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สถานการณ์ข์ยะพลาสติิกในปััจจุบััน 

“ขยะพลาสติิก” เป็็นหน่�งในสาเหตุุหลัักที่่�ที่ำให้เกิดป็ัญหาสิ�งแวดลั้อมที่ั�วโลักรวมถึ่งป็ระเที่ศไที่ย 

ที่ำให้ป็ระเที่ศไที่ยถึูกจััดลัำดับเป็็นป็ระเที่ศตุ้น ๆ ที่่�สร้างขยะพลัาสตุิกตุ่อป็ระชากรมากสุดในโลัก  

โดย 1 ใน 3 ของขยะพลัาสตุกิดงักลัา่วถึกูกำจัดัโดยวธิีก่ารที่่�ไมถ่ึกูตุอ้ง เกดิการหลัดุรอดออกสูส่ิ�งแวดลัอ้ม

แลัะแตุกสลัายตุัวกลัายเป็็นไมโครพลัาสตุิก (Micro-Plastics) ตุกค้างสะสมที่ั�งในที่ะเลั แหลั่งน�ำตุ่าง ๆ 

แลัะตุะกอนดิน แลัะเน่�องจัากไมโครพลัาสตุิกม่ขนาดอนุภาคท่ี่�เลั็กมาก จ่ังสามารถึแพร่กระจัายออก 

สู่สิ�งแวดลั้อมได้ง่ายข่�นที่ำให้สิ�งม่ช่วิตุที่่�อาศัยในที่ะเลักลั่นกินไมโครพลัาสตุิกเข้าไป็เกิดการสะสม 

ในหว่งโซ่อ่าหาร (Food Chain) ซ่่�งจัะส่งผลัเสย่ตุ่อระบบนิเวศที่างที่ะเลัโดยรวมแลัะป็นเป้็�อนเขา้สู่ร่างกาย

มนุษย์ หากไม่ม่ระบบจััดการขยะที่่�เพ่ยงพอแลัะไม่ม่ป็ระสิที่ธิีภาพ มีีการคาดการณ์์ได้ว่่าทั่่�ว่โลก 

ภายในอีีก 20 ปีีข้้างหน้านี� จะส่่งผลทั่ำให้มีีข้ยะหลุดรอีดอีอีกส่่่ส่่�งแว่ดล้อีมีมีากถึึง 700 ล้านตั่น  

โดยว่่ธีีการแก้ไข้ปีัญหาทั่ี�ดีทั่ี�สุ่ด ค่อ การลัดขยะตัุ�งแตุ่ตุ้นที่าง ซ่่�งทีุ่กภาคส่วนตุ้องร่วมบูรณาการ 

ความร่วมม่อกนัในการลัดการใชง้านพลัาสตุกิที่่�ไม่จัำเป็น็ โดยเฉพาะการลัด ลัะ เลิัก การใชพ้ลัาสตุกิแบบ

ใช้ครั�งเด่ยวที่ิ�ง (Single-Used Plastic) แลัะการนำหลัักการเศรษฐกิจัหมุนเว่ยน (Circular Economy)  

มาป็รับใชใ้นการจัดัการขยะพลัาสติุกอย่างเป็น็ระบบ ตุั�งแตุ่ภาคการผลิัตุ การบริโภค ไป็จันถ่ึงการจัดัการ

ของเส่ยด้วยกระบวนการใช้ซ่�ำ (Reuse) การหมุนเว่ยนกลัับมาใช้ใหม่ (Recycle) แลัะการผลิัตุใหม่  

(Re-Material) ซ่่�งในอนาคตุหากป็ระเที่ศไที่ยสามารถึบูรณาการการพัฒนาระบบจััดการพลัาสตุิกแลัะ

เศรษฐกิจัหมุนเวย่นเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็็นระบบ กจ็ัะที่ำใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิัไที่ยเป็น็เศรษฐกิจัสเ่ขย่วที่่�

สมบูรณ์ที่่�สามารถึสร้างมูลัค่าเพิ�มควบคู่กับการใช้ที่รัพยากรอย่างคุ้มค่าแลัะรักษาสิ�งแวดลั้อม 

ไว้ได้อย่างยั�งย่น

ในป็ี 2564 ป็ระเที่ศไที่ยสามารถึป็รับลัดอันดับป็ระเที่ศที่่�ม่ขยะพลัาสตุิกในที่ะเลัสูงสุดในโลักจัาก

อี่นด่บทั่ี� 6 กลายมีาเปี็นอี่นด่บทั่ี� 10 ได้ส่ำเร็จ โดยลัดป็ริมาณการใช้ถึุงพลัาสตุิกได้กว่าจัำนวน 25,284 

ลั้านใบ หร่อ 228,820 ตุัน นับได้ว่าเป็็นความสำเร็จัจัากความร่วมม่อของทีุ่กภาคส่วนในการดำเนินงาน

