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ขยะพลาสติิกในปััจจุุบััน

สถานการณ์์

“ขยะพลาสติิก” เป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักที่่�ทำให้้เกิิดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย
ทำให้้ประเทศไทยถููกจััดลำดัับเป็็นประเทศต้้น ๆ ที่่�สร้้างขยะพลาสติิกต่่อประชากรมากสุุดในโลก
โดย 1 ใน 3 ของขยะพลาสติิกดัังกล่่าวถููกกำจััดโดยวิิธีกี ารที่่ไ� ม่่ถูกู ต้้อง เกิิดการหลุุดรอดออกสู่่�สิ่่ง� แวดล้้อม
และแตกสลายตััวกลายเป็็นไมโครพลาสติิก (Micro-Plastics) ตกค้้างสะสมทั้้�งในทะเล แหล่่งน้้ำต่่าง ๆ
และตะกอนดิิน และเนื่่�องจากไมโครพลาสติิกมีีขนาดอนุุภาคที่่�เล็็กมาก จึึงสามารถแพร่่กระจายออก
สู่่�สิ่่�งแวดล้้อมได้้ง่่ายขึ้้�นทำให้้สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยในทะเลกลืืนกิินไมโครพลาสติิกเข้้าไปเกิิดการสะสม
ในห่่วงโซ่่อาหาร (Food Chain) ซึ่่ง� จะส่่งผลเสีียต่่อระบบนิิเวศทางทะเลโดยรวมและปนเปื้้อ� นเข้้าสู่่�ร่า่ งกาย
มนุุษย์์ หากไม่่มีีระบบจััดการขยะที่่�เพีียงพอและไม่่มีีประสิิทธิิภาพ มีีการคาดการณ์์ได้้ว่่าทั่่�วโลก
ภายในอีีก 20 ปีีข้้างหน้้านี้้� จะส่่งผลทำให้้มีีขยะหลุุดรอดออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมมากถึึง 700 ล้้านตััน
โดยวิิธีีการแก้้ไขปััญหาที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ การลดขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง ซึ่่�งทุุกภาคส่่วนต้้องร่่วมบููรณาการ
ความร่่วมมืือกัันในการลดการใช้้งานพลาสติิกที่่ไ� ม่่จำเป็็น โดยเฉพาะการลด ละ เลิิก การใช้้พลาสติิกแบบ
ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง (Single-Used Plastic) และการนำหลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
มาปรัับใช้้ในการจััดการขยะพลาสติิกอย่่างเป็็นระบบ ตั้้ง� แต่่ภาคการผลิิต การบริิโภค ไปจนถึงึ การจััดการ
ของเสีียด้้วยกระบวนการใช้้ซ้้ำ (Reuse) การหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) และการผลิิตใหม่่
(Re-Material) ซึ่่�งในอนาคตหากประเทศไทยสามารถบููรณาการการพััฒนาระบบจััดการพลาสติิกและ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเข้้าด้้วยกัันอย่่างเป็็นระบบ ก็็จะทำให้้การพััฒนาเศรษฐกิิจไทยเป็็นเศรษฐกิิจสีีเขีียวที่่�
สมบูู ร ณ์์ ที่่� ส ามารถสร้้ า งมูู ลค่่ า เพิ่่� ม ควบคู่่�กัั บ การใช้้ ทรัั พ ยากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า และรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ไว้้ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ในปีี 2564 ประเทศไทยสามารถปรัับลดอัันดัับประเทศที่่�มีีขยะพลาสติิกในทะเลสููงสุุดในโลกจาก
อัันดัับที่่� 6 กลายมาเป็็นอัันดัับที่่� 10 ได้้สำเร็็จ โดยลดปริิมาณการใช้้ถุุงพลาสติิกได้้กว่่าจำนวน 25,284
ล้้านใบ หรืือ 228,820 ตััน นัับได้้ว่่าเป็็นความสำเร็็จจากความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนในการดำเนิินงาน
ผ่่านมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดการแก้้ปััญหาขยะพลาสติิกในทะเลอย่่างจริิงจััง
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ความเป็็นมา
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PPP Plastics ริิเริ่่�มก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2561 นำโดย องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) ได้้ร่ว่ มกัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิก สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
พร้้อมทั้้�ง ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนเรื่่�องการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ทั้้�ง
หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม องค์์กรระหว่่างประเทศ และสถาบัันการศึึกษา
ที่่�เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญในการระดมความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนเพื่่�อหาแนวทางในการแก้้ปััญหาขยะ
พลาสติิกในประเทศไทยอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งในปีี 2564 PPP Plastics ได้้ดำเนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนก้้าวเข้้าสู่่�ปีีที่่� 4
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เป้้าหมายหลััก
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PPP Plastics มีีเป้้าหมายหลััก สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อน Roadmap การจััดการขยะพลาสติิก
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�จะลดปริิมาณขยะพลาสติิกในทะเลไทยไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 50 ภายในปีี 2570
ตามเป้้าหมาย 2 เป้้าหมาย คืือ
เป้้าหมายที่่� 1 การลดและเลิิกใช้้พลาสติิกเป้้าหมาย
		
