
แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมการใช้
พลาสติกอย่างย่ังยืนของประเทศไทยในอนาคต 

งานเสวนา เรื่อง “แนวทางการบรหิารจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสรมิการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” 
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.45-14.15 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า 

ดร. วิจารย์  สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม



“วาฬน าร่องครีบสั้น” เกย
ต้ืน จ.สงขลา ตายแล้ว พบ
ขยะพลาสติกในกระเพาะ
อาหารถึง 80 ช้ิน น้ าหนัก 
8 กก.

จากผลการผ่าพิสูจน์ ปรากฎว่าพบขยะพลาสติก
ในกระเพาะอาหารของวาฬ จ านวนมากถึง 
80 ชิ้น น้ าหนักถึง 8 กก . ซึ่งก่อนท่ีจะตายได้
ขย่อนถุงพลาสติกออกมา 5 ชิ้น ซึ่งเป็นอีกหน่ึง
สาเหตุท่ีท าให้วาฬตาย



ขยะบก ขยะทะเล … ขยะบก ตก ทะเล



ขยะจากเกาะ



ขยะจาก...สนามฟุตบอล... ก็ลงทะเล



ขยะใน...คลอง(เตย)...ก็ลงทะเล
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ขยะที่เหลือไปไหน ???





แล้วจะจัดการขยะ
อย่างไรดี ???





สถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทย ปี 2560

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ



องค์ประกอบขยะมูลฝอย
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ขยะพลาสติกในประเทศไทย

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ



ขยะพลาสติกในทะเล



แต่ละปี มขียะพลาสติกไหล
ลงสู่ทะเลกว่า 8 ล้านตัน 
และพบว่าแพขยะใน
มหาสมุทรมีขนาดใหญ่กว่า
นครนิวยอร์ก
ท่ีมา: สมาคมเพื่อความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์อเมริกัน (AAAS)

75% ของขยะในทะเล ที่มา
จากบนบกนั้นมีต้นก าเนิดจาก
แม่น้ าเพียง 10 สาย เท่านั้น ส่วน
ใหญ่เป็นแม่น้ าในเอเชีย ถ้าลด
จ านวนขยะพลาสติกในแม่น้ า
เหล่านี้ได้ 50% ก็จะช่วยลดขยะ
พลาสติกทั่วโลกได้ถึง 37%
ท่ีมา: ศูนย์วจัิย เฮล์มโฮลทซ์ ในเมืองไลป์ซิก 
เยอรมันนี



ขยะพลาสติก ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ขยะพลาสติก
เกิดขึ้นประมาณ 12% ของปรมิาณขยะ
ท้ังหมด หรอืประมาณปีละ 2 ล้านตัน 
สามารน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ปีละ 
0.5 ล้านตัน
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ

ขวดพลาสติกน้ าดื่ม ประมาณ 4,400 
ล้านขวดต่อปี โดยมสัีดส่วนการใช้
พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม (Cap seal) 
ร้อยละ 60 หรอืประมาณ 2,600 ล้าน
ขวด

ขยะพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap seal)
2,600 ล้านชิ้นต่อปี คิดเป็น 520 ตัน
ต่อปี (ความยาว 260,000 กม. หรอื
คิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ)

ถุงพลาสติกหูห้ิว 45,000 ล้านใบต่อปี



ประเภทขยะพลาสติกที่พบในทะเล







ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



สถานการณ์ขยะทะเลกลางอ่าวไทย ปี 2560

พบกลุ่มขยะทะเล
ห่างฝ่ัง อ. ปะทิว จ. ชุมพร 10 ไมล์ทะเล

ภาพข่าวจาก Facebook วันที่ 6 ก.พ. 2560



มาตรการการจัดการขยะพลาสติกของต่างประเทศ



ฝรั่งเศส

อังกฤษ



ชิลี

อินเดีย



เคนยา

เคนยาออกกฎหมายเลิกใช้ถุงพลาสติกทุกประเภท
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 รัฐบาลเคนยาได้ประกาศห้ามการใช้ถุงพลาสติก ท้ังประเภทถุงพลาสติก

มีหูหิ้วและไม่มีหูหิ้วทุกชนดิและทุกขนาด โดยออกเป็นกฎหมายที่ลงประกาศในประมวลกิจจานุเบกษา และมี
ผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป



ไต้หวัน มุ่งสู่ Plastic-free Island

ท่ีมาภาพ :https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3325110

 ปี 2002
- ห้ามใช้ถุงที่มคีวามหนาน้อยกวา่ 0.06 mm.
และก าหนดเก็บเงนิค่าถุงที่มีความหนา 0.06 mm.
ขึ้นไป และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องโทษปรบัต้ังแต่ 
1,200-6,000 ไต้หวันดอลลาร์
-ส่งเสริมให้ประชาชนน าถุงตัวเองมาใสข่อง 
- ลดการใช้ได้จาก 3.435 พันล้านใบเป็น 1.43
พันล้านใบต่อปี
 ปี 2018
- ได้ขยายมาตรการ เ พ่ิมเ ติม ย่า ง ต่อ เนื่ อง 
ครอบคลุมมากขึ้น โดยห้าม แจกถุงพลาสติกใส่
สินค้าให้กับลูกค้าโดยไม่คิดเงิน ซ่ึงประกอบด้วย 
ร้านเบเกอรี่  ร้านซักแห้ง  ร้านเครื่อง ด่ืม ร้าน
หนังสือและเครื่องเขียน ร้านถ่ายรูปและอุปกรณ์
สื่อสาร ร้านขายยา และร้านที่ขายอุปกรณ์ทาง
การแพทย์



มาเลเซีย

TESCO ประเทศมาเลเซยี ได้คิดแคมเปญ Unforgettable Bag หรอื ถุงพลาสติกที่คุณ
จะลืมไม่ได้! ออกมาเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนน าถุงพลาสติกมาใช้ซ้ า (Re-use) มากข้ึน 
เพ่ือให้เราไม่ลืมถุงพลาสติกนี้ และสามารถเอามาเป็นส่วนลดได้



มาตรการถุงพลาสติก
ในทวีปอเมริกา



มาตรการถุงพลาสติก
ในแอฟริกา



มาตรการถุงพลาสติก
ในยุโรปและตะวันออกกลาง



No Plastic Bottle Capseal



อุทยานแห่งชาติ
ห้ามน าเข้า Single Use Plastic



กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง :เลิกใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก





โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม  

 ครม. เห็นชอบ เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
 เพื่อบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติก
 ด าเนินงาน 5 กิจกรรม
o มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
o รณรงค์ ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
o การลดใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ
o การลดใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีสวนสัตว์
o การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ในพื้นท่ี 24 จังหวัดชายทะเล



ลดลงร้อยละ 5
หรือคิดเป็น 11,225 ตัน/ปี

ประหยัดงบฯ
ก าจัดขยะ 17 ล้านบาท/ปี

ก่อให้เกิดรายได้
56 ล้านบาท/ปี 

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 
24,632 ton Co2 eq

พลาสติกถุงหูห้ิว 
ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี

โฟมบรรจุอาหาร ลดลง 
1,000 ล้านชิ้น/ปี

แก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว 
ลดลง 30 ล้านใบต่อปี

2.53 ล้านคน ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

เป้าหมาย



ทางออก/แนวทางแก้ไข

• ลด/คัดแยกขยะต้นทางแต่ละประเภท 
- ลดการใช้ single use plastic

• ผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
• ใช้วัสดุอื่นทดแทนเม็ดพลาสติก เช่น

Bioplastic เศษเยื่อกาแฟ
• เลิกผลิต Cap seal
• ลด/เลิกการใช้ถุงพลาสติกท่ีไม่จ าเป็น
• เลิกผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก Oversize
• ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ห่อใบตอง 
• กลับไปใช้วิถีดั้งเดิม เช่น ปิ่นโต
• แห อวน พลาสติกท่ีเป็นวัสดุประมง

• ก าจัดแบบรวมกลุ่ม อปท. (Cluster)
• การบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด ห้ามท้ิง

ขยะในสถานท่ีสาธารณะ/ออกกฎหมาย
เฉพาะขยะ/3Rs



1. คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษ
พลาสติกที่น าเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ภายใต้คณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนและปฏริูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) 
คณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปด้านความม่ันคง ลดความเหลื่อมล้ า 
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- เพื่อให้การปฏิรูปและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่น าเข้าจากต่างประเทศ เป็นไป
อย่างมีระบบ โดยการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
- จัดท ามาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่น าเข้า
จากต่างประเทศให้มีความละเอียดรอบคอบ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 
- เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานคัดแยก/รีไซเคิล ใช้เศษพลาสติก
ภายในประเทศ

การด าเนินงาน



2. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก” ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)

- แต่งต้ังคณะท างานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกจ านวน 3 คณะ 
ประกอบด้วย

(1) ด้านการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติก เพื่อร่วมกันจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย เพื่อจัดการขยะ
พลาสติก

(2) ด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความ
เข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติก

(3) ด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก เพื่อร่วมกันพัฒนา หา
รูปแบบและวิธีการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

การด าเนินงาน



ขอขอบคุณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

www.mnre.go.th

เราสร้างขยะ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
ขยะลดได้ แยกได้ จัดการได้ ด้วยตัวเรา


