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 บทสรุป (Executive Summary) 

 GEPP  Waste  Intelligence  Report  ป�  2563  ถูก  จัด  ทํา  ขึ�น  โดย  มี  จุด  ประสงค์  เพื�อ  เผย  แพร ่  บท  วิเคราะห์  ที� 

 เป�น  ประโยชน์  ต่อ  สาธารณะ  ชน  บุคคล  ทั�วไป  หนว่ย  งาน  องค์กร  บริษัท  สถาน  ศึกษา  ที�  จะ  ได้  รับ  ประโยชน์  ใน  การ 

 ศึกษา  บท  วิเคราะห์  ที�  ได้  มี  การ  รวบรวม  ข้อมูล  ข้อ  เท็จ  จรงิ  ข้อ  สรุป  ข้อ  เสนอ  ที�  มี  ต่อ  การ  จัดการ  วัสดุ  เหลือ  ทิ�ง  ภายใน 

 ประเทศไทย  เพื�อ  สร้าง  กรอบ  แนวคิด  ใหม ่ ใน  การ  หา  ทางออก  ของ  ป�ญหา  โดย  ไม ่ ต้อง  เริ�ม  จาก  ศูนย์  ที�  ผู้  อ่าน  สามารถ  นํา 

 วิธี  คิด  หลัก  การ  แนวทาง  ใน  การ  ปฎิบัติ  ไป  ใช้  ประโยชน์  อีก  ทั�ง  ยัง  ชว่ย  ให้  เกิด  การ  สร้างสรรค์  สิ�ง  ใหม ่ ใน  การ  บริหาร 

 จัดการขยะ โดยมีกรอบการศึกษาเพื�อการจัดการของเสียในอนาคต ดังนี� 

 ภาพ  รวม  เศรษฐกิจ  :  ป�จจัย  หลัก  ที�  เกี�ยวข้อง  ใน  การนํา  มา  วิเคราะห์  ประกอบ  ด้วย  GDP  เศรษฐกิจ  ดัชนี  ผลผลิต  ใน 

 อุตสาหกรรม และจํานวนนักท่องเที�ยวชาวไทยและต่างประเทศ ที�จะสง่ผลต่อปริมาณของเสียในประเทศ 

 ปรมิาณ  ขยะ  มูลฝอย  :  ประกอบ  ด้วย  ขยะ  ที�  นํา  มา  ใช้  ประโยชน์  ต่อ  ได้  และ  ขยะ  ทั�วไป  ที�  ต้อง  นํา  มา  ฝ�ง  กลบ  หรือ  กําจัด  ทิ�ง 

 ด้วย  วิธี  กา  รอื�นๆ  ขยะ  มูลฝอย  ล้วน  ประกอบ  ด้วย  พลาสติก  จํานวน  มาก  จึง  ศึกษา  ป�จจัย  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  พลาสติก  ใน  แง่ 

 ของต้นทุนพลาสติก เชน่ ราคาน�ามันดิบ การนําเข้าสง่ออก ที�สง่ผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยรวม 

 ปรมิาณ  ขยะ  อันตราย  :  ประกอบ  ด้วย  ขยะ  อันตราย  จาก  โรงงาน  อุตสาหกรรม  ขยะ  อันตราย  จาก  ชุมชน  และ  ขยะ  ติด 

 เชื�อ  เนื�องจาก  ปรมิาณ  จํานวน  มาก  เกิด  จาก  ของ  เสีย  จาก  อุตสาหกรรม  การ  ผลิต  หาก  เศรษฐกิจ  ฟ�� น  ตัว  และ  ขยะ  ติด  เชื�อ 

 จากการแพรร่ะบาดของโควิด 19 จะสง่ผลให้ปริมาณขยะอันตรายในอนาคตสูงขึ�น 

 มุม  มอง  ด้าน  การ  จัดการ  ของ  เสยี  :  เศรษฐกิจ  หมุนเวียน  จะ  ชว่ย  ยก  ระดับ  การ  จัดการ  ของ  เสีย  ให ้ หมุนเวียน  นํา  กลับ  มา 

 ใช้  ใหม ่ ได้  อยา่ง  คุ้ม  ค่า  ทุก  กระบวนการ  และ  ชว่ย  สง่  เสริม  เศรษฐกิจ  โดย  ประกอบ  ด้วย  ยุทธศาสตร์  หว่ง  โซ ่ อุปทาน  และ 

