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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนความมั่นคง และแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนที่
จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรือ
จัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนของส่วน
ราชการและหน่ วยงานของรัฐต่ าง ๆ แผนบู รณาการ รวมถึ งแผนปฏิ บั ติก ารทุ กระดั บ และคณะรัฐ มนตรี
ยังเห็นชอบวิธีการเสนอแผนและการตั้งชื่อแผนของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สําหรับการเสนอแผน
ระดั บ ที่ 3 ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ เสนอแผนระดั บ ที่ 3 ไปยั งสํ านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้พิจารณากําหนดทิศทาง
การแก้ ไขปั ญหามลพิ ษทั้ งด้านน้ํ า อากาศ ขยะเพื่ อให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ สอดคล้องกับแนวทาง
การจัดทําแผนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการจัดทํากรอบแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้กรมควบคุมมลพิษ
จัดทําเป็น (ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
กรมควบคุมมลพิษได้ยกร่างแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสีย
อันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ภายใต้บริบทที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs))
นโยบายรัฐบาล แผนจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางสําหรับทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา การจัดการขยะ
และของเสียอันตรายของประเทศไทยให้มีคุณภาพดีขึ้นและตลอดไป
ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนระดับประเทศ
1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับขยะและของเสีย
อันตรายโดยตรง คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และพัฒนาพื้นที่เมือง
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติ
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ทั่วประเทศ โดยระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และ
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน
การลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) พัฒนาพื้นที่เมืองชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกํากับดูแลการจัดการ
ขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ
สําหรับอีก 5 ยุทธศาสตร์มีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง กํ า หนดให้ มี ก ารรั ก ษาความมั่ น คงและผลประโยชน์ ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้
ความสําคัญกั บฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ สร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและ
ขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการดําเนินการต่าง ๆ และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เกี่ยวข้องใน 2 ประเด็น คือ (1) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ โดยเพิ่มการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ การเน้นการวิจัยและพัฒนา และนําผลงานวิจัยมาใช้
ในเชิงพาณิ ชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ได้เร็วขึ้น (2) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล โดยการพั ฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการพั ฒนาและเสริมสร้ างศั กยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ มี การส่ งเสริ มบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็น คือ
(1) จั ด ระบบเมื อ งที่ เอื้ อ ต่ อ การสร้ า งชี วิ ต และสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย โดยพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสําหรับคน
ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒ นาศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการ
มี ส่ วนร่วมและการลงทุ น ของภาคเอกชน ชุ ม ชนและภาคประชาสังคม รวมทั้ งส่งเสริม ให้ องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง (2) ปรับ
โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เอื้อต่อประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการกํากับ
ติดตามเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการทางานของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น และการเปิ ด พื้ น ที่ แ ละโอกาสการมี ส่ วนร่วมอย่ างกว้างขวางของภาคส่ วนต่ าง ๆ ได้ แ ก่
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการกําหนดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3) สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพื้นที่
ให้มีความถูกต้องแม่นยํา การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่จะเอื้อให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดําเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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การส่งเสริมภูมิปัญ ญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวข้องใน 2 ประเด็น
คือ (1) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสําคัญ
ในการนํายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์
ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนําไปสู่การ
กํ า หนดประเด็ น การพั ฒ นา การจั ด ทํ า นโยบาย และการติ ด ตามประเมิ น ผลที่ เป็ น ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(2) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมี
เท่าที่จําเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่นําไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายเป็ นลําดับแรก โดยเร่งรัดแก้ไขปัญ หาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะรวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม ในประเด็น
ปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกําเนิดให้มีประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนทางวิชาการ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ
ทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ครัวเรือนถึงปลายทางเริ่มจากเทศบาลเมืองใหญ่
เมืองอุตสาหกรรม และ/หรือเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อน ลดการผลิตและการบริโภคสินค้า
ที่ ผลิ ตจากวัสดุ ย่อยสลายยาก โดยการออกกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อกํ าหนดให้ หน่ วยงานราชการส่วนกลาง
ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงสถานศึกษาของรัฐเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยากและ
ขวดน้ําพลาสติกที่มีพลาสติกหุ้มฝา (cap seal) รวมทั้งกําหนดให้ร้านค้าในสถานที่ราชการคิดราคาถุงพลาสติก
ใส่สินค้าและแก้วน้ําพลาสติกสําหรับเครื่องดื่ม และขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชน
ในการจั ดการขยะอั น ตรายชุ ม ชนตั้ งแต่ ต้ น ทาง เร่ งรั ดการออกพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด การซากผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อใช้ เป็ นเครื่องมื อในการแก้ ไขปั ญหาการจั ดการซากผลิ ตภั ณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการจัดการของเสียอันตรายชุมชนประเภทหนึ่งและ
แยกออกจากการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
นอกจากนี้ ในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในประเด็นการปฏิรูปที่ 10 แนวทางส่งเสริมและ
ขจัดอุปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดลําดับ
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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ความสํ าคั ญของกลุ่ มพื้ นที่ เร่งด่ วนที่ มี ศั กยภาพในการนํ าขยะเป็ นเชื้ อเพลิ งเพื่ อผลิ ตไฟฟ้ า ออกกฎหมายให้ มี
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง และก่อนการนําไปกําจัดทุกเทคโนโลยี เพื่อ Recycle ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชนที่มีประสบการณ์ และความพร้อมด้านการเงิน มาลงทุน
ในโครงการจัดการขยะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) โดยมีเป้าหมาย
และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง คือ เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยยกระดับคุณภาพน้ําโดยลดมลพิษขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมี
และวัสดุอันตรายลดสัดส่วนน้ําเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนํากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก
ภายในปี 2573 เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยดําเนินการให้เป็นผล
ตามกรอบดําเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศนําไปปฏิบัติโดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นําโดยคํานึงถึงการพั ฒนาและขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา และลดการผลิต
ของเสียโดยการป้องกันการลดการแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่และการนํามาใช้ซ้ํา ภายในปี 2573
1.2.5 นโยบายรัฐบาล (แถลงต่อสภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2557) เร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคั ดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุ ด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะ
ในพื้นที่วิกฤต ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน
ก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ
โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และให้แยกเป็นสัดส่วนจาก
บ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง
1.2.6 แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บําบัด และฟื้นฟู ในมาตรการป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ ทั้งนี้ได้กําหนด
แผนงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน โดยส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
การงดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก พัฒนากลไกทางภาษีเพื่อควบคุมการใช้
กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากให้ลดการใช้ลงไป พัฒนาพลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุอื่นที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ให้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้มีการนํา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
การลดและนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าสนับสนุนผู้ประกอบการคัดแยก
ซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์และของเสียอันตรายชุมชน มีการจัดการที่ถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่ออนามัยของ
ผู้ คั ด แยกและไม่ เ ป็ น มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต (Extended Producer
Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การรวบรวมซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ การจั ด สถานที่ จั ด เก็ บ การขนส่ ง จนถึ งการจั ด การอย่ างถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมปลอดภัยและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับ
สภาพปั ญ หาในพื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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1.2.7 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี (2560 – 2579) และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564
มุ่งเน้นให้มีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนลดการใช้ทรัพยากรที่กําจัดยาก
ลดการเกิ ด ของเสี ย และมลพิ ษ ต่ อ สิ่ งแวดล้ อม บริโภคสิ นค้ าและบริการที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมเป็ นหลั ก
ทํ าให้ ประเทศไทยก้ าวสู่สังคมคาร์บอนต่ํ า (Low carbon Society) บนพื้ นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และสถาบัน/องค์กรรองรับการ
พัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย (Zero Waste) ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้กําหนด
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายระยะ 20 ปี คือ 1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 75 ภายในปี 2564
และได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี 2569 และ 2) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 30
ภายในปี 2564 และได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี 2574 สําหรับช่วงระยะ 5 ปีแรก จะเรียกว่าแผนจัดการ
มลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่
ต้นทาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด กําจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ
1.3 ขั้นตอนและแนวทางการจัดทําแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและ
ของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
วิเคราะห์สถานการณ์
และแนวโน้ม

1. ประเมินสถานการณ์การจัดการขยะและของเสียอันตราย

วิเคราะห์ปัจจัยและ
ระดมความคิดเห็น

2. ยกร่างแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี

ประชุม
รับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1)

3. ปรับปรุง/จัดทํ ารายละเอียดแผนแม่บ ทด้านการป้ องกั น
และแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ
ระยะ 20 ปี เสนอ กก.คพ. ให้ความเห็น

ประชุม
รับฟังความคิดเห็น (ครัง้ ที่ 2)

4. ปรับปรุงเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี
ต่อ กก.วล. เห็นชอบ

รับฟังความคิดเห็นผ่าน
website

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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1.4 คํานิยาม
แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ครอบคลุมขยะ 4 ประเภท ได้แก่
(1) ขยะชุมชน หมายถึง ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า
แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์จําพวกเศษอาหารต่าง ๆ
เศษใบไม้ เศษหญ้า ขยะรีไซเคิลจําพวกแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม ยาง และขยะทั่วไปจําพวก
เศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ
(2) ของเสี ยอั น ตราย หมายถึ ง ของเสียที่ เป็ นพิ ษหรืออั นตรายที่ มาจากครัวเรือนและแหล่ งธุรกิ จ
เช่น โรงแรม สนามบิน ปั๊มน้ํามัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ของเสียจําพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า
ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(3) มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ และรวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค การชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4) กากของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง กากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การเก็บวัตถุดิบ
จนเสื่อมสภาพ ผลิตภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ได้คุ ณ ภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่ มีของปนเปื้อ นหรือของเหลือใช้
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กากของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย และกากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 2
สถานการณ์และปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
2.1 การจัดการขยะ
2.1.1 สถานการณ์การจัดการขยะ
ปริมาณขยะในปี 2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 เนื่องจากจํานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็นชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ พฤติกรรม
การบริโภคของประชาชนและการเติบโตของการท่องเที่ยว ซึ่งขยะถูกคัดแยก ณ ต้นทางและนํากลับมาใช้ประโยชน์
8.51 ล้านตัน (ร้อยละ 31) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ 84 และการใช้
ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ร้อยละ 15 ที่ เหลือถูกเก็บรวบรวมและขนส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง 11.69 ล้านตัน
(ร้อยละ 43) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22 โดยยังมีขยะอีก 7.17 ล้านตัน (ร้อยละ 26) กําจัดอย่างไม่ถูกต้อง
เช่น การเทกองหรือเผากลางแจ้งในสถานที่กําจัดขยะ การลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ํา
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อัตราการเกิดขยะ (กก./คน/วัน)
กําจัดถูกต้อง (ล้านตัน)
ปริมาณขยะมูลฝอย (ล้านตัน)