ด้้วยการใช้้วััสดุุทดแทนที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
เป้้าหมายที่่� 2 การนำขยะพลาสติิกเป้้าหมายกลัับมาใช้้ประโยชน์์ ร้้อยละ 100
		
ภายในปีี พ.ศ. 2570
นอกจากนี้้� PPP Plastics ยัังสนัับสนุุนการดำเนิินงานตามวาระแห่่งชาติิ BCG Model
โดยเฉพาะในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)

ประธาน

PPP Plastics

ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
ผู้้�อำนวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
และ เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
หมายเหตุุ : ประธาน PPP Plastics มีีวาระ 2 ปีี
โ ด ย จ ะ ส ลัั บ ห มุุ น เวีี ย น ร ะ ห ว่่ า ง ผู้้� แ ท น จ า ก
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิก สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย และผู้้�แทนจากองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

โครงสร้างการบริหารงาน PPP Plastics
ทีมเลขานุการ
(Secretariat)

คณะกรรมการกำ�กับ
(Steering Committee)

	สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
(เลขานุุการฯ)
	สถาบัันพลาสติิก
(ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ)

คณะอนุกรรมการ
(Sub-committee)

คณะทำ�งาน (6 เสา)
(Taskforce)

องค์์กรธุุรกิิจเพื่่� อการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน/
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิก สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย/สถาบัันพลาสติิก
	สมาชิิกผู้้�ร่่วมลงทุุน (Investing Partner)

องค์์กรธุุรกิิจเพื่่� อการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน/
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิก สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย/สถาบัันพลาสติิก
	สมาชิิกผู้้�ร่่วมลงทุุน
(Investing Partner)
	สมาชิิกผู้้�ร่่วมสนัับสนุุนรายกลาง
(Gold Contributing Partner)
	สมาชิิกผู้้�ร่่วมสนัับสนุุนรายย่่อย
(Silver Contributing Partner)
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โครงสร้้างการบริิหารงาน
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โครงสร้้าง PPP Plastics ประกอบด้้วย
•
•
•
•
•

คณะกรรมการกำกัับ (Steering Committee)
คณะอนุุกรรมการ (Sub-committee)
คณะทำงาน (Taskforce)
เลขานุุการ (Secretariat)
องค์์กรพัันธมิิตร (Collaborative Partner)

เลขานุุการ PPP Plastics
• สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย หรืือ สถาบัันพลาสติิก
หมายเหตุุ : เลขานุุการ PPP Plastics มีีวาระ 2 ปีี ตามวาระของประธาน PPP Plastics โดยจะสลัับหมุุนเวีียนระหว่่าง
สถาบัันพลาสติิกและสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย หากองค์์กรใดองค์์กรหนึ่่�งทำหน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ อีีกองค์์กรหนึ่่�งจะทำ
หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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6 เสาหลัักกิิจกรรม
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1) การพััฒนาโมเดลเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Infrastructure)
กำกัับดููแลงานโดย : กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิก สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• ผลัักดัันการจััดการพลาสติิกแบบครบวงจรทั้้�งผ่่านโครงการนำร่่อง คลองเตย Model และ
ระยอง Model และ โครงการ “มืือวิิเศษ X วน” เพื่่�อรัับพลาสติิกสะอาดไปรีีไซเคิิลตาม
หลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
2) การพััฒนานโยบาย และกฎหมาย (Policy & Legislation)
กำกัับดููแลงานโดย : กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิก สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
• มีี ส่่ ว นร่่ วม ในการกำหนดนโยบายและมาตรการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับการจััดการขยะพลาสติิก
โดยร่่วมเป็็นคณะทำงานด้้านการพััฒนาและใช้้ประโยชน์์จากพลาสติิก (คณะทำงานชุุดที่่� 3)
ภายใต้้คณะอนุุกรรมการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกและขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�รััฐบาลจััดตั้้�งขึ้้�น

3) การพััฒนาฐานข้้อมููลขยะพลาสติิก (Database)
กำกัับดููแลงานโดย : สถาบัันพลาสติิก
• จััดทำฐานข้้ อมูู ลขยะพลาสติิก เพื่่� อศึึ ก ษาสถานการณ์์ ข ยะพลาสติิกของประเทศไทย
โดยใช้้แนวคิิด Material Flow Analysis
4) การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์และการศึึกษา (Education & Communication)
กำกัับดููแลงานโดย : องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD)
• สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการจััดการขยะที่่�ถููกต้้องแก่่ประชาชนทั่่�วไป รวมถึึง การพััฒนา
หลัักสููตรสำหรัับอุุดมศึึกษา
5) การพััฒนานวััตกรรมในภาคอุุตสาหกรรม (Innovation)
กำกัับดููแลงานโดย : สถาบัันพลาสติิก
• ส่่งเสริิมการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีในการจััดการขยะพลาสติิกอย่่างยั่่ง� ยืืนและปลอดภััย
6) การบริิหารจััดการโครงการ (Funding)
กำกัับดููแลงานโดย : กลุ่่�มอุุ ตส าหกรรมพลาสติิก สภาอุุ ตส าหกรรมแห่่ ง ประเทศไทย
				
องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD)
• ดููแลบริิหารจััดการงบประมาณเพื่่� อ ดำเนิินงานตามวััตถุุ ป ระสงค์์ ขอ ง PPP Plastics
ที่่�กำหนดไว้้
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ผลการดำำ�เนิินงานกิิจกรรม/โครงการภายใต้้