ผ่านมาตุรการตุ่าง ๆ เพ่�อให้เกิดการแก้ป็ัญหาขยะพลัาสตุิกในที่ะเลัอย่างจัริงจััง

โครงการความร่วมมือภาครัฐ  
ภาคธุุรกิจ ภาคประชาสัังคม  

เพืื่�อจัดการพื่ลาสัติิก และขยะอย่างยั�งยืน

Public Private Partnership 
for Sustainable Plastic and 

Waste Management  
(PPP Plastics)
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ความเปั็นมา PPP Plastics
PPP Plastics ริเริ�มก่อตุั�งข่�นเม่�อวันที่่� 5 มิถึุนายน 2561 นำโดย องค์์กรธุุรกิจเพ่�อการพัฒนา

อยา่งยั�งยน่ (TBCSD) ไดร้ว่มกับกลุม่อุติสาหกรรมพลาสติกิ สภาอุติสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
พร้อมที่ั�ง ร่วมกันขับเคลั่�อนเร่�องการบริหารจััดการขยะพลัาสตุิกอย่างยั�งย่นร่ว่มีก่บภาคส่่ว่นตั่าง ๆ ทั่่�ง

หน่ว่ยงานภาคร่ฐ ภาคเอีกชน ภาคปีระชาส่่งคมี อีงค์กรระหว่่างปีระเทั่ศ และส่ถึาบ่นการศึกษา  

ที่่�เล็ังเห็นถึ่งความสำคัญในการระดมความร่วมม่อจัากทีุ่กภาคส่วนเพ่�อหาแนวที่างในการแก้ป็ัญหาขยะ

พลัาสตุิกในป็ระเที่ศไที่ยอย่างยั�งย่น ซึ่ึ�งในปีี 2564 PPP Plastics ได้ดำเน่นการมีาอีย่างตั่อีเน่�อีง 

จนก้าว่เข้้าส่่่ปีีทั่ี� 4
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เปั้าหมายหลัก PPP Plastics
PPP Plastics ม่เป้าหมายหลัก สนับสนุนการขับเคลั่�อน Roadmap การจััดการขยะพลัาสตุิก 

เพ่�อให้บรรลัุเป็้าหมายท่ี่�จัะลัดป็ริมาณขยะพลัาสตุิกในที่ะเลัไที่ยไม่ตุ�ำกว่าร้อยลัะ 50 ภายในป็ี 2570  

ตุามเป็้าหมาย 2 เป็้าหมาย ค่อ

เป้าหมายท่�  1  การลัดแลัะเลัิกใช้พลัาสตุิกเป็้าหมาย  

       ด้วยการใช้วัสดุที่ดแที่นที่่�เป็็นมิตุรกับสิ�งแวดลั้อม

เป้าหมายท่�  2  การนำขยะพลัาสตุิกเป็้าหมายกลัับมาใช้ป็ระโยชน์ ร้อยลัะ 100  

       ภายในป็ี พ.ศ. 2570

นอกจัากน่� PPP Plastics ยังสนับสนุนการดำเนินงานตุามวาระแห่งชาติุ BCG Model  

โดยเฉพาะในการขับเคลั่�อนเศรษฐกิจัหมุนเว่ยน (Circular Economy)

โครงสร้างการบริหารงาน PPP Plastics โครงสร้างการบริหารงาน PPP Plastics   

คณะกัรรมกัารกัำากัับ 
(Steering Committee) 

คณะอนุกัรรมกัาร 
(Sub-committee)

คณะทำางาน (6 เสา)
(Taskforce)

 องค์กรธุุรกิจเพืื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน/
สัถาบัันสัิ�งแวดล้อมไทย 

 กลุ่มอุติสัาหกรรมพื่ลาสัติิก สัภาอุติสัาหกรรม
แห่งประเทศไทย/สัถาบัันพื่ลาสัติิก 

 สัมาชิกผู้้้ร่วมลงทุน (Investing Partner)

 องค์กรธุุรกิจเพืื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน/
สัถาบัันสัิ�งแวดล้อมไทย 

 กลุ่มอุติสัาหกรรมพื่ลาสัติิก สัภาอุติสัาหกรรม
แห่งประเทศไทย/สัถาบัันพื่ลาสัติิก 

 สัมาชิกผู้้้ร่วมลงทุน  
(Investing Partner) 

 สัมาชิกผู้้้ร่วมสันับัสันุนรายกลาง 
   (Gold Contributing Partner)
 สัมาชิกผู้้้ร่วมสันับัสันุนรายย่อย  
(Silver Contributing Partner)

 สัถาบัันสัิ�งแวดล้อมไทย 
 (เลขานุการฯ)
 สัถาบัันพื่ลาสัติิก 

 (ผู้้้ช่วยเลขานุการฯ)  

ทีมเลขานุกัาร
(Secretariat) 

