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▪ Road Map การจดัการขยะพลาสตกิ พ.ศ. 2561-2573



นโยบายการด าเนินงาน SCP

 ยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนปฏิรปูประเทศ ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 เป้าหมายท่ี 12 ของเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน SDGs
การสร้างแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน ภายในปี พ.ศ.2573 



12 th National Economic and Social Development Plan

National Reform Plan
Paris Agreement

Sustainable Development Goals
(2015-2030)

National Strategic Plan – 20 Years
Master Plan (2018 - 2037) 

20th Constitution 

ความเช่ือมโยงแผนระดบัประเทศและระหว่างประเทศ



17 Goals 169 targets



Monitoring Progress of SDGs

•

•

•

•



SDGs Index and Dashboard 2018 by SDSN

• ด ำเนินกำรไดดี้
• ท ำไดดี้ข้ึน

• ยงัไม่มีควำมกำ้วหนำ้เท่ำท่ีควร
• ลดต ่ำลง

• ไม่มีแนวโนม้จะบรรลุทนัเวลำ
• ตอ้งด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน

ท่ีมำ: รำยงำน “SDGs Index and Dashboard” โดย SDSN - Sustainable Development Solution Network 



แนวทางความกา้วหนา้การด าเนินงาน เพือ่บรรลเุป้าหมาย

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทยในเวทโีลก

▪ เพิม่อนัดบั Ranking การด าเนินงานขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย
ใหด้กีวา่ ประเทศมาเลเซยี ภายในปี 2563 และเป็นอนัดบั 1 ของอาซยีน ใหไ้ดภ้ายในปี 
2570 (ประเทศไทยอยู่ในล าดบัที ่59 จาก 156 ประเทศ ในปี 2561)

▪ ก าหนดแนวทางในการยกระดบัตวัชีว้ดัใหอ้ยู่ในระดบัดขีึน้อย่างเป็นรปูธรรม และด าเนินงาน
ใกลช้ดิกบัเครอืขา่ย SDSN - Sustainable Development Solution Network 

ทีม่า: ผลจากการประชมุคณะกรรมการพฒันาเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื คร ัง้ที ่1/2561 เมือ่ 16 กนัยายน 2561



Ministerial Declaration of the 2019 United Nations Environment Assembly 
“Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production”

UNEA4 in Nairobi, Kenya

advance sustainable consumption 

and production patterns, through 

circular economy and sustainable 

economic models

set ambitious national goals on the 

use of sustainable procurements to 

stimulate demand for 

environmentally sound products, 

processes and service

reducing waste generation, 

increasing the reuse of products and 

recycling of waste, respectively and 

work towards improving the 

environmental quality of our cities

significantly reducing single-use 

plastic products 

innovative solutions to 

environmental challenges by 

strengthening public-private-

academia partnerships for 

accelerating the uptake and 

upscaling of those solution 

disclosure of appropriate product 

information to consumers and 

promote the development of 

measures to increase transparency in 

product chains



สภาผูแ้ทนองักฤษไดล้งมตเิห็นชอบให ้ ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ หรอื Climate 
Change และดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยทีไ่ม่ตอ้งลงคะแนน และ
ถอืเป็นประเทศแรกของโลกทีป่ระกาศภาวะฉุกเฉินดา้น 
Climate Change

รฐัสภาของสาธารณะรฐัไอรแ์ลนดท์ัง้พรรครฐับาลและฝ่ายคา้นไดใ้ห ้

การรบัรองรายงานมาตรการดา้นสภาพภูมอิากาศ (Climate Action) 

และประกาศใหก้ารเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและวกิฤตดิา้นความ

หลากหลายทางชวีภาพเป็นภาวะฉุกเฉิน

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48126677


การส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม : SCP

SCP

สรา้งความ
ตระหนัก

ปรับเปลีย่น
พฤตกิรรม

เครือ่งมอืทาง
เศรษฐศาสตร์

พัฒนา
เทคโนโลยี

สรา้ง
เครอืขา่ย

จัดซือ้จัด
จา้ง

สงัคม
ออนไลน ์



ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ภาคเกษตรกรรมและอาหาร 

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร รวมการท่องเทีย่ว 

ภาคการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มของภาครฐั และฉลากสิง่แวดลอ้ม 

ภาคเมอืงและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ภาคการสรา้งความตระหนกัและการศกึษา

การขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย 

ภายใตแ้ผนขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื พ.ศ. 2561 – 2580



G -Green 

กลุ่มเป้าหมาย
-วสิาหกจิชมุชน
-OTOP
-SMEs

กลุ่มเป้าหมาย
พืน้ทีอุ่ทยาน
แหง่ชาตทิีไ่ด้
ประกาศจดัตัง้

กลุ่มเป้าหมาย
รา้นอาหาร

ทีจ่ดทะเบยีนกบั
กระทรวง
สาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย
โรงแรมทีม่ใีบ
อนุญาต

