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คำกล่าวน้ีถูกพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดจากความพยายาม 10 ปเต็มของกลุ่มบริษัทภาคเอกชน 
ที่ก่อตั้ง TIPMSE ในการส่งเสริมให้เกิดสังคมรีไซเคิลในประเทศไทย จากที่เราเคยเห็น 
บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วถูกทิ ้งขว้างหลังการบริโภค ประชาชนก็เริ ่มเล็งเห็นถึงคุณค่า 
ประโยชน์และมูลค่าของบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี ้ ทั ้งในแง่ของรายได้ครัวเรือน 
เศรษฐกิจของประเทศ หรือแม้แต่มูลค่าทางสังคมที่จะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ 
ให้กับคนบางกลุ่ม และเรา TIPMSE ม่ันใจในแนวทางของเรา และย่ิงได้รับความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนจนเกิดเป็นการมีส่วนร่วม 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยิ่งทำให้ภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนปัจจุบัน 
ผลที่เกิดขึ้นจากความพยายามของเราและอีกหลายหน่วยงานทำให้อัตราการรีไซเคิล 
สูงถึง 84.99% (TU-RAC, 2557) 
 

จาก
บรรจุภัณฑ
ไมใชขยะ...

สู
บรรจุภัณฑ
คือวัตถุดิบ

This statement clearly proves to be evident from the efforts 10 years of 
group's private sector company to establish TIPMSE, which is to encourage 
recycle society in Thailand. As we have seen already being used packaging 
wastes after consumption. People are starting to appreciate the worth, 
beneits, and value of these packaging used. In terms of household income, 
national economy, or even social value that will help build careers, and 
income for people, and TIPMSE are conident in our guidelines. And even 
get assistance and cooperation from many sectors so that the participation 
of the three sectors such as public sectors, private sectors, and people. 
This mission is effectively to the results of our efforts, and various sectors 
make a higher recycling rate of 84.99% at present. (TU-RAC, 2557) 
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จากความต้องการในการแก้ปัญหาขยะของหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์ใช้แล้ว โดยมุง่เน้นการศึกษาการใช้
มาตรการต่างๆ ทั้งเทคโนโลยี และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ แต่ภาคเอกชนกลับมองเห็นแนวทางที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง          
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางที่เห็นตัวอย่างจากองค์กร CEMPRE ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่มีลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกับประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการใช้กลไกทางสังคม การสร้างแนวทางปฏิบัติให้กับครัวเรือน       
ในการคัดแยก และจัดให้คนที่ไม่มีอาชีพและฐานะยากจนเข้าไปเก็บรวบรวม ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ยงัเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเด่นชดั ในป 2548 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จงึร่วมกับบรษัิทเอกชนหลายแห่ง 
จัดตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาแนวทางดังกล่าว โดยประกอบด้วย

1. นายไซแก้ว วงศ์พิเศษกุล  บจก.ไทยน�้าทิพย์
2. นายวีระ อัครพุทธิพร  บจก.ไทยน�้าทิพย์
3. นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน บจก.พรอคเตอร์ แอนด์แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
4. นายโฉลกพร ผลชีวิน บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม
5. นางสาวฐาปนีย์ จันทร์หอม บจก.เต็ดตรา แพ้ค (ไทย)
6. นายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์ บจก.กรีนสปอต (ประเทศไทย)
7. นางสาวพงษ์ทิพย์ เทศะภู บจก.ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง 
8. นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นเกษร บจก.วีว่า โกลบอล ซัพพลาย
9. นายไพรัตน์ ตังคเศรณี บจก.ปูนซีเมนต์ไทยอุตสากรรม
10. นายมานิต สุขอัมพร บจก.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์
11. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ บจก.ปัญจวัฒนาพลาสติก 
12. นายสมชาย จิตต์ประกอบ บจก.แผ่นเหล็กวิลาสไทย
13. นายสมบัติ จังคเศรษฐกุล บจก.โคคา-โคล่า (ประเทศไทย)
14. นางสาวเสาวลักษณ์ ชยาวิวัฒน์กุล บจก.ไทยเบเวอร์เรจแคน
15. ผู้จัดการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ภายหลังจากการด�าเนินงานของคณะท�างานฯ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการ
จัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE ขึ้น เพื่อด�าเนิน
ตามนโยบายของคณะท�างานฯ ในการส่งเสริมสังคมรีไซเคิลด้วยการคัดแยก
ต้ังแต่ต้นทาง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นอีกแนวทางหนึ่งที่      
เหมาะสมกับประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา
Background

ประวัติความเป็นมา
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From the requirement to solve wastes problem of the public sectors, especially packaging used 
by focusing on studies to use various measures such as technology, and economic measurement. But 
the private sectors catch sight of ideas of the interesting one to resolve it, which is guidelines that is an 
example of the organization CEMPRE, Brazil. There are characteristics of economic system and societies 
are similar to Thailand by focusing on social mechanisms. Creating a trend to households in sorting, and 
arranging for people to have their careers, and collected into poverty. In addition, it solves the                        
environmental problems, and also helps social problems are prominently. In 2005, The Federation of 
Thai Industries cooperated with several private companies to establish a working group in order to study 
guidelines by consists of;

 1. Mr. Saikaew Vongpisetkul Thainamthip Ltd.
 2. Mr. Veera Akaraputhiporn   Thainamthip Ltd.
 3. Mrs. Kannika Jarusuraisin   Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd.
 4. Mr. Chalokeporn Phalajivin Siam Kraft Industry Co., Ltd.
 5. Miss Tapanee Junnhom Tetra Pak (Thailand) Ltd.
 6. Mr. Prachuab Tayakeepisut Green Spot (Thailand) Ltd.
 7. Miss Pongtip Thesaphu Unilever Thai Holdings Co., Ltd.
 8. Miss Patcharin Klinkraset  Viva Global Supply Co., Ltd.
 9. Mr. Pairat Tungkaseranee  Siam Cement Group Co., Ltd.
 10. Mr. Manit Sukamporn Thai Containers Group Co., Ltd.
 11. Mr. Viwat Hemmanatharop  Panjawattana Plastic Public Co., Ltd.
 12. Mr. Somchai Jitprakob Thai Tinplate Mfg Co., Ltd.
 13. Mr. Sombat Jangsaitakul Coca-Cola (Thailand) Co., Ltd.
 14. Miss Saovaluck Chayavivatkul  Thai Beverage Can Ltd.
 15. Manager of The Industrial Environment Institute, The Federation of Thai Industries 
 

After operations of the working group, Thailand Institute of Packaging and 
Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE) was established in 
order to carry out the policy of the working group to support a recycling society by 

sorting out from the source with many sectors to show 
another guideline that appropriate with Thailand.

ประวัติความเป็นมา
Background



4

ในโอกาสที่ครบรอบ 10 ป ในการก่อตั้ง TIPMSE หนึ่งในสถาบันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งจาก
ความร่วมมือของบริษัทเอกชน 22 องค์กร เป็นสถาบันที่เน้นความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน โดยการ
มีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและขยะมูลฝอย โดยการส่งเสริมการน�ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ ผมในฐานะของประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ปรารถนาที่จะเห็นภาคเอกชนร่วมมือกันท�าสิ่งดีๆ เช่นนี้ อย่างน้อยก็เพื่อ  
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐานของทรัพยากรและวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม ให้มีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

นายเจน น�าชัยศิริ
Mr.Jane Namchaisiri
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Chairman of the Federation of Thai Industries 

จากใจผู้บริหาร TIPMSE
From the Heart of TIPMSE’s Executives

On the occasion of 10th anniversary to establish TIPMSE, one of the Institute of the                    
Federation of Thai Industries (F.T.I.). It was founded by a partnership of 22 organizations, which are 
private sectors. TIPMSE emphasizes the  commitment to cooperate social responsibility (CSR) of the 
private sectors by engaging with many sectors to resolve packaging used and wastes by promoting 
the recycle. As I am the president of the Federation of Thai Industries, I desire to see private sectors 
cooperate in doing something good like this. At least for the environment, which is the base of             
resources, and raw materials of industrial sectors are sustainable operation forever. 

จากใจผูบริหาร TIPMSE
From the Heart of TIPMSE’s Executives
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ผมขอชื่นชม TIPMSE ในแง่ของการใช้หลักของความพอเพียง ท่ีน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการขยะ ท่ีผ่านมา 
การจดัการขยะหลายหน่วยงานมุง่เน้นทีจ่ะท�าให้หมดไปด้วยวธิกีารต่างