
นายประลอง ด ารงไทย 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
วันที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 09.10 - 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

นโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 



“วาฬน าร่องครีบสั้น”  เกยตื้น 
จ.สงขลา ตายแล้ว พบขยะ
พลาสติกในกระเพาะอาหาร
ถึง 80 ชิ้น  น้้าหนัก 8 กก. 

จากผลการผ่าพิสูจน์ ปรากฎว่าพบขยะพลาสติกใน
ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร ข อ ง ว า ฬ  จ้ า น ว น ม า ก ถึ ง  
80 ชิ้น น้้าหนักถึง 8 กก. ซึ่งก่อนที่จะตายได้ขย่อน
ถุงพลาสติกออกมา 5 ชิ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท้า
ให้วาฬตาย 



ขยะบก ขยะทะเล … ขยะบก ตก ทะเล 





แล้วจะจัดการขยะ
อย่างไรด ี??? 
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ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมใน 
สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่ำ) 

สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
ที่เหมำะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 

วำงระเบียบและมำตรกำร 
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

สร้ำงวินัยของคนในชำติ 
มุ่งสู่กำรจัดกำรที่ยั่งยืน 

ฝังกลบขยะภำยในพ้ืนที่
ปรับพื้นที่เพื่อรับขยะใหม ่
รื้อร่อนท ำ RDF 
ขนย้ำยไปก ำจัดอย่ำง
ถูกต้อง 

ลด คัดแยกขยะจำกต้นทำง 
จัดกำรขยะแบบศูนย์รวม
(เทคโนโลยีแบบผสมผสำน) 
เน้นแปรรูปเป็นพลังงำน
(ส่งเสริมภำคเอกชนลงทุน) 

เพิ่มเติมกฎกระทรวง 
ปรับปรุงกฎหมำยเก่ำ 
เสนอกฎหมำยใหม่ 
ให้ อปท. ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ 
    ควำมรู้กำรลด คัดแยกขยะ 

บรรจุในหลักสูตรและ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติจริง 
ลดกำรใช้ถุงพลำสติก 
และโฟม 

Roadmap กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย



มำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย 

2. กำรเพิ่มศักยภำพ 

 กำรรวบรวม ขนส่ง ก ำจัด 

 ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยรวม 

 สถำนที่รวบรวม/ก ำจัด 

 พัฒนำปรับปรุงกฎหมำย 

 เข้มงวดบังคับใช้กฎหมำย 

3. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร 

 สร้ำงจิตส ำนึก 

 พัฒนำองค์ควำมรู ้

 เทคโนโลยีกำรบ ำบัด/ก ำจัด 

  พัฒนำระบบฐำนข้อมูล 

 สร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำร 

 กลไกทำงสังคมและ 

ทำงเศรษฐศำสตร์ 

1. ลดกำรเกิด ณ แหล่งก ำเนิด 

 คัดแยกและน ำกลับมำใช้ใหม่ 

 กำรผลิตและใช้สินค้ำและ

บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กรอบแนวคิด 

        ใชน้้อย ใช้ซ้ ำ น ำกลับมำใช้ใหม่ ตำมหลักกำร 3Rs 

         ระบบจัดกำรที่เหมำะสม ก ำจัดแบบศูนย์รวม  
 และแปรรูปผลิตพลังงำน  

         ควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

วัตถุประสงค์ 

กรอบและทิศทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของประเทศ 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมของประเทศ และ
บูรณำกำรงำนร่วมกันของภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

จังหวัด/อปท. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
จังหวัดให้สอดคลอ้งกับปัญหำ/จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรขับเคลื่อน 

สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผนแม่บทฯ 
และบูรณำกำรควำมร่วมมือของหน่วยงำน/ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ใช้เครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน 

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
กำรขับเคลื่อน อปท.   
กฎหมำย 
เศรษฐศำสตร์ 
กำรก ำกับดูแล  
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ (Code of Practice)  
ระบบงบประมำณ 

          แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
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1. ขยะมูลฝอยชุมชน จัดกำรอย่ำงถูกต้อง 50 % 

2.ขยะมูลฝอยตกค้ำง จัดกำรอย่ำงถูกต้อง 75 % 

3. ของเสียอันตรำย รวบรวมและส่งไปก ำจัด 5 % 

6. อปท. คัดแยกขยะและของเสียอันตรำยชุมชน 5 % 

4. มูลฝอยติดเชื้อ จัดกำรอย่ำงถูกต้อง 80 % 

5. กำกอุตสำหกรรม เข้ำสู่ระบบจัดกำรที่ถูกต้อง 60 % 

เป้ำหมำย 

55 % 

85 % 

10 % 

10 % 

85 % 

70 % 

60 % 

95 % 

15 % 

20 % 

90 % 

80 % 

65 % 

100 % 

20 % 

30 % 

95 % 

90 % 

70 % 

25 % 

40 % 

100 % 

100 % 

75 % 

30 % 

50 % 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กำรติดตำมประเมินผล 

คณะกรรมกำรก ำกับและขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ  
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและแผนงำนภำยใต้แผนแม่บทฯ ในภำพรวมของประเทศ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อคณะรัฐมนตรี  
คณะกรรมกำรก ำกับและขับเคลื่อนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัด  
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย ของจังหวัด และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรก ำกับ
และขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ 

        แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4iODZtfngAhUKT48KHZLIDtMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.pngall.com%2Fgoal-png&psig=AOvVaw1ycwXt7Wm5rA9heqk4NVg3&ust=1552370706951796
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv34ac8JfjAhXLqI8KHUVdCSYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fiescuravalera.es%2F2019%2F03%2F&psig=AOvVaw1En4P-wNBZ2axg3hSzpsGl&ust=1562213304682276


แนวคิด 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

หลักกำร 3R (Reduce Reuse Recycle) 

กำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและเอกชน (PPP : Public Private Partnership)  

ควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR : Extended Producer Responsibility) 

เป้ำหมำยที่ 1   กำรลด และเลิกใช้พลำสติกเป้ำหมำย ด้วยกำรใช้ 
                  วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เลิกใช้ภำยในปี 2562 

ผลิตภัณฑ์พลำสติกที่ผสม
สำรอ็อกโซ่ Oxo 

พลำสติกหุ้มฝำขวดน้ ำดื่ม 
(Cap Seal) 

Microbead จำกพลำสติก 

เลิกใช้ภำยในปี 2565 

ถุงพลำสติกหูหิ้ว ขนำดควำม
หนำ < 36 ไมครอน 

กล่องโฟมบรรจุอำหำร 

แก้วพลำสติก แบบบำงใช้ครั้ง
เดียว < 100 ไมครอน 

หลอดพลำสติก 

เป้ำหมำยที่ 2   กำรน ำขยะพลำสติกเป้ำหมำยกลับมำใช้ประโยชน์  
                  ร้อยละ 100 ภำยในปี 2570 

มำตรำกำร 

มำตรกำรลดกำรเกิดขยะพลำสติก ณ แหล่งก ำเนิด 
 
 
 
 

มำตรกำรลด เลิกใช้พลำสติก ณ ขั้นตอนกำรบริโภค 
 
 

มำตรกำรจัดกำรขยะพลำสติกหลังกำรบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรผลิตสินค้ำ วัตถุดิบ 

กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ น ำเข้ำสินค้ำ 

กำรบริโภค ขยะพลำสติก 

กำรคัดแยก 
ขั้นที่ 1  

กำรน ำกลับคืน 
มำใช้ประโยชน ์

 บ ำบัดและก ำจัด 
 Waste to energy 

กำรก ำจัดขั้น 
สุดท้ำย 

กำรเก็บ
รวบรวม/ขนส่ง 

กำรคัดแยก 
ขั้นที่ 2 

(ร่ำง) แผนปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ. 2561 - 2565
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         กำรขับเคลื่อน “Roadmap กำรจัดกำรขยะพลำสติก พ.ศ. 2561 - 2573”

