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ตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ ซึ่งเปนอนุสัญญาหลักของ
องคการทางทะเลระหวางประเทศ ที่มีแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียจากเรือโดยอุปกรณรองรับของ
เสียบนทาเรือที่อนุสัญญาไดใหไว ทั้งยุทธศาสตรในการจัดการของเสีย และหลักของการจัดการของ
เสียตั้งแตเกิดจนตาย โดยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณรองรับของเสียบนทาเรือ เปนสิ่งที่อาจนํามา
ประยุกตใชเปนแนวทางการจัดการขยะของประเทศไทย ใหเกิดผลในการกําจัดขยะที่มีแหลงที่มาจาก
เรือและจากบกอยางเปนรูปธรรม
คําสําคัญ: อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ, ยุทธศาสตรการจัดการของเสีย,
การจัดการตั้งแตเกิดจนตาย การจัดการแบบรอบดานและครบวงจรในเรื่องสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
Abstract
International Convention on Prevention of Marine Pollution from Ship
(MARPOL) is the main international convention of International Maritime Organization
(IMO). It has Waste Management Strategies (Land-generated and Ship-generated) and
Cradle-to-grave System according to Port Reception Facilities - How To Do It. That
can be applied as Guideline on Garbage Management of Thailand both Shipgenerated and Land-generated.
Keywords: International Convention on Prevention of Marine Pollution from Ship,
Waste Management Strategies, Cradle to Grave, Cradle to Cradle

๒
บทนํา
ตามที่ประเทศไทยไดถูกจัดอันดับวาประเทศที่มีปริมาณ “ขยะทะเล” เปนอันดับ ๖ จาก ๑๙๒
ประเทศทั่วโลก (วารสาร Plastics Pollution Primer & Action Toolkit - Earth Day Network
for the End Plastic Pollution Campaign, 2018) ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาในการจัดการขยะทะเล
ของประเทศไทย วายังไมมีการจัดการที่ถูกตอง

ภาพที่ ๑ การจัดอันดับปริมาณขยะทะเล ๒๐ ประเทศอันดับแรกของโลก
ที่มา : วารสาร Plastics Pollution Primer & Action Toolkit - Earth Day Network for the
End Plastic Pollution Campaign, 2018

๓
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ (International Convention for
the Prevention of Pollution from Ships; MARPOL)
อนุ สั ญ ญา MARPOL เป น อนุ สั ญ ญาหลั ก ขององค ก ารทางทะเลระหว า งประเทศ
(International Maritime Organization, IMO) ที่ครอบคลุมการปองกันมลพิษของสิ่งแวดลอมทาง
ทะเลที่เกิดจากเรือ ที่มีสาเหตุ มาจากการปฏิบั ติการ (Operation) ของเรือและจากอุบัติเหตุ
(Accident) ที่เกิดขึ้นกับเรือ อนุสัญญา MARPOL ไดนํามาใชตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๓
โดยมีพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ถูกนํามาใชเนื่องจากอุบัติเหตุน้ําทวมเรือบรรทุกน้ํามัน (A Spate of
Tanker Accidents) ในระหวางป ค.ศ. ๑๙๗๖ – ๑๙๗๗ แตเนื่องจากอนุสัญญา MARPOL ค.ศ.
๑๙๗๓ ยังไมมีผลบังคับใช (Not yet entered into force) พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ของอนุสัญญา
MARPOL ไดกลืนรวมไปกับอนุสัญญาหลัก และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ.
