมตฐิาน

บรรณานุกรม5
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เคร ือ่งหมาย และสญัลกัษณส์ ีส าหรบัผูอ้่าน

บทเรยีน เพือ่เตมิเต็มขอ้มูล และ
รายละเอยีดในหลกัการทีส่ าคญั ที่

อาจไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นในแผนภาพ

ขอ้จ ากดัของการศกึษา อาจเกดิจาก
ความคลาดเคลือ่นของขอ้มูล หรอื
ชอ่งวา่งในการสรา้งแบบจ าลอง

สิง่ทีค่าดวา่จะชว่ยปลดลอ๊คขอ้จ ากดั 
ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การศกึษาเพิม่เตมิในอนาคต

วธิกีาร และภาคผนวก

สว่นไสลด ์

ขอ้มูลการศกึษา และการแปลผล

อา้งองิวธิกีาร (โมดลู /เคร ือ่งมอื)

อา้งองิขอ้มูลภาคผนวก

“ขอ้มูลหลกัตา่งๆ” มาจากการ
สรปุแผนภาพ หรอืผลการศกึษา
ทีไ่ดบ้นัทกึไว ้
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น ำเสนอข้อแนะน ำ
ข้อแนะน ำระดับประเทศ เกี่ยวกับ hotspots มลพษิจำกพลำสตกิ และกำรปรับปรุงปฎบิัตกิำร

1
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HOTSPOTS ส าหรับขยะพลาสติก2
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การเคลือ่นยา้ยของวสัดพุลาสตกิในประเทศ [ 2018 ]

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

• ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกพลาสติก  มากกว่าคร่ึงหนึง่
ของพลาสติกท่ีผลิต (หรือน าเข้า) ในประเทศไทยถกูส่งออกไป
ต่างประเทศ

• ประเทศไทยมีค่าเฉล่ียการเกิดขยะพลาสติกต่อหวัประชากร 74 
กิโลกรัม/ ปี ซึง่มากกว่า 2 เท่าของค่าเฉล่ียทัว่โลก ( 29 กิโลกรัม/
ปี ) (ข้อมลูปี พ.ศ. 2561)

• มีการน าเข้าขยะพลาสติก (556 พนัตนั) เกินกว่าความสามารถใน
การรีไซเคิลของประเทศ (500 พนัตนั)

• ประมาณ 41% ของขยะพลาสติกท่ีเก็บ มีการจดัการท่ีเหมาะสม
• 30% ของขยะพลาสติกภายในประเทศไม่ถกูจดัการเก็บ
• ในทกุๆปี ประเทศไทยมีขยะพลาสติกท่ีร่ัวไหลลงสู่ทะเล 336 
พนัตนั คิดเป็นจ านวนพลาสติกท่ีร่ัวไหล 4.8 กิโลกรัมต่อหวั
ประชากร /ปี

สรปุ ขอ้มูลพลาสตกิทัง้หมดในประเทศ

ข
ย
ะ

ส่วนทีเ่ข้าสู่ระบบ ส่วนทีอ่อกจากระบบ

กำรน ำเข้ำขยะ

ผลิตภณัฑ์ส่งออก

กำรน ำเข้ำ และกำรผลิต
เบือ้งต้น

พัน
ตัน

 / 
ปี

กำรส่งออก วัตถุดิบ และ
ผลิตภณัฑ์

กำรส่งออกขยะ

กำรเปลี่ยนแปลงกำรสะสม

กำรรีไซเคิล

กำรทิง้ที่เหมำะสม

กำรทิง้ที่ไม่เหมำะสม

กำรไม่ได้รับกำรจัดเกบ็

กำรร่ัวไหล

*คา่เฉล่ียการเกิดขยะพลาสตกิตอ่หวัประชากร ค านวณจาก the What 

a Waste 2.0 database (Kaza et al., 2018)
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การร ัว่ไหลระดบัมหพัภาค VS การร ัว่ไหลระดบัจลุภาค [ 2018 ]

• การร ัว่ไหลของพลาสตกิในระดบัจุลภาค คดิเป็น 4% 

ขอการร ัว่ไหลทัง้หมดทัว่ประเทศ ซึง่การร ัว่ไหล

เล็กน้อยเชน่นี ้เป็นสิง่ทีม่กัเกดิขึน้ในประเทศทีส่ว่น

ใหญม่กีารจดัเกบ็ขยะของแขง็ทีไ่มเ่หมาะสม

0.4 พนัตนั
เคร ือ่งส าอาง

1.2พนัตนั
เสน้ใยสิง่ทอ 3 พนัตนั 

เม็ดพลาสตกิ
9.7 พนัตนั
ฝุ่นยางรถ

14.3 พนัตนั
การร ัว่ไหลระดบั
จลุภาค

322 พนัตนั
การร ัว่ไหลระดบัมหพัภาค

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

Learnings

ในขณะทีฝุ่่ นยางรถเป็นสาเหตอุนัดบัแรกที่

ท าใหเ้กดิการร ัว่ไหลเบือ้งตน้ในระดบัจลุภาค

ของประเทศ แต่นับเป็นเร ือ่งทีผ่ดิปกตทิีเ่กดิ

การร ัว่ของเม็ดพลาสตกิเป็นอนัดบั 2 (ซึง่

เกดิระหว่างขบวนการผลติ และขนสง่) และ

จากขอ้เท็จจรงิทีว่่า ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติ

และสง่ออกพลาสตกิรายใหญ่ โดยคดิเป็น

4% ของพลาสตกิทั่วโลก ในขณะทีป่ระเทศ

ไทยมปีระชากรนอ้ยกว่า 1% ของประชากร

ทั่วโลก

* ระเบยีบวธิกิารวจิยัทีใ่ชใ้นการค านวณอา้งองิจาก the Plastic Leak Project (2019)

รายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ภาคผนวด

ลงสูท่างน ้าและทะเล:

336 พนัตนั
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การเผ่าขยะในทีโ่ล่ง: การประเมนิอย่างครา่วๆ

• การเผาขยะในทีโ่ล่งในประเทศไทย สง่ผลใหเ้กดิความ

เสีย่งตอ่สุขภาพของมนุษยอ์ยา่งมนียัส าคญั เน่ืองจาก

เป็นการปลอ่ยสารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย เชน่ ไดออกซนิ และฝุ่น 

และสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

ถงึแมว้่าเราจะไม่มขีอ้มูลจ าเพาะของการเผา แต่

เราสามารถคาดคะเนไดว้่า พลาสตกิสามารถสง่ผล

ใหเ้กดิมลพษิทางอากาศได ้โดยการใชส้มมตฐิาน

จากรายงานการวจิยั Breaking the Plastic 

Wave report (Lau et al, 2020): เฉลีย่ทั่งโลก

60% ของขยะพลาสตกิทีไ่ม่ไดร้บัการจดัเก็บ และ

13 % ของขยะพลาสตกิทีท่ิง้ในสถานทีท่ิง้ขยะถกู

น ามาเผ่าในทีโ่ลง่ ในกรณีประเทศไทย มกีารเผา

ขยะในทีโ่ลง่คดิเป็น 37% ของขยะทีไ่ม่ไดร้บัการ

จดัการทีเ่หมาะสม 

ข้อจ ำกัด

ศกึษาขอ้มูลการเผาขยะในทีโ่ลง่ และท าการลง

พืน้ทีเ่พือ่ศกึษาประเมนิจ านวนการเผาขยะทีไ่ม่ได ้

รบัการจดัการอย่างเหมาะสม

กำรปลดล๊อคข้อจ ำกัด

ท าใหเ้กดิมลพษิ

ทางอากาศ:

1,112
พนัตนั

37%
การเผ่าในทีโ่ล่งท าใหเ้กดิ

สารพษิอนัตรายในอากาศ

3,005
พนัตนั
จ านวนพลาสตกิ

ทัง้หมดทีม่กีาร

จดัการทีไ่ม่

เหมาะสม
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การรไีซเคลิ: การน าเขา้ขยะ และความสามารถในการรไีซเคลิ

• ความสามารถในการรไีซเคลิภายในประเทศไทย มไีม่มากพอทีจ่ะจดัการกบัขยะ

ทีน่ าเขา้มา และขยะรไีซเคลิทีจ่ดัเก็บภายในประเทศ

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

12% ของพลาสตกิทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยถกูจดัเก็บเพือ่

น าไปรไีซเคลิ ในจ านวนนีบ้างสว่นถกูสง่ออกไปตา่งประเทศ 

แต่สว่นใหญ่ถกูรไีซเคลิภายในประเทศ (อตัรารไีซเคลิ: 9%)

ความสามารถรไีซเคลิในประเทศมปีระมาณ 500 พนัตนั

(PCD, 2018) โดยมกีารรไีซเคลิขยะภายในประเทศคดิเป็น

442 พนัตนั ดงัน้ันขยะทีน่ าเขา้มาในปี พ.ศ. 2561 จ านวน

556 พนัตนัจงึถกูน าไปฝังกลบ หรอืทิง้ในสถานทีท่ิง้ขยะ

ข้อจ ำกัด

ถงึแมว้่าการจดัการกบัขยะน าเขา้อย่างไม่เหมาะสมน้ันเป็น

ปัญหาทีร่บัรูก้บัในวงกวา้ง (GAIA, 2019) แต่ผูท้ีอ่ยู่เบือ้งหลงั

การคา้ขยะภายในประเทศไทยยงัคงคลมุเครอื

ยิง่ไปกว่าน้ัน ยงัมขีอ้มูลเพยีงนอ้ยนิดเกีย่วกบัความสามารถใน

การรไีซเคลิภายในประเทศ ทัง้ในดา้นโพลเิมอร ์ บรษิทั และ

ววิฒันการในปีทีผ่่านๆมา

จดัท ารายงานระบบบรษิทัรไีซเคลิ เพือ่ใหเ้ขา้ใจภาคสว่นต่างๆ

ของการรไีซเคลิใหม้ากขึน้  ตดิตามการคา้ขยะ

กำรปลดล๊อตข่อจ ำกัด

ขยะ

พลาสตกิที่

สง่ออก

น าไปทิง้หรอื

ฝังกลบ

การรไีซเคลิ

90%

การจดัเก็บขยะ

พลาสตกิเพือ่การ

รไีซเคลิ

ขยะพลาสตกิ

ทีน่ าเขา้

ปรมิาณ หน่วย พนัตนั

635

556

500

193

498

9%

ของขยะทีน่ าเขา้ไม่ไดถ้กูน าไปรไีซเคลิ

การรีไซเคิลขยะภายในประเทศ

ปริมำณขยะท่ีน ำเข้ำมีจ ำนวนมำกกว่ำ
ควำมสำมำรถในกำรรีไซเคิล

บทเรียน
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2.2 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน HOTSPOTS
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5 ประเภทของ HOTSPOTS

Hotspots

โพลเิมอร ์

Hotspots

การใชง้าน

Hotspots

ภาคส่วน

Hotspots

ภูมภิาค

Hotspots

การจดัการขยะ

ท าไมถงึเกดิการร ัว่ไหล ?

การร ัว่ไหลออกจากระบบ คอื ?

เกดิการร ัว่ไหลทีไ่หนบา้ง?

ท าไม

อะไร

อะไร 

ทีไ่หน

ทีไ่หน

การก าหนด

HOTSPOTS ทีม่ี

ประสทิธภิาพ
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A HOTSPOTS
โพลเิมอร ์

Hotspots

การใชง้าน

Hotspots

ภาคส่วน

Hotspots

ภูมภิาค

Hotspots

การจดัการขยะ

Hotspots

โพลเิมอร ์
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วตัถปุระสงค ์และเคร ือ่งมอื

ปัญหาส าคญั:

โพลเิมอรป์ระเภทใดทีม่ผีลอย่างยิง่ตอ่การร ัว่ไหล

ภายในประเทศ?

วธิกีารอา่นแผนภมู ิhotspot

อะไรคอืสว่นประกอบของแท่งแผนภมู?ิ

การน าเขา้ขยะ

การเพิม่ปรมิาณการสะสม

สุทธิ

การส่งออกขยะ

การส่งออก และวตัถุดิบ

การรไีศเคิล

การทิง้อย่างเหมาะสม

ไม่ไดจ้ดัเก็บ

การทิง้อย่างไม่เหมาสม

การน าเขา้การใชง้าน

การน าเขา้ และการผลิต
เบือ้งตน้

(พ
นั
ต
นั

/ปี
)

การออกจากระบบ

th
o

u
s
a

n
d

to
n

n
e

s

Polymer

การน าเขา้ระบบ

11%

12%

9%

5%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

20
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140

LDPE PET PP Polyester HDPE

Le
ak

ag
e 

ra
te

th
o

u
sa

n
d

 t
o

n
n

es T3

PP

LDPE

PET

HDPE

Polyester

ขยะ

P
e
d
ig

re
e
 m

a
tr

ix

2.0
1

2

3

4

5

คะแนนเงือ่นไข

MWI =
การจดัการทีไ่ม่เหมาะสม

ขยะ

LR =
การร ั่วไหล

ขยะ

การไม่ไดร้บัการจดัเก็บขยะ การทิง้อย่างไม่เหมาะสม ขยะ

ร ั่วไหล
+

การจดัการทีไ่ม่

เหมาะสม

1.ก าหนดการร่ัวไหลที่เกิดจากการจดัการท่ีไม่เหมาะสม 2. มุ่งความสนใจไปท่ีการร่ัวไหล และอตัราการร่ัวไหล

3. เลือก hotspots ตามการร่ัวไหลแบบประเมินมลูคา่ และการ
ประเมินเปรียบเทียบ

4. ประเมินคะแนนคณุภาพของผลลพัธ์

การท าต้นแบบ

ความน่าเช่ือถือ

ความสมัพนัธ์เชิงภมูิศาสตร์

ความสมัพนัธ์ชัว่คราว

รายละเอียดของข้อมลู

3 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการ

ร ัว่ไหลสูงสดุ ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง

หรอืการประเมนิมูลค่า

เชงิเปรยีบเทยีบ

ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการ

ร ัว่ไหลสูงสดุ ทัง้ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง 

และการประเมนิมูลค่าเชงิ

เปรยีบเทยีบ

ขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดอา่น 

ระเบยีบวธิกีาร
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จ านวนโพลเิมอรต์า่งๆ [ 2018 ]

18

ก า ร น า เ ข ้ า ร ะ บ บ

ก า ร อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ

ไม่ไดร้บัการจดัเก็บ

การทิง้อย่างไม่เหมาะสม

การทิง้อย่างเหมาะสม

การส่งออกวตัถุดิบต ัง้ตน้ และ

ผลิตภณัฑ ์

การเปลีย่นแปลงการสะสม

การน าเขา้ในรูปผลิตภณัฑ ์

การน าเขา้ขยะ

การน าเขา้ในรูปวตัถุดิบต ัง้ตน้

การส่งออกขยะ

การรไัซเคิล

2.1
1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ
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2.1
1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

ไม่ไดร้บัการจดัเกบ็

ขยะ

การทิง้ขยะอย่างไม่

เหมาะสม

ขยะทีร่ ัว่ไหล

+ การจดัการที่

ไม่เหมาะสม

X% | ดชันีการจดัการที่ไม่เหมาะสม (MWI)

X% |  อตัราการร ัว่ไหล (LR)
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HOTSPOT โพลเิมอร ์ [ 2018 ]

20

LDPE

HDPE

โพลิเอสเตอร ์

ยาง

สังเคราะห ์

PET

PP

PS

PVC

Other

• LDPE มกีารร ัว่ไหลสูงสุด (144 

พนัตนั) โดยมอีตัราการร ัว่ไหล 9%

• HDPE มกีารร ัว่ไหลสูงสุดเป็นอนัดบั 2

(54 พนัตนั) โดยมอีตัราการร ัว่ไหล 7%

• ยางสงัเคราะหเ์ป็น hotspot เน่ืองจาก

มอีตัราการร ัว่ไหลเชงิเปรยีบเทยีบสูง

(7%)

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

:

2.1
1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

• โพลเิอสเตอร ์ถูกใชอ้ยา่งมากใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอ และนบัเป็นโพลิ

เมอรท์ีม่กีารร ัว่ไหลสูงสุดเป็นอนัดบั 3 

(34 พนัตนั)
3 ชนิดทีเ่กดิการร ัว่ไหล

สูงสุด ในการประเมนิ

มูลค่าโดยตรง หรอืการ

ประเมนิมูลค่าเชงิ

เปรยีบเทยีบ

ชนิดทีเ่กดิการร ัว่ไหล

สูงสุด ทัง้ในการประเมนิ

มูลค่าโดยตรง และการ

ประเมนิมูลค่าเชงิ

เปรยีบเทยีบ
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HOTSPOT
การใชง้าน

B

Hotspots

โพลเิมอร ์

Hotspots

การใชง้าน

Hotspots

ภาคส่วน

Hotspots

การจดัการขยะ
Hotspots

ภูมภิาค



Plastic pollution hotspots: Thailand 22

วตัถปุระสงค ์และเคร ือ่งมอื

ปัญหาส าคญั:

การใชง้านประเภทไหน ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการร ัว่ไหลของ

ขยะทีร่นุแรงทีสุ่ด?

วธิกีารอา่นแผนภมู ิhotspot?

อะไรคอืสว่นประกอบของแท่งแผนภมู?ิ

การน าเขา้ขยะ การส่งออก การใชง้าน

การน าเขา้การใช ้

ผลิตภณัฑเ์บือ้งตน้

(พ
นั
ต
นั

/ปี
)

การออกจากระบบ

พ
นั
ต
นั

ประเภทการใชง้าน

ขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดอา่น 

ระเบยีบวธิกีาร

การน าเขา้ระบบ

T3

ขยะ

11%

12%

9%
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…

กล่อง

ถุง

ขวด

…

จุก และฝา

P
e
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e
 m

a
tr

ix

2.0
1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพเงือ่นไข

การส่งออกขยะ

การรไีซเคลิ

การทิง้อย่างเหมาะสม

การทิง้อย่างไม่เหมาะสม

ไม่ไดร้บัการ

จดัเก็บ 3 ประเภททีท่ าใหเ้กดิ

การร ัว่ไหลสูงสดุ ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง

หรอืการประเมนิมูลค่า

เชงิเปรยีบเทยีบ

ประเภททีท่ าใหเ้กดิการ

ร ัว่ไหลสูงสดุ ทัง้ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง 

และการประเมนิมูลค่าเชงิ

เปรยีบเทยีบ

การท าต้นแบบ

ความน่าเช่ือถือ

ความสมัพนัธ์เชิงภมูิศาสตร์

ความสมัพนัธ์ชัว่คราว

รายละเอียดของข้อมลู

4. ประเมินคะแนนคณุภาพของผลลพัธ์3. เลือก hotspots ตามการร่ัวไหลแบบประเมินมลูคา่ และการ
ประเมินเปรียบเทียบ

1.ก าหนดการร่ัวไหลที่เกิดจากการจดัการท่ีไม่เหมาะสม 2. มุ่งความสนใจไปท่ีการร่ัวไหล และอตัราการร่ัวไหล

MWI =
การจดัการทีไ่ม่เหมาะสม

ขยะ

LR =
การร ั่วไหล

ขยะ

การไม่ไดร้บัการจดัเก็บขยะ การทิง้อย่างไม่เหมาะสม ขยะ

ร ั่วไหล
+

การจดัการทีไ่ม่

เหมาะสม
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จ านวนขยะตามประเภทการใชง้าน [ 2018 ]

ก า ร อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ

การส่งออกการใชง้าน

การน าเขา้ผลิตภณัฑ ์

การน าเขา้ขยะ

ผลิตภณัฑเ์บือ้งตน้

การรไีซเคิล

กำรวิเครำะห์กำรใช้งำนครอบคลุมผลิตภณัฑ์ที่มีช่วงกำรใช้งำนระยะสัน้ส่วนใหญ่ ซึ่งคิดเป็น 52% ของขยะพลำสติกที่เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2561

1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

2.3

การส่งออกขยะ

การทิง้ทีเ่หมาะสม

การทิง้ทีไ่ม่เหมาะสม

ขยะทีไ่ม่ถูกจดัเก็บ

ก า ร น า เ ข ้ า ร ะ บ บ
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การจดัการขยะทีไ่ม่เหมาะสม และการร ัว่ไหล : ตามประเภทการใชง้าน[ 2018 ]

1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

2.3

X% | ดชันีการจดัการที่ไม่เหมาะสม (MWI)

X% |  อตัราการร ัว่ไหล (LR)

ไม่ไดร้บัการจดัเกบ็

ขยะ

การทิง้ขยะอย่างไม่

เหมาะสม

ขยะทีร่ ัว่ไหล

+ การจดัการที่

ไม่เหมาะสม
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ขอ้ส าคญัหลกัๆ

HOTSPOTการใชง้าน [ 2018 ]

2525

ถุง

ถุงใส่อาหาร

ผา้ออ้มเด็ก

ขวด

ฝาขวด เกลียวฝา

ผา้อนามัย

• ถุงพลาสตกิมกีารร ัว่ไหลมากทีสุ่ด

(113 พนัตนั) และมอีตัราการร ัว่เป็น

อนัดบั 3 (11%) และสง่ผลรา้ยแรงตอ่

สตัวท์ะเล

• ถุงใสอ่าหาร มกีารร ัว่ไหลสูงสุดเป็น

อนัดบั 2 (21 พนัตนั) และมอีตัราการ

ร ัว่ไหลสงู (11%)

• ถาด กลอ่ง และถว้ยพลาสตกิมจี านวน

การร ัว่ไหลสงูเป็นอนัดบั 3 (11 พนัตนั)

• ถงึแมว้า่ ผา้ออ้มเด็ก และกน้กรองบุหร ีจ่ะ

อยูใ่นล าดบัการร ัว่ไหลทีม่ปีรมิาณต ่า ( 2 

พนัตนั และ 1 พนัตนั ตามล าดบั) แต่

เกอืบ 1ใน10 ของขยะทีเ่กดิขึน้ร ัว่ไหลลง

สูท่ะเล

กน้กรองบุหร ี่

ส่งผลรา้ยแรงต่อสตัวท์ะเล

ถาด กล่อง ถว้ย

ตาข่ายจบัปลา

1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

2.3

3 ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการ

ร ัว่ไหลสูงสดุ ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง

หรอืการประเมนิมูลค่า

เชงิเปรยีบเทยีบ

ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการ

ร ัว่ไหลสูงสดุ ทัง้ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง 

และการประเมนิมูลค่าเชงิ

เปรยีบเทยีบ
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C HOTSPOT
ภาคส่วน

26

Hotspots

โพลเิมอร ์

Hotspots

การใชง้าน

Hotspots

ภาคส่วน

Hotspots

การจดัการขยะ

Hotspots

ภูมภิาค
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วตัถปุระสงค ์และเคร ือ่งมอื

ปัญหาส าคญั:

ภาคส่วนใดของประเทศไทย ทีม่ขียะร ัว่ไหลรนุแรงทีสุ่ด?