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประสำนหน่วยงำน 19 กระทรวง หน่วยงำนใน ทส. (ทสจ. สสภ. และ กรม
ต่ำง ๆ) และ ภำคเอกชน (สมำคมโรงแรมไทย สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องด่ืมไทย)  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรเลิกใช้ Cap Seal พบว่ำ 
- 95 % งดใช้ Cap Seal ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน   
- 5 %  อยู่ระหว่ำงกำรประชำสัมพันธ์ และยกเลิกกำรใช้ Cap Seal 

พลำสติกหุ้มฝำ
ขวดน้ ำด่ืม 
(Cap Seal)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
“ห้ำมผลิตและน ำเข้ำไมโครบีดในเครื่องส ำอำงส ำหรับขัดผิวท ำควำมสะอำด ชนิดล้ำงออก (Rinse-off)” 
ในวันท่ี 1 มกรำคม 2563 รวมท้ังห้ำมจ ำหน่ำย ภำยใน 180 วัน (28 มิถุนำยน 2563) ไมโครบีด  

(Microbead) 

กรมควบคุมมลพิษ (คพ . ) อยู่ระหว่ำงกำรประสำนขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำรศูนย์กำรค้ำ 
ห้ำงสรรพสินค้ำ ซุปเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซื้อ 43 รำย และหน่วยงำนรำชกำรทั่วประเทศ ไม่แจก
และจ ำหน่ำยถุงพลำสติกท่ีผสมสำรออกโซ่  

พลำสติกผสม
สำรอ็อกโซ่ 

(Oxo) 



วัตถุประสงค ์

เพื่อลดปริมำณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว และงดใช้
โฟมบรรจุอำหำร โดยกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ (คพ.) 

มอบหมำยทุกหน่วยงำนภำครัฐร่วมมือในกำรด ำเนินงำน
พร้อมกันทั่วประเทศ 

ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้ “ผลกำรลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพของหน่วยงำนภำครัฐ 

ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. และ ทส. โดย คพ. ร่วมกันพิจำรณำ
ก ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ส ำหรับกำรประเมิน 

รณรงค์ ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลำสติก (สส.) 

มอบหมำย ทส. ร่วมกับ มท. ด ำเนินงำนพร้อมกันทั่วประเทศ 

ตัวชี้วัดผู้บริหำรหน่วยงำนระดับกระทรวง/กรม 151 หน่วยงำน และ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 76 จังหวัด (ปีงบประมำณ 2563) 

ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น 

ถุงพลำสติกหู
หิ้ว 

แก้วน้ ำ
พลำสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

โฟมบรรจุ
อำหำร 

ลดลงร้อยละ  
10 

ลดลงร้อยละ  
30 

ลดลงร้อยละ  
30 

ลดลงร้อยละ 
100 

ตัวชี้วัดผู้บริหำรหน่วยงำนระดับกระทรวง/กรม 153 หน่วยงำน และ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 76 จังหวัด (ปีงบประมำณ 2562) 

ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น 

ถุงพลำสติกหู
หิ้ว 

แก้วน้ ำ
พลำสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

โฟมบรรจุ
อำหำร 

ลดลงร้อยละ  
5 

ลดลงร้อยละ  
10 

ลดลงร้อยละ  
10 

ลดลงร้อยละ 
100 

ให้ ทส. โดย คพ. เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรติดตำมผลและรำยงำนให้ ครม. 
ทรำบ 

กำรรำยงำนผล 

มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 
- 153 หน่วยงำน ผ่ำน 10 คะแนนเต็ม 128 หน่วยงำน (ร้อยละ 83.6) 
- 76 จังหวัด ผ่ำน 10 คะแนนเต็ม 72 จังหวัด (ร้อยละ 94.7) 

โครงกำร “ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม”
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ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย 

กองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย  

กรมควบคมุมลพิษ 

โทร 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 5398 

Email : 3rgovernment@gmail.com 