 เมืองต้นแบบ ที�ต้องศึกษาเพื�อนํามาพิจารณาโครงสร้างให้เหมาะสมกับประเทศไทย 

 ภาพรวมของกรอบการศึกษาเป�นเพียงการคาดการณ์แนวโน้มที�จะเกิดขึ�นโดยสอดคล้องกับข้อมูลหลายๆ 

 ด้าน  มา  ประกอบ  การ  คิด  วิเคราะห์  เพื�อ  ทําความ  เข้าใจ  กับ  ภาพ  รวม  ของ  เสีย  ใน  ประเทศ  และ  เสนอ  แนะ  เป�น  แนวทาง 

 กับหนว่ยงาน บุคคลทั�วไป นําไปปรบัใช้หากเห็นว่าเป�นประโยชน์ในด้านสิ�งแวดล้อม 
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 ภาพรวมและแนวโน้มปรมิาณของเสยีในประเทศไทย 2021-2023 

 แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ�งเป�นตัวขับเคลื�อนประเทศ โดยมีนัยยะสําคัญเกี�ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาค อยา่งภาค 
 การผลิตและภาคการท่องเที�ยว ที�จะสง่ผลต่อปริมาณของเสียโดยรวมที�จะเกิดขึ�น มีป�จจัยที�เกี�ยวข้อง ดังนี� 

 1. ป�จจัยโดยรวมของเศรษฐกิจมหภาค 

 ●  GDP%  เศรษฐกิจ  ภายใน  ประเทศ  และ  โดย  รวม  ของ  โลก 
 เศรษฐกิจ  ประเทศไทย  ชะลอ  ตัว  ตั�งแต่  ป�  2018  และ  เกิด  วิกฤต 
 ในป�  2020  เป�น  ผลก  ระ  ทบ  จาก  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โค  วิด19 
 โดย  GDP  ประเทศไทย  คู่  ขนาน  กับ  GDP  World  และ  Asia  and 
 Pacific  ซึ�ง  ได้  รับ  ผลก  ระ  ทบ  ทั�ว  โลก  จาก  โค  วิด  19  ครั�ง  นี�  อยา่ง 
 รุนแรง (รูปที� 1) 

 ●  ดัชน ี ผลผลิต  อุตสาหกรรม  ใน  ประเทศ  โดย  ประเทศ  คู่  ค้า  อยา่ง 
 จีน  สหรัฐ  ญี�ปุ�น  และ  สหภาพ  ยุโรป  ต่าง  ก็  ชะลอ  ตัว  ตาม 
 เศรษฐกิจ  โลก  และ  หด  ตัว  ในป�  2020  จาก  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โค 
 วิด19  เป�น  อยา่ง  มาก  แต่  ในป�  2021  เริ�ม  ฟ�� น  ตัว  ขึ�น  หลัง  จาก   
 ประเทศ  คู่  ค้า  นานาชาติ  รวม  ถึง  ประเทศไทย  ประชาชน  ได้  รับ 
 วัคซีน  มาก  ขึ�น  ความ  เชื�อ  มั�น  จึง  กลับ  มา  ทําให ้ สง่  ผล  ดี  ต่อ  ภาค  การ 
 ผลิตและมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ�มขึ�น (รูปที� 2) 

 ●  จํานวนนักท่องเที�ยวชาวไทยและต่างชาติในประเทศไทย 
 ภาคการท่องเที�ยวได้รับความนิยมจากชาวไทยและต่างชาติ 
 มาก  ขึ�น  ทกุ  ป�  ยกเว้น  ในป�  2020  จาก  การ  แพร ่ ระบาด  โค  วิด19 
 สง่  ผล  ให ้ จํานวน  นัก  ท่อง  เที�ยว  ชาว  ไทย  ลด  ลง  จํานวน  มาก  จาก 
 การ  Lockdown  หา้ม  เดิน  ทาง  ขา้ม  จังหวัด  รวม  ถึง  สถาน  ที�  ท่อง 
 เที�ยว  และ  กิจการ  ต่างๆ  ที�  เกี�ยวข้อง  และ  การ  ป�ด  ประเทศ  เพื�อ 
 ป�องกัน  การ  แพร ่ ระบาด  ทําให้  ไมม่ี  นัก  ท่อง  เที�ยว  ชาว  ต่าง  ชาติ 
 เขา้  มา  หาก  เป�น  สถานการณ์  ปกติ  จํานวน  นัก  ท่อง  เที�ยว  ยัง  คง  มี 
 แนวโนมสงูขึ�นทกุป� (รูปที� 3) 