วธิกีารอา่นแผนภมูิ hotspot

อะไรคอืสว่นประกอบของแท่งแผนภมู?ิ

การส่งออกขยะ

การรไีซเคลิ

การทิง้อย่างเหมาะสม

ไม่ไดร้บัการ

จดัเก็บ

การทิง้อย่างไม่เหมาะสม

ผลิตภณัฑท์ีม่ีชว่งการใช ้

งานยาว*

ผลิตภณัฑท์ีม่ีชว่งการใช ้
งานสัน้**

พ
นั
ต
นั
 ต
่อ
ปี

ผลลพัธ ์

พ
ัน
ต
นั

ภาคส่วน

ขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดอา่น 

ระเบยีบวธิกีาร

สว่นทีน่ าเขา้

MWI =
การจดัการทีไ่ม่เหมาะสม

ขยะ

LR =
การร ั่วไหล

ขยะ

T3

2. มุ่งความสนใจไปท่ีการร่ัวไหล และอตัราการร่ัวไหล1.ก าหนดการร่ัวไหลที่เกิดจากการจดัการท่ีไม่เหมาะสม
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บรรจุภัณฑ ์ สิง้ทอ การท่องเที่ยว การประมง …

Net increase of stock

การไม่ไดร้บัการจดัเก็บขยะ การทิง้อย่างไม่เหมาะสม ขยะ

ร ั่วไหล

การจดัการทีไ่ม่

เหมาะสม

+

* ผลิตภณัฑท์ี่มีช่วงการใชง้านส ัน้: ผลิตภณัฑท์ี่ถูกทิง้ภายในระยะเวลา 1 ปี (ชว่งชีวิต < 1 ปี)
** ผลิตภณัฑท์ี่มีช่วงการใชง้านยาว: ผลิตภณัฑท์ี่ถูกทิง้หลงัจากระยะเวลา 1 ปี (ช่วงชีวิต > 1 ปี)

การท่องเทีย่ว

บรรจุภณัฑ ์

สิง่ทอ

…

การประมง

4. ประเมินคะแนนคณุภาพของผลลพัธ์3. เลือก hotspots ตามการร่ัวไหลแบบประเมินมลูคา่ และการ
ประเมินเปรียบเทียบ

ข้อมลูดิบ

การท าต้นแบบ

ความน่าเช่ือถือ

ความสมัพนัธ์เชิงภมูิศาสตร์

ความสมัพนัธ์ชัว่คราว

รายละเอียดของข้อมลู

P
e
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ix
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คะแนนคณุภาพเงือ่นไข
3 ภาคส่วนทีท่ าใหเ้กดิ

การร ัว่ไหลสูงสดุ ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง

หรอืการประเมนิมูลค่า

เชงิเปรยีบเทยีบ

ภาคส่วนทีท่ าใหเ้กดิการ

ร ัว่ไหลสูงสดุ ทัง้ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง 

และการประเมนิมูลค่าเชงิ

เปรยีบเทยีบ
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จ านวนขยะ จากภาคส่วนตา่งๆ [ 2018 ]

28

ก า ร น า เ ข ้ า ร ะ บ บ

ก า ร น า อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ

ขยะทีไ่ม่ถูกจดัเก็บ

การทิง้ที่ไม่เหมาะสม

การทิง้ทีเ่หมาะสม

การส่งออกวตัถุดิบ และผลิตภณัฑ ์

การจดัเก็บ

ผลิตภณัฑท์ี่มีช่วงการใชง้านส ัน้

ผลิตภณัฑท์ี่มีช่วงการใชง้านยาว

การส่งออกขยะ

การรไีซเคิล

1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

2.4
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การจดัการทีไ่ม่เหมาะสม และการร ัว่ไหล แบ่งตามภาคส่วน [ 2018 ]

X% | ดชันีการจดัการที่ไม่เหมาะสม (MWI)

X% |  อตัราการร ัว่ไหล (LR)

ไม่ไดร้บัการจดัเกบ็

ขยะ

การทิง้ขยะอย่างไม่

เหมาะสม

ขยะทีร่ ัว่ไหล

+ การจดัการที่

ไม่เหมาะสม

1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

2.4
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3 ภาคส่วนทีท่ าใหเ้กดิ

การร ัว่ไหลสูงสดุ ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง

หรอืการประเมนิมูลค่า

เชงิเปรยีบเทยีบ

ภาคส่วนทีท่ าใหเ้กดิการ

ร ัว่ไหลสูงสดุ ทัง้ในการ

ประเมนิมูลค่าโดยตรง 

และการประเมนิมูลค่าเชงิ

เปรยีบเทยีบ

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

30

Hotspots ภาคส่วน[ 2018 ]

• ภาคส่วนบรรจภุณัฑก์อ่ใหเ้กดิ

การร ัว่ของขยะพลาสตกิเกอืบ

60% ของการร ัว่ไหลของขยะ

ท ัง้หมด โดยมขียะจ านวน 166

พนัตนั ร ัว่ไหลลงสู่ทะเล และ

แหล่งน ้า

• การประมง การแพทย ์และ

การเกษตร มปีรมิาณการร ัว่ไหล

คอ่นขา้งต า่  แตม่อีตัราการ

ร ัว่ไหลสูงมาก ( 24% 15% และ

9% ตามล าดบั)