หมายเหตุุ : ประธาน PPP Plastics มีวาระ 2 ปี  
โ ด ย จ ะ ส ลัั บ ห มุ น เ วี ย น ร ะ ห ว่ า ง ผู้้� แ ท น จ า ก 
กลัุ่มอุุตุสาหกรรมพลัาสติุก สภาอุุตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย แลัะผู้้�แทนจากอุงค์์กรธุรกิจเพ่�อุการ
พัฒนาอุย่างยั�งย่น

ปัระธาน PPP Plastics
ดร.วิิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการสถึาบันสิ�งแวดลั้อมไที่ย  

      แลัะ เลัขาธีิการองค์กรธีุรกิจัเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น
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โครงสร้างการบัริหารงาน  PPP Plastics
โค์รงสร้าง PPP Plastics ป็ระกอบด้วย

•	คณะกรรมการกำกับ (Steering Committee)

•	คณะอนุกรรมการ (Sub-committee)

•	คณะที่ำงาน (Taskforce)

•	 เลัขานุการ (Secretariat) 

•	องค์กรพันธีมิตุร (Collaborative Partner)

เลขานุการ PPP Plastics 

•	สถึาบันสิ�งแวดลั้อมไที่ย หร่อ สถึาบันพลัาสตุิก 

หมายเหตุุ : เลัขานุการ PPP Plastics มีวาระ 2 ปี ตุามวาระขอุงประธาน PPP Plastics โดยจะสลัับหมุนเวียนระหว่าง
สถาบันพลัาสตุิกแลัะสถาบันสิ�งแวดลั�อุมไทย หากอุงค์์กรใดอุงค์์กรหน่�งทำหน�าที�เป็นเลัขานุการ อุีกอุงค์์กรหน่�งจะทำ
หน�าที�เป็นผู้้�ช่่วยเลัขานุการ
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ผลการดำาเนินงานกิจกรรม/โค์รงการภายใติ้ PPP Plastics
การพัฒนาโมเดลัเศรษฐกิจัหมุนเว่ยน (Infrastructure)

 ค์ลองเติย Model

 PPP Plastics ร่วมกับกรุงเที่พมหานคร พัฒนาโมเดลัการจััดการขยะพลัาสตุิกในชุมชนเม่อง 

แบบครบวงจัร โดยได้เลั่อกเขตุคลัองเตุยเป็็นพ่�นที่่�นำร่อง เน้นให้ความสำคัญ 3 ด้าน ค่อ  

1. การออกแบบวางระบบแลัะพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานเพ่�อรองรับการจััดการขยะพลัาสตุิก 

ตุั�งแตุ่ตุ้นที่างไป็จันถ่ึงโรงงานร่ไซ่เคิลั 2. การศ่กษาพฤติุกรรมผู้บริโภค แลัะแรงจูังใจัของคนใน  

Value Chain เพ่�อกระตุุ้นการคัดแยกแลัะจััดเก็บขยะพลัาสตุิกเข้าสู่ระบบ แลัะ 3. การใช้เคร่�องม่อ

ดิจัิตุอลัเข้ามาม่ส่วนช่วยเพ่�อพัฒนาเป็็นโมเดลัธุีรกิจัของระบบจััดการขยะในสังคมเม่องที่่�ม่

ป็ระสิที่ธีิภาพ คลัองเตุยโมเดลัจัะเป็็นตุ้นแบบการจััดการขยะให้กับชุมชนเม่องอ่�น ๆ ได้ที่ั�วป็ระเที่ศ

6 เสาหลักกิจกรรม PPP Plastics

6) การบร่หารจ่ดการโครงการ (Funding)
กำก่บด่แลงานโดย : กลุ่มีอีุตัส่าหกรรมีพลาส่ต่ัก ส่ภาอีุตัส่าหกรรมีแห่งปีระเทั่ศไทั่ย  

       อีงค์กรธีุรก่จเพ่�อีการพ่ฒนาอีย่างย่�งย่น (TBCSD)
•	 ด่แลบร่หารจ่ดการงบปีระมีาณ์เพ่�อีดำเน่นงานตัามีว่่ตัถุึปีระส่งค์ข้อีง PPP Plastics  

ทั่ี�กำหนดไว้่

2) การพ่ฒนานโยบาย และกฎหมีาย (Policy & Legislation)
กำก่บด่แลงานโดย : กลุ่มีอีุตัส่าหกรรมีพลาส่ตั่ก ส่ภาอีุตัส่าหกรรมีแห่งปีระเทั่ศไทั่ย
                       ส่ถึาบ่นส่่�งแว่ดล้อีมีไทั่ย
•	 มีีส่่ว่นร่ว่มีในการกำหนดนโยบายและมีาตัรการทั่ี�เกี�ยว่ข้้อีงก่บการจ่ดการข้ยะพลาส่ตั่ก  

โดยร่ว่มีเปี็นคณ์ะทั่ำงานด้านการพ่ฒนาและใช้ปีระโยชน์จากพลาส่ต่ัก (คณ์ะทั่ำงานชุดทั่ี� 3) 
ภายใตั้คณ์ะอีนุกรรมีการบร่หารจ่ดการข้ยะพลาส่ตั่กและข้ยะอี่เล็กทั่รอีน่กส่์ทั่ี�ร่ฐบาลจ่ดตั่�งข้ึ�น