 ●  ปรมิาณ  ขยะ  มูลฝอย  และ  อันตราย  ภาพ  รวม  ขยะ  มูลฝอย 
 สอดคล้อง  กับ  ภาค  การ  ท่อง  เที�ยว  ภายใน  ประเทศ  จะ  เห็น  ได้  ว่า  มี 
 ปริมาณ  เพิ�ม  สงู  ขึ�น  ทกุ  ป�  หาก  ไม ่ นับ  รวม  ป�  2020  ซึ�ง  เกิด  จาก  การ 
 แพร ่ ระบาด  โค  วิด19  ซึ�ง  สวน  ทาง  กับ  ขยะ  อันตราย  ที�  ลด  ลง  เกือบ 
 ทกุ  ป�  หาก  ไม ่ นับ  รวม  ป�  2020  เพราะ  ได้  รับ  ผลก  ระ  ทบ  จาก  การ  หด 
 ตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตประกอบกับเศรษฐกิจโดย 
 รวมของประเทศก็หดตัวลงเชน่กัน (รูปที� 1, 4) 

 แนวโน้มการฟ�� นตัวทางเศรษฐกิจ 

 ●  เศรษฐกิจ  ใน  ประเทศ  แนว  โน้ม  ปรบั  ตัวด ี ขึ�น  โดย  ในป� 
 2021-2023  คาด  การณ์  ว่า  GDP  จะ  อยู ่ ที�  1-4%  เพราะ  การ  เรง่ 
 ผลิต  และ  ฉีด  วัคซีน  ป�องกัน  โค  วิด19  ของ  นานาชาติ  และ 
 ประเทศไทย  ให ้ กับ  ประชาชน  แต่  ก็  มี  ข้อ  ที�  นา่  กังวล  จาก  กลาย 
 พันธุ์  ของ  โค  วิด19  คือ  สาย  พันธุ์  เดลต้า  กับ  โอ  ไมครอน  และ  ใน 
 หลาย  ประเทศ  ก็ได้  รับ  ผลก  ระ  ทบ  จาก  เงินเฟ�อ  อยา่ง  เชน่ 
 สหรัฐอเมริกา  แม้  จะ  มี  ขอ้  กังวล  แต่  ประเทศไทย  กับ  ประเทศ  คู่  ค้า 
 ก็  ค่อยๆ  ฟ�� น  ตัว  ทําให ้ ภาค  อุตสาหกรรม  และ  ภาค  การ  ท่อง  เที�ยว 
 จากการเป�ดประเทศจะได้รับผลในทางบวกเชน่กัน  (รูปที�  1) 

 © 2022 GEPP Sa-Ard Co., Ltd. All Rights Reserved 

 3 



 Waste Intelligence Report 2020 

 2. ปรมิาณขยะมลูฝอย 

 สถานการณ์ป� 2016-2020 

 โดยรวมเศรษฐกิจประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก 
 เศรษฐกิจ  โลก  ที�  ชะลอ  ตัว  และ  ในป�  2020  เกิด  การ  แพร ่ ระบาด 
 ของ  โค  วิด19  ทําให ้ เศรษฐกิจ  ใน  และ  นอก  ประเทศ  ซบเซา  ลง 
 เป�นอยา่งมากซึ�งมีผลกระทบต่อปริมาณของเสียโดยรวม ดังนี� 

 ●  ปรมิาณ  ขยะ  Reuse/Recycle  จาก  ปริมาณ  ที�  เพิ�ม  สูง  ขึ�น  บง่ 
 บอก  ได้  ว่า  ในป�  2016-2019  มี  การ  ใช้  ผลิตภัณฑ์  ที�  สามารถ  นํา  ไป 
 ใช ้ ประโยชน์  สงู  ขึ�น  และ  การ  จัดการ  นํา  กลับ  มา  หมุนเวียน  ใช ้ ใน 
 ระบบ  ได้  ดี  ขึ�น  อีก  ด้วย  แต่  ในป�  2020  ปริมาณ  การนํา  กลับ  ไป  ใช้ 
 ประโยชน์ลดลงที�เป�นผลมาจากการแพรร่ะบาดของโควิด19 
 สง่ผลใหก้ารจัดการของเสียเพื�อนํามาใชป้ระโยชน์หยุดชะงัก 
 และปรับตัวลดลง (รูปที� 5) 

