แผนปฏิบัติการดานการจัดการ

ขยะพลาสติก

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

Action Plan on Plastic Waste Management
Phase I (2020 - 2022)

RECYCLE

UCE
RED

ECO
-D
es
ig
n

LIFE CYCLE

SE
REU

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ISBN 978-616-316-630-2 ¤¾. 04-213

มติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ให้ความเห็นชอบกับ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
			 รัฐบาลได้เห็นความสำ�คัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก โดยนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
แบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำ�หน่าย
การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
			 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกภายใต้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น และได้จัดทำ� (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง
การดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
			 ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ พ.ศ. (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งดำ�เนินการ
ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
			 ๒. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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คำ�นำ�

			 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ภายใต้ Roadmap
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องเร่งดำ�เนินการในช่วง ๓ ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม สภาพสังคม และเศรษฐกิจ โดยได้นำ�หลักการจัดการพลาสติกตลอดวงจรชีวิต หลักการ 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) หลักการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน (Public Private Partnership) หลักการว่าด้วย
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หลักการผู้ผลิตมีส่วนร่วม (Extended Producer Responsibility : EPR)
โดยผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการจัดทำ�แผนปฏิบัติการฉบับนี้
			 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะทำ�งานสนับสนุน
การบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดทำ�แผนปฏิบัติการฯ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะพลาสติกของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
อย่างบูรณาการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำ�หน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทะเลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

					
					

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
แผนดำ�เนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Action Plan) ของสหภาพยุโรป
ปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R
และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bangkok 3R Declaration Towards Prevention of
Plastic Waste Pollution through 3R and Circular Economy)
กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine Debris)
ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน
(Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region)
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Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
Bangkok 3R Declaration Towards Prevention of Plastic Waste Pollution through 3R
and Circular Economy
Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region FINAL
ASEAN Framework of Action on Marine Debris
คำ�สั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก
คำ�สั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ที่ ๑/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก
และคำ�สั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ที่ ๒/๒๕๖๑
เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะทำ�งานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก
คำ�สั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์
คำ�สั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์
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บทที่ ๑
บทนำ�

๑.๑

ความเป็นมา

			 ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ถูกจัดว่าเป็นประเทศลำ�ดับต้นๆ ของโลกที่เป็นแหล่งสำ�คัญของ
ขยะพลาสติกในทะเล และหลายประเทศทั่วโลกกำ�ลังประสบกับวิกฤตขยะพลาสติกที่มีจำ�นวนมหาศาล สืบเนื่องจาก
มีการนำ�พลาสติกมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์อื่นมากขึ้น เนื่องด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ โดยในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณร้อยละ ๑๒
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ ๒ ล้านตัน มีการนำ�ขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยประมาณ
ปีละ ๐.๕ ล้านตัน ส่วนที่เหลือ ๑.๕ ล้านตัน ไม่ได้ถูกนำ�กลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) โดยส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics : SUP) อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว
แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร พลาสติกเหล่านี้ใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปีแต่มีอายุการใช้งาน
สั้นมาก โดยจะถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยด้วยปริมาณและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถูกนำ� ไปฝังกลบรวมกับ
ขยะมูลฝอยอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วขยะพลาสติกมีความคงทนและสามารถทนต่อแรงอัดได้สูง จึงใช้พื้นที่ในการฝังกลบ
มากกว่าขยะประเภทอื่น ทำ�ให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณและพื้นที่ฝังกลบ นอกจากนี้ การทิ้งขยะพลาสติกไม่ถูกต้องทำ�ให้
กระจัดกระจายทั่วไป ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำ�ในเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำ�ท่วมเมื่อฝนตกหนัก
ปัญหาขยะลอยในแม่น้ำ� ลำ�คลอง บางส่วนลงสู่ท้องทะเล ก่อให้เกิดปัญหาเศษขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก
ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่พบการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
ห่วงโซ่อาหาร และการดำ�รงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อีกทั้งยังแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ชายหาด ตะกอนดิน
ในปากแม่น้ำ� ตลอดจนการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์
			 รัฐบาลได้เห็นความสำ�คัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก โดยนายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้ อม ร่ วมกั บทุ ก ภาคส่ ว นเร่ ง รั ด ดำ �เนิ น การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูร ณาการทั้ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำ�หน่าย การบริโภค และการจัดการ
ณ ปลายทาง ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะทำ�งานด้านการพัฒนา
กลไกการจัดการพลาสติกภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำ�งานฯ จึงได้จัดทำ� Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
(Thailand’s Roadmap on Plastic Waste Management 2018 - 2030) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ
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๑.๒

วัตถุประสงค์

			 ๑.๒.๑ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำ�เนินงานขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องเร่งดำ�เนินการ โดยต้องแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่สำ�คัญทั้งทางบกและทะเลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
			 ๑.๒.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการพลาสติกของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน โดยดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การนำ�เข้า การจำ�หน่าย
การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง
			 ๑.๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลาสติก ให้มีการผลิต การนำ�เข้า การบริโภค และการนำ�
กลับมาใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทะเล โดยใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ องค์กรการจัดการ การจัดการข้อมูล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๑.๓

กรอบแนวคิดการดำ�เนินงาน

			 ๑.๓.๑ หลักการจัดการพลาสติกตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle)

					 ๑) การจัดการพลาสติกในขั้นตอนการออกแบบและการผลิต โดยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
หรือ Eco-Design
					 ๒) การจัดการพลาสติกในขั้นตอนการบริโภค
					 ๓) การจัดการพลาสติกหลังการบริโภค ได้แก่ การคัดแยก การเก็บขน การนำ�กลับมาใช้ประโยชน์
และการกำ�จัด
			 ๑.๓.๒ หลักการ 3R

					 ๑) การลดการเกิดของเสีีย (Reduce) ที่แหล่งกำ�เนิดในขั้นตอนของการออกแบบ การผลิต และ
การบริโภค โดยการลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่จำ�เป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดการสูญเปล่าและ
ลดปริมาณขยะให้มากที่สุด
					 ๒) การใช้ซ้ำ� (Reuse) โดยการนำ�ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก โดยไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ
					 ๓) การนำ�มาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการนำ�ขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้
มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
การใช้ซ้ำ� ของเสีย/ซากผลิตภัณฑ์ (Reuse)

วัตถุดิบ

การออกแบบ
และการผลิต

การบริโภค

การลดการเกิดของเสียจากการผลิต
และการบริโภค (Reduce)

เกิดเป็น
ของเสีย

การแปรรูปใช้ใหม่
ของเสียซากผลิตภัณฑ์ (Recycle)

ผลพลอยได้ (วัสดุรีไซเคิล พลังงานความร้อน)
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การจัดการ
ขยะพลาสติก
ภายหลังการ
บริโภค (บำ�บัด/
กำ�จัด)

			 ๑.๓.๓ หลักการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน (Public Private Partnership)

					 โดยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการพลาสติก
ตั้งแต่การผลิต การนำ�เข้า การจำ�หน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง
			 ๑.๓.๔ หลักการว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

					 โดยเน้นการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และมีการสร้างของเสีย
ที่ต่ำ�ที่สุด หรือไม่มีเลย ด้วยการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์หมุนเวียน เพื่อให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้าง
และระบบการจัดเก็บ
และคัดแยกขยะ
แบบบูรณาการ

การส่งเสริมธุรกิจ
รีไซเคิลและอัพไซเคิล
เพื่อเพิ่มมูลค่า
ขยะพลาสติก

การเปลี่ยนพฤติกรรม
สังคมและผู้บริโภค
ให้มีความรับผิดชอบ
ในการคัดแยกขยะ

การส่งเสริมบทบาท
อุตสาหกรรมพลาสติก
เจ้าของแบรนด์ และผู้ค้าปลีก
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติก

			 ๑.๓.๕ หลักการผู้ผลิตมีส่วนร่วม (Responsible Consumption and Production)

					 ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก โดยใช้หลักการ (Responsible Consumption and
Production) สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
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บทที่

๒
การประเมินสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการพลาสติก
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บทที่ ๒
การประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการพลาสติก
๒.๑

ภาพรวมการพัฒนาที่ผ่านมา

			 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต ที่ผ่านมาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยถูกนำ�ไปใช้ในการพัฒนาจำ�นวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินและน้ำ�เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงต้องกำ�หนดทิศทางการพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำ�คัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและสร้าง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
			 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) อยู่ใน
ห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากขึ้น และมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนา
เทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำ�กัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ที่ชัดเจนขึ้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัว โดยจะต้อง
เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก
แต่ประเทศไทยมีข้อจำ�กัดหลายด้าน อาทิ แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคม
ขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำ�สูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพและการพัฒนา ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย
ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน จำ�นวนประชากรวัยแรงงานลดลง รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มร่อยหรอ
และเสื่อมโทรมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทั้งทางบกและทะเล ในขณะที่การบริหารจัดการ
ภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นวงกว้าง ทำ�ให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนา
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา
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ส่งผลให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้านมีความครอบคลุม
ทั่วถึง ทำ�ให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ผลจากการปรับเปลี่ยน
ของสภาพแวดล้อมของการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำ�ให้รายได้
ต่อหัวของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๑๐ เท่า ในขณะเดียวกันจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็น ๖๗ ล้านคน ได้ส่งผลให้
ทรัพยากรมีความเสื่อมโทรมและก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้น ในขณะเดียวกันการผลิตและการบริโภคของผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่ฟุ่มเฟือย รวมทั้งขาดการตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งในเรื่องขยะ น้ำ�เสีย คุณภาพอากาศ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิ นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีความต่อเนื่อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องล้าสมัยและมักไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ความพยายามในการสร้างรายได้เศรษฐกิจ
อาทิ การพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขกลับสะสม
พอกพูนมากขึ้น กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยากต่อการแก้ไข
			 ดังนั้น การพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานของประเทศ ในระยะยาว
ให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และจำ�เป็นต้องมีการกำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะพลาสติก
ควรมีรูปแบบการดำ�เนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุล
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เรื้อรัง มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุล
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒.๒
		

ความจำ�เป็นของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

			 ขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทะเลซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข เป็นปัญหาที่ท้าทายที่มีความหลากหลายและอุปสรรคสำ�คัญสำ�หรับการจัดการขยะพลาสติกของ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เนื่องจากต้องอาศัย
ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและประชาชน เพื่อลด เลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics)
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีการนำ�กลับมารีไซเคิล รวมทั้งการลด คัดแยกขยะเพื่อนำ�ขยะพลาสติก
กลับไปใช้ประโยชน์ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
			 ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
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ประชาชนและระบบนิเวศ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
กรณีผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference
on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการดำ�เนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กรอบแนวทางในการจัดการขยะพลาสติกในแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และยังเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามที่ได้ประกาศเป็นนโยบายการจัดการขยะพลาสติก
ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน สมัยพิเศษด้านขยะทะเล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ สุโขทัย
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นกรอบนโยบายของการดำ�เนินการความร่วมมือของอาเซียน เรื่อง การจัดการขยะทะเลและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕๒ ณ โรงแรม Centara Grand
& Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
			 ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เพื่อใช้เป็นแผนขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องเร่งดำ�เนินการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยต้องแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่สำ�คัญได้อย่างเป็นรูปธรรม
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บทที่

๓

สถานการณ์และปัญหา
ด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก
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บทที่ ๓
สถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะพลาสติก

๓.๑

สถานการณ์ขยะ

			 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น ๒๘.๗๑ ล้านตัน หรือประมาณ ๗๘,๖๖๕
ตันต่อวัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย โดยภาพรวม
การจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ขยะมูลฝอยถูกนำ�กลับไปใช้ประโยชน์ ๑๒.๕๒ ล้านตัน หรือประมาณ ๓๔,๓๐๓ ตันต่อวัน
ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และถูกนำ�ไปกำ�จัดอย่างถูกต้อง ๙.๘๕ ล้านตัน หรือประมาณ ๒๖,๙๘๔ ตันต่อวัน ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยที่ดำ�เนินการแบบรวมศูนย์ (Cluster) หลายแห่งมีการ
ใช้งานเกือบเต็มประสิทธิภาพที่รองรับได้ และบางแห่งไม่ดำ�เนินการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการกำ�จัดขยะมูลฝอย
ส่งผลให้สถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยชุมชนหลายแห่งดำ�เนินการได้อย่างไม่ถูกต้อง โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำ�จัด
ไม่ถูกต้อง ๖.๓๔ ล้านตัน หรือประมาณ ๑๗,๓๗๘ ตันต่อวัน และพบว่าองค์ประกอบขยะมูลฝอยมีปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เนื่องจากการใช้บริการสั่งสินค้าออนไลน์และบริการส่งอาหาร (Food Delivery)
			 สำ�หรับการกำ�จัดขยะมูลฝอย พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำ�เนินการ
มีจำ�นวน ๒,๖๖๖ แห่ง และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน มีจำ�นวน ๒๕ แห่ง เป็นสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยที่ดำ�เนินการ
ถูกต้อง ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ การฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ เตาเผาผลิตพลังงาน เตาเผาที่มีระบบ
บำ�บัดมลพิษอากาศ การหมักทำ�ปุ๋ย และการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (RDF) มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๔๐๙ แห่ง และ
สถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอยที่ดำ�เนินการไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเทกอง การเผากลางแจ้งและเตาเผาไม่มีระบบบำ�บัดมลพิษ
อากาศ มีทั้งสิ้น ๒,๒๕๗ แห่ง
๓.๒

สถานการณ์ขยะพลาสติก

			 ประเทศไทยมีการผลิตเม็ดพลาสติก ๙.๐๑ ล้านตัน ส่งออกเม็ดพลาสติก ๕.๙๓ ล้านตัน นำ�เข้าเม็ดพลาสติก
๒.๔๕ ล้านตัน นำ�เข้าเศษพลาสติกรีไซเคิล ๐.๓๒ ล้านตัน และมีการบริโภคพลาสติกรวมภายในประเทศ ๖.๐๗ ล้านตัน
โดยมีการใช้งานพลาสติกในเกือบทุกสาขาอุตสาหกรรมทั้งในบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical & Electronics) การก่อสร้าง (Construction) ชิ้นส่วนรถยนต์ (Auto Part) เครื่องใช้ในครัวเรือน (House Ware)
และอื่นๆ จากการประเมิน พบว่า การใช้พลาสติกเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มีปริมาณมากที่สุด ๒.๓๒ ล้านตัน
หรือร้อยละ ๓๘.๐๒ ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics) ได้แก่
ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว แก้ว ถ้วย ชาม ถาด กล่อง กล่องโฟม ช้อน ส้อม มีด หลอด พลาสติกห่อหุ้มแพคสินค้า
ฟิล์มพลาสติก และเกิดเป็นขยะพลาสติกหลังการบริโภคประมาณ ๑.๙๑๐ ล้านตัน
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๓.๓

