การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภูมิภาค
แนวทางการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา
และแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก
๑. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลได มี น โยบายให ห น ว ยงานที่ เกี่ย วข องรว มมือ กัน ในการแกไ ขป ญ หาขยะพลาสติก ภายใต
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรวมหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู ป ระกอบการเมื่ อ วั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๒ ในการงดให ถุ ง พลาสติ ก ในศู น ย ก ารค า ห า งสรรพสิ น ค า
ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง
กลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติก ในศูนยการคา หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ซึ่งไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจและรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผูวาราชการจังหวัด ในการดําเนินมาตรการงดใหถุงพลาสติกในหางอื่น ๆ รวมทั้งรานขายของชําและตลาดสด
ในพื้นที่ในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการใน ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ และภาคใต เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการยก (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการขยะพลาสติก โดย
กําหนดเปาหมายใหถุงพลาสติกหูหิ้วหมดไปจากทองตลาด ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
กรมควบคุมมลพิษ จึงไดกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภูมิภาค แนวทางการงดใชถุงพลาสติกใน
ตลาดสดและรานขายของชํา และแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก เพื่อรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ หนวยงานระดับ
กระทรวง กรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การขยะพลาสติ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคประชาสั ง คม
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน เจาของตลาดสด รานขายของชํา และประชาชน
เพื่อให ไดขอมู ลจากการรับ ฟงความเห็น ของผู เกี่ยวข องอยางรอบดานและเปน ระบบ และนํ ามาวิเ คราะห
สรุปผลขอคิดเห็นนําไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติกตอไป และ
จัดทําวีดีทัศน Roadmap การบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อใชในการเผยแพรขอมูลและแนวทางการ
จัดการขยะพลาสติกตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ใหกับผูเขารวมประชุม
ผูเกี่ยวของ และประชาชนที่สนใจ
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อชี้แจงทําความเขาใจใหทุกหนวยงานไดรับทราบแนวทางการดําเนินงานและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามมาตรการการงดใหถุงพลาสติกในศูนยการคา หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ
๒.๒ เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และกําหนดแนวทางการงดใชถุงพลาสติกในกลุมผูประกอบการ
ตลาดสด และรานขายของชํา
๒.๓ เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนตอแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการ
ขยะพลาสติก

-๒๒.๔ เพื่อนําขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็น มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการออกกฎหมาย
จัดการขยะพลาสติก
๓. วัน เวลา และสถานที่
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม ออรคิด จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน จังหวัดขอนแกน
๔. กลุมเปาหมาย
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๙๕๐ คน (๔ ภูมิภาค) ดังนี้
๔.๑ หนวยงานภาครัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะ
พลาสติก อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบ ริโ ภค กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรุงเทพมหานคร องคกรบริห ารสว น
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
๔.๒ ภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการผลิต/การใช/การบริโภคผลิตภัณฑและขยะพลาสติก
อาทิ ศูนยการคา หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ ตลาดสด และรานขายของชํา
๔.๓ ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารจัดการพลาสติก ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดาน
เศรษฐศาสตร
๔.๔ ภาคเอกชน/เครือขายภาคประชาชนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะพลาสติก อาทิ สมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมคาปลีกไทย สมาคมตลาดสดไทย หอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย หอการคาจังหวัด
๔.๕ คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะพลาสติก
ครั้ ง ที่ ๑ หน ว ยงานในกรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม กาญจนบุ รี ราชบุ รี เพชรบุ รี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สมุทรปราการ ตราด อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม
สิงหบุรี อางทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระแกว ลพบุรี สระบุรี นครนายก นครสวรรค และ
ปราจีนบุรี จํานวน ๕๐๐ คน
ครั้งที่ ๒ หนวยงานในจังหวัดเชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน พะเยา ลําปาง แพร นาน ตาก
อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ กําแพงเพชร และพิจิตร จํานวน ๑๕๐ คน
ครั้งที่ ๓ หนวยงานในจังหวัดชุมพร พัทลุง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต
พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส จํานวน ๑๕๐ คน
ครั้งที่ ๔ หนวยงานในจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลําภู
มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ จํานวน ๑๕๐ คน

-๓๕. วิธีดําเนินงาน
๕.๑ การชี้แจงนโยบายการจัดการขยะพลาสติก กลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติก
๕.๒ การรับ ฟงความคิ ดเห็น และขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ย วของ
รวมทั้งภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา และแนวทาง
ในการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก
๕.๓ การจัดบูธนิทรรศการ เรื่องนโยบายการบริการจัดการขยะพลาสติกและแนวทางการลด เลิกใช
ถุงพลาสติก บริเวณหนาหองประชุมในโรงแรมทั้ง ๔ ภูมิภาค
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายในการบริหารจัดการขยะพลาสติก
๗. ผูรับผิดชอบ
กรมควบคุมมลพิษ
๘. งบประมาณดําเนินโครงการ
งบประมาณประจําป ๒๕๖๒ พลางกอน งบรายจายอื่น แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย กิจกรรม : เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย คาใชจายในการ
ปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สวนลดและใชประโยชนของเสีย

-๔กําหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา
และแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ ๔
วันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน จังหวัดขอนแกน
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน /เยี่ยมชมนิทรรศการ
๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. พิธีเปด
• ชมวีดิทัศนเรื่อง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ (๔.๑๕ นาที)
พิธีเปดการประชุม
• นายประลอง ดํารงคไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กลาวเปดและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก
• นางสาวพรพิมล เจริญสง ผูอํานวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กลาวรายงาน
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระดมความคิดเห็น แนวทางการงดใชถุงพลาสติกในตลาดและรานขายของชํา โดย
• นางสาวเพชรดา ออชัยภูมิ ผูอํานวยการกลุมรณรงค กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
• ผูแทนเทศบาลนครขอนแกน
• ผูแทนตลาดสดเทศบาล เทศบาลนครขอนแกน
• ผูจัดการตลาดบางลําพู จังหวัดขอนแกน
ดําเนินรายการ โดย
นางสาววานิช สาวาโย ผูอํานวยการสวนลดและใชประโยชนของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ระดมความคิดเห็น แนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก
• กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการพลาสติกของไทยและตางประเทศ
โดย ผศ. ดร. ธัญลักษณ ราษฎรภักดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
• เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรกับการจัดการพลาสติก
โดย ผศ.ดร. จักรพันธ สุขสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
• กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง เพื่อสรางสังคม
การบริโภคอยางยั่งยืน
โดย นาวาเอก มนตรี ชูนามชัย ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสิ่งแวดลอม
• อุตสาหกรรมพลาสติกกับกฎหมายจัดการขยะพลาสติก
โดย นายพีรพัฒน ติยะบุญชัย ผูชวยรองนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
ดําเนินรายการ โดย นายเชาวลิต แจงอักษร นิติกรชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น. ระดมความคิดเห็น พรอมทั้งเปดเวทีในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ แนวทางการจัดทํา
กฎหมายจัดการขยะพลาสติก (ตอ)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และการดําเนินงานขั้นตอนตอไป
โดย ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ

