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25 มีนาคม 2564

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ประธานโครงการ PPP Plastics
และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน

หัวข้อ : เปิดแนวคิด เทรนด์อุตสาหกรรม ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

“ทิศทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกลไก PPP”
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Plastic Waste 
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สถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทย

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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ขยะพลาสติกในประเทศไทย

ปริมาณขยะพลาสติกใน
ประเทศไทย คิดเป็น   

12 -13 % หรือ 2 ล้านตัน 
ของปริมาณขยะทั้งหมด

สามารถน ากลับมา     
ใชป้ระโยชน์ได้

ปีละ 0.5 ล้านตัน

ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน 
น าไปก าจัดโดยวิธี 
ฝังกลบหรือเตาเผา

บางส่วนตกค้าง       
ในสิ่งแวดล้อม

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ



666

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน
Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastics)

16th NSTDA Annual Conference: NAC2021
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ความเป็นมา PPP Plastics

PPP Plastics ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

ซึ่งในปี 2564 PPP Plastics ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 4



88

16th NSTDA Annual Conference: NAC2021

เป้าหมายหลัก PPP Plastics

เป้าหมาย PPP Plastics
“สนับสนุนการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570”
โดยผ่านการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก

จาก 6 เสาหลักกิจกรรมโครงการฯ

“ปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ภายในปี 2570” 

เป้าหมายที่ 1 การลดและเลิกใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (Single – Use Plastic) 
เป้าหมายด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 2 การน าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 

ภายในปี พ.ศ. 2570
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ภาคีเครือข่าย PPP Plastics
สถาบัน/องค์กร (9 องค์กร)

ภาคเอกชนที่ให้ทุนสนับสนุน (14 องค์กร)

ภาคราชการ (9 องค์กร)

องค์กรระหว่างประเทศ (3 องค์กร)

สถาบันการศึกษา (3 องค์กร)

รวมจ านวนทั้งสิ้น 38 องค์กร
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การพฒันา
โมเดลเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน 

การพฒันา
นโยบาย และ
กฎหมาย

ระดมทุน/     
การบรหิารจดัการ
โครงการ 

การพฒันา
ฐานขอ้มูลขยะ
พลาสตกิ 

การสือ่สาร
ประชาสมัพนัธ ์
และการศกึษา 

การพฒันา
นวตักรรมใน
ภาคอตุสาหกรรม 

Infrastructure InnovationPolicy &

Legislation

Database FundingEducation & 
Communication

1 2 3 4 5 6

โครงสรา้งการบรหิารงาน PPP Plastics  
6 เสาหลกักจิกรรม PPP Plastics

• โมเดลคลองเตย

• โมเดลระยอง

• มอืวเิศษ x วน

• Material Flow 
Analysis 2020 

• งานวจิยั              

ถนนพลาสตกิ
• คณะท างานที ่3 ภายใต้

คณะอนุกรรมการจดัการ

ขยะพลาสตกิและขยะอเิล็กทรอนิกส ์

• Policy of EPR & PCR
• ฉลากพลาสตกิ

Taskforce Leader Taskforce Leader Taskforce Leader Taskforce Leader Taskforce Leader Taskforce Leader

• การประชาสมัพนัธ ์

• การศกึษา

• ระดมทุน

สนบัสนุน
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ตัวอย่างการด าเนินงานของภาคเอกชน

• กลุ่ม PPP พลาสติก ติดตั้ง
ระบบ Drop point ในพื้นที่
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบเก็บ
ขน โครงการ “มือวิเศษ Xวน” 
จุ ด รั บ ถุ งพล าสติ ก ส ะอ าด 
ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ

• ชุ มชน เ อื้ อ อ าท ร  วั ง ห ว้ า      
จ.ระยอง คัดแยกขยะอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ส ร้ า ง  Business 
Model คัดแยกขยะจนเกิด
เป็นรายได้ ในระดับชุมชน

• ภาคเอกชน เช่น ดาว และเอสซีจี พัฒนา
โซลูชั่นใหม่ๆ ในการน าขยะพลาสติก
กลับมาใช้ประโยชน์ในการผลิต เช่น 
ถนนพลาสติกรีไซเคิล ที่มีส่วนผสมของ
ยางมะตอยกับพลาสติกใช้แล้ว

• บมจ.ซีพี  ออลล์ ประกาศเชิญชวน  
“รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” 
โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ  
จ ะ ง ด ใ ห้ ถุ ง พ ล า ส ติ ก  เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่             
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

• เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ 
TRBN Thailand จั บ มื อ ภ า คี  3 8  อ ง ค์ ก ร  
ตั้งเป้าหมายในปีแรกจะส่งขยะ 500 ตันไปสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ จากห่วงโซ่
ธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของขยะเศษ
อาหาร ขยะพลาสติก และขยะจากการผลิต 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาคเอกชน
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คลองเตย Model

คลองเตยโมเดลจะเป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชนเมืองอื่น ๆ ได้ทั่วประเทศ 12
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ระยอง Model

13
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โครงการมือวิเศษ x วน

ข้อมูลตั้งแต่เดือนมิ.ย. - ธ.ค. 2563
รวมพลาสติกยืดเป้าหมายได้ 11,250 Kg.