4) การส่่�อีส่ารปีระชาส่่มีพ่นธี์และการศึกษา (Education & Communication)

กำก่บด่แลงานโดย : อีงค์กรธีุรก่จเพ่�อีการพ่ฒนาอีย่างย่�งย่น (TBCSD) 

•	 ส่ร้างคว่ามีร่้คว่ามีเข้้าใจในการจ่ดการข้ยะทีั่�ถึ่กต้ัอีงแก่ปีระชาชนทั่่�ว่ไปี รว่มีถึึง การพ่ฒนา 

หล่กส่่ตัรส่ำหร่บอีุดมีศึกษา

1) การพ่ฒนาโมีเดลเศรษฐก่จหมีุนเว่ียน (Infrastructure)
กำก่บด่แลงานโดย : กลุ่มีอีุตัส่าหกรรมีพลาส่ตั่ก ส่ภาอีุตัส่าหกรรมีแห่งปีระเทั่ศไทั่ย
•	 ผล่กด่นการจ่ดการพลาส่ตั่กแบบครบว่งจรทั่่�งผ่านโครงการนำร่อีง คลอีงเตัย Model และ 

ระยอีง Model และ โครงการ “มี่อีว่่เศษ X ว่น” เพ่�อีร่บพลาส่ตั่กส่ะอีาดไปีรีไซึ่เค่ลตัามี 

หล่กการเศรษฐก่จหมีุนเว่ียน (Circular Economy)

3) การพ่ฒนาฐานข้้อีมี่ลข้ยะพลาส่ตั่ก (Database)
กำก่บด่แลงานโดย : ส่ถึาบ่นพลาส่ตั่ก
•	 จ่ดทั่ำฐานข้้อีมี่ลข้ยะพลาส่ตั่ก เพ่�อีศึกษาส่ถึานการณ์์ข้ยะพลาส่ต่ักข้อีงปีระเทั่ศไทั่ย 

โดยใช้แนว่ค่ด Material Flow Analysis 

5) การพ่ฒนานว่่ตักรรมีในภาคอีุตัส่าหกรรมี (Innovation)

กำก่บด่แลงานโดย : ส่ถึาบ่นพลาส่ตั่ก 

•	 ส่ง่เส่รม่ีการใชน้ว่ต่ักรรมีและเทั่คโนโลยีในการจด่การข้ยะพลาส่ตัก่อีย่างย่�งยน่และปีลอีดภย่
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ผลการดำาเนินงานกิจกรรม/โค์รงการภายใติ้ PPP Plastics
การพัฒนาโมเดลัเศรษฐกิจัหมุนเว่ยน (Infrastructure)

 ค์ลองเติย Model

 PPP Plastics ร่วมกับกรุงเที่พมหานคร พัฒนาโมเดลัการจััดการขยะพลัาสตุิกในชุมชนเม่อง 

แบบครบวงจัร โดยได้เลั่อกเขตุคลัองเตุยเป็็นพ่�นที่่�นำร่อง เน้นให้ความสำคัญ 3 ด้าน ค่อ  

1. การออกแบบวางระบบแลัะพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานเพ่�อรองรับการจััดการขยะพลัาสตุิก 

ตุั�งแตุ่ตุ้นที่างไป็จันถ่ึงโรงงานร่ไซ่เคิลั 2. การศ่กษาพฤติุกรรมผู้บริโภค แลัะแรงจูังใจัของคนใน  

Value Chain เพ่�อกระตุุ้นการคัดแยกแลัะจััดเก็บขยะพลัาสตุิกเข้าสู่ระบบ แลัะ 3. การใช้เคร่�องม่อ

ดิจัิตุอลัเข้ามาม่ส่วนช่วยเพ่�อพัฒนาเป็็นโมเดลัธุีรกิจัของระบบจััดการขยะในสังคมเม่องท่ี่�ม่

ป็ระสิที่ธีิภาพ คลัองเตุยโมเดลัจัะเป็็นตุ้นแบบการจััดการขยะให้กับชุมชนเม่องอ่�น ๆ ได้ที่ั�วป็ระเที่ศ
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 ระยอง Model

 Rayong Model เป็็นการป็ระสานความร่วมม่อของชุมชน โรงเร่ยน แลัะหน่วยงานภาครัฐ 

ภายในจัังหวัดระยอง แลัะผู้ป็ระกอบการในเคร่อข่ายของ PPP Plastics รวมถึ่ง 

ห้างร้านตุ่าง ๆ แลัะผู้ป็ระกอบการร่ไซ่เคิลั ม่จัุดป็ระสงค์หลัักในการสร้างตุ้นแบบการจััดการ

พลัาส ติุกแลัะขยะแบบยั� ง ย่ น  โดย เส ริมส ร้างความ รู้ความ เข้ า ใจั เร่� อ งพลัาส ติุก 

แลัะการจััดการขยะแบบยั�งย่น ซ่่�งเป็็นการบูรณาการแบบครบวงจัร โดยเริ�มตุ้นที่่�ป็ระชาชน 

ที่ำการแยกขยะตุั�งแตุ่ระดับครัวเร่อนโดยเฉพาะพลัาสติุกสะอาด เพ่�อรวบรวมเข้าระบบร่ไซ่เคิลั

แลัะนำมาเป็็นผลัิตุภัณฑ์์ที่่�ม่มูลัค่าเพิ�มมากข่�น
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 ม่อวิิเศษ ค์ูณ วิน

 เป็็นความร่วมม่อระหว่าง PPP Plastics กับโครงการวน ร่วมกับกระที่รวง

ที่รัพยากรธีรรมชาติุแลัะสิ�งแวดล้ัอม ห้างร้านตุ่าง ๆ แลัะผู้ป็ระกอบการร่ไซ่เคิลั  

ม่จัดุป็ระสงคห์ลักัเพ่�อสนบัสนนุนโยบายของภาครฐัที่่�จัะนำพลัาสตุกิเป็า้หมายกลับัมาใช้

ป็ระโยชน์ให้ได้ 100% ภายในป็ี พ.ศ. 2570 โดยรณรงค์ให้ป็ระชาชนคัดแยกขยะตุั�งแตุ่

ตุ้นที่าง โดยเฉพาะพลัาสตุิกสะอาด โดยนำถุึงแลัะบรรจุัภัณฑ์์ฟิิล์ัมพลัาสติุก ที่่�สะอาด 

แห้ง แลัะย่ดได้ มาส่งค่นที่่�จัุด Drop Point เพ่�อรวบรวมเข้าระบบร่ไซ่เคิลัแลัะนำมาผลัิตุ

เป็็นผลิัตุภัณฑ์์ใหม่ เช่น ถึุงพลัาสติุกชนิดหนา กระถึางตุ้นไม้แลัะผลิัตุภัณฑ์์พลัาสติุก

ตุกแตุ่งอ่�น ๆ เป็็นตุ้น ตัามีหล่กการเศรษฐก่จหมีุนเว่ียน (Circular Economy)

  โดยไดม้ก่ารเปีดิตัว่่โครงการ “มีอ่ีว่เ่ศษ x ว่น” พรอ้มป็ลัอ่ยขบวนรถึ “ถึงัวนถึงุ” 

เม่�อวันที่่� 5 มิถึุนายน 2563 ที่่�ผ่านมา เน่�องในวันสิ�งแวดลั้อมโลัก โดย PPP Plastics ได้

ร่วมกับกระที่รวงที่รัพยากรธีรรมชาตุิแลัะสิ�งแวดลั้อม โดยม่ นายวราวุธี ศิลัป็อาชา 

รฐัมนตุรว่า่การกระที่รวงที่รพัยากรธีรรมชาตุแิลัะ

สิ�งแวดลั้อม เป็็นป็ระธีานในพิธี่ดังกลั่าว เพ่�อร่วม

แสดงพลังักนัในวนัสิ�งแวดลัอ้มโลัก โดยตุั�งแตุเ่ริ�ม

ดำเนินงานโครงการ “ม่อวิเศษ x วน ได้รับ

ปีร่มีาณ์น�ำหน่กเศษพลาส่ตั่กทั่ี�เก็บรว่บรว่มีได้

ทั่่�งโครงการจำนว่น 20,562 ก่โลกร่มี (ค่าเฉลั่�ย

น�ำหนักเศษพลัาสตุิกป็ระมาณ 1,713 กิโลักรัม

ตุ่อเด่อน) ซ่่�งจัากการดำเนินงานโครงการฯ 

สามารถึช่วยลัดภาวะโลักร้อน คำนว่ณ์การลด 

CO2 Emission ได้ 17,868 ก่โลกร่มี (ข้อมูลั ณ 

เด่อนพฤษภาคม 2564)
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การพ่ฒนานโยบาย และกฎหมีาย (Policy & Legislation)

คณะที่ำงาน PPP Plastics ได้เข้าร่วมเป็็นส่วนหน่�งของคณะที่ำงานด้านการพัฒนาแลัะใช้

ป็ระโยชนจ์ัากพลัาสตุกิ (คณะที่ำงานชดุท่ี่� 3) ภายใตุค้ณะอนกุรรมการบรหิารขยะพลัาสตุกิ

แลัะขยะอิเลั็กที่รอนิกส์ที่่�รัฐบาลัจััดตุั�งข่�นภายใตุ้คณะกรรมการสิ�งแวดลั้อมแห่งชาตุิ โดย 

ขับเคล่ั�อนการดำเนินการร่วมกับภาครัฐผ่านด้านการพัฒนาแลัะใช้ป็ระโยชน์จัากพลัาสติุก

