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ตองยอมรับวาวิกฤตปญหาขยะที่เกิดขึ้นลวนแตเปนผลมาจากฝมือมนุษย การแกไขจึงตองเริ่มตนจากตัวเรา และทุกภาคสวนของสังคมตองประสานความรวมมือ ทั้งการ

ปลูกจิตสํานึกและสรางองคความรู เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เกิดการจัดการขยะตั้งแตนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า อยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน

“จัดการขยะ” เรื่องของทุกคนและทุกภาคสวน

เมื่อไดยินขาวสัตวทะเลตายเพราะขยะ ใครควรจะรับผิดชอบตอปญหานี้ ระหวางผูผลิตสินคาที่กอใหเกิดขยะ ผูบริโภคที่ทิ้งขยะไมเปนที่ หรือมาตรการทางกฎหมายที่ไมเด็ด

ขาด “เราทุกคนคือขยะ” อาจเปนบทสรุปที่กระชับและสะทอนถึงปญหาไดดี ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการ เอสซีจ ีไดกลาวในงาน “SD Symposium 10

Years : Circular Economy – Collaboration for Action” ทีเ่อสซีจจีัดขึ้น โดยหมายความวา ขยะเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน หากไมมีมนุษยก็ไมมีขยะ “แมแตลมหายใจเรา
ก็สรางของเสีย” ดร.สุเมธ กลาวเสริม สิ่งที่ ดร.สุเมธ กลาว สอดคลองกับทัศนะของผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ที่เห็นวาปญหานี้ตองเริ่มแกที่ตัวเราเอง และทุกภาคสวนตอง

รวมมือกัน

CIRCULAR WAY
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการ เอสซีจี

จัดการกับขยะ “จัดการกับตัวเอง”

ในชวงของเวทีสนทนาหัวขอ “Thailand Waste Management Way Forward” เพื่อระดมความคิดเปนขอเสนอ 4 แผนจัดการวิกฤตขยะใหนายกรัฐมนตรีนั้น วรุณ วารั

ญญานนท ผูชวยผูจัดการโครงการ Chula Zero Waste Project ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูสรางขยะวา “ตื่นเชามา เรากินอาหารเชา ไมวาแกว
กาแฟ ขาวเหนียวหมูปงก็เกิดขยะหลายชิ้นแลว ขยะเกิดจากการบริโภคและใชงาน ทุกคนคือผูบริโภครวมทั้งผูผลิตก็เชนกัน”

เชนเดียวกับ ดร.จิตราภรณ ฟกโสภา อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูรวมเสวนาในเวทีเดียวกันที่คิดวา ไมวาระบบ

การจัดการขยะจะดีแคไหน แตการแกปญหาตองเริ่มจากตัวบุคคลกอน “อยางปญหาขยะในทะเล อยากใหคนเลิกความคิดเดิมๆ ที่วาทะเลกวางใหญ ทิ้งขยะชิ้นเดียวคงไม
เปนไร แตมีคนจํานวนมากคิดแบบนั้นจริงๆ”

ระยะหลังมานี้ มีขาวการตายของสัตวทะเล ไมวาจะเปนเตา วาฬ โลมา หรือแมแต “มาเรียม” พะยูนนอยขวัญใจคนไทย แมจะเปนเรื่องที่สรางความสลดใจ แตก็ทําใหเกิดแรง

กระเพื่อมเรื่องวิกฤตขยะในสังคม ทําใหทุกคนตื่นตัว เริ่มหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อบริโภคใหเกิดขยะนอยที่สุด เชน การพกแกวนํ้าดื่ม หรือการหันมาใชถุง

ผา เปนตน

ระบบการจัดการขยะตองดี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อลดปริมาณขยะนั้นจําเปนตองมีแนวรวมที่ชวยสนับสนุน เกี่ยวกับเรื่องนี้ วรุณ ชี้ถึงปญหาวา บางครั้งผูบริโภคก็ไมรูวาจะทิ้ง

ขยะอยางไร หรือมีความตั้งใจจะแยกขยะ แตก็เจอกับระบบ “One Bin for All” หรือถังเดียวทิ้งทุกอยาง จึงไมสามารถแยกขยะไดจริง “มีความจําเปนที่ตองสรางระบบ กอน
ที่จะไปบอกเขาวาจะทิ้งอยางไร และตองแสดงใหเห็นวาแยกขยะแลวเกิดประโยชนอยางแทจริง” วรุณกลาว

สอดคลองกับผลสํารวจความคิดเห็นของผูรวมเสวนา 700 คน ซึ่งรอยละ 77 เห็นวา การจัดทําระบบการจัดเก็บขยะอยางครบวงจร เชน การใชสัญลักษณสี และการระบุ

วัน-เวลาจัดเก็บตามประเภทขยะ เปนแนวทางแกไขปญหาการจัดเก็บขยะที่ดีที่สุด ทั้งนี้ ในการเสวนา เคน ทาคาฮาช ิจากบริษัท JFE Engineering ไดยกตัวอยางความสําเร็จ

