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 องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปนองคกรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานดาน
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ปฏิบัติงานทั้งในประเทศเยอรมนีและประเทศตาง ๆ มากกวา 
120 ประเทศทั่วโลก โดยโครงการความรวมมือเพื่อการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Collaborative Action on Prevention of Single Use Plastic in Southeast Asia: CAP-SEA) มุงเนนการพัฒนา
แนวทางเพือ่การปองกนัปญหามลพษิจากขยะบรรจภุัณฑพลาสตกิตามแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวยีน ตัง้แตกระบวนการ
ออกแบบสินคา การผลิต การบริโภค และการนำกลับมาใชใหม เพื่อใหสินคาใชแลวมีปริมาณเหลือทิ้งเพื่อการกำจัดให
นอยทีส่ดุ อยางไรกต็าม ยงัพบบรรจภุณัฑทีใ่ชแลวแตยังไมสามารถนำกลบัมาใชประโยชนใหม  และมจีำนวนมากยงัตกคาง
อยูในสิ่งแวดลอมทางบก แหลงน้ำจืด และ น้ำทะเล ดังนั้น การนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
มาใชในการกำหนดนโยบายระดับชาติและทองถ่ิน ดานการผลิตและออกแบบสินคาเพ่ือการนำมาใชซ้ำ การรีไซเคิล 
และความรวมมือของผูบริโภค จะเปนวิธีปองกันมลพิษและสงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืนไดตั้งแตตนทาง  
 โครงการ CAP-SEA ในประเทศไทย ไดขับเคล่ือน แนวนโยบายท่ีสำคัญของประเทศไทย ไดแก นโยบาย
การบรหิารจดัการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ (Thailand’s Roadmap on Plastic Waste Management  B.E. 
2561 - 2573) และ แผนปฏบิตัิการดานการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกจิ BCG (พ.ศ.2564 - 2570) 
ซึ่งเปนแผนงานที่สอดคลองกับแนวทางการลดขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียว โดยมุงเนนไปที่กลยุทธการปองกัน
จากตนทาง และเตรียมการนำวัสดุกลับมาใชใหมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เปน
นวัตกรรมใหมที่มุงตอบสนองตอแนวทางและการจัดการพลาสติกแบบใชครั้งเดียว โดยการดำเนินการโครงการนำรอง
ในจังหวัดภูเก็ต มเีปาหมายเพือ่ลดการใชพลาสตกิแบบใชคร้ังเดยีว  และมกีารบูรณาการความรวมมอืกบัภาคทีีเ่กีย่วของ
รวมถึงเทศบาลในทองถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวตอไป

 จากองคกรความรวมมอืระหวางประเทศของเยอรมนั

สาส์น
โครงการความรวมมือเ พ่ือการลดพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Collaborative 
Action on Prevention of Single Use Plastic in 
Southeast Asia : CAP-SEA)                              



 โครงการความรวมมือเพื่อการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ  CAP-SEA  
ดำเนินการรวมกันระหวางองคกรความรวมมือระหวางประเทศเยอรมัน (GIZ) สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
และหนวยงานภาคี มีวัตถุประสงคเพื่อลดการใชพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวดวยการจัดการรูปแบบใหม และ
การพัฒนาศักยภาพของหนวยงานที่ เกี่ยวของในการลด ละ และหลีกเล่ียงการใชพลาสติกตั้งแตต นทาง 
ทั้งน้ี เปนการสนองตอบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) และสอดคลอง
กับแผนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย โดยโครงการ CAP-SEA ประเทศไทย มีการนำรอง
การลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในระดับทองถิ่น 
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  ร วมกับ GIZ ไดเลือกใหจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตเปนพื้นที่นำร อง
ของประเทศไทย ดวยศักยภาพของผู บริหาร หนวยงานทองถิ่น ประชาชน ตลอดจนภาคสวนตาง ๆ ที่ มี
ความสนใจในประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียวอยางจริงจัง ในการนี้ ได 
ดำเนินการรวมกับกลุ มเปาหมายหลัก 5 กลุ ม ไดแก ตลาดสดเทศบาล ถนนคนเดิน หางสรรพสินคา โรงแรม และ
รานอาหารและเครื่องดื่ม ในการรวมขับเคลื่อนการดำเนินงานลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวของจังหวัดภูเก็ต
ใหเปนรูปธรรม

สาส์น
จากผูอำนวยการโครงการ CAP-SEA ประเทศไทย

ดร.วิจารย สิมาฉายา

       ผูอำนวยการสถาบนัส่ิงแวดลอมไทย



 จังหวัดภูเก็ต  ไดเขารวมโครงการ CAP-SEA ซึ่งไดเลือกจังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่นำรอง และดำเนินการ
ในป 2564 ถึง 2565 โดยมีสวนสำคัญตอการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก   
 โครงการนี้ มีความสอดคลองกับเจตนารมณการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตองการใหเปนจังหวัดสะอาด 
นาอยู  และนาเที่ยว โดยนับเปนโอกาสอันดีที่ภาคีหลายภาคสวนในจังหวัดภู เก็ต ไดใหความสนใจและ
มีสวนรวมใหความเห็นตอขอเสนอเชิงนโยบายและการกำหนดทิศทางในการขับเคล่ือนเพื่อลดพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียว นำไปสูการยอมรับและรวมมือในการปกปอง รักษา และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในจังหวัดภูเก็ตตอไป 

จากจังหวัดภูเก็ต

           นายอำนวย พิณสุวรรณ 

รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

สาส์น



คํานํา
 โครงการความรวมมือเพื่อการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (CAP-SEA)  
มีวัตถุประสงคเพื่อลดพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวดวยการจัดการรูปแบบใหมและการพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการหลีกเลี่ยงการใชพลาสติกตั้งแตต นทาง โครงการดังกลาวมุ งตอบนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจ  BCG Model ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy)  สอดคลองกับแผนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย 
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางกับภาคสวนตาง ๆ เพื่อทดลองนำรองแนวทางการลดและหลีกเลี่ยง
การใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว ร วมกับกลุ มเปาหมายในระดับทองถิ่น ซึ่งจากประสบการณของสหภาพ
ยุ โรป พบวา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบความสำเร็จอยางยิ่ ง ในการลดการใชพลาสติกดวย
การวางนโยบายระดับทองถิ่น เช น การนำกลับมาใชใหม การหามใชผลิตภัณฑแบบใชครั้งเดียว การขยาย
ความรับผิดชอบของผู ผลิต มาตรการทางภาษี ฯลฯ
 นอกจากนี้    โครงการ  CAP-SEA  ยังมุ งเนนใหเกิดการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ 
รวมถึงภาคเอกชนในการใหทางเลือกท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชวยเพิ่มการรับรู และสรางการยอมรับใหกับ
ผู บริ โภค โดยเลือกจั งหวัดภู เก็ตและเทศบาลนครภู เก็ต เปน พ้ืน ท่ีนำรอง ดวยศักยภาพของผู บ ริหาร 
หนวยงานทองถิ่น ประชาชน ตลอดจนภาคสวนตาง ๆ ท่ีมีความสนใจตอปญหาดังกลาวอยางจริงจัง
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1.      บทนํา 

 พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว (Single use plastic-SUP) เปน็ประเด็นสําคัญในการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะพ้ืนทีช่ายฝ่ังทะเลและแหล่งทอ่งเทีย่วทัว่โลก ดว้ยมปีรมิาณการใชใ้นภาค
การบริโภคและภาคบริการการท่องเที่ยวปริมาณมาก เมื่อสิ้นสุดการใช้งานมักหลุดรอดออกสู่
สิ่งแวดล้อมและถูกพัดพาลงสู่ทะเล ทําให้เกิดผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศบนบกและ
ในทะเล อีกทั้งเป็นการสูญเสียทรัพยากร

 กิจกรรมหลักของโครงการนำรอง ประกอบดวย การฝกอบรม การสำรวจขอมูลปฐาน (baseline)                                      
ของแผนการลดขยะพลาสติก การรวบรวมตัวอยางที่ดีของผูประกอบการ การทดลอง ทดสอบโมเดลการบริการ
บรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่ใชวนกลับในระบบไดหลายรอบ (Reuse packaging as a Service) และระดม
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อรวมจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายลดขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต

 เอกสารฉบบันี ้จดัทำขึน้โดยโครงการนำรองลดการใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวในเมอืงภเูกต็ ดำเนนิงานภายใต
โครงการ Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in South-East Asia (CAP-SEA) โดยมี
จังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่เปาหมายในประเทศไทย  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดลอมอนุรักษธรรมชาติ 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร และการคุมครองผูบริโภค (BMUV) สหพันธรัฐเยอรมนี โดยมีองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนหนวยประสานดำเนินโครงการ และองคกรพันธมิตร
ในจังหวัดภูเก็ตรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการขับเคล่ือนโครงการนำรองลดการใชพลาสติกใน
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 19 หนวยงาน เพื่อสรางวิถีใหมใหแกประชาชน หางสรรพสินคา 
ผูประกอบการโรงแรม  ผูคาในตลาดสด รานอาหาร ใหสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใชครั้งเดียว
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• กรมควบคุมมลพิษ, 2565.

• แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต.  

• https://www.dmcr.go.th/detailAll/34756/nws/22

• รายงานผลโครงการวิจัย Phuket City’s SUP Baseline and Current Policy 

    and Practice on SUP Management กรณีตลาดถนนคนเดิน: หลาดใหญ. 

    โดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต). 2564.

• การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ต. ดำเนินการระหวาง 19 - 22 ตุลาคม 2562.   