เป็็นหลััก ซ่่�งม่ส่วนร่วมแลัะบที่บาที่สำคัญในการร่วมร่างแผนที่่�นำที่าง (Road Map)  

การจััดการขยะพลัาสตุิกของป็ระเที่ศไที่ย ป็ี พ.ศ. 2561 - 2573 แลัะร่วมกำหนดนโยบาย 

ตุ่าง ๆ ที่่�เก่�ยวกับการจััดการพลัาสติุกท่ี่�เป็็นป็ระเด็นสำคัญในด้านสิ�งแวดล้ัอม รวมถ่ึง  

การม่ส่วนร่วมในการร่างกฎระเบ่ยบตุ่าง ๆ ที่่�ภาครัฐจัะออกป็ระกาศบังคับใช้ในอนาคตุ 

การพ่ฒนาฐานข้้อีมี่ลข้ยะพลาส่ตั่ก (Database)

คณะที่ำงาน PPP Plastics ได้จััดที่ำฐานข้อมูลัขยะพลัาสตุิกของป็ระเที่ศไที่ย ตุามแนวคิด 

Material Flow Analysis เพ่�อสำรวจัข้อมูลัป็ระเภที่แลัะป็ริมาณขยะพลัาสติุกภายใน

ป็ระเที่ศไที่ย สำหรับใช้เป็็นข้อมูลัอ้างอิงสำคัญของป็ระเที่ศที่่�หน่วยงานของภาครัฐ แลัะ 

ภาคเอกชนสามารถึนำไป็ใชป้็ระโยชน ์เพ่�อเป็น็แนวที่างในการกำหนดนโยบายแลัะมาตุรการ

เพ่�อแก้ไขป็ัญหาด้านการจััดการขยะพลัาสติุกได้อย่างม่ป็ระสิที่ธีิภาพ ตุลัอดจันใช้เพ่�อเป็็น

ข้อมูลัสำหรับการนำเสนอในระดับนานาชาตุิได้
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การส่่�อีส่ารปีระชาส่่มีพ่นธี์และการศึกษา (Education & Communication)

•	 การส่่�อีส่ารปีระชาส่่มีพ่นธี์

การส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยเฉพาะการแยกป็ระเภที่ของขยะพลัาสติุกแลัะ 

ใหค้วามรูเ้ร่�องเศรษฐกิจัหมุนเวย่นของพลัาสติุก รวมถ่ึงการจััดกิจักรรมงานป็ระเภที่

ตุา่ง ๆ  รว่มกับภาคเ่ครอ่ข่าย อนัเป็น็ส่�อกลัางของ PPP Plastics ในการป็ระชาสัมพันธ์ี

เผยแพร่ข้อมูลัไป็สู่สังคมภายนอกในวงกว้าง

•	 การศึกษา

PPP Plastics ได้ร่วมม่อกับหน่วยงานแลัะองค์กรตุ่าง ๆ โดยมหาวิที่ยาลััย

เกษตุรศาสตุร์เป็็นแกนกลัาง  พัฒนาหลัักสูตุรแลัะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจัว่า 

การนำพลัาสตุิกกลัับเข้าสู่กระบวนการร่ไซ่เคิลันั�นสามารถึสร้างเศรษฐกิจัหมุนเว่ยน

ได้อย่างไรให้แก่นักเร่ยน นักศ่กษา ที่ั�งในระดับป็ระเที่ศ แลัะในระดับที่้องถึิ�น  

เพ่�อเป็็นการวางรากฐานความรู้ที่่�สำคัญในการสร้างพลัเม่องที่่�เห็นคุณค่าของ

ที่รัพยากรธีรรมชาติุแลัะสิ� งแวดล้ัอม แลัะการใช้ที่ รัพยากรอย่างคุ้ม ค่า 

เพ่�อให้เกิดป็ระโยชน์สูงสุด อาทิี่ การร่วมม่อกับเคร่อข่ายการศ่กษาที่ั�วไป็แห่ง

ป็ระเที่ศไที่ย การพฒันาคูม่อ่การสอนวิชา CE General Education Package สำหรบั

การสอนนสิติุนักศก่ษาชั�นป็ทีี่่� 1 ในที่กุมหาวทิี่ยาลััยที่ั�วป็ระเที่ศไที่ย แลัะรว่มงานกบั

สำนักงานคณะกรรมการการศ่กษาขั�นพ่�นฐาน ด้วยการจััดอบรมพัฒนาวิที่ยากร 

แกนนำสิ�งแวดลั้อมศ่กษา แลัะจััดอบรมการป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัตุิการโรงเร่ยนตุ้นแบบ

ตุามแนวที่างเศรษฐกิจัหมุนเว่ยนท่ี่�จัังหวัดระยองเพ่�อเป็็นการถึ่ายที่อดองค์ความรู้

เร่�องการคัดแยกขยะแลัะการร่ไซ่เคิลัให้กับเยาวชนไที่ย
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การพ่ฒนานว่่ตักรรมีในภาคอีุตัส่าหกรรมี (Innovation)

โครงการถึนนพลัาสตุกิรไ่ซ่เคลิัเป็็นความรว่มมอ่ระหวา่งกลัุม่บรษิทัี่ ดาว ป็ระเที่ศไที่ย 

แลัะ เอสซ่่จั่ ภายใตุ้ยุที่ธีศาสตุร์ของ PPP Plastics โดยม่จุัดป็ระสงค์หลัักเพ่�อ 

นำบรรจัุภัณฑ์์พลัาสตุิกที่่�ใช้แลั้วที่่�ม่มูลัค่าน้อยหร่อยากตุ่อการนำไป็ร่ไซ่เคิลัด้วย

เที่คโนโลัย่ปั็จัจัุบัน มาใช้ป็ระโยชน์ให้ได้สูงสุดตุามหลัักการเศรษฐกิจัหมุนเว่ยน  

โดยการนำมาใชท้ี่ดแที่นยางมะตุอยป็ระมาณ 8% ในกระบวนการที่ำถึนนยางมะตุอย 

ป็ระโยชน์ที่่�ได้รับ ค่อ ถึนนจัะม่ความแข็งแรงมากข่�น 15 – 33% ตุ้านที่านการ 

กัดเซ่าะของน�ำได้ด่ยิ�งข่�น ลัดการเกิดก๊าซ่เร่อนกระจักจัากการผลัิตุยางมะตุอย  

ถึนนพลัาสติุกร่ไซ่เคิลัจัะเป็็นการสร้างมาตุรฐานใหม่ให้กับการที่ำถึนนของ

ป็ระเที่ศไที่ยที่่�แข็งแรงแลัะตุอบโจัที่ย์การส่งเสริมการบริหารจััดการขยะอย่างถูึกวิธี่

แลัะการใช้ที่รัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่�อให้เกิดป็ระโยชน์สูงสุด พร้อมทัี่�ง หาร่อ 

กรมที่างหลัวงแลัะกรมที่างหลัวงชนบที่ ในเร่�องการนำไป็ใช้ป็ระโยชน์แลัะขยายผลั 

ในขณะเด่ยวกันอยู่ในระหว่างการศ่กษาผลักระที่บตุ่อสิ�งแวดลั้อมในระยะยาว
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ภาคีเครือข่าย PPP Plastics
•	ส่ถึาบ่น/อีงค์กร

1) สภาอุตุสาหกรรมแห่งป็ระเที่ศไที่ย

2) องค์กรธีุรกิจัเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น 

3) สถึาบันสิ�งแวดลั้อมไที่ย 

4) กลัุ่มอุตุสาหกรรมพลัาสตุิก สภาอุตุสาหกรรมแห่งป็ระเที่ศไที่ย

5) กลัุ่มอุตุสาหกรรมป็ิโตุรเคม่ สภาอุตุสาหกรรมแห่งป็ระเที่ศไที่ย

6) สถึาบันการจััดการบรรจัุภัณฑ์์เพ่�อสิ�งแวดลั้อม  

สภาอุตุสาหกรรมแห่งป็ระเที่ศไที่ย 

7) สมาคมอุตุสาหกรรมพลัาสตุิกไที่ย

8) ศูนย์วิจััยแลัะนวัตุกรรมเพ่�อความยั�งย่น 

9) สถึาบันพลัาสตุิก
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•	 ภาคเอีกชนทั่ี�ให้ทัุ่นส่น่บส่นุน

1) กลัุ่มบริษัที่ ดาว ป็ระเที่ศไที่ย

2) บริษัที่ พ่ที่่ที่่ โกลับอลั เคมิคอลั จัำกัด 

(มหาชน)

3) บริษัที่ เอสซ่่จั่ เคมิคอลัส์ จัำกัด

4) บริษัที่ เนสที่์เลั่ (ไที่ย) จัำกัด

5) บริษัที่ สุเอซ่ เซ่อร์วิสเซ่ส (ป็ระเที่ศไที่ย) 

จัํากัด

6) บริษัที่ ไออาร์พ่ซ่่ จัำกัด (มหาชน)

7) บริษัที่ เอ็ชเอ็มซ่่ โป็ลั่เมอส์ จัำกัด

8) บริษัที่ มิตุซุ่ย เคมิคอลัส์ (ป็ระเที่ศไที่ย) 

จัำกัด

9) บริษัที่ อิวิคที่์ (ป็ระเที่ศไที่ย) จัำกัด

10) บริษัที่ มิตุซู่บิชิ (ป็ระเที่ศไที่ย) จัำกัด

11) กลัุ่มบริษัที่ ยูนิลั่เวอร์ ป็ระเที่ศไที่ย

12) บริษัที่ โคเวสโตุร (ป็ระเที่ศไที่ย) จัํากัด 

13) บริษัที่ คอลัเกตุ-ป็าลั์มโอลั่ฟิ (ป็ระเที่ศไที่ย) 