บรรจุภณัฑ ์

สิง่ทอ

ยานยนต ์-ยางรถยนต ์

การประมง

การแพทย ์

การเกษตร

การแพทย ์

อุปกรณไ์ฟฟ้า และ

อิเลคทรอนิก

ยานยนต ์-อื่นๆ

การก่อสรา้ง

• ภาคส่วนสิง่ทอ เป็นภาคส่วน

ล าดบั 2 ทีม่กีารร ัว่ไหลของขยะ 

ในการประเมนิมูลคา่โดยตรง

(19 พนัตนั)

1

2

3

4

5

คะแนนคณุภาพ

2.4
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D HOTSPOT
ภูมภิาค

Hotspots

โพลเิมอร ์

Hotspots

การใชง้าน

Hotspots

ภูมภิาค

Hotspots

ภาคส่วน

Hotspots

การจดัการขยะ
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วตัถปุระสงค ์และเคร ือ่งมอื

ปัญหาส าคญั:

บรเิวณไหนในประเทศไทย ทีม่สีถานการณข์ยะ

ร ัว่ไหลรนุแรงทีส่ดุ?

การเกิดขยะ (ตนั)

อตัราการจดัเก็บขยะ (%)

ดชันีการจดัเก็บขยะท่ีไมเ่หมาะสม (%)

2) … และใช้ข้อมูลทำง
ภูมิศำสตร์ อุทกศำสตร์ และ
ประชำกรศำสตร์

3) … ท ำให้สำมำรถค ำนวณ
แผนที่กำรร่ัวไหล และก ำหนด
hotspot ในระดับภูมิภำค

การร่ัวของขยะพลาสตกิ (ตนั)

1) ภำพทับซ้อนของข้อมูลต่ำงๆ ใน
ระดับเมือง อ ำเภอ ต ำบล และกำร
สร้ำงโมเดลต้นแบบ
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การเกดิขยะ:
แผนที ่และการแสดงขอ้มูล

33

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

• มีการเกิดขยะพลาสติกอย่างหนาแน่นในบริเวณ กรุงเทพฯ ชลบรีุ ระยอง 
เชียงใหม่ และภเูก็ต ซึง่เป็นบริเวณท่ีมีจ านวนประชากรหนาแน่นกว่า
บริเวณอ่ืนๆ

• ทกุพืน้ท่ีท่ีมีการเกิดขยะในระดบัสงูสดุ เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้บริเวณชายฝ่ัง 
หรือแม่น า้ ซึง่สนบัสนนุให้เกิดร่ัวไหลของขยะ

กำรปลดล๊อคข้อจ ำกัด

ข้อจ ำกัด

ข้อมลูประเมินการเกิดขยะท่ีแสดงในแผนท่ีอ้างอิงตามจ านวนประชากร 
โดยมิได้ค านงึถงึสถานท่ีตัง้ของภาคอตุสาหกรรม สถานประกอบการเฉพาะ
ตา่งๆ (เช่น โรงแรม) และแหลง่ท่องเท่ียว

ควรท าการศกึษาเชิงลกึในพืน้ท่ีท่ีมีการเกิดขยะสงูท่ีสดุ เช่น สถานท่ี
ท่องเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตอ่
แหลง่ท่ีมาของขยะ

รายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ภาคผนวก
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การจดัเกบ็ขยะ:
แผนที ่และการแสดงขอ้มูล

34

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

ในประเทศไทย มีอตัราการจดัเก็บขยะอยู่ท่ี 46 – 91 % โดย
จงัหวดัท่ีมีอตัราการจดัเก็บสงูสดุคือ กรุงเทพฯ สระบรีุ และ นนทบรีุ 
และจงัหวดัท่ีมีอตัราการจดัเก็บขยะต ่าสดุ ได้แก่ บรีุรัมย์ ศรีสะเกษ 
และสริุนทร์  ขยะท่ีจดัเก็บนัน้ จะถกูน าไปรีไซเคิล รวมทัง้มีการน าไป
ทิง้อย่างเหมาะสม และไมเ่หมาะสม

• การจดัเก็บขยะมีอตัราสงูกวา่ 46% ในทกุจงัหวดั โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 70%

• กรุงเทพฯมีอตัราการจดัเก็บขยะ 91%

รายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ภาคผนวก

บทเรียน
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ดชันีการจดัเกบ็ขยะทีไ่ม่เหมาะสม(MWI):
แผนที ่และการแสดงขอ้มูล

35

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

• กรุงเทพฯ มีคา่ดชันีการจดัการขยะที่ไมเ่หมาะสม (MWI) ต ่าสดุ (12%)

• คา่เฉลีย่ดชันีการจดัการขยะที่ไมเ่หมาะสม (MWI) ในประเทศไทย คือ 59%

• ในกรุงเทพฯ การจดัการขยะท่ีไมเ่หมาะสม สว่นใหญ่เกิดจาก ขยะท่ี
ไมไ่ด้รับการจดัเก็บ   96% ของขยะท่ีจดัเก็บมีการจดัการที่
เหมาะสม และถกูสง่ไปท าการรีไซเคิล 

• ในบางพืน้ท่ี เช่น ชลบรีุ ถงึแม้วา่จะมีอตัราการ MWI และการ
จดัการขยะสงู แตข่ยะท่ีจดัเก็บมกัถกูน าไปทิง้ในสถานท่ีทิง้ขยะ หรือ
แหลง่ฝังกลบท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ ซึง่นบัวา่เป็นการจดัการขยะท่ีไม่
เหมาะสม

บทเรียน

รายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ภาคผนวก
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การร ัว่ไหลในระดบัภูมภิาค:
แผนที ่และการแสดงขอ้มูล

36

ปัจจยัตา่งๆท่ีสง่ผลให้เกิดการร่ัวไหลของขยะในประเทศไทย :

• บริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่น และมีการสร้างขยะจ านวนมาก มกัอยู่ใกล้
เส้นทางน า้ หรือชายฝ่ัง  ประเทศไทยมีแมน่ า้และชายฝ่ังจ านวนมาก (ใน
ทกุๆรัศมี 70 กิโลเมตร จะพบแมน่ า้ หรือชายฝ่ังอย่างน้อยหนึง่แห่ง) ท า
ให้ขยะมีโอกาสตกลงสูเ่ส้นทางน า้ และไหลลงสูท่ะเล

• มีขยะจ านวนมากท่ีไมไ่ด้รับการจดัการที่เหมาะสม เน่ืองจากอตัราการ
จดัเก็บขยะท่ีต ่า และ/หรือ การทิง้ขยะในสถานท่ีทิง้ขยะและแหลง่ฝังกลบ
ท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ 

• ปริมาณน า้ทิง้จากผิวดินที่มีมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเดือน
กนัยายน-ตลุาคม ท าให้เกิดการร่ัวไหลของขยะ  96 เปอร์เซน็ต์ของพืน้ท่ี
ในประเทศไทย ถกูจดัให้อยู่ในกลุม่ท่ีมีปริมาณน า้ทิง้จากผิวดินในระดบั
เฉลี่ย และมากกวา่ระดบัเฉลี่ย

ขอ้ส าคญัหลกัๆ

• ปริมาณการร่ัวไหลของขยะที่เกิดจากการจดัการที่ไมเ่หมาะสม : 321,853 ตนั /ปี

• ปริมาณการร่ัวไหลของขยะที่เกิดจากการสญูหาย หรือการจดัการอปุกรณ์จบัปลาที่ไม่
เหมาะสม : 225 ตนั /ปี

บทเรียน

รายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ภาคผนวก
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E HOTSPOT
การจดัการขยะ

37
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โพลเิมอร ์

Hotspots

การใชง้าน

Hotspots

ภูมภิาค

Hotspots

ภาคส่วน

Hotspots

การจดัการขยะ
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ขอ้ส าคญัหลกัๆ

WASTE MANAGEMENT HOTSPOTS

38
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• ในปี พ.ศ. 2561  มกีารน าเขา้

พลาสตกิจ านวนมากเกนิกวา่

ความสามารถในการรไีซเคลิ

ภายในประเทศ

• พลาสตกิคดิเป็น 20 - 30% ของการ

เกดิขยะทัง้หมด

• ปรมิาณการเกดิพลาสตกิเฉลีย่ตอ่หวั

ประชากร ในประเทศไทย (66 กโิลกรมั

/ปี ) สงูกวา่คา่เฉลีย่ทั่วโลก* (29 

กโิลกรมั /ปี )

• ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งนอกระบบ มี

บทบาทส าคญัในการจดัเก็บและ แยก

ขยะเพือ่น าไปสูก่ารรไีซเคลิ

• เตาเผาขยะ และการฝ่ังกลบทีถ่กู

สขุลกัษณะสามารถจดัการขยะไดเ้พยีง 

1 ใน 3 สว่น ของขยะทีเ่กดิขึน้

ภายในประเทศ 

• มกีารใชว้ธิเีผาขยะในทีโ่ลง่ อยา่ง

แพรห่ลายในพืน้ทีช่นบท

• น า้ท่วมเกดิขีน้บ่อยในประเทศไทย และ

สง่ผลตอ่การร ัว่ไหลของขยะอยา่งมี

นัยส าคญั

สง่ผลลบ ตอ่การร ัว่ไหล

สง่ผลลบ

ไม่มกีารประเมนิ

สง่ผลบวก

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ และขอ้มูล

อา้งองิทีเ่คร ือ่งมอื หมายเลข 4.1 

* คา่เฉลี่ยการเกิดขยะพลาสติกตอ่หวัประชากร ค านวณจาก What a Waste 2.0 database (Kaza et al., 2018)
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HOTSPOTทีเ่ปิดใชไ้ด ้2.3
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HOTSPOTทีเ่ปิดใชไ้ด ้

[ # ] [ H O T S P O T ที่ เ ปิ ด ใ ช้ ไ ด้ ] [     /    ]

1 ประเทศไทยมีการสร้างขยะจ านวนมาก (  2 เทา่ของคา่เฉลี่ยระดบัโลก) ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจากการร่ัวไหลของพลาสติกออกจากระบบ

2 วิธีการฝังกลบอยา่งถกูสขุลกัษณะ และการเผ่า สามารถใช้จดัการกบัขยะพลาสติกได้เพียง 1 ใน 3 ของขยะที่เกิดขึน้  สง่ผลให้เกิดการร่ัวไหลของขยะพลาสตกิได้งา่ยขึน้

3 การร่ัวไหลของขยะพลาสติกในประเทศไทย เกิดจากการเผ่าขยะในที่โลง่อยา่งแผห่ลาย โดยเฉพาะบริเวณนอกพืน้ทีช่มุชนเมือง สง่ผลให้มีปริมาณขยะพลาสติกสามารถที่เข้าสูก่ระบวนการริไซเคิลน้อยลง

4 การร่ัวไหลของโพลิเมอร์ LDPE ในประเทศไทย เกิดขึน้เน่ืองมีการใช้  LDPE เป็นโพลิเมอร์หลกัในการผลิตบรรจภุณัฑ์ ซึง่เป็นโพลิเมอร์ชนิดนีไ้มส่ามารถน ามารีไซเคิลได้

5 การร่ัวไหลของถงุพลาสตกิในประเทศไทย เกิดขึน้เน่ืองจากเป็นวสัดพุลาสติกที่มีการใช้อยา่งมากที่สดุในประเทศ แตไ่มไ่ด้รับการจดัเก็บจากภาคสว่นนอกระบบเพ่ือน าไปสูก่ารรีไซเคิล เน่ืองจากมีมลูคา่ต ่า