2.      สถานการณ์ขยะพลาสติก 

 จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย เฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม/คน/วัน โดยการคำนวณจากปริมาณขยะมูลฝอย
ที่สงกำจัดและจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ยอนหลัง 10 ป (ป 2550-2560) อยางไรก็ตาม ผูกอใหเกิดขยะ
ในจงัหวดัภูเกต็ มทีัง้ประชากรตามทะเบยีนราษฎรประชากรแฝง และนกัทองเทีย่ว ซึง่ปจจัยดังกลาวสงผลใหมแีนวโนม
ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยสงกำจัดมากกวา 1,000 ตัน/วัน แตศักยภาพของระบบจำกัดขยะ 
สามารถรองรับไดเพียง 700 ตัน/วัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท) รวม 19 แหง ในจังหวัดภูเก็ตไดรวมลงนาม
ในบันทึกขอตกลงการใชบริการการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนยกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตที่เปนการจัดการขยะแบบ
รวมศูนย

 จากการขยายตัวของเมืองและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนในประเทศไทย กระตุนใหเกิดการ
ใชพลาสตกิและบรรจภัุณฑแบบใชครัง้เดยีวเพิม่ขึน้อยางมหาศาล อกีทัง้ขยะพลาสตกิสวนใหญยงัคงถกูกำจดัในสิง่แวดลอม
และสถานที่ขยะที่ไมมีการควบคุม รวมถึงการฝงกลบหรือการเผา การปฏิบัติดังกลาวนำไปสูการสูญเสียทรัพยากร 
กอใหเกิดมลพิษและปญหาขยะตกคาง  เห็นไดจากขอมูลกรมควบคุมมลพิษในป 2564 ประเทศไทย มีการสราง
ขยะมูลฝอยประมาณ 24.98 ลานตัน สามารถคัดแยกและนำกลับไปใชประโยชนไดเพียง 32% โดยขยะบางสวนยังมี
การกำจัดไมถกูตองและถกูทิง้อยางไมเหมาะสมในสิง่แวดลอม กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงไดคำนวณ พบวาขยะ
ที่มีการจัดการไมถูกตองใน 23 จังหวัดชายฝงทะเล ประมาณ 34.5-51.5 ตัน ที่มีการรั่วไหลลงสูทะเล



    
 

 การสำรวจการใชพลาสติกใชครั้งเดียวตอวันในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูประกอบการในตลาดสดและรานคาตาง ๆ  ครอบคลมุรานอาหาร รานกาแฟ/เคร่ืองด่ืม รานขายของชำ รานขายของสด 
รานขายอาหารแหง รานขายเสื้อผา/ของใช จำนวน 576 ราน และครัวเรือนจำนวน 401 หลัง พบวา การใชพลาสติก
ใชครัง้เดยีว  70 - 86 % รองลงมา ไดแก ถงุแกง แกวกาแฟ หลอดพลาสตกิ ชอนและสอมพลาสตกิ แกวนำ้ กลองพลาสตกิ
ใสอาหาร และจานพลาสติก โดยสวนใหญบรรจุภัณฑดังกลาวเกิดจากการซ้ืออาหารสด รองลงมาเปนการซ้ือของใช 
อาหารสำเร็จรูป (ขาวกลอง/กับขาว) และอาหารแหง และครัวเรือนเหลานั้นสวนใหญซื้อของมาจากรานสะดวกซื้อ 
รองลงมา คือ ตลาดสดเทศบาล ตลาดนัด รานขาวแกง รานขายของชำ และรานอาหารที่มีบริการสงอาหาร 
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 ผลการศกึษา พบว่า การนยิมใช้ถงุรอ้นซึง่เป็นพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว
ใช้ในตลาด โดยใช้กันมากในการซ้ืออาหารสด อาหารสําเร็จรูปและอาหารแห้ง ขณะท่ี
ถงุหหูิว้ แกว้กาแฟและหลอดพลาสตกิ ถกูใชซ้ือ้ของจากรา้นสะดวกซือ้เป็นอนัดบัตน้ ๆ
 รองลงมา คือ ตลาดสดเทศบาล ตลาดนดั รา้นขา้วแกง ร้านขายของชํา และรา้นอาหาร
ที่มีบริการส่งอาหาร ส่วนขยะจากภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากบริการรับส่งอาหาร 
ส่วนใหญ่เป็นโฟม กระดาษ และกล่องพลาสติก ซึ่งปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
นับว่าเป็นปัญหาที่มีความท้าทายของจังหวัดภูเก็ตที่ต้องเร่งจัดการ



    
 

 ประเทศไทยไดประกาศและเริ่มดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 และ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ 1 (2563-2565) โดย Roadmap นี้ มีเปาหมาย 2 ประการ ไดแก

1. หามใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีว 7 ประเภท ไดแก พลาสตกิทีย่อยสลายไดดวยออกซเิจน หรอื Oxo-degra-
dable plastics, ฝาปด, ไมโครบีด, ถุงหูหิ้วชนิดบาง ความหนานอยกวา 36 ไมครอน, หลอดกาแฟ, 
ถวย SUP, ภาชนะโฟมใสอาหาร ภายในป 2565 และ 

2. นำพลาสตกิเปาหมาย ไดแก ถงุ HDPE/LLDPE/LDPE/PP, บรรจภุณัฑฟลมโมโน HDPE/LL/LDPE, ขวด, ฝา, 
ถวย, ถาดอาหาร/กลอง, ชอน/สอม เขาสูกระบวนการรีไซเคิล 100% ภายในป 2570

 ในป พ.ศ. 2564 รัฐบาลไดรับรอง BCG Model เปนวาระแหงชาติเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย  
ซ่ึงเปนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ทั้งนี้ การประยุกตใชแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) 
ในการจดัการขยะพลาสติกอยางยัง่ยนืเปนหนึง่ในโครงการสำคญั (Big Rock) ของแผนปฏบิตักิารดานการขับเคลือ่นการ
พัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 ภายใตหัวขอ “การจัดการขยะพลาสติกครบวงจร 
แยก รวบรวม จัดเก็บ และหมุนเวียนใชประโยชนอยางยั่งยืน”

รายงานฉบับสมบูรณโครงการ “Phuket City’s SUP baseline and current policy and practice on SUP management”,  CAP SEA Thailand
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 เป้าหมายตาม Roadmap การจัดการ
ขยะพลาสติกของประเทศ และแผนปฏิบัติการ         
BCG ของประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว รวมถึงร่าง    
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ 
(พ.ศ. 2565 – 2570) ซึ่งต้องการให้มีการนํา
ขยะพลาสติกกลับมาเป็นวัสดุรีไซเคิลให้ได้เกือบ
ทั้งหมด

3.     นโยบายเก่ียวกับพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวและขยะบรรจภัุณฑ์



 สวนแผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะของประเทศระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2570) ไดใหความสำคัญกับ
การจัดการ ที่ตนทางตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เพื่อปองกันการเกิดขยะต้ังแตการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนโดยเลือกใชสินคาหรือผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สามารถใชซ้ำและเรียกคืนกลับไปรีไซเคิล มีระบบการคัดแยก ณ แหลงกำเนิด เพื่อใหมีการนำทรัพยากรกลับคืน
จากของเสียใหมากท่ีสุดทั้งในรูปแบบวัสดุรีไซเคิล (Material recovery) และพลังงาน (Energy recovery) 
ครอบคลุมทั้งการจัดการขยะประเภทตาง ๆ รวมถึงขยะพลาสติกซึ่งมีเปาหมายเพ่ิมปริมาณการนำขยะกลับมาเปน
วัสดุรีไซเคิลในการผลิตใหมากขึ้น ทั้งขยะพลาสติกและขยะบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ แกว และอลูมิเนียม 

 จากประสบการณของสหภาพยุโรป พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบความสำเร็จอยางยิ่งในการลด
การใชพลาสติกดวยการวางนโยบายระดับทองถิ่น เชน การนำกลับมาใชใหม การหามใชผลิตภัณฑแบบใชครั้งเดียว 
หรอื หลกัการขยายความรบัผดิชอบของผูผลติ นอกจากนัน้ การมีสวนรวมของภาคเอกชนและการใหทางเลอืกทีเ่ปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมชวยเพิ่มการยอมรับของผูบริโภคและประสิทธิผลของนโยบายดังกลาว 
 สวนแนวทางการจัดการพลาสติกแบบใชครั้งเดียวของประเทศตาง ๆ ไดแก ฝรั่งเศส ไอซแลนด สหรัฐอเมริกา 
คอสตาริกา อังกฤษ อิตาลี สเปน เยอรมัน อินเดีย บังคลาเทศ และมาเลเซีย สรุปแนวทางไดดังนี้

1. การกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน 
     ประเทศฝรั่งเศส : มีจุดมุงหมายในการเลิกใชพลาสติกใหไดภายในป 2040 ไดออกกฎหมายหามหอหุม
บรรจุภัณฑพลาสติกในผักและผลไม มีผลบังคับใช 1 ม.ค. 2022 รวมทั้งวางเปาหมายปลอดพลาสติกภายใน
ป 2024 โดยเลกิใชพลาสตกิแบบคร้ังเดยีวในอาคารสาธารณะ โรงอาหาร รวมถงึการจดังานหรอืเทศกาลตาง ๆ  ทีจ่ดัโดย
เทศบาลทองถิ่น
 2.  การใชมาตรการทางภาษี
     ประเทศไอซแลนด : ในป 1990 เกิดปญหาสำคัญเรื่องถุงพลาสติก รัฐบาลทองถิ่นไดทำการศึกษาเพื่อ
ประเมินวิธีลดการใชถุงพลาสติก โดยจัดเก็บภาษีจากผูบริโภคเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
โดยมปีจจยัความสำเร็จเกดิจากการปรกึษาหารอืกบัผูมสีวนไดเสีย การรณรงคสรางความตระหนกั และการเรยีกเกบ็ภาษี
จากผูบริโภคในอัตราสูง  

