
แนวทางการขับเคล่ือน

การบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย             

งานเสวนา  เร่ือง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อสงเสริมการใชพลาสติกอยางย่ังยืนของประเทศไทยในอนาคต” 

วันที่ 11 กันยายน 2561

ณ หองวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ

นางสุณี ปยะพันธุพงศ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



เนื้อหาการนําเสนอ

สถานการณ/สภาพปญหาขยะพลาสติกของประเทศ1

นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

ขยะพลาสติก
2

แนวทางการขับเคลื่อนเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ

พลาสติกของประเทศไทย
3



ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

สถานการณขยะมูลฝอยประเทศไทย ป 2560

หรือ 75,000 ตัน/วัน



ปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย !!!



ขยะทะเล “ทําลาย” สัตวน้ํา



นโยบายและแผนงานที่ผานมา

1. Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คสช. 
เห็นชอบเมื่อ 26 ส.ค. 2557
2. แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (2559 –
2564) ครม. เห็นชอบเมื่อ 3 พ.ค. 2559



นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะพลาสติก

(นโยบาย รมว.ทส. วันท่ี 5 มิถุนายน 2561)

ลด 1

เลิก2

   นวัตกรรม3

4    คัดแยกและกําจัดอยางถูกวิธี



แนวทางการขับเคล่ือนเกี่ยวกบั

การบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย



มีการแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกจํานวน 3 คณะ 
ประกอบดวย

   (1) คณะทํางานดานการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติก เพ่ือรวมกันจัดทํา
แผนการดําเนินงาน รวมท้ังพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตรและกฎหมาย เพ่ือจัดการขยะ
พลาสติก

  (2) คณะทํางานดานการสงเสริมและรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือรวมกันสรางความรู
ความเขาใจ สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการขยะพลาสติก

  (3) คณะทํางานดานการพัฒนาและใชประโยชนขยะพลาสติก เพ่ือรวมกันพัฒนา หา
รูปแบบและวิธีการเพ่ิมอัตราการรีไซเคิลพลาสติก โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

กิจกรรม/การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก

1.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.)



• คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการขยะพลาสติก ไดจัดทํา (ราง) กรอบและแนวคิดการ
จัดทําแผนจัดการขยะพลาสติก 20 ป เพ่ือเปนแนวทางหลักในการบริหารจัดการขยะ
พลาสติก โดยยึดหลักนโยบาย รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน) ท่ีใหไวในวัน
ส่ิงแวดลอมโลก เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ประกอบดวย 4 มาตรการ ประกอบดวย

  1) มาตรการลด

  2) มาตรการเลิก

  3) มาตรการนวัตกรรมใหม

  4) มาตรการคัดแยกและกําจัดอยางถูกวิธี 

  แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

  - มาตรการระยะส้ัน 4 ป (2561 – 2564) 

  - มาตรการระยะกลาง 10 ป (2565 – 2570)

  - มาตรการระยะยาว 20 ป (2571 – 2580) 

 (ราง) กรอบและแนวคิดการจัดทําแผนจัดการขยะพลาสติก 20 ป
(พ.ศ.2561 – 2580)



    เปาหมาย : ขยะพลาสตกิไดรับการจัดการอยางถูกตอง ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(ราง) กรอบและแนวคิดการจัดทําแผนจัดการขยะพลาสติก 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)   

ระยะสัน้ 

4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
ระยะกลาง

10 ป  (พ.ศ. 2565 – 2570)
ระยะยาว 

(พ.ศ. 2571 – 2580)

1. ลดการใชผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเปาหมาย 4 ชนิด 

ไดแก กลองโฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ิว แกวน้ํา

พลาสติก (ใชครั้งเดียว) และหลอดพลาสติก ในหนวยงาน

ภาครัฐและพ้ืนท่ีเปาหมาย

1. ลดการใชผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑเปาหมาย เพ่ิมข้ึน 3 ชนิด 

ไดแกถุงรอน ถุงเย็น บรรจุ

ภัณฑมัลติเลเยอร ในหนวยงาน
ภาครัฐและพ้ืนท่ีเปาหมาย

ลดการใชผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑพลาสตกิอ่ืน 

ๆ ท่ีก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อม ในหนวยงาน

ภาครัฐและพ้ืนท่ีเปาหมาย

2. เลิกใช Cap seal ในขวดน้ําดื่ม ภายในป 2564 2. เลิกใชกล่องโฟมบรรจุอาหาร

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการออกแบบผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม (Design for Environment : DfE)

2. พัฒนาเทคโนโลยีในการนําขยะพลาสติกเขาสูระบบการ

นํากลับมาใชประโยชน (Circular Economy)