 ●  ปรมิาณ  ขยะ  ทั�วไป  ในป�  2016-2019  ปรับ  ตัว  ลด  ลง  สว่น  หนึ�ง 
 มา  จาก  ปริมาณ  ขยะ  Reuse/Recycle  สูง  ขึ�น  และ  ปริมาณ  ขยะ 
 มูลฝอย  รวม  ก็  สูง  ตาม  ไป  ด้วย  โดย  ในป�  2020  ประกอบ  กับ 
 มาตรการ  Lockdown,  WFH,  งด  การ  ท่อง  เที�ยว  กับ  เดิน  ทาง  ข้าม 
 จังหวัด  สะท้อน  ถึง  การ  จัดการ  ขยะ  ทั�วไป  ที�  ทําให้  มี  ปริมาณ  ไม ่ ลด 
 ลงแบบเหน็ได้ชัดเท่าที�ควร (รูปที� 5) 

 ●  ปรมิาณ  ขยะ  มูลฝอย  สว่น  นึง  มา  จาก  การ  ผลิต  ของ  ผลิตภัณฑ์ 
 พลาสติก  ที�  เคลื�อนไหว  ตาม  ราคา  น�ามัน  ดิบ  (Crude  oil 
 Brent)  สะท้อน  ให้  เหน็  ว่า  ราคา  น�ามัน  ดิบ  ที�  ปรับ  ตัว  สูง  ขึ�น  มี  ผลก 
 ระทบต่อปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยตรงเพราะ 
 วัตถุดิบ  หลัก  ใน  อุตสาหกรรม  พลาสติก  คือ  เม็ด  พลาสติก  โดย 
 ในป�  2010-2015  ราคา  น�ามัน  ดิบ  ปรับ  ตัว  สูง  ขึ�น  ปริมาณ  การ 
 ผลิต  จะ  ต�า  กว่า  ใน  ชว่ง  ป�  2016-2020  ที�  ราคา  น�ามัน  ดับ  ปรับ  ตัว 
 ลด  ลง  แต่  การ  ผลิต  ปรับ  ตัว  สูง  ขึ�น  แต่  ยัง  มี  ป�จจัย  การนํา  เข้า  และ 
 สง่ออกที�เป�นป�จจัยเสริมอธิบายประกอบด้านล่างนี� (รูปที� 6) 

 ●  ปรมิาณ  การนํา  เข้า  และ  สง่  ออก  พลาสติก  (HS3916-3926) 
 แม้เศรษฐกิจภายในประเทศยังซบเซาแต่ผลิตภัณฑ์พลาสติกที� 
 นํา  เขา้  และ  สง่  ออก  มี  แนว  โน้ม  ปรับ  ตัว  เพิ�ม  สูง  ขึ�น  ตลอด  5  ที�  ผา่น 
 มา  ซึ�ง  ในป�  2020  ปริมาณ  นํา  เขา้  อยู ่ ที�  0.92  และ  สง่  ออก  1.21 
 ล้านตัน ตามความต้องการของตลาด (รูปที� 7) 

 ●  สดัสว่นผลิตภัณฑ์พลาสติกที�ผลิตเพื�อใช้ในประเทศและสง่ 
 ออก  สะท้อน  ให ้ เหน็  ถึง  สดัสว่น  การ  ผลิต  ขึ�น  มา  เพื�อ  ใช ้ งาน  ใน 
 ประเทศ  เป�น  หลัก  โดย  เฉลี�ย  5  ป�  สงู  ถึง  75%  และ  เพื�อ  การ  สง่ 
 ออก  25%  นั�น  จึง  เป�น  สาเหตุ  ที�  ทําให ้ ปริมาณ  ของ  ขยะ  มูลฝอย 
 โดยรวมเพิ�มสงูขึ�นด้วย (รูปที� 8) 
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 แนวโน้มและทิศทางขยะมูลฝอย 

 ●  ป�  2021-2023  หลัง  จาก  การ  แพร ่ ระบาด  อยา่ง  หนัก  ของ  โค 
 วิด19  ในป�  2020-2021  คาด  การณ์  ว่า  ปรมิาณ  ขยะ  มูลฝอย  จะ 
 ปรบั  ตัว  เพิ�ม  ขึ�น  เฉลี�ย  ป�ละ  2%  จาก  ภาวะ  เศรษฐกิจ  ใน 
 ประเทศ  ที�  ซบเซา  จะ  ทยอย  ฟ�� น  ตัว  จาก  มาตรการ  ผอ่น  คลาย 
 Lockdown  ที�  เรง่  ฉีด  วัคซีน  ให้  กับ  ประชาชน  เพื�อ  ให ้ กลับ  มา  ใช้ 
 ชวิีต  ตาม  ปกติ  โดย  เร็ว  ที�สดุ  รวม  ถึง  การ  เป�ด  ประเทศ  รับ  นัก  ท่อง 
 เที�ยวต่างชาติเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็ว (รูปที� 9) 

 ●  เท  รนด์  พฤติกรรม  ผู ้ บรโิภค  ที�  เปลี�ยน  ไป  จาก  เดิม  ภาค 
 ประชาชน  บริษัท  เอกชน  รวม  ถึง  หนว่ย  งาน  ต่างๆ  ได้  ปรับ  รูป 
 แบบ  การ  ทํางาน  (WFH)  เชน่  การ  ใช ้ ชวิีต  การ  ทํางาน  อยู ่ ที�  บ้าน 
 มาก  ขึ�น  กว่า  แต่  ก่อน  ทําให ้ เกิด  การ  อุปโภค  บริโภค  ใน  รูป  แบบ 
 การ  สั�ง  ของ  ออนไลน์  และ  Food  Delivery  สง่  ผล  ต่อ  ปริมาณ 
 ขยะ  มูลฝอย  รวม  ซึ�ง  ประกอบ  ไป  ด้วย  ขยะ  พลาสติก  บรรจุ  ภัณฑ์ 
 และ  กระดาษ  บรรจุ  ภัณฑ์  ที�  จะ  ปรับ  ตัว  เพิ�ม  สงู  ขึ�น  จึง  ต้อง  มี  วิธี 
 การจัดขยะอยา่งยั�งยืนในอนาคตเพื�อเปลี�ยนขยะเหล่านี�เข้าสู ่
 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 ●  การ  ขยาย  ตัว  ของ  เมือง  จะ  เกิด  ปริมาณ  ขยะ  สะสม  มาก  ขึ�น 
 เพราะ  เมือง  เปรียบ  เสมือน  ศูนย์กลาง  ใน  การ  เข้า  มา  ทํางาน  ท่อง 
 เที�ยว และอยูอ่าศัย ความเจริญจะขยายตัวออกไปยังรอบๆ 
 ทั�งนี�  ต้อง  มี  มาตรการ  รองรับ  เกี�ยว  กับ  สิ�ง  แวดล้อม  หรือ  ที�  เรียก  ว่า 
 Smart  City  เพื�อ  ของ  เสยี  และ  ลด  การ  ปล่อย  ก๊าซ 
 คาร์บอนไดออกไซด์ 
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 3. ปรมิาณขยะอันตราย 

 สถานการณ์ป� 2016-2020 

 ภาพรวมของขยะอันตรายของภาคการผลิตปรับตัว 
 ลดลง  สว่น  ภาค  การ  อุปโภค  กลับ  เพิ�ม  ขึ�น  เรื�อยๆ  รวม  ถึง  ขยะ  ติด 
 เชื�อ  ซึ�ง  สวน  ทาง  กับ  ปริมาณ  ของ  ภาค  การ  ผลิต  ของ  โรงงาน  โดย 
 ประเภท  ขยะ  อันตราย  แบง่  ได้  3  ประ  เภท  หลักๆ  (1)  ขยะ 
 อันตราย  จาก  โรงงาน  อุตสาหกรรม  (2)  ขยะ  อันตราย  จาก  ชุมชน 
 (3) ขยะติดเชื�อจากสถานพยาบาล 

 ●  ปรมิาณ  ขยะ  อันตราย  ที�มา  จาก  ภาค  อุตสาหกรรม  โรงงาน  แบง่ 
 เป�น  2ชนิด  (1)  กาก  ของ  เสยี  ที�  ไม่  เป�น  อันตราย  ประมาณ 
 96%  (2)  กาก  ของ  เสยี  ที�  เป�น  อันตราย  ประมาณ  4%  ภาพ  รวม 
 ขยะอันตรายจากการผลิตสองชนิดนี�ปรับตัวลดลงเนื�องจาก 
 ภาวะ  เศรษฐกิจ  โลก  ทําให ้ คู่  ค้า  ที�  สําคัญ  เชน่  จีน  ญี�ปุ�น 
 สหรัฐอเมริกา  รวม  ถึง  ประเทศไทย  ชะลอ  ตัว  ลง  จาก  โค  วิด19  ที� 
 แพร ่ ระบาด  ในป�  2020  สง่  ผล  ให ้ ระบบ  เศรษฐกิจ  โดย  รวม  มี  ผล 
 กับการขึ�นลงของของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม  (รูปที�  11) 

 ●  ปรมิาณ  ขยะ  อันตราย  จาก  ชุมชน  ประกอบ  ด้วย  2  ชนิด  (1) 
 ขยะ  เครื�อง  ใช้  ไฟฟ�า  และ  อิเล็กทรอนิกส ์  ประมาณ  65%  (2) 
 ขยะ  อันตราย  เช่น  หลอด  ไฟ  แบตเตอรี�  ถ่าน  ไฟฉาย  ภาชนะ 
 ปน  เป�� อน  หรอื  บรรจุ  สาร  เคม ี  และ  กระ  ป�อ  งส  เปรย ์  ประมาณ 
 35%  เนื�องจาก  เทคโนโลยี  เข้า  มา  มี  บทบาท  ใน  ชีวิต  ประจํา  วัน 
 มาก  ขึ�น  จึง  ทําให ้ เกิด  การ  เปลี�ยน  การ  ใช ้ งาน  บอ่ย  ขึ�น  ทําให ้
 วัฏจักรการใชง้านสั�นลง 
 สว่น  ยอด  จําหนา่ย  เครื�อง  ใช ้ ไฟฟ�า  ใน  ประเทศ  ยัง  ทรงตัว  เฉลี�ย  5 
 ป�  อยู ่ ที�  18.4  ล้าน  ยูนิต  สง่  ผล  ให้  ปริมาณ  ปรับ  ตัว  สูง  ขึ�น  ตาม 
 ความต้องการใช้งาน  (รูปที� 12) 

 ●  ปรมิาณ  ขยะ  ติด  เชื�อ  จาก  สถาน  พยาบาล  (  ของ  เสยี  ที�  ปน  เป�� อน 
 เลือด  และ  ของเหลว  ใน  รา่งกาย  สว่น  อื�นๆ  )  จะ  เห็น  ได้  ว่า  ปริมาณ 
 ขยะติดเชื�อรวมมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื�องแม้จะเกิดโรค 
 ระบาด  อยา่ง  โค  วิด19  ก็ตาม  ด้าน  ปริมาณ  ขยะ  ติด  เชื�อ  สําหรับ  ผู้ 
 ป�วย  โค  วิด19  ทั�งหมด  อยู ่ ที�  723  ตัน  เท่ากับ  1.5%  ของ  ปริมาณ 
 ทั�งหมด  แม้  จะ  ไม ่ สง่  ผล  ต่อ  ปริมาณ  รวม  มาก  นัก  ในป�  2020  สว่น  ผู้ 
 ป�วยที�เขา้รับการรักษาเป�นผูป้�วยนอกและในบางป�มีสูงขึ�นแต่ 
 ปริมาณ  ขยะ  ติด  เชื�อ  กลับ  ลด  น้อย  ลง  ซึ�ง  การ  จัดการ  โดย  รวม 
 ทําได้ดีขึ�น (รูปที� 12, 13) 

 แนวโน้มและทิศทางขยะอันตราย 

 ●  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โค  วิด19  ใน  อนาคต  จะ  สร้าง  ขยะ  ติด  เชื�อ 
 จาก  การ  รักษา  พยาบาล  รวม  ถึง  อุปกรณ์  ทาง  เครื�อง  มือ  แพทย์  ที� 
 ใช ้ ครั�ง  เดียว  ทิ�ง  จํานวน  มาก  ซึ�ง  จะ  ทําให ้ การ  จัดการ  ต้อง  มี 
 มาตรฐานและขนย้ายถูกนําไปกําจัดอยา่งถูกต้องอีกด้วย 

 ●  เครื�อง  ใช ้ ไฟฟ�า  และ  อิเล็กทรอนิกส ์  มี  แนว  โน้ม  จะ  มี  ปริมาณ  สูง 
 ขึ�น  เพราะ  บาง  ประเภท  ไม ่ สามารถ  นํา  กลับ  ไป  หมุนเวียน  ใชไ้ด้ 
 ใหม ่ จึง  ต้อง  พึ�งพา  ผู้  ประกอบ  การ  ที�  ได้  รับ  กา  รอน  ญาต  ให ้ คัด  แยก 
 และกําจัดเพื�อป�องกันมลพิษเป�นหลัก 