PPP Plastics

การพััฒนาโมเดลเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Infrastructure)
คลองเตย Model
PPP Plastics ร่่วมกัับกรุุงเทพมหานคร พััฒนาโมเดลการจััดการขยะพลาสติิกในชุุมชนเมืือง
แบบครบวงจร โดยได้้ เ ลืือกเขตคลองเตยเป็็ น พื้้� น ที่่� น ำร่่ อ ง เน้้ น ให้้ ค วามสำคัั ญ 3 ด้้ า น คืือ
1. การออกแบบวางระบบและพัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานเพื่่� อ รองรัั บ การจัั ด การขยะพลาสติิ ก
ตั้้�งแต่่ต้้นทางไปจนถึึงโรงงานรีีไซเคิิล 2. การศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค และแรงจููงใจของคนใน
Value Chain เพื่่�อกระตุ้้�นการคััดแยกและจััดเก็็บขยะพลาสติิกเข้้าสู่่�ระบบ และ 3. การใช้้เครื่่�องมืือ
ดิิ จิิ ต อลเข้้ า มามีีส่่ ว นช่่ ว ยเพื่่� อ พัั ฒ นาเป็็ น โมเดลธุุ ร กิิ จ ของระบบจัั ด การขยะในสัั ง คมเมืืองที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ คลองเตยโมเดลจะเป็็นต้้นแบบการจััดการขยะให้้กัับชุุมชนเมืืองอื่่�น ๆ ได้้ทั่่�วประเทศ
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ระยอง Model
Rayong Model เป็็นการประสานความร่่วมมืือของชุุมชน โรงเรีียน และหน่่วยงานภาครััฐ
ภายในจัั ง หวัั ด ระยอง และผู้้�ประกอบการในเครืือข่่ า ยของ PPP Plastics รวมถึึ ง
ห้้างร้้านต่่าง ๆ และผู้้�ประกอบการรีีไซเคิิล มีีจุุดประสงค์์หลัักในการสร้้างต้้นแบบการจััดการ
พลาสติิ ก และขยะแบบยั่่� ง ยืืน โดยเสริิ ม สร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจเรื่่� อ งพลาสติิ ก
และการจััดการขยะแบบยั่่�งยืืน ซึ่่�งเป็็นการบููรณาการแบบครบวงจร โดยเริ่่�มต้้นที่่�ประชาชน
ทำการแยกขยะตั้้�งแต่่ระดัับครััวเรืือนโดยเฉพาะพลาสติิกสะอาด เพื่่�อรวบรวมเข้้าระบบรีีไซเคิิล
และนำมาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มมากขึ้้�น
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มืือวิิเศษ คููณ วน
เป็็ น ความร่่ ว มมืือระหว่่ า ง PPP Plastics กัั บ โครงการวน ร่่ ว มกัั บ กระทรวง
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�ง แวดล้้ อ ม ห้้ า งร้้ า นต่่ า ง ๆ และผู้้�ประกอบการรีีไซเคิิ ล
มีีจุุดประสงค์์หลัักเพื่่อ� สนัับสนุุนนโยบายของภาครััฐที่่จ� ะนำพลาสติิกเป้้าหมายกลัับมาใช้้
ประโยชน์์ให้้ได้้ 100% ภายในปีี พ.ศ. 2570 โดยรณรงค์์ให้้ประชาชนคััดแยกขยะตั้้�งแต่่
ต้้นทาง โดยเฉพาะพลาสติิกสะอาด โดยนำถุุงและบรรจุุภััณฑ์์ฟิิล์์มพลาสติิก ที่่�สะอาด
แห้้ง และยืืดได้้ มาส่่งคืืนที่่�จุุด Drop Point เพื่่�อรวบรวมเข้้าระบบรีีไซเคิิลและนำมาผลิิต
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เช่่น ถุุงพลาสติิกชนิิดหนา กระถางต้้นไม้้และผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก
ตกแต่่งอื่่�น ๆ เป็็นต้้น ตามหลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
		 โดยได้้มีีการเปิิดตััวโครงการ “มืือวิิเศษ x วน” พร้้อมปล่่อยขบวนรถ “ถัังวนถุุง”
เมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2563 ที่่�ผ่่านมา เนื่่�องในวัันสิ่่�งแวดล้้อมโลก โดย PPP Plastics ได้้
ร่่วมกัับกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีี นายวราวุุธ ศิิลปอาชา
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นประธานในพิิธีีดัังกล่่าว เพื่่�อร่่วม
แสดงพลัังกัันในวัันสิ่่ง� แวดล้้อมโลก โดยตั้้ง� แต่่เริ่่ม�
ดำเนิินงานโครงการ “มืือวิิเศษ x วน ได้้รัับ
ปริิมาณน้้ำหนัักเศษพลาสติิกที่่�เก็็บรวบรวมได้้
ทั้้�งโครงการจำนวน 20,562 กิิโลกรััม (ค่่าเฉลี่่�ย
น้้ำหนัักเศษพลาสติิกประมาณ 1,713 กิิโลกรััม
ต่่ อ เดืือน) ซึ่่� ง จากการดำเนิิ น งานโครงการฯ
สามารถช่่วยลดภาวะโลกร้้อน คำนวณการลด
CO2 Emission ได้้ 17,868 กิิโลกรััม (ข้้อมููล ณ
เดืือนพฤษภาคม 2564)
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การพััฒนานโยบาย และกฎหมาย (Policy & Legislation)
คณะทำงาน PPP Plastics ได้้เข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคณะทำงานด้้านการพััฒนาและใช้้
ประโยชน์์จากพลาสติิก (คณะทำงานชุุดที่่� 3) ภายใต้้คณะอนุุกรรมการบริิหารขยะพลาสติิก
และขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�รััฐบาลจััดตั้้�งขึ้้�นภายใต้้คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ โดย
ขัับเคลื่่�อนการดำเนิินการร่่วมกัับภาครััฐผ่่านด้้านการพััฒนาและใช้้ประโยชน์์จากพลาสติิก
เป็็นหลััก ซึ่่�งมีีส่่วนร่่วมและบทบาทสำคััญในการร่่วมร่่างแผนที่่�นำทาง (Road Map)
การจััดการขยะพลาสติิกของประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2561 - 2573 และร่่วมกำหนดนโยบาย
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการพลาสติิกที่่�เป็็นประเด็็นสำคััญในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึง
การมีีส่่วนร่่วมในการร่่างกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�ภาครััฐจะออกประกาศบัังคัับใช้้ในอนาคต
การพััฒนาฐานข้้อมููลขยะพลาสติิก (Database)
คณะทำงาน PPP Plastics ได้้จััดทำฐานข้้อมููลขยะพลาสติิกของประเทศไทย ตามแนวคิิด
Material Flow Analysis เพื่่�อสำรวจข้้อมููลประเภทและปริิมาณขยะพลาสติิกภายใน
ประเทศไทย สำหรัับใช้้เป็็นข้้อมููลอ้้างอิิงสำคััญของประเทศที่่�หน่่วยงานของภาครััฐ และ
ภาคเอกชนสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการ
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาด้้านการจััดการขยะพลาสติิกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนใช้้เพื่่�อเป็็น
ข้้อมููลสำหรัับการนำเสนอในระดัับนานาชาติิได้้

การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์และการศึึกษา (Education & Communication)
• การสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์
การส่่ ง เสริิมการคััดแยกขยะโดยเฉพาะการแยกประเภทของขยะพลาสติิ ก และ
ให้้ความรู้้�เรื่่อ� งเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของพลาสติิก รวมถึงึ การจััดกิิจกรรมงานประเภท
ต่่าง ๆ ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย อัันเป็็นสื่่อ� กลางของ PPP Plastics ในการประชาสััมพัันธ์์
เผยแพร่่ข้้อมููลไปสู่่�สัังคมภายนอกในวงกว้้าง
• การศึึกษา
PPP Plastics ได้้ ร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานและองค์์ ก รต่่ า ง ๆ โดยมหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์เป็็นแกนกลาง พััฒนาหลัักสููตรและเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจว่่า
การนำพลาสติิกกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลนั้้�นสามารถสร้้างเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ได้้อย่่างไรให้้แก่่นัักเรีียน นัักศึึกษา ทั้้�งในระดัับประเทศ และในระดัับท้้องถิ่่�น
เพื่่� อ เป็็ น การวางรากฐานความรู้้� ที่่� ส ำคัั ญ ในการสร้้ า งพลเมืืองที่่� เ ห็็ น คุุ ณ ค่่ า ของ
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการใช้้ ทรัั พ ยากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด อาทิิ การร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายการศึึกษาทั่่�วไปแห่่ง
ประเทศไทย การพััฒนาคู่่�มืือการสอนวิิชา CE General Education Package สำหรัับ
การสอนนิิสิตนั
ิ กั ศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 1 ในทุุกมหาวิิทยาลััยทั่่�วประเทศไทย และร่่วมงานกัับ
สำนัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ด้้วยการจััดอบรมพััฒนาวิิทยากร
แกนนำสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา และจััดอบรมการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการโรงเรีียนต้้นแบบ
ตามแนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนที่่�จัังหวััดระยองเพื่่�อเป็็นการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
เรื่่�องการคััดแยกขยะและการรีีไซเคิิลให้้กัับเยาวชนไทย
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การนำ�ขยะพลาสติกทำ�ถนน
(Plastic Road)

การพััฒนานวััตกรรมในภาคอุุตสาหกรรม (Innovation)
โครงการถนนพลาสติิกรีีไซเคิิลเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทั ดาว ประเทศไทย
และ เอสซีีจีี ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ของ PPP Plastics โดยมีีจุุดประสงค์์หลัักเพื่่�อ
นำบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ใช้้แล้้วที่่�มีีมููลค่่าน้้อยหรืือยากต่่อการนำไปรีีไซเคิิลด้้วย
เทคโนโลยีีปััจจุุบััน มาใช้้ประโยชน์์ให้้ได้้สููงสุุดตามหลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
โดยการนำมาใช้้ทดแทนยางมะตอยประมาณ 8% ในกระบวนการทำถนนยางมะตอย
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ คืือ ถนนจะมีีความแข็็งแรงมากขึ้้�น 15 – 33% ต้้านทานการ
กััดเซาะของน้้ำได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ลดการเกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกจากการผลิิตยางมะตอย
ถนนพลาสติิ ก รีีไซเคิิ ลจ ะเป็็ น การสร้้ า งมาตรฐานใหม่่ ใ ห้้ กัั บ การทำถนนของ
ประเทศไทยที่่�แข็็งแรงและตอบโจทย์์การส่่งเสริิมการบริิหารจััดการขยะอย่่างถููกวิิธีี
และการใช้้ ทรัั พ ยากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด พร้้ อ มทั้้� ง หารืือ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในเรื่่�องการนำไปใช้้ประโยชน์์และขยายผล
ในขณะเดีียวกัันอยู่่�ในระหว่่างการศึึกษาผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในระยะยาว
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ภาคีีเครืือข่่าย
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• สถาบััน/องค์์กร
1) สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2) องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
3) สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
4) กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิก สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
5) กลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
6) สถาบัันการจััดการบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
7) สมาคมอุุตสาหกรรมพลาสติิกไทย
8) ศููนย์์วิิจััยและนวััตกรรมเพื่่�อความยั่่�งยืืน
9) สถาบัันพลาสติิก
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• ภาคราชการ
• ภาคเอกชนที่่�ให้้ทุุนสนัับสนุุน
1) กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
1) กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
และสิ่่�งแวดล้้อม
2) บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำกััด
2) กระทรวงอุุตสาหกรรม
(มหาชน)
3) กระทรวงมหาดไทย
3) บริิษััท เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด
4) กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
4) บริิษััท เนสท์์เล่่ (ไทย) จำกััด
วิิจััยและนวััตกรรม
5) บริิษััท สุุเอซ เซอร์์วิิสเซส (ประเทศไทย)
5) กรมควบคุุมมลพิิษ
จํํากััด
6) กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
6) บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำกััด (มหาชน)
7) กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
7) บริิษััท เอ็็ชเอ็็มซีี โปลีีเมอส์์ จำกััด
8) กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
8) บริิษััท มิิตซุุย เคมิิคอลส์์ (ประเทศไทย)
9) กรุุงเทพมหานคร
จำกััด
• องค์์กรระหว่่างประเทศ
9) บริิษััท อิิวิิคท์์ (ประเทศไทย) จำกััด
1) International Union for
10) บริิษััท มิิตซููบิิชิิ (ประเทศไทย) จำกััด
Conservation of Nature (IUCN)
11) กลุ่่�มบริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์ ประเทศไทย
2) United Nations Development
12) บริิษััท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํํากััด
Programme (UNDP)
13) บริิษััท คอลเกต-ปาล์์มโอลีีฟ (ประเทศไทย)
จํํากััด
3) Yunus Thailand Foundation
• สถาบัันการศึึกษา
14) บริิษััท บีีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกััด
1) Asian Institute of Technology (AIT)
15) บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย)
2) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
จํํากััด
3) มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