จัํากัด

14) บริษัที่ บ่เอเอสเอฟิ (ไที่ย) จัำกัด

15) บริษัที่ อายิโนะโมะโตุ๊ะ (ป็ระเที่ศไที่ย)  

จัํากัด

•	 ภาคราชการ

1) กระที่รวงที่รัพยากรธีรรมชาตุิ 

แลัะสิ�งแวดลั้อม

2) กระที่รวงอุตุสาหกรรม

3) กระที่รวงมหาดไที่ย

4) กระที่รวงการอุดมศ่กษา วิที่ยาศาสตุร์ 

วิจััยแลัะนวัตุกรรม

5) กรมควบคุมมลัพิษ

6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ�งแวดลั้อม  

7) กรมที่รัพยากรที่างที่ะเลัแลัะชายฝั่ั�ง

8) กรมส่งเสริมการป็กครองที่้องถึิ�น

9) กรุงเที่พมหานคร

•	 อีงค์กรระหว่่างปีระเทั่ศ

1) International Union for  

Conservation of Nature (IUCN)

2) United Nations Development 

Programme (UNDP)

3) Yunus Thailand Foundation

•	  ส่ถึาบ่นการศึกษา 

1)  Asian Institute of Technology (AIT) 

2)  จัุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 

3)  มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ 

PPP Plastics



ส่มีาช่ก PPP Plastics ทั่ี�ให้ทัุ่นส่น่บส่นุน แบ่งออกเป็็น 3 ระดับ ดังน่�

1) ผ่้ร่ว่มีลงทัุ่น (Investing Partner) 

•	องค์กรที่่�สนับสนุนงบป็ระมาณเป็็นจำนว่นเง่นตั่�งแตั่ 1,000,000 บาทั่ ข้ึ�นไปีตั่อีปีี

2) ผ่้ร่ว่มีส่น่บส่นุนรายกลาง (Gold Contributing Partner) 

•	องค์กรที่่�สนับสนุนงบป็ระมาณเป็็นจำนว่นเง่น 500,000 บาทั่ตั่อีปีี

3) ผ่้ร่ว่มีส่น่บส่นุนรายย่อีย (Silver Contributing Partner) 

•	องค์กรที่่�สนับสนุนงบป็ระมาณเป็็นจำนว่นเง่น 100,000 บาทั่ตั่อีปีี

หมายเหตุุ : สมาช่ิกแตุ่ลัะระดับจะได�สิทธิประโยช่น์ที�แตุกตุ่างกัน ซึ่่�งจะระบุรายลัะเอุียดไว�ใน Charter PPP Plastics 

อุย่างช่ัดเจนเป็นร้ปธรรม

เพื่่�อให้้การดำำาเนิินิงานิ PPP Plastics เป็็นิไป็อย่่าง 
ต่่อเนิ่�องบรรลุุผลุต่ามเป็้าห้มาย่ห้ลุักที่่�กำาห้นิดำไว้้บนิพื่่�นิฐานิ
การมส่่ว่้นิร่ว้มของภาคส่ว่้นิต่า่ง ๆ  ส่ำาห้รับองค์กรใดำมค่ว้าม
ส่นิใจแลุะต้่องการแส่ดำงบที่บาที่ในิการขับเคลุ่�อนิป็ระเดำ็นิ 
การจดัำการขย่ะพื่ลุาส่ติ่ก แลุะป็ระส่งค์ที่่�จะเข้าร่ว้มเป็น็ิส่มาชิิก 
PPP Plastics เพื่่�อให้อ้งค์กรของท่ี่านิส่ามารถเป็น็ิผ้้นิำาดำา้นิ
การกำาห้นิดำนิโย่บาย่แลุะกิจกรรมที่่�เก่�ย่ว้เนิ่�องกับการจัดำการ
พื่ลุาส่ต่ิกของป็ระเที่ศไที่ย่นิั�นิก็ส่ามารถเข้าร่ว้มเป็็นิส่่ว้นิห้นิ่�ง
ในิการขับเคลุ่�อนิ PPP Plastics ได้ำต่ามบริบที่ของแต่่ลุะ
องค์กรส่มาชิิก 

ทัี่�งน่ิ� ส่ามารถส่อบถามราย่ลุะเอ่ย่ดำข้อม้ลุเพื่ิ�มเติ่มได้ำที่่� 
ฝ่่าย่เลุขานุิการ PPP Plastics : ภิญญดำา เจริญส่ินิ 
โที่รศัพื่ที่์  02-503-3333 เบอร์ต่่อ 212 ห้ร่อ  
062-624-5355 โที่รส่าร 02-504-4826  
อ่เมลุ pinyada@tei.or.th
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โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุุรกิจ ภาคประชาสัังคม เพืื่�อจัดการพื่ลาสัติิก และขยะอย่างยั�งยืน
Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastics)
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