 ●  ของ  เสยี  ที�  เกิด  จาก  การ  ดูแล  สขุภาพ  (Health-Care 
 Activities)  เท  รนด์  การ  ดแูล  สุขภาพ  จะ  สง่  ผล  ต่อ  ปริมาณ  ขยะ 
 ทั�วไป  และ  ติด  เชื�อ  เนื�องจาก  ขยะ  ใน  สว่น  นี�  85%  คือ  ขยะ  ทั�วไป  ที� 
 ไม ่ เป�น  อันตราย  อีก  15%  คือ  วัสดุ  อันตราย  ที�  อาจ  จะ  ติด  เชื�อ  สาร 
 เคมีหรือมีกัมมันตภาพรังส ีให้มีปริมาณเพิ�มสูงมากขึ�น 
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 มุมมองของ GEPP SAARD เหน็ถึงศกัยภาพการจัดการของเสยี 

 ภาพ  รวม  เศรษฐกิจ  และ  ป�ญหา  ปริมาณ  ขยะ  ป�  2021-2023  :  แนว  โน้ม  เศรษฐกิจ  จะ  เริ�ม  กลับ  มา  ฟ�� น  ตัว  จาก  การ  ได้  รับ  วัคซีน  ให ้ กับ 
 ประชาชนรวมถึงมาตรการคลายล็อกดาวน์และนโยบายเป�ดประเทศเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงคู่ค้าเราในต่างประเทศกําลังทยอยฟ�� นตัวได้ดี 
 ใน  สว่น  นี�  ทําให ้ มี  กิจกรรม  ทาง  เศรษฐกิจ  และ  จะ  ทําให้  ปริมาณ  (1)  ขยะ  มูลฝอย  (2)  ขยะ  ติด  เชื�อ  จาก  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โค  วิด  19  (3)  ก๊าซ 
 คาร์บอนไดออกไซด์  กลับ  มา  เพิ�ม  สงู  ขึ�น  ซึ�ง  เป�น  ตัว  กระตุ้น  อุณหภูม ิ ให้  โลก  ร้อน  ขึ�น  จึง  เล็ง  เห็น  มุม  มอง  ที�  จะ  เข้า  มา  ชว่ย  สง่  เสริม  ประเทศไทย  ใน 
 อนาคตอยา่งเศรษฐกิจหมุนเวียนดังนี� 

 มุม  มอง  ต่อ  เศรษฐกิจ  หมุนเวยีน  (Circular  Economy)  : 
 จะเขา้มายกระดับการแก้ป�ญหาปริมาณขยะและการปล่อยก๊าซ 
 คาร์บอนไดออกไซด์  โดย  ประเทศไทย  ใน  ตอน  นี�  ได้  จัดการ  เฉพาะ  วัสดุ 
 รีไซเคิล  ที�  มี  มูลค่า  เป�น  หลัก  ขยะ  บาง  ประเภท  ที�  รีไซเคิล  ได้  กลับ  กลาย 
 เป�น  ขยะ  กําพร้า  เพราะ  ไม ่ คุ้ม  ต้นทุน  ใน  การ  จัดการ  จึง  ต้อง  ศึกษา  และ 
 ทดลองใชใ้หเ้หมาะกับโครงสร้างของประเทศ ดังนี� 

 (1)  ยุทธศาสตร ์  จะ  เป�น  ตัว  กําหนด  ทิศทาง  ของ  เสีย  ใน  ประเทศ  ใน 
 ระยะยาวเพื�อใหผู้ม้ีสว่นได้สว่นเสยีได้มีสว่นสร้างเศรษฐกิจ 
 หมุนเวียน ประกอบด้วย 3 แกนหลัก ดังนี� 
 (1.1)  โครงสรา้ง  พื�น  ฐาน  ต้อง  รองรับ  การ  เข้า  มา  ลงทุน  ของ  ภาค  รัฐ 
 และ  เอกชน  สู ่ การ  พัฒนา  เศรษฐกิจ  หมุนเวียน  เชน่  ระบบ  กําจัด  ขยะ 
 ระบบพลังงาน และระบบคมนาคม เป�นต้น 
 (1.2)  นโยบาย  การ  ใช้  วัสดุ  ทาง  เลือก  ใน  ประเทศ  เพื�อ  เข้า  มา  ทดแทน 
 การนําเขา้และลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติเพื�อให้หมุนเวียนวัสด ุ
 ในประเทศเขา้สูร่ะบบมากยิ�งขึ�น 
 (1.3)  กฏ  หมายความ  รบั  ผดิ  ชอบ  ของ  ผู ้ ผลิต  (EPR)  และ  ควบคมุ 
 การ  ปล่อย  ของ  เสยี  หรอื  ก๊าซ  คา  บอน  ได  ออกไซด์  เพราะ  เป�น  ตัว  ชี�  วัด 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสง่ผลต่อปริมาณขยะที�เพิ�มขึ�น 
 หรือลดลง 