การจัดการขยะพลาสติก

			 ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ ๑.๙๑ ล้านตัน โดยมีการจัดการขยะพลาสติกด้วยการนำ�ไป
ทำ�การฝังกลบ (Land Fill) ประมาณ ๑.๑๙๒ ล้านตัน นำ�กลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ ๐.๓๖ ล้านตัน นำ�ไปเผาในเตาเผา
ประมาณ ๐.๑๖๕ ล้านตัน และนำ�ไปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ประมาณ ๐.๑๓๓ ล้านตัน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
			 ๓.๓.๑ การฝังกลบ (Land Fill) ประมาณ ๑.๑๙๒ ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน
ไม่คุ้มกับต้นทุนในการจัดเก็บและการล้างทำ�ความสะอาดเพื่อนำ�กลับไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ถุงพลาสติกที่ทำ�จากพลาสติก
ประเภทโพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP) โพลิเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE)
และโพลิเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นต่ำ� (Low Density Polyethylene : LDPE) ส่วนใหญ่เป็นถุงร้อน ถุงเย็นที่ใช้บรรจุอาหาร
ถุงหูหิ้ว ถุงซองพลาสติก ขยะเหล่านี้ถูกนำ�ไปทิ้งในสถานที่ฝังกลบ หรือเทกองกลางแจ้ง ตามสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยเนื่องจากขยะดังกล่าวมีความคงทน
ย่อยสลายตามธรรมชาติน้อย ทำ�ให้สิ้นเปลืองพื้นที่ฝังกลบและงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการใช้
ถุงพลาสติกเก็บรวบรวมขยะไปฝังกลบทำ�ให้ย่อยสลายได้ยากยิ่งขึ้น
			 ๓.๓.๒ การนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) และการใช้ซ้ำ� (Reuse)
ประมาณ ๐.๓๖ ล้านตันต่อปี เป็นการจัดการที่ดีวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ในการนำ�พลาสติกกลับมา
หมุนเวียนใช้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แต่ในทางปฏิบัติการนำ�พลาสติกกลับมารีไซเคิลนั้น
มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากขยะพลาสติกส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกคัดแยกออกจากขยะทั่วไปทำ�ให้มีการ
ปนเปื้อนกับขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหาร รวมทั้งพลาสติกมีหลากหลายชนิดและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด
หากจะนำ�กลับไปรีไซเคิลจำ�เป็นต้องมีการแยกพลาสติกโดยละเอียด เพื่อแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน ส่วนใหญ่
พลาสติกที่นำ�กลับไปรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ คือ ขวดพลาสติกที่บรรรจุน้ำ�ดื่มชนิด
PET สำ�หรับถุงพลาสติกในปัจจุบันมีการนำ�กลับเข้าสู่โรงงานเพื่อรีไซเคิลเพียงบางส่วนเท่านั้น
			 ๓.๓.๓ การเผาในเตาเผา ประมาณ ๐.๑๖๕ ล้านตันต่อปี ขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคัดแยกจะถูกนำ�ไป
กำ�จัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ประเทศไทยมีระบบเตาเผา ๒ รูปแบบ คือ เตาเผาผลิตพลังงาน (Waste to Energy : WTE)
และเตาเผาทิ้ง โดยเตาเผาผลิตพลังงานมีเพียง ๖ แห่ง เตาเผาทิ้งแบบถูกต้อง (มีระบบกำ�จัดมลพิษทางอากาศ)
จำ�นวน ๕ แห่ง และเตาเผาทิ้งแบบไม่ถูกต้อง (ไม่มีระบบกำ�จัดมลพิษทางอากาศ) จำ�นวน ๗๒ แห่ง รวมทั้งมีการเผา
กลางแจ้ง จำ�นวน ๕๕ แห่ง (ข้อมูลปี ๒๕๖๒ กรมควบคุมมลพิษ) การเผาแบบไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดสารพิษ
ในชั้นบรรยากาศจากส่วนประกอบของพลาสติก อาจนำ�ไปสู่การปนเปื้อนของแหล่งน้ำ� แหล่งดิน รวมไปถึงในระบบ
ห่วงโซ่อาหาร สำ�หรับการเผาพลาสติกประเภทพีวีซี (Polyvinyl chloride : PVC) จะส่งผลให้เกิดสาร Dioxin ซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็ง
			 ๓.๓.๔ เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ประมาณ ๐.๑๓๓ ล้านตันต่อปี การนำ�ขยะพลาสติก
มาผลิตเป็น RDF ซึ่งเป็นการจัดการที่ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจากขยะพลาสติกเป็นขยะที่ให้ค่าความร้อนสูง (Heating Value)
เหมาะในการนำ�มาใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมีการนำ� RDF มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และบริษัทปูนซีเมนต์ทีพีไอ
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			 ๓.๓.๕ น้ำ�มัน ขยะพลาสติกสามารถนำ�มาแปรรูปเป็นน้ำ�มันไพโรไลซิส (Pyrolysis) ได้ เนื่องจากขยะพลาสติก
จะมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาทดลองแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำ�มัน
ไพโรไลซิสในหลายพื้นที่ แต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน หากมีการนำ�ขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นน้ำ�มันไพโรไลซิสได้
จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้ดีวิธีหนึ่ง
๓.๔

ปัญหาการจัดการขยะพลาสติก

			 ๓.๔.๑ ปัญหาจากการออกแบบและการผลิต

					 ๑) ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for Environment : DfE)
ยังไม่มากเท่าที่ควร
					 ๒) ไม่มีกฎหมายบังคับ ให้ผู้ผลิตระบุประเภทของพลาสติกที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้ไม่สามารถ
จำ�แนกประเภทของพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					 ๓) ขาดการวิ จั ย และพั ฒ นาการใช้ วั ส ดุ ท ดแทนพลาสติ ก /การใช้ วั ส ดุ ท ดแทนยั งไม่ แ พร่ ห ลาย
เนื่องจากมีราคาแพง
			 ๓.๔.๒ ปัญหาจากการบริโภค

					 ๑) การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากเกินความจำ�เป็น เนื่องจากความสะดวกและราคาถูกสำ�หรับ
สถานประกอบการที่เป็นผู้ให้และประชาชนที่เป็นผู้รับ
					 ๒) พฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยนิยมใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ทำ�ให้ถุงพลาสติกปนเปื้อน
อาหารและกลายเป็นขยะ ส่งผลให้ยากต่อการนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�หรือนำ�กลับมารีไซเคิล
					 ๓) ยังไม่มีกฎหมาย/กฎระเบียบจำ�กัดการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว การดำ�เนินงานที่ผ่านมาดำ�เนินการได้เฉพาะการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม
			 ๓.๔.๓ ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกภายหลังการบริโภค

					 ๑) ความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชน ในการลดและคัดแยกขยะพลาสติกยังมีน้อย
					 ๒) การให้บริการเก็บขนขยะไม่ทั่วถึงทำ�ให้ขยะพลาสติกบางส่วนลงสู่แหล่งน้ำ�และออกสู่ทะเล ทำ�ให้
เกิดปัญหาขยะทะเลและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเล
					 ๓) ขาดระบบรวบรวมและเก็บขนเพื่อนำ�กลับไปหมุนเวียนเป็นวัตถุดิบใหม่ (Circular Economy)
ทำ�ให้ต้องนำ�ไปกำ�จัดโดยการเผาและฝังกลบ โดยการฝังกลบต้องใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานหลายร้อยปี ทำ�ให้
สิ้นเปลืองพื้นที่ฝังกลบและเป็นปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดินและทางน้�ำ สำ�หรับการเผาต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และยังไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
					 ๔) ไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ส่งเสริมการคัดแยกและการนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์
(Recycle)
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วงจรการเกิดขยะพลาสติก
การผลิตเม็ดพลาสติกภายในประเทศ
๙.๐๑ ล้านตัน
การนำ�เข้าเม็ดพลาสติก
๒.๔๕ ล้านตัน

การส่งออกเม็ดพลาสติก
๕.๙๓ ล้านตัน

ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ผลิตในประเทศ
๓.๐๘ ล้านตัน

การส่งออก
เศษพลาสติก
๐.๑๔ ล้านตัน

การนำ�เข้า
เศษพลาสติก
๐.๓๒ ล้านตัน

เศษพลาสติก
๐.๕๔ ล้านตัน

เศษพลาสติก
๐.๖๘ ล้านตัน

ปริมาณการบริโภคเม็ดพลาสติกในประเทศ
๕.๕๓ ล้านตัน

บรรจุภัณฑ์
๒.๓๒ ล้านตัน
(38.2%)

การนำ�เข้า
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๑.๗๐ ล้านตัน

เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
๐.๘๗ ล้านตัน
(14.3%)

๑. ถุงพลาสติก
๒. ขวดพลาสติก
๓. พลาสติกห่อหุ้ม ฟิล์มพลาสติก
๔. ถาด/กล่องพลาสติก
๕. อื่นๆ ตาข่าย แห อวน รองเท้า
๖. แก้วพลาสติก
๗. ถ้วย/ชามพลาสติก
๘. กล่องโฟมพลาสติก
๙. ช้อน/ส้อม/มีดพลาสติก
๑๐. ฝาพลาสติก
๑๑. หลอดพลาสติก

ฝังกลบ
๑.๑๙๒ ล้านตัน

51%
24%
11%
5%
4%
1%
1%
1%
1%
0.7%
0.3%

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคในประเทศ
๖.๐๗ ล้านตัน

ก่อสร้าง
๐.๗๙ ล้านตัน
(13%)

ชิ้นส่วนรถยนต์
๐.๓๙ ล้านตัน
(6.4%)

เครื่องใช้
ในครัวเรือน
๐.๒๒ ล้านตัน
(3.6%)

อื่นๆ
๑.๔๘ ล้านตัน
(24.5%)

ขยะพลาสติกหลังการบริโภค
(Single use plastic ๑๒ ชนิด)
๑.๙๑ ล้านตัน

เตาเผา
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๐.๑๖๕ ล้านตัน

ขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการ
๐.๐๖ ล้านตัน
ขยะพลาสติกที่ได้รับการจัดการ
๑.๘๕ ล้านตัน

การจัดการขยะพลาสติก

เชื้อเพลิงขยะ
(Refuse Derived Fuel: RDF)
๐.๑๓๓ ล้านตัน
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ใช้ประโยชน์
(Recycle)
๐.๓๖ ล้านตัน

เศษพลาสติกรีไซเคิล

การส่งออก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
๒.๒๔ ล้านตัน

บทที่

๔

การดำ�เนินงาน
ที่ผ่านมา
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บทที่ ๔
การดำ�เนินงานที่ผ่านมา

๔.๑

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

			 ๔.๑.๑ การประกาศ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เป็นนโยบายการจัดการ
ขยะพลาสติกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
			 ๔.๑.๒ การประกาศ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เป็นนโยบายการจัดการ
ขยะพลาสติกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ สุโขทัย กรุงเทพมหานคร
			 ๔.๑.๓ การประกาศ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เป็นกรอบนโยบายของ
การดำ�เนินการความร่วมมือของอาเซียน เรื่อง การจัดการขยะทะเลและการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การประชุม
สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
			 ๔.๑.๔ การประกาศ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เป็นนโยบายการจัดการ
ขยะพลาสติกของประเทศไทยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕๒
ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
๔.๒

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งาน

			 ๔.๒.๑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก
ตามคำ�สั่ง ที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และคำ�สั่ง ที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี
อำ�นาจหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศแบบบูรณาการ และเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ หรือ
กลไกในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำ�หน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง รวมทั้ง
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงมาตรการ แนวทางในการดำ�เนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
			 ๔.๒.๒ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�งานสนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะพลาสติก ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ คำ�สั่ง ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ประกอบด้วย คณะทำ�งานจำ�นวน ๓ คณะ ดังนี้
					 ๑) คณะทำ�งานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติก เพื่อจัดทำ�แผนการดำ�เนินการจัดการ
ขยะพลาสติก รวมทั้งพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อจัดการขยะพลาสติก โดยกรมควบคุมมลพิษ
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำ�งาน
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					 ๒) คณะทำ�งานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติก โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำ�งาน
					 ๓) คณะทำ�งานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก เพื่อดำ�เนินการเพิ่มอัตราการนำ�
พลาสติกกลับมารีไซเคิล พัฒนารูปแบบการนำ�พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำ�แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำ�เนินกิจการ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำ�งาน
			 ๔.๒.๓ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ได้ ย กเลิ ก คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การ
ขยะพลาสติก ที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำ�สั่ง ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการ
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศแบบบูรณาการ และเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ หรือกลไก ในการบริหาร
จัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำ�หน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงมาตรการ แนวทางในการ
ดำ�เนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกภายในประเทศ และที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการดำ�เนินการ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
			 ๔.๒.๔ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะทำ�งาน
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
คณะทำ�งานจำ�นวน ๓ คณะ ดังนี้
					 ๑) คณะทำ�งานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำ�หนดร่าง
กรอบ แนวทาง และมาตรการในการจัดการพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครอบคลุมและครบวงจรทั้งที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศและการนำ�เข้าจากต่างประเทศ เสนอแนะกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์ การพัฒนากฎหมาย เพื่อใช้ในการ
บริ หารจัด การพลาสติ ก และขยะอิเล็ กทรอนิ ก ส์ อย่างยั่ง ยืน และขับเคลื่อนการดำ�เนินงานและติดตามประเมินผล
ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศแบบบูรณาการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการสร้างโมเดล
เมืองสะอาดสำ�หรับพื้นที่นำ�ร่อง เพื่อการจัดการขยะพลาสติก ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนระบบการคัดแยกและจัดการขยะ
ที่ดี และขยายการดำ�เนินงานไปยังพื้นที่อื่น โดยมีกรมควบคุมมลพิษ เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำ�งาน
					 ๒) คณะทำ � งานด้ า นการส่ ง เสริ ม และรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การขยะพลาสติ ก และ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งขับเคลื่อนการดำ�เนินงานและติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำ�งาน
					 ๓) คณะทำ�งานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก เพื่อพัฒนารูปแบบและขยายผล
การนำ�พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จัดทำ�และพัฒนา
ฐานข้อมูลพลาสติกในประเทศไทย (Thailand Plastic Material Flow Database) รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
20
20

เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในกระบวนการผลิต และส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิล
ในประเทศให้มีการดำ�เนินงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำ�งาน
๔.๓

ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา

			 ๔.๓.๑ กรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีมติรับทราบ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ตามที่เสนอ และให้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง (ร่าง) Roadmap
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอไปยัง
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งให้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงอื่นๆ
พิจารณาดำ�เนินการต่อไป
			 ๔.๓.๒ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำ� (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพื่อใช้เป็นแผนขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ
			 ๔.๓.๓ กรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ให้สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายใต้ขั้นตอนแนวทางของ
การพิจารณาแผนระดับที่ ๓ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ จะต้องได้รับการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งขึ้นตามคำ�สั่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๒
ก่อนเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบในลำ�ดับต่อไป
			 ๔.๓.๔ สำ � นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใน
หลักการและให้ปรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้ง
เพิ่มเติมข้อมูลการดำ�เนินการจัดการขยะพลาสติกที่ผ่านมา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เพื่อให้เห็นความต่อเนื่อง
ในการดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ โดยสำ�นักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้กระทรวงฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
			 ๔.๓.๕ กรมควบคุมมลพิษได้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๖๕ เป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามข้อคิดเห็นของ
คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
ให้สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
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			 ๔.๓.๖ สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ต่อคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
			 ๔.๓.๗ สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยสภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความครอบคลุมของแผน กรอบแนวคิดที่ใช้ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และกลไกการขับเคลื่อน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมให้แผนฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยสำ�นักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้กระทรวงฯ ทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
			 ๔.๓.๘ กรมควบคุมมลพิษ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
			 ๔.๓.๙ กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเป็นการดำ�เนินการแบบสมัครใจ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การดำ�เนินงาน ดังนี้
					 ๑) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม (Cap Seal) ผู้ผลิตน้ำ�ดื่มรายใหญ่ จำ�นวน ๕ รายใหญ่
(น้ำ�ดื่มตราสิงห์ ช้าง เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คริสตัล คาราบาว) ได้ร่วมมือกันเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้�ำ ดื่ม ร้อยละ ๘๐ และได้มีการขยายผล
การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่มไปยังกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย พบว่า ในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๒ สามารถเลิกใช้พลาสติก
หุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่มได้ถึงร้อยละ ๙๘ เหลืออีกเพียงร้อยละ ๒ ที่ยังคงมีการใช้อยู่บ้าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในต่างจังหวัด
ที่อาจยังไม่ได้รับทราบนโยบาย
					 ๒) การเลิกใช้ไมโครบีดส์จากพลาสติก ได้รับความร่วมมือจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำ�หนดลักษณะของ
เครื่องสำ�อางที่ห้ามผลิต นำ�เข้า หรือขาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำ�หนดให้เครื่องสำ�อางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสม
ของพลาสติกไมโครบีดส์ เป็นเครื่องสำ�อางที่ห้ามผลิต นำ�เข้า หรือขาย ขณะนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
					 ๓) การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ประกาศงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีข้อยกเว้นหรือมาตรการผ่อนผัน
สำ�หรับการให้ถุงพลาสติกในกรณีสินค้าที่เป็นอาหารอุ่น/ร้อน อาหารเปียก เนื้อสัตว์ ผัก/ผลไม้
					 ๔) การลด เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกขนาดบาง และหลอดพลาสติก ภายใน
ปี ๒๕๖๕ นั้น ในเบื้องต้น ได้มีการดำ�เนินงานโดยสมัครใจทั้งในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มาตรการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำ�ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” การลด เลิกใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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					 ๕) การสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกผ่านช่องทางต่างๆ
โดยใช้พลังของการสื่อสารเพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของขยะพลาสติกและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเริ่มที่ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) และกระตุ้นให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
					 ๖) การจัดทำ�ฐานข้อมูล Material Flow of Plastic ของประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้ดำ�เนินการศึกษาข้อมูลปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ได้ศึกษาวงจรพลาสติกของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
ได้แก่ ถุง ขวด แก้ว ถ้วย จาน โฟม ถาด กล่อง ฝาขวด ช้อน ส้อม มีด หลอด กล่องโฟม ฟิล์ม/พลาสติกห่อหุ้มสินค้า
แห อวน และรองเท้าแตะ ตั้งแต่การผลิตเม็ดพลาสติก การนำ�เข้า - ส่งออก การบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ การนำ�มาใช้ใหม่ (Recycle) การกำ�จัดในรูปแบบต่างๆ และการคาดการณ์ปริมาณที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ทั้งบนบก แม่น้ำ� และทะเล ผลการศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลพลาสติกของประเทศให้ทุกภาคส่วนสามารถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาและการวัดประสิทธิผลของการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อจัดการขยะพลาสติกต่างๆ
					 ๗) การจัดตั้งพื้นที่นำ�ร่อง ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการขยะพลาสติก ๒ แห่ง ได้แก่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง โดยที่เขตคลองเตยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) พัฒนาโมเดลการจัดการ
ขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและจะขยายผลให้ครบทั้ง ๕๐ เขตต่อไป ในขณะที่พื้นที่จังหวัดระยอง
ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ๑๘ เทศบาล จัดทำ�โมเดลการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
และนำ�ขยะมาใช้ประโยชน์ โดยตั้งเป้าหมายลดขยะพลาสติกที่จะไปสู่หลุมฝังกลบให้เหลือศูนย์ใน ๕ ปี
					 ๘) การพัฒนาแนวทางการสร้างประโยชน์จากขยะพลาสติก ได้มีการศึกษาการนำ�ขยะพลาสติก
ในทะเลมาแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำ�เสื้อ การนำ�ขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่ามาช่วยเสริมความแข็งแรงของถนน
ยางมะตอย นำ�มาพัฒนาเป็นไม้เทียม รวมทั้งได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อหาวิธีการดึงพลาสติกออกจากระบบเพื่อนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
					 ๙) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการดำ�เนินมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านขายของชำ�และตลาดสดในพื้นที่ ในลักษณะ
การประชุมเชิงปฏิบัติการใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อนำ�ไปเป็น
ข้อมูลประกอบการยก (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการขยะพลาสติกในขั้นตอนต่อไป
					 ๑๐) การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และขยะพลาสติก
จากธุรกิจรับ/ส่งสินค้า ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยได้มีการดำ�เนินการ ดังนี้
						 (๑) สำ�รวจปริมาณขยะพลาสติกจากการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) ในช่วงสถานการณ์
โควิด-๑๙ จากผู้บริโภคทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
						 (๒) จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) การลดขยะพลาสติกจากการบริการส่งอาหาร
(Food Delivery) และสินค้าออนไลน์ เพื่อเผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติให้กับประชาชน ผู้บริโภค ทางสื่อต่างๆ อาทิ เฟสบุ๊ค
ไลน์ เว็บไซต์
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						 (๓) ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะพลาสติกจากการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery)
เพื่อนำ�กลับไปรีไซเคิลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้ โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ”
(เมื่อคุณหมุนเวียน) โดยได้มีการวางจุด Drop Point ไว้ภายในอาคารสำ�นักงานของหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
					 ๑๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Platform ผู้ให้บริการส่งอาหาร อาทิ Grab Food, Line Man, Gojek, Food Panda,
Lalamove ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food
Delivery) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics) จากการบริการส่งอาหาร
(Food Delivery) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
					 ๑๒) การขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทะเล
ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
					 ๑๓) การจัดทำ�มาตรการกำ�กับการนำ�เข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ เพื่อควบคุมการนำ�เข้า
เศษพลาสติกจากต่างประเทศ โดยหันมาส่งเสริมการใช้พลาสติกรีไซเคิลในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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บทที่ ๕
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

๕.๑

ปัจจัยความเสี่ยง

			 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของโลกและภายในประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกในช่วง ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้า ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จึงจำ�เป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้
การวิเคราะห์ PEST Analysis (Political, Economic, Social and Technological Components) เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ เพื่อนำ�
ผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการเสนอแนวทางเลื อ กอื่ นในการปรั บ แผนดำ � เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้ประเมินปัจจัยภายในและภายนอกในรูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis (Strength,
Weakness, Opportunity, and Threat) เพื่อพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
			 ๕.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้การวิเคราะห์ PEST Analysis

				
๑) มิติด้านการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component : P)
						 ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่ได้มีการกำ�หนดนโยบาย
ที่ชัดเจนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการจัดการขยะพลาสติก ดังนั้น นโยบายของ
รัฐบาลควรให้ความสำ�คัญกับแนวนโยบายด้านการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในระดับนานาชาติ
ประกอบกับการปฏิรูปประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการส่งออกสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและ
ต่างประเทศ โดยมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินศักยภาพของพื้นที่และการรองรับของระบบนิเวศจนเสียความสมดุล
ทางธรรมชาติ ขณะที่กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่ทันสมัย และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ดังนั้น การดำ�เนินงานในการ
บริหารจัดการขยะพลาสติกใน ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้า จึงต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทาง
การปฏิรูป ดังนี้ ๑) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต้องให้มีการปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ผลักดัน
กฎหมายการลดและนำ�ของเสียมาใช้ประโยชน์ ออกมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะมูลฝอย และจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ๒) การจัดการสารเคมี ให้มีการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) การปฏิรูประบบภาษีสิ่งแวดล้อม โดยเร่งผลักดันพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษ ๔) การปฏิรูปกฎหมาย
ที่บังคับใช้อยู่ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ..... ควรบัญญัติเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ภาคเอกชน ในการบริหารจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งการผลักดันกฎหมายใหม่ เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลดและนำ�ของเสียมาใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติก
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๒) มิติทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Component : E)
						 ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้อง
พึ่งพาการเพิ่มขึ้นของการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศที่กำ�หนดมาตรฐานสินค้า
พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานสินค้าพลาสติกที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco - labeling)
ดังนั้น การดำ�เนินงานในการบริหารจัดการขยะพลาสติก ในช่วง ๕ - ๑๐ ปี ข้างหน้า ควรให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
				
๓) มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component : S)
						 การเพิ่มรายได้ของประชากรจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากชนบทไปเป็น
สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงมีการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง หรือเมือง
มีการขยายตัวออกไปยังชุมชนรอบนอกพื้นที่เมืองมากขึ้น ดังนั้น การดำ�เนินงานในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในช่วง
๕ - ๑๐ ปี ข้างหน้า ควรกำ�หนดนโยบายที่จะมารองรับสถานการณ์การขยายความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น การสร้างระบบรองรับ
นโยบายการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) และการนำ�ขยะพลาสติกที่กลับมาใช้ประโยชน์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				
๔) มิติด้านเทคโนโลยี (Technological Component : T)
						 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกโดยส่งเสริม
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกหรือวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น อาทิ พลาสติกชีวภาพ ดังนั้น การดำ�เนินงานในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในช่วง ๕ - ๑๐ ปี
ข้างหน้า ควรให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย
และพัฒนาให้แก่ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามากขึ้น
			 ๕.๑.๒ การวิเคราะห์ SWOT Analysis

					 เพื่อให้การบริหารจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพและมีมาตรการที่ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
				
๑) จุดแข็ง (Strengths)
						 กระแสอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มของโลกส่ง ผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิง ต่อต้าน
การใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และผู้ประกอบการพลาสติกไทยมีประสบการณ์ในการผลิต
และแก้ไขปัญหาเนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกได้เริ่มต้นพัฒนามากกว่า ๕๐ ปี ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เติบโตได้ด้วยตนเองมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีความคล่องตัว
ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเมื่อเกิดความจำ�เป็น และมีพื้นฐานในการรับเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ประเทศไทยเริ่มมีการวางรากฐานในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไปบ้างแล้ว โดยในบริบทของ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำ�คัญ ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงโอกาส
ในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีชีวภาพ จึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมโดยวางนโยบายต่างๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไปบ้างแล้ว อาทิ มาตรการให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมี
ชีวภาพสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาส่งออก การออกมาตรฐานย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรอง
การสลายตัวได้ รวมถึงมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นตลาด
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๒) จุดอ่อน (Weaknesses)
						 ผู้ประกอบการพลาสติกไทยกว่า ร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการยังมีข้อจำ�กัดด้านการพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของคู่แข่งที่
เป็นรายใหญ่ และระบบการจัดการขยะพลาสติกในประเทศยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย รวมถึงสังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ถูกต้อง
				
๓) โอกาส (Opportunities)
						 กระแสการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพกำ�ลังได้รับความสนใจในระดับโลก
ประกอบกับประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบสำ�หรับการผลิตพลาสติกชีวภาพเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทย
จะสามารถเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนได้
				
๔) ภัยคุกคาม (Threats)
						 พลาสติกมีความคงทนและสามารถทนต่อแรงอัดได้สูง อีกทั้งยังใช้เวลาในการย่อยสลาย
นับหลายร้อยปี ทำ�ให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณและพื้นที่ฝังกลบ นอกจากนี้ การทิ้งขว้างขยะพลาสติกกระจัดกระจายทั่วไป
มักก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำ�ในเมือง ทำ�ให้เกิดปัญหาน้ำ�ท่วมเมื่อฝนตกหนัก ปัญหาขยะลอยในแม่น้ำ�
ลำ�คลอง โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งปะการังและสัตว์ทะเล ห่วงโซ่อาหาร
อาหาร และการดำ�รงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ อีกทั้งยังแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทะเล
			 ๕.๑.๓ การประเมินความเสี่ยงในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการ
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					 การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ จำ�เป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มของปัจจัยความเสี่ยง
ภายนอกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำ�คัญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อจัดทำ�มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ล่วงหน้า และกำ�หนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามกลไกและมาตรการตามที่กำ�หนดไว้ โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจขึ้น และมาตรการรองรับ
ความเสี่ยง ดังนี้
				
ระยะสั้น
					 ๑) โรคระบาด เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เข้ามามีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอย่าง
คาดไม่ถึง โดยพบว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว
เมื่อเทียบกับสภาวะปกติ เนื่องมาจากผู้บริโภคมีการใส่ใจด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตเข้าสู่ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค
การซื้อสินค้าและอาหารแบบออนไลน์ที่มีการบริการจัดส่งถึงที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำ�
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเสี่ยงสัมผัสกับเชื้อโรค เป็นต้น นอกจากนี้ แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายยากยังมีไม่มาก เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพก็ยังไม่สามารถนำ�มาใช้ทดแทนได้ในทุกผลิตภัณฑ์ ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
ในระยะสั้นของแผนฯ
					 ๒) ภัยธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่เข้ามามีผลกระทบต่อการการขับเคลื่อนการ
ดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ โดยพบว่า เมื่อมีสถานการณ์น้ำ�ท่วม
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ส่วนใหญ่
จะเป็นข้าวกล่องและน้ำ�ดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในปริมาณมากๆ เพื่อใช้
บรรจุอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบให้กับผู้ประสบภัย อาทิ กล่องพลาสติก กล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวดน้ำ�ดื่ม ทำ�ให้
มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานที่กำ�จัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกน้ำ�ท่วมขัง ทำ�ให้ไม่สามารถ
จัดการขยะได้อย่างถูกต้อง
					 ดังนั้น จึงควรกำ�หนดมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อสถานการณ์ความต้องการของผู้บริโภคสำ�หรับ
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ดังนี้
					 (๑) นำ�แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การนำ�พลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด เมื่อมีความจำ�เป็นต้องใช้พลาสติกเพื่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัย ในช่วงที่มีโรคระบาด
					 (๒) พั ฒ นากำ � ลั ง การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้มีปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและส่งเสริมให้มีราคาที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายยาก
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ต้องการใช้หรือผู้บริโภค
					 (๓) ดำ�เนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจร โดยประสานงานความร่วมมือ
และเชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลาสติกและส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำ � เนิ นโครงการ/กิ จ กรรมร่ ว มกั บ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ ภาคเอกชน ในการลดผลกระทบจากปั ญ หาขยะพลาสติ ก
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”
โครงการ “มือวิเศษ x วน” เป็นต้น
				
ระยะกลาง
					 ๑) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้จากงานวิจัยที่หลากหลายของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน
จะมุ่งสร้างการแข่งขันด้านตลาดมากกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความแตกต่างในการก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ตลาดของบริษัทชั้นนำ�
มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำ�ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการขยะ ณ ปลายทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไม่รองรับต่อผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชั้น (Multilayer Plastic) นาโนพลาสติก (Nano
Plastic) เป็นต้น
						 ดังนั้น จึงควรกำ�หนดมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการขยะพลาสติก ดังนี้
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						 (๑) กำ�หนดกรอบการศึกษา แนวทางการวิจัย สำ�หรับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต้องเป็นพลาสติก
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจด้านการศึกษาวิจัย ใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
ตลอดวงจรชีวิต โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ� หรือนำ�กลับไปรีไซเคิลได้เหมาะสม
กับระบบการจัดการขยะ ณ ปลายทางที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย
						 (๒) การสร้างแรงจูงใจ (Incentives) และส่งเสริมบทบาทเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นทางเลือกผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทดแทนพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ด้วยการลดหย่อนภาษีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน อาทิ การออก
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อส่งเสริมวัสดุทดแทนพลาสติกและโฟม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
					 ๒) การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
						 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เข้ามามีผลกระทบต่อ
การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เนื่องจากประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทั้งทางบกและทางทะเล ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่บูรณาการร่วมกันกับภาคเอกชน ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำ�นวนมากนิยมเดินทางท่องเที่ยว
ในไทยอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งทางบกและทะเลหลายแห่งประสบปัญหาในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาด้านการจัดการขยะพลาสติกในทะเล เนื่องจากระบบการจัดการที่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่มี
ความพร้อม และไม่มีแผนในการรองรับหรือจำ�กัดจำ�นวนนักท่องเที่ยว
						 ดังนั้น จึงควรกำ�หนดมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งคาดว่า จะกลับมาเติบโตเหมือนเดิมหลังจากสถานการณ์โควิด-๑๙ เข้าสู่สภาวะปกติ ดังนี้
						 (๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
						 (๒) มาตรการจำ�กัดนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ (Carrying Capacity) เนื่องจากจำ�นวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากไม่สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกใน
แหล่งท่องเที่ยวได้ อาจพิจารณามาตรการจำ�กัดนักท่องเที่ยวเป็นทางเลือกในการดำ�เนินงานแทนการออกข้อห้ามการใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
				
ระยะยาว
					 ราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออุตสาหกรรมพลาสติก โดยเฉพาะการส่งเสริม
การนำ�พลาสติกที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิล หากราคาน้ำ�มันดิบปรับตัวลงจะส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติกใหม่ในภาพรวม
มีราคาถูกลง ผู้ประกอบการมีทางเลือกที่จะไม่ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเนื่องจากมีราคาที่ใกล้เคียงกัน
					 ดังนั้น จึงควรกำ�หนดมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อระดับราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกที่มีความผันผวน
และอาจส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลเพื่อให้เกิด
อุปสงค์อุปทานพลาสติกรีไซเคิลภายในประเทศและภายนอกประเทศ และควบคุมปริมาณการนำ�เข้าเศษพลาสติกจาก
ต่างประเทศในปริมาณที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกในประเทศ
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๕.๒

