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         สวัสดีทานผูอานที่เคารพ

      “ขยะ ขยะ ขยะ ใครๆ ก็ (เคย) รังเกียจ ขยะ” 

 คําวา ขยะ นั้นแปลงายๆ วาของเสีย หรื่อสิ่งที่ใชประโยชนไมได ยิ่งถาเติมคําวา แขยง ไปขาง

หลังเปน ขยะแขยง ก็จะยิ่งเปนคําคุณศัพทที่ไมพึงประสงค อยางไรก็ตาม มนุษยเรานี่เอง ที่เปนนักผลิต

ขยะตัวยงของโลก และเปนสิ่งมีชีวิตที่ชอบสรางสภาพแวดลอมที่นาขยะแขยงในสายตาประชากรสัตว

ชนิดอื่น ในอดีตหลายประเทศทั้งที่พัฒนาแลวในวันนี้ และประเทศที่กําลังพัฒนาตอไปในวันหนา ก็ผาน

ปรากฏการณขยะทวมบานทวมเมืองมากันเกือบทั้งสิ้น  ในหนาประวัติศาสตร แทบไมเคยมีชาติไหนเลย

ก็วาได  ที่เคยไมประสบปญหากับการจัดการขยะ 

 จากปญหาขยะที่หลากหลาย ทั้งที่มีพิษ มีเชื้อโรค มีสารปนเปอน ที่ทําใหเกิดความเจ็บปวย ได

บีบใหสังคมของประเทศที่มี 3 ส แรก ไดแก สพรึง  สติ และสตางค  (สพรึงประหวั่นเกิดความกลัวปญหา

ที่เผชิญจากขยะ ใชสติปญญาหาแนวทางแกไขปญหา และมีสตางคงบประมาณจัดการ) ดําเนินแกไขได

รวดเร็ว และเปนระบบกวาประเทศอื่น ดังกรณีเชน ญี่ปุน  ประเทศตนแบบกิจกรรม  5 ส คือ สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย ไดเริ่มแนวทางการจัดการขยะในสังคมที่คอนขางแออัดมา

ยาวนาน ตามมาดวย การจัดการแนวฝรั่ง 3 Rs ไดแก reduce reuse และ recycle รวมทั้งมี Rs ตํารับ

อื่น เชน 5 Rs 7 Rs กันก็วาไป  ที่เปนแนวทางที่ผสมผสานวิทยาการ และเทคโนโลยี จนเกิดการจัดการ

ปญหาขยะที่มีประสิทธิภาพในปจจุบัน ที่เขาสูยุคแหงนวัตกรรม ที่คําวา ขยะไมไดมีความนารังเกียจ 

หรือปญหาเสียทั้งหมด หากเรามีเทคโนโลยีและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ คําใหมๆ เชน waste 

- to - energy หรือ zero waste consumption เหลานี้ ลวนมีความหมายที่บงบอกการนําเทคโนโลยี

มาจัดการปญหาขยะ 

 ในฉบับนี้ จึงเปนฉบับที่นาสนใจ และเปนฉบับที่หากปริ้นตออกมาอานแลว อานเสร็จอยาเพิ่ง

เขวี้ยงลงถังขยะ เพราะมีสาระอะไรที่นาสนใจที่อานไดซําแลวซําอีก อยางประทับใจ เพราะเปนเรื่องใกล

ตัว ที่เราตองอยูกับมัน และชวยกันดูแลโลกใบนี้ ใหสะอาดนาอยู ยั้งยืนยง คงกะพัน ยาวนานสืบไป

ทีมบรรณาธิการ

สํานักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

         สวัสดีทานผูอานที่เคารพ

      “ขยะ ขยะ ขยะ ใครๆ ก็ (เคย) รังเกียจ ขยะ” 
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 ในชวงป 2565 นี้ ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่รอนแรง และวิกฤตภัยธรรมชาติที่ทําใหผูคนเริ่ม

ตระหนัก คงไมพนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เริ่มเห็นผลกระทบตอผูคน สัตว และ

สิ่งแวดลอมอยางชัดเจน นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแลวนั้น ปญหาใหญและ

สะสมมาเปนเวลา ที่เริ่มสอแววจะกลายเปนอีกหนึ่งปญหาใหญทางดานสิ่งแวดลอม นั่นก็คือ ปญหาขยะ

หรือของเสีย ที่เปนภัยคุกคามทั้งตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

 การตระหนักในประเด็นการปกปองส่ิงแวดลอม การสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินการ

และความมุงมั่นเพื่อปกปองโลกของเรา สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังการสนับสนุนเงินทุน 

การกําหนดนโยบายทางการเมือง การรณรงคผานศิลปะตางๆ หรือการแยกขยะ/การประหยัดพลังงาน

ที่บานของเราเอง ดังนั้น ไมสําคัญวาเราเปนใคร อยูที่ไหน ก็สามารถสรางความแตกตางดวยการทํางาน

รวมกันเพื่อปกปองโลก 

 ความตองการที่จะใหความรูแกผูคนเก่ียวกับการอนุรักษ ความตองการในการตอตาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน กอใหเกิดการรวมดวยชวยกันเพื่อปกปองโลก จาก

ความพยายามระดับรากหญา Earth Day จึงเกิดขึ้น จนกลายเปนความรวมมือระดับโลก
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 ราว 50 ปกอน ชาวอเมริกันมีการปลอยกาซตะกั่ว (leaded gas) จํานวนมากจากเครื่องยนต

ที่ไมมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมปลอยควันและกากตะกอน ซึ่งในชวงเวลานั้น มลพิษทางอากาศกลับ

กลายเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนกลิ่นแหงความเจริญรุงเรือง 

           วันคุมครองโลกตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกป เปน

วันครบรอบการกําเนิดของการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม

และสรางความตระหนักในความสําคัญของความยั่งยืนของ

ระบบนิเวศในระยะยาว

 นาย  Gaylord Nelson วุฒิสมาชิกจากรัฐ Wisconsin มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่

เสื่อมโทรมในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานาน ในเดือนมกราคม 2512 นาย Nelson และ

อีกหลายคนไดตระหนักถึงความหายนะนํามันที่รั่วไหลครั้งใหญในเมือง Santa Barbara รัฐ California 

นาย Nelson ตองการรวมพลังจิตสํานึกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและทางนํา รวมถึง ประกาศ

แนวคิดตอสื่อระดับชาติ และชักชวนใหนาย Pete McCloskey สมาชิกสภาคองเกรสฝายรีพับลิกันที่มี

แนวคิดอนุรักษนิยมใหทําหนาที่เปนประธานรวม และคัดเลือกนาย Denis Hayes นักเคลื่อนไหวรุน

เยาวเขารวม โดยเลือกวันที่ 22 เมษายน ซึ่งเปนวันระหวางชวงปดเทอมฤดูใบไมผลิและการสอบปลาย

ภาค เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของนักเรียนใหมากที่สุด กิจกรรมไดขยายเปนวงกวางและมีการเขารวมของ

องคกร กลุมศาสนา และกลุมอื่นๆ อีกมากมาย และเปลี่ยนชื่อเปน Earth Day ซึ่งจุดประกายความ

สนใจของสื่อระดับประเทศในทันที Earth Day เปนแรงบันดาลใจใหชาวอเมริกัน 20 ลานคน ซึ่งคิดเปน

สัดสวนราว 10% ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ ในชวงเวลานั้น ไดรวมแสดงการตอตานตอผลกระทบ

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทิ้งมรดกตกทอดที่รายแรงตอสุขภาพของคนเรา

The First Earth day

Earth day
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วันครบรอบการกําเนิดของการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม

และสรางความตระหนักในความสําคัญของความยั่งยืนของ
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Earth day

-Because a green future is a prosperous future.-
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 1 ปจากจุดเริ่มตน Earth Day ไดบรรลุแนวทางการเมือง นําไปสูการกอตั้งสํานักงานคุมครอง

สิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา หรือ United States Environmental Protection Agency (EPA) และ

การผานกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึง พระราชบัญญัติ National Environmental Education Act, 

Occupational Safety and Health Act, และ Clean Air Act และกฎหมายและพระราชบัญญัติอื่นๆ

 ในป 2535 กลุมผูนําดานสิ่งแวดลอมไดติดตอนาย Hayes เพื่อจัดแคมเปญใหญอีกครั้ง ซึ่ง

ในคราวนี้ ไดระดมคนถึง 200 ลานคนใน 141 ประเทศ เพื่อยกประเด็นดานสิ่งแวดลอมขึ้นสูเวทีโลก 

Earth Day ในปนี้ ไดสงเสริมการรีไซเคิลทั่วโลก และชวยปูทางสําหรับการประชุมสุดยอดโลกของ

สหประชาชาติในป 2537 ในเมือง Rio de Janeiro บราซิล

ที่มา: https://www.earthday.org

 สําหรับ Earth Day ในวันนี้ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยมีผูคนมากกวาหนึ่ง

พันลานคนเขารวมผลักดันการเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม และผลักดัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับโลก ระดับ

ชาติ และระดับทองถิ่นในทุกป ซึ่งการตอสูเพื่อ

ส่ิงแวดลอมที่สะอาดยังคงดําเนินตอไปดวย

ความเร งด วน เ น่ืองจากความหายนะของ

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ มี

ความชัดเจนมากขึ้น ทุกคนจําเปนตองรวม

มือและรวมลงทุนรักษโลกของเราดวยกัน 

 ก�าวขึ้นสู�เวทีโลก

Because a green future is a prosperous future

 สําหรับ Earth Day ในวันนี้ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยมีผูคนมากกวาหนึ่ง

พันลานคนเขารวมผลักดันการเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม และผลักดัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับโลก ระดับ

ชาติ และระดับทองถิ่นในทุกป ซึ่งการตอสูเพื่อ

ส่ิงแวดลอมที่สะอาดยังคงดําเนินตอไปดวย

ความเร งด วน เ น่ืองจากความหายนะของ

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ มี

ความชัดเจนมากขึ้น ทุกคนจําเปนตองรวม

มือและรวมลงทุนรักษโลกของเราดวยกัน 

Because a greengreen future is a prosperousprosperous future8
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  ขยะ/ของเสียที่ไมเปนอันตราย หรือขยะมูลฝอย คือ ของเสียทั้งหมดที่ไมไดจัดวา

เปนอันตราย เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะและกระปองเครื่องดื่ม ขยะอินทรีย ฯลฯ สวนใหญมี

กฎระเบียบควบคุมในระดับภูมิภาค ทองถิ่น หรือเทศบาล ถึงแมวาจะขยะเหลานี้ จะไมเปนอันตราย แต

สามารถสงผลกระทบรายแรงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพหากปลอยทิ้งไวโดยไมไดรับการดูแล ในสวน

ของขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลได ยังคงเปนหนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญใน

การจัดการของเสีย

สามารถสงผลกระทบรายแรงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพหากปลอยทิ้งไวโดยไมไดรับการดูแล ในสวน

ของขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลได ยังคงเปนหนึ่งในความทาทายที่ยิ่งใหญใน

การจัดการของเสีย

ขยะและของเสีย

 ขยะ/ของเสีย คือ ผลิตภัณฑหรือสารที่ไมเหมาะสมกับการใชงานตามวัตถุประสงคอีกตอไป ใน

ขณะที่ของเสียในระบบนิเวศตามธรรมชาติ เชน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด และอินทรียวัตถุที่ตาย

แลว จะถูกใชเปนอาหารหรือสารตั้งตน แตของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยมักจะมีความยืดหยุนสูง

และใชเวลานานในการยอยสลาย 

 การเติบโตของประชากรอยางรวดเร็วและการขยายตัวของเมือง กอใหเกิดการสรางขยะ

เพิ่มมากขึ้น จนปจจุบันกลายเปนระดับโลก ปริมาณขยะและของเสียจํานวนมากที่ผลิตขึ้นทุกป เปน

ความทาทายในวงกวางที่สงผลตอการดํารงชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดลอม และความเจริญรุงเรือง

 ขยะสามารถจําแนกไดตามแหลงที่มา สาร คุณสมบัติที่เปนอันตราย การจัดการหรือสวนผสม 

ซึ่งหลักๆ แลว ขยะ/ของเสียสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขยะ/ของเสียที่ไมเปนอันตรายหรือ

ขยะมูลฝอย และขยะ/ของเสียอันตราย โดยของเสียอันตรายมักจะถูกควบคุมในระดับชาติ สวนของเสีย

ที่ไมเปนอันตรายนั้นถูกควบคุมโดยระดับภูมิภาคหรือระดับทองถิ่น 
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  ขยะ/ของเสียอันตราย คือ ขยะ/ของเสียที่ไดรับการระบุวาอาจกอให

เกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนเรา ดังนั้นจึงตองการการบําบัดและ

การจัดการที่เปนพิเศษ มีการกําหนดลักษณะทางเคมีและกายภาพ กระบวนการ

จัดเก็บและรีไซเคิลที่แนชัด ความไวไฟ การกัดกรอน ความเปนพิษ และ

การระเบิด โดยที่ของเสียที่เปนของเหลว กาซ และผงจะตองไดรับการดูแล

เปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจาย โดยทั่วไปจะมีการรวบรวมและจัดการ

แยกกันเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหสัมผัสกับของเสียที่ไมเปนอันตราย โดยวิธีการ

บําบัดของเสียอันตรายที่เปนไปได มีทั้งการบําบัดดวยสารเคมี การเผา

หรือการบําบัดที่อุณหภูมิสูง การจัดเก็บอยางปลอดภัย การนํากลับมาใช

ใหม และการรีไซเคิล

 ขยะ/ ของเสียอันตรายชนิดพิเศษ ไดแก

 -ขยะอิเล็กทรอนิกส (E-waste) เปนขยะจําพวกอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่หมดอายุ

การใชงาน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท และเครื่องใชไฟฟาในบาน ขยะอิเล็กทรอนิกสจัดวาเปนอันตราย 

ถึงแมวา บางสวนสามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลได เนื่องจากมีสวนประกอบที่เปนพิษ เชน ตะกั่ว 

Polychlorinated biphenyl (PCB) และโลหะตางๆ

 -กากกัมมันตภาพรังสี ประกอบดวยวัสดุกัมมันตภาพรังสีที่เปนผลมาจากกิจกรรมมากมาย รวม

ถึงเวชศาสตรนิวเคลียร การวิจัยนิวเคลียร การผลิตพลังงานนิวเคลียร การขุดแรหายาก และการนําอาวุธ

นิวเคลียรมาแปรรูปใหม  ซึ่งการจัดการกากกัมมันตภาพรังสีมีความแตกตางจากของเสียอื่นๆ  

ที่มา: https://sisu.ut.ee/waste/book/11-defi nition-and-classifi cation-waste

 -ของเสียทางการแพทยที่มาจากระบบการรักษาพยาบาลทั้งของคนและสัตว มักประกอบดวย

ยา สารเคมี ยา ผาพันแผล อุปกรณทางการแพทยที่ใชแลว ของเหลวจากรางกาย เปนตน ของเสีย

ทางการแพทยอาจจะเปนสารที่เปนพิษ หรือมีกัมมันตภาพรังสี หรือมีแบคทีเรียและจุลินทรียที่เปน

อันตราย หรือที่ดื้อตอยา สามารถกอใหเกิดการติดเชื้อได
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 การจัดการขยะที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากชวยลดการปนเปอนในสิ่ง

แวดลอม ทั้งจากพิษของสารอนินทรีย และการยอยสลายทางชีวภาพที่มีอยูในของเสียเอง การจัด

การขยะ หากอธิบายใหงายที่สุดก็คือ กระบวนการที่รวบรวม การขนสง และการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล 

และของเสียอื่นๆ ซึ่งกระบวนการจัดการขยะ ยังรวมถึงการบําบัดของเสียที่เปนของแข็งและของเหลว 

การรีไซเคิลสิ่งของที่ไมไดจัดอยูในประเภทขยะ  

 โลกสรางขยะมูลฝอยในชุมชนราว 2.01 พันลานตันตอป โดยอยางนอย 33% ของขยะเหลา

นั้น ไมไดรับการจัดการในลักษณะที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ของเสียที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉลี่ย 0.74 

กิโลกรัม/คน/วัน (มีชวงกวางตั้งแต 0.11 ถึง 4.54 กิโลกรัม) ซึ่งภายในป 2593 (ค.ศ. 2050) คาดวาขยะ

ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเปน 3.4 พันลานตัน ซึ่งมากกวาการเติบโตของประชากรในชวงเวลาเดียวกันถึงสองเทา 

 วิธีการกําจัดขยะแบบตางๆ

  ฝงกลบ เปนวิธีการกําจัดขยะที่นิยมใช มักพบในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเปนการฝงของ

เสียในดิน โดยมีกระบวนการที่กําจัดกลิ่นและของเสียที่เปนอันตรายกอนที่จะฝงลงดิน แตทั้งนี้ ปจจุบัน

วิธีการนี้มีการใชนอยลง เนื่องจากพื้นที่ไมเพียงพอ และการเกิดกาซมีเทนและกาซอื่นๆ ซึ่งกอใหเกิด

การปนเปอนและปญหามลพิษทางอากาศและทางนํา ที่สงผลกระทบทั้งคนและสัตว

  การเผา เปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยดวยการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งขอดีของการกําจัด

ขยะดวยวิธีการนี้ คือ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดถึง 20% -  30% และลดพื้นที่ที่ใชในการฝงกลบ 

เปนที่นิยมในประเทศที่ไมมีพื้นที่ฝงกลบ เชน สหรัฐฯ และญี่ปุน

การจัดการขยะ

11



ที่มา:

-https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:tex-

t=The%20world%20generates%202.01%20billion,from%200.11%20to%204.54%20kilograms.

-https://www.conserve-energy-future.com/waste-management-and-waste-disposal-methods.php       

  ปุยหมัก กระบวนการยอยสลายทางชีวภาพที่งายและเปนธรรมชาติ ซึ่งนําของเสีย

อินทรีย เชน ซากพืชและของเสียทางการเกษตรและในครัวเรือน เปลี่ยนใหกลายเปนสารอาหารที่ดีเยี่ยม

ใหแกพืช และเปนหนึ่งในวิธีการกําจัดของเสียที่ดีที่สุด แตทั้งนี้ขอเสียคือ กระบวนการยอยของจุลินทรีย

เกิดขึ้นอยางชาๆ ทําใหใชเวลา และใชพื้นที่คอนขางมาก 

  พลาสมากาซซิฟเคชั่น (Plasma gasifi cation) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการของ

เสีย เปนการใชพลาสมา ที่เปนกาซที่มีประจุไฟฟาหรือไอออไนซสูง ทําใหขยะ/ของเสียแตกตัวเปนกาซ

ที่ความรอนสูงถึง 6,982°C หรือ 12,600°F  ในระบบปด การจัดการขยะและของเสียในรูปแบบนี้ ให

พลังงานหมุนเวียนและประโยชนอื่นๆ ที่นาอัศจรรยเปนเทคโนโลยีที่นําไปสูพลังงานสะอาด 

  การนํากลับมาใชใหมและการรีไซเคิล โดยการนํากลับมาใชใหมเปนกระบวนการนํา

สิ่งของที่ถูกทิ้ง กลับมาใหประโยชน โดยการแปรรูป การนํากลับมาใชใหม หรือแปลงเปนพลังงานในรูป

ของความรอน ไฟฟา หรือเชื้อเพลิงที่สามารถใชงานได สวนการรีไซเคิลเปนกระบวนการเปลี่ยนของเสีย

ใหเปนผลิตภัณฑใหม เพื่อลดการใชพลังงานและการใชวัตถุดิบใหม โดยแนวคิดเบื้องหลังการรีไซเคิล คือ 

การลดการใชพลังงาน ลดปริมาณของหลุมฝงกลบ ลดมลภาวะทางอากาศและทางนํา ลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวใชในอนาคต
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แนวทางการแก้ปัญหาขยะในปัจจุบัน

 Zero waste ไมเปนเพียงแนวคิดในการจัดการกับของเสียหมดอายุการใช หรือ ณ จุดสุดทายของ

ขยะ แต Zero waste ขยายความไปไกลครอบคลุมทั้งวงจรของผลิตภัณฑหรือวัสดุ ตั้งแตการไดมา การ

ผลิต การบริโภค และการไมมีขยะสงไปยังหลุมฝงกลบ เตาเผาขยะ หรือมหาสมุทร  

Reduce:  การลดปริมาณขยะ แนวคิดลดการใช เลี่ยงการทิ้ง

ผลิตภัณฑหรือการใชผลิตภัณฑภายในวงจรใหนานที่สุด รวมถึงการลด

การใชวัสดุที่เปนพิษ กําจัดตัวเลือกผลิตภัณฑแบบใชแลวทิ้งและเปลี่ยน

ไปใชตัวเลือกที่ใชซําไดแทน

 Reuse: การนํากลับมาใชใหม บํารุงรักษา ซอมแซม การใช

วัสดุและผลิตภัณฑที่ดีที่สุด โดยการนํากลับมาใชใหมใหไดมากที่สุด ทั้งการใชซํา การถอดแยกชิ้นสวนมา

ใชซําเพื่อผลิตผลิตภัณฑใหม หรือนําผลิตภัณฑที่ไมสามารถซอมแซมกลับมาใชซําไดในรูปแบบใหมและทาง

เลือก เปนเปาหมายที่ครอบคลุมทั้งในระดับการผลิตและผูบริโภค

3Rs – หลักของ Zero Waste

ที่มา: https://www.zerowaste.com/blog/what-is-the-zero-waste-hierarchy/

ผลิต การบริโภค และการไมมีขยะสงไปยังหลุมฝงกลบ เตาเผาขยะ หรือมหาสมุทร  

educe:  การลดปริมาณขยะ แนวคิดลดการใช เลี่ยงการทิ้ง

ผลิตภัณฑหรือการใชผลิตภัณฑภายในวงจรใหนานที่สุด รวมถึงการลด

วัสดุและผลิตภัณฑที่ดีที่สุด โดยการนํากลับมาใชใหมใหไดมากที่สุด ทั้งการใชซํา การถอดแยกชิ้นสวนมา

 หลายชุมชนทั่วสหรัฐฯ และทั่วโลกกําลังดําเนินการเพื่อใหมี

ขยะเปนศูนย หรือ Zero waste ซึ่งมีการใหคําจํากัดความที่หลาก

หลาย โดย Zero Waste International Alliance (ZWIA) ไดให

ความหมาย Zero waste วา เปนการอนุรักษธรรมชาติจากแหลง

ตางๆ ทั้งหมด จากการผลิต การบริโภค การใชซํา การนําผลิตภัณฑ

กลับมาใช บรรจุภัณฑ และการใชวัสดุ โดยปราศจากการเผาไหมและไมมี

การปลอยลงสูพื้นดิน นํา หรืออากาศที่คุกคามสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของคนเรา 

Recycle: การรีไซเคิลมีบทบาทสําคัญในการจัดการกับของเสียอยางมีประสิทธิภาพตามหลักลําดั

บความสําคัญของ Zero Waste การรีไซเคิลเปนการเปลี่ยนของเสีย หรือของที่ไมสามารถใชประโยชนได 

กลับมาเปนสิ่งที่มีประโยชน เรียกไดวาเปนไอเดียที่ดีเยี่ยมในการการจัดการขยะ แตทั้งนี้ การรีไซเคิลยังไมมี

ประสิทธิภาพอยางเพียงพอ เนื่องจากวัสดุและผลิตภัณฑตางๆ ที่มีการใชงานในปจจุบันมีความหลากหลาย

อยางมากมาย นอกจากนี้ การรีไซเคิลในที่นี้ยังรวมถึง การหมักทําปุย/ขยะยอยสลาย โดยนําอินทรียที่เปน

ของเสีย เชน เศษผัก แลวเปลี่ยนใหเปนปุยหมักที่อุดมดวยสารอาหาร กระบวนการทางธรรมชาติทําใหของ

เสียใหเปนสิ่งที่มีคา ชวยใหทรัพยากรใชงานไดอยางไมสิ้นสุดในขณะที่หมุนเวียนจากอาหารไปสูปุยหมัก

และกลับมาอีกครั้ง 
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 การรีไซเคิลยังชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัสดุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ถูกนํามาใชทํา

ผลิตภัณฑ เชน กระดาษ หากไมมีรีไซเคิลและนํากลับมาใชใหม ทรัพยากรตนไมอาจถูกใชจดหมด อีกทั้ง

ประโยชนที่สําคัญของการรีไซเคิล คือ ลดขยะในหลุมฝงกลบและเตาเผา ซึ่งสรางมลพิษตอดิน นํา และ

อากาศของโลก ประหยัดพลังงาน และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ

 การรีไซเคิล เปนกระบวนการที่นําวัสดุที่ถูกทิ้ง นํามาเปลี่ยนเปลงหรือการผลิตซํา เพื่อใหเปนวัสดุ

ที่นํากลับมาใชใหมได หรือใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑใหมและ/หรือการใชในการผลิตอื่นๆ ในป 2561 

สหรัฐฯ ปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมดมากกวา 69 ลานตัน มีสัดสวนของขยะที่เปนกระดาษและกระดาษแข็ง 

ประมาณ 67% (32.1 ลานตัน) โลหะประมาณ 13% แกว พลาสติก และไมอยูระหวาง 4% - 5%

 ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวม (Processing) - การรวบรวมขยะรีไซเคิลมีหลายวิธี รวมถึงการรวบรวม 

การสงกลับศูนย และการมัดจํา หรือการสงคืนขวดและรับเงินคืน

 ขั้นตอนที่ 2: การดําเนินการ (Processing) - หลังจากรวบรวมขยะรีไซเคิลแลว ขยะเหลานี้จะถูกสง

ไปยังศูนยเพื่อคัดแยก ทําความสะอาด และแปรรูปเปนวัสดุที่สามารถใชในการผลิตได สินคาบางชนิดอาจ

ตองมีการประมวลผลเพิ่มเติมสําหรับการคัดแยกและการขจัดสิ่งปนเปอนเพิ่มเติม เชน แกวและพลาสติก

มักจะถูกสงไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อบดละเอียด

 กระบวนการรีไซเคิลมักจะแตกตางกันไปตามสินคาและทองถิ่น ซึ่งโดยหลักทั่วไป ประกอบดวย 3 

ขั้นตอน ไดแก การรวบรวม การแปรรูป และการผลิตซําเปนผลิตภัณฑใหม

 ขั้นตอนที่ 3: การผลิตซํา  (Remanufacturing)  หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการที่จําเปนทั้งหมด

แลว รีไซเคิลไดจะทําเปนผลิตภัณฑใหมที่โรงงานรีไซเคิลหรือโรงงานอื่นๆ เชนโรงงานกระดาษหรือโรงงาน

ผลิตขวด

ที่มา:

-https://www.epa.gov/facts-and-fi gures-about-materials-waste-and-recycling/national-over-

view-facts-and-fi gures-materials#recycling 

-https://www.epa.gov/recyclingstrategy/us-recycling-system

Recycle

วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 3/2565

14



วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 3/2565

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของสํานักงาน Bioenergy Technologies Offi ce (BETO) 

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) ในป 2560 สหรัฐฯ มีศักยภาพในการใชขยะเปยก 77 ลานตันตอป 

สรางพลังงานความรอน ไดประมาณ 1.079 ลานลานบีทียู วัตถุดิบที่เปนกาซ (ซึ่งไมสามารถทําใหแหงได 

จึงไมสามารถรายงานเปนตันแหง) และวัตถุดิบอื่นๆ ที่ประเมิน สามารถผลิตพลังงานเพิ่มเติมได 1,260 

ลานลานบีทียู สงผลใหมียอดรวมมากกวา 2.3 พันลานบีทียูตอป

 ขยะเปยก ขยะมูลฝอย และของเสียที่เปนกาซ เปนปญหาและความทาทายในการกําจัดทิ้งทั้ง

ทองถิ่นและทั่วโลก โดยที่ไมมีแนวโนมลดปริมาณลงในอนาคตอันใกล และดวยเหตุนี้ จึงไดมีการพัฒนา

เทคโนโลยีและใชประโยชนจากวัตถุดิบที่มีมากมายและมีตนทุนตําเหลานี้ ผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ สาร

ตั้งตนชีวภาพ พลังงานความรอน และพลังงานไฟฟา 

 -พลังงานที่ไดจากการเผาไหม:

 การนําพลังงานกลับมาใชใหมจากการเผาไหมของขยะมูลฝอยจากแหลงชุมชนเปนสวนสําคัญหนึ่ง

ของลําดับชั้นการจัดการขยะที่ไมเปนอันตราย ไมเพียงแตลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สงไปยังหลุมฝงกลบ

เทานั้น แตยังสามารถผลิตพลังงานจากกระบวนการเผาขยะไดอีกดวย

 การแปลงวัสดุเหลือใชที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดใหเปนพลังงานเพื่อนํากลับมาใชใหม 

หรือที่เรียกวา ‘Waste to Energy’ สามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน 

Energy Recovery
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 -การแปลงเปนกาซหรือเชื้อเพลิงเหลว:

 ชีวมวลสามารถเปล่ียนเปนเช้ือเพลิงที่เปนกาซหรือของเหลวไดโดยผานการแปรสภาพเปนกาซ 

(Gasifi cation) และไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งการทําใหเปนกาซ (Gasifi cation) เปนกระบวนการที่

ทําใหวัสดุชีวมวลที่เปนของแข็ง ผานอุณหภูมิสูง เพื่อผลิตกาซสังเคราะห (Synthesis gas หรือ Syngas) 

ที่เปนสวนผสมที่ประกอบดวยคารบอนมอนอกไซดและไฮโดรเจนเปนสวนใหญ กาซสามารถเผาในหมอ

ตมแบบธรรมดาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาได นอกจากนี้ ยังสามารถใชแทนกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา

ดวยกังหันกาซแบบ Combined-cycle gas turbine 

 ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ใชกระบวนการที่คลายคลึงกันกับการแปรสภาพเปนกาซแตภายใต

สภาวะการทํางานที่ตางกัน โดยชีวมวลจะถูกใหความรอนที่อุณหภูมิตํากวา ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน

โดยสมบูรณ เพื่อผลิตนํามันชีวภาพดิบ ซึ่งนํามันชีวภาพนี้ สามารถใชทนแทนนํามันเชื้อเพลิงหรือดีเซล

ในเตาเผา กังหัน และเครื่องยนตเพื่อการผลิตไฟฟา

ที่มา:

-https://www.energy.gov/eere/bioenergy/waste-energy

-https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biopower-basics

-https://www.epa.gov/smm/energy-recovery-combustion-municipal-sol-

id-waste-msw

 ชีวมวลสามารถเปล่ียนเปนเช้ือเพลิงที่เปนกาซหรือของเหลวไดโดยผานการแปรสภาพเปนกาซ 

 -การยอยสลายขยะอินทรียของแบคทีเรีย:  

 ขยะอินทรีย เชน มูลสัตวหรือสิ่งปฏิกูลของมนุษย หรือผลิตภัณฑของเหลือทางการเกษตร พืช

ที่มีนําตาลและแปง รวบรวมในถังที่ปราศจากออกซิเจน ใชเชื้อแบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน (Anaerobic 

bacteria) ยอยสลายวัสดุเหลานี้ ผานกระบวนการหมักเพื่อสรางไบโอแอลกอฮอล เอทานอล บิวทานอล 

และโพรพานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง หรือผลิตกระแสไฟฟาได
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 ผูคนทั่วไปไมใสใจกับการคัดแยกขยะลงในถังขยะที่เหมาะสมหรือถังขยะรีไซเคิล เพื่อลดปญหา

การแยกขยะที่ไมถูกหรือ หรือไมเหมาะสมนี้ มีการพัฒนาถังขยะอัจฉริยะที่ใชการจดจําวัตถุโดยใชปญญา

ประดิษฐเพื่อแยกขยะรีไซเคิลออกเปนชองตางๆ โดยอัตโนมัติ หลังจากการคัดแยกแลว เครื่องจะบีบอัด

ขยะและตรวจสอบวาแตละถังเต็มแคไหน เมื่อถังขยะเต็มจะสงสัญญาณไปยังศูนย เพื่อดําเนินการจัด

เก็บ

 ภายในป 2593 (ค.ศ. 2050) คาดวาขยะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นสูงราว 4 พันลานตัน ซึ่งการเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็วนี้ มีความสัมพันธกับจํานวนประชากรในเมืองที่เติบโตขึ้นและวัฒนธรรมการบริโภคที่เพิ่ม

ขึ้นในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา ซึ่งปจจัยทั้ง 2 นี้ ยังไมมีแนวโนมที่จะลดลงในเร็วๆ นี้อยางแนนอน 

ตามรายงานของสํานักงานปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (EPA) ประมาณ 75% ของของเสียในสหรัฐฯ 

สามารถนํากลับมาใชใหมได แตมีเพียงประมาณ 30% ที่รีไซเคิลได ที่ถูกนํากลับมาใชใหมจริง คนเรา

ผลิตขยะราว 2 พันลานตันในแตละป ซึ่งขยะจํานวนมาก ลงเอยในหลุมฝงกลบและในมหาสมุทร เพื่อลด

ความตึงเครียด ไดมีการพัฒนาแนวคิดการจัดการขยะอัจฉริยะสูชุมชน ที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อทําให

การเก็บขยะมีประสิทธิภาพ คุมคา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยสวนใหญ การจัดการขยะ

อัจฉริยะเปนการใช Internet of Things (IoT) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบ รวบรวม และ

ติดตามขอมูลแบบเรียลไทม ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะและกระตุนนวัตกรรมในอนาคต 

ถังขยะอัจฉริยะ

 ถังขยะอัจฉริยะชวยขจัดความผิดพลาดของกระบวนการคัดแยกเบื้องตนของคนเรา ทําให

การแปรรูปวัสดุรวดเร็วและงายขึ้นสําหรับโรงงานรีไซเคิล สามารถลดตนทุนการจัดการขยะไดมากถึง 

80% 

นวัตกรรมปฏิวัติ
การจัดการขยะในอนาคต 
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 บานและภาคธุรกิจทั่วประเทศใชบริการเก็บขยะรายสัปดาหที่มีมานานหลายทศวรรษแลว เพื่อ

ชวยลดการเดินทางไปและกลับ ระหวางแหลงชุมชนและหลุมฝงกลบโดยไมจําเปน บริษัทและชุมชน

สามารถติดตั้งเซ็นเซอรวัดระดับขยะในถังทุกขนาด โดยอุปกรณจะรวบรวมและจัดเก็บขอมูล ทําให

สามารถคาดการณไดวาควรจัดเก็บขยะจากแหลงชุมชนบอยเพียงใด และชวยปองกันขยะลนออกมา

นอกถังขยะดวย 

เซ็นเซอรวัดระดับขยะ

 นอกจากนี้ ในลักษณะเดียวกัน สามารถ

ติดเซ็นเซอรหรือกลไกการช่ังนําหนักรถบรรทุก

ขยะ เพื่ อคาดการณ ระดั บ

การบรรจุและลดการเดินทาง 

และชวยลดตนทุนการรวบรวม

รายป 

หุนยนตรีไซเคิล AI

ทอลมสงขยะ

 พื้นที่เขตชุมชนเมืองที่ขยายตัวและเติบโตอยางรวดเร็ว ความสามารถในการจัดการขยะจําเปนที่

จะตองมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับรองปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเชนกัน จริงเกิดเปนแนวคิดการติดตั้งถัง

กําจัดขยะแบบทอลมที่เชื่อมตอกับทอใตดินหลายชุด ขยะจะไหลผานทอไปยังโรงงานเก็บขยะเพื่อแยก 

ระบบนี้ขจัดความจําเปนในการรวบรวมของเสียแบบเดิมๆ ลดตนทุนดานพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

โดยรวม

 กอนที่ขยะจะลงเอยดวยการฝงกลบหรือในมหาสมุทร ศูนย

รีไซเคิลเปนอีกหนึ่งจุดที่มีีบทบาทสําคัญในการลดปริมาณขยะ ซึ่ง

ในชวง 1-2 ปที่ผาน จํานวนพนักงานที่ลดลงในชวงการระบาดใหญ

ของ COVID-19 เพื่อตอบสนองใหทันกับความตองการ หุนยนต

รีไซเคิลที่ขับเคลื่อนดวยปญญาประดิษฐจึงเปนทางออกที่ดีเยี่ยม ที่

ไดมีการออกแบบเพ่ือใหสามารถระบุและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลได

อยางแมนยํา เพิ่มประสิทธิภาพและลดความตองการแรงงานที่เปน

มนุษย ซึ่งไมเพียงแตชวยประหยัดเงินของศูนยรีไซเคิลเมื่อเวลาผาน

ไป แตยังชวยเปลี่ยนเสนทางวัสดุที่จบลงในหลุมฝงกลบไดมากขึ้น
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ตูขยะอิเล็กทรอนิกส

 นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและลดการเดินทางไปและกลับในการจัดเก็บขยะ 

ไดมีการพัฒนาเครื่องอัดขยะที่ใชพลังงานแสงอาทิตยซึ่งสามารถเก็บขยะไดมากกวาถังขยะแบบเดิมถึง 5 

เทา เครื่องจะบีบอัดขยะเพื่อเพิ่มความจุของถังขยะ 

เครื่องอัดขยะพลังงานแสงอาทิตย

 การคัดแยกขยะที่ปนเปอนเปน

หนึ่งในความทาทายที่ใหญที่สุดสําหรับ

ศูนยรีไซเคิล การจํากัดวัสดุที่ไมสามารถ

รีไซเคิลเขาสูศูนยเหลานี้ องคกรตางๆ ไดเผย

แพรแอพ เชน RecycleNation และ iRecycle 

ที่จะใหขอมูลแกผูใชเกี่ยวกับอัตราการรีไซเคิลและ

ที่ตั้งศูนย และรายการวัสดุที่ครอบคลุม ชวยใหผูใช

ทราบวารายการใดบางที่สามารถรีไซเคิลได  

แอพรีไซเคิล

ที่มา: https://www.bigrentz.com/blog/smart-waste-management

 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทั้งสมารทโฟน แล็ปท็อป จอภาพ ทีวี ลําโพง 

และอุปกรณอื่นๆ ไดกลายเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับชีวิตสมัยใหม เทคโนโลยี

ใหมๆ ที่มีการพัฒนาออกมานั้น ทําใหผูคนเปลี่ยนอุปกรณใหมตลอดเวลาใน

แตละป อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ประกอบดวยสารเคมีและโลหะ เชน ตะกั่ว 

แคดเมียม และปรอท ที่เปนสารพิษอันตราย ซึ่งหากมีการจัดการที่ไมเหมาะ

สม อาจเปนอันตรายตอทั้งคนและสิ่งแวดลอมได ซึ่งหลายบริษัทไดเริ่มโครงการ

รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส หรือซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกาคืน เพื่อแลกอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเครื่องใหม บริษัท ecoATM ไดสรางตูรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสที่

ใหเปนเงินสดไดทันที ถึงแมจะไมไดเสนอเงินสดใหสําหรับอุปกรณที่แตกหักหรือไม

สามารถใชงานไดเสมอไป แตก็รับโทรศัพท แท็บเล็ต และเครื่องเลน MP3 ในทุก

สภาวะและรับรองวาอุปกรณเหลานั้นจะนํากลับมาใชใหมอยางเหมาะสม 

ที่มา: https://www.bigrentz.com/blog/smart-waste-management

สม อาจเปนอันตรายตอทั้งคนและสิ่งแวดลอมได ซึ่งหลายบริษัทไดเริ่มโครงการ

รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส หรือซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกาคืน เพื่อแลกอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเครื่องใหม บริษัท ecoATM ไดสรางตูรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสที่

ใหเปนเงินสดไดทันที ถึงแมจะไมไดเสนอเงินสดใหสําหรับอุปกรณที่แตกหักหรือไม

สามารถใชงานไดเสมอไป แตก็รับโทรศัพท แท็บเล็ต และเครื่องเลน MP3 ในทุก

สภาวะและรับรองวาอุปกรณเหลานั้นจะนํากลับมาใชใหมอยางเหมาะสม 
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 การสวมบทบาทเปนผูนําในการแกไขปญหา รัฐบาลฯ แสดงบทบาทที่สําคัญในการจัดวาง

ยุทธศาสตรระดับชาติ การสรางความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในระบบการจัดการขยะ 

การติดตามผล การสนับสนุนโครงการวิจัย และสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชน ดวยเหตุนี้ 

การจัดการของเสียจึงเปนเปาหมายหลักอีกอันของประเทศในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ที่รวมตั้งแต

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ของเสียจากอุตสาหกรรม และของเสียอันตรายตางๆ ซึ่งการจัดการของ

เสียเหลานี้ในอเมริกาเหนือมีมูลคาสูงถึง 208 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยที่สหรัฐฯ เปนสัดสวนใหญ

ในตลาดนี้ นอกเหนือจากการดําเนินการของบริษัทเอกชนขนาดใหญอยาง Waste Management 

Inc. และ Republic Services แลว ขยะและของเสียในสหรัฐฯ ยังอยูภายใตการควบคุมของสํานักงาน

คุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ หรือ EPA (Environmental Protection Agency) เปนหนวยงานหลักใน

การควบคุมกฏระเบียบและการดําเนินการจัดการขยะและของเสียของประเทศภายใตพระราชบัญญัติ

ตางๆ 

ยุทธศาสตร์การจัดการขยะของสหรัฐฯ

 สหรัฐอเมริกา ผูนําโลกในหลายๆ ดาน  ทั้งเศรษฐกิจ และการพัฒนาความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตทั้งนี้ สหรัฐฯ ก็เปนผูนําในการสรางขยะจํานวนมหาศาลดวยเชนกัน ขยะ

ถูกทิ้งลงในหลุมฝงกลบ เตาเผาขยะ หรือในสภาพแวดลอม วิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว กอให

เกิดเทคโนโลยีและการจัดการขยะที่ดีขึ้น ขยะหรือของเสียมีการนํากลับมาใชใหม การรีไซเคิล การบําบัด 

และการนําไปใชเพื่อผลิตเปนพลังงานออกมาแทน เปนตน เพื่อลดปริมาณขยะและของเสีย การปนเปอน

ที่สงผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

 นอกจากนี้ ปญหาพลาสติกลนโลก ซึ่งตั้งแตป 2513 อัตราการผลิตพลาสติกไดเติบโตเร็วกวา

วัสดุอื่นๆ ซึ่งหากแนวโนมการเติบโตยังคงดําเนินตอไป คาดวาการผลิตพลาสติกขั้นตนทั่วโลกจะสูงถึง 

1,100 ลานตันภายในป 2593 (ค.ศ.2050) สิ่งที่นาเปนหวงมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑพลาสติก แบบใชครั้ง
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เดียวทิ้ง โดยประมาณ 36% ของพลาสติกทั้งหมดที่ผลิตไดถูกนํามาใชในบรรจุภัณฑ รวมถึง ผลิตภัณฑ

พลาสติกแบบใชครั้งเดียวสําหรับบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มนี้โดยประมาณ 85% ของพลาสติก

ทั้งหมดถูกฝงกลบหรือเปนของเสียที่ไมไดรับการควบคุม นอกจากนี้ ราว 98% ของผลิตภัณฑพลาสติก

แบบใชครั้งเดียว ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือวัตถุดิบตั้งตน ซึ่งสงผลใหระดับการปลอยกาซเรือน

กระจกที่เกี่ยวของกับการผลิต การใช และการกําจัดพลาสติกที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมคาดการณวา

จะเพิ่มขึ้นเปน 19% ของปริมาณคารบอนทั่วโลกภายในป 2583 (ค.ศ.2040) 

 ปจจุบันคาดวามีขยะพลาสติก 75 - 199 ลานตันที่พบในมหาสมุทร ปริมาณขยะพลาสติกที่เขาสู

ระบบนิเวศทางนําจาก 9-14 ลานตันตอปในป 2559 อาจเพิ่มขึ้นเกือบสามเทา เปน 23-37 ลานตันตอป

ภายในป 2583 (ค.ศ.2040) เวนแตวาเราจะเปลี่ยนวิธีการผลิต ใช และกําจัดพลาสติก ความทนทานของ

พลาสติกมีประโยชนอยางยิ่ง แตคุณสมบัติเดียวกันก็ทําใหทนทานตอการเสื่อมสภาพ และแทบเปนไป

ไมไดเลยที่จะยอยสลายไดอยางสมบูรณ ในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผานมา กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ 

(DOE) ประกาศการระดมทุนสูงถึง 14.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดขยะและ

ลดพลังงานที่ใชในการรีไซเคิลพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง จําพวกถุงพลาสติก พลาสติกคลุมอาหาร และ

ฟลม โดยมุงไปที่เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก เพื่อให DOE จัดการกับความทาทายของการรีไซเคิล

ขยะพลาสติกและสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในการสรางเศรษฐกิจพลังงานสะอาด

และรับรองวาสหรัฐฯ จะปลอยคารบอนเปนศูนยภายในป 2593

 โอกาสในการระดมทุนน้ี สรางขึ้นจากการลงทุนของ DOE รวมกับหลายหนวยงาน อาทิ 

Bio-Optimized Technologies to keep Thermoplastics out of Landfi lls and the 

Environment (BOTTLE) และสถาบัน Reducing EMbodied energy And Decreasing Emissions 

(REMADE) โดยที่ผานมา หนวยงาน BOTTLE ไดดัดแปลงเอ็นไซม เพื่อแยกโครงสราง  Polyethylene 

terephthalate (PET) ที่เปนพลาสติกที่ใชกันอยางแพรหลายสําหรับบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 

ไดดีขึ้น และจะชวยแยกโครงสรางโพลิเอทิลีนแบบใชครั้งเดียวทิ้ง เพื่อนําไปใชในผลิตภัณฑใหม และ

พัฒนาพลาสติกชนิดใหมที่สามารถรีไซเคิลไดงายขึ้นดวย  
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 นอกจากนี้ DOE ยังสนับสนุนเงินทุนวิจัยใหแกมหาวิทยาลัยและบริษัทตางๆ ในการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับพลาสติก เชน 

 -University of Massachusetts Lowell (เมือง Lowell รัฐแมสซาชูเซตส) ศึกษากระบวน

การแยกสวนและคารบอนไนเซชันสําหรับการนํากลับมาใชของฟลมพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง และ

แบบหลายชั้นหลายชั้น ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจํานวน1.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ

 -Iowa State University of Science and Technology (เมือง Ames รัฐไอโอวา) พัฒนา

วงจรปดของฟลมพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งให ใหเปนโพลีเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ ไดรับเงิน

สนับสนุนงานวิจัยจํานวน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ

 -Michigan State University (เมือง East Lansing รัฐมิชิแกน) ออกแบบพลาสติกที่รีไซเคิลได

โดยเนื้อแท/โดยธรรมชาติ (inherently recyclable plastics) ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 1.7 

ลานเหรียญสหรัฐฯ

 -North Carolina Agricultural & Technical State University (เมือง Greensboro รัฐนอรท

แคโรไลนา) พัฒนาการเรงปฏิกิริยาของพลาสติกแบบใชครั้งเดียว ดวยพลาสมา ไดรับเงินสนับสนุนงาน

วิจัยจํานวน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ

 -West Virginia University Research Corporation (เมือง Morgantown รัฐเวสตเวอรจิเนีย) 

พัฒนากระบวนการทําใหฟลมพลาสติกแยกสวนเปนโมโนเมอรโดยการเรงปฏิกิริยาดวยไมโครเวฟ ไดรับ

เงินสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ

 -บริษัท Braskem (เมือง Pittsburgh รัฐเพนซิลเวเนีย) พัฒนาฟลมหลายชั้นที่ใชชีวเคมีแบบ

โพลิเมอรเดี่ยว (single-polymer) ที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 2 

ลานเหรียญสหรัฐฯ

 -บริษัท TDA Research Inc. (เมือง Wheat Ridge รัฐโคโลราโด) พัฒนาฟลมที่สามารถรีไซเคิล

และยอยสลายไดทางชีวภาพ สําหรับบรรจุภัณฑอาหาร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจํานวน 1.6 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ

ที่มา:

-https://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/ 

-https://www.statista.com/topics/2630/waste-management-in-the-united-states/#topicHeader__wrapper  

-https://www.energy.gov/articles/doe-announces-145-million-combat-plastics-waste-and-pollution

-https://www.markey.senate.gov/news/press-releases/-us-department-of-energy-invests-134-million-to-

combat-plastic-waste-reduce-plastic-industry-emissions 

วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 3/2565

22



วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 3/2565

 พระราชบัญญัติ RCRA เปนกฎหมายที่สรางกรอบการทํางานระดับชาติสําหรับการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่เปนอันตรายและไมเปนอันตรายใหเหมาะสม โดยรัฐสภาใหอํานาจแกสํานักงาน EPA ใน

การกําหนดมาตราฐานและกําหนดกฎระเบียบควบคุมขยะและของเสียอันตรายตั้งแตแหลงกําเนิดไป

จนถึงขั้นตอนการจัดการในขั้นสุดทาย ครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแตการผลิต การขนสง การบําบัด 

การจัดเก็บ และการกําจัดของเสียอันตราย พัฒนากฎระเบียบ ใหคําแนะนํา และนโยบายที่รับรอง

การจัดการที่ปลอดภัยทั้งของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย และลดการใชจากแหลงใหม และสงเสริม

การนํากลับมาใชใหม 

พระราชบัญญัติ Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)

เปาหมาย RCRA ปจจุบัน และการดําเนินการในอนาคต

 การพัฒนาระบบที่ครอบคลุมและโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับรัฐ เพื่อ

จัดการของเสียอันตรายตั้งแตจากแหลงกําเนิดสูจุดสุดทาย

 การกําหนดกรอบการทํางานสําหรับรัฐบาลระดับรัฐในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและวัสดุที่

ไมเปนอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ

 การปองกันการปนเปอนตอชุมชน และการสงผลตอ Superfund ในอนาคต (Superfund ชื่อ

เรียกไมเปนทางการของพระราชบัญญัติ CERCLA (Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act) ที่ชวยใหสํานักงาน EPA สามารถดําเนินการทําความสะอาดพื้นที่

ที่ปนเปอนได นอกจากนี้ ยังสามารถบังคับใหฝายที่ตองรับผิดชอบจาก

การปนเปอนนี้ ดําเนินการทําความสะอาด หรือจายเงินคืนให

แกรัฐบาลในการดําเนินการทําความสะอาด) 

  การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน 18 ลานเอเคอร (ราว 

72,800 ลาน ตร.ม.) ซึ่งเกือบเทากับขนาดของ

รัฐเซาทแคโรไลนา และทําใหที่ดินพรอมสําหรับ

การนํากลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิผลผานทาง

โครงการ RCRA Corrective Action
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 พระราชบัญญัติ RCRA ไดมีการปรับและพัฒนาเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณได ที่รวมถึง ขยะหรือของเสียที่เปนพิษสูง ของเสีย

จากอุปกรณควบคุมมลภาวะทางอากาศและทางนํา และการเติบโตของประชากรที่ทําใหความตองการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยสิ่งสําคัญที่พระราชบัญญัติ RCRA ยังคงดําเนินภารกิจตอไปในอนาคต 

คือ การปกปองชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง การบรรเทาและลดการปนเปอน การสนับสนุน

แนวทางการจัดการวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุเหลือใชตลอดวงจรชีวิตที่ยั่งยืน การสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจ (รวมถึงการสรางงาน) และความเปนอยูที่ดีของชุมชน

ที่มา: https://www.epa.gov/rcra/resource-conservation-and-recovery-act-rcra-overview