ในการจัดการขยะของเมืองโยกาฮามา ประเทศญี่ปุน ที่เริ่มจากการกําหนดนโยบายอยางชัดเจน โดยเริ่มจากการแยกขยะไมกี่ชนิด จนนําไปสูการแยกขยะอยางจริงจัง ทําให

ปจจุบันสามารถลดปริมาณขยะไดถึงรอยละ 40 แมวาจะมีประชากรในเมืองสูงขึ้น

วรุณมองวา ปจจุบันมีกลุมผูบริโภคที่เครงครัดเรื่องการแยกและลดขยะ แตก็ยังมีอีกกลุมที่ไมใหความรวมมือใดๆ สําหรับกลุมหลังนั้นคงตองอาศัยการบังคับใชกฎหมาย

ที่เขมงวดมากขึ้น
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คุณเคน ทาคาฮาชินําเสนอการจัดการขยะของเมืองโยกาฮามา ประเทศญี่ปุน

กฎหมายควบคุมตองศักดิ์สิทธิ์

ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษชี้วา ขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2561 มีขยะกวา 28 ลานตัน เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 2 จากป 2560 สงผลใหเกิดปญหาขยะ

ลนเมืองและถูกทิ้งลงแหลงนํ้า สาเหตุหนึ่งมาจากการที่คนไมเคารพกฎหมาย ซึ่งไมเพียงแตขยะมูลฝอยเทานั้น แตยังรวมถึงของชิ้นใหญอยางเฟอรนิเจอรดวย สรรเสริญ

เรืองฤทธิ์ หัวหนากลุมงานระบบโทรมาตร สํานักงานระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร เปดเผยภาพขยะแตละวันในคลองเปรมประชากร พรอมทวีตขอความวา

“ขยะชิ้นใหญๆ มักถูกโยนทิ้งลงคลองโดยตรง ทีมงานสํานักงานระบายนํ้าตองใชเรือตามเก็บขยะเชนนี้ทุกๆ วัน” การจัดการขยะจึงเปนเรื่องยาก เพราะพนักงานมีจํานวน

นอยเมื่อเทียบกับกลุมคนที่ไมเกรงกลัวกฎหมาย

ดาน ดร.จิตราภรณ เสนอแนะวา การใชกฎหมายเด็ดขาดในวงกวางอาจเปนไปไดยาก อาจจะเริ่มเขมงวดการจับจริง-ปรับจริงกับชุมชนที่อยูใกลแหลงนํ้ากอน เพื่อบรรเทา

ปญหาขยะที่ลงสูทะเล ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของผูรวมเสวนา 700 คน ที่รอยละ 47 เห็นวา การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทิ้งขยะอยาง

เครงครัด เปนการจัดการกับขยะไดดีที่สุด
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แผนภาพแนวทางการจัดการขยะของเมืองโยกาฮามา ประเทศญี่ปุน

เปลี่ยนขยะเปนวัสดุมีมูลคา

นอกจากมาตรการและบทลงโทษแลว การสรางคุณคาใหขยะโดยมีผลตอบแทนก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งประเด็นนี้ กมล บริสุทธนะกุล ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) กลาววา “เราตองมองขยะวาเปนวัสดุ เชน ใหมองถุงและฟลมพลาสติกวาเปนวัสดุ เมื่อมองเชนนี้ก็ทําใหหาจุดที่ไปตอได” และกมลแนะวา ควร

เริ่มจากการคัดแยกขยะที่งายกอนเพื่อใหสะดวกกับผูบริโภค แมจะยังทําไมไดถึงรอยละ 100 แตสามารถเริ่มตนไดเลยกับวัสดุบางชนิด และคอยๆ ตอยอดเพิ่มประเภทในภาย

หลัง

นอกจากนี้ ผูผลิตสินคาอาจเขามามีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบจัดการซากสินคาเมื่อสิ้นอายุการใชงาน ทั้งสินคาอิเล็กทรอนิกสหรือเฟอรนิเจอรที่มักสรางปญหาใน

การจัดการ รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยอาจมีการกําหนดมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑที่กอใหเกิดขยะนอยที่สุด หรือหันมาใชวัสดุที่สามารถยอย

สลายหรือนํามาหมุนเวียนไดแทน โดยตองมีการใหขอมูลที่เพียงพอแกผูบริโภคเพื่อใหเกิดการคัดแยกขยะอยางถูกประเภทควบคูไปดวย ดานวรกิจ เมืองไทย กรรมการผู

จัดการ บริษัท ฟารมดี จํากัด เห็นดวยกับการหาแนวรวมในการสรางมูลคาขยะในระดับชุมชน

“หากมีการรณรงคใหเห็นวาขยะมีคุณคา ชาวบานก็จะใหความสําคัญในการแยกขยะ แตหากทุกคนเลือกผลักภาระใหภาครัฐ รัฐก็แบกไมไหวหรอก”







