


ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

ข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์ 
การงดให้บริการถุงพลาสติกหูห้ิว 1 มกราคม 2563 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชน เตรียมตัวให้พร้อม รับวัน  

ดีเดย์ 1 มกราคม 2563 “Everyday Say No To Plastic Bags” ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซื้อทั่วประเทศ มากกว่า 70 บริษัท พร้อมใจกันยกเลิกแจกถุงพลาสติกหูหิ้วให้ลูกค้า เชิญชวนให้ใช้ถุงผ้า 
กระเป๋าสะพาย หรือเป้ แทนถุงพลาสติกหูห้ิว อีกทั้งเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วใช้ซ้้าได้หลายๆ ครั้ง เช่น 
ตะกร้า ปิ่นโต กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  

อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่า มลพิษขยะพลาสติก ณ เวลานี้ได้กลายเป็นวิกฤติส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นประเด็นส าคัญระดับโลกที่นานาชาติให้ความส าคัญและถูกหยิบยกขึ้นมาหารือเพ่ือร่วมกันหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  

ข้อมูลจากสถาบันพลาสติก พบว่า ในปี 2559 มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทย จ านวน 
45,000 ล้านใบ/ปี ในจ านวนนี้กระจายไปสู่ผู้ใช้ 3 กลุ่มหลัก คือ 

1. ตลาดสดเทศบาล และเอกชน/แผงลอย/อ่ืน ๆ จ านวนร้อยละ 40 หรือประมาณ 18,000 ล้านใบ  
2. ร้านขายของช้า ประมาณ 400,000 แห่ง จ านวนร้อยละ 30 หรือ ประมาณ 13,500 ล้านใบ  
3. ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ประมาณ 16,330 แห่ง จ านวนร้อยละ 30 หรือ ประมาณ 

13,500 ล้านใบ 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบ  
โรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 - 2573 ที่มีเป้าหมาย คือ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ
วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้ างสรรพสินค้า 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นนโยบายความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic)  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อให้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงการลดและงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 
จ้านวนมากกว่า 70 บริษัทงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้
สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับประชาชนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนได้ร่วมกันสร้างการรับรู้ และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และ
เตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภค มีแนวโน้มตื่นตัวมากขึ้น บางส่วนเริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกกันมากขึ้น 

ส าหรับการเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้บริโภคนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมในการจับจ่ายแบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งมีหลากหลายวิธีในการจับจ่ายแบบไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งการลดใช้
ถุงพลาสติกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในทุกๆ โอกาสที่เป็นไปได้ อย่างเช่นการซื้อของน้อยชิ้น
และสามารถถือกลับได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ถุงพลาสติก หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า กระเป๋าสะพาย หรือเป้ 
แทนการใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วใช้ซ้ าได้หลายๆ ครั้ง เช่น ตะกร้า ปิ่นโต กล่อง
ข้าว หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ก็สามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ได้อีกทางหนึ่ง 
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ส่วนผู้ประกอบการหรือผู้ค้าเองนั้น มีความตื่นตัวและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาซื้อ
สินค้าทราบถึงการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่จะดีเดย์ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 รวมทั้งสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพ่ิมแต้ม การให้ส่วนลดต่างๆ ตลอดจนการสร้างทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้ เช่น การหาวัสดุทดแทนพลาสติก การเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษ 
หรือการจ าหน่ายถุงผ้า เป็นต้น 

การจัดการปัญหาขยะพลาสติก เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกได้
อย่างยั่งยืน ด้วยการลดพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกที่เกินจ าเป็น และการทิ้งขยะถุงพลาสติกไม่ถูกที่ ทั้งนี้ เพียงแค่
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เพียงคนละ 1 ใบต่อวัน ก็สามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะถุงพลาสติกได้เป็นจ านวนหลายล้านใบต่อวันแล้ว อีกท้ังใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนทิ้ง และทิ้งในภาชนะ
ที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบ ย่อมท าให้ปัญหาขยะถุงพลาสติกบรรเทาลงได้ ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนสร้างวินัยให้กับ
ตนเองเพ่ือช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักคิดสักนิดว่า หากคุณจะซื้อของ คุณจะให้ใส่ถุง
หรือไม่ คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของแล้วหรือยัง ถ้าพวกเราทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยน ก็จะ
พบวิธีการมากมายในการช่วยกันลดถุงพลาสติก ง่ายๆ เพียงใช้ถุงผ้าให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน แค่นี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยดูแลโลกของเราแล้ว 
 