 ระบบรีไซเคิลของสหรัฐฯ เผชิญกับความทาทายมากมาย ตลาดที่ลดลงสําหรับวัสดุรีไซเคิล 

โครงสรางพื้นฐานการรีไซเคิลที่ไมสอดคลองกับกระแสของเสียที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบัน ความสับสนเกี่ยวกับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได และวิธีการตางๆ ในการวัดประสิทธิภาพของ

ระบบรีไซเคิล สงผลใหเกิดความเชื่อมโยงกับปญหาที่หลากหลาย 

 การสรางความรวมมือและโครงการมอบรางวัลเพื่อสนับสนุนบริษัทตางๆ ใหปรับเปลี่ยนวิธี

ปฏิบัติในการผลิตเพื่อลดของเสียและนําวัสดุกลับมาใชใหมไดอยางปลอดภัย

 สงเสริมการตระหนัก/ความเขาใจวา ขยะ/ของเสียเปนสินคามีคาที่สามารถเปนสวนหนึ่งของ

ผลิตภัณฑใหมซึ่งเปนการจัดการวัสดุที่ยั่งยืน

 การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการรีไซเคิลของประเทศและเพิ่มอัตราการรีไซเคิล/การยอย

สลายขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์การรีไซเคิลแห่งชาติ (National Recycling Strategy)

วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 3/2565

24



วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 3/2565

 ยุทธศาสตรการรีไซเคิลแหงชาติ (National Recycling Strategy) เปนกลยุทธที่มุงสงเสริม

ความกาวหนาระบบรีไซเคิลของสหรัฐฯ เพื่อจัดการความทาทายในการรีไซเคิลที่ประเทศกําลังเผชิญ

อยู และเพื่อสรางระบบรีไซเคิลขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลใหมีความแข็งแกรง ยืดหยุน และคุมคาใช

จาย โดยในป 2564 เปนครั้งแรกที่สํานักงาน EPA ไดมีการระบุผลกระทบตอสภาพอากาศจากการผลิต 

การใช และการกําจัดวัสดุ และมุงเนนไปที่สุขภาพและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในยุทธศาสตร

การรีไซเคิลแหงชาติ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบัน 

 การปรับปรุงตลาดสําหรับสินคารีไซเคิล รวมถึง การรวมวัสดุรีไซเคิลเขากับการออกแบบ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหดีขึ้น เพิ่มการใชวัตถุดิบวัสดุรีไซเคิลในการผลิตภายในประเทศ จัดตั้ง

นโยบาย/โครงการจูงใจเพื่อเพิ่มความตองการใชวัสดุรีไซเคิลมากขึ้น

 เพิ่มการรวบรวมและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการจัดการวัสดุ การมอบเงินทุนสนับสนุน

การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการรีไซเคิล และการลงทุนในนวัตกรรมอยางตอเนื่องเพื่อ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัสดุ โครงสรางพื้นฐานในการประมวลผล เพิ่มการรวบรวมวัสดุ และสราง

ระบบรีไซเคิลที่ยืดหยุนยิ่งขึ้น 

 ลดการปนเปอนในกระบวนการวัสดุรีไซเคิล เพื่อชวยปรับปรุงคุณภาพของวัสดุรีไซเคิล ทําให

สามารถนําวัสดุกลับมาใชใหมไดมากขึ้น และลดปริมาณการทิ้ง

 ปรับปรุงโครงการและนโยบายการรีไซเคิลในระดับรัฐบาลกลาง รัฐ และระดับทองถิ่น

 สรางเกณฑมาตรฐานและเพิ่มการเก็บรวบรวมขอมูล พัฒนา และดําเนินการตามเปาหมายและ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพระบบรีไซเคิลแหงชาติ

ยุทธศาสตรป 2564 มีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 5 ประการ ไดแก

ที่มา:

-https://www.epa.gov/newsreleases/epa-releases-bold-national-strategy-transform-recycling-america 

-https://www.epa.gov/system/fi les/documents/2021-11/fi nal-national-recycling-strategy.pdf 
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 พลาสติกมากกวา 8 ลานตันเขาสูมหาสมุทรทุกป สงผลกระทบตอสัตวและทําลายระบบนิเวศ 

รวมถึง สงผลตอสุขภาพของคนเราเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนผูมีรายไดตํา ซึ่งเปนที่ตั้งของ

โรงงานปโตรเคมีสวนใหญและเตาเผาขยะพลาสติก รวมทั้ง กระบวนการผลิตพลาสติก ที่มีการใชเชื้อ

เพลิงฟอสซิล ซึ่งกอปญหาดานมลพิษ ซึ่งเห็นไดชัดเจนวา พลาสติกมีสวนทําใหเกิดผลกระทบตอคนเรา 

สัตว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต ตั้งแตการสกัดจนถึงการกลั่น 

การผลิต การขนสง การกําจัด และของเสีย

 พระราชบัญญัติ Break Free From Plastic Pollution Act of 2021 (BFFPPA) เปนกฎหมาย

ที่เขมงวดเพื่อจัดการกับวิกฤตนี้ ถาแมวาจะไมสามารถชวยแกปญหาขยะพลาสติกของอเมริกาใหหมด

ไปไดทั้งหมด แตการกําหนดกลยุทธในการลดการใชพลาสติก การใหอุตสาหกรรมพลาสติกรับผิดชอบ

ตอของเสีย และหยุดการกอสรางโรงงานผลิตพลาสติกแหงใหม จะสามารถชวยลดการปลอยกาซเรือน

กระจก สรางอนาคตที่มีสุขภาพดี ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยหลักสําคัญในพระราชบัญญัติ BFFPPA ไดแก

Break Free from Plastic Pollution Act (BFFPPA)
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ที่มา: https://www.greenpeace.org/usa/congress-support-the-break-free-from-plastic-pollution-act-of-2021/

 -กําหนดใหผูผลิตบรรจุภัณฑ และภาชนะบรรจุอาหารตองออกแบบ จัดการ และใหเงินสนับสนุน

โครงการเพื่อจัดการขยะและรีไซเคิล

 -เปดตัวโครงการตูคอนเทนเนอรเครื่องดื่มคืนเงินทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนอัตราการรีไซเคิล

 -เลิกใชผลิตภัณฑพลาสติกแบบใชครั้งเดียวบางประเภทที่ไมสามารถรีไซเคิลได

 -หามใชถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งและเก็บคาธรรมเนียมในการจําหนายถุงหิ้ว ซึ่งพิสูจน

แลววาประสบความสําเร็จในระดับรัฐ

 -กําหนดมาตรฐานขั้นตําในการรีไซเคิลสําหรับบรรจุภัณฑเครื่องดื่มและอาหาร

 -เพิ่มชองทางการลงทุนมหาศาลในโครงสรางพื้นฐานการรีไซเคิลและการทําปุยหมักในสหรัฐฯ

 -หามสงขยะพลาสติกไปยังประเทศกําลังพัฒนา

 -กําหนดใหสํานักงาน EPA รวมมือกับ National Academies of Science เพื่อทําการศึกษา

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและผลกระทบดานสาธารณสุข จากโรงงานเตาเผาขยะและโรงงานรีไซเคิลพลาสติก

 -ระงับการดําเนินการของโรงงานผลิตพลาสติกใหมหรือการขยายโรงงานชั่วคราว จนกวา

สํานักงาน EPA จะสรางและปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับโรงงานผลิตพลาสติก เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม และ

ลดผลกระทบทั้งโดยตรงและสะสมตอสุขภาพของประชาชน
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