• https://www.springnews.co.th/spring-life/819623
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4.   แนวทางการจดัการพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในต่างประเทศ  
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• UNEP (2018). SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability

• เอกสารประกอบ Dialogue series: The Role and Scope of Municipalities in Preventing and Reducing SUP บรรยายวันที่ 8 ก.พ. 2565

 3.   การใชมาตรการควบคุม 

 4.   การใชมาตรการรณรงคและสงเสริมการใชวัสดุทดแทน
        ประเทศอินเดีย: ในป 2015  เมือง Mumbai หาดทราย Versova กลายเปนจุดทิ้งขยะ ตอมาผูนำดาน
สิง่แวดลอม ไดใชวธิกีารอธิบายความเสยีหายจากขยะทะเลและผลกระทบตอเตาทะเล รวมถงึไดเชญิชวนชาวบานมารวม
เปนอาสาสมัครเก็บขยะในวันหยุดที่ชายหาด มีอาสาสมัครกวา 1,000 คน ทำการเก็บขยะดวยมือและรถแทรกเตอร 
การดำเนินการดังกลาวสามารถกำจัดขยะกวา 13,000 ตัน โดยใชเวลากวา 2 ป 
         ประเทศบังคลาเทศ: ปญหาขยะพลาสติกจำนวนมากไดสรางผลกระทบดวยการไปปดกั้นทอระบายน้ำ
ทำใหเกิดอุทกภัยครั้งใหญในประเทศ ในป 1990 องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมและกระทรวงสิ่งแวดลอม 
ไดสนับสนุนและรณรงคงดการใชถุงพลาสติกแบบครั้งเดียว เร่ิมตนจากเมือง Dhaka มีการใชมาตรการลดการใช
ขยะพลาสตกิไดรบัการตอบรบัจากประชาชนและกลุมสิง่แวดลอมทัว่ประเทศ แตยงัขาดการบงัคบัใชกฎหมายอยางจริงจงั 
       ประเทศอังกฤษ: ใหบริการเติมน้ำประปาดื่มฟรีในลักษณะ Refill ทั่วเมืองสหราชอาณาจักร
      ประเทศอินเดีย: เมือง Nilgiris ในป 2019 ไดมีการหามใชขวดพลาสติก โดยงดจำหนายน้ำขวดและ
น้ำอัดลมที่เปนขวดพลาสติก และทำการติดตั้งตูรับคืนขวดน้ำพลาสติกอัตโนมัติกวา 70 แหง โดย อปท. มีหนาที่
ตรวจสอบหามใชขวดพลาสติก ถาตรวจพบการแอบใชขวดพลาสติกจะถูกยึด และประชาชนไดรับการหนุนเสริมโดย
ติดตั้งเครื่องบดพลาสติกในชุมชน 
         ประเทศมาเลเซยี: มกีารพฒันาผลิตภณัฑบรรจอุาหารเพือ่ทดแทนพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวในรานอาหาร
ที่มีบริการสงอาหาร ภายใตชื่อ Tapauware ซึ่งเปนภาชนะที่มีความแข็งแรงทนทาน ประหยัดพื้นท่ี ราคาไมแพง 
เปนมิตรกับผูใชเนื่องจากสามารถนำไปอุนใหรอนหรือสามารถนำไปเขาชองแชแข็งได

      ประเทศสหรัฐอเมริกา: ในป 2015 บรรจุภัณฑใสอาหารท่ีทำจากโฟม แบบใชครั้งเดียว (EPS Foam) 
ถูกหามใชในนิวยอรกและเสนอบรรจุภัณฑที่ทำจาก Polystyrene รวมถึงไดมีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 
(6 เดือน) ในการปรับตัวของผูคาปลีกและลูกคา 
      ประเทศคอสตาริกา: เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2017 (วันส่ิงแวดลอมโลก) รัฐบาลประกาศยุทธศาสตรชาติ 
ยุติพลาสติกใชครั้งเดียวทั้งหมด รวมถึง ชอน สอมพลาสติก หลอด โฟม และกำหนดใหใชวัสดุทางเลือกที่ยอยสลายได
ภายใน 6 เดือน
      ประเทศเยอรมัน: เมือง Hamburg ในป 2015 ไดประกาศการหามใชขวดและแกวกาแฟ
แบบใชครั้งเดียว และไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑถวยกาแฟ ภายใตแบรนด  Hamburg cup โดยมีการศึกษา
และดำเนินงานแบบคอยเปนคอยไป โดยในป  2021 สามารถขยายความรวมมือไปยั งร านคาอื่น  ๆ 
รวมทั้งสิ้น 130 ราน
      ประเทศสเปน: เมือง Barcelona เทศบาลเนนวิธีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
บังคับใหหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ใชผลิตภัณฑที่สามารถนำกลับมาใชใหมได
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 ผลการดำเนินงานลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต
 จังหวัดภูเก็ตไดกำหนดใหปญหาการจัดการขยะมูลฝอยเปนวาระเรงดวน ท่ีจะตองดำเนินการใหเห็นผลเปน
รูปธรรมโดยเร็ว ประกอบกับ รัฐบาลไดมีนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวและกำหนดใหจังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดหนึ่ง
ที่จะตองรองรับนักทองเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งสงผลใหมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนทุกป แมวาจะมีการรณรงคใน
การลดและคดัแยกขยะไปยงัทกุภาคสวนอยางตอเนือ่ง แตแนวโนมอัตราการเพ่ิมของปริมาณขยะยงัคงสูงอยางตอเนือ่ง
 จากปญหาขยะลนเมอืง สงผลใหคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิไดมมีตเิห็นชอบแนวทางการดำเนนิการ
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 และจงัหวัดภเูกต็ ถูกกำหนดใหเปนจงัหวดันำรองในเรือ่งการสรางรปูแบบการจัดการขยะมลูฝอยและของเสยี
อนัตรายทีเ่หมาะสม (การจดัการขยะมลูฝอยรปูแบบใหม) โดยเนนการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยตัง้แตตนทาง การจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม
 จงัหวดัภเูกต็ ไดเลง็เหน็วาหางสรรพสินคา  ราน ขนาดใหญตาง ๆ  ทีม่อียูทัว่ทัง้เกาะ เปนสวนสำคญัทีจ่ะชวยขบั
เคลือ่นการดำเนนิงาน โดยเฉพาะการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยต้ังแตตนทาง การลดการใชถงุพลาสติก ตลอดจนการนำ
ขยะมูลฝอยไปใชประโยชนหรือทำใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของขยะมูลฝอยลงใหได 
ระหวางหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตาง ๆ และเครือขายภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
จงึไดรวมกบัหางสรรพสนิคาในจงัหวดัภเูกต็ 7 แหง จึงไดมีการลงนามบนัทึกขอตกลงเพ่ือความรวมมอืการลดใชถุงพลาสตกิ 
ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม จงัหวดัภเูกต็ รวมกบั หางสรรพสนิคา 
สวนราชการ องคปกครองสวนทองถ่ิน และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
จังหวัดภูเก็ต เดินรณรงคประชาสัมพันธการลดใชถุงพลาสติกในหางสรรพสินคาและหางรานตาง ๆ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตอเนื่องถึง พ.ศ. 2562 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561 ซึ่งมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม เพือ่เรงแกไขปญหาขยะพลาสตกิอยางตอเน่ือง โดยเนนความรวมมือจากทกุภาคสวนในการลดใชถงุพลาสตกิ 
และหลกีเลีย่งการใชโฟม โดยเฉพาะตลาดสดท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนแหลงท่ีมปีรมิาณการใชถงุพลาสติกหหูิว้ ทัง้ในหนวยงาน
ราชการ 20 กระทรวง ตลาดสดเทศบาล หางสรรพสินคา สถาบันการศึกษา อุทยานแหงชาติทั่วประเทศ สวนสัตวทั้ง 
8 แหง และพื้นที่ชายหาดทั้ง 24 จังหวัด   
 นอกจากนี้ยังมีการเดินรณรงคกิจกรรมทำความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก ในตลาดสด 
ตลาดนัดจังหวัดภูเก็ต 
 
 

5.   ภาพรวมการดําเนินงานลดการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในจงัหวดัภเูก็ต
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดำเนินกิจกรรมทำความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก ตามโครงการ 
“ทำความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหางสรรสินคา 
โดยกรมสงเสรมิคณุภาพและสิง่แวดลอม เชิญผูประกอบการหางสรรพสนิคารายใหญ ทัง้คาสงคาปลีก และรานสะดวกซ้ือ 
43 แหง มาประชุมรวมกันเมื่อวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2562 โดยทุกหางพรอมใจดีเดยงดแจกถุงพลาสติกใหกับลูกคา 
ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2563 พรอมกนัทัว่ประเทศ เพือ่เปนการนำรองการงดแจกถงุพลาสตกิกบักลุมผูประกอบการ
รายใหญทีม่คีวามพรอมมากกวา ซึง่จะชวยลดปญหาขยะพลาสตกิจากกลุมนีไ้ด 60% ของกลุมทีแ่จกถงุพลาสตกิใหลกูคา 
สวนผูประกอบการตลาดสด รานของชำ และรานคาอืน่ ๆ  มแีผนมารวมรณรงคลดและเลิกใชถงุเชนกนั โดยตัง้เปาหมาย 1 ป  
อีกทั้งยังมีการ เดินรณรงคในหางสรรพสินคาอยางตอเนื่อง 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  การรณรงคประชาสัมพันธเพื่อขับเคลื่อนการลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับ
รานคา ในตลาดนดัและตลาดสด โดย สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัภเูกต็ ไดรวมกบัสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน จัดกิจกรรม
เดินรณรงคลดใชถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดและ ตลาดนัด รวม 11 ครั้ง
 การดำเนนิงานเพือ่การขบัเคลือ่นตามแนวนโยบายการลดการใชพลาสตกิในจงัหวดัภเูกต็ รวมกบัภาคีเครือขาย