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

		 การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์มีปัจจัยที่เอื้อต่อการดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๕.๒.๑ การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพอย่างจริงจัง เนื่องด้วยกระแสสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่กำ�ลังเป็นประเด็นที่วงการอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลกให้ความสนใจ ประกอบกับโอกาส
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศไทยซึ่งสามารถนำ�มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้นั้น
เมื่อพิจารณาร่วมกับจุดแข็งของอุตสาหกรรมพลาสติกเกี่ยวกับการดำ�เนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของภาครัฐ ตลอดจนความพร้อมด้านการวิจัยพัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพของผู้ประกอบการ
ปิโตรเคมี ดังนั้น จึงควรทำ�การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพอย่างจริงจังทั้งในแง่ของเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ รวมถึงการกระตุ้นตลาดการใช้งานภายในประเทศเพื่อนำ�ร่องสู่
การขยายผลของการใช้งานระดับอุตสาหกรรม
			 ๕.๒.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยกระแสอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการผลิตระดับโลกทำ�ให้ผู้ประกอบการจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกก็ได้รับผลกระทบจากกระแสดังกล่าวด้วย ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปที่มี
พื้นฐานการผลิตจากกระบวนการปิโตรเคมีถูกต่อต้านจากสังคมในประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำ�มันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงประเด็นด้านการตกค้างของขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อมสำ�หรับอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ก็ได้รับ
ผลกระทบจากกระแสดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เมื่อประเมินถึงประเด็นด้านการจัดการขยะพลาสติกรวมถึงความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานและการจัดการหลังสิ้นสุดอายุแล้ว ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้อุตสาหกรรม
พลาสติกไทยมีกลวิธีการตั้งรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงควรส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในบริบทของอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น เทคโนโลยีด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการส่งเสริม
การจัดการองค์ความรู้ในสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในมิติด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะพลาสติกและมิติ
ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพของสังคม
			 ๕.๒.๓ ประเทศไทยเป็นผู้นำ�ในการจัดการขยะพลาสติกในกรอบความร่วมมือและเวทีต่างๆ ในอาเซียน อีกทั้ง
ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (The Bangkok Declaration on Combating Marine
Debris in the ASEAN Region) ได้รับการยอมรับจากผู้นำ�อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
ครั้งที่ ๓๔ ณ กรุงเทพมหานคร และขณะนี้มีองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งได้ให้ความสนใจการขับเคลื่อนใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
			 ๕.๒.๔ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านการจัดการขยะพลาสติกประสบผลสำ�เร็จ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน
จะต้องดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าที่
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บทที่

๖

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ ๖
ความเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
			 การจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องเร่งดำ�เนินการในช่วง ๓ ปี
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงรัฐบาลได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน และแผนปฏิรูปประเทศ
๑๑ ด้าน ในการพัฒนาประเทศ
			 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการพลาสติก สอดคล้อง และตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้
จัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้งเป้าหมายและ
ช่วงระยะเวลาการดำ�เนินการตามที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยมีความเชื่อมโยง ดังนี้
๖.๑

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

			 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว และประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ประเด็น/ความครอบคลุม
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
• ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต
วิธีคิด และวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
• สร้ า งการมี จิ ต สํ า นึ กในการผลิ ต ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
พฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต
• สร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
ในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ
• ส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน
• ลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๖.๒

ประเด็น/ความครอบคลุม
• พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิต
• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
• ปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนและภาคเอกชน
• มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำ�เนิด
ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่
• มีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ
• มีระบบตรวจสอบ แจ้งเตือนติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข
ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
• ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่ง
ที่เหมาะสม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

			 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนระดับ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘) โดยมีความเชื่อมโยงและดำ�เนินการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ภายใต้แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ ๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ๓) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อย/ความครอบคลุม
ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่าง แผนย่อย : สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
ยั่งยืน
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
• ให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• จำ�กัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
แผนย่อย : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
• ลดปริมาณของเสียโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล
พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดให้มีการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีการคำ�นึงถึงความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ
34
34

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๖.๓

แผนย่อย/ความครอบคลุม
แผนย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีใน
ภาคเกษตร ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
• การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดว่าจะเป็นปัญหาในอนาคต
• ทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ
ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำ�เข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค
ผู้กำ�จัด และหน่วยงานกำ�กับดูแล

แผนการปฏิรูปประเทศ

			 สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ ๕ ประเด็นปฏิรูป เรื่อง
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำ�เนิดให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นย่อยที่ ๑.๓
ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อกำ�หนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นย่อย/ความครอบคลุม
ประเด็ น ย่ อ ย ๑.๓ : ลดการผลิ ต และการบริ โ ภคสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ
ที่ย่อยสลายยาก
• กำ�หนดให้หน่วยงานราชการเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ขวดน้ำ�พลาสติก
ที่มีพลาสติกหุ้มฝา (cap seal)
• ให้ร้านค้าในสถานที่ราชการจัดเก็บเงินค่าถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วน้ำ�พลาสติก
• ทำ�ข้อตกลงกับผู้ประกอบการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
และร้านสะดวกซื้อ ในการลดการแจกถุงพลาสติก และลดการใช้กล่องโฟม
บรรจุอาหาร รวมทั้งขวดน้ำ�พลาสติกที่มีพลาสติกหุ้มฝา (cap seal)
• ศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมของถุงพลาสติกและ
กล่องโฟมบรรจุอาหาร
• ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือออกกฎหมายเพิ่มเติม
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจ
ให้โรงงานจัดการมลพิษที่ต้นทาง
• ศึกษาความเหมาะสมและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้บริษัทและ
ร้านค้าสามารถหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ ในกรณีที่
เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสนั บ สนุ นโรงงานที่ ส นั บ สนุ น การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม
• กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำ�นึกในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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แผนการปฏิรูปประเทศ

๖.๔

ประเด็นย่อย/ความครอบคลุม
ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อกำ�หนด
ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ศึ ก ษาความเหมาะสมและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
ให้ครอบคลุมถึงข้อกำ�หนดด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ศึ ก ษาแนวทางการกำ � หนดหลั ก เกณฑ์ เ ชื่ อ มโยงการติ ด สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
มาตรฐานต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงถึงความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
• สนั บ สนุ น การติ ด เครื่ อ งหมายรั บ รองการผลิ ต อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

			 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การเติ บโต
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา/ความครอบคลุม
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดตลอด
วงจรชีวิต ดังนี้
• ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ
• สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน สร้างความ
ตระหนักรู้ของผู้บริโภค
• การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการผลิต
และบริโภคที่ยั่งยืน
• ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้บริโภค
• ส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนการใช้พลาสติก
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๖.๕

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

			 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ ๑๒
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมาย/ความครอบคลุม
เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกัน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
ให้ มี รู ป แบบการบริ โ ภคและ • บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลิตที่ยั่งยืน
ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์และ • ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ และการนำ�มาใช้ซ้ำ� ภายในปี ๒๕๗๓
ทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
• ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนบก
ภายในปี ๒๕๖๘
๖.๖

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

			 สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีแนวคิด
ในการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำ�เนิด การนำ�ของเสียกลับมาใช้ซ้ำ�และใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ 3R
(Reduce, Reuse, Recycle) โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
แผนแม่บทการบริหารจัดการ
มาตรการ/ความครอบคลุม
ขยะมูลฝอยของประเทศ
แผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การ มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำ�เนิด
ขยะมูลฝอยของประเทศ
• สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมการผลิตและการใช้สินค้า
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
• ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดดำ�เนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
กำ�จัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
• สร้างจิตสำ�นึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
• พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการบำ�บัด/กำ�จัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย
• พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
37
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๖.๗
		

แผนดำ�เนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Action Plan)
ของสหภาพยุโรป

			 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดการพลาสติก (EU Strategy for Plastic in the Circular Economy)
ที่ครอบคลุมทั้งสหภาพยุโรป ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การใช้สอย และการนำ�มาใช้อีกครั้งของผลิตภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งดำ�เนินการให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องสามารถนำ�มาใช้ซ้ำ�ได้ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) โดยมี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
แผนดำ�เนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy Action Plan)
ยุทธศาสตร์/ความครอบคลุม
ของสหภาพยุโรป
แผนดำ�เนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน • ยุทธศาสตร์จัดการพลาสติก (EU Strategy for Plastic in the Circular
(Circular Economy Action Economy) ที่ครอบคลุมทั้งสหภาพยุโรป ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การใช้สอย
Plan) ของสหภาพยุโรป
และการนำ�มาใช้อีกครั้งของผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งดำ�เนินการให้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกจะต้องสามารถนำ�มาใช้ซ้ำ�ได้ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
• การผลักดันข้อเสนอที่เกี่ยวกับการดำ�เนินการของท่าเรือ (Port reception
facilities) เป็นการผลักดันเพื่อลดการรั่วไหลของพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม และ
ท้องทะเล รวมทั้งการรายงานผลกระทบของ oxo-degradable พลาสติก
ต่อสิ่งแวดล้อม
• การนําเสนอต่อที่ประชุมผลการประเมินแนวทางการดำ�เนินการกรอบกฎหมาย
ด้านสารเคมี ผลิตภัณฑ์และของเสีย (Legislation on the interface between
chemical, product, and waste)
• การจัดทํากรอบการติดตามผลการดำ�เนินการเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับ
สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัดในแต่ละภาคส่วน
เช่น การผลิต การบริโภค การจัดการของเสียและทรัพยากร การลงทุน
การสร้างงาน รวมไปถึงด้านนวัตกรรม
การจัดทำ�รายงานทรัพยากรที่มีความสำ�คัญและเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้น
ผลกระทบในการนำ�เอาวัตถุดิบ ๒๗ ประเภท มาใช้ซ้ำ�ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
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๖.๘
		
		
		

ปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติก
โดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bangkok 3R Declaration
Towards Prevention of Plastic Waste Pollution through 3R and
Circular Economy)

			 ปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Bangkok 3R Declaration Towards Prevention of Plastic Waste Pollution through 3R and Circular Economy)
ได้รับการรับรองในการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ครั้งที่ ๙ (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายร่วมกันของผู้แทนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการนำ�
หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำ�เนินงาน เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติก
โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
ปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติก
โดยใช้หลักการ 3R
และเศรษฐกิจหมุนเวียน
เจตนารมณ์ด้านนโยบายในการ
ดำ�เนินการ ภายใต้ปฏิญญา 3R
กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ
3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน

กรอบปฏิบัติงาน/ความครอบคลุม
๑) ระบุช่องว่างในกฎหมาย ข้อกำ�หนด และกฎระเบียบที่มีอยู่และส่งเสริม
การดำ�เนินงานตามหลักการ 3R อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
รวมถึงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
๒) พัฒนานโยบาย 3R ที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับของการรีไซเคิลพลาสติกในระบบเศรษฐกิจด้วยการ
เพิ่มโอกาสในการนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�และการป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติก
สู่สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล
๓) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ และใช้นวัตกรรมสำ�หรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่และยั่งยืน ซึ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและทางเลือกในการใช้ที่หลากหลายต่อผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียว เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมพฤติกรรมของผู้บริโภค
ให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔) เสริมสร้างข้อตกลงระหว่างประเทศ นโยบายและความร่วมมือในการลดผลกระทบ
ของมลพิษจากขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นทรัพยากรวัสดุรีไซเคิลและส่งเสริมการนำ�
ขยะพลาสติกมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
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ปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการ
ป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติก
โดยใช้หลักการ 3R
และเศรษฐกิจหมุนเวียน

กรอบปฏิบัติงาน/ความครอบคลุม
๕) ดำ�เนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศสุขภาพ และความปลอดภัยในการปกป้องพื้นที่อ่อนไหว
ทางชายฝั่งทะเลและในทะเลและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และการเลือกพื้นที่กำ�จัดขยะ
การควบคุ มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่ง เสริมให้มีวิธีการเก็บขยะที่เหมาะสม
การคัดแยก การขนส่งการรีไซเคิลและการกำ�จัดขั้นสุดท้าย
๖) ส่งเสริมโครงการและการรณรงค์สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่างๆ
เพื่อไม่ให้มีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเป็นอันดับแรก สร้างเศรษฐกิจจาก
พลาสติกที่ใช้งานแล้วอย่างที่มีประสิทธิภาพและสำ�รวจวิธีการจัดการพลาสติก
ที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งจะช่วยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
๗) พิจารณาการขับเคลื่อนให้มีกองทุนและการลงทุนสำ�หรับเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะพลาสติ ก ที่ คุ้ ม ค่ า และสถานที่ คั ด แยกและนำ � กลั บ คื น ขยะพลาสติ ก ที่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่น รวมถึง
สภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลและในทะเล ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และ
เพิ่มโอกาสการจ้างงานในท้องถิ่น
๘) ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อดำ�เนินโครงการ
3R ที่หลากหลาย เพื่อการป้องกันและจัดการขยะพลาสติกรวมถึงขยะทะเล
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว รวมถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล

๖.๙
		

กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล
(ASEAN Framework of Action on Marine Debris)

			 กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine Debris) ให้ความสำ�คัญ
ต่อการลดขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นำ�อาเซียน (ASEAN Summit) เมื่อวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ดังนี้
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กรอบปฏิบัติการอาเซียน
ว่าด้วยขยะทะเล
กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วย
ขยะทะเล ประกอบด้วยกรอบ
ปฏิบัติงาน ๔ ด้าน

กรอบปฏิบัติงาน/ความครอบคลุม
๑) การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการเชิงนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลง รวมทั้ง
พัฒนาแผนปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านปัญหาขยะทะเล
๒) การวิจัย นวัตกรรมและการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล
พัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการดำ�เนินนโยบายป้องกันและจัดการปัญหาขยะทะเล
๓) การตระหนักรู้ของสาธารณะ และการดำ�เนินกิจกรรมเชิงรุก เพื่อส่งเสริม
ความตระหนักรู้ต่อปัญหาขยะทะเล และมีการขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรม เพื่อ ลดปัญหาขยะทะเล ตลอดจนส่ง เสริม การแบ่ง ปัน ความรู้
ร่วมกันหาแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาขยะทะเล
๔) การมีส่วนรวมของภาคเอกชน เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงาน การลงทุน
ร่วมกับภาคเอกชนในด้านนวัตกรรม การรณรงค์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
การนำ�กลับมาใช้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเล

๖.๑๐ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน
		
(Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region)

			 ปฎิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on Combating
Marine Debris in ASEAN Region) ได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล “Special
ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris” เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมความ
ร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการป้องกัน ลด และจัดการขยะพลาสติกในทะเล โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
ดังนี้
ปฎิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการ
เป้าหมาย/ความครอบคลุม
ต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน
การเน้นย้ำ�ถึงวิสัยทัศน์อาเซียน • ยืนยันถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการปกป้อง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ค.ศ. ๒๐๒๕ ในการป้องกัน ลด สิง่ แวดล้อมชายฝั่งและทะเลอย่างยั่งยืน
และจัดการขยะพลาสติกในทะเล • การดำ�เนินการตามเป้าหมายร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติ
ตามวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงข้อสรุปมติจาก
การประชุมระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
• ให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการ
ป้องกัน ลด และจัดการขยะพลาสติกในทะเล
• ให้การสนับสนุนนวัตกรรม แนวคิด รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ในการลดปัญหาขยะทะเล
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• เรื่อง สิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำ�เนิดให้มีประสิทธิภาพ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้า
ที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก ตามเป้าหมายปริมาณการบริโภคถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหารที่ทำ�จากวัสดุย่อยสลายยากลดลง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
• ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตามเป้าหมายในการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและกากอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นให้มีการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อเกิดการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
แผน
่ ๑ การลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับที่ เป้เลิกาใช้หมายที
ภ
ายในปี
๒๕๖๒ ได้แก่ ๑) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม (Cap Seal) ๒) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) และ ๓) พลาสติกไมโครบีดส์
๓
(Plastic Microbeads)
เลิกใช้ภายในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา <๓๖ ไมครอน ๒) กล่องโฟมบรรจุอาหาร ๓) แก้วพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียว)
และ ๔) หลอดพลาสติก
เป้าหมายที่ ๒ การนำ�ขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
• การลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำ�เนิด โดยสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และส่งเสริมการผลิต และการใช้สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• การเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดดำ�เนินการเก็บรวมรวม ขนส่ง และ
กำ�จัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
• การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีียอันตราย โดยสร้างจิตสำ�นึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย พัฒนาองค์ความรู้
มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำ�เนิด อาทิ การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว
แผนปฏิบัติการ แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก
ด้านการจัดการ มาตรการลด เลิกใช้ขยะพลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค อาทิ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการหลีกเลี่ยงการบริโภคพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ขยะพลาสติก การลด/เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในห้างสรรพสินค้า
พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค อาทิ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนดกฎระเบียบ ข้อบังคับท้องถิ่น ในการคัดแยก
- ๒๕๖๕
ขยะมูลฝอย และการส่งเสริม พัฒนาระบบการนำ�พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยระบบ Circular Economy