สามารถช่วยลดโลกร้อน 
ค านวนลด CO2 Emission ได้ 9,780 Kg.
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การพัฒนานโยบาย และกฎหมาย
คณะท างาน PPP Plastics ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลาสติก (คณะท างานชุดที่ 3) ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารขยะพลาสติก

และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยขับเคลื่อนการด าเนินการร่วมกับภาครัฐผ่านด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลาสติกเป็นหลัก ซึ่งมีส่วน
ร่วมและบทบาทส าคัญในการร่วมร่างแผนที่น าทาง (Road Map) การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2573 และร่วมก าหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลาสติกที่
เป็นประเด็นส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง การมีส่วนร่วมในการร่างกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ภาครัฐจะออกประกาศบังคับใช้ในอนาคต 

• คณะท างานที่ 3 ภายใต้คณะอนุกรรมการ
จัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

• Policy of EPR & PCR

• ฉลากพลาสติก
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การพัฒนาฐานข้อมูลขยะพลาสติก (Plastics Waste Database)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า 
Material Flow Analysis 2020 
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หมายเหตุ : ถนนรีไซเคิลพลาสตกิ 1 กม. หน้ากว้าง 6 ม. ลดขยะพลาสติกประมาณ 3 ตัน 

Innovation : การพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม

Industrial Estate Model

Real Estate Model

Community Model
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Innovation : การพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
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Education : การศึกษา

พัฒนาคู่มือการสอนวิชา CE General Education Package 
ส าหรับการสอนนิสิตนักศึกษาชั้นปทีี่ 1

ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย 

เครือข่ายการศกึษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย

จัดเตรียมหลักสูตร 
Circular Economy General Education Package 

ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี



หมุนเวียน ใช้ประโยชน์

รวบรวม จัดเก็บ และก าจัด

ลดและคัดแยก 

พลาสตกิ 

PET, PE

Recycle 100%

ในปี 2573

ผูป้ระกอบการ
recycle
ผลติเกล็ด
/เม็ดพลาสตกิ

ผูบ้รโิภค

ผูผ้ลติ
บรรจภุณัฑ์ ผูร้วบรวม

คดัแยก

จดัเก็บ

ผูผ้ลติสนิคา้/
ผูค้า้ปลกี/คา้สง่

การบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร

• เพิ่มการใช้พลาสติก reuse และ recycle
การพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในการน าขยะพลาสติกกลับมา
ใช้ประโยชน์ เช่น ถนนพลาสติกรีไซเคิล
รีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นน้ ามันไพโรไลซิส เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบส าหรับการผลิตเม็ดพลาสติกใหม่

• สร้างตลาดผลิตภัณฑ์ Upcycling พร้อมทั้งผลักดันให้
เกิดการด าเนินงานที่เป็นธุรกิจ

• พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น การปรับคุณสมบัติ
พลาสติกให้ใช้วัสดุชนิดเดียว
(mono material) ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ท าให้รีไซเคิลได้มากข้ึน, นวัตกรรมวัสดุทดแทนชนิดใหม่ 
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Upgrade และ Replace)

• ปรับแก้กฎ/ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อตลาดพลาสติก    
รีไซเคิล, มาตรการทางเศรษฐศาสตร์

• มาตรการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้า ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้น

แยก รวบรวม จัดเก็บ หมุนเวียน ใช้ประโยชน์

• ลด Single-used Plastics
• แยกขยะในครัวเรือน ผู้บริโภคปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง 
ส่งต่อให้ชุมชน เทศบาล

• แยกขยะระดับชุมชน ชุมชนมีความเข้าใจ
สามารถคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
สร้าง Business Model
คัดแยกขยะจนเกิดเป็น
รายได้ในระดับชุมชน

• ความร่วมมือรัฐ เอกชน พัฒนา
โครงสร้างและระบบการจัดเก็บ
และคัดแยกขยะแบบบูรณาการใช้
นวัตกรรม เช่น การติดตั้งระบบ 
Drop point หรือ Waste hub ใน
พื้นที่ชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบเก็บขน
ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ 

การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างรฐั เอกชน 
ประชาสังคม: PPP พลาสติก



ขอขอบคุณ
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
www.tei.or.th


