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สถานการณ์ปัจจบุนั
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ปรมิาณขยะพลาสตกิในทะเลเกนิกวา่ครึง่ของโลก มาจาก 5 ประเทศในเอเชยี คอื จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
เวียดนาม และไทย ตามล าดบั การพฒันาเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็และความต้องการบรโิภคทีสู่งขึน้ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ท าให้ผลติภณัฑ์พลาสติกใช้แล้วทิ้งมปีรมิาณมากเกนิความสามารถในการก าจดั ทัง้น้ี หากทัง้ 5 ประเทศ
ดงักล่าวไม่สามารถจดัการขยะพลาสติก หรือลดปริมาณการใช้พลาสติก ให้เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม คาดว่า
ในปี 2025 ขยะพลาสติกท่ีถกูท้ิงลงทะเลจะมีปริมาณสงูถึง 250 ล้านตนั



พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ วนัท่ี  5 มิถนุายน 2561



ภาครัฐ

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• กรมควบคมุมลพษิ 
• กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง 

• กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม
• กระทรวงมหาดไทย

• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
• กระทรวงอตุสาหกรรม

• สถาบนัพลาสติก
• กรุงเทพมหานคร

ภาคเอกชน
• สภาอตุสาหกรรม – กลุ่มพลาสติก

(155 บริษัทสมาชิก)
• องค์กรธุรกิจเพ่ือการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน                  (36 บริษัท
สมาชิก)

ภาคประชา
สงัคม

• มลูนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย
• สมาคมสร้างสรรค์ไทย
• International Union for 

Conservation of Nature 
(IUCN)

การร่วมมือกันทุกภาคส่วน



องคก์รพนัธมิตร ณ ปัจจบุนั
ภาครฐั: 
• กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
• กรมควบคุมมลพษิ 
• กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
• กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

• กระทรวงมหาดไทย
• กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สถาบนัพลาสตกิ

• กรงุเทพมหานคร

ภาคธรุกิจ: 
• สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

• กลุม่อุตสาหกรรมพลาสตกิ
• สถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื
• สถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑแ์ละรไีซเคลิเพื่อ

สิง่แวดลอ้ม
• สมาชกิองคก์รธุรกจิเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

(TBCSD)
• กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย
• บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน)
• บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)
• บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

• องคก์รเอกชนอื่นๆ 
• บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จ ากดั
• บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั
• สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย

ภาคประชาสงัคมและองคก์ารระหว่าง
ประเทศ: 
• มลูนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย
• สมาคมสรา้งสรรคไ์ทย
• International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)



เป้าหมาย

“ร่วมมือกบัทกุภาคส่วนในการจดัการขยะเพ่ือลด
ปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต า่กว่า  

ร้อยละ 50 ภายในปี 2570”



Policies

People’s 
Behaviors

Sustainable 
Plastic 

Innovation

กลไกความร่วมมือเพื่อสร้างระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) ส าหรับพลาสตกิและ
แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน 

กฎหมาย มาตรการ และข้อบังคับต่างๆ (Government Policies)

มาตรการการส่งเสริม: มาตรการสง่เสริมธุรกิจรี
ไซเคลิและการสร้างระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนตา่งๆ มาตรการลงโทษ: กฏหมายและกฏข้อบงัคบัตา่งๆ 

การคิดค้นนวัตกรรม (Sustainable Plastic Innovation)

ในระบบการผลิต: เทคโนโลยีเพ่ือจดัการไมใ่ห้มีขยะ
พลาสตกิหรือมีการจดัการขยะท่ีดี ผลิตภัณฑ์:นวตักรรมผลิตภณัฑ์พลาสตกิท่ียัง่ยืน

การปรับพฤตกิรรมของผู้บริโภคและประชาชน (People’s Behavior)

ระบบ: การคดัแยกขยะและ 3Rs
การศึกษา: การใช้พลาสตกิอยา่งยัง่ยืนและการคดั

แยกขยะจกัารขยะ

องค์ประกอบหลัก 3 ประการ



โครงสร้างการขบัเคล่ือนโครงการ

โครงการความ
ร่วมมือ               

(FTI-TBCSD-GOV)