๒๕๒๖) ซึ่งในป ค.ศ. ๑๙๙๗ ไดมีพิธีสารถูกนํามาใช เพื่อแกไขอนุสัญญา โดยมีภาคผนวกที่ ๖ ใหม (A
New Annex VI) รวมเขาดวยกัน และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๕
อนุ สั ญ ญา MARPOL เป น อนุ สั ญ ญาที่ ร วมกฎขอ บั ง คั บ ที่ มี จุ ด มุ ง หมายในการป อ งกั น และ
ลดมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากเรือใหนอยที่สุด ทั้งมลพิษ ที่เกิดจากอุบัติเหตุและจากการปฏิบัติงานประจํา
(Routine Operations) ของเรือ ประกอบดวย ๖ ภาคผนวก ดังนี้ (International Maritime
Organization, 2019)
๑. ภาคผนวกที่ ๑ กฎขอบังคับวาดวยการปองกันมลพิษจากน้ํามัน
(Annex I: Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)
๒. ภาคผนวกที่ ๒ กฎขอบังคับวาดวยการควบคุมมลพิษจากของเหลวที่มีพิษในปริมาตรรวม
(Annex II: Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid
Substances in Bulk)
๓. ภาคผนวกที่ ๓ การปองกันมลพิษจากสารอันตรายที่ขนสงทางทะเลในรูปแบบหีบหอ
(Annex III: Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in
Packaged Form)
๔. ภาคผนวกที่ ๔ การปองกันมลพิษอันเกิดจากการขจัดสิ่งปฏิกูลจากเรือ
(Annex IV: Prevention of Pollution by Sewage from Ships)
๕. ภาคผนวกที่ ๕ การปองกันมลพิษจากขยะบนเรือ
(Annex V: Prevention of Pollution by Garbage from Ships)
๖. ภาคผนวกที่ ๖ การปองกันมลพิษทางอากาศจากเรือ
(Annex VI: Prevention of Air Pollution from Ships)
ภาคผนวกแตละฉบับถือเปนสนธิสัญญา (Treaty) ที่มีเนื้อหาสาระเปนของตนเองแยกตางหาก
จากกัน แมจ ะมี เนื้อเกี่ย วของกันก็ตามในลักษณะเพื่ อควบคุม มลพิ ษทางทะเลที่เกิ ดจากเรือ หาก
ประเทศใดที่ตองการจะเขาเปนรัฐภาคี ประเทศนั้นตองแสดงความยินยอมอยางชัดแจงวาจะเปนภาคี
ในภาคผนวกใดเป นรายฉบับ ไป ซึ่งปจจุ บันประเทศไทยได เขา เป นภาคีอนุ สัญ ญา MARPOL แล ว
(เฉพาะภาคผนวกที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเปนภาคบังคับ) และมีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลวตั้งแตวันที่ ๒
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๑

๔

สาระสําคัญของอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ MARPOL มีดังนี้
(ชนะชัย เลิศสุชาตวนิช, ๒๕๖๐)
๑. กําหนดหลักเกณฑระหวางประเทศในการควบคุมและลดปญหามลพิษทางทะเลที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามปกติของเรือ
๒. ใชกับเรือทุกประเภท รวมถึง Hydrofoil boats, Air cushion vehicles, Submersibles,
Floating craft, Fixed platforms and floating platforms - ไมใชบังคับเรือรบ เรือชวยรบ หรือ
เรือของทางราชการทีม่ ิไดใชเพื่อการพาณิชย (เฉพาะภาคผนวกที่ ๑ และ ๒)
๓. ภาคผนวกที่ ๕: วาดวยการปองกันมลพิษจากขยะของเรือ (Prevention of Pollution by
Garbage from Ships) ใชบังคับกับเรือทุกประเภท
๔. ภาคผนวกที่ ๑ และ ๒ เปนภาคผนวกบังคับ ซึ่งรัฐภาคีตองปฏิบัติตามทันทีเมื่อเขาเปนภาคี
สําหรับภาคผนวกที่ ๓ ๔ ๕ และ ๖ เปนภาคผนวกทางเลือก ที่รัฐภาคีสามารถเลือกรับหรือไมรับ
ปฏิบัติกไ็ ด
๕. ขอกําหนดสําคัญของอนุสัญญา MARPOL
๕.๑ กําหนดหลักเกณฑระหวางประเทศในการควบคุมและปองกันการปลอยทิ้งน้ํามัน และ
สารอันตรายตาง ๆ จากเรือลงสูทะเล
๕.๒ กํ า หนดมาตรฐานในการออกแบบตั ว เรื อ การติด ตั้ งอุ ปกรณ ในเรือ ตลอดจนการ
ควบคุมและตรวจสอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งการเตรียมการของทาเรือเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการรองรับของเสียจากเรือ (Reception Facilities) ตาม Port Reception Facilities - How To
Do It สําหรับรองรับของเสียจากเรือ ตามภาคผนวกที่ ๑ ๒ ๔ ๕ และ ๖
๕.๓ สรางความรวมมือระหวางประเทศในการควบคุม ตรวจสอบและลงโทษเรือของทุกรัฐ
ภาคีที่ละเมิดอนุสัญญา MARPOL เพื่อใหมีการดําเนินการตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
๕.๓ สรางความรวมมือทางดา นวิชาการระหวางรัฐภาคี ในดานการพัฒนาบุคลากร การ
สงเสริมการวิจยั การพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณและมาตรการในการปองกันและลดมลพิษจากเรือ
โดยสาระสํา คัญของภาคผนวก ๕ ของอนุสั ญญา MARPOL เกี่ยวของกับชนิดของขยะที่
แตกตางกันและมีการจํา กัดระยะหา งในการทิ้งจากฝง รวมถึงวิธีการ (Manner) ในการกํา จัด
(Dispose) ซึ่งลักษณะที่สําคัญที่สุดของภาคผนวกนี้คือ การกําหนดหามโดยบริบูรณ (Complete
Ban) ในการทิ้งพลาสติกทุกรูปแบบ (All Form of Plastics) ลงสูทะเล
อีกทั้งไดนิยามความหมายของคําวาขยะ“ขยะ (Garbage)” วาหมายถึง ของเสียทุกชนิดไมวา
จะเปนของเสียจากอาหาร (Food wastes) ของเสียจากการพักอาศัย (Domestic wastes) ของเสีย
จากการปฏิบัติงาน (Operational wastes) พลาสติก (Plastic) เศษสินคา (Cargo residues) เถา
จากเตาเผา (Incinerator ashes) น้ํามันสําหรับประกอบอาหาร (Cooking oil) เครื่องมือประมง
(Fishing gear) ซากสัตว (Animal carcasses) และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานปกติของเรือซึ่งตอง
ทิ้งอยางสม่ําเสมอหรือ ตามกําหนดเวลาซึ่งไมรวมถึงน้ํามัน (Oil) สารเหลวมีพิษในระวาง (Noxious
Liquid substances in bulk) สารอันตรายที่ขนสงทางทะเลในรูปแบบหีบหอ (Harmful
substances carried by sea in package form) สิ่งปฏิกูล (Sewage) และปลาสด (Fresh fish) ที่
ไดจากการทําประมง”

๕
ยุทธศาสตรในการจัดการของเสีย (Waste Management Strategies)
ตามอนุสัญญา MARPOL ยังประกอบดวยขอปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณรองรับของเสียบนทาเรือ
(Port Reception Facilities - How To Do It) ซึ่งมีการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการของเสีย
(Waste Management Strategies) ทั้งแหลงที่มาจากบนบก (Land-generated) และที่มาจากเรือ
(Ship-generated) โดยทุกทาเรือตองจัดเตรียมใหมีการบริการสําหรับการกําจัดของเสียที่มาจากเรือ
อยางเพียงพอ ของเสียที่มาจากเรือจะรวมเปนของเสียบนทาเรือ และเปนสวนหนึ่งของของเสียรวมทั้ง
ประเทศ โดยอนุสั ญญา MARPOL กํา หนดใหมีอุปกรณรองรับของเสียจากเรื อบนทา เรือ (Port
Reception Facilities for Ships) และการปฏิบัติในการจัดการของเสียในทาเรือนั้น เกินกวาขอบเขต
ของอนุสัญญา MARPOL
แตอยางไรก็ตาม มีหลายเหตุผลวาทําไมในประเด็นของเสียที่มาจากเรือไมควรแยกออกจากการ
ปฏิบัติการจัดการของเสียของทาเรือและของประเทศ ของเสียที่มาจากเรือจะกลายเปนสวนหนึ่งของ
ภาพรวมของเสียของทาเรือทันทีที่ขึ้นมาสูฝง ทั้งของเสียที่มาจากเรือและของเสียที่มาจากบนบกใน
ทา เรือควรจะมี การจั ดการที่เปน มิตรต อสิ่ง แวดล อม มิ เช นนั้ นแล ว การดํา เนินการปองกันมลพิ ษ
อาจจะเปนการสงตอปญหาจากทะเลสูบก หรือจากบกลงสูทะเลในทางกลับกัน ตัวอยางเชน เมื่อมี
ของเสียที่มาจากเรือถูกเททิ้งลงบนฝง แผนดิน หรือลงสูน้ําใตดิน การปนเปอนหรือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดตอสุขภาพมนุษย ที่อาจเปนผลใหเกิดมลพิษทางน้ําจากการรั่วไหลของน้ํามันในการปฏิบัติการที่
สถานีปลายทาง ซึ่งจะมีผลกระทบแตกตางกัน เวนแตน้ํามันที่รั่วไหลจะมีการเก็บและการกําจัดที่
เหมาะสม
เหตุผลที่สอง คือ การจัดการของเสียที่เหมาะสมซึ่งเสียคาใชจายมาก ตนทุนในการปฏิบัติการ
แกไขที่สูงมากและคุกคามในทางตรงขามตอสุขภาพ และผลกระทบตอระบบนิเวศ ที่ไมเคยเคลื่อนยาย
ออกไดอยางสมบูรณ วิธีในการบูรณาการกัน (An Integrated Approach) ในการจัดการของเสีย ซึ่ง
ตองประสานงานรวมมือกัน ตลอดชวงวัฎจักรชีวิตของของเสีย (Life Cycle of Waste) ในแตละชวง
จนกระทั่งถึงการกําจัดในขั้นตอนสุดทาย (Final Disposal) อาจชวยประหยัดการพิจารณาคาใชจาย
ในอนาคต โดยแนวคิด จากอูสูสุ สานหรือวิธี การจั ดการตั้งแตเ กิด จนตาย (Cradle to Grave
Approach)
ข อ โต แ ย ง สํ า คั ญ ที่ ส าม คื อ ทั้ ง ของเสี ย ที่ ม าจากเรื อ และของเสี ย ที่ ม าจากบนบก อาจ
ประกอบด วยวัต ถุดิ บที่มีคา ซึ่ งสามารถนํ ากลับ มาใชซ้ํ า (Reused) เป นวั ตถุดิบทรัพ ยากรสํ าหรับ
กิจ กรรมทางอุตสาหกรรมอื่น ดั ง นั้ น การทิ้ งของเสี ย เหล า นี้ไ ปจะเป นการใช ทรัพ ยากรอย า งไม มี
ประสิท ธิภาพ และทางเลื อกในการหมุนเวีย นกลับมาแปรรูปใหม (Recycling) ควรถูกคนหา โดย
แนวคิดจากอูสูอูหรือวิธีการจัดการรอบดานและครบวงจรในเรื่องสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (Cradle to
Cradle Approach)
นอกจากนี้ การทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด (Waste Minimization) จะเปนสิ่งสําคัญของ
ยุทธศาสตรในการจัดการของเสีย ภาระในการสรางของเสียที่ไมจําเปนจากการขนสงของเสีย (Waste
Transport) การบําบัด (Treatment) และอุปกรณรองรับในการกําจัด (Disposal Facilities) ควรถูก
หลีกเลี่ยง
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โดยทั่วไปแล ว ยุทธศาสตรในการจัดการของเสีย ควรมีการพิจ ารณาตามลํา ดับชั้นของการ
จัดการของเสีย (Waste Management Hierarchy) ดังนี้
๑. การปองกัน การหลีกเลี่ยงไมใช (Prevention/Avoidance)
๒. การลดการใชใหนอยลง (Reduction)
๓. การนํากลับหมุนเวียนผลิตภัณฑ – ไปใชใหม (Product Recycling (Re-Use))
๔. การหมุนเวียนวัตถุดิบไปใชใหม (Material Recycling)
๕. การนํากลับคืนไปใชเปนพลังงาน (Recovery for Use as Fuel)
๖. การกําจัดโดยการเผา (Disposal by Incineration) และ
๗. การกําจัดโดยการฝงกลบ (Disposal to Landfill)
การพัฒนายุทธศาสตรในการจัดการของเสีย คือ เครื่องมือที่มีอํานาจในการจัดตั้งระบบของ
ความเชื่อมโยง (A Coherent System) ตอการปฏิบัติในการจัดการของเสีย และสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรืออุปกรณสําหรับรองรับตางๆที่จัดไวตามที่เกี่ยวของในขางตน โดยพื้นฐานของยุทธศาสตร
ในการจัดการของเสีย เปนระบบของความเชื่อมโยง ซึ่งควรระบุวา ทําอยางไร โดยใคร ในการจัดการ
ของเสีย การระบุถึงรายละเอียดของการดําเนินการปฏิบัติ เชน การเก็บรวบรวม (Collection) การ
ขนส ง (Transport) การเก็บรักษา (Storage) การบํ า บั ด (Treatment) และการกํ า จั ดใหหมดไป
(Disposal) รวมถึ ง การออกกฎระเบี ย บต า งๆ (Legislative) และการควบคุ ม โดยภาครั ฐ
(Administrative Controls) ซึ่งตองมั่นใจวาการปฏิบัติตางๆ เหลานี้ ไดถูกดําเนินการ ยุทธศาสตรใน
การจัดการของเสีย ตองมีการประสานรวมมือการจัดการ ทั้งของเสียที่มาจากเรือ และเศษซากของ