3. ใหมีระบบขอมูลพลาสติกขนาดใหญ (Big Data of 

Plastic) ท้ังทางบกและทางทะเล

4. ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรจูงใจใหภาคเอกชนมีสวน

รวมในการจัดการพลาสติก 

5. มีกฎหมายในการบริหารจดัการขยะพลาสติก

3. พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการจัดการพลาสติกท่ี

เกิดข้ึนใหม (Nano Plastic)

2.บังคับใชกฎหมายในการบริหาร

จัดการขยะพลาสติก

1.สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิการคัดแยก รวบรวมขยะพลาสติกท้ังทางบกและทะเล และนําไปกําจัดอยางถูกวิธี

2. เรงรัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกกฎระเบียบคัดแยกขยะพลาสติกท่ีตนทาง

มาตรการลด

มาตรการเลิก

มาตรการนวัตกรรม

มาตรการคัดแยก 
และกําจัดอยางถกูวิธี 



2. โครงการทําความดดีวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม  

 ครม. เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561

 เพ่ือบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาขยะพลาสติก

 ดําเนินงาน 5 กิจกรรม
o มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 

o รณรงค ทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก

o การลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยาน

แหงชาติ

o การลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว

o การจัดการขยะบกสูขยะทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล



เป้าหมาย
1. ขาราชการ จํานวน 2.53 ลานคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

2. อาคารสาํนักงานของหนวยงานภาครัฐ รอยละ 100 มีการดําเนิน

กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

3. ขยะมูลฝอยของหนวยงานภาครัฐที่ตองสงกําจัดลงอยางนอย

รอยละ 5

4. หนวยงานภาครัฐลดการทิ้งพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งของหนวยงาน 

รอยละ 10

5. งดใชโฟมบรรจุอาหารในหนวยงานภาครัฐ 

เปาหมาย

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ในหนวยงานภาครัฐ



• 1 6  หน วย งาน  ใ นทส .  ดํ า เ นิ น
กิจกรรม ลด คัดแยกขยะ และลด
การใชถุงพลาสติกและกลองโฟมใน
หนวยงาน

• หนวยภาครัฐของทุกกระทรวงมีการ
ดําเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยภายในหนวยงานเพ่ือเปน
แ บ บ อ ย า ง แ ก ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ภาคเอกชน

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 







การลดใชถุงพลาสติกหหูิ้ว และงดใชโฟมบรรจุ
อาหารในพื้นที่สวนสตัว 8 แหง

องคการสวนสัตวฯ เร่ิมดําเนินการลดการใชพลาสติกและโฟม

    ในสวนสัตว “วันท่ี 1 ตุลาคม 2561” 





• สงเสริมสนับสนุนการลดใชถุงพลาสติก 
และหามใชกลองโฟมภายในโรงอาหาร
ของหนวยงาน

•การดําเนินกิจกรรมตามหลกัการ 3R : 
Reduce Reuse Recycle

•บุคลากรของหนวยงานภายใน ทส. มี
ความตระหนักและมสีวนรวมในการ
จัดการขยะมลูฝอยและสามารถเปน
หนวยงานตนแบบการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยใหกับหนวยงานอื่น

3. การลด คัดแยกขยะ ของ 16 หนวยงานภายใน ทส.



คพ. รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ดําเนินการเลิกใชพลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม

หรือ Cap Seal เพื่อลดพลาสติกแคปซีล จํานวน 26,000 ลานชิ้น (520 ตัน)

  รายชื่อนํ้าดื่มบรรจุขวด
- น้ําดื่มที่ไมใชแคปซีล : น้ําทิพย ออรา สปริงเคิล สยาม มิเนเร เอเวียง 

มองตเฟลอ อควาฟนา

- น้ําดื่มที่เลิกใชแคปซีล : สิงห ชาง เนสทเล คริสตัล คาราบาว

4.การลด/เลิกใช Single use plastics 



คพ. รวมกับสถาบัน ดําเนินศึกษา Material Flow Analysis 
ผลิตภัณฑพลาสติกเปาหมาย 8 กลุม ไดแก ถุง ถาด กลองอาหาร ขวด 
กระปอง แห อวน และรองเทา เริ่มต้ังแตการผลิตเม็ดพลาสติก การ
นําเขา สงออก การบริโภคภายในประเทศ การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
การนํามาใชใหม (Recycle) การกําจัด เพื่อใชเปนฐานขอมูลพลาสติก 
ประกอบการวางแผน กําหนดมาตรการการปองกันและแกปญหาขยะพลาสติก
ของประเทศ

5. การจัดทําฐานขอมูล Material Flow of Plastic



www.pcd.go.th


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	นโยบายและแผนงานที่ผ่านมา
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ 8 แห่ง
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	4.การลด/เลิกใช้ Single use plastics 
	5. การจัดทำฐานข้อมูล Material Flow of Plastic
	Slide Number 22

