
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภูมิภาค  

แนวทางการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา  

และแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไดมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมมือกันในการแกไขปญหาขยะพลาสติกภายใต 

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรวมหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ผูประกอบการเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ในการงดใหถุงพลาสติกในศูนยการคา หางสรรพสินคา 

ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เรื่อง 

กลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติก ในศูนยการคา หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือ 

ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ซ่ึงไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่ ง แวดล อม  จั ดประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก าร เ พ่ือชี้ แจง ทํ าความ เข า ใจและรั บฟ งความ คิด เห็ นจาก 

ผูวาราชการจังหวัด ในการดําเนินมาตรการงดใหถุงพลาสติกในหางอ่ืน ๆ รวมท้ังรานขายของชําและตลาดสด

ในพ้ืนท่ีในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการใน ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เฉียง

เหนือ และภาคใต เพ่ือนําไปเปนขอมูลประกอบการยก (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการขยะพลาสติก โดย

กําหนดเปาหมายใหถุงพลาสติกหูหิ้วหมดไปจากทองตลาด ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

กรมควบคุมมลพิษ จึงไดกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภูมิภาค แนวทางการงดใชถุงพลาสติกใน

ตลาดสดและรานขายของชํา และแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ หนวยงานระดับ

กระทรวง กรมท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะพลาสติก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน เจาของตลาดสด รานขายของชํา และประชาชน 

เพ่ือใหไดขอมูลจากการรับฟงความเห็นของผูเก่ียวของอยางรอบดานและเปนระบบ และนํามาวิเคราะห 

สรุปผลขอคิดเห็นนําไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติกตอไป และ

จัดทําวีดีทัศน Roadmap การบริหารจัดการขยะพลาสติก เพ่ือใชในการเผยแพรขอมูลและแนวทางการ

จัดการขยะพลาสติกตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ใหกับผูเขารวมประชุม 

ผูเก่ียวของ และประชาชนท่ีสนใจ 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจใหทุกหนวยงานไดรับทราบแนวทางการดําเนินงานและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามมาตรการการงดใหถุงพลาสติกในศูนยการคา หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือ  

 ๒.๒ เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ และกําหนดแนวทางการงดใชถุงพลาสติกในกลุมผูประกอบการ 

ตลาดสด และรานขายของชํา 

 ๒.๓ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนตอแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการ

ขยะพลาสติก 
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 ๒.๔ เพ่ือนําขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็น มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการออกกฎหมาย

จัดการขยะพลาสติก 

๓. วัน เวลา และสถานท่ี 

 ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร 

 ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม ออรคิด จังหวัดเชียงใหม 

 ครั้งท่ี ๓ ในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 ครั้งท่ี ๔ ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

๔. กลุมเปาหมาย  

 ผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  จํานวน ๙๕๐ คน (๔ ภูมิภาค) ดังนี้ 

 ๔.๑ หนวยงานภาครัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะ

พลาสติก อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร องคกรบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

 ๔.๒ ภาคเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับการผลิต/การใช/การบริโภคผลิตภัณฑและขยะพลาสติก 

อาทิ ศูนยการคา หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซ้ือ ตลาดสด และรานขายของชํา 

 ๔.๓ ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารจัดการพลาสติก ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย ดาน

เศรษฐศาสตร 

 ๔.๔ ภาคเอกชน/เครือขายภาคประชาชนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะพลาสติก อาทิ สมาคม

อุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมคาปลีกไทย สมาคมตลาดสดไทย หอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศ

ไทย หอการคาจังหวัด 

 ๔.๕ คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะพลาสติก 

 ครั้งท่ี ๑  หนวยงานในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

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 

 ครั้งท่ี ๒ หนวยงานในจังหวัดเชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน พะเยา ลําปาง แพร นาน ตาก 

อุตรดิตถ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ กําแพงเพชร และพิจิตร จํานวน ๑๕๐ คน  

 ครั้งท่ี ๓ หนวยงานในจังหวัดชุมพร พัทลุง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต 

พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส จํานวน ๑๕๐ คน 

 ครั้งท่ี ๔ หนวยงานในจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลําภู 

มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ จํานวน ๑๕๐ คน 
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๕. วิธีดําเนินงาน 

 ๕.๑ การชี้แจงนโยบายการจัดการขยะพลาสติก กลไกการขับเคลื่อนการงดใหถุงพลาสติก  

 ๕.๒ การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา และแนวทาง 

ในการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก 

 ๕.๓ การจัดบูธนิทรรศการ เรื่องนโยบายการบริการจัดการขยะพลาสติกและแนวทางการลด เลิกใช

ถุงพลาสติก บริเวณหนาหองประชุมในโรงแรมท้ัง ๔ ภูมิภาค 

๖. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา 

เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายในการบริหารจัดการขยะพลาสติก  

๗. ผูรับผิดชอบ 

 กรมควบคุมมลพิษ 

๘. งบประมาณดําเนินโครงการ 

 งบประมาณประจําป ๒๕๖๒ พลางกอน งบรายจายอ่ืน แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย กิจกรรม : เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย คาใชจายในการ

ปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สวนลดและใชประโยชนของเสีย  
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กําหนดการ  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใชถุงพลาสติกในตลาดสดและรานขายของชํา  

และแนวทางการจัดทํากฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งท่ี ๔ 
วันจันทรท่ี 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 

• กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลาสติกของไทยและตางประเทศ 
โดย ผศ. ดร. ธัญลักษณ ราษฎรภักดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

• เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรกับการจัดการพลาสติก  
โดย ผศ.ดร. จักรพันธ สุขสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• กฎหมาย/กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิง เพ่ือสรางสังคม
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 พรอมท้ังเปดเวทีในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ แนวทางการจัดทํา

กฎหมายจัดการขยะพลาสติก (ตอ) 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และการดําเนินงานข้ันตอนตอไป 

 โดย ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ 
 


