GC เดินหน าตอยอดแพลตฟอรมการจัดการขยะ
พลาสติกแบบครบวงจร ดวย Chemical Recycling
จับมือ ม.สุรนารี สรางระบบการคัดแยกขยะพลาสติก
จากตนทางสูปลายทาง พรอมเพิ่มมูลคาใหขยะ
พลาสติกปนเปื ้ อน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จํากัด) มหาชน หรือ GC รวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ
SUT ในโครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกจากตนทางสูปลายทางแบบครบวงจร ชวยเพิ่มมูลคาขยะ
พลาสติกปนเปื ้ อนตางๆ โดยการรีไซเคิลพลาสติกผานกระบวนการ Chemical Recycling หรือ
กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกปนเปื ้ อน ใหสามารถนํากลับมาใชเป็ นเชือ
้ เพลิง หรือวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ พรอมสรางความเชื่อมโยงกับทุกภาคสวน (Ecosystem) ดวยแผนการจัดการขยะ
พลาสติก (End-to-End Waste Management) เพื่อตอบโจทยเป าหมายการพัฒนาท่ย
ี ่ง
ั ยืนของโลก
(SDGs) และ การดําเนิ นงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ดร.คงกระพัน อินทรแจง ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ
GC กลาววา “GC มีความเชื่อและความมุงมน
ั ่ ในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางความยงั ่ ยืน เพราะความยงั ่ ยืน

เป็ นการสรางสมดุลและการเติบโตไปขางหน ารวมกัน ทัง้ ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยขับเคลื่อน
บนกรอบของเป าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนของโลก (SDGs) หนึ่งในประเด็นสําคัญที่ GC มุงเน น คือ การนํ าหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในทุกกระบวนการ โดยมีเป าหมายในการยกระดับการทํางานรวมกับพันธมิตร (Loop Connecting) สูการสราง
ความเชื่อมโยงกับทุกภาคสวน (Ecosystem) ที่แข็งแรง สามารถตอยอดสูเชิงพาณิชยได โดย GC ไดริเริ่ม
“YOUเทิรน แพลตฟอรม” ซึ่งเป็ นตัวอยางของแผนการจัดการขยะพลาสติก (End-to-End Waste Management)
เพื่อนําขยะพลาสติกเขาสูกระบวนการรีไซเคิลอยางถูกตอง สามารถแกปัญหาขยะพลาสติกแบบครบวงจร เริ่มตงั ้ แต
การคัดแยก รวบรวมขยะพลาสติก ซึ่งเป็ นวัตถุดิบจากเครื่องรับขยะ (Drop Points) และขนสงไปยังปลายทาง เชน
โรงงานรีไซเคิล หรือ โรงงานอัพไซเคิล โดยในปลายปี 2564 นี้ GC จะเปิ ดดําเนินการโรงงานพลาสติกรีไซเคิล
คุณภาพสูง (Food Grade) ครบวงจรเป็ นแหงแรกในประเทศไทย

ถึงวันนี้ GC มีความยินดีเป็ นอยางยิ่งที่ไดสนับสนุนเทคโนโลยีของคนไทย ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ
โดยการรวมมือกับ SUT พันธมิตรภาคการศึกษา ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก เพื่อรวมกัน
วางแผนการจัดการคัดแยกขยะพลาสติกที่ตนทาง สงเสริมการใหความรูเรื่องการจัดการขยะพลาสติก พรอม
สนับสนุนถังขยะตนแบบเพื่อการคัดแยก รวมถึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธการคัดแยกขยะพลาสติกในพ้ น
ื ที่ของมหา
วิทยาลัยฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูรูปแบบการจัดการคัดแยกขยะพลาสติกตนทางที่สามารถลงมือทําไดจริงสูปลายทาง
แบบครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพ โดย GC มีบริษท
ั ในกลุมที่สามารถสงเสริมมหาวิทยาลัยฯ ในการขยายผลไปใน
ระดับประเทศได นอกจากนี้ GC ยังรวมศึกษาวิจัย และสนับสนุนงบประมาณในการทดสอบการแปรรูปขยะพลาสติก

ปนเปื้ อนใหสามารถนํากลับมาใชเป็ นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับขยะ
พลาสติกปนเปื้ อนในรูปแบบตาง ๆ อีกดวย”

ความรวมมือในครัง้ นี้ สงผลให GC มีแผนการจัดการขยะพลาสติก (End-to-End Waste Management) อยางครบ
ถวนครอบคลุม 3 ดาน ไดแก 1) พลาสติกชีวภาพ (Bio-based) มุงเน นการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพที่เป็ น
มิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถสลายตัวไดดวยการฝังกลบเหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่ใชครัง้ เดียว 2) พลาสติกท่ว
ั ไป
(Fossil-based) มุงเน นการใชผลิตภัณฑดวยความรับผิดชอบ นํ าขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล (Recycle) หรือ
อัพไซเคิล (Upcycle) เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่สามารถคัดแยกและนํากลับมารีไซเคิลดวยกระบวนการ
Mechanical Recycling ได 3) Chemical Recycling ซึ่งไดรวมมือกับ SUT ในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
ขยะพลาสติกปนเปื้ อน ที่ไมสามารถเขาสูกระบวนการรีไซเคิลแบบปกติ (Mechanical Recycling) ได ใหสามารถ
นํ ากลับมาใชเป็ นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบเพื่อใชในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ พรอมวางระบบการจัดการขยะดวย
เทคโนโลยีอ่ น
ื  ๆ ซึ่ง GC มีพันธมิตรที่สามารถรองรับวัตถุดิบที่ไดมาจากกระบวนการ Chemical Recycling นี้อีก
ดวย

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลาววา “SUT มีความ
มุงมน
ั ่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใชความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย เพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย อีกทงั ้ ไดศึกษาและวิจัยการบริหารจัดการขยะตงั ้
แต ปี  2549 เป็ นตนมา เริ่มตงั ้ แตการคัดแยกจนถึงการ แปรรูปเป็ นพลังงานรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ
แปรรูปขยะพลาสติกเป็ นน้ํ ามันดวยกระบวนการไพโรไลซิสขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยมีกําลังการผลิตน้ํ ามันประมาณ
5,000 ลิตร/วัน และมีความพรอมในการทําวิจัยตอยอดเพื่อสรางรูปแบบการจัดการของเสียแบบครบวงจร

SUT มีความยินดีเป็ นอยางยิ่งที่ไดรวมมือกับ GC ผูนําในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอันดับหนึ่งของประเทศไทย ใน
“โครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกและการเพิ่มมูลคาขยะพลาสติกปนเปื้ อน” ซึ่งเป็ นการอาศัยความรวมมือ
ประสบการณ และความพรอมของทงั ้  2 ฝ าย โดยจะใชพ้ น
ื ที่ของ SUT เป็ นกรณีศึกษา ในการสรางรูปแบบการ
จัดการขยะชุมชนที่ตนทางที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาการคัดแยกขยะพลาสติก การนํ าขยะพลาสติกมาแปรรูป ให
สามารถนํากลับมาใชเป็ นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โดยคาดหวังวาความรวมมือในครัง้ นี้ จะ
ทําใหเกิดระบบจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป็ นแนวทางในการขยายผล ทัง้
ดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยงั ่ ยืนใหกับประเทศตอไปในอนาคต”

จากการผสานพลังความรวมมือและนวัตกรรมจากภาคการศึกษาและภาคเอกชนในครัง้ นี ้ นั บเป็ นความ
รวมมืออีกหนึ่ งขน
ั ้ ท่ม
ี ุงหวังใหเยาวชนและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขน
ึ ้ ในทุกวัน อีกทง
ั ้ ยังสอดคลองกับรางแผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติกของรัฐบาล เรื่อง
การนํ าขยะพลาสติกกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และนํากลับมาใชประโยชน ทง
ั ้ หมดในปี 2570
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสูการเป็ นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ตอไปอยางย่ง
ั ยืน