ปงบประมาณ แบบนโยบาย การขบัเคลือ่น
/กจิกรรม

ภาคเีครอืขาย กลุมเปาหมาย

2557

2558 กำหนดใหการจัดการ
ขยะมูลฝอยเปนวาระ
เรงดวนของจังหวัดภูเก็ต

MOU กับ 
หางสรรพสินคา
ในจังหวัดภูเก็ต 

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ทสจ.ภูเก็ต 
สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต 
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต 
เทศบาลนครภูเก็ต องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหางสรรพสินคา และ
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอมภูเก็ต 

หางสรรพสินคา 7 แหง
1. หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
สาขาภูเก็ตและบริษัทในเครือ
2. หางสรรพสินคา
โอเชี่ยนชอปปงมอลล
3. บมจ.บิก๊ซ ีซเูปอรเซน็เตอร
4. บมจ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร 
สาขาภูเก็ต
5. บมจ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร 
สาขาฉลอง
6. บรษัิท เอกชัย ดสีทรบิวิชัน่ 
ซสิเทม จำกดั สาขาภเูกต็
7. บรษิทั เอกชยั ดสีทรบิวิชัน่ 
ซสิเทม จำกดั สาขาฉลอง
8. บรษิทั เอกชยั ดสีทริบิวชัน่ 
ซสิเทม จำกดั สาขาฉลาง
9. บรษิทั ซปุเปอรชปี จำกดั
10. หางหุนสวนจำกัดภูเก็ต
โกรเซอรี่

มติ คสช.
(26 สิงหาคม พ.ศ.2557) 
เห็นชอบ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
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ปงบประมาณ แบบนโยบาย การขบัเคลือ่น
/กจิกรรม

ภาคเีครอืขาย กลุมเปาหมาย

2559

2561-2562

2562

หางสรรพสินคา 10 แหง 
1. เทสโก โลตัส สาขาภูเก็ต
2. เทสโก โลตัส สาขาฉลอง
3. โฮมโปร สาขาภูเก็ต
4. โฮมโปร สาขาฉลอง
5. บิ๊กซี
6.โอเชี่ยนชอปปงมอลล
7. โรบินสัน
8. ทอปส มารเก็ต
9. จังซีลอน
10. ภูเก็ตโกรเซอรี่

ตลาดส/ตลาดนัดจังหวัด
ภูเก็ต รวม 7 แหง
1.ตลาดชุมชนบานดอน
2. ตลาดนัดชิลลวา
3. ตลาดนัดบางลา 2
4. ตลาดสดกะทู (ใหม)
5. ตลาดนัดในยาง
6. ตลาดลานคาชุมชนนากก
7. ตลาดจี

จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัด
นำรองการจดัการขยะมลูฝอย
รูปแบบใหม

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตตนทาง การลดการใช
ถงุพลาสตกิ

ทสจ.ภูเก็ต หนวยงานราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และองคกร เครือขายภาค
ประชาชน

เดินรณรงค
กิจกรรมทำความดีดวยหัวใจ 
ลดรับ ลดให ลดใชถงุพลาสตกิ 
ในตลาดสด/ตลาดนัด 
จังหวัดภูเก็ต

ทสจ.ภูเก็ต รวมกับ 
สวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเครือขาย 
ทสม.จังหวัดภูเก็ต

หางสรรพสินคา 2 แหง
1. โรบินสันโอเชี่ยน 
ภูเก็ต 
2. ท็อปส มารเก็ต

โครงการ
“ทำความดีดวยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดลอม”

กิจกรรมทำความดีดวยหัวใจ 
ลดรับ ลดให ลดใชถงุพลาสตกิ  
โดยเดินรณรงคใน
หางสรรพสินคา 

ทสจ.ภูเก็ต รวมกับ 
สวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเครือขาย 
ทสม.จังหวัดภูเก็ต

มติ ครม. (17 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561) แกไขปญหา
ขยะพลาสติกอยางตอเนื่อง 
โดยเนนความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการลดใช
ถุงพลาสติก และหลีกเลี่ยง
การใชโฟม โครงการ 
“ทำความดีดวยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดลอม”
โดยเฉพาะตลาดสด
ทั่วประเทศ
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 กลาวโดยสรุป ตั้งแตป พ.ศ.2559-2565 จังหวัดภูเก็ตนำโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จังหวัดภูเก็ต ไดมีการบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี อาทิ สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  ในการรวมกันรณรงคเพ่ือขับเคล่ือน
การลดขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางและลดการใชถุงพลาสติก  โดยมีกลุมเปาหมายหลักที่เปนแหลงกำเนิดขยะพลาสติก
ท่ีสำคัญ 2 กลุมเปาหมาย  ไดแก 1) กลุมหางสรรพสินคา ดำเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และ 2) กลุมตลาดนัด
หรือตลาดสด ดำเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 23 แหง  

ผลการดำเนินงานลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต

ปงบประมาณ แบบนโยบาย การขบัเคลือ่น
/กจิกรรม

ภาคเีครอืขาย กลุมเปาหมาย

2564

2565

2563 ตลาดนัด/ตลาดสด 6 แหง
1. ตลาดกอจาน
2. ตลาดสามกองใหม
3. ตลาดเมืองใหม
4. ตลาดแมงโก
5. ตลาดเกษตร
6. ตลาดบานซาน

ตลาดนัด/ตลาดสด 6 แหง
1. ตลาดมาหนิก
2. ตลาดบานพอน
3. ตลาดชมุชนคลองมงุดง
4. ตลาดวัดเทพนิมิต
5. ตลาดถนนขวาง
6. ตลาดกะทูใหม

ตลาดนัด/ตลาดสด 5 แหง
1. ตลาดกะทูใหม
2. ตลาดแมกิมฮั้ว
3. ตลาดถนนคนเดิน
4. ตลาดหัวสะพานเกาะสเิหร
5. ตลาดเกาะแกว

รณรงคประชาสัมพันธ
เพื่อขับเคลื่อนการลด
ใชถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับ
รานคา ในตลาดนัดและ
ตลาดสด

รณรงคประชาสัมพันธ
เพื่อขับเคลื่อนการลด
ใชถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับ
รานคา ในตลาดนัดและ
ตลาดสด

ทสจ.ภูเก็ต รวมกับ สวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเครือขาย ทสม.จังหวัด

ทสจ.ภูเก็ต รวมกับ สวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเครือขาย ทสม.จังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ 
ผลักดันกฎหมายเลิกใช
พลาสตกิแบบใชครัง้เดยีว
โดยสำรวจความเห็นจาก
ผูวาราชการจังหวดั บรษิทั
ผูผลิตและรานปลีกยอย
ทั่วประเทศ

รณรงคประชาสัมพันธ
เพื่อขับเคลื่อนการลด
ใชถงุพลาสตกิหห้ิูวสำหรบั
รานคา ในตลาดนัดและ
ตลาดสด

ทสจ.ภูเก็ต หนวยงานราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่
และองคกร เครือขาย
ภาคประชาชน
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 จากการรณรงคการลดใชพลาสติกแบบใชครั้ งเดียวทิ้ง เชน ถุงพลาสติก มาตั้งแตป  2559 และ
สงเสริมใหประชาชนใชถุงผาเพื่อบรรจุสินคาแทนถุงหูหิ้วในหางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ และตลาดสดอยางตอเนื่อง  
การดำเนนิโครงการในการลดใชพลาสติกแบบใชคร้ังเดียว ดวยการจัดการรูปแบบใหมและการพัฒนาศกัยภาพของหนวย
งานที่เกี่ยวของในการหลีกเลี่ยงการใชพลาสติกตั้งแตตนทาง ดวยการสรางความรวมมือและความคิดริเริ่มกับผูมีสวนได
สวนเสียในทองถิ่น ไดสรุป Roadmap และความกาวหนาของกลุมตาง ๆ ดังนี้

 

 

 กลุมที่ 1 ตลาดสดเทศบาล พบการใชถุงพลาสติกใสของยังเปนบรรจุภัณฑยอดนิยมของลูกคา โดยมีการ

ใชในทุกราน ทุกขนาด และทุกประเภท โดยเฉพาะรานที่ขายของสดและแหงนั้น พบวา มีการซ้ือสินคาจำนวนนอย 
แตมีการใสถุงหลายถุง ซึ่งทำใหเกิดพฤติกรรมท่ีสรางขยะพลาสติกจำนวนมากชิ้นขึ้น ที่ผานมามีการรณรงคใหใชถุงผา
แทนถุงพลาสติก แตการปฏิบัติยังไมสามารถดำเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพอาจเกิดจากความไมสะดวก 
ขาดแรงจงูใจทางเศรษฐศาสตร และขาดการกำกบัดานระเบยีบ/กฎหมาย/นโยบาย นอกจากนี ้ ผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคโควดิ-19 สงผลทำใหรายไดจากการเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ลดลง การกำหนดนโยบาย
ทีอ่าจสงผลกระทบตอรายไดของสถานประกอบการ และสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของหนวยงานรัฐ ทำใหผูบรหิาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพจิารณาเห็นวา ยงัไมใชเวลาในการประกาศหามหรือลดการใชบรรจภุณัฑพลาสตกิ เนือ่งจาก
อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอหนวยงาน อาจทำใหสถานประกอบการมีตนทุนเพิ่มจนอาจปดกิจการ ซ่ึงทำให
หนวยงานขาดรายไดไปดวย
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 กลุมที ่2 ตลาดถนนคนเดนิ พบการใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวของผูประกอบการภายในตลาดถนนคนเดนิ 
(หลาดใหญ)  ชนิดและปริมาณของพลาสติกที่พบมากที่สุด ไดแก ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงพลาสติกซิปล็อค และถุงพลาสติก
ชนิดอื่น ๆ ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารที่พบมาก ไดแก ถุงรอน กลองพลาสติก และจานพลาสติก สวนบรรจุภัณฑ
พลาสตกิบรรจเุครือ่งดืม่ ไดแก  ฝาแกว และขวดนำ้ดืม่ นอกจากนี ้ยงัพบพลาสตกิอ่ืน ๆ  ไดแก ชอนพลาสตกิ สอมพลาสตกิ 
และหลอดพลาสติก   

 
 กลุมที่ 3 หางสรรพสินคา พบวา รานคาในหางสรรพสินคาตองสรางความพึงพอใจใหลูกคา และสวนใหญ
มองวาวัสดุทดแทนยังมีราคาคอนขางสูง นอกจากนี้ บางรานซ่ึงเปนสาขายอยจำเปนตองดำเนินการตามนโยบาย
ของสำนักงานใหญ สวนรสนิยมของลูกคานิยมขอถุงแบรนดท่ีมีตราสินคาเพ่ือความสวยงามและเห็นวาถุงพลาสติก
แบบยอยสลายไดไมทนทานและไมเหมาะสมกบัราคาของสนิคา นอกจากนี ้ยงัมคีวามกงัวลดานสขุภาพจากสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหการใชซ้ำหยุดไป 
 สำหรบัการดำเนนิงานรวมกับรานคาในหางสรรพสนิคาโรบนิสัน ภเูก็ต ในการวางแผนลดปริมาณการใชพลาสตกิ 
ไดมี กิจกรรมรณรงคใหลูกคาไมรับถุง โดยหากลูกคาไม รับถุงจะเพ่ิมแตมใหกับลูกคา 10 คะแนน หรือ 
20 คะแนนในชวงโปรโมชั่น ทั้งนี้ ลูกคาใหความสนใจไมรับถุงเปนจำนวนมาก โดยมีการจัดทำสถิติ พบวา ลูกคา
ทีไ่มขอรับถุงแตขอสะสมแตมคะแนน คิดเปน 67% โดยมปีจจัยหรือขอคนพบทีส่ำคญั คอื หางจะตองทำการส่ือสารกับ
พนักงานและประชาสัมพันธใหลูกคาทราบวาหากลูกคาไมรับถุง ลูกคาจะไดแตมสะสมเพิ่ม นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการใช
ภาชนะแบบใชซ้ำในโรงอาหารพนักงานท้ังหมด และมีการรณรงคใหพนักงานนำภาชนะสวนตัว เชน แกว หรือ ชาม 
โดยหากพนักงานนำภาชนะสวนตัวมาซื้อน้ำหรือซื้ออาหารในโรงอาหารพนักงานจะไดรับสวนลด 5 บาท ดังนั้น จึงเปน
การกระตุนใหพนกังานนำภาชนะของตนเองทีส่ามารถใชซ้ำมาใชในทีท่ำงานเปนการสรางวฒันธรรมการไมสรางขยะให
กับพนักงาน 

 กลุมที่ 4 โรงแรม ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง สนับสนุนการพัฒนาการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียว 
จำนวน 20 โรงแรม โดยไดทำการบนัทกึขอมลูการลดปรมิาณการใชพลาสตกิในกลุมโรงแรม พบวาลูกคาทีเ่ขาพักในโรงแรม
มีการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวภายในหองพัก ไดแก หมวกอาบน้ำ สำลีกาน และแปรงสีฟน ตามลำดับ สวนการใช
ในบริเวณรานอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม พบวา มีการใชแกวพลาสติกและฝา ขวดน้ำพลาสติก และถวยพลาสติก 
ตามลำดับ นอกจากนี้ ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาในการเก็บขยะพลาสติกและขยะอ่ืน ๆ ในบริเวณชายหาดและพื้นที่
สาธารณะ สรางจิตสำนึกรวมกันของพนักงานและผูบริหารโรงแรมในการรณรงคลดการใชพลาสติกตั้งแตตนทาง โดยมี
การวางแผนพัฒนาใหโรงแรมปลอดพลาสติกใหมากที่สุด เชน การเปลี่ยนภาชนะใสสบูและแชมพูเปนภาชนะแบบใชซ้ำ 
การเปลี่ยนผลิตภัณฑของใชในหองน้ำและหองพักลูกคาใหปลอดพลาสติกใหไดมากที่สุด

 
 กลุม่ผูป้ระกอบการโรงแรมนบัเปน็กลุ่มทีเ่ข้มแข็งและมจีติสํานกึทางด้านสิง่แวดล้อม ดงันัน้ แนวทางใน
การทํางานจงึเป็นการพูดคยุ แลกเปลีย่น นําเสนอตวัอยา่งทีด่ ีเพ่ือเปน็ตน้แบบหรอืเปน็แนวทางในการลดพลาสติก
ให้ได้ทั้งหมด
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 กลุมที่ 5 รานอาหารและเครื่องดื่ม มีการเชิญชวนใหรานอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
เขารวมโครงการภาคสมัครใจ อยางไรก็ตาม รานอาหารสวนใหญยังไมมั่นใจและกังวลเรื่องความสะอาด หากใชภาชนะ
แบบใชซ้ำ ทำใหตองใหบริการชอน สอม หลอดที่เปนพลาสติกหอหุม โดยเฉพาะในกรณีสั่งซื้อแบบ Delivery หรือ
บรรจุภัณฑบางชนิดที่สามารถใชซ้ำ เชน ขวดแกว จะมีขอจำกัดในการขนสงเกี่ยวกับการแตกเสียหายและน้ำหนักที่เพิ่ม
สงูขึน้ หรอืใชกลองทีเ่ปนวสัดทุดแทน/วสัดทุางเลอืก บรรจภุณัฑทดแทนบางชนิดทีท่ำจากกระดาษหรอืวสัดจุากธรรมชาติ
บางชนิดไมแข็งแรงทำใหกลองเสียรูปทรง ขณะที่ผูประกอบการรานเครื่องดื่มมองวาวัสดุทดแทนยังมีราคาสูง 
ลกูคารองเรยีนเรือ่งหลอดกระดาษเปอยงาย ใชงานไมสะดวก หลอดไมไผเกดิเชือ้รางาย การใชขวดนำ้แบบแกวมขีอกงัวล
เรื่องการตกแตก รวมทั้งสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหลูกคาไมนิยมนำแกวสวนตัวมาใช
 
 
 การสำรวจการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวของรานอาหารที่เขารวมโครงการ 5 ราน ไดแก รานครัวธรรมชาติ 
รานคณุจีด๊ราดหนายอดผกั รานตูกบัขาว รานนำ้พรกิบญุเรือน และรานตมยำกุง พบวา มกีารใชพลาสติกแบบใชครัง้เดยีว 
ไดแก ถุงรอน แกวน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ชอนและสอมพลาสติก และกลองพลาสติก 
อยางไรกต็าม แนวโนมในการใชลดลง เนือ่งจากทางรานไดตระหนกัถงึปญหาของพลาสตกิทีใ่ชคร้ังเดยีวพรอมหาแนวทาง
แกไขปญหาและวัสดุทดแทนรวมกัน สวนรานกาแฟ 2 ราน ไดแก Pikgo Café และ The Feelsion Cafe Phuket 
สะทอนวายังไมมีสิ่งทดแทนท่ีดีพอ อีกท้ังพฤติกรรมของลูกคาสวนใหญชอบความสวยงามในการถายรูปเครื่องดื่มและ
แกวที่มีการสกรีนโลโกของทางรานจึงจำเปนตองใชแกวพลาสติกอยู  แตหากมีผลิตภัณฑใชซ้ำที่ เหมาะสม
ก็พรอมเปลี่ยนแปลง 
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 จากการดำเนินงานโครงการนำรองลดการใชพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวในจังหวัดภูเก็ต ความรวมมือระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานรัฐ ชุมชน สมาคมธุรกิจรานอาหารและการทองเที่ยว 
รวมกันกำหนดนโยบายใหมีการขับเคล่ือนใหเกิดเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นและนำไปสู
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคอยางยั่งยืน ในกลุมเปาหมายตลาดสดเทศบาล ตลาดถนนคนเดิน 
หางสรรพสินคา โรงแรม และรานอาหาร ไดมีการรวบรวมความคิดเห็นของภาคสวนเหลานั้น รวมทั้งการพิจารณา
หลักการที่เกี่ยวของ แนวนโยบายประเทศ สถานการณปญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในตางประเทศ 
เพื่อจัดทำเปนขอเสนอเชิงนโยบาย  

6.   ข้อเสนอเชงินโยบายลดการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในจงัหวดัภเูก็ต

การลดขยะพลาสติก
ตั้งแต�ต�นนํ้าแนวคิด

คำอธิบายกราฟกของ "ตนน้ำ" (กลองสีน้ำเงิน) ตามแนวทางวงจรชีวิตและลำดับชั้นของการจัดการขยะ

ที่มา : สถาบันโอโค Öko-Institut e.V., 2022 เยอรมันนี 

 แนวคิดการลดขยะพลาสติกตั้งแตตนน้ำของหวงโซคุณคา นับตั้งแตการออกแบบสินคาที่งายตอการนำกลับ
มาใชใหม การผลิตที่ใชวัสดุพลาสติกนอยลง และ/หรือการนำกลับมาใชซ้ำได การจำหนายคาปลีกและการกระจาย
สินคา การบริโภค ดังแสดงในรูปดานลาง (กลองสีน้ำเงิน) สำหรับการจัดการสวนปลายน้ำของหวงโซคุณคา 
จะเกิดขึน้หลังจากมกีารบริโภคสนิคานั้น ๆ  แลว ถกูทิ้งเปนขยะทีส่ามารถเกบ็ขนไดและไมไดการกำจัด การนำกลบัวสัดุ
มาใชใหม การแปลงเปนพลังงาน (กลองสีเขียวและฟา) 