 (2)  หว่ง  โซ ่ อุปทาน  ที�  คํานึง  ถึง  ความ  ยั�งยืน  โดย  เริ�ม  ตั�งแต่  ต้นน�า  ถึง 
 ปลายน�าและหมุนเวียนกลับไป ซึ�งประกอบด้วย 
 (2.1)  ต้นน�า  คือ  ภาค  การ  ผลิต  ซึ�ง  เป�น  จุด  เริ�ม  ต้น  ของ  วัสดุ  ต่างๆ  จึง 
 จําเป�นต้องควบคมุและหนัมาใสใ่จกับความยั�งยืนเพื�อหมุนเวียนนํา 
 กลับ  ไป  ใช ้ ประโยชน์  อยา่ง  สงูสดุ  เชน่  ลด  การ  ใช้  วัสดุ  หลัก  จาก 
 ธรรมชาติหนัมาใชวั้สดทุดแทนในการผลิต 
 (2.2)  กลาง  น�า  คือ  การ  อุปโภค  บริโภค  ต้อง  มี  การ  จัดการ  ก่อน  คืน  สู ่
 ระบบโดยเฉพาะวัสดทุางเลือกใหมที่�ไมส่ามารถนําเข้ากระบวนการ 
 รีไซเคิล  ใน  รูป  แบบ  เดิม  ได้  จึง  ต้อง  มี  สถาน  ที�  รองรับ  การ  แยก  และ  สง่  ไป 
 กําจัด  เชน่  พลาสติก  ยอ่ย  สลาย  และ  ไม ่ ยอ่ย  สลาย  โดย  กระบวนการ 
 ทางธรรมชาติบางชนิด 
 (2.3)  ปลาย  น�า  คือ  ผู ้ มี  สว่น  ได้  สว่น  เสยี  ใน  การนํา  ไป  รีไซเคิล  และ  การ 
 กําจัด  จึง  ควร  มี  สถานี  รองรับ  ประชาชน  ใน  การนํา  วัสด ุ มา  สง่  ต่อ  ให ้ ผู ้
 ผลิต  และ  ต้อง  มี  ใบ  อนุญาต  ประกอบ  กิจการ  เพื�อ  ลด  สาร  พิษ  ที�  จะ  ลง  รั�ว 
 ไหลสูธ่รรมชาติจากกระบวนการรีไซเคิลหรือการกําจัดไมเ่หมาะสม 
 เชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตรายต่างๆ 

 (3)  เมือง  ต้นแบบ  (Smart  City)  ที�  ขบั  เคลื�อน  ด้วย  ข้อมูล  (Data 
 Driven)  ที�  จะ  มา  เป�น  หัวใจ  หลัก  ใน  การ  ชว่ย  บริหาร  จัดการ  อยา่ง  มี 
 ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 (3.1)  Tracking  System  ระบบ  ติดตาม  ของ  เสยี  ตั�งแต่  ต้นน�า  ถึง 
 ปลาย  น�า  เพื�อ  ใช ้ ประเมิน  ขั�น  ตอน  อยา่ง  ละเอียด  ทุก  กระบวนการ 
 ของวงจรวัสดุและของเสีย 
 (3.2)  Flows  Management  ระบบ  จัดการ  การ  ทํางาน  เพื�อ  ลด 
 ป�ญหาความซับซ้อนและเวลาในการดําเนินงานให้เป�นไปตาม 
 กลไกตามเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (3.3)  Cost Management  ระบบจัดการต้นทุน เพื�อลด 
 ทรัพยากรในการดําเนินงาน เชน่ การหมุนเวียนนําพลังงาน 
 สะอาดที�ได้จากขยะมาใช้งาน 
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