สินคา (Cargo Residues) ซึ่งถูกรับเขา มาในทา เรือ และของเสียที่มาจากบนบก อีกทั้งจาก สวน
ภายในหรือที่มาจากสวนอุตสาหกรรม
การจั ด การของเสี ย สามารถจั ด ตามระดั บ ของหน ว ยงานที่ ห ลากหลาย (Various
Administrative Levels) ดังแสดงตามภาพที่ ๒
ยุ ท ธศาสตร ใ นการจั ด การของเสี ย ควรนํ า ไปสู ร ะบบจั ด การของเสี ย ในทางปฏิ บั ติ (An
Operating Waste Handling System) ดังนั้น จึงควรใหเกิดผลโดยการออกเปนกฎระเบียบ
(Legislation) การจัดตั้งองคกร (Organizations) กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ (Procedures) และ
สิ่งอํานายความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณรองรับ (Facilities) ซึ่งสามารถนํามาแกไขปญหาไดจริง
รวมถึงการระบบบริหารคุณภาพ ISO เพื่อพัฒนามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการของ
เสียที่มาจากเรือ เชน
- ระบบมาตรฐาน ISO 16304 ในการจัดเตรียมและการจัดการอุปกรณรองรับของเสียบน
ทาเรือ (Arrangement and Management of Port Waste Reception Facilities)
- ระบบมาตรฐาน ISO 21070 ในการจัดการและการจัดเก็บของเสียบนเรือ (Management
and Handling of Shipboard Garbage)
โดยมาตรฐานเหลานี้สามารถนํามาใช โดยพื้นฐานของการสมัครใจ (A Voluntary Basis) เพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนในการจัดการของเสียในสถานที่นั้นๆ
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สําหรับการจัดการตั้งแตเกิดจนตาย (Cradle to Grave) เปนการพิจารณาขั้นตอนการประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) ในกระบวนการวิเคราะหและประเมินคา
ผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม ที่พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑ ตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการแจกจาย การใชงาน
ผลิตภัณฑ การใชใหม/แปรรูป ไปจนถึงการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑหลังการใชงาน หรือการ
กําจัดผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใชงานแลวตั้งแตเกิดจนตาย เพื่อวิเคราะหผลกระทบ
ของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
โดยนโยบายในการจัดการตั้งแตเกิดจนตาย ตองมีการวางแผนและกําหนดความรับผิดชอบที่
ชัดเจน เพื่อทําการควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งตองมีกฎระเบียบอยางนอยที่สุด คือ
๑. รายละเอียดของระบบควบคุมที่ใช
๒. หนาที่ความรับผิดชอบที่ใชในแผนการควบคุม เชน การออกใบอนุญาตตอกิจกรรมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณรองรับของเสียตางๆ
๓. อํานาจทางกฎหมายที่จําเปน เพื่อเปนการจํากัดสิทธิที่เกี่ยวของกับมาตรการควบคุม เชน
การตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หรือการเก็บตัวอยางเพื่อการตรวจสอบและ
การวิเคราะห และ
๔. หนวยงานที่มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม ทั้งทางปกครองและทางอาญา
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แนวทางและรูปแบบการจัดการขยะของประเทศไทย
จากแนวทางปฏิบัติของอนุสัญญา MARPOL ตามวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณรองรับของเสีย
บนทาเรือ (Port Reception Facilities - How To Do It) สามารถนํามาประยุกตเปนแนวทางและ
รูปแบบในการแกไขปญหาการจัดการปญหาขยะของประเทศไทย ดังนี้
เนื่องจากปญหาการจัดการขยะจากทะเลของประเทศไทย ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของกันในหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหนวยงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติ ไดแก
กรมเจาทา กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝง กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การ
ทาเรือแหงประเทศไทย กรมการปกครองสวนทองถิ่น เปนตน แตละหนวยงานมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของตนเอง มีการทํางานที่ไมเปนระบบ ไมประสานสอดคลองกัน อีกทั้งไมมีกรอบที่ชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน เมื่อเก็บขยะจากทะเลแลวควรแยกประเภทของขยะ เก็บรวบรวม และขนสงไปกําจัด
ใหถูกวิธีตามแตละประเภทของขยะ จึงควรกําหนดใหประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติในการจัดการขยะ
ทั้งแหลงที่มาจากบนบกและแหลงที่มาจากเรือหรือจากทะเล เพื่อเปนการวางแนวทางและกําหนด
วิธีการในการจัดการขยะที่ชัดเจน อยางเปนรูปธรรม ตามแตละระดับชั้น (Level) จัดแบงองคกรที่
รับผิดชอบ (Organization) และรูปแบบของเครื่องมืออํานาจตามกฎหมาย (Instrument) ซึ่งอาจใช
รูปแบบจากยุทธศาสตรในการจัดการของเสียตามภาพที่ ๒ เปนตัวอยาง
อนึ่ ง ป จ จุบั นประเทศไทยยั ง ไม มี การกํ า หนดหน ว ยงานกลาง (Focal Point) ที่มี หน า ที่
รับผิดชอบในการดําเนินการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะโดยตรง ทํา
ใหระบบของความเชื่อมโยงการจัดการขยะไมการบูรณาการรวมกัน ขยะจากทะเลเมื่อเก็บขึ้นมาแลว
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จะมารวมกับขยะบนบก กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบของขยะที่มีตอสิ่งแวดลอม
จึงควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะ ตั้งแตการรับขยะ การรวบรวมคัดแยกขยะ การ
ขนส ง ขยะ การนํ า ขยะกลั บ ไปใช ใ ช ใ หม / แปรรู ป ใหม ไปจนถึง การกํา จั ด ขยะในขั้ น ตอนสุ ด ท า ย
ประยุกตแนวคิดจากอูสูสุสานการจัดการขยะตั้งแตเกิดจนตาย หรือแนวคิดจากอูสูอูหรือวิธีการจัดการ
รอบดานและครบวงจรในเรื่องสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และกําหนดลําดับชั้นของการจัดการของเสีย มาใช
กับการจัดการขยะของประเทศไทยตามยุทธศาสตรชาติในการจัดการขยะของประเทศ และกําหนดให
หนวยงานภาครัฐหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เปนหนวยงานกลางประสานงานในการจัดการขยะ ที่มี
อํานาจตามกฎหมายและมีหนาที่ในการดูแลการจัดการขยะของประเทศ ตั้งแตเริ่มในการรับขยะ การ
รวบรวมคัดแยกขยะ การขนสงขยะ การนําขยะกลับไปใชใหม/แปรรูปใหม จนถึงการกําจัดขยะใน
ขั้นตอนสุดทาย ตามการรับแจงตามระบบของการจัดการตั้งแตเกิดจนตาย รูปแบบในภาพที่ ๓
บทสรุป
จากการกําหนดแนวทางและรูปแบบการจัดการขยะของประเทศไทย ทั้งแหลงที่มาจากบนบก
และแหลงที่มาจากเรือหรือจากทะเล ใหเปนยุทธศาสตรชาติในการจัดการขยะ และกําหนดหนวยงาน
กลางประสานงานในการจัดการขยะ ตามหลักของการจัดการขยะตั้งแตเกิดจนตาย การจัดการขยะ
แบบรอบดานและครบวงจรในเรื่องสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และกําหนดลําดับชั้นของการจัดการของเสีย
จะเปนการแกไขปญหาขยะจากทะเลและขยะของประเทศ ใหเปนไปตามหลักสากลในการดูแลจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอม และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ตอไป
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