9/21/2019 จัดการวกิฤตขยะไมใ่ชเ่รื�องยาก! เวท ีSD Symposium 10 Years ชวนทกุภาคสว่นประสานความรว่มมอื สูก่ารจัดการที�ยั�งยนื - SCG NEWS CHANNEL

https://scgnewschannel.com/th/scg-news/จัดการวกิฤตขยะ/ 5/6

ชุมชนตนแบบดานการจัดการขยะ บานรางพลับ จ.ราชบุรี

จัดการขยะแบบ 4.0

ในยุค 4.0 มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยระบบจัดการขยะ เชนเดียวกับบริษัทฟารมดีที่ไดพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการขยะ โดยใชแอปฯ เปนสมุดบัญชีสะสมแตมสําหรับใหผล

ตอบแทนจูงใจผูทิ้งขยะ และเชื่อมโยงกับผูประกอบการใหเห็นราคากลางของวัสดุ รวมถึงบอกปริมาณของแตละวัสดุที่ตองจัดเก็บอยางชัดเจน “แอปพลิเคชันสามารถบอก
จุดหมายที่ตั้ง และปริมาณขยะ ทําใหสามารถบริหารคาขนสงจัดการได หรือจับคูใหดีมานดกับซัพพลายเจอกันไดเลย” วรกิจ กลาวเสริม

ดาน บุรินทร ตั้งศิลปโอฬาร ผูจัดการงานพัฒนาโครงการ Suez (South East Asia) มองวา ความเขาใจเรื่องการรีไซเคิลในไทยยังไมดีพอ และวัตถุดิบที่ไดจากการรีไซเคิล

ยังไมไดคุณภาพทําใหไมไดรับการตอบรับเทาที่ควร เชนเดียวกับสถิติของกรมควบคุมมลพิษที่แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาการรีไซเคิลไดอีกมาก เพราะมี

ขยะพลาสติกเพียง 5 แสนตันจาก 2 ลานตันที่ถูกนําไปรีไซเคิล

ปลูกฝงจิตสํานึก สรางองคความรู

การลดปริมาณขยะในระยะยาวนั้น ตองใหความรูทุกระดับ ซึ่ง วรุณ แหง Chula Zero Waste Project เห็นวาควรผลักดันเรื่องการจัดการขยะดวยแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนเขาเปนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา ควบคูไปกับการจัดการดานอื่นๆ  รวมทั้งเสริมความรูในระดับครัวเรือนใหสามารถจัดการกับขยะเปยกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ “เรามีขยะเศษอาหารเยอะ วิธีที่ดีที่สุดคือการจัดการในแตครัวเรือนใหมีประสิทธิภาพ” วรุณกลาวเสริม

การใหความรูตองเกิดขึ้นกับทุกสวน ไมวาจะเปนผูผลิต ผูคัดแยกขยะ ผูรีไซเคิล เพราะทุกขั้นตอนมีความเกี่ยวเนื่องกัน และการรณรงคยังตองทําในทุกภาคสวนของสังคม

เชน สถานที่ราชการ หรือสถานศึกษา แตสิ่งที่สามารถลงมือทําไดเลยคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเทาที่จําเปน รวมถึงการทิ้งขยะใหเปนที่ และการแยกขยะให

ถูกตอง
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ชุมชนบานสาเเละเมืองมาย จ.ลําปาง รวมกับเอสซีจี ผลักดันเรื่องการจัดการขยะในหลักสูตรการเรียนการสอน

นายกฯ รับ 4 มาตรการแกวิกฤตขยะ

การระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดนี้ นําไปสูการนําเสนอแผนจัดการปญหาวิกฤตขยะตอนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา โดย 4

มาตรการหลัก คือ ยกเครื่องโครงสรางพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการขยะ ผลักดันใหภาคธุรกิจผลิตสินคาที่เอื้อตอการรีไซเคิลและมีสวนรับผิดชอบจัดการซากสินคา

รณรงคสรางความรูใหประชาชนลดการสรางขยะและเพิ่มการรีไซเคิล ตลอดจนบังคับใชกฎหมายและบทลงโทษที่มีอยูอยางจริงจัง

การระดมสมองในครั้งนี้ นับเปนการตอกยํ้าใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะ ที่แตละสวนไมวาจะเปนผูบริโภค ผูจัดเก็บ ผูรีไซเคิล สื่อสารมวลชน

สถานศึกษา หรือแมแตภาครัฐ ลวนมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด จะเกิดผลสําเร็จและความยั่งยืนไดนั้นตองอาศัยรับความรวมมือจากทุกฝาย

เราคือขยะ เราตองจัดการกับตัวเรากอนจึงไปจัดการกับขยะรอบๆ ตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาเพิ่มเติมของงาน SD Symposium ไดที ่http://bit.ly/31X1QGd หรือติดตามขาวสารอื่นๆ ของเอสซีจีไดที่

https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel
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