กําจัดไม่ถูก ต้อง (ล้านตัน)
การนํากลับมาใช้ประโยชน์ (ล้านตัน)

รูปสัดส่วนปริมาณขยะที่เกิดขึ้น การนํากลับไปใช้ประโยชน์
การกําจัดถูกต้องและไม่ถกู ต้อง ปี 2551 – 2560
ขยะทั้งหมดพบว่าเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.86 ล้านตัน (ร้อยละ 18) มีการคัดแยกนํ ากลับมา
ใช้ประโยชน์ 0.99 ล้านตัน ที่เหลือ 3.87 ล้านตัน นําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สําหรับใน 76 จังหวัด
ทั่วประเทศซึ่งมีปริมาณขยะ 22.51 ล้านตัน (ร้อยละ 82) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,169 แห่ง (ร้อยละ 66)
มีระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 2,607 แห่ ง
(ร้อยละ 44) ยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมขยะไปกําจัด ประชาชนต้องกําจัดขยะเองในพื้นที่ของตน

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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การดํ า เนิ น งานสถานที่ กํ า จั ด ขยะชุ ม ชนยั งดํ า เนิ น การอย่ างไม่ ถู กต้ อง สถานที่ กํ า จั ด ขยะชุ ม ชน
ทั่วประเทศจํานวน 3,101 แห่ง เปิดดําเนินการได้ 2,867 แห่ง ปิดดําเนินการไป 234 แห่ง โดยเฉพาะสถานที่กําจัด
ขยะขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนและสถานที่รองรับขยะซึ่งใกล้เต็มพื้นที่สถานที่กําจัดขยะที่เปิดดําเนินการ
มี ระบบกํ าจั ด ขยะ ทั้ งหมด 2,914 ระบบ(บางแห่ งมี ระบบกํ าจั ด ขยะมากกว่ า 1 ระบบ) เป็ น ระบบกํ าจัด ขยะ
ที่ดําเนินการได้อย่างถูกต้องเพียง 677 ระบบ อีก 2,237 ระบบ ยังดําเนินการไม่ถูกต้อง (ตารางที่ 1) ซึ่งต้องเร่งทํา
การแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งอาจ
นําไปสู่การต่อต้านการก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะในอนาคต ทั้งนี้ การนําขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
โดยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการขยะในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน
ก็ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากขยะ
ที่ก่อสร้างแล้ว 32 แห่ง มีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 190.491 เมกะวัตต์ นับเป็นทางเลือกที่จะเสริมประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะให้มีความยั่งยืนในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
ซึ่งควรมีการพิจารณาการขยายระยะเวลาในการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ (Feed-in Tariff : FiT) ต่อไป
ตารางที่ 1 สถานภาพสถานที่กําจัดขยะ ปี 2560
สถานที่กําจัดขยะทั้งหมด 3,101 แห่ง
เปิดดําเนินการ 2,867 แห่ง
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
2,493 แห่ง
374 แห่ง

ปิดดําเนินการ 234 แห่ง
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
199 แห่ง
35 แห่ง

ระบบกําจัดขยะทั้งหมด 2,914 ระบบที่ดําเนินการอย่างถูกต้อง จํานวน 677 ระบบ
ประเภท
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/การฝังกลบเชิงวิศวกรรม
การฝังกลบแบบเทกองควบคุมขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน
เตาเผาที่มีระบบกําจัดมลพิษทางอากาศ
เตาเผาขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มีระบบกําจัดอากาศเสีย
ระบบคัดแยก หมักทําปุ๋ย และฝังกลบอย่างถูกต้อง
การกําจัดขยะแบบเชิงกล – ชีวภาพ
รวม

ภาครัฐ
96
379
2
23
30
19
549

จํานวน (ระบบ)
ภาคเอกชน
13
86
9
11
5
4
128

2.1.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะ
การดําเนินการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาด้วยกลไกที่มีอยู่ก็สามารถจัดการขยะได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทําให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชน ซึ่งปัญหา/อุปสรรคที่ควร
แก้ไข มีดังนี้
(1) ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากภาคประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการใน
การลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางยังมีน้อย รวมถึงยังมีการผลิตและใช้สินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่กําจัดยาก
อย่างฟุ่มเฟือย
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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(2) นโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะเป็นลําดับรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
(3) สถานที่ กําจัด ขยะทั้ งของรัฐและเอกชนส่ วนใหญ่ ดํ าเนิ น การที่ ไม่ถูกต้ อ งตามหลั กวิช าการ
จึงเกิดการต่อต้านจากประชาชนโดยรอบ
(4) กลไกการกํากับดูแลการดําเนินงานการจัดการขยะของท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ
(5) การให้บริการเก็บขนขยะไม่ทั่วถึงทําให้ขยะบางส่วนไหลลงสู่แหล่งน้ําและทะเล และส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิต
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบจัดการขยะจากสิ่งก่อสร้างและการรื้อถอน
จากปัญ หาและอุปสรรคในการจัดการขยะที่ พบในขณะนี้ ทําให้เกิดปัญ หามลพิ ษที่ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะรอบๆ สถานที่กําจัดขยะ ยกตัวอย่าง เช่น
ควันพิษที่เกิดจากไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจํานวนมากในพื้นที่
มากกว่า 100 ไร่ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 จนต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินและต้องอพยพประชาชนออกจาก
พื้นที่โดยรอบที่เป็นชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรรอบบ่อขยะ มีสาร
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐาน 20–30 เท่า และฝุ่นขนาดเล็กมากปริมาณถึง 350 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูง
กว่ามาตรฐาน 30 เท่า
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดินในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย พบการปนเปื้อนของสารมลพิษ
ที่เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ แมงกานีส (กลุ่มของโลหะหนักที่มีค่าความเป็นพิษไม่รุนแรง) สารหนู (กลุ่มของโลหะ-กึ่งโลหะ
ที่มี ความเป็ น พิษ รุนแรง) และตะกั่ว (โลหะหนั กกลุ่ม ที่มีความเป็น พิ ษ รุนแรงที่ ตรวจพบรองลงมาจากสารหนู )
โดยขยะมู ล ฝอยที่ มี ต ะกั่ ว เป็ น องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ เช่ น แผงวงจรไฟฟ้ า โลหะบั ด กรี สี ท าบ้ าน พลาสติ ก
บางประเภท หลอดทีวี CRT (Cathode Ray Tube) และถ่านไฟฉาย เป็นต้น
2.2 การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
2.2.1 สถานการณ์ของเสียอันตรายชุมชน
จากการคาดการณ์ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ในปี 2560 ประมาณ 618,700 ตัน ส่วนใหญ่เป็น
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 65 หรือประมาณ 401,300 ตันอีกร้อยละ 35 หรือ
ประมาณ 216,600 ตัน เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดจากครัวเรือน ประเภทแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะ
บรรจุสารเคมี และกระป๋องสเปรย์ ซึ่งยังถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไป
การวางระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายในหมู่บ้านหรือชุมชน และส่งมายังศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัด
ซึ่งในปี 2560 พบว่ามี 80 แห่ง ทําให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องประมาณร้อยละ 10
หรือประมาณ 60,600 ตัน ซึ่งปัญหาคือไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะทั่วไปและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบการเก็บรวบรวมและส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง เนื่องจากสถานที่กําจัดมีน้อยกระจุก
ตัวอยู่ในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ และยังพบปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ไม่ ได้ม าตรฐานในพื้ นที่ ชุ มชน มี การลักลอบนํ าเข้ าซากผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่อ งใช้ ไฟฟ้ าและอิ เล็ กทรอนิ กส์ และขยะ
พลาสติกมากําจัดอย่างผิดกฎหมาย และมีการรีไซเคิลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงโรงงานรับกําจัดดําเนินการไม่ถูกต้อง
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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2.2.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
จากการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนในช่วงที่ผ่านมาโดยใช้กลไกที่มีอยู่ซึ่งยังไม่เหมาะสมและ
ไม่เพียงพอกับสภาวะปัญหาและสาเหตุที่ยังคงมีอยู่ ดังนี้
(1) ยังไม่มีระบบการคัดแยก เก็บขน รวบรวม และกําจัดที่ชัดเจนและเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ
(2) กลไกการกํากับดูแลการดําเนินงานการจัดการขยะของท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ
(3) การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ย่างไม่ถูกหลักวิชาการและ
มีการลักลอบนําเข้าอย่างผิดกฎหมาย
(4) สถานที่รับกําจัดของเสียอันตรายอุตสาหกรรมซึ่งรับกําจัดของเสียอันตรายชุมชนมีไม่ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ทําให้ค่าขนส่งและค่ากําจัดของเสียอันตรายชุมชนมีราคาสูง
ปัญหามลพิษที่พบในพื้นที่ที่มีการจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ตัวอย่างเช่นพื้นที่อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี 2557 มีการตรวจสอบตัวอย่างดินของบ่อขยะ
ที่มีการเผาเพื่อแยกโลหะ และบ้านที่มีการแยกชิ้นส่วนจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ พบว่ามีการปนเปื้อนของ
สารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานดินเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
2.3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2.3.1 สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยติดเชื้อ 58,000 ตัน ที่เกิดขึ้นในปี 2560 เกิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน
สถานพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมกว่า 26,800 แห่ง ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 65 โรงพยาบาลและคลินิกเอกชนร้อยละ 35 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 51,300 ตัน (ร้อยละ 88.5)
การกํ าจั ดมู ลฝอยติ ดเชื้ อส่ วนใหญ่ ใช้ วิธีการเผาโดยใช้ เตาเผาและส่ งไปกํ าจั ดยั งสถานที่ กํ าจั ดมู ลฝอยติ ดเชื้ อของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและผู้ ประกอบการภาคเอกชนทั้ ง 10 แห่ ง นอกจากนี้ ยั งมี การกํ าจั ดมู ลฝอยติ ดเชื้ อ
ณ แหล่งกําเนิดในโรงพยาบาล 67 แห่ง ด้วยวิธีการเผาโดยเตาเผาและการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําและโรงพยาบาล
ทั้งนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ตั้งแต่การจัดการ ณ แหล่งกําเนิด เนื่องจาก
การจัด การมู ลฝอยติ ดเชื้ อยังไม่ได้ ถูกกํ าหนดเป็น เงื่อ นไขทางกฎหมายในการอนุ ญ าตประกอบสถานพยาบาล
ประเภทต่างๆ ทําให้แหล่งกําเนิดมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่ถูกต้อง ส่วนมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในชุมชนจาก
ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านก็ยังไม่มีการเก็บรวบรวมที่เป็นระบบ การเก็บขนและการกําจัดก็ยังพบปัญหาในการกําหนด
ราคาค่าบริการของหน่วยงานภาครัฐที่ยังสูงกว่าภาคเอกชน ทําให้สถานพยาบาลส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการจาก
หน่วยงานที่ให้ราคาถูกกว่า โดยไม่ได้คําถึงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น
การควบคุมกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อยังไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งของเสียอันตราย คือ การจดทะเบียนรถขนส่งของเสียอันตราย การขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่ การติดตามด้วยระบบ GPS
การตรวจมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจคุณภาพอากาศที่ปล่อย
จากปล่องเตาเผามูลฝอยติดเชื้อทั้ง 11 พารามิเตอร์ การบําบัดและตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง นอกจากนี้ศักยภาพและ
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังเป็นข้อจํากัดประการหนึ่งที่ทําให้โรงพยาบาลต้องมีการดําเนินการ
เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง อีกทั้งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมก็ยังมีข้อจํากัดด้านความร่วมมือ
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อที่จะส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด การดําเนินการร่วมกัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนก็ไม่ถูกควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
2.3.2 ปัญหา/อุปสรรคของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบันนับว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง แต่ยังคงมีบางจุดที่ต้องปรับปรุง
เพื่อลดปัญหามลพิษต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน มีดังนี้
(1) ยังไม่มีระบบเก็บรวบรวม การรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของคลินิกเอกชน คลินิกสัตว์ และ
โรงพยาบาลสัตว์
(2) เอกชนที่รับจ้างเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดดําเนินการไม่เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
(3) สถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทําให้มีการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อในระยะ
ทางไกล เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งหากมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค
(4) กลไกการกํากับดูแลแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพ
2.4 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
2.4.1 สถานการณ์การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ปริ ม าณกากของเสี ย อุ ต สาหกรรมที่ เข้ า สู่ ร ะบบการจั ด การ 32.95 ล้ านตั น ร้ อ ยละ 94 เป็ น กาก
อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 31 ล้านตัน และร้อยละ 6 เป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอันตราย 1.95 ล้านตัน
โดยมี การนํ ากากของเสี ยอุ ต สาหกรรมกลั บ มาใช้ป ระโยชน์ ถึ ง 20.8 ล้ านตัน ส่ วนใหญ่ เป็ นกากอุ ต สาหกรรม
ไม่อันตราย 20 ล้านตัน อาทิ การเผาเพื่อพลังงาน หมักทําปุ๋ย คัดแยกและจําหน่าย ถมทะเลหรือที่ลุ่ม
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีการกระจายตัวของโรงงานบําบัดกําจัดกากอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค
โดยศักยภาพการบํ าบั ด กํ าจัดมี ม ากสุ ดอยู่ที่ ภาคตะวันออก เนื่อ งจากเป็ น แหล่ งที่ ตั้ งอุ ต สาหกรรมที่ ห นาแน่ น
รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ทําให้โรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลยั ง ไม่ เข้ า สู่ ร ะบบการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม และทํ า ให้ มี ก ารนํ า ของเสี ย ไปลั ก ลอบทิ้ ง
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายในที่สาธารณะ ในบ่อดินเก่า บริเวณข้างถนนที่ลับตาคน หรือทิ้งรวมกับบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งใน 5 ปีท่ีผ่านมามีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 32 ครั้ง โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี
ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการและมีโรงงานรับกําจัดและรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรมที่
ลักลอบดําเนินการอย่างผิดกฎหมาย
การปนเปื้อนมลพิษจากสารเคมีในดิน แหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้แหล่งน้ําผิวดินในภาคเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง จากปัญหากลิ่นเหม็นและอันตรายจากไอระเหยของสารเคมี
และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคน้ํ าที่ ปนเปื้อนมลพิษ อย่างเช่นกรณี ของการลักลอบทิ้ งกากของเสีย
อุตสาหกรรมในบ่อดินเก่า พื้นที่ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2556 ซึ่งพบว่า
มีการกระจายตัวของสารฟีนอลที่ปนเปื้อนสู่แหล่งน้ําใต้ดินและน้ําบ่อตื้นในบริเวณพื้นที่ชุมชนหนองแหน ที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงมีการใช้น้ําที่ปนเปื้อนในฟาร์มสุกรและพบว่ามีการตายของลูก
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 2 สถานการณ์และปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตราย

สุกรที่ มี ขนาดเล็ ก ซึ่ งสร้างความเสี ยหายและผลกระทบต่ อ วิถีชี วิต ของประชาชนในพื้ นที่ และเป็น ภาระของ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ส่ ว นกลาง ได้ แ ก่ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งานสิ่ งแวดล้ อ มภาค การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ทําการฟื้นฟูและบําบัดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนให้
กลับมาใช้ประโยชน์ดังเดิม
2.4.2 ปัญหา/อุปสรรคการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
ปัจจุบันจะเห็น ว่าปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น เข้าสู่ระบบการจัดการน้อยจึงทํ าให้พบปั ญ หา
ร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษของกากของเสียอุตสาหกรรมที่จัดการไม่ถูกต้องและถูกนําไป
ทิ้งในที่สาธารณะอันเนื่องมาจากข้อจํากัด/สาเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบําบัดกําจัดที่ต้องขนส่งไปยัง
โรงงานกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลาง
(2) กากของเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.5 แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
2.5.1 แนวโน้มสถานการณ์ขยะและของเสียอันตรายในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเป็น สังคมเมื อง รวมถึงการเคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือ ง
มากกว่าชนบท หรือ เมือ งมี การขยายตั วมี แนวโน้ มสู งขึ้น ส่งผลต่อ ความต้องการในการบริโภคทรัพ ยากรและ
ก่อให้เกิดขยะและของเสียอันตรายชุมชนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ระบบดิจิตอล ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์
แบบใหม่ที่อาจเป็นขยะ (Emerging Waste) ซึ่งเป็นผลิตภัณ ฑ์ที่กําจัดยาก หรือใช้เวลานานในการกําจัด และ
การดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสารเคมี เพื่อลด หรือ ยกเลิกการใช้สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายยังส่งผลให้เกิดของเสีย เช่น new POPs waste , nano waste และของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้องการจัดการ
แต่ ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง การพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างเลื อ กก็ มี ส่ วนสนั บ สนุ น การจั ด การขยะและของเสี ย
อันตราย ทําให้มีเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่สามารถนําวัตถุดิบกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายมาทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ
แนวโน้มของการใช้พลังงานทางเลือกจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขยะจะถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า การผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (Biogas) การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เป็นต้น
2.5.2 ปัญหา/อุปสรรคการจัดการขยะและของเสียอันตรายในอนาคต
(1) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
(2) ยังไม่มีแนวทางการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
(Emerging Waste)

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

บทที่ 3
แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อใช้ เป็ น กรอบและทิ ศ ทางในการจั ด การมลพิ ษ จากขยะและของเสีย อั น ตรายที่ ส อดคล้อ งกั บ
แนวทางการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงบริบทในระดับประเทศและระดับโลก
2) เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางเสริม สร้างการมีส่วนร่วมของทุ ก ภาคส่ วนในการจั ดการมลพิ ษ จากขยะและ
ของเสียอันตรายของประเทศ ที่มีเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน
3.2 เป้าหมายหลัก
“ขยะและของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน”
3.3 กรอบแนวคิดหลักการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
ของประเทศไทย
1) หลัก 3R/แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)/waste to resources
การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของประชาชนในจั ด การขยะ การบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ เยาวชนและประชาชนให้ เกิ ด วิ นั ย ลดการบริ โภคที่ ฟุ่ ม เฟื อ ย เพื่ อ ลดการเกิ ด ขยะและ
ของเสียอันตราย ณ แหล่งกําเนิด สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มี
การใช้ซ้ํา การคัดแยกและนําขยะและของเสียอันตรายไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการกําจัดในขั้น
สุดท้าย ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ
และภาคบริการ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวคัดแยกและลดปริมาณขยะ ในส่วนของภาคเอกชนต้องมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้ํา หรือนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่
ตามหลักการ 3Rs ภาครัฐเป็นผู้นําในการจัดการขยะและของเสียอันตรายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ครบวงจร
2) หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP : Polluter Pays Principles)
การนํ า เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ นี้ ม าใช้ ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยผู้ก่อมลพิษหรือผู้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะ : (Public Private Partnership)
การส่ งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุ น จะถู กใช้ควบคู่กั บหลักการผู้ ก่อมลพิ ษเป็ นผู้ จ่าย เพื่ อส่ งเสริม
ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็นหลักการการดําเนิน
โครงการแบบการบริ ก ารสาธารณะให้ เกิ ด ความสํ า เร็ จ รวมถึ งเกิ ด การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ มระหว่ างรัฐ และภาคอื่น ที่ ไม่ ใช่รัฐ การส่งเสริม และสนั บ สนุ น ภาคเอกชนลงทุ น หรื อ ร่วมลงทุ น
ดําเนินงานระบบจัดการขยะ เนื่องจากจะมีความพร้อมและมีศักยภาพรวมทั้งสามารถบํารุง รักษาและดูแล

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

3 -2
บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ระบบในระยะยาวได้ ไม่ ใช่เป็ น แต่เพี ยงการลงทุ น จากภาครัฐและราชการส่วนท้ องถิ่ น ซึ่ งมีข้ อจํ ากั ดด้ าน
งบประมาณ เครื่องจักรอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญในการดูแลระบบจัดการขยะ
4) ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยใช้หลักการ Extended Producer Responsibility : EPR
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองเมื่อหมดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวม
การเก็บขน การรีไซเคิล และการบําบัดกําจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิดชอบ
ของผู้ ผ ลิ ต (Extended Producer Responsibility : EPR) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยลดการใช้สารอันตรายและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนํากลับมาใช้ใหม่ รวมถึง
การอํานวยความสะดวกในการรวบรวมและขนส่งไปกําจัดอย่างเหมาะสม อันเป็นการสนับสนุนการผลิตและ
การบริโภคอย่ างยั่งยื น รวมทั้ งส่ งเสริม การสร้างระบบรวบรวมของเสี ย อั น ตรายชุม ชนและระบบฝากคื น
บรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund) ในพื้นที่เอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่สาธารณะ
3.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
2. ของเสี ยอั นตรายชุ มชนได้ รั บการจั ดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
4. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย(ร้อยละเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้น)
ปีฐาน
5 ปี
10 15
(58 - 60)
(ร้อยละ) 2561 2562 2563 2564 2565 ปี ปี
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ปี
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หมายเหตุ : 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการรวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การผลิตเชื้อเพลิง
(RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น
2. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่นําไปรี
ไซเคิลยังสถานที่รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 105 และ 106 รวมกับของ
เสียอันตรายที่ส่งไปกําจัดยังสถานที่กําจัดของเสียอันตรายได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน
ประเภท 101
3. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการกําจัดตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 หมวด 4 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีวิธีการ ได้แก่ เผาในเตาเผา ทําลายเชื้อ
ด้วยไอน้ํา ทําลายเชื้อด้วยความร้อน และวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตรายที่มีการดําเนินการแจ้งการขนส่งออกไปบําบัด/กําจัด/รีไซเคิลยังโรงงานผู้รับดําเนินการที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
เป้าหมาย : ขยะและของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน”
ปัญหา/อุปสรรค
ขยะชุมชน
1. ความร่วมมือและความตระหนักจากภาคประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางยังมีน้อย
รวมถึงยังมีการผลิตและใช้สินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่กําจัดยากอย่างฟุ่มเฟือย
2. นโยบายของผู้บริหาร อปท. ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะเป็นลําดับรอง อปท.บางแห่งขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
3. สถานที่กําจัดขยะทั้งของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่ดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงเกิดการต่อต้านจากประชาชนโดยรอบ
4. กลไกการกํากับดูแลการดําเนินงานการจัดการขยะของท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ
5. การให้บริการเก็บขนขยะไม่ทั่วถึงทําให้ขยะบางส่วนไหลลงสู่แหล่งน้ําและทะเล และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
6. อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบจัดการขยะจากสิ่งก่อสร้างและการรื้อถอน
ของเสียอันตรายชุมชน
1. ยังไม่มีระบบการคัดแยก เก็บขน รวบรวม และกําจัดที่ชัดเจนและเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ
2. กลไกการกํากับดูแลการดําเนินงานการจัดการขยะของท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ
3. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ย่างไม่ถูกหลักวิชาการและมีการลักลอบนําเข้าอย่างผิดกฎหมาย
4. สถานที่รับกําจัดของเสียอันตรายอุตสาหกรรมซึ่งรับกําจัดของเสียอันตรายชุมชนมีไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง
ทําให้ค่าขนส่งและค่ากําจัดของเสียอันตรายชุมชนมีราคาสูง
มูลฝอยติดเชื้อ
1. ยังไม่มีระบบเก็บรวบรวม การรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของคลินิกเอกชน คลินิกสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์
2. เอกชนที่รับจ้างเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดดําเนินการไม่เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
3. สถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อยังไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค
4. กลไกการกํากับดูแลแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพ
กากของเสียอุตสาหกรรม
1. มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบําบัดกําจัดที่ต้องขนส่งไปยังโรงงานกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรม
ที่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลาง
2. กากของเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการที่ 1
การป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย

แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต :
1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นสังคมเมือง รวมถึงการย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง หรือเมืองมีการขยายตัวมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคทรัพยากรและก่อให้เกิดขยะ และของเสียอันตรายชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบดิจิตอล ส่งผลให้มีการผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่อาจเป็นขยะ (Emerging Waste เช่น new POPs waste, nano waste ) และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้องการจัดการ
3. แนวโน้มของการใช้พลังงานทางเลือกจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขยะจะถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เป็นต้น

กรอบแนวคิดการจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศไทย
1. ใช้หลัก 3R/แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)/waste to resources
2. ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP : Polluter Pays Principle)
3. ส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะ (Public Private Partnership)
4. ให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยใช้หลักการ Extended Producer Responsibility : EPR

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ข้อมูลปีฐาน
(58 - 60)
(ร้อยละ)

2561
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ค่าเป้าหมาย (ร้อยละเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้น)
5 ปี
10 ปี
2563
2564
2565

15 ปี

20 ปี

1. ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
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2. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.45

15

20

25

30

35

75

100

100

3. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
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4. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

มาตรการที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะและของเสียอันตราย

มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม (Design for Environment : DfE) เพื่อให้สามารถใช้ซ้ําและ
รีไซเคิลได้ง่าย ลดการใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตราย ลดการเติมสารอันตรายใน
ผลิตภัณฑ์
2. กําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรีไซเคิลและวิธีการกําจัดบน
บรรจุ ภัณ ฑ์ /ผลิตภั ณ ฑ์ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ความเข้า ใจและมี การคั ดแยกนํ า
กลับมาใช้ประโยชน์และกําจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้มีการลดขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของขยะชุมชน โดยเฉพาะ
ขยะอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารรายใหญ่ อาทิ
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ให้รับผิดชอบในการจัดการขยะจากอาหาร (Food
Waste)
4. ควบคุ ม /จํ า กั ด ประเภทผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ จะเกิ ด ขยะ โดยเฉพาะผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic) โฟมบรรจุอาหาร โดยนําร่อง
ในพื้นที่เฉพาะที่มีความอ่อนไหว เช่น อุทยานแห่งชาติ พื้นที่เกาะ

มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
1. ควบคุมไม่ให้มีการเทกอง/เผากลางแจ้ง
2. ดําเนินการตามนโยบายรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะของ อปท.
3. ปรับปรุง/ฟื้นฟู สถานที่กําจัดขยะให้ดําเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤต 31 จังหวัดทั่วประเทศ
4. กําหนดให้มีระบบการอนุญาตการปล่อยระบายมลพิษสําหรับสถานที่กําจัดขยะทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ออกประกาศสถานที่ กํ า จั ด ขยะเป็ น แหล่ ง กํ า หนดมลพิ ษ กํ า หนดมาตรฐาน/มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
เพื่อควบคุมการระบายมลพิษ รวมทั้งวางระบบการตรวจประเมินและหน่วยรับรอง (Certify Body)
6. กําหนดให้มีกฎ ระเบียบ และหน่วยงานในการอํานวยความสะดวกและเอื้อต่อการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะ
7. กําหนดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาให้กับประชาชน/ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
8. ให้มีการออกกฏหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้
9. กําหนดให้โรงงานประเภท 105 และ 106 ที่มีของเสียอันตรายต้องทํา EIA/EHIA
10. เร่งรัดจัดตั้งสถานที่กาํ จัดกากของเสียอุตสาหกรรมครอบคลุมทุกภูมิภาคตามแผนจัดการกากอุตสาหกรรม
11. ส่งเสริม อปท. ที่มีศักยภาพดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
12. ควบคุมขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
13. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging
Waste) บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
และการจัดการขยะในกรณีเหตุภัยพิบัติ

มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 – 2580)
1. ควบคุม/จํากัดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง (Singleuse plastic) โฟมบรรจุอาหารทั่วประเทศภายในปี 2566
2. ยกเลิกการผลิตผลิตภั ณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ แล้วทิ้ง (Single-use
plastic) โฟมบรรจุอาหารภายในปี 2580

มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 – 2580)
1. ติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษของสถานที่กําจัดขยะที่ถูกประกาศเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด ภายในปี พ.ศ. 2566
2. ให้มีระบบการจัดการของของเสียที่ค าดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging
Wastes) เช่น new POPs waste, nano waste

มาตรการที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
1. สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง
2. กําหนดกฎระเบียบ/ข้อกําหนดด้านการลดการเกิดขยะ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Design
for Environment : DfE)
3. จัดวางระบบการเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก
4. จัดให้มีระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านการจัดการขยะ ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากของเสียอุตสาหกรรม
5. จัดให้มีแผนงาน/โครงการด้านการจัดการของเสียอยู่ในแผนการพัฒนา ของโครงการพัฒนาประเทศขนาดใหญ่ อาทิ การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว
6. ให้ อปท. ทุกแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะ/ของเสียอันตรายชุมชนภายใน 3 ปี เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความตระหนักในการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัด และข้อบัญญัติการ
รวบรวม เก็บขน และส่งกําจัดอย่างชัดเจน
7. ปฏิรูประบบการให้งบประมาณเพื่อใช้สําหรับจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชนในเงินอุดหนุนสําหรับ อปท. ให้เพียงพอ
8. ศึกษาผลกระทบของมลพิษจากขยะและ ของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging
Waste) ที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
9. ศึ ก ษาวิ จั ย เทคโนโลยี ใ นการจั ด การซากแบตเตอรี่ ไ ฟฟ้ า โซล่ า เซล์ ซากรถยนต์ เพื่ อ นํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ใ นประเทศ
(waste to resources ) รวมทั้งศึกษาวิจัยวัสดุทดแทนบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก
10. ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการกําหนดให้ผู้รับจัดการขยะ ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ต้องวาง
หลักประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
11. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
12. กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต/ต่อใบอนุญาตของสถานพยาบาลเอกชนขนาดเล็กให้นําของเสียเข้าสู่ระบบการกําจัดที่ถูกต้อง
มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 – 2580)
1. จัดทํากฎหมายการจัดการขยะของประเทศในลักษณะกฎหมายกลาง ครอบคลุมขยะทุกประเภท ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กําจัด และหน่วยงานกํากับดูแล ภายในปี 2570
2. ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก
3. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

3 -4
บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

3.6 แผนแม่ บ ทด้ านการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ จากขยะและของเสี ย อั น ตรายของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่อให้การจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ บรรลุเป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้ข้างต้น แผนแม่บทฯ นี้ประกอบด้วย 3 มาตรการที่สําคัญคือ
มาตรการที่ 1 การป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะและของเสียอันตราย
มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
มาตรการที่ 1 การป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้
มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Design for Environment : DfE) เพื่อให้สามารถใช้ซ้ําและรีไซเคิลได้ง่าย ลดการใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตราย
ลดการเติมสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
1.2 กําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรีไซเคิลและวิธีการกําจัดบนบรรจุ
ภัณ ฑ์/ผลิตภัณ ฑ์ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีการคัดแยกนํากลับมาใช้ประโยชน์และกําจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ให้มีการลดขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของขยะชุมชน โดยเฉพาะขยะ
อาหารในอุ ต สาหกรรมอาหาร ผู้ ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ อาหารรายใหญ่ อาทิ โรงแรม ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ให้รับผิดชอบในการจัดการขยะจากอาหาร (Food Waste)
1.4 ควบคุ ม /จํ า กั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะเกิ ด ขยะ โดยเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic) โฟมบรรจุอาหาร โดยนําร่องในพื้นที่เฉพาะที่มีความอ่อนไหว
เช่น อุทยานแห่งชาติ พื้นที่เกาะ
มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 - 2580)
1.1 ควบคุม/จํากัดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง (Single-use
plastic) โฟมบรรจุอาหารทั่วประเทศภายในปี 2566
1.2 เลิก ผลิ ตผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ พ ลาสติ กที่ ใช้ แ ล้วทิ้ ง (Single-use plastic)
โฟมบรรจุอาหารภายในปี 2580

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

3 -5
บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการที่ 1 การป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี

เป้าหมายระยะ 20 ปี

ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์หรือมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for
Environment : DfE) เช่น การลดขนาดและน้ําหนักบรรจุภัณฑ์ ให้
สามารถใช้ซ้ําและรีไซเคิลได้ง่าย ลดการใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตราย ลด
การเติมสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ ถุงใหญ่เกินความจําเป็น)

การลดหย่อนภาษี/การ
ออกกฎระเบียบ/
ข้อกําหนดของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

-

1) การพัฒนาเครื่องหมายสิ่งแวดล้อมบนบรรจุภัณฑ์

กําหนดเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการ
รีไซเคิลและวิธีการกําจัด
บนบรรจุภัณฑ์/
ผลิตภัณฑ์
สิ้นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ทุก
ประเภทมีฉลาก
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Design for Environment :
DfE) เพื่อให้สามารถใช้ซ้ํา
และรีไซเคิลได้ง่าย
ลดการใช้วัสดุที่มีความเป็น
อันตราย ลดการเติมสาร
อันตรายในผลิตภัณฑ์
1.2 กําหนดเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรี
ไซเคิลและวิธีการกําจัดบน
บรรจุภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจและมีการคัดแยกนํา
กลับมาใช้ประโยชน์และ
กําจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ให้มีการลดขยะอินทรีย์
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของ
ขยะชุมชน โดยเฉพาะขยะ
อาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหาร

2) กําหนดประเภทสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมายและมีการ
นําไปใช้
1) การลดขยะอินทรีย์ซึ่งส่งผลต่อการลดขยะ ตั้งแต่ผู้จําหน่าย ผู้ประกอบ
อาหาร รวมถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะขยะอาหารในอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารรายใหญ่ อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ตลาด ให้รับผิดชอบในการจัดการอาหาร (Food Waste)

ขยะอินทรีย์ที่ถูกส่งไป
สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยมีปริมาณลดลง
ร้อยละ 50

ขยะอินทรีย์ที่ถูกส่งไป
สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยมีปริมาณลดลง
ร้อยละ 80

สมอ.

กค.
ทส.

สมอ.
ทส.

มท.

สมอ.
ทส.

มท.

มท.

ทส.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

เป้าหมายระยะ 5 ปี

เป้าหมายระยะ 20 ปี

พื้นที่นําร่องได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการ
ขยะได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ร้อยละ 100

พื้นที่อุทยาน
ทั่วประเทศ ได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการขยะได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
ร้อยละ 100

ทส.

ททท.

ดําเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ

มีการควบคุม/จํากัด
การใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง
(Single-use plastic)
โฟมบรรจุอาหาร ตามที่
กําหนด ภายในปี 2566

ทส.

ทุก
หน่วยงาน

ดําเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ

เลิกผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้
แล้วทิ้ง (Single-use
plastic) โฟมบรรจุ
อาหารภายในปี 2580

ทส.

ทุก
หน่วยงาน

รายใหญ่ อาทิ โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า ให้รับผิดชอบ
ในการจัดการขยะจากอาหาร
(Food Waste)
1.4 ควบคุม/จํากัดประเภท ในระยะ 5 ปีแรก ดําเนินการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...
พลาด และอุทยานแห่งชาตินําร่อง 10 แห่ง
ผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขยะ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว
ทิ้ง (Single-use plastic)
โฟมบรรจุอาหาร โดยนําร่อง
ในพื้นที่เฉพาะที่มีความ
อ่อนไหว เช่น อุทยาน
แห่งชาติ พื้นที่เกาะ

มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 - 2580)
1.1 ควบคุม/จํากัดการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง
(Single-use plastic) โฟม
บรรจุอาหาร
ทั่วประเทศภายในปี 2566
1.2 เลิกผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
ใช้แล้วทิ้ง (Single-use
plastic) โฟมบรรจุอาหาร
ภายในปี 2580

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะ และของเสียอันตราย
ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้
มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
2.1 ควบคุมไม่ให้มีการเทกอง/เผากลางแจ้ง
2.2 ดําเนินการตามนโยบายรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ปรั บ ปรุ ง /ฟื้ น ฟู สถานที่ กํ า จั ด ขยะให้ ดํ า เนิ น การถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤต 31 จังหวัดทั่วประเทศ
2.4 กําหนดให้มีระบบการอนุญาตการปล่อยระบายมลพิษสําหรับสถานที่กําจัดขยะทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2.5 ออกประกาศสถานที่ กํ าจั ด ขยะเป็ น แหล่ งกํ าหนดมลพิ ษ กํ าหนดมาตรฐาน/
มาตรการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อควบคุมการระบายมลพิษ รวมทั้งวางระบบการตรวจประเมินและหน่วยรับรอง
(Certify Body)
2.6 กําหนดให้มีกฎ ระเบียบ และหน่วยงานในการอํานวยความสะดวกและเอื้อต่อการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะ
2.7 กําหนดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาให้กับประชาชน/ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานที่
กําจัดขยะที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
2.8 ให้ มี ก ารออกกฏหมายการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่อ งใช้ ไฟฟ้ าและอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้
2.9 กําหนดให้โรงงานประเภท 105 และ 106 ที่มีของเสียอันตรายต้องทํา EIA/EHIA
2.10 เร่งรัดจัดตั้งสถานที่กําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมครอบคลุมทุกภูมิภาคตาม
แผนจัดการกากอุตสาหกรรม
2.11 ส่งเสริม อปท. ที่มีศักยภาพดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
2.12 ควบคุมขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
2.13 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Waste) บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการ
ก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และการจัดการขยะในกรณีเหตุภัยพิบัติ
มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 – 2580)
2.1 ติ ด ตามตรวจสอบการระบายมลพิ ษ ของสถานที่ กํ าจั ด ขยะที่ ถู ก ประกาศเป็ น
แหล่งกําเนิดมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ภายในปี พ.ศ. 2566
2.2 ให้มีระบบการจัดการของของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Wastes) เช่น new POPs waste, nano waste

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะและของเสียอันตราย
มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
2.1 ควบคุมไม่ให้มีการเท
กอง/เผากลางแจ้ง

2.2 ดําเนินการตาม
นโยบายรวมกลุ่มพื้นที่
จัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1) การกําหนดเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของปัญหาสถานที่กําจัดขยะแบบเท เกณฑ์การประเมิน
กองกลางแจ้ง กําจัดในหลุม หรือการเผาในที่โล่ง
ความรุนแรงของ
ปัญหา
2) การสํารวจสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
รายงานผลการสํารวจ
สถานที่กําจัดขยะ
ทั่วประเทศ
3) การควบคุมและกํากับการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา หรือใช้มาตรการ
จังหวัดมีกลไกการ
ปกครองกับเอกชน ในกรณีที่มีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เชื่อมโยงการบูรณา
การเป็นตัวชี้วัดเพื่อ
แก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะใน
ภาพรวมของจังหวัด
1) การใช้มาตรการทางกฎหมายกับสถานที่กําจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง และผลักดันให้มี มีกลไกของคณะ
การเก็บ และขนส่งขยะเข้ามายังกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําจัดตามที่ กรรมการฯ จังหวัดใน
มท. กําหนด
การสั่งให้หยุดการ
ดําเนินการกําจัดที่ไม่
ถูกต้อง
2) การรายงานผลการดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะในฐานข้อมูลการจัดการขยะ
องค์กรปกครองส่วน
ของประเทศ
ท้องถิ่นรายงานผลการ
ดําเนินงานทั่วประเทศ

ทส.
ทส.
จังหวัดกําหนดการ
ร้องเรียนด้านการ
จัดการขยะไม่เกิน 5
เรื่องต่อปี เป็นตัวชี้วัด
จังหวัด

มท.
สธ.
ทส.

กพร.

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน

มท.

ทส.
พน.
สธ.

ทส.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการ

แนวทางดําเนินการ
3) การจัดทําหลักเกณฑ์วิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ
จากการกําจัดขยะและของเสียอันตราย

1) การควบคุมและกํากับให้สถานที่กําจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
2.3 ปรับปรุง/ฟื้นฟู
การดําเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
สถานที่กําจัดขยะให้
ดําเนินการถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยเฉพาะใน
พื้นที่วิกฤต 31 จังหวัดทั่ว
2) การจัดทําแนวทางด้านวิชาการในการปรับปรุง/ฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ประเทศ
ให้ดําเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.4 กําหนดให้มีระบบการ
อนุญาตการปล่อยระบาย
มลพิษสําหรับสถานที่
กําจัดขยะทั้งภาครัฐและ
เอกชน

การดําเนินงานระบบการอนุญาตการปล่อยระบายมลพิษ (Permitting System)
สําหรับสถานที่กําจัดขยะขนาดใหญ่

2.5 ออกประกาศสถานที่
กําจัดขยะเป็นแหล่ง
กําหนดมลพิษ กําหนด

1) การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
แก้ไข โดยเพิ่มเติมให้แหล่งกําเนิดมลพิษ มีมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายกับ
แหล่งกําเนิดมลพิษที่หน่วยงานราชการเป็นเจ้าของด้วย รวมทั้งการเพิ่มอํานาจให้เจ้า

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
หลักเกณฑ์วิชาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
ทส.

สถานที่กําจัดขยะใน
พื้นที่วิกฤติ 31 แห่ง มี
การดําเนินการใน
ระดับที่ถูกต้อง

สถานที่กําจัดขยะที่ไม่
ถูกต้องทุกแห่ง มีการ
ดําเนินการในระดับที่
ถูกต้อง

สธ.
มท.
ทส.

เอกชน
พน.

แนวทางด้านวิชาการ
ในการปรับปรุง/ฟื้นฟู
สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยรายพื้นที่
1. กลไกและรูปแบบ
ของระบบการอนุญาต
การปล่อยระบาย
มลพิษ
2. อนุบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตการปล่อย
ระบายมลพิษ
3. การบังคับใช้
กฎหมายหลังจาก
กฎหมายมีผลบังคับใช้
ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานที่กําจัดขยะที่ไม่
ถูกต้องทุกแห่ง มีการ
ดําเนินการในระดับที่
ถูกต้อง
สถานที่กําจัดขยะ
ขนาดใหญ่มีการ
ดําเนินงานที่มีการ
เป็นไปตามระบบการ
ปล่อยระบายมลพิษ

ทส.

สธ.
มท.

ทส.

มท.

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม

ทส.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

มาตรฐาน/มาตรการที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อควบคุม
การระบายมลพิษ รวมทั้ง
วางระบบการตรวจ
ประเมินและหน่วยรับรอง
(Certify Body)

พนักงานควบคุมมลพิษในการสั่งระงับการดําเนินงานกรณีที่เจ้าของแหล่งกําเนิด
มลพิษไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามแต่ยังมิได้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหน่วยงาน
เจ้าของอํานาจไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด
2) การกําหนดมาตรฐานการปล่อยระบายน้ําทิ้ง อากาศเสียจากสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยทุกประเภท และการประกาศให้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องควบคุมการปล่อยระบายน้ําทิ้งและอากาศเสีย และข้อกําหนดในการ
ประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการบริเวณโดยรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

3) การกําหนดระบบการจัดการและคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอย ในกรณีที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

4) การรายงานผลสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดการดําเนินงานใน
สถานที่กําจัดขยะ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5) การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังแหล่งกําเนิดมลพิษตามกฎหมาย หลังจาก
การประกาศให้สถานที่กําจัดขยะเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษมีผลบังคับใช้

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
แห่งชาติ ฉบับแก้ไข

มาตรฐาน

1. การยกระดับการ
ควบคุมการปล่อย
ระบายมลพิษให้เป็น
มาตรฐานอาเซียน
2. สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน
1. มีกฎกระทรวงเพื่อ สถานที่กาํ จัดขยะ
กําหนดคุณลักษณะ
ทุกแห่ง มีการ
ของผู้รับจ้างให้บริการ ดําเนินงานที่มีการ
และผู้ควบคุมระบบ
ระบายมลพิษเป็นไป
2. มีหลักสูตรสําหรับ ตามมาตรฐาน
ผู้บริหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย
มีอนุบัญญัติเรื่องการ สถานที่กําจัดขยะทุกแห่ง
จัดเก็บสถิติข้อมูล
มีการระบายมลพิษ
และการรายงานผล
เป็นไปตามมาตรฐาน
การบังคับใช้กฎหมาย สถานที่กําจัดขยะ
หลังจากมีการ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มีประกาศ ทส. เรื่อง
กําหนดให้สถานที่
กําจัดขยะเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษ
และมาตรฐานควบคุม
การปล่อยระบาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

ทส.

ทส.

ทส.
ทส.
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เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

กฎหมายมีผลบังคับใช้ มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน
6) การจัดทําและรายงานข้อมูลสถานที่กําจัดขยะที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม และนําเสนอแผนงานและมาตรการในการป้องกัน
และการแพร่กระจายของมลพิษเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษและ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
7) การจัดทําระบบการตรวจประเมินและหน่วยรับรองการตรวจประเมิน
(Certified body) บุคลากร (Third Party) สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้อง
กําหนดให้มีการควบคุมการปล่อยระบายของเสีย
8) การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานที่
กําจัดขยะ
2.6 กําหนดให้มีกฎ
ระเบียบ และหน่วยงานใน
การอํานวยความสะดวก
และเอื้อต่อการให้เอกชน
ร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะ
2.7 กําหนดให้มีมาตรการ
ชดเชยเยียวยาให้กับ
ประชาชน/ชุมชนที่อยู่
โดยรอบสถานที่กําจัดขยะ
ที่อาจได้รับผลกระทบต่อ

การรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการควบคุม
มลพิษทุก 2 ปี
ระบบการตรวจ
ประเมินและหน่วย
รับรองการตรวจ
ประเมิน (Certified
body)
หลักสูตรสําหรับ
ผู้ที่จะเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวัง

การพัฒนาลดขั้นตอนหรือการกําหนดให้มีหน่วยดําเนินการเฉพาะเพื่ออํานวย
ความสะดวกและลดขั้นตอนในการให้เอกชนร่วมลงทุนจัดการขยะมูลฝอย

One-stop service ที่
เป็นหน่วยงานที่รวม
ขั้นตอน มท. และ
พน. เข้าด้วยกัน

1) การแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข หรือพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยเพิ่มเติมมาตรการ รูปแบบ หรือ
งบประมาณ และให้มีองค์กรเพื่อบริหารจัดการการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย

มาตรการชดเชยเยียวยา
ให้กับประชาชน/ชุมชน
โดยรอบสถานที่กําจัด
ขยะ

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน
การถ่ายโอนภารกิจ
ให้บุคลากร (Third
Party) สามารถตรวจ
ประเมินแหล่งกําเนิด
มลพิษได้ทั้งหมด
สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ทส.

ทส.

ศธ.

ทส.
มท.
สธ.
มท.
พน.

จังหวัดกําหนดการ
ร้องเรียนด้านการ
จัดการขยะไม่เกิน 5เรื่อง
ต่อปี เป็นตัวชี้วัดจังหวัด

สธ.
มท.
ทส.
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สุขภาพ

2) การติดตามตรวจวิเคราะห์มลพิษ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเพื่อประกอบกับการใช้เป็นข้อมูลมาตรการชดเชยเยียวยา

2.8 ให้มีการออกกฏหมาย
การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้

1) เร่งรัดการออกพระราชบัญญั ติการจัดการซากผลิตภัณ ฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุป กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการแก้ไขปั ญ หาการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชนประเภทหนึ่งและแยกออกจากการจัดการขยะมูลฝอย
ทั่วไป
2) ออกอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้นเพื่อให้พระราชบัญญัติ
ได้นําไปบังคับใช้ได้ทันที

2.9 กําหนดให้โรงงาน
1) ออกประกาศตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ส่งเสริมแลรักษา
ประเภท 105 และ 106 ที่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กําหนดให้โรงงานประเภท 105 และ 106 ที่มี
มีของเสียอันตรายต้องทํา การจัดการของเสียอันตรายชุมชน ต้องทํา EIA/EHIA
EIA/EHIA
2.10 เร่งรัดจัดตั้งสถานที่ 1) จัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรองรับกาก
กําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรม 20 - 30 ปีข้างหน้า
อุตสาหกรรมครอบคลุมทุก

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์มลพิษ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย
พ.ร.บ. การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีผลบังคับใช้
อนุบัญญัติภายใต้
พ.ร.บ. การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีผลบังคับใช้
ประกาศเรื่องโรงงาน
ประเภท 105 และ
106 ที่มีการจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชน
ต้องทํา EIA/EHIA มีผล
บังคับใช้
สถานที่กําจัดกากของ
เสียอุตสาหกรรม 6
แห่ง ทั่วประเทศ

อัตราการเจ็บป่วย
ของประชาชนลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
ทส.
มท.
สธ.
สคก.

อนุบัญญัติภายใต้
พ.ร.บ. การจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีผล
บังคับใช้

ทส.

ทส.
สคก.

อก.
ทส.

อก.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการ
ภูมิภาคตามแผนจัดการ
กากอุตสาหกรรม

แนวทางดําเนินการ
2) จัดหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนํากากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูป
พลังงาน 10 พื้นที่

2.11 ส่งเสริมองค์กร
1) คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งศูนย์รวมในการบริหารจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
มูลฝอยติดเชื้อของกลุ่มพื้นที่ อปท. ที่มีศักยภาพ
ศักยภาพดําเนินการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
2) ส่งเสริมการคัดแยกเก็บรวบรวม มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล สถานบริการ
สาธารณสุขห้องปฏิบัติการติดเชื้อ และส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง
2.12 ควบคุมขยะจากการ
ก่อสร้างและการรื้อถอน
สิ่งก่อสร้าง

2.13 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
ของของเสียที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ (Emerging Waste)
บางประเภทที่คาดจะเป็น
ปัญหาในอนาคต การ
จัดการขยะจากการ
ก่อสร้างและการรื้อถอน

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
โรงงานนํากาก
อุตสาหกรรมมาใช้
ประโยชน์ในรูป
พลังงาน 10 พื้นที่
ศูนย์กําจัดมูลฝอยติด
เชื้อครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ

สธ.

มท. ทส.

สธ.

1) วางรูปแบบ วิธีการเก็บรวบรวม คัดแยกขยะจากสิ่งก่อสร้างและการรื้อถอน องค์กรปกครองส่วน
ที่มีความเป็นอันตราย เก็บขนขยะจากสิ่งก่อสร้างและการรื้อถอนไปกําจัดและ ท้องถิน่ ระดับเทศบาล
นคร และเทศบาลเมือง
นํากลับมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
มีระบบการจัดการขยะ
จากสิ่งก่อสร้างและการ
รื้อถอน
1) การจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีกับประเภทของงของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
แนวปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
พัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Waste) บางประเภท ที่คาดว่า สําหรับของเสีย
จะเป็นปัญหาในอนาคต
อุบัติใหม่
1) ปรับปรุง และจัด แนวทางปฏิบัติทดี่ ีสําหรับการจัดการขยะจากการก่อสร้างและ
การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และการจัดการขยะและของเสียอันตรายในกรณีเหตุพิบัติ
ภัย (Disaster Waste Management)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
อก.

แนวปฏิบัติการจัดการ
ขยะจากสิ่งก่อสร้างและ
การรื้อถอน และการ
จัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั่วประเทศมี
ระบบการจัดการขยะ
จากสิ่งก่อสร้างและ
การรื้อถอน

อปท.

ได้ระบบจัดการ
Emerging Waste

ทส.
สธ.
ศธ.
วท.
ทส.
มท.

มท.
ทส.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

สิ่งก่อสร้าง และการจัดการ
ขยะในกรณีเหตุภัยพิบัติ

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

ในกรณีเหตุพิบัติภัย
(Disaster Waste
Management)

มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 – 2580)
2.1 ติดตามตรวจสอบการ
ระบายมลพิษของสถานที่
กําจัดขยะที่ถูกประกาศเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
ภายในปี พ.ศ. 2566
2.2 ให้มีระบบการจัดการของ
ของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาเทคโนโลยี
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
(Emerging Wastes) เช่น
new POPs waste, nano
waste

ติดตามตรวจสอบการระบายมลพิษของสถานที่กําจัดขยะตามกฏหมาย ตาม
ระบบการตรวจประเมินและหน่วยรับรองการตรวจประเมิน (Certified body)
บุคลากร (Third Party)

สถานที่กําจัดขยะที่ถูก
ประกาศเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษมี
การดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนด

ทส.

อปท.

การจัดเตรียมระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Wastes) เพื่อรองรับการยกเลิกการใช้อุปกรณ์/
ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และยกเลิกการใช้งานผลิตภัณฑ์
นาโน

มีระบบการจัดการ
ของเสียที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
(Emerging Wastes)
ตั้งแต่ต้นทางการคัด
แยก การเก็บรวบรวม
การขนส่งและการ
กําจัดถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

มท.
ทส.

อปท.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการที่ 3 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารจั ด การมลพิ ษ จากขยะและของเสี ย อั น ตราย
ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้
มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
3.1 สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะ
และของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง
3.2 กํ า หนดกฎระเบี ย บ/ข้ อ กํ า หนดด้ า นการลดการเกิ ด ขยะ โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for Environment : DfE)
3.3 จัดวางระบบการเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก
3.4 จัดให้มีระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านการจัดการขยะ ของเสียอันตรายชุมชน
มูลฝอยติดเชื้อและกากของเสียอุตสาหกรรม
3.5 จั ด ให้ มี แ ผนงาน/โครงการด้ า นการจั ด การของเสี ย อยู่ ใ นแผนการพั ฒ นา
ของโครงการพัฒนาประเทศขนาดใหญ่ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว
3.6 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะ/ของเสียอันตรายชุมชนภายใน 3 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มี
ความตระหนักในการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัด และข้อบัญญัติการรวบรวม เก็บขน และส่ง
กําจัดอย่างชัดเจน
3.7 ปฏิรูประบบการให้งบประมาณเพื่อใช้สําหรับจัดการขยะและของเสียอันตราย
ชุมชนในเงินอุดหนุนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอ
3.8 ศึก ษาผลกระทบของมลพิ ษ จากขยะและของเสี ยที่ คาดว่าจะเกิด ขึ้ นจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Waste) ที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
3.9 ศึ กษาวิจั ยเทคโนโลยี ในการจัดการซากแบตเตอรี่ไฟฟ้ า โซล่ าเซล์ ซากรถยนต์
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ในประเทศ (waste to resources ) รวมทั้งศึกษาวิจัยวัสดุทดแทนบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก
3.10 ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการกําหนดให้ผู้รับจัดการขยะ ของเสีย
อันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ต้องวางหลักประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
3.11 พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3.12 กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต/ต่อใบอนุญาตของสถานพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก
ให้นําของเสียเข้าสู่ระบบการกําจัดที่ถูกต้อง
มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 – 2580)
3.1 จัดทํากฎหมายการจัดการขยะของประเทศในลักษณะกฎหมายกลาง ครอบคลุม
ขยะทุกประเภท ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กําจัด และหน่วยงาน
กํากับดูแล ภายในปี 2570
3.2 ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก
3.3 พั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมทั่ ว ประเทศสู่ เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ และ
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

มาตรการระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565)
3.1 สร้างกระบวนการรับรู้ 1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้เยาวชน และประชาชนเข้ามา
ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จนถึงการกําจัดขั้นสุดท้าย
ปัญหามลพิษจากการ
จัดการขยะและของ
อันตรายที่ไม่ถูกต้อง
2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการที่
พักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวดําเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว
3) สอดแทรกเนื้อหาการจัดการขยะมูลฝอยในหลักสูตรการเรียนการสอนทุก
ระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
3.2 กําหนดกฎระเบียบ/ 1) จัดทํากฎระเบียบ/ข้อกําหนดของการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ข้อกําหนดด้านการลดการ สิ่งแวดล้อม (Design for Environment : DfE) ลดขนาดและน้ําหนักบรรจุภัณฑ์
เกิดขยะ โดยการออกแบบ สามารถใช้ซ้ําและรีไซเคิลได้ง่าย ลดการใช้วัสดุที่มีความเป็นอันตราย เช่น การเติม
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สารเคมีลงไปในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กันฝุ่น กันน้ํา
เพื่อสิ่งแวดล้อม (Design
for Environment : DfE)

ประชาชนมีความรู้
และความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะและของ
อันตราย

กฎระเบียบ/
ข้อกําหนดของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีความรู้
และความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะและของ
อันตราย

ศธ. สนร.
ทส.
มท.
กก.
ทส.

มท. อปท.

ศธ.

ทส.

ทส.

กพร.
กค.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการ
3.3 จัดวางระบบการเก็บ
ภาษี/ค่าธรรมเนียมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
กําจัดยาก

แนวทางดําเนินการ
1) ศึกษาแนวทางการใช้มาตราการทางภาษี/ค่าธรรมเนียม มาใช้ในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก โดยเฉพาะหลาสติก และโฟม ตามแนวคิด
กรมสรรพสามิตนําเข้ากองทุนเพื่อนํามาใช้จัดการเมื่อเป็นขยะ
2) กําหนดประเภทผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยากที่ต้องมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งกลไกการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมดังกล่าว

การจัดให้มีระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงการจัดการขยะมูล ของ
3.4 จัดให้มีระบบข้อมูล
เสียอันตรายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ขนาดใหญ่ (Big Data)
ด้านการจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายชุมชุน มูลฝอย
ติดเชื้อและกากของเสีย
อุตสาหกรรม

1) การกําหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ใกล้เคียง มีการบริหารจัดการขยะ
3.5 จัดให้มีแผนงาน/
โครงการด้านการจัดการ ของเสียอันตราย ฯลฯ แบบเบ็ดเสร็จ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับองค์กรปกครอง
ของเสียอยู่ในแผนพัฒนา ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง
ในโครงการพัฒนาประเทศ
ขนาดใหญ่
2) การติดตามตรวจสอบ และประเมินความรุนแรงของปัญหาการดําเนินงานสถานที่
กําจัดขยะ และของเสียอันตรายในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
ประเภทผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์กําจัด
ยากที่ต้องมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และ
กลไกการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
กค.
ทส.
พณ.
อก.

ความสะดวกรวดเร็ว
และความพึงพอใจใน
การให้บริการโดยการ
ใช้ระบบ Big Data

ดศ.

กฎระเบียบการ
จัดการขยะ และของ
เสียอันตรายในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน

อก.
นร.

รายงานการติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินความรุนแรง

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน

อก.
ทส.

มท.
ทส.
สธ.
อก.
พน.
พณ.
ศธ.
วท.
นร.
มท.
ทส.
สธ.

มท.
สธ.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี

3) การกําหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบกําจัดของเสียอันตรายโดยมิได้ การรายงานผลการ
รับอนุญาตสําหรับอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่ดําเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ดําเนินงานต่อ
กําหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง และเงื่อนไขการต่อใบอนุญาตกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษทุก 2 ปี
4) การให้สิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อ
จํานวน Eco
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด 100% ในโรงงาน
Industrial Estate
อย่างน้อย 5 แห่ง
องค์กรปกครองส่วน
3.6 ให้องค์กรปกครองส่วน 1) การออกกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องดําเนินการ
ออกข้อบัญญัติของตนเองภายในระยะเวลา 3 ปี
ท้องถิ่นมีการออก
ท้องถิ่นทุกแห่งออก
ข้อบัญญัติทั้งหมด
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
กําจัดขยะภายใน 3 ปี เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 2) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการคัดแยก และ องค์กรปกครองส่วน
การรวบรวม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกําหนดข้อบัญญัติขององค์กร
ท้องถิ่นมีความพร้อม
ประชาชนให้มีความ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บขนขยะแต่ละประเภท โดยใช้แรงจูงใจเรื่องการลด ร้อยละ 50
ตระหนักในการคัดแยก
และลดปริมาณขยะ และ อัตราค่าธรรมเนียม
ข้อบัญญัติการรวบรวม
3) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางในการให้ประชาชนชําระ องค์กรปกครองส่วน
เก็บขน และส่งกําจัดอย่าง อัตราค่าบริการจัดการขยะผ่านระบบออนไลน์
ท้องถิ่นมีระบบ
ชัดเจน
ออนไลน์ในการชําระ
ค่าบริการ

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน
นิคมอุตสาหกรรมทุก
แห่งเป็น Eco
Industry
มีการบังคับใช้ทันที
หลังจากการออก
ข้อบัญญัติ อปท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
อก.
ทส.

นร.
อก.
มท.

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความพร้อม
ร้อยละ 100 ในปีที่ 10

มท.
ทส.
สธ.

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้มาก
พอในการบริหาร
จัดการขยะ

กค.
มท.

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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บทที่ 3 แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มาตรการ
3.7 ปฏิรูประบบการให้
งบประมาณเพื่อใช้สําหรับ
จัดการขยะและของเสีย
อันตรายชุมชนในเงิน
อุดหนุนสําหรับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เพียงพอ

แนวทางดําเนินการ
1) การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รายงานผลและข้อมูลการจัดการขยะ ของ
เสียอันตราย ลงในฐานข้อมูลกลางของประเทศตามจริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
ระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่

การเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จาก Big
Data ให้สูงสุด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
ดศ.
ทุกหน่วย

2) การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเรื่องของการจัดการขยะและน้ําเสียที่ รายงานการประเมิน
ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความสําเร็จในการจัดการปัญหาขยะและของเสีย
อันตรายชุมชนและเป็นข้อมูลสําหรับจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหา

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน

สงป.
มท.
ทส.
กค.

กลไกการตรวจสอบ

สถานที่กําจัดขยะ
ทุกแห่ง มีการระบาย
มลพิษเป็นไปตาม
มาตรฐาน

สตง.
ปปช.
มท.
กค.

3) กําหนดให้มีกลไกและเงื่อนไขการตรวจสอบประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ มาตรการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ แล้วไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามที่ได้มีการ
ออกแบบและก่อสร้างไว้
3.8 ศึกษาผลกระทบของ การศึกษาวิจัย และพัฒนาผลกระทบ และความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของ
มลพิษจากขยะและของเสีย ประชาชนและสิง่ แวดล้อม และรูปแบบ วิธีการจัดการจากขยะและของเสียที่คาด
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ ว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Wastes)
พัฒนาเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging
Wastes) ที่อาจมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม

งานวิจัยที่บ่งชี้ถึง
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
อนามัย

วท.
ศธ.
ทส.
สธ.
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3.9 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
ในการจัดการซากแบตเตอรี่
ไฟฟ้า โซล่าเซล์ ซากรถยนต์
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ใหม่
(waste to resources)
รวมทั้งศึกษาวิจัยวัสดุ
ทดแทนบรรจุภณ
ั ฑ์กําจัด
ยาก

1) ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ ซาก
แบตเตอรี่ ไฟฟ้า โซล่าเซล์ ซากรถยนต์ (waste to resources) หรือเทคโนโลยีใน
การกําจัดที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม
2) ศึกษาวิจัยวัสดุทดแทนบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก

3.10 ศึกษาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมในการ
กําหนดให้ผู้รับจัดการขยะ
ของเสียอันตราย และมูลฝอย
ติดเชื้อ ต้องวางหลักประกัน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
จัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
3.11 พัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

1) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการวางหลักประกันความเสี่ยง
2) กําหนดแนวทางให้มีการวางหลักประกันความเสี่ยงของผู้รับจัดการขยะ ของ
เสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ

กําหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
เทคโนโลยีในการ
จัดการเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ใหม่ ซาก
แบตเตอรี่ ไฟฟ้า
โซล่าเซล์ ซากรถยนต์
(waste to
resources) หรือ
เทคโนโลยีในการ
กําจัดที่เป็นมิตรกัน
สิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษาและแนว
ทางการวาง
หลักประกันความเสี่ยง
ที่เกิดจากการจัดการ
ขยะ ของเสียอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ ที่
ไม่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการใช้พื้นที่
ตามศักยภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการปลดปล่อย
มลพิษและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

จัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมสําหรับ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์กําจัดยาก

พัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนทั่วประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
อก.
ทส.

มท.
อก.
สธ.

ทส.

อก.

ทส.
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3.12 กําหนดเงื่อนไขใน
พิจารณาหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต (รพ.เอกชน, รพ.สัตว์ คลินิก/คลินิกสัตว์/
การอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ห้องปฏิบัติการเชื้อโรค)
ของสถานพยาบาลเอกชน
ขนาดเล็กให้นําของเสียเข้า
สู่ระบบการกําจัดที่ถูกต้อง

เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายระยะ 20 ปี
ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ได้รับการจัดการอย่าง ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องร้อยละ 100 ถูกวิธี
ภายในปี 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
สธ.
มท.
กษ.

มาตรการระยะยาว (ปี พ.ศ. 2566 – 2580)
3.1 จัดทํากฎหมายการจัดการขยะของประเทศในลักษณะกฎหมายกลาง ครอบคลุมขยะทุกประเภท ความรับผิดชอบของ
ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กําจัด และหน่วยงานกํากับดูแล ภายในปี 2570

มีกฎหมายการจัดการ
ขยะของประเทศ

สคก.

3.2 ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก

มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
สําหรับผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์กําจัดยาก
เมืองอุตสหกรรมเชิง
นิเวศในพื้นที่
ทั่วประเทศ

กค.

3.3 พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

มท.
สธ.
ทส.

อก.
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บทที่ 4
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) การขั บเคลื่ อนไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรม จํ าเป็ นต้ องมี กลไกการขั บเคลื่ อน
ทั้งในเรื่องของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อน การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ และการกําหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้ง
หน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ผลั ก ดั น และบู ร ณาการการดํ า เนิ น งานตามแผนให้ เ ป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
4.1 กลไกในการขับเคลื่อน
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสํ า นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงพลั ง งาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทฯ ดังนี้
4.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หามลพิษจากการจั ด การขยะและของเสี ยอัน ตรายของประเทศ โดยทํ าการสื่อสารประชาสัม พันธ์
อย่างเหมาะสม สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ให้ยอมรับ ตระหนักถึง
ความสําคัญและร่วมมือในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ บูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือการทํางานของ
หน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ขยะและของเสี ย อั น ตรายที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
และใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
4.1.2 ใช้เครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการมลพิษจากขยะ
และของเสียอันตราย ดังนี้
(1) การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยการให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ประชาชน
ในเรื่อง มลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายผ่านช่องทางต่างๆ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และหันมาใช้สินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสินค้ารีไซเคิล เกิดการลด การใช้ซ้ํา และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
(2) การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ เพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะ
ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และหน่วยงาน
สนั บสนุนให้สอดคล้องกั บแผนแม่ บทการบริหารจั ดการขยะของประเทศ เพื่ อใช้ ประกอบการขอรั บการจั ดสรร
งบประมาณประจําปี และสามารถดําเนินการการจัดการขยะและของเสียอันตรายในพื้นที่ของตนเองให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ตั้งแต่จัดระบบคัดแยกขยะและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไปจนถึงการกําจัดขยะ ของเสีย
อันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงการนําขยะตกค้างไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(3) กฎหมาย โดยหน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเร่ ง ออกกฎ ระเบี ย บ เกี่ ย วกั บ
การจัดการขยะและของเสียอันตราย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการขยะและของเสียอันตรายในพื้นที่
ของตนเองด้วย
(4) เศรษฐศาสตร์ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle : PPP)
เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะและของเสียอันตรายภายในชุมชน การลดหย่อนทางภาษี การให้
เงิ น กู้ ด อกเบี้ ย ต่ํ า การให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษด้ า นการลงทุ น ซึ่ ง ใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร/โรงงานที่ ไ ม่ ก่ อ ไห้ เ กิ ด ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของภาคธุ ร กิ จ การผลิ ต และประชาชนจั ด การขยะและของเสี ย อั น ตรายอย่ า งยั่ ง ยื น ตั้ ง แต่ ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสม ไม่ก่อให้ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
(5) การกํ า กับ ดู แล หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องต้ องดําเนินการกํากั บ ดู แ ล ติดตามตรวจสอบ
ควบคุมการดําเนินงานจัดการขยะและของเสียอันตรายของภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงประสานกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง
การดําเนินของสถานที่กําจัดขยะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(6) การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ (Code of Practice) ในการจั ด การขยะและ
ของเสียอันตราย เพื่อเป็นแนวทางให้การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่
หน่วยงานปฏิบัติทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน สร้างความมั่นใจ
ในการดําเนินการจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(7) ระบบงบประมาณ การจั ดสรรงบประมาณในการดํ าเนิ นการให้ บรรลุ ตามเป้ าหมาย
การจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย โดยมีแหล่งงบประมาณหลัก ประกอบด้วย
 งบประมาณแผ่นดิน
 เงินกองทุน อาทิ กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 เงินกู้จากต่างประเทศที่มีระยะการคืนเงินต้นในระยะยาว อาทิ ธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) ธนาคารเพื่อพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
 เงินลงทุนจากภาคเอกชน ในรูปแบบของเงินอุดหนุน เงินกู้ การร่วมทุน หรือให้เอกชน
ลงทุน โดยรูปแบบการให้เอกชนเข้ามาดําเนินการ อาทิ รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน หรือรัฐเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง
และให้เอกชนดําเนินการ หรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการเอง
4.2 การติดตามประเมินผล
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะ
และของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้ทําการติดตาม ประเมินผล และผลกระทบ
ของการดําเนินงาน ภายใต้ประเด็นมาตรการต่างๆ เป็นประจําทุกปี เพื่อนํามาปรับปรุง หรือใช้ในการทบทวน
แผนการดําเนินงานให้เหมาะสมโดยมีการดําเนินงาน ดังนี้

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
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4.2.1 พิจารณาความสอดคล้องในการจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลผลิตของการดําเนินงาน
4.2.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จากภาคส่วนต่างๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
4.2.3 รายงานผลการดําเนินงานแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของ
เสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่สู่สาธารณะ
4.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเป้าหมาย ตามแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
ขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้แก่
4.3.1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ถือ เป็นหน่ว ยงานสํ าคั ญ ในการนํ ามาตรการและการปฏิ บั ติ
ในการจัดการขยะและของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่จัดระบบคัดแยกขยะและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง การขนส่งไปจนถึงการกําจัดขยะ ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึง
การนํ า ขยะตกค้ า งไปกํ าจั ด อย่า งถูก ต้อ งตามหลัก วิช าการ ซึ่ ง จะส่ งผลให้ ข ยะและของเสี ยอั น ตรายได้ รั บ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
4.3.2 มีกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดการ
มลพิษจากขยะและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะ
ที่มีเอกภาพ รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งผลให้การ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้ รวมทั้งการสร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนให้เอกชนลงทุนและยกเว้นหรือ
ยกเลิกขั้นตอน กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการจัดการขยะและของเสียอันตราย
4.3.3 กระทรวงมหาดไทยดําเนินการกํากับการดําเนินงานจัดการขยะ และของเสียอันตรายชุมชุม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงออก กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ในการจัดการขยะและของเสียอันตราชุมชน
4.3.4 กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันการดําเนินการแบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
และกํากับดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของประเทศ
4.3.5 กระทรวงอุตสาหกรรม ต้องผลักดันให้โรงงานผู้ก่อกําเนิดกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศ
เข้าสู่ระบบการจัดการ กากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และแผนการจัดการ
กากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 – 2562

(ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