แผน
ระดับที่
๒

แผน
ระดับที่
๑

ความเชื่อมโยงของแผนที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ ๑ ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
• ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
• ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
• ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม

กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล
(ASEAN Framework of Action on Marine Debris)
ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วย
การต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน
(Bangkok Declaration on Combating Marine
Debris in ASEAN Region)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Gools (SDGs)
เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
• ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
• กำ � จั ด ขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมตามหลั ก
วิชาการ
• ส่งเสริมการลด คัดแยก และนำ�ขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่ สร้างความเท่าเทียมและสนับสนุนประเทศ
กำ�ลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• สร้างกรอบการทำ�งานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
และปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่ง และทางทะเล
จากภาวะมลพิษ จากแหล่งบนบก
• เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่ ง จะสามารถช่ ว ยบรรเทาปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
มหาสมุทรลงได้
แผนดำ�เนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy Action Plan) ของสหภาพยุโรป
ปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R
และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bnagkok 3R Declaration
Towards Prevention of Plastic Waste Pollution
through 3R Circular Economy)

บทที่

๗

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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บทที่ ๗
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

			 การจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทาง
การดำ�เนินงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่สำ�คัญและต้องเร่งดำ�เนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๓ ปีแรก (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีกรอบแนวคิดมาจากหลักการจัดการพลาสติก
ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน (Public
Private Partnership) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลักการผู้ผลิตมีส่วนร่วม (Responsible
Consumption and Production) โดยสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
๗.๑

วิสัยทัศน์

			 ก้าวสู่การจัดการพลาสติกที่ยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Moving Towards Sustainable Plastic
Management by Circular Economy)
๗.๒ เป้าหมาย

			 เป้าหมายการดำ�เนินการจัดการขยะพลาสติก ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๒ เป้าหมาย ดังนี้
			 เป้าหมายที่ ๑ การลด เลิกใช้พลาสติก ร้อยละ ๑๐๐ ของพลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์อื่น
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พลาสติกเป้าหมาย คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ๔ ชนิด ได้แก่
				
(๑) ถุงพลาสติกหูหิ้ว ความหนา < ๓๖ ไมครอน
				
(๒) กล่องโฟมบรรจุอาหาร ไม่รวมถึงโฟมที่ใช้กันกระแทกในภาคอุตสาหกรรม
				
(๓) แก้วพลาสติก ความหนา < ๑๐๐ ไมครอน
				
(๔) หลอดพลาสติก ยกเว้นการใช้กรณีจำ�เป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา และผู้ป่วย
			 เป้าหมายที่ ๒ การนำ�พลาสติกเป้าหมายภายในประเทศกลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยพลาสติกเป้าหมาย ๗ ชนิด ได้แก่
				
(๑) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (HDPE LLDPE LDPE PP)
				
(๒) บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกชั้นเดียว (HDPE, LL/LDPE)
				
(๓) ขวดพลาสติก (ทุกชนิด)
				
(๔) ฝาขวด
				
(๕) แก้วพลาสติก
				
(๖) ถาด/กล่องอาหาร
				
(๗) ช้อน/ส้อม/มีด
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ตารางแสดงตัวชี้วัดและเป้าหมายรายปีของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
		
๑. การลด เลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้
วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๑๐๐
ภายในปี ๒๕๖๕
๑) ถุงพลาสติกหูหิ้ว ความหนา < ๓๖ ไมครอน
			
๒) กล่องโฟมบรรจุอาหาร
			
๓) แก้วพลาสติก ความหนา < ๑๐๐ ไมครอน
			
๔) หลอดพลาสติก
			
๒. การนำ�พลาสติกเป้าหมายภายในประเทศ
กลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
พลาสติกเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
พลาสติกเป้าหมาย
๑) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (HDPE LLDPE LDPE PP)
๒) บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกชั้นเดียว
		 (HDPE, LL/LDPE)
๓) ขวดพลาสติก (ทุกชนิด)
๔) ฝาขวด
๕) แก้วพลาสติก
๖) ถาด/กล่องอาหาร
๗) ช้อน/ส้อม/มีด

ข้อมูลปีฐาน		ปี พ.ศ. / ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๑๐๐
ตัน/ปี
๓๔๒,๕๒๒ ๑๗๑,๒๖๑
ตัน/ปี
๑๕,๑๗๖
๗,๕๘๘
ตัน/ปี
๒๒,๖๗๙
๑๑,๓๔๐
ตัน/ปี
๓,๖๔๗
๑,๘๒๔
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๓๐

ตัน/ปี
๑,๓๙๐,๘๖๕

๒๕๖,๘๙๒

๓๔๒,๕๒๒

๑๑,๓๘๒

๑๕,๑๗๖

๑๗,๐๐๙

๒๒,๖๗๙

๒,๗๓๕
๓,๖๔๗
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐

๔๑๗,๒๖๐ ๕๕๖,๓๔๖

๖๙๕,๔๓๓

หมายเหตุ มีการทบทวนค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ทุก ๑๘ เดือน
๗.๓

มาตรการ

			 เพื่อให้การดำ�เนินการจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบและครบวงจร
การดำ�เนินงานจึงครอบคลุมการจัดการตั้งแต่การผลิต การนำ�เข้า การจำ�หน่าย การบริโภค การนำ�กลับมาใช้ประโยชน์
และการจัดการ ณ ปลายทาง ประกอบด้วย ๓ มาตรการ โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการ ดังนี้
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			 ๗.๓.๑ มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำ�เนิด

					 มุ่งเน้นให้ความสำ�คัญในการป้องกันและควบคุมการเกิดของเสียจากการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
โดยการออกแบบ/ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Design) ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑ์
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึง
ขีดจำ�กัด และศักยภาพของระบบนิเวศธรรมชาติในการรองรับมลภาวะจากพลาสติก ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อกำ�หนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนตลอดวงจรชีวิต รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุง
พัฒนามาตรฐาน การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมพลาสติก และจัดทำ�กฎหมายที่จะนำ�มาใช้ในการบริหารจัดการพลาสติก มีการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลาสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถเชื่อมโยงทั้งประเทศ ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังนี้
					 ๑) การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุง
กระบวนการผลิต/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
						 - การติดตามการประเมินผล การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม (cap seal)/การเลิกใช้
พลาสติกไมโครบีดส์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง/การเลิกใช้สารอ็อกโซ่ (Oxo) ผสมในผลิตภัณฑ์พลาสติก
						 - การเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
						 - การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ความหนา < ๓๖ ไมครอน
						 - การเลิกใช้แก้วพลาสติก ความหนา < ๑๐๐ ไมครอน
						 - การเลิกใช้หลอดพลาสติก
					 ๒) การทบทวนข้อมูลเพื่อกำ�หนดการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอื่นๆ
					 ๓) การบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย (สร้างแรงจูงใจทางภาษี)
					 ๔) การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก/พลาสติกชีวภาพกับพลาสติก
ทั่วไปแบบใช้ครั้งเดียว
					 ๕) การกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นำ�กลับมารีไซเคิล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
					 ๖) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) สำ�หรับผลิตภัณฑ์
พลาสติกเพื่อนำ�มารีไซเคิลหรือนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ร้อยละ ๑๐๐
					 ๗) การส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
					 ๘) การสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
					 ๙) การจัดทำ�ฐานข้อมูล Material Flow of Plastic ของประเทศไทย
					 ๑๐) การกำ�หนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
			 ๗.๓.๒ มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค

					 มุ่งเน้นให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการเสริมสร้างจิตสำ�นึกของประชาชน
ในการบริโภคที่เหมาะสม ลดการบริโภคพลาสติกที่ฟุ่มเฟือย ส่งเสริมการจัดซื้อ/บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังนี้
					 ๑) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลดการบริโภคพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
					 ๒) การลด เลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน
					 ๓) การกำ�หนดกฎ/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล
เพื่อป้องกันการทิ้งขยะลงสู่ทะเล
					 ๔) การกำ�หนดนโยบายการจัดการขยะพลาสติก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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			 ๗.๓.๓ มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค

					 มุ่งเน้นให้ความสำ�คัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมให้ประชาชนลด และคัดแยกขยะเพื่อนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยหลักการ
3R (Reduce Reuse Recycle) การส่งเสริมให้มีการนำ�ขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
การจัดทำ�หลักเกณฑ์แนวทางการส่งเสริมการนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมบางประเภท
ต้องใช้ซ้ำ�หรือรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งมาตรการส่งเสริมทางภาษีสำ�หรับผู้ประกอบการที่มีการนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดหาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังนี้
					 ๑) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนดกฎระเบียบ ข้อบังคับท้องถิ่นในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)
					 ๒) การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการนำ�พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบ Circular Economy
					 ๓) การส่งเสริมการนำ�ขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) โดยร่วมมือ
กับภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมดำ�เนินการ
					 ๔) การเสริมสร้างศักยภาพการดำ�เนินงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า
					 ๕) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลาสติกที่ดี
					 ๖) การกำ�หนดมาตรการกำ�กับการนำ�เข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ โดยการกำ�หนดเงื่อนไข
การนำ�เข้าเศษพลาสติกในปริมาณที่เหมาะสมและส่งเสริมการใช้เศษพลาสติกในประเทศร่วมด้วย
					 ๗) การพัฒนากฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ในการบริหารการจัดการขยะพลาสติก
					 ๘) การกำ�หนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล
๗.๔

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

			 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มีกรอบแนวคิดและแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ประกอบด้วย การลด เลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์อื่น
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทน และหากมีความจำ�เป็นต้องใช้ต้องมีการนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้
มากที่สุด รวมทั้ง มีระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะบกลงสู่ทะเล การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม จำ�เป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ตั้งแต่หน่วยงานรับผิดชอบ การกำ�หนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แนวทางการขับเคลื่อน การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ และการกำ�หนดแนวทางในการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ผลักดันและบูรณาการการดำ�เนินงานตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
กำ�หนดไว้ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้
			 ๗.๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระสำ�คัญของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับให้ยอมรับ ตระหนักถึงความสำ�คัญและร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
บูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือการทำ�งานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบ
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ฐานข้อมูลพลาสติกของประเทศ ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) สำ�หรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
			 ๗.๔.๒ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการดำ�เนินงาน
					 ๑) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการดำ�เนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
						 การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ตามรายมาตรการที่ปรากฏในแผนฯ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคเอกชน ทั้งในขั้นตอนการดำ�เนินงานและการติดตามผลการดำ�เนินงาน อาทิ การงดให้ถุงพลาสติก
ในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในผู้ประกอบการ Food Delivery การนำ�
พลาสติกมาแปรรูปในกลุ่มธุรกิจรีไซเคิล ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเอกชน การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการดำ�เนินมาตรการ
สนับสนุนการให้แรงจูงใจต่างๆ จากภาครัฐ และการกำ�หนดมาตรฐานหรือการปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้ออำ�นวยต่อ
ภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก ตามหลักการ
(Extended Producer Responsibility : EPR) หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ดังนี้
					 (๑) การส่งเสริมบทบาทอุตสาหกรรมพลาสติก เจ้าของแบรนด์ และผู้ค้าปลีก ให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะพลาสติก เช่น การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduce)
โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Design)
					 (๒) การส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก (Upcycling) เช่น
การเสริมสร้างศักยภาพการดำ�เนินงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า การกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่นำ�กลับมารีไซเคิล และที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
					 ๒) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการดำ�เนินงานระดับเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
					 การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตามรายมาตรการที่ปรากฏในแผนฯ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในขั้นตอนการดำ�เนินงานและการติดตามผลการดำ�เนินงาน
อาทิ การรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด การลด คัดแยกขยะพลาสติก ณ ครัวเรือน
การป้องกันการทิ้งขยะลงสู่ทะเล จึงจำ�เป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ในการหลีกเลี่ยงการบริโภคพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
และพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างและระบบการจัดเก็บและคัดแยก
ขยะแบบบูรณาการ การกำ�หนดกฎ/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการทิ้งขยะลงสู่ทะเล การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนดกฎระเบียบ ข้อบังคับท้องถิ่น
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
			 ๗.๔.๓ การใช้เครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
					 ๑) มาตรการทางการเงินการคลัง
						 (๑) การจัดสรรงบประมาณ ให้สำ�นักงบประมาณสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการตามแผน โดยควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
เพื่อการดำ�เนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั้งบนบกและทะเล ทั้งนี้ อาจเป็นการเพิ่มเติม
งบประมาณจากแผนงานเดิมของหน่วยงาน (top up) ให้ครอบคลุมการดำ�เนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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						 (๒) การขอรับการสนับสนุนทางการเงินสำ�หรับการดำ�เนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติกในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมทรัพยากรทางทะเลเป็นหน่วยงาน
ประสานความร่วมมือการดำ�เนินงานในภาพรวม
					 ๒) การสร้างแรงจูงใจ
						 (๑) การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
เอกชนหันมาให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมหรือมีการลงทุนเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการใช้วัสดุทดแทน
พลาสติกหรือวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นทดแทนการผลิตพลาสติกทั่วไปที่ย่อยสลายยาก หรือ
การนำ�พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยอาจเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้นทุน เช่น
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล การลดอัตราภาษี การลดอัตราอากร การยกเว้น
อากรศุลกากร สำ�หรับเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์สำ�หรับกระบวนการผู้ประกอบการที่มีการใช้วัสดุทดแทนพลาสติก
หรือวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำ�ขยะพลาสติกภายในประเทศกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น
หรืออาจเป็นมาตรการที่ไม่ใช่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ การให้รางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ ปัจจุบัน
กระทรวงการคลังได้ออกพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อส่งเสริม
วัสดุทดแทนพลาสติกและโฟมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการหันมาใช้วัสดุทดแทน
พลาสติกและโฟมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการตลาดและก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการลดการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม
						 (๒) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น
การจัดเก็บภาษีมลพิษ การเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ระบบมัดจำ�-คืนเงิน
(Deposit-Refund System) บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น
						 (๓) การใช้เครื่องมือทางสังคม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ให้มีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)
ด้วยการสร้างความตระหนัก การรับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริโภคมีการลดการใช้พลาสติก (Reduce) และ
หากมีความจำ�เป็นต้องใช้ต้องมีการคัดแยกเพื่อนำ�พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ� (Reuse) หรือรีไซเคิล(Recycle) ด้วยการ
เผยแพร่ข้อมูลสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าให้กับกลุ่มเยาวชน ประชาชน กลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
แบบบูรณาการ
					 ๓) การสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
						 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำ�คัญ การจัดทำ�ฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ
พลาสติกทั้งบนบกและทะเล ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ระดับองค์กร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามา
มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำ�ในการพัฒนาระบบการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน ตลอดจนเวทีระดับโลก
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					 ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
						 ระบบการจั ด การขยะเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญในการจั ด ทำ � นโยบายเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ขยะพลาสติก ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพียงพอต่อการนำ�
ขยะพลาสติกที่ไม่ปนเปื้อนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งระบบการจัดการ ณ ปลายทาง ส่วนใหญ่เป็นการฝังกลบทั้งที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำ�ให้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลาย มีเพียงบางพื้นที่ที่มีระบบเตาเผา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ร ะบบการจั ด การมลพิ ษ ที่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
หน่วยงานในระดับพื้นที่จำ�เป็นต้องประสานความร่วมมือในการจัดการขยะ ณ ปลายทาง โดยเฉพาะในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด
ชายทะเล เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะด้วยหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อันจะส่งผลต่อการป้องกันขยะบกลงสู่ทะเล
					 ๕) การปรับปรุงแก้ไขหรือการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติก การนำ�แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกไปปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามผลการดำ�เนินงาน
อาจมีข้อกำ�หนด กฎระเบียบด้านกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม อาทิ การขอรับใบอนุญาตนำ�เข้าเศษพลาสติกอาจจำ�เป็นต้อง
มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลาสติกในประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการพลาสติกโดยเฉพาะ โดยที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อแนวทางในการจัดทำ�กฎหมายจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้นำ�แนวทางมาเร่งออกกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการจัดการขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๗.๔.๔ หน่วยงานขับเคลื่อน
					 ๑) หน่วยงานกลาง
						 กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประชาสัมพันธ์
เป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการขั บ เคลื่ อ นการดำ �เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด การขยะพลาสติ ก ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยสร้างความร่วมมือและประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน ในรูปแบบคณะทำ�งาน/คณะอนุกรรมการ ในการกำ�หนดรูปแบบ กลไกในการบริหารจัดการ
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง การติดตามตรวจสอบและทบทวนแผนงาน
					 ๒) หน่วยงานระดับพื้นที่
						 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสำ�คัญในการดำ�เนินงานขับเคลื่อนและ
ประสานการดำ�เนินงานในการจัดการขยะพลาสติกในระดับจังหวัด และรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำ�เนินงาน
ของจังหวัดมายังหน่วยงานกลาง
					 ๓) ผู้ผลิต/ผู้จำ�หน่าย/ผู้ประกอบการธุรกิจ
				 		 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
สถาบันพลาสติก/กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก/สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/
ผู้ผลิต/ผู้จำ�หน่าย/ผู้ประกอบการธุรกิจ/ผู้ให้บริการ ต้องให้ข้อมูลด้านเทคนิค/ธุรกิจแก่คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน
ในลักษณะมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน และผู้ผลิตต้นทางที่ต้องมีระบบ Eco for Environment
					 ๔) NGOs ได้แก่ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
						 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรการ/แนวทางการจัดการขยะพลาสติกให้กับภาคประชาชน
เพื่อสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน
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					 ๕) ผู้บริโภค/ประชาชน
						 เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เนื่องจากต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และประชาชน
เพื่อลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีการนำ�
กลับมารีไซเคิล
			 ๗.๔.๕ แนวทางการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
					 ๑) ภาครัฐส่วนกลาง
						 (๑) ประกาศแนวนโยบาย และเป้าหมายการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำ�เนินงานของทุกภาคส่วน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
						 (๒) ดำ�เนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำ�นึก และให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการจัดการขยะพลาสติกให้กับผู้ผลิต ผู้บริโภค ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยใช้หลักการ 3R (Reduce
Reuse Recycle)
					 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
						 (๑) นำ�แนวนโยบายมาตรการ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการขยะพลาสติกในท้องถิ่น
						 (๒) ออกข้อกำ�หนดและเทศบัญญัติเพื่อส่งเสริมการดำ�เนินงานจัดการขยะพลาสติก
						 (๓) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำ�นึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดำ�เนินกิจกรรมเพื่อลด
ปริมาณขยะพลาสติกให้กับผู้บริโภค ประชาชน ชุมชน ด้วยหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)
						 (๔) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
					 ๓) ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ
						 (๑) พัฒนาแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรการและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิติด้านการค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
						 (๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลาสติก เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
						 (๓) ร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการพลาสติกในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
						 (๔) ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานจัดการขยะพลาสติก และการ
จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลพลาสติก
					 ๔) NGOs
						 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรการ/แนวทางการจัดการขยะพลาสติกให้กับภาคประชาชน
เพื่อสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
					 ๕) ภาคประชาชน
						 (๑) ร่วมมือกับภาครัฐในการดำ�เนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์
โดยใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle)
						 (๒) ร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
						 (๓) มีส่วนร่วมในการเผยแพร่กิจกรรม
						 (๔) ร่วมดำ�เนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน
และขยายผลในชุมชน
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๗.๕

การติดตามประเมินผล

			 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินงาน มีแนวทางการติดตามประเมินผล ดังนี้
			 ๗.๕.๑ ให้ความสำ�คัญต่อการติดตามความก้าวหน้า ในการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริโภค และประชาชน
			 ๗.๕.๒ กำ�หนดให้มีการจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี การติดตามประเมินผลสำ�เร็จ และผลกระทบ
จากการดำ�เนินงานตามแผนรายปี มีการประเมินผลช่วงกลางแผน เพื่อปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำ�เนินการตามแผน
			 ๗.๕.๓ จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยสามารถขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว อาทิ ผู้แทนจากส่วนราชการ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม
และผู้แทนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในแต่ละมาตรการตามแผน
			 ๗.๕.๔ คณะทำ�งาน ๓ ชุด ประกอบด้วย (๑) คณะทำ�งานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติก
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ (๒) คณะทำ�งานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติก และ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ (๓) คณะทำ�งานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ภายใต้คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำ�เนินงาน ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดการขยะพลาสติกจากทุกภาคส่วนในประเด็นการขับเคลื่อนภายใต้คณะทำ�งาน และรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำ�เนินงานให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์รับทราบ ซึ่งหากมีกรณีที่
บางแผนงานไม่สามารถดำ�เนินการได้ ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบและผู้บริหารของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อจะได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาและทำ�ให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายได้
๗.๖

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

			 หากดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้บรรลุ
ได้ตามเป้าหมาย จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องนำ�ไปกำ�จัดได้ประมาณ ๐.๘๔ ล้านตันต่อปี และสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ประมาณ ๔,๒๐๐ ล้านบาทต่อปี ประหยัดพื้นที่รองรับและกำ�จัด
ขยะพลาสติก โดยการลด คัดแยกและนำ�ขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ จะช่วยประหยัดพื้นที่ฝังกลบได้ประมาณ ๒,๖๐๐ ไร่
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ๑.๓ ล้านตัน CO2 เทียบเท่า หรือถ้านำ�ขยะพลาสติก
ไปเป็นพลังงานจะก่อให้เกิดพลังงานประมาณ ๑,๙๗๐ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับโรงไฟฟ้าขนาด
ประมาณ ๒๔๗ เมกะวัตต์ หรือสามารถประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้วัตถุดิบใหม่ โดยประหยัดพลังงานได้ ๔๗ ล้านล้านบีทียู หรือคิดเป็นน้ำ�มันดิบประมาณ ๘.๑๒ ล้านบาร์เรล
คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท
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กลไกการติดตามประเมินผล

คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก
และขยะอิเล็กทรอนิกส์

ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขาฯ :

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อนุกรรมการฯ :

หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน

คณะทำ�งานด้านการพัฒนา
กลไกการจัดการพลาสติก
และขยะอิเล็กทรอนิกส์

คณะทำ�งานด้านการส่งเสริม
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การจัดการขยะพลาสติก
และขยะอิเล็กทรอนิกส์

คณะทำ�งานด้านการพัฒนา
และใช้ประโยชน์
จากพลาสติก

หน่วยงานหลัก : กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานหลัก : กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก

ฝ่ายเลขาฯ :

กรมควบคุมมลพิษ

คณะทำ�งาน :

หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาค
เอกชน

ฝ่ายเลขาฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
คณะทำ�งาน :

ฝ่ายเลขาฯ :

กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก

หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาค
เอกชน

สถาบันพลาสติก

กรมควบคุมมลพิษ
คณะทำ�งาน :

หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาค
เอกชน
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ผลพลอยได้ (วัสดุรีไซเคิล พลังงานความร้อน)

ขยะ
พลาสติก

การนำ�กลับ
คืนมาใช้
ประโยชน์

- การบำ�บัด
และกำ�จัด
- Waste to
energy

การกำ�จัด
ขั้นสุดท้าย

การคัดแยก
ขั้นที่ ๑

การเก็บ
รวบรวม/
ขนส่ง

การคัดแยก
ขั้นที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดการ
ขยะพลาสติกภายหลัง
การบริโภค

การ
บริโภค

มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท้องถิ่นในการคัดแยกขยะมูลฝอย
การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการนำ�พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบ Circular Economy
การส่งเสริมการนำ�ขยะพลาสติกมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
การเสริมสร้างศักยภาพการดำ�เนินงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลาสติกที่ดี
การกำ�หนดมาตรการกำ�กับการนำ�เข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ โดยการกำ�หนดเงื่อนไขการนำ�เข้าเศษพลาสติกในปริมาณ
ที่เหมาะสม และส่งเสริมการใช้เศษพลาสติกในประเทศร่วมด้วย
การพัฒนากฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ในการบริหารการจัดการขยะพลาสติก
การกำ�หนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลดการบริโภคพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
การลด และเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
การกำ�หนดกฎ/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล เพื่อป้องกันการทิ้งขยะลงสู่ทะเล
กำ�หนดนโยบายการจัดการขยะพลาสติก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

นำ�เข้า
สินค้า

การจัด
จำ�หน่าย
สินค้า

ขั้นตอนที่ ๒ การบริโภค

การผลิต
สินค้า

วัตถุดิบ

มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก
การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดีียวที่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การติดตามการประเมินผล การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม (cap seal) / การเลิกใช้พลาสติกไมโครบีดส์ในผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อาง / การเลิกใช้สารอ็อกโซ่ (Oxo) ผสมในผลิตภัณฑ์พลาสติก
- การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร, ถุงพลาสติกหูหิ้ว, แก้วพลาสติกแบบบาง, หลอดพลาสติก
การทบทวนข้อมูลเพื่อกำ�หนดการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic) อื่นๆ
การบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย (สร้างแรงจูงใจทางภาษี)
การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก/พลาสติกชีวภาพกับพลาสติกทั่วไปแบบใช้ครั้งเดียว
การกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นำ�กลับมารีไซเคิลและที่เป็นมิตรกับส่ิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) สำ�หรับผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อนำ�มารีไซเคิลหรือนำ�
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 100%
การส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
การจัดทำ�ฐานข้อมูล Material Flow of Plastic ของประเทศไทย
การกำ�หนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

มาตรการ/แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอนที่ ๑ การออกแบบ
และการผลิต

วงจรการเกิดขยะพลาสติก

เป้าหมาย

หมายเหตุ
๑ กล่องโฟม หมายถึง กล่องโฟมสำ�หรับใช้บรรจุอาหาร ไม่รวมถึงโฟมที่ใช้กันกระแทกใน
ภาคอุตสาหกรรม
๒ หลอดพลาสติก ยกเว้นการใช้กรณีจำ�เป็น ได้แก่ การใช้ในเด็ก คนชรา และผู้ป่วย
๓ มีการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ทุก ๑๘ เดือน
๔ ขยะพลาสติ ก เป้ า หมายภายในประเทศที่ มี ก ารนำ � กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ได้ แ ก่
(๑) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (HDPE LLDPE LDPE PP) (๒) บรรจุภัณฑ์ ฟิล์มพลาสติกชั้นเดียว
(HDPE, LL/LDPE) (๓) ขวดพลาสติก (ทุกชนิด) (๔) ฝาขวด (๕) แก้วพลาสติก
(๖) ถาด/กล่องอาหาร (๗) ช้อน/ส้อม/มีด

ข้อมูลปีฐาน		 กรอบระยะเวลา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
				
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. การลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อ
๑๐๐
๕๐
๗๕
๑๐๐
สิ่งแวดล้อม
๑.๑ ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ตัน/ปี
		 ความหนา < ๓๖ ไมครอน
๓๔๒๕๒๒ ๑๗๑,๒๖๑ ๒๕๖,๘๙๒ ๓๔๒,๕๒๒
ตัน/ปี
๑.๒ กล่องโฟมบรรจุอาหาร
			
๑๕,๑๗๖ ๗,๕๘๘ ๑๑,๓๘๒ ๑๕,๑๗๖
๑.๓ แก้วพลาสติก
ตัน/ปี
		 ความหนา < ๑๐๐ ไมครอน
๒๒,๖๗๙ ๑๑,๓๔๐ ๑๗,๐๐๙ ๒๒,๖๗๙
๑.๔ หลอดพลาสติก
ตัน/ปี
			
๓,๖๔๗ ๑,๘๒๔ ๒,๗๓๕ ๓,๖๔๗
		
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๒. การนำ�ขยะพลาสติกเป้าหมายภายใน ๑๐๐
๓๐
๔๐
๕๐
ประเทศกลับมาใช้ประโยชน์
ตัน/ปี
			
๑,๓๙๐,๘๖๕ ๔๑๗,๒๖๐ ๕๕๖,๓๔๖ ๖๙๕,๔๓๓

แผนภาพสรุปความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๑
มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำ�เนิด								
๑.๑ การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ร้อยละปริมาณ				
งบประมาณ
ทส./
อก./กค./
ผู้ผลิต
		
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุง
พลาสติกแบบ				
ประจำ�ของ สภาอุตสาหกรรม สธ./พณ.
		
กระบวนการผลิต/ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ใช้ครั้งเดียว				
หน่วยงาน
/FTI-PPP/
		
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายลดลง					
สถาบันพลาสติก
		
การเลิกใช้ ภายในปี ๒๕๖๕
		
- กล่องโฟมบรรจุอาหาร		
๕๐
๗๕
๑๐๐				
		
- ถุงพลาสติกหูหิ้ว		
๕๐
๗๕
๑๐๐				
		
- แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) 		
๕๐
๗๕
๑๐๐				
		
- หลอดพลาสติก		
๕๐
๗๕
๑๐๐				
๑.๒ การทบทวนข้อมูลเพื่อกำ�หนดการเลิกใช้พลาสติก การปรับปรุง ทบทวน		
			
ทส./FTI-PPP อก./กค. ผู้ประกอบการ
		
แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ					
สถาบันพลาสติก สธ./พน.
		
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถ
ด้านการจัดการ						
		
นำ�กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขยะพลาสติก
		
(Circular Economy)
ระยะที่ ๑
๑.๓ การบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการบรรเทา
งบประมาณ
สศค./BOI
ทส.
ผู้ผลิต
		
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย
ผลกระทบต่อ
			
ประจำ�ของ
		
(สร้างแรงจูงใจทางภาษี)
ผู้ประกอบการ				
หน่วยงาน
				
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
				
เป้าหมาย

ตารางแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๑.๔ การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของ
ข้อมูลผลกระทบของ		
งบประมาณ
วช./คพ.
อก./
ผู้ผลิต
		
ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก/พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก/				
ประจำ�ของ		
สถาบัน
		
กับพลาสติกทั่วไปแบบใช้ครั้งเดียว
พลาสติกชีวภาพกับ				
หน่วยงาน		
พลาสติก/
				
พลาสติกทั่วไป						
TBIA/ศว.
				
แบบใช้ครั้งเดียว
๑) การศึกษาการเกิดก๊าซเรือนกระจก
ผลการศึกษาการเกิด		
		
สผ./อบก.
FTI-PPP/ หน่วยงานภาครัฐ
		
เปรียบเทียบ GHG ของวัสดุแต่ละประเภท
ก๊าซเรือนกระจก						
ทส.
		
ที่นำ�มาผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปที่ใช้แล้วทิ้ง เปรียบเทียบ GHG ของ
		
(ถุงหูหิ้วที่ผลิตจาก PE, Bio compostable, วัสดุแต่ละประเภทที่นำ�มา
		
ผ้า, กระดาษ, กล่องใส่อาหาร,
ผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป
		
แก้วเครื่องดื่ม)
ที่ใช้แล้วทิ้ง
๒) การศึกษาและใช้ดรรชนีชี้วัดอัตราในการ
ผลการศึกษาและใช้		
		
สถาบันพลาสติก		
ผู้ผลิต
		
นำ�วัสดุกลับมาหมุนเวียน,
ดรรชนีชี้วัดอัตราในการ					
/ศว.
		
Circularity Index
นำ�วัสดุกลับมาหมุนเวียน,
				
Circularity Index
๑.๕ การกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์/
งบประมาณ
สมอ./อย.
ทส./วช. หน่วยงานภาครัฐ
		
ที่นำ�กลับมารีไซเคิล และเป็นมิตรกับ
เม็ดพลาสติกที่เป็นมิตร				
ประจำ�ของ		
ศว./วว./
ผู้ผลิต
		
สิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อม				
หน่วยงาน		
FTI-PPP/
										
TBIA
๑) ทบทวนมาตรฐานการนำ�ขวด PET กลับมา
มาตรฐานการนำ�		
		
อย./สมอ.
ทส./วช./ หน่วยงานภาครัฐ
		
รีไซเคิลเป็นภาชนะบรรจุใหม่
ขวด PET กลับมารีไซเคิล						
ศว./วว./
ผู้ผลิต
				
เป็นภาชนะบรรจุใหม่						
FTI-PPP
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๒) การจัดทำ�หลักเกณฑ์/ข้อกำ�หนด
หลักเกณฑ์/ข้อกำ�หนด		
		
คพ.
กค./ทส. หน่วยงานภาครัฐ
		
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์พลาสติก
		
ลงในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		
ต่อสิ่งแวดล้อม
ลงในระเบียบการจัดซื้อ
				
จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
				
สิ่งแวดล้อม
๓) การพัฒนาสัญลักษณ์และมาตรฐานการ
สัญลักษณ์และมาตรฐาน		
		
สมอ.
ทส./อก./
ผู้ผลิต
		
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design)
การออกแบบ						
ส.อ.ท.
		
สำ�หรับผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อส่งเสริม
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
		
การคัดแยกจัดเก็บเข้าสู่ระบบรีไซเคิล
(Eco-Design)
		
อย่างครบวงจร		
๔) จัดทำ�คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
คู่มือการออกแบบ		
		
สวทช.
ทส./ส.อ.ท.
ผู้ผลิต
		
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
				
ต่อสิ่งแวดล้อม
๕) กำ�หนดมาตรฐานเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
มาตรฐานเม็ดพลาสติก		
		
สมอ.
ทส./วช./
ผู้ผลิต
		
ที่สำ�คัญ ได้แก่ recycle PE, recycle PP,
รีไซเคิล						
ศว./วว/		
		
recycle PET, recycle PS เพื่อกระตุ้นให้							
ส.อ.ท.
		
เกิดการนำ�พลาสติกเหล่านี้กลับไปใช้ใหม่
๖) กำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปที่มี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์		
		
คพ.
สมอ./ทส./
ผู้ผลิต
		
ส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เช่น
สำ�เร็จรูปที่มีส่วนผสมของ						
ส.อ.ท./
		
การนำ� recycle PET มาใช้ในบรรจุภัณฑ์
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล						
สถาบันพลาสติก
		
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น							
/FTI-PPP
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๗) กำ�หนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องระบุประเภท ฉลากผลิตภัณฑ์พลาสติก		
		
สมอ./FTI-PPP/ ทส./อก./
ผู้ผลิต
		
ของพลาสติกบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดรวมทั้ง						
TBIA
ส.อ.ท.
		
บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้
		
ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคัดแยก
๘) กำ�หนดสัญลักษณ์พลาสติกที่สลายตัวได้
สัญลักษณ์พลาสติก		
		
TBIA/
ทส./อก./
ผู้ผลิต
		
ทางชีวภาพ (compostable plastic)
ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ					
สมอ.
ส.อ.ท./
		
ให้ชัดเจน เช่น สี หรือ ตราสัญลักษณ์
(compostable plastic)						
FTI-PPP
		
เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการขยะและ
		
หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างพลาสติกที่
		
ย่อยสลายได้กับพลาสติกทั่วไป
๑.๖ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบ คู่มือ และกิจกรรมส่งเสริม
งบประมาณ
ส.อ.ท./
อก./ทส.
ผู้ผลิต
		
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) สำ�หรับ และสนับสนุนการออกแบบ				
ประจำ�ของ
FTI-PPP/
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้นำ�มารีไซเคิลหรือ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ				
หน่วยงาน สถาบันพลาสติก/
		
นำ�กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ร้อยละ ๑๐๐
(Eco-Design)					
สมาคม
				
ผลิตภัณฑ์พลาสติก					
ผู้ค้าปลีกไทย
๑.๗ การส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและ
เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ
คพ./TEI
กค. หน่วยงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรกับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่				
ประจำ�ของ
		
สิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
หน่วยงาน
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๑.๘ การสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
งบประมาณ
ทส./กค.
อว./BOI/
ผู้ผลิต
		
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนพลาสติกแบบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทน				
ประจำ�ของ		
ส.อ.ท.
		
ใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics)
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว				
หน่วยงาน		
		
		
ถูกบรรจุในรายการสินค้า
				
และบริการที่เป็นมิตรกับ
				
สิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ
				
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
				
กับสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
คพ./
กรอ./
ผู้ผลิต
๑.๙ การจัดทำ�ฐานข้อมูล Material Flow of
ฐานข้อมูล Material Flow
		
Plastic ของประเทศไทย
of Plastic ประจำ�ปี				
ประจำ�ของ สถาบันพลาสติก/ ส.อ.ท.
								
หน่วยงาน
FTI-PPP
										
๑.๑๐ การกำ�หนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
ปริมาณผลิตภัณฑ์พลาสติก
งบประมาณ
สศค./
FTI-PPP กลุ่มผู้ผลิต/
		
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง
เป้าหมายที่มีการทดแทน				
ประจำ�ของ กรมสรรพากร/		
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
		
ทางชีวภาพ
ด้วยพลาสติกที่ย่อยสลาย				
หน่วยงาน
กสอ.		
พลาสติก
				
ได้ทางชีวภาพ
๒
มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค
๒.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
กิจกรรม/สื่อรณรงค์
งบประมาณ
สส./TIPMSE ทส./ศธ./ ประชาชน/
		
ลดการบริโภคพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ประชาสัมพันธ์/				
ประจำ�ของ		
มท.
นักเรียน/
				
คู่มือเกี่ยวกับพลาสติก				
หน่วยงาน			
นักศึกษา
๑) การจัดทำ�หลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอน
		
สส./TIPMSE ทส./ศธ./ นักเรียน/
		
เศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการ
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน						
มท.
นักศึกษา
		
ทรัพยากรด้วยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และการจัดการทรัพยากร
				
ด้วยการจัดการขยะตั้งแต่
				
ต้นทาง
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๒) การสนับสนุนองค์ความรู้ รณรงค์
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
		
สส./กปช.
ทส./ศธ./ ประชาชน
		
ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก
สร้างความตระหนักให้						
มท.
เยาวชน
		
ให้ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วมในการ
ประชาชน เยาวชน
		
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
มีส่วนร่วมในการจัดการ
				
ขยะตั้งแต่ต้นทาง
๒.๒ การลด เลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ปริมาณขยะพลาสติก
งบประมาณ
คพ.
ทุกกระทรวง หน่วยงาน
		
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
แบบใช้ครั้งเดียว				
ประจำ�ของ			
ภาครัฐ/
		
ภาคเอกชน และประชาชน
ในหน่วยงานภาครัฐ ลดลง				
หน่วยงาน			
ภาคเอกชน/
											
ประชาชน
๑) โครงการ “ทำ�ความดีด้วยหัวใจ
การลด เลิกใช้พลาสติก
		
คพ./สส./ ทุกกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ
		
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อลด เลิกใช้
แบบใช้ครั้งเดียว					
อส./ทช./
		
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use
ในหน่วยงานภาครัฐ					
อสส.
		
Plastics) ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ
		
เอกชน และประชาชน
		
(๑) การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
				 ในหน่วยงานภาครัฐ
		
(๒) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้
				 โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
				 ทั้ง ๑๕๔ แห่ง
		
(๓) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้
				 โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์
		
(๔) การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล
				 ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายทะเล
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
๒) การส่งเสริมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
				
สส./คพ.
ทส./พณ.
		
ในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ
ในห้างสรรพสินค้า							
		
ทั่วประเทศ
และร้านสะดวกซื้อ
๓) การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว		
		
สส./คพ.
ทส./มท.
		
ในตลาดสดและร้านขายของชำ�
ในตลาดสดและ							
				
ร้านขายของชำ�
๔) การรณรงค์งดแจกหลอดพลาสติกใน
การงดแจกหลอดพลาสติก
		
สส.
คพ.
		
สถานที่บริการ โดยให้แจกในกรณีที่มีการ
ในสถานที่บริการ							
		
ร้องขอ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ
		
เอกชน และประชาชน		
๕) โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
		
คพ./FTI-PPP ส.อ.ท./
		
ภาครัฐ ผู้ค้าปลีก และเจ้าของแบรนด์ในการ สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน						
TIPMSE/
		
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน							
หน่วยงาน
										
ภาคเอกชน
๖) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือใช้
ผู้บริโภคเกิดการซื้อหรือ
				
		
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมาตรฐาน
ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
		
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ที่มีมาตรฐานการออกแบบ
		
(Eco-Design) หรือการนำ�ไปรีไซเคิล
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
		
หรือทำ�ประโยชน์ได้ ร้อยละ ๑๐๐
(Eco-Design)
๗) โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ
ปริมาณขยะพลาสติก
		
สส./คพ.
หน่วยงาน
		
(เมื่อคุณหมุนเวียน)
ที่นำ�ไปบริจาค						
ภาคเอกชน
				
และรวบรวมนำ�ไป							
				
รีไซเคิล							

หน่วยงาน
ภาครัฐ/
ภาคเอกชนที่
เข้าร่วมโครงการ

ผู้บริโภค

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการ

สถาน
ประกอบการ

ตลาดสด
ร้านขายของชำ�

กลุ่ม
เป้าหมาย
ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๘) โครงการ Drop point หรือ “มือวิเศษ x วน” ถุงพลาสติกประเภท
		
FTI-PPP ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต/
				
Polyethylene (PE)						
ธุรกิจ ผู้จำ�หน่าย/ผู้ใช้/
				
มีการนำ�กลับมา 						
รีไซเคิล ผู้ประกอบการ
				
ใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มมากขึ้น							
ธุรกิจรีไซเคิล
๙) การส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะ
จำ�นวนสื่อเพื่อการส่งเสริม
		
สส./
TIPMSE/ ประชาชน
		
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
เรื่องการคัดแยกขยะ					
FTI-PPP
ทส./มท.
				
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 				
				
เช่น Facebook, Twitter,
				
YouTube, Instagram			
๑๐) การประกวด Thailand Plastics Awards จำ�นวนผลิตภัณฑ์พลาสติก
		
สถาบันพลาสติก ส.อ.ท./
ผู้ผลิต/
		
เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและการ
ที่มีการผลิตและ					
/FTI-PPP
ทส. ผู้จำ�หน่าย/ผู้ใช้/
		
ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศ
การออกแบบที่เป็นมิตร							
ผู้ประกอบการ
				
กับสิ่งแวดล้อม
						
ธุรกิจรีไซเคิล/
											
นักเรียน/
											
นักศึกษา/
											
ประชาชน
๑๑) ความร่วมมือต้นแบบการบริหารจัดการ
ต้นแบบการบริหารจัดการ
		
อส.
คพ./
อุทยาน
		
ขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยาน
ขยะพลาสติกครบวงจร						
หน่วยงาน แห่งชาติ
		
แห่งชาติ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ						
ภาคเอกชน
๒.๓ การกำ�หนดกฎ/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติสำ�หรับ
กฎ/ระเบียบข้อปฏิบัติ
งบประมาณ
กก./กทท.
ทส.
ผู้ประกอบการ
		
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการขนส่ง สำ�หรับผู้ประกอบการ				
ประจำ�ของ			 ธุรกิจท่องเที่ยว/
		
ทางทะเล เพื่อป้องกันการทิ้งขยะลงสู่ทะเล ธุรกิจท่องเที่ยว/การขนส่ง				
หน่วยงาน			
การขนส่ง
				
ทางทะเลในการป้องกัน							
ทางทะเล
				
การทิ้งขยะลงสู่ทะเล			
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่ม
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
เป้าหมาย
๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
การปฏิบัติตามมาตรฐาน
		
กก./กทท.
ทส.
ผู้ประกอบการ
		
การท่องเที่ยวดำ�เนินการตามมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม							 ธุรกิจท่องเที่ยว/
		
ด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว							
การขนส่ง
											
ทางทะเล
๒.๔ การกำ�หนดนโยบายการจัดการขยะพลาสติก นโยบายการจัดการ
งบประมาณ
คพ.
ทส./อก. หน่วยงานภาครัฐ
		
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ขยะพลาสติก				
ประจำ�ของ
		
(ประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ภายใต้ความร่วมมือ				
หน่วยงาน
		
ด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
ระหว่างประเทศ
		
แปซิฟิก การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน)
๓
มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค
๓.๑ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นที่มีกฎระเบียบ
งบประมาณ
อปท.
สถ./คพ.
อปท.
		
กำ�หนดกฎระเบียบ ข้อบังคับท้องถิ่นในการ ข้อบังคับในการคัดแยกขยะ				
ประจำ�ของ
		
คัดแยกขยะมูลฝอย					
หน่วยงาน
๑) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยก/
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ
		
สถ./กทม.
คพ./สส.
อปท.
		
รวบรวมขยะภายใต้ พ.ร.บ. รักษา
คัดแยก/รวบรวมขยะ
		
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
		
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
๒) ส่งเสริมให้เกิดหน่วยคัดแยกขยะรีไซเคิล
หน่วยคัดแยกขยะรีไซเคิล
		
สถ./กทม.
คพ./สส.
อปท.
		
ออกจากขยะอินทรีย์ในระดับชุมชน
		
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติก
		
และขยะรีไซเคิลอื่นๆ 		
๓) การวางระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบและโครงสร้างพื้นฐาน		
		
สถ./กทม.
คพ./สส.
อปท.
		
ในการคัดแยกและจัดการขยะแบบครบวงจร
ในการคัดแยกและ
		
ในทุกพื้นที่
จัดการขยะแบบครบวงจร
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
๔) ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน การคัดแยกขยะในครัวเรือน
		
สถ./กทม.
คพ./สส.
		
เช่น แยกขยะเปียก โดยนำ�เศษอาหารออกจาก
		
ขยะที่รีไซเคิลได้ ด้วยการใช้ถุงขยะชีวภาพ
		
ที่ย่อยสลายได้ เป็นต้น
๕) ส่งเสริมการสร้างโรงหมักปุ๋ยอินทรีย์ในท้องถิ่น ท้องถิ่นมีระบบการจัดการ
		
สถ./TBIA
คพ./สส.
		
เพื่อใช้ในการจัดการขยะเศษอาหาร
ขยะ ณ ปลายทาง
		
และพลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ
ที่รองรับขยะเศษอาหาร
		
(compostable plastic) อย่างถูกวิธี
และพลาสติกที่สลายตัวได้
		
และลดผลกระทบด้านก๊าซเรือนกระจก
ทางชีวภาพ
๖) บังคับใช้กฎหมายห้ามทิ้งขยะในพื้นที่
การบังคับใช้กฎหมาย
		
สถ./กทม./ มท./ทส.
		
สาธารณะและแหล่งน้ำ� หรือนอกเหนือจาก
ห้ามทิ้งขยะ					
ทช./กปม.
		
ที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีโทษปรับชัดเจน
๓.๒ การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการนำ�
กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
ทส./อว./
คค./มท./
พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบ
นำ�พลาสติกกลับมา				
ประจำ�ของ
FTI-PPP/
พน./อก./
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ใช้ประโยชน์ด้วยระบบ				
หน่วยงาน
หน่วยงาน
กค./
				
เศรษฐกิจหมุนเวียน					
ภาคเอกชน
BOI
				
(Circular Economy)							
											
๑) การนำ�ขยะพลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบ
การนำ�ขยะพลาสติก
		
FTI-PPP
ทส./มท./
		
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
เป้าหมายเข้าสู่						
อก.
		
ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน							
		
และประชาชน
(Circular Economy)							
											
											
ผู้ผลิต/
ผู้จำ�หน่าย/
ผู้บริโภค/
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีไซเคิล/
ประชาชน
ผู้ผลิต/
ผู้จำ�หน่าย/
ผู้บริโภค/
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจรีไซเคิล/
ประชาชน

อปท.

อปท.

กลุ่ม
เป้าหมาย
อปท.
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
๒) การสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน
จำ�นวนพื้นที่นำ�ร่องที่มี
		
FTI-PPP/
อก./ทส./
				
การดำ�เนินงานโมเดล					
หน่วยงานเอกชน มท.
				