การคดัแยกและ
จดัการขยะ

ระดับครัวเรือน
ภาคเอกชนร่วมกบั
กระทรวงมหาดไทย
และกรุงเทพฯ

ภาคการผลิต
ผู้ประกอบการ
ร่วมกบักระทรวง
อตุสาหกรรม

ฐานข้อมลูพลาสตกิ

สถาบนัพลาสตกิ,
นกัวิชาการ, ภาค
ประชาสงัคม

การพฒันานโยบาย
และมาตรการ 

กฏหมาย ข้อบงัคบั

ภาครัฐ,           
สภาอตุสาหกรรม,    
ภาคประชาสงัคม

การส่ือสารให้
ความรู้ตา่งๆ

ส่ือมวลชน 
กระทรวงศกึษาฯ    
อาสาสมคัร

การพฒันา
นวตักรรมใน

ภาคอตุสาหกรรม

ผู้ประกอบการ  
สภาอตุสาหกรรม   
กระทรวงวิทย์ฯ

การบริหารและ
จดัหาแหลง่เงินทนุ
งบประมาณ

สภาอตุสาหกรรม   
TBCSD 

กระทรวงการคลงั



1. กลุ่มงานพฒันาระบบการคดัแยกและจดัการขยะสู่  Circular Economy: Waste 
Plastic Circular Economy Model Building: Rayong Province & BMA

ระบบและ
พฤติกรรมการ
คดัแยกขยะ

• Awareness, 
Innovation

ขายเพ่ือไปโรง        
รีไซเคิล

• ชอ่งทางการ      
รีไซเคลิตา่งๆ 
(Routing, 

APP)

ขายไม่ได้ น าไป
สร้างธรุกิจใหม่

• New Business – Green 
Brick, Plastic Road, 
Energy Recover

TIPMSE



Thailand Plastics Material Flow 
Database

International 
Programs

Other 
academia 
and Gov.

Plastics 
Institute

2. การจดัท าฐานข้อมลูพลาสติก: Plastic Material Flow Database 

2018: 1st phase 
• Gap identification
• Improving plan
• Collaborating with other 

organizations to expand scope 
and synchronize methodologyPlastics 

Institute



20-YR Road 
Map

Policy

3rd

Workforce

Waste Plastic 
Management 

Subcommittee

Other laws 
& 

regulations

Support and Penalty: 
Business & Behavior 
Shaping

3. การท างานรว่มกบัภาครฐัเพ่ือพฒันานโยบายและกฎหมายต่างๆ 

• คณะท างานภายใต้คณะอนกุรรมการจดัการขยะ
พลาสติก ของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แหง่ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• คณะกรรมการในหลากหลายเวทีของภาครัฐ

FTI & 
TBCSD



Ambassador 
Building

• Magic Eye Team

Project News

• Media/ Reporter 
Team

Education 
Campaign

• PR or Ads Agency

4. กิจกรรมส่ือสารประชาสมัพนัธ์

ทีมงานจากแต่ละบริษทัท่ีเข้ารว่ม – คณะกรรมการฯ



Innovative Plastic Solutions  
Raw Materials

Eco-Design

New Recycled/ Reprocess 
Business

Innovative Solution for 
Waste Segregation System

5. การพฒันานวตักรรมในภาคอตุสาหกรรม

 Upcycling
 Plastic Asphalt Road
 Artificial Wood
 Plastic Brick
 Energy Recovery
 Etc.



Private Sector Partners Governmental Funds

International Organizations’ 
Funds

Others

Project Fund

6. ด้านการจดัหาเงินทุน



สตัว ์สิง่แวดลอ้ม และ เราทุกคน ลว้นไดร้บัผลกระทบ
จากการบรโิภคของเราเอง และ พฤตกิรรมของเราเอง



เรามาร่วมมือกนัเพื่อวางรากฐานการเปล่ียนแปลงสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ขึน้ เพ่ือลกูหลานของเราท่ีต้องอยู่กบัโลกในยคุอนาคต




