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กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศนกรมควบคุมมลพิษ: “ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดลอมดี เพื่อประชาชน อยางมีสวนรวม”



นโยบายและแผนการสงเสรมิ และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาตดิานการ
ควบคมุมลพิษ และมาตรการในการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
อันเนือ่งมาจากภาวะมลพิษ

กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานควบคมุมลพิษจาก
แหลงกําเนิด

ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ
พัฒนาระบบ รปูแบบ และวธิกีารที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ
ประสานงานและดําเนนิการเพื่อฟนฟู หรอืระงบัเหตุทีอ่าจเปนอันตรายจากมลพิษ
ใหความชวยเหลือและคําปรกึษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

ประสานความรวมมือกับตางประเทศดานการจัดการมลพิษ

ดําเนินการเรือ่งราวรองทุกขดานมลพิษ
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สถานการณการจัดการขยะมูลฝอย และของเสยีอันตรายสถานการณการจัดการขยะมูลฝอย และของเสยีอันตราย
ป พ.ศ. ปริมาณของเสียที่ปริมาณการใชประโยชน
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ป พ.ศ.

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ปริมาณการใชประโยชน

ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

 ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
แตไดรับการกาํจัดอยางถูกตอง เพียงรอยละ 
๓๘

 มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช
ใหม 
เพียงรอยละ ๒๖ และในภาคอุตสาหกรรม 
รอยละ ๖๘ 

 ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังมีการทิง้
ปะปนกับขยะมลูฝอยทัว่ไป โดย อปท. ทั่ว
ประเทศ
มีระบบเกบ็รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
เพียง ๒๑ แหง

 ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมไดรับ
การจัดการอยางถกตอง รอยละ ๙๗

 ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
แตไดรับการกาํจัดอยางถูกตอง เพียงรอยละ 
๓๘

 มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช
ใหม 
เพียงรอยละ ๒๖ และในภาคอุตสาหกรรม 
รอยละ ๖๘ 

 ของเสียอันตรายจากชุมชน ยังมีการทิง้
ปะปนกับขยะมลูฝอยทัว่ไป โดย อปท. ทั่ว
ประเทศ
มีระบบเกบ็รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 
เพียง ๒๑ แหง

 ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมไดรับ
การจัดการอยางถกตอง รอยละ ๙๗วิสัยทัศนกรมควบคุมมลพิษ: “ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดลอมดี เพื่อประชาชน อยางมีสวนรวม”

ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน
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สถานการณการใชประโยชนขยะมูลฝอย

องคประกอบขยะมูลฝอย

• พลาสติก 17%
ถุงพลาสติก ขวด โฟม 
ซองบรรจุอาหาร

• กระดาษ 8%
หนังสือพิมพ นิตยสาร กลองน้ํา
ผลไม บรรจุภัณฑกันกระแทก

• แกว 3%
ขวดเครื่องดื่มชูกําลัง ขวด  เครื่องปรุงรส  
เครื่องสําอางค  ขวดเครื่องดื่มแบบวันเวย

• โลหะ/อลูมิเนียม 2%
 เศษอลูมิเนียมเครื่องครัว 
กระปองอาหาร เครื่องดื่ม

รีไซเคลิ  
ขยะ

30%

ขยะ
อันตราย  

3% ขยะอื่นๆ  
3%

ขยะ
อินทรยี 
64%
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ประมาณการความเสียหายดานสิ่งแวดลอมประมาณการความเสียหายดานสิ่งแวดลอม



ใชมาตรการกํากับและควบคุม (command and control) 

เปนหลัก

ผูกอมลพิษสามารถปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมได

เต็มที่ตราบใดที่ไดปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ

แลว จึงขาดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนไปใชเทคโนโลยี

ในการผลิตที่สะอาดกวา

ยังมิไดนําหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 

(Polluter Pays Principle) มาใชอยางเต็มที่
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มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

มาตรฐานการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด

การกาํหนดประเภทแหลงกําเนิดมลพิษ

แหลงกําเนิดมลพิษทีจ่ะตองถกูควบคุมการระบายของเสีย

การตรวจสอบและควบคุม
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ผูบริโภคขาดความตื่นตัววาผลิตภัณฑบางอยางที่ตนใช

กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหากมิไดรับการ

บําบดัหรือจัดการอยางถูกตอง

ภาคปฏิบตัินํามาตรการภาษีและคาธรรมเนียมมาใช

บังคับนอยมาก

ผูที่ไดรับผลกระทบมักเปนกลุมผูยากจน หรือขาดอํานาจ

ตอรอง
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เสริมมาตรการกํากับและควบคุม (command 

and control)

สรางแรงจูงใจใหลดการกอมลพิษ และ

เปลีย่นแปลงพฤติกรรมใหกอมลพิษนอยลง
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1. ภาษีสิ่งแวดลอม เชน ภาษีการปลอยมลพิษ ภาษีทองเที่ยว

2. คาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ

3. ภาษีและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ และระบบรบัซื้อคืน
4. การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม

5. การกําหนดสิทธิการใชทรัพยากรธรรมชาติหรอืสิทธิการ
ปลอยมลพิษ (การซื้อขายสิทธิการปลอยมลพิษ)

6. การใหเงินอุดหนุน มาตรการสนับสนุน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ
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รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ประมวลกฎหมาย

พระราชกําหนด (พ.ร.ก.)

พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ)

ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 
และคําสั่ง

กฎหมายที่ออกโดยองคกร
ปกครองตนเอง
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กรอบแนวคิด (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริม
การลดและนําของเสียมาใชประโยชน

นโยบายและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในระดับนานาชาติ 

มุงเนนการจัดการที่เปนระบบและครบวงจร

การลดและคัดแยก

ที่แหลงกําเนิด
การกําจัด

ขั้นสุดทาย

การใชประโยชน

ขยะมูลฝอย



Compost

Ash

Solid Waste
Heat/Electricity

Digestion

Incineration

Organic

Combustible

Landfill

Non-combustible/
Non-digestable

RDF

Wastewater Treatment

Residue

Biogas

Rec
yc

lab
le

Solid for reuse/recycling

“3Rs”

บรหิารจัดการ
ขยะมลูฝอยแบบ
ผสมผสานที่เนน
การแปรรปู
เปนพลังงาน



ผลพลอยได 

(วัสดุรีไซเคิล พลังงานความรอน กาซชีวภาพ)

ขั้นตอนที่ 2 ใชซ้ํา ( Reuse )ของเสีย / ซากผลิตภัณฑ

ขั้นตอนที่ 1 ลดการเกิดของเสีย จาก

การผลิตและบริโภค (Reduce)

การผลิต

และจําหนาย
การ

บริโภค
วัตถุดิบ

ขั้นตอนที่ 3 แปรรูปใชใหม

ของเสีย ซากผลิตภัณฑและขยะมูลฝอย 

(Recycle)

บําบัด / 

กําจัด

เกิดเปน

ของเสีย

หลักการดําเนินงานดาน 3Rs (Reduce Reuse Recycle)



ขั้นตอน 1 การผลิตและจัดจําหนาย

1. วัตถุดิบใหม 

(นําเขาและ

ภายในประเทศ)

2. การ

ผลิตสินคา

4. การจัด
จําหนาย
สินคา

3. นําเขาสินคา ขั้นตอน 2 การบริโภค 

5. การบรโิภค

ขยะที่เกิดขึ้น

- ขยะอินทรีย

- ขยะรีไซเคิล (บรรจุภัณฑแกว กระดาษ พลาสติก โลหะ)

- ขยะอันตรายชุมชน

- ขยะอื่น ๆ

ขั้นตอน 3 การรีไซเคิล บําบัดและกําจัด

10. การนํากลับคืน
มาใชประโยชน

9. บําบัดและ

กําจัด

11. การกําจัด

ขั้นสุดทาย

8. การคัดแยก

ขั้นที ่2

7. การเก็บ
รวบรวม /ขนสง

6. การคัดแยก

ขั้นที่ 1

ตนทางตนทาง กลางทางกลางทาง

ปลายทางปลายทาง



พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม

พ.ร.ฎ.ภาษี

มลพิษทางน้ํา

พ.ร.ฎ.ภาษีมลพิษ

ทางอากาศ

พ.ร.ฎ. 

คาธรรมเนียม

ผลิตภัณฑ

พ.ร.ฎ. 

ฯลฯ



17

พ.ร.บ. มาตรการการคลัง

เพื่อสิ่งแวดลอม

พ.ร.ฎ. ภาษีมลพิษ
พ.ร.ฎ. คาธรรมเนียม

ผลิตภณัฑ

กฎกระทรวงกําหนด

อัตราคาธรรมเนียม

ประกาศกระทรวง

กําหนดประเภท ชนิด 

และขนาดโรงงานฯลฯ

ประกาศกระทรวง

กําหนดประเภทและ 

ชนิดผลิตภัณฑ

กฎกระทรวง

กําหนดอัตราภาษี



ภาษีผลิตภัณฑที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

◦ ภาษีวัตถุอันตราย
◦ ภาษีบรรจุภัณฑ ฯลฯ

คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ

◦ ผลิตภณัฑเครื่องใชไฟฟา

และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

โทรทัศน คอมพิวเตอร เครือ่งปรับอากาศ

ตูเย็น เครือ่งพิมพ 

โทรศัพทมอืถือ ฯลฯ
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กระทรวงการคลัง รับผิดชอบการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประกาศประเภทผลิตภัณฑ ที่จัดเก็บคาธรรมเนียม

คณะกรรมการฯ ควบคุมการบริหารกองทุนและ

ออกประกาศกําหนดแนวทางรับ-จายเงิน

องคกรปกครองสวนทองถิน่ อนุญาต กํากับและ

ควบคุมการดําเนินงานของ ศูนยรับซื้อคนื



กองทุนภาษี 

และ

คาธรรมเนียม

สิ่งแวดลอม

ภาษีการปลอย

มลพิษ

คาธรรมเนียม

ผลิตภณัฑ

เครือ่งมืออื่นๆ เพือ่การ

อนรุักษสิ่งแวดลอม

มลพิษทางน้ํา

มลพิษทางอากาศ

อื่นๆ

ขยะอเิล็กทรอนิกส

แบตเตอรี่

ยางรถยนต

อื่นๆ

ภาษีทองเที่ยว

ภาษีโลกรอน

อื่นๆ
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รางพระราชกฤษฎกีารางพระราชกฤษฎกีา

กําหนดหลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑ  วธิีการวธิีการ  เงื่อนไขเงื่อนไข  และและ

การจัดการเงินรายไดจากคาธรรมเนียมผลติภัณฑการจัดการเงินรายไดจากคาธรรมเนียมผลติภัณฑ



กรมสรรพสามิตจัดเกบ็จากผูผลิต และ

กรมศุลกากรจัดเก็บจากผูนําเขา

ผูสงออกไดรับ ยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียม

ผลิตภัณฑ 

นําเงินคาธรรมเนียมมาจัดระบบรับคืน และจัดการ

ซากผลิตภัณฑ โดยมีหนวยงานภาครัฐ เปนผูกํากบั

และควบคุมระบบรับคืนซากผลติภัณฑ (WEEE)



จดทะเบียนผูมหีนาที่ชําระคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ

ยื่นแบบรายการและชําระคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ

จัดทําบัญชีประจําวัน/งบเดือนแสดงรายการ

เกีย่วกับวัตถุดิบ การนําเขาและการจําหนาย

ผลิตภัณฑ

ใหขอมูลเกีย่วกับสวนประกอบและวัสดทุี่ใชในการ

ผลิต วิธีถอดแยกชิน้สวน และการจัดการผลติภัณฑ

ที่ใชแลวอยางถูกตอง



โทรทัศน

คอมพิวเตอรตั้งโตะ คอมพิวเตอรโนตบุค

เครื่องปรับอากาศ

ตูเยน็ เครื่องซกัผา

เครื่องพิมพ / โทรสาร

โทรศัพทมือถอื โทรศัพทบานไรสาย



กลองดิจิตอล กลองวิดีโอ

อุปกรณเลนภาพ/เสยีงขนาดพกพา

หลอดไฟชนิดตรง-สั้น ตรง-ยาว วงกลม 

หลอดคอมแพกต/ตะเกยีบ

แบตเตอรี่แหง ชนิดเติมประจุไฟใหมได และเติม

ประจุไฟไมได
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ผูผลิตและผูนําเขาผลิตภัณฑประเภทใดประเภทหนึ่งทั้งกลุม

ผลิตภัณฑสามารถรวมกลุมเพื่อจัดการซากผลิตภัณฑ (เชน กลุม
กลองดิจิตอล/วีดีโอ เครื่องพิมพ และโทรศัพทมือถือ)
มีการกําหนดเปาหมายการเก็บรวบรวมพรอมกับเงื่อนเวลาไว

อยางชัดเจน

ผูผลิตและผูนําเขาตองรับรองวาซากผลิตภัณฑจะไดรับการ

จัดการในมาตรฐานที่ไมต่ํากวาระบบของภาครัฐ

ทําขอตกลงกับรัฐเพื่อขอยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียม
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แผนภูมิแสดงรายรับและรายจายของกองทุนแผนภูมิแสดงรายรับและรายจายของกองทุน

รับซื้อคืน

คาบริหารจัดการของ อปท.

และ ศูนยรับซื้อคืน

เงินอุดหนุน
คาจัดการซาก 

WEEE

คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ

กองทุนภาษีและคาธรรมเนียมสิง่แวดลอม



แผนผังโครงสรางการบริหารจัดการแผนผังโครงสรางการบริหารจัดการ

คณะกรรมการกองทุน/บริหาร

ผูจัดการกองทุน

อปท.

ศูนยรับซื้อคืน WEEE



แผนภูมิแสดงการจัดการแผนภูมิแสดงการจัดการ  WEEEWEEE

รีไซเคิล 

และ ใชซ้ํา
บําบัด / กําจัด 

โดยใชเงินกองทุน

WEEE ที่มีมูลคาทาง

เศรษฐกิจ

ศูนย

รับซื้อคืน

WEEE ที่ไมมีมูลคา

ทางเศรษฐกิจ



ศูนยที่ อบจ./อปท./เทศบาล/เอกชน 

จัดตั้งขึน้

เอกชนที่ไดรับใบอนุญาตรับซือ้ผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว (WEEE)

มูลนิธิ ธนาคารขยะ องคกรพัฒนาเอกชน

รานคาปลีก



เครือขายศูนยรับซือ้คืนเครือขายศูนยรับซือ้คืน

มูลนิธิ ธนาคารขยะ และ

องคกรพัฒนาเอกชน

ตางๆ

ศูนยที่ อปท. 

จัดตั้ง

รานรับซื้อของเกาเอกชน

ที่ไดรับใบอนุญาต

รานคาปลีก



ขาดความคลองตัว เนือ่งจากตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับตางๆ วาดวยการงบประมาณ 
การรับ การเก็บรักษา และเบิกจายเงิน และการพัสดุ
กฎหมายผังเมืองไมเอื้อใหจัดตั้งศูนยรับซื้อคืน

ความไมพรอมดานบคุลากรและงบประมาณ
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จัดตั้งศูนยรับซื้อคนืเอง
◦ ออกระเบียบมหาดไทยฯเปนการเฉพาะเพื่อความคลองตัว 
(ตัวอยางระเบียบมหาดไทยฯสงเสริมการดําเนินงานสถานธนา

นุบาล)

ออกใบอนุญาตใหเอกชนจัดตั้งศูนยรับซื้อคืน
◦ อปท. ออกใบอนุญาตแยกตางหากจากใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

◦ ออกระเบียบมหาดไทยฯเปนการเฉพาะเพื่อความคลองตัวใน
การรับและเบิกจายเงินของศูนยรับซื้อคืน
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จัดตั้งกองทุนทองถิ่น โดยรับเงินจากกองทุนภาษแีละ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม (ตัวอยางกองทนุ
หลักประกันสุขภาพทองถิน่)

บริหารโดยคณะกรรมการกองทุน และอนุกรรมการ
คณะกรรมการกองทุนภาษีและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ออก
ประกาศควบคุมการรับเงิน จายเงิน การเก็บรักษา และการ
จัดทําบัญชีเงินและทรัพยสินในกองทุน

จัดทํารายงานการรับเงิน-จายเงิน และเงินคงเหลือประจํา      
ไตรมาส และประจําปงบประมาณ
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การบรโิภคและการผลิตที่ยั่งยืน (ที่เปนมติรกบัสิ่งแวดลอม) (Sustainable 
Consumption and Production)
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
สังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society)
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco-Industrial Park/Town)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment)
การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ (Public Disclosure)
การมีสวนรวมของชุมชน (Public Participation)
CSR (Corporate Social Responsibility, ความรบัผิดชอบกับ
สังคม)
พันธกรณรีะหวางประเทศ (International Convention)
PRTR (Pollution Release Transfer and Register)
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ขอบคุณครับขอบคุณครับ
http://http://www.pcd.go.thwww.pcd.go.th