เพิ่มเติม...แนวทางการด้าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วางแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะ
พลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 โดยตั้งเป้าหมายให้ขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิล สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้ 100% ภายในปี 2570 
  ขณะที่ภายในปี  2565 ตั้ง เป้าเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด  แล้วใช้วัสดุทดแทนที่ เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้ว
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และหลอดพลาสติก 

และที่เร่งด าเนินการโดยเร็วที่สุดภายในปี 2562 คือการเลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด คือ พลาสติกหุ้มฝา
ขวดน้ า หรือที่เรียกกันว่า Capseal รวมถึง พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ หรือถุงพลาสติกที่ผสมสารที่ท าให้เกิดการแตกตัว
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้ และพลาสติกไมโครบีด หรืออนุภาคพลาสติกขนาดเล็กที่มักผสมอยู่ในเครื่องส าอาง โดยเฉพาะโฟมล้าง
หน้า 

Roadmap การจัดการขยะพลาสติกนี้ จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องน าไปก าจัดได้ประมาณ 
780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 3 ,900 ล้านบาท/ปี ประหยัดพ้ืนที่รองรับและ
ก าจัด รวมทัง้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ซึ่ ง  Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.  2561 – 2573 ดังกล่าว  เป็นนโยบาย  
เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ ดังนั้น การ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน   
 

********************* 
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บริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนรมณ์ 

ในการเริ่มงดให้บริการถุงพลาสติก ในวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

 
1.  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) (เซเว่น) 
2.  บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด 
3.  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด 
4.  บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มำร์เก็ต จ ำกัด 
5.  บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 
6.  บริษัท เอก–ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด (โลตัส) 
7.  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ำกัด 
8.  บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (มหำชน) 
9.  บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด (ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค) 
10.  บริษัท ซีโอแอล จ ำกัด (มหำชน) 
11.  บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จ ำกัด 
12.  บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มำร์ท จ ำกัด 
13.  บริษัท เซ็นทรัลแอนด์มัตสึโมโตะคิโยชิ จ ำกัด 
14.  บริษัท สห ลอว์สัน จ ำกัด  (LAWSON 108) 
15.  บริษัท 108 SHOP 
16.  บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊ำท์เลท จ ำกัด (มหำชน) 
17.  บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ ำกัด (Maxvalu) 
18.  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
19.  บริษัท อิมพีเรียล พลำซ่ำ จ ำกัด 
20.  บริษัท อิมพีเรียลดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ จ ำกัด 
21.  บริษัท สยำม ทำคำชิมำย่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
22.  บริษัท เอกภำพซุปเปอร์ซัพพลำย จ ำกัด 
23.  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอกภำพอินเตอร์ อิเลคตริค 
24.  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จ ำกัด 
25.  บริษัท ดองกิ โฮเต้ จ ำกัด 
26.  สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย 
27.  บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 
28.  บริษัท ซี อำร์ ซี สปอร์ต จ ำกัด 
29.  บริษัท เซ็นทรัลมำร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จ ำกัด 
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30.  บริษัท บีทูเอส จ ำกัด 
31.  บริษัท เพำเวอร์บำย จ ำกัด 
32.  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
33.  บริษัท บำงจำก รีเทล จ ำกัด 
34.  ห้ำงไชยแสง ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ 
35.  ห้ำงไชยแสง ซูเปอร์สโตร 
36.  บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซำท์เทิร์น จ ำกัด (มหำชน) 
37.  บริษัท แจ่มฟ้ำเซฟมำร์ท จ ำกัด 
38.  ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป จ ำกัด 
39.  บริษัท ซี. เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด 
40.  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ำกัด 
41.  บริษัท ทีเอ็มเค กำญจนบุรี เทรดดิ้ง จ ำกัด 
42.  บริษัท ธนพิริยะ จ ำกัด (มหำชน) 
43.  บริษัท บู๊ท รีเทล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
44.  บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (Jiffy) 
45.  บริษัท มำเธอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 
46.  บริษัท วรรณกิจเจริญ (2000) จ ำกัด 
47.  บริษัท วัชรำวรรณ (2008) จ ำกัด 
48.  บริษัท ออฟฟิศเมท จ ำกัด (มหำชน) 
49.  บริษัท เอกวรนันท์ จ ำกัด 
50.  บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
51.  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
52.  บริษัท วิลล่ำ มำร์เก็ท เจ พี จ ำกัด 
53.  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ำกัด (มหำชน) 
54.  บริษัท สยำม สเปเชียลลิตี้ จ ำกัด 
55.  บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
56.  บริษัท คลังพลำซ่ำ จอมสุรำงค์ จ ำกัด 
57.  บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้ำ จ ำกัด 