การเลือกวัสดุและ
ออกแบบ

การลด

การลด

การลด

การลด
การกำจัดทิ้ง

การคืนสภาพ

วัสดุที่รีไซเคิลไมได

วัสดุรีไซเคิลได

การรวบรวมและคัดแยก

ขยะหลังจากการบริโภค
การทิ้ง

อยางไมเปนระบบ

การผลิต

ตนน้ำ
ปลายน้ำ

การบริโภค

คาปลีก/กระจายสินคา

การรีไซเคิล

การใชน้ำ

การใชน้ำ



 ลำดับชั้นของการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ

ในประเทศไทยที่มา: สถาบันโอโค Oeko-Institut e.V. 2022 เยอรมนี

 การจัดลำดับชั้นของการจัดการขยะเปนแนวคิดท่ียอมรับกันในระดับสากล โดยแนวคิดนี้จะจัดลำดับตัวเลือก
การจัดการขยะเพื่อยังประโยชนตอสิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด โดยยึดหลักการท่ัวไปท่ีวาการปองกันการเกิดขยะและ
การนำกลับมาใชใหมเปนตัวเลือกท่ีสำคัญท่ีสุด รองลงมาคือการแปรรูปใชใหม (Recycle) จากนั้นจึงนำพลังงาน
กลับมาใชใหม ในขณะที่การกำจัดขยะผานบอฝงกลบควรเปนทางเลือกสุดทาย
 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต BCG model เสาหลัก "C" ซึ่งยอมาจาก Circular Economy ไดมุงเปา
ที่การนำทรัพยากรกลับมาใชใหมและการรีไซเคิล แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570  ไดผนวกเปาหมายในการลดการใชทรัพยากรของประเทศลง 25% จนถึง
ป พ.ศ. 2570 ในดานพลาสติก และแผนบูรณาการในการจัดการขยะพลาสติกตั้งเปาหมาย 2 ประการ คือ
 1.  ลดและเปลี่ยนพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งบางชนิดดวยการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 2.  จัดการขยะพลาสตกิเปาหมายทัง้หมด ตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวียน 
 โดยสรปุขอเสนอแนะ มาตรการ กจิกรรม การลงทนุ และกลไกสนบัสนนุอืน่ ๆ  มคีวามสอดคลองกบั แนวทางใน
สงเสริมการปองกันใหไดมากที่สุด รองลงมาคือการใชซ้ำ การแปรรูปใชใหม (Recycle) การกูคืนสภาพ (Recovery) 
รวมถึงการจำกัด (Disposal) และแยกประเภทขยะจากตนทางอีกดวย ท้ังนี้สามารถศึกษาแนวทางการจัดลำดับชั้น
การจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประเทศไทยได ดังรูป
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ลําดับชั้นของการจัดการขยะ
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเว�ยนแนวคิด
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          4 กลยุทธ�
 1. การประกาศนโยบายและเปาหมายลดการ
 ใชพลาสติกแบบใชคร้ังเดียว
 จังหวัดภูเก็ตโดยผูวาราชการจังหวัดประกาศให
การลด ละ เลกิใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวเปนนโยบายของ
จงัหวดัภเูก็ต  โดยระบปุระเภทของภาชนะและบรรจภัุณฑ
ใสอาหารและเครือ่งดืม่ พรอมสรางความรวมมอืกบัองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ภาคเอกชน โรงแรม และหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ เพ่ือกำหนดระยะเวลาและรายละเอยีดในการ
ดำเนนิงาน
 

 

        
 2. การประกาศวนั Phuket Plastic-Free Day 
 และเทศกาลปลอดพลาสติก
 จงัหวัดภเูกต็โดยผูวาราชการจงัหวดัรวมกบัหนวยงาน
ที่เก่ียวของกำหนดวันปลอดพลาสติกแบบใชครั้งเดียว 
และประกาศใหเปนนโยบายในการขับเคลื่อนจังหวัดและ
ดึงดูดนกัทองเทีย่ว เพือ่นำไปสูการกำหนดกจิกรรมและสราง
กระแสดานสิ่งแวดลอมในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงกำหนดให
การจัดงานในเทศกาลตาง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตปลอดขยะ
พลาสติกแบบใชครั้งเดียว
 

 

แนวทาง การดําเนินงาน 

4 กลยุทธ� 5 แผนปฏิบัติการ

 นอกจากแนวคิดขางตนแลวยังมีขอพิจารณาในการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก นโยบายและ
เปาหมายของประเทศ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีการกำหนดเปาหมายลดและ
เปลี่ยนพลาสติกใชคร้ังเดียวบางชนิดดวยการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มุงจัดการขยะพลาสติกเปาหมาย
ทั้งหมด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สถานการณปญหาและความตองการของภาคีในจังหวัดภูเก็ต ใหครอบคลุม
ผลติภัณฑพลาสตกิชนดิใชครัง้เดยีวทีพ่บมากเปนลำดบัตน ๆ  ไดแก ถงุพลาสตกิหหูิว้ ภาชนะและบรรจุภณัฑใสอาหารและ
เครือ่งดืม่ รวมถึงพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวในโรงแรม แนวทางการดำเนินงานในตางประเทศ มีการกำหนดเปาหมาย
ชัดเจน การใชมาตรการผสมผสานท้ังดานภาษี การกำกับและควบคุม การรณรงคและสงเสริม และการหาผลิตภัณฑ
ทดแทนใหเปนที่ยอมรับ ตลอดจนการดำเนินงานแลวขยายผล
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 3. การสงเสริมการใชบรรจุภัณฑพลาสติก
 แบบใชซำ้ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ
หนวยงานที่ เ ก่ียวของ จัดทำแผนงานสงเสริมการใช
บรรจุภัณฑพลาสติกแบบใชช้ำไดหลายครั้ง (Reuse 
packaging) ในกิจการรานอาหาร เครื่องดื่ม และตลาด 
ถนนคนเดิน จัดใหมีโครงการวนใชภาชนะซ้ำเกิดขึ้นใน
จังหวัดภูเก็ต เอ้ือใหเกิดนวัตกรรมการใชซ้ำ และระบบ
ทางเลือกในการจดัสงและกระจายสนิคา โดยเริม่จากการ
สงเสริมกลุมธุรกิจที่สนใจ มีการสรางความเขาใจและให
การสนับสนุนวัสดุที่จำเปน ติดตามประเมินผล แลวคอย
ขยายผลใหกวางขึน้
 

 

        
 4. การสนบัสนนุบทบาทของกลุมธรุกิจทีเ่กดิใหม 
 และองคกรธุรกิจเพื่อสังคม
 จงัหวัดภเูกต็ ควรดงึกลุมธรุกจิทีเ่กดิใหม (Start up) 
และองคกรธุรกิจเพื่อสังคม เขามาชวยพัฒนาบรรจุภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือเขามาเปนผูสนบัสนนุและ
หุนสวนเปนพารทเนอรในการพฒันาผลติภณัฑและบรกิาร
แบบใชซำ้ หรอืในกรณหีางสรรพสนิคาหรอืแบรนดตาง ๆ 
จัดงานอีเวนทในภูเก็ตเปนอีเวนทปลอดพลาสติกแบบ
ใชคร้ังเดียว และจัดใหมจุีดรวบรวมขยะพลาสติกท่ีสามารถ
นำไปรีไซเคิลอยางทั่วถึงในบริเวณจัดงาน

 

 



 5 แผนปฏิบัติการ

 1. การสงเสริมการลดพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีว
 ในตลาด
 องคกรปกครองสวนทองถิน่ สนบัสนนุโครงการดวย
การสงเสรมิการตลาด เชน การใชบตัรสะสมคะแนน/แตม/
Gift Voucher แกผูบริโภคที่ใชถุงผา ตะกรา รวมไปถึง
การจูงใจรานคาที่ลดการใชแบบพลาสติกแบบใชครั้งเดียว
ในรปูแบบตาง ๆ  เชน การลดคาเชาแผง คาบรรจภุณัฑ ฯลฯ 
การสงเสรมิการใชถุงกระดาษขนาดเลก็กบัสนิคาบางชนดิที่
ไมใชของสดหรอืเปยก ยกระดบัการรณรงคการใชถงุผา หรอื
ใชตะกราในการจายตลาดใหมากข้ึน รวมถึงควรจูงใจ
การใชผานวิธกีารใหรางวลั หรอืการแลกแตมจากรานคาตาง ๆ
ทีส่นใจเขารวมโครงการ นอกจากนี ้ควรหามาตรการจดัการ
การขนสงสนิคาประเภทผกัและผลไม ทีป่จจบุนักลุมผูคาสง
เปลี่ยนมาใชกลองโฟมเปนบรรจุภัณฑแทนถุงพลาสติก 
เนื่องจากกังวลเรื่องความช้ำและเสียหายของผักและผลไม
ทำใหมีปริมาณกลองโฟมเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก
 

 2.  การสงเสรมิการลดพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีว
 ในโรงแรม
 สมาคมผูประกอบการทีเ่กีย่วของ ขอความรวมมอื
จากโรงแรมในจังหวัดภเูกต็ใหดำเนนิงานลดพลาสติกแบบ
ใชครั้งเดียว ในกลุมพนักงานโดยออกกฎหามพนักงาน
นำแกวพลาสตกิเขามาในโรงแรม ปรบัเปลีย่นหองพกัลูกคา
ภายในโรงแรม โดยเนนมาใชขวดบรรจุครีมอาบน้ำ แชมพู 
ครมีนวดผมแบบเตมิ (Refill) และใชซำ้ (Reuse) ประสาน
งานและเปนกระบอกเสียงสื่อสารความตองการไปยัง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนขอมูลท่ีจำเปน
เพ่ือใชจูงใจทีมผูบริหารโรงแรมใหเปล่ียนแปลงมาใช
วัสดุใชซ้ำ
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 3. การสงเสริมการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียว
 ในรานอาหาร
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศเปนแนวทาง
ปฏิบัติของรานอาหารที่มาขออนุญาตหรือตออายุประกอบ
กิจการรานอาหารและเครื่องดื่มในการลดพลาสติกแบบ
ใชครัง้เดยีว รวมทั้งการใชบริการสงอาหารที่ควรลดการใช
พลาสติกในการหอบรรจภุณัฑหลายชัน้ สนบัสนนุบรรจภุณัฑ
ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม นอกจากนี ้ควรประสานกบัหนวยงาน
ที่มีภารกิจในการวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑหลอดชนิดเดียว
ทีส่ามารถใชไดกบัทกุเมนูเครือ่งด่ืม ตลอดจนจดัแคมเปญรณรงค
ใหลูกคานำแกวสวนตัวมาซื้อเคร่ืองดื่ม

 4. การสงเสรมิการลดพลาสติกแบบใชครัง้เดยีว  
 ในหางสรรพสินคา
 หางสรรพสินคาโรบินสัน สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมรณรงคเพือ่สรางความตระหนกัรูใหกบัลกูคาโดย
ไมรบัถงุพลาสตกิ หิว้ถงุผามาซือ้สนิคา จดัแคมเปญใหลกูคา
สะสมคะแนนแทนการรับถงุ รวมถงึเนนการบรหิารจัดการ
เพื่อสรางวัฒนธรรมในองคกรใหพนักงานไมสรางขยะ
รวมถึงการมีสวนลดใหกับพนักงานที่นำภาชนะสวนตัว
มาซือ้สนิคาในโรงอาหารหรอืรานคาในหาง
 5.    การสงเสริมลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียว
 ในหนวยงานและสถานศึกษา
 สำนักงานส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 15 
รวมกบัสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมจงัหวดั 
สรางความรูและความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพือ่ใหเกดิความรวมมอืในการดำเนนิการ เชน การใหความรู
เกี่ยวกับการลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวตั้งแต
ตนทาง การคัดแยกขยะที่ถูกตองสอดคลองกับวิธีการ
จัดการขยะปลายทางของจังหวัดภูเก็ต สงเสริมการจัด
ประชมุหรอืจดังานอเีวนทตาง ๆ ของสวนราชการท่ีปลอด
พลาสติก รวมถึงการจูงใจคนรุนใหมในสถานศึกษา
ทุกระดับใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
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การสร้าง
ความตระหนักรู้

งานวิจัย
และพัฒนา
องค์ความรู้

มาตรการและ
การบังคับใช้

การพัฒนา
นวัตกรรม

แนวทางการขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวของจังหวัดภูเก็ต

7.     การขับเคล่ือนการลดพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในจงัหวดัภเูก็ต
 
 การประชุมขอเสนอเชิงนโยบายสูยุทธศาสตรและทิศทางการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวของจังหวัดภูเก็ต
ภายใตโครงการความรวมมือเพื่อลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Collaborative Action for 
Single use Plastic Prevention in Southeast Asia : CAP-SEA) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุม
คอซิมบี้ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 45 ทาน ประกอบดวย ผูแทนจากภาคสวน
ตาง ๆ อาทิ สำนักงานส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 15 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัดภูเก็ต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร (วิทยาเขตภูเก็ต) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดภูเก็ต ศูนยกสิกรรมธรรมชาติอันดามัน วงษพาณิชยภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอม
ภูเก็ต หางสรรพสินคาโรบินสัน รานตมยำกุง รานน้ำพริกบุญเรือน ชุมชนยานเมืองเกา (ถนนคนเดินหลาดใหญ) และ 
Phuket Hotel Association เปนตน  มวัีตถุประสงคเพ่ือรบัทราบผลการดำเนนิงานของโครงการ และรบัฟงความคิดเหน็
จากผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของตอขอเสนอเชิงนโยบายฯ เพื่อเปนแนวทางเสนอแนะสูทิศทางการลดพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียวของจังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดพลาสติกแบบ
ใชครั้งเดียว ดวยการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน จำนวน 4 แนวทาง ไดแก 1) การสรางความรูความเขาใจ
ใหกับทุกภาคสวน 2) การขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและองคความรู 3) การกำหนดมาตรการและการบังคับใช
ทางกฎหมาย และ 4) การพัฒนานวัตกรรม 



 ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้ง 4 แนวทาง ไดมีการกำหนดนิยาม เพ่ือวางตำแหนงในการพัฒนาใหมีความชัดเจน 
เพื่อสามารถนำไปกำหนดเปนแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมสำคัญที่นำไปสูการบรรลุเปาหมายดังกลาวดังตอไปนี้
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1.  การสรางความตระหนักรู

2.  งานวิจัยและการพัฒนาองคความรู

การสื่อสารประชาสัมพันธ : 

มุงสะทอนปญหาและผลกระทบของจากการใชพลาสติก

แบบใชครั้งเดียว ที่มีตอมนุษยและสัตวทะเล

รณรงคสรางความตระหนัก : 

มุงลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวอยางตอเนื่อง

สรางผูนำและคนรุนใหม : 

อบรมวิทยากรแกนนำ เยาวชน และผูนำการเปล่ียนแปลง 

(Influencer)

ศึกษาดูงานพื้นที่ตนแบบ : 

พื้นที่ที่ไมใชหรือประสบความสำเร็จในการลดการใชพลาสติก

Baseline Data : 

ฐานขอมลู ประเภท คณุภาพ ปริมาณ ของพลาสตกิท่ีมกีารใชใน

จังหวัดภูเก็ต 

Comparative study : 

งานวจิยัเชงิศกึษาเปรยีบเทยีบเพือ่วเิคราะห แนวโนม ความคุมคา

คุมทนุ และสามารถกำหนดลำดบักจิกรรมหลกัและหวงโซแหง

คณุคา (Value chain) ของพลาสติกทีม่กีารนำเขา จำหนายใน

จังหวัดภูเก็ต

ถอดบทเรียน : 

ปจจัยความสำเร็จจากพื้นที่ตนแบบ 

ติดตามประเมินผล : 

ดำเนินการรวมกับภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อใหมี

การดำเนินการอยางจริงจัง และตอเนื่อง

งานวิจัยและการพัฒนาองคความรู 

“ผลิตผลงานวิจัยในพื้นที่ เพื่อนำไปใชเปนฐานขอมูล เชนชนิด 

ปริมาณ คุณภาพ ของพลาสติกที่มีในจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อนำไปศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาวัสดุทดแทน

ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

คุมคาตอการลงทุน และ ศึกษาวิเคราะหเสนทาง

พลาสติกในจังหวัด รวมถึงถอดบทเรียนเงื่อนไขหรือ

ปจจัยที่นำไปสูการลดพลาสติกจากพื้นที่อื่น 

เพื่อนำมาปรับใช และมีกระบวนการติดตามประเมินผล

หนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง”

การสรางความตระหนักรู

“เพื่อใหทุกภาคสวนในจังหวัดภูเก็ตเขาใจผลกระทบ

จากการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวที่มีตอมนุษย

และสัตวทะเล โดยรวมกันรณรงค สรางความตระหนัก 

พัฒนากลุมแกนนำ คนรุนใหม ที่มีสไตลการใชชีวิต

ในวิถีใหมซึ่งมุงลดหรือไมสรางขยะ 

รวมถึงการไปดูตัวอยางพื้นที่ตนแบบที่ดำเนินการสำเร็จ”
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3.  การกำหนดมาตรการและการบังคับใช

4.  การพัฒนานวัตกรรม

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย : 

• กำหนดใหมีการลด ละ เลิกพลาสติกแบบใชครั้งเดียว

เปนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต

• ประกาศและบงัคบัใชกฎระเบยีบออกเทศบญัญติั ขอบญัญตัิ

• กำหนดเทศกาล “Plastic-free Phuket”

ตลาด : 

มีการนำถุงผามาใชอยางจริงจัง

โรงแรม และรานอาหาร : 

กำหนดมาตรการบงัคบัใชกฎหมาย กบัโรงแรมและรานอาหาร

ทีไ่มใชพลาสติกแบบใชครัง้เดียวเมือ่ขอตออายหุรอืขอใบอนญุาต

หนวยงาน/องคกรในพื้นที่ : 

หนวยงานภาครัฐ นำไปใช เปนตัวชี้วัดดานการพัฒนา

ที่ ยั่ งยืนของหนวยงาน ในการลดหรือไม ใชพลาสติก

แบบใชครั้งเดียวในองคกร 

Food Delivery : 

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย

 

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย :

กำหนดการนำเขาประเภทพลาสติก โดยเลือกนำเขาเฉพาะ

พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได 100% เทานั้น 

ตลาด ถนนคนเดิน รานสะดวกซื้อ : 

พัฒนานวตักรรม เชน การพัฒนา Application เพ่ือการสะสมแตม 

“Phuket green point”  ในกรณีไมรับถุงพลาสติก

การพัฒนานวัตกรรม

“นำเขาพลาสติกเฉพาะพลาสติก

ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได 100% เทานั้น 

พัฒนานวัตกรรม เชน Application ที่ใชได

กับมือถือเพื่อสะสมแตมใหกับลูกคา

กรณีที่ไมรับถุงพลาสติก

โดยสามารนำแตมสะสมมาใชใน ตลาด ถนนคนเดิน 

และรานสะดวกซื้อตางๆ ได”

มาตรการและการบังคับใช

“กำหนดใหลด ละ เลิก SUP เปนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต และ

ทองถิ่น มีเทศกาล “Plastic- free Phuket” 