เศรษฐกิจหมุนเวียน
๓) ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ Upcycling ทั้งใน
ธุรกิจ Upcycling
		
FTI-PPP/
อก./ทส./
		
ระดับบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ						
หน่วยงาน
พณ.
		
ขนาดย่อม เช่น ทำ�เสื้อจากขยะขวด PET						
ภาคเอกชน
๔) การพัฒนาระบบรวบรวมขยะพลาสติกใน
ระบบรวบรวม
		
FTI-PPP/
ทส./พณ.
		
พื้นที่ของรัฐหรือเอกชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ขยะพลาสติก					
หน่วยงาน		
		
อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ 						
ภาคเอกชน/มท.		
		
รวมทั้งส่งเสริมระบบมัดจำ�และระบบเรียกคืน
		
ซากผลิตภัณฑ์ (Deposit Refund)
๕) โครงการถนนพลาสติกตัวอย่างในพื้นที่
ถนนพลาสติก
		
FTI-PPP/คค.
ทส.
		
ภาคเอกชนและขยายผลสู่การเป็นมาตรฐาน						
หน่วยงาน		
		
ถนนพลาสติกสำ�หรับประเทศไทย เพื่อนำ�						
ภาคเอกชน		
		
ไปเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
		
ในพื้นที่อื่นต่อไป
๖) โครงการทำ�ไม้เทียมหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการ ผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้าง
		
FTI-PPP/
อก./ทส.
		
ก่อสร้างจากขยะพลาสติกเพื่อส่งเสริม
จากขยะพลาสติก					
หน่วยงาน		
		
อุตสาหกรรมสีเขียว						
ภาคเอกชน
๗) การศึกษา ค้นคว้า และจัดหาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการจัดการ
		
อว.
ทส./
		
ในการจัดการใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก
ใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก						
หน่วยงาน
		
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโมเดลธุรกิจ							
ภาคเอกชน
		
ที่อย่างยั่งยืน		

สถาบันการศึกษา

ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ

กลุ่มพลาสติก
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีก

ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ

กลุ่ม
เป้าหมาย
อปท.
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ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
๘) การสร้างอุปสงค์เม็ดพลาสติกที่ผลิต
การสร้างอุปสงค์
		
กค./พณ./
อก./ทส.
		
มาจากการรีไซเคิลทางกล (Mechanical
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล					
FTI-PPP		
		
Recycle) หรือทางเคมี (Chemical
		
Recycle) หรือเม็ดพลาสติกที่ผลิตจาก
		
วัตถุดิบที่นำ�มาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้
๙) การให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่
การให้สิทธิประโยชน์
		
กค./BOI
อก./ทส.
		
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การลงทุนแก่							
		
เม็ดรีไซเคิลจากการรีไซเคิลทางกล
ผู้ประกอบการ
		
(Mechanical Recycle) หรือทางเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับการ
		
(Chemical Recycle) หรือเม็ดพลาสติกที่
ผลิตเม็ดรีไซเคิล
		
ผลิตจากวัตถุดิบที่นำ�มาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้
		
ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก ล้าง หลอม
		
และการบำ�บัดน้ำ�เสียในการผลิต
		
เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตให้มี
		
มาตรฐานสูง
๑๐) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริม
การให้สิทธิประโยชน์
		
กค./พณ.
อก./ทส.
		
ผู้ประกอบธุรกิจคัดแยกและจัดเตรียม
ทางภาษีเพื่อส่งเสริม							
		
วัตถุดิบรายย่อยให้มีมาตรฐานทั้งด้านการ
ผู้ประกอบธุรกิจคัดแยก
		
ปฏิบัติงานและด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มี
		
วัตถุดิบเพื่อการรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงตาม
		
มาตรฐานการค้าสากล โดยอาจมีการ
		
ยกเว้นภาษีในช่วงแรก
ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ

ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ

กลุ่ม
เป้าหมาย
ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ
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*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
๑๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการ
ระบบการจดทะเบียน
		
อก./มท.
พณ./ทส.
		
จดทะเบียนใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานรีไซเคิล ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน							
		
หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการคัดแยก
รีไซเคิล หรือใบอนุญาต
		
และธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวกับพลาสติกรีไซเคิล ประกอบธุรกิจการคัดแยก
		
ให้มีข้อกำ�หนดชัดเจน เป็นไปได้ และ
และธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวกับ
		
รวดเร็วยิ่งขึ้น
พลาสติกรีไซเคิล
๓.๓ การส่งเสริมให้มีการนำ�ขยะพลาสติกมาผลิต จำ�นวน อปท. ที่มีการ
งบประมาณ พพ./สถ./สผ. หน่วยงาน
		
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) นำ�ขยะพลาสติกมาผลิต				
ประจำ�ของ		
ภาคเอกชน/
				
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse 				
หน่วยงาน		
คพ.
				
Derived Fuel : RDF)				
๓.๔ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือ
จำ�นวนผู้ประกอบการ
งบประมาณ
คพ./สส./
มท./
		
ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือชุมชน หรือผู้บริหาร				
ประจำ�ของ
มท.
ส.อ.ท./
		
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลาสติกที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หน่วยงาน		
FTI-PPP
				
ที่ได้รับการยกย่องหรือเชิดชู							
๓.๕ การเสริมสร้างศักยภาพการดำ�เนินงานให้กับ จำ�นวนร้านรับซื้อของเก่า
งบประมาณ
มท./ทส.
ส.อ.ท./
		
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า
ที่มีการดำ�เนินงาน				
ประจำ�ของ		
FTI-PPP/
				
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
หน่วยงาน		
TIPMSE
๓.๖ การกำ�หนดมาตรการกำ�กับการนำ�เข้า
มาตรการกำ�กับการนำ�เข้า
งบประมาณ
กศก./กรอ./
มท.
		
เศษพลาสติกจากต่างประเทศ โดยการ
เศษพลาสติก				
ประจำ�ของ
พณ.		
		
กำ�หนดเงื่อนไขการนำ�เข้าเศษพลาสติก 					
หน่วยงาน			
		
ในปริมาณที่เหมาะสมและส่งเสริม								
		
การใช้เศษพลาสติกในประเทศร่วมด้วย

ผู้ประกอบการ/
ชุมชน/
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพรับซื้อ
ของเก่า
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจพลาสติก
รีไซเคิล

อปท.

กลุ่ม
เป้าหมาย
ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ
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*

*

*

*

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

*

*

*

*

*

๓.๗ การพัฒนากฎหมายเฉพาะเพื่อใช้ใน
กฎหมายเฉพาะเพื่อการ
งบประมาณ
สำ�นักงาน
มท./อว.
		
การบริหารการจัดการขยะพลาสติก
บริหารจัดการขยะพลาสติก				
ประจำ�ของ คณะกรรมการ		
								
หน่วยงาน
กฤษฎีกา/		
									
ทส./กอ.		
											
๑) การพัฒนากฎหมายใหม่ (โครงการ		
		
ทส.
อก./มท./
		
Quick win ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)							
อว.
											
											
											
๒) การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ				
		
ทส.
อก./มท./
		
ขยะพลาสติก ตามที่ได้มีการพัฒนา							
อว.
		
กฎหมายใหม่								
											
											
๓.๘ การกำ�หนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข					
งบประมาณ
ทช.
มท./
ประจำ�ของ		
กษ.
		
ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล					
								
หน่วยงาน			
											
											
๑) การจัดทำ�แผน/แนวทางการจัดการ
แผน/แนวทางการจัดการ
		
ทช./คพ.
TEI/กปม./
		
ขยะพลาสติกในทะเล
ขยะพลาสติกในทะเล						
อปท.
											
											
											

*

ลำ�ดับ
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ผู้ผลิต
ผู้จำ�หน่าย
ผู้บริโภค
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
ผู้ผลิต
ผู้จำ�หน่าย
ผู้บริโภค
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
ผู้ผลิต
ผู้จำ�หน่าย
ผู้บริโภค
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
ผู้ผลิต
ผู้จำ�หน่าย
ผู้บริโภค
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
ผู้ผลิต
ผู้จำ�หน่าย
ผู้บริโภค
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน

กลุ่ม
เป้าหมาย
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

ลำ�ดับ
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ/แผนงาน
ตัวชี้วัด		 เป้าหมาย (ปี)		
ที่			
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(ล้านบาท)
หลัก
สนับสนุน
๒) การลดปริมาณขยะ ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่ง
ปริมาณขยะในพื้นที่					
ทช.
อปท.
				
จังหวัดชายฝั่งเป้าหมาย
				
ลดลง
๓) การเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศสำ�คัญ
การเก็บขยะในพื้นที่ปะการัง
		
ทช./คพ.
อปท.
				
ชายหาด และป่าชายเลน				
				
ใน ๒๔ จังหวัดชายฝั่ง 				
				
จังหวัดละ ๒ พื้นที่ต่อปี
๔) การติดตั้งทุ่นกักขยะ
การติดตั้งทุ่นกักขยะ
		
ทช.
FTI-PPP/
				
บริเวณปากแม่น้ำ� ลำ�คลอง						
หน่วยงาน
				
ที่มีแนวเชื่อมต่อกับทะเล 						
ภาคเอกชน
				
จำ�นวน ๒๔ จังหวัด
๕) การศึกษาวิจัยด้านขยะทะเล
งานวิจัยด้านขยะทะเล
		
ทช.
อว./TEI
				
๕ เรื่อง ได้แก่							
				
๑) ขยะปากแม่น้ำ�				
				
๒) ผลกระทบขยะต่อ
					 ปะการัง
				
๓) ผลกระทบขยะต่อ
					 ชายหาด
				
๔) ผลกระทบขยะต่อ
					 สัตว์ทะเลหายาก
				
๕) ไมโครพลาสติก		
สถาบัน
การศึกษา

อปท.

อปท.

กลุ่ม
เป้าหมาย
อปท.
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กระทรวง
กรม/หน่วยงานท้องถิ่น
กระทรวง
กรม/หน่วยงานท้องถิ่น
กก. = กระทรวงการท่องเที่ยว กทท. = กรมการท่องเที่ยว
สธ. = กระทรวงสาธารณสุข อย. = สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		 และกีฬา
กค. = กระทรวงการคลัง
กศก. = กรมศุลกากร
อก. = กระทรวงอุตสาหกรรม กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม
			
สศค. = สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง				
กสอ. = กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
									
สศอ. = สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
									
สมอ. = สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กษ. = กระทรวงเกษตร
กปม. = กรมประมง
อว. = กระทรวงการอุดมศึกษา วช. = สำ�นักงานวิจัยแห่งชาติ
		 และสหกรณ์						 วิทยาศาสตร์ วิจัย
ศว. = ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ เศษวัสดุแห่งชาติ
								 และนวัตกรรม
สวทช. = สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทส. = กระทรวง
คพ. = กรมควบคุมมลพิษ
กทม. = กรุงเทพมหานคร
		 ทรัพยากรธรรมชาติ ทช. = กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คค. = กระทรวงคมนาคม
		 และสิ่งแวดล้อม
สผ. = สำ�นักงานนโยบายและ
พณ. = กระทรวงพาณิชย์
					 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ
			
สส. = กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม				
หน่วยงานภาคเอกชน
			
อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส.อ.ท. = สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
			
อบก. = องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
BOI = สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
			
อสส. = องค์การสวนสัตว์
นร. = สำ�นักนายกรัฐมนตรี กปส. = กรมประชาสัมพันธ์
FTI-PPP = กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
						
TBIA = สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
พน. = กระทรวงพลังงาน
พพ. = กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
TEI = สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
					 และอนุรักษ์พลังงาน
มท. = กระทรวงมหาดไทย สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
TIPMSE = สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม
			
อปท. = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ จัดทำ�โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) (แผนระดับ ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ ๒) และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (แผนระดับ ๓) ภายใต้ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นกรอบและทิศทางการดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีรายละเอียด ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
๒. เป้าหมาย

๒.๑ เป้าหมายที่ ๑ การลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
		 - เลิกใช้ภายในปี ๒๕๖๒ จำ�นวน ๓ ชนิด ได้แก่ ๑) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม (Cap Seal) ๒) ผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ผสมของสารอ็อกโซ่ (Oxo) และ ๓) ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbeads)
		 - เลิกใช้ภายในปี ๒๕๖๕ จำ�นวน ๔ ชนิด ได้แก่ ๑) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า ๓๖ ไมครอน
๒) กล่องโฟมบรรจุอาหาร ๓) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และ ๔) หลอดพลาสติก

พลาสติกผสมสารอ๊อกโซ่
(Oxo)

ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า ๓๖ ไมครอน

พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม
(Cap Seal)

กล่องโฟม
บรรจุอาหาร

ไมโครบีด
(Microbead)

หลอดพลาสติก

แก้วพลาสติก
(แบบใช้ครั้งเดียว)

๒.๒ เป้าหมายที่ ๒ การนำ�ขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ โดยจะมีการ
ศึกษาและกำ�หนดเป้าหมายของพลาสติกที่นำ�กลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ ๑ แสดงเป้าหมาย/ตัวชี้วัด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓
		

กรอบระยะเวลา
ข้อมูล
เร่งด่วน
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ปีฐาน
		
๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ ๒๕๗๑
													
๒๕๗๓
๑. การลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย
ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๑.๑ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำ�ดื่ม
๒,๖๐๐ ๘๐% ๑๐๐%
		 (Cap Seal) 		 (๒,๐๘๐) (๒,๖๐๐)
		 (ล้านชิ้น)
๑.๒ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสม
๑๐๐%
		 สารอ็อกโซ่ Oxo
๑.๓ Microbead จากพลาสติก
๑๐๐%
๑.๔ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา ๔๕,๐๐๐ ๒๕% ๕๐% ๗๕% ๑๐๐%
		 < ๓๖ ไมครอน			 (๑๑,๒๕๐) (๒๒,๕๐๐) (๓๓,๗๕๐) (๔๕,๐๐๐)
		 (ล้านใบ)
๑.๕ กล่องโฟมบรรจุอาหาร
๖,๗๕๘ ๒๕% ๕๐% ๗๕% ๑๐๐%
		 (ล้านชิ้น)			 (๑,๖๘๙.๕) (๓,๓๗๙) (๕,๐๖๘.๕) (๖,๗๕๘)
๑.๖ แก้วพลาสติก
๙,๗๕๐ ๒๕% ๕๐% ๗๕% ๑๐๐%
		 (แบบบางใช้ครั้งเดียว) 			 (๒,๔๓๗.๕) (๔,๘๗๕) (๗,๓๑๒.๕) (๙,๗๕๐)
		 (ล้านใบ)
๑.๗ หลอดพลาสติก
๒,๑๔๐ ๒๕% ๕๐% ๗๕% ๑๐๐%
		 (ล้านชิ้น)			
(๕๓๕) (๑,๐๔๐) (๑,๖๐๕) (๒,๑๔๐)
๒. การนำ�ขยะพลาสติกเป้าหมาย
๑.๗๗ ๒๒%
๒๕% ๓๐% ๔๐%
๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐%
กลับมาใช้ประโยชน์		 (๑.๗๗) (๐.๔๔) (๐.๕๓) (๐.๗๑) (๐.๘๙) (๑.๐๖) (๑.๒๔) (๑.๔๒) (๑.๖) (๑.๗๗)
หมายเหตุ ๑) กล่องโฟม หมายถึง กล่องโฟมสำ�หรับใช้บรรจุอาหาร
๒) หลอดพลาสติก (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ที่แจก ณ จุดขาย ยกเว้นการใช้กรณีมีความจำ�เป็นสำ�หรับ เด็ก คนชรา ผู้ป่วย
๓) มีการทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก ทุก ๑๘ เดือน
๔) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว)
๕) ขยะพลาสติกเป้าหมาย การนำ�ขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ถุงพลาสติก, ขวดพลาสติก, แก้ว/กล่อง/ถาดพลาสติก, ช้อนส้อมมีด
พลาสติก และหลอดพลาสติก
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พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์
จำ�นวน
สถานที่พิมพ์

๑
๒๕๖๔
๑,๐๐๐ เล่ม
บริษัท ฮีซ์ จำ�กัด
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us
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3R
Recycle

จัดทำโดย กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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