ประกอบธุรกจิ
โรงแรม 

G Production

G Hotel

G Restaurant

G Park G Card

กลุ่มเป้าหมาย
อาคาร

ส านกังาน
ภาครฐัและ
เอกชน

การผลิต การบริการ

G Office

การบริโภค



ปี 2550

Green Production

ปี 2556 - 2561

Green Office

Green Hotel

Green National 

Parks

Green Card 

Application

ปี 2562

Green Restaurant 

ความเป็นมา

สรา้งการมสี่วนรว่ม ในการดแูล รกัษา

สิง่แวดลอ้ม ในกลุ่มผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิาร และ

ผูบ้รโิภค มุ่งเนน้การใชท้รพัยากรและพลงังาน

อย่างคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ การจดัการ

สภาพแวดลอ้ม การลดและคดัแยกขยะดว้ย

หลกั 3Rs การจดัการน ้าเสยี การจดัซือ้จดัจา้ง

สเีขยีว การมสี่วนรว่มของชมุชนทอ้งถิน่ และ

การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม

รูปแบบการด าเนินงาน

• พฒันาเกณฑ ์G Green

• รบัสมคัรกลุ่มเป้าหมายเขา้

รว่มโครงการ

• ชีแ้จงเกณฑ ์อบรมใหค้วามรู ้

และใหค้ าแนะน า

• การประเมนิตามเกณฑ ์G 

Green โดยคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิ

• ใหค้ ารบัรอง และมอบ โล่ G

ระดบั ทอง เงนิ ทองแดง

ทศิทางการด าเนินงาน

➢ สรา้ง supply chain จาก

ผูผ้ลติ ถงึผูบ้รโิภคทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม

➢ เป็นตวัชีว้ดัของการ

ประเมนิเมอืงสิง่แวดลอ้ม

ยัง่ยนื และ LPA

➢ กลุ่มเป้าหมายประเมนิ

ตนเอง Self–Evaluation 

(online)

➢ น าหลกัการของ Circular 

Economy มาปรบัใชใ้น

การประเมนิอย่างครบวงจร



ท าความดดีว้ยหวัใจ ลดรบั ลดให ้ลดใชถ้งุพลาสตกิ

▪ กจิกรรม “ท าความดดีว้ยหวัใจ ลดรบั ลดให ้ลดใช ้
ถงุพลาสตกิ” ทีด่ าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะ
พลาสตกิและรณรงคอ์ยา่งตอ่เน่ือง โดยหลกีเลีย่ง
การใชโ้ฟมในการจบัจา่ยสนิคา้ในตลาดสด 
หา้งสรรพสนิคา้และรา้นสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ 
ลา่สดุสามารถลดปรมิาณการใชถ้งุพลาสตกิหหูิว้ใน
ตลาดสด และในหา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซือ้ได ้
ประมาณ 933 ลา้นใบ หรอืประมาณ 2,686 ตนั



Road Map การจดัการขยะพลาสตกิ พ.ศ. 2561-2573

▪ คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ไดเ้ห็นชอบรา่ง Road Map การ
จดัการขยะพลาสตกิ พ.ศ.2561-2573 ดา้นการจดัการ
ขยะพลาสตกิแบบบรูณาการของหน่วยงาน คอืลดและ
เลกิใชพ้ลาสตกิ โดยใชว้สัดทุดแทนทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

▪ ปี 2562 จะเลกิใชพ้ลาสตกิจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก ่
พลาสตกิหุม้ฝาขวดน า้ดืม่ พลาสตกิผสมสารออ๊กโซ ่
และพลาสตกิผสมสารไมโครบที

▪ ปี 2565 จะเลกิใชอ้กี 4 ชนิด ไดแ้ก ่พลาสตกิหหูิว้ทีม่ี
ความหนานอ้ยกวา่ 36 ไมครอน กลอ่งโฟมบรรจอุาหาร 
หลอดพลาสตกิ ยกเวน้กรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้
ส าหรบัเด็ก คนชรา และผูป่้วย และแกว้พลาสตกิแบบบาง 
ประเภทใชค้ร ัง้เดยีว

▪ ปี 2570 น าขยะพลาสตกิกลบัมาใชป้ระโยชน ์100%



“ความไม่มกัง่าย ก็เป็นคณุธรรมอย่างหน่ึง ทีเ่ราตอ้งระวงั

แลว้ก็ควบคมุตวัเองไวอ้ยู่เสมอ คดิวา่ทุกคนทีเ่รยีนอยู่ก็ควร

จะใหซ้มึไปในตวัเอง ไม่ตอ้งใหใ้ครมาสัง่มาสอน ก็คดิวา่ถา้

ท าไดโ้ลกนีน่้าจะดขีึน้”

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ ไดม้พีระราชด ารสัแกผู่เ้ฝ้า

ทูลละอองพระบาท ในการประชมุสมัมนาครใูหญ ่โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่26 เม.ย. เวลา 10.08 น. 