6 การขาดการแยกขยะ ณ แหลง่เกิดขยะ ท าให้ลดโอกาสที่จะจดัเก็บพลาสติกเหลา่นัน้ไปรีไซเคิล สง่ผลให้เกิดการร่ัวไหลของขยะพลาสติกในประเทศไทย

7 การร่ัวไหลของขยะพลาสติกในประเทศไทยเน่ืองจากการเกิดน า้ทว่มบอ่ย  ปริมาณการระบายน า้สงู (โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในชว่งมรสมุ) และการอยูใ่กล้ทางน า้

8 การน าเข้าขยะในประเทศไทยมีมากเกินกวา่ความสามารถในการรีไซเคิลภายในประเทศ ท าให้เกิดการน าขยะเหลา่นัน้ไปทิง้ในสถานที่ทิง้ขยะ หรือแหลง่ฝังกลบ สง่ผลให้มีปริมาณพลาสติกร่ัวไหลออกจากระบบเพ่ิมขึน้

9 พลาสติกบรรจภุณัฑ์เกิดการร่ัวไหลเน่ืองจากมีการอปุโภค การทิง้ และปลอ่ยออก ในอตัราสงู

10 การร่ัวไหลของโพลิเอสเตอร์ลงสูเ่ส้นทางน า้ เน่ืองจากการใช้โพลิเอสเตอร์อยา่งมากในอตุสาหกรรมสิ่งทอ และไมไ่ด้รับการจดัการที่ไมถ่กูต้องเม่ือกลายเป็นขยะ

11 การร่ัวของ HDPE ในประเทศไทย เกิดเน่ืองจากการน ามาใช้ในบรรจภุณัฑ์ที่มีอตัราสงูในการทิง้ และกลายเป็นขยะ

12 ถงุพลาสติกบรรจอุาหารร่ัวไหลลงสูเ่ส้นทางน า้ เน่ืองจากปริมาณอปุโภคสงู อตัราการทิง้สงู และไมมี่การน ามารีไซเคิล

13 ประเทศไทย เกิดการร่ัวของพลาสติก เน่ืองจากขาดสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ส าหรับจดัเก็บ และคดัแยกขยะ

14 การขาดสิ่งจงูใจในทางเศรษฐกิจของการเก็บขยะพลาสติก การรีไซเคิล ท าให้มีอตัราการรีไซเคิลที่ต ่า (10%)

โดยทัว่ไป (หมายรวมถึง พลาสติกทกุชนิด และจากทกุภมิูภาค) เฉพาะประเภท (หมายรวมถึง พลาสติกเฉพาะประเภท และจากทกุภมิูภาค)
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การปรบัปรุงการปฎบิตังิาน3
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การชว่ยเหลอื3.1
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การชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นเบือ้งตน้

[ ระดบัการช่วยเหลือ ] [  ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ท่ี จ า เ ป็ น ] [ รหสั]

การผลิตอยา่งยัง่ยืน
ลดการน าเข้าและสง่ออกขยะพลาสติก I32

หลกีเลีย่งการสร้าง และการน าเข้าวสัดทุี่ท าจากพลาสติก เพื่อสนบัสนนุให้เกิดการรีไซเคิลภายในประเทศ I29

การบริโภค และรูปแบบการใช้ชีวิตอยา่งยัง่ยืน
ลดอปุสงค์ในการสงัเคราะห์เส้นใยพลาสติกใหม ่และท าการรีไซเคิลเส้นใยสิง่ทอให้เป็นวตัถดุิบตัง้ต้น I18

ลดปริมาณความต้องการพลาสติก และการใช้พลาสติก หรือการใช้เพียงครัง้เดียวแล้วทิง้ โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิง้ I19

ระบบการจดัเก็บขยะ

ก าหนดการจดัเก็บของเสยีให้บอ่ยขึน้เมื่อเกิดฝนตก I45

น าการคดัแยกพลาสติกเข้าสูร่ะบบธุรกิจให้มากขึน้ I50

ต้องท าให้แนใ่นวา่ ขยะพลาสติกมีราคามากพอที่จะรองรับคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บ (ส าหรับโพลเิมอร์ชนิดตา่งๆ) I59

โครงสร้างขนาดใหญ่ด้านการจดัการขยะ

เพิ่มประสทิธิภาพในการทิง้ขยะอยา่งเหมาะสม (ใช้วิธีการฝังกลบอยา่งถกูสขุลกัษณะ เมื่อไมส่ามารถใช้วิธีอื่นได้) I71

ลดปริมาณการ่ัวไหลของขยะในแหลง่ทิง้ขยะ หรือสถานท่ีฝังกลบขยะที่ไมถ่กูสขุลกัษณะ (จากลม และน า้ทว่ม) I75

เพิ่มจ านวนถงัขยะในพืน้ท่ีชนบทให้มากขึน้ I81

เพิ่มจ านวนถงัขยะให้มากขึน้ในปริเวณที่มีแนวโน้มการร่ัวไหลของขยะพลาสติกออกนอกระบบ I83

การรีไซเคลิพลาสตกิ เพิ่มประสทิธิภาพในการรีไซเคิลส าหรับขยะพลาสติกในประเทศ (โพลเิมอร์ทกุชนิด) I03
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เคร ือ่งมอื3.2



45

ตีพิมพ์ ตลุาคม พ.ศ. 2563
จากข้อมลูด าเนินการปี พ.ศ. 2561

รายงานประเทศไทย

ภาครีว่มด าเนินโครการ

ภายใตก้ารสนับสนุนจาก ส านักงานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ แห่งสวเีดน 

(the Swedish International Development Cooperation Agency)