เปนประจำทุกป มุงเนนการมีสวนรวมกับนักทองเที่ยว 

โดยในตลาดมีการนำถุงผามาใชอยางจริงจัง 

สำหรับโรงแรม และรานอาหารที่สามารถลด

หรือไมใชพลาสติกจะไดรับการพิจารณาพิเศษในการ

ขอใบอนุญาตหรือขอตออายุ 

ทุกหนวยงาน/องคกร เพิ่มเรื่องการลดพลาสติก

ไวในตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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สรุปการขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใชครั้งเดียวของจังหวัดภูเก็ต
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แผนปฎิบัติการ หนวยงาน หลัก หนวยงานสนับสนุน

• สรางการมสีวนรวมในการพฒันาขอเสนอลด
การใชพลาสตกิแบบใชครัง้เดยีวรวมกบักลุม 
Food Delivery

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รวมกับภาค
เอกชน (SME หรือ Startup)

อบจ./อปท.ในจังหวัด/ทสจ./โรงแรม

• การใหความรูการลดการใชพลาสติก
แบบใชครั้งเดียวทิ้งตั้งแตตนทาง / 
วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกตอง

• สนับสนุนใหคูปอง/แตม/Gift Voucher 
แกผูบรโิภคท่ีใชถงุผา/
ตะกรา/รานที่ลดการใช SUP รวมถึง
สงเสริมการใชถุงกระดาษ

• เชิญชวน/กระตุนใหแบรนดและ
กลุม Start up พัฒนาบรรจุภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และเลือกแบรนดที่ไม
ใชพลาสติกมาเปน Sponsor ในหางสรรพ
สินคา

• พัฒนาฐานขอมูล ประเภท คุณภาพและ
ปริมาณพลาสติกที่ใชในจังหวัดภูเก็ต 

• ศึกษาเปรียบเทียบความคุมคาคุมทุน  
       เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
       สำหรับผลิตภัณฑใหม

• การกำหนดใหการลด ละเลิก 
Single-Use Plastic เปนนโยบายของ
จังหวัดภูเก็ต

• การใชกลไก (Plastic-free Phuket)

• การประกาศและบังคับใชกฎระเบียบ
เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ

• การจัดทำแผนงานสงเสริมการใชบรรจุ
ภัณฑพลาสติก แบบใชช้ำไดหลายครั้ง 
(Reuse packaging)

• การจัดทำโครงการวนในจงัหวัดภเูกต็ เพ่ือ
เอื้ออำนวยใหเกิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑที่
สามารถนำไปรีไซเคิลได 100%

• ถอดบทเรียน

• ติดตามประเมินผล

อบจ./ทน.ภูเก็ต และ อปท.ใน

จังหวัด

หางสรรพสินคา ตลาดสดเทศบาล 
ถนนคนเดิน โรงแรม รานอาหาร

หางสรรพสินคาโรบินสัน รวมกับ
แบรนดตาง ๆ

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ

มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รวมกับ อบจ
.

อปท.ในจังหวัด/ ธุรกิจรีไซเคิล

Food Delivery

คณะกรรมการจดัการสิง่ปฏิกลูและ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รวมกับ อปท
.

อปท.ในจังหวัด

อปท.ในจังหวัด/ททท./สคพ.15
สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคา
/ตลาด/ถนนคนเดิน/โรงแรม

สสจ.

ภาคีที่เกี่ยวของ

อปท.ในจังหวัด/สคพ.15/ทสจ.

ทน.ภูเก็ต/อปท.ในจังหวัด/ทสจ./ททท.

ทสจ./ททท./อปท.ที่เกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

(วิทยาเขต

มหาวิทยาลัย : มรภ./มอ.(ภูเก็ต) 
โรงเรียน : สังกัดอบจ.และ อปท.
ภาครัฐ : ทสจ./สธ./ททท./สคพ.15
ภาคประชาสังคม : มูลนิธิ/ทสม.
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ภาครัฐ    - สำนักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 15 (สคพ 15)
   - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) 
   - สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
   - สำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (ททท.ภูเก็ต)
   - องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต)
   - เทศบาลนครภูเก็ต (ทน.ภูเก็ต) 
   - เทศบาลเมืองปาตอง (ทม.ปาตอง) 
   - เทศบาลตำบลฉลอง (ทต.ฉลอง) 
   - เทศบาลตำบลวิชิต (ทต.วิชิต) 
   - เทศบาลตำบลรัษฎา (ทต.รัษฎา) 
   - องคการบริหารสวนตำบลไมขาว (อบต.ไมขาว) 
   - องคการบริหารสวนตำบลสาคู (อบต.สาคู)
   - องคการบริหารสวนตำบลเทพกระษัตรี (อบต.เทพกระษัตรี)
   - องคการบริหารสวนตำบลกมลา (อบต.กมลา)
   - องคการบริหารสวนตำบลเชิงทะเล (อบต.เชิงทะเล) 
   - องคการบริหารสวนตำบลเกาะแกว (อบต.เกาะแกว) 
 
ภาคเอกชน    - บริษัท ซีอาร ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด 
    (หางสรรพสินคาโรบินสัน โอเซี่ยน สาขาภูเก็ต) 
   - บริษัท Phuket Square Co.,Ltd. (หางสรรพสินคา Jungceylon)
   - บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จำกัด (มหาชน) (Gracz)
   - บริษัท คิด คิด จำกัด (Kidkid)
   - กลุม Baba Waste

ภาคประชาสังคม   - วิสาหกิจชุมชนถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ
   - มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดลอมภูเก็ต 
   - สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
   - ชมรมผูประกอบการคาอาหารนครภูเก็ต

รายชื่อภาคีขบัเคล่ือนการลดการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในจงัหวดัภเูก็ต
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รานอาหารและ
รานกาแฟ    - รานครัวธรรมชาติ 
   - รานคุณจี๊ดราดหนายอดผัก 
   - รานตูกับขาว
   - รานน้ำพริกบุญเรือน 
   - รานตมยำกุง
   - ภัตตาคารอันเหลา 
   - ราน Pikgo Café  
   - ราน FeelSion Café 
   - ราน Sri the Shophouse

สถาบันการศึกษา   - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โรงแรม    - สมาคมโรงแรมไทยภาคใต Phuket Hotel Association 
   - Pure Phuket Residence Hotel
   - The Vijitt Phuket resort 
   - Royal Phuket City Hotel
   - The Sis Kata Resort  
   - โรงแรมภายใตบนัทกึขอตกลง MOU ความรวมมือในการขบัเคลือ่นโครงการ
    นำรองลดการใชพลาสตกิในเมอืงภเูกต็ จำนวน 20 โรงแรม
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ขอเสนอในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 

1. การกำหนดใหการลด ละ เลิก 
หนวยงานหลัก คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
หนวยงานสนับสนนุ สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัภเูกต็ สำนกังานสิง่แวดลอมและ
ควบคุมมลพิษที่ 15 องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต

2.2. การใชกลไก“พลาสติก ฟรี ภูเก็ต” (Plastic-free Phuket)
หนวยงานหลัก คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
หนวยงานสนับสนุน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดภูเก็ต 
สำนักงานสิ่งแวดลอมและควบคุม มลพิษท่ี 15 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดภูเก็ต สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคา ตลาด ถนนคนเดิน โรงแรม

3. การจัดทำโครงการวนในจังหวัดภูเก็ต ศูนยรีไซเคิลที่เอื้อใหเกิดนวัตกรรม
บรรจุภัณฑใชซ้ำ
หนวยงานหลัก คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
หนวยงานสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดภูเก็ต 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต ธุรกิจรีไซเคิล

4. การประกาศและบังคับใชกฎระเบียบ SUP หรือเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ
หนวยงานหลัก คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
หนวยงานสนบัสนนุ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดภูเกต็ เทศบาลนครภูเก็ต 
องคการบรหิารสวนจงัหวดัภเูกต็



32

การเชิญชวน/กระตุนใหแบรนดและ Start up บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ  เขามาเปน  
Sponsor พารทเนอรในหางสรรพสินคา
หนวยงานหลัก หางสรรพสินคารวมกับแบรนดตาง ๆ
หนวยงานสนับสนุน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย  สำนักงานจังหวัดภูเก็ต องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต

5.

การใหความรูเกี่ยวกับลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้งตั้งแตตนทาง
และ การคัดแยกขยะ
หนวยงานหลัก องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
หนวยงานสนบัสนุน มหาวทิยาลยัราชภฎัภเูก็ต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
วทิยาเขตภเูกต็ โรงเรยีน สังกดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัภเูกต็ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
จงัหวดัภเูก็ต สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
สำนกังานจงัหวดัภเูกต็ สำนกังานสิง่แวดลอม  และควบคุมมลพิษที่ 15 มูลนิธิ
ที่เกี่ยวของ และ ถนนคนเดิน

6.

การสนับสนุนใหคูปอง แตม หรือ Gift Voucher แกผูบริโภคที่ใช
ถงุผา ตะกรา รานทีล่ดการใช SUP รวมถงึสงเสรมิการใชถงุกระดาษ
ในตลาด บางราน หรือสำหรับบางสินคา
หนวยงานหลกั หางสรรพสินคา ตลาดสดเทศบาล ถนนคนเดิน โรงแรม 
รานอาหาร
หนวยงานสนับสนนุ เทศบาลนครภเูก็ต องคกรปกครองสวนทองถิน่
ในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
จังหวัดภูเก็ต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

7.

การจัดทำแผนงานสงเสริมการใชบรรจุภัณฑพลาสติกแบบ
ใชช้ำไดหลายครั้ง (Reusable packaging)
หนวยงานหลัก คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต รวมกับภาคเอกชน (SME หรือ Startup)
หนวยงานสนับสนุน องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวดัภเูกต็ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต โรงแรม

8.
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