PPP Plastics

สมาชิิก PPP Plastics ที่่�ให้้ทุุนสนัับสนุุน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ดัังนี้้�
1) ผู้้�ร่่วมลงทุุน (Investing Partner)
• องค์์กรที่่�สนัับสนุุนงบประมาณเป็็นจำนวนเงิินตั้้�งแต่่ 1,000,000 บาท ขึ้้�นไปต่่อปีี
2) ผู้้�ร่่วมสนัับสนุุนรายกลาง (Gold Contributing Partner)
• องค์์กรที่่�สนัับสนุุนงบประมาณเป็็นจำนวนเงิิน 500,000 บาทต่่อปีี
3) ผู้้�ร่่วมสนัับสนุุนรายย่่อย (Silver Contributing Partner)
• องค์์กรที่่�สนัับสนุุนงบประมาณเป็็นจำนวนเงิิน 100,000 บาทต่่อปีี
หมายเหตุุ : สมาชิิกแต่่ละระดัับจะได้้สิิทธิิประโยชน์์ที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งจะระบุุรายละเอีียดไว้้ใน Charter PPP Plastics
อย่่างชััดเจนเป็็นรููปธรรม

เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน PPP Plastics เป็็นไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�องบรรลุุผลตามเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้บนพื้้�นฐาน
การมีีส่่วนร่ว่ มของภาคส่่วนต่่าง ๆ สำำ�หรับั องค์์กรใดมีีความ
สนใจและต้้ องการแสดงบทบาทในการขัั บ เคลื่่� อ นประเด็็ น
การจััดการขยะพลาสติิก และประสงค์์ที่จ่� ะเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก
PPP Plastics เพื่่อ� ให้้องค์์กรของท่่านสามารถเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ น
การกำำ�หนดนโยบายและกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการจััดการ
พลาสติิกของประเทศไทยนั้้�นก็็สามารถเข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการขัับเคลื่่�อน PPP Plastics ได้้ตามบริิบทของแต่่ละ
องค์์กรสมาชิิก
ทั้้�งนี้้� สามารถสอบถามรายละเอีียดข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
ฝ่่ายเลขานุุการ PPP Plastics : ภิิญญดา เจริิญสิิน
โทรศัั พท์์ 02-503-3333 เบอร์์ ต่่ อ 212 หรืือ
062-624-5355 โทรสาร 02-504-4826
อีีเมล pinyada@tei.or.th

PPP Plastics
โครงการความร่่วมมืือภาครััฐ ภาคธุุรกิิจ ภาคประชาสัังคม เพื่่� อจััดการพลาสติิก และขยะอย่่างยั่่�งยืืน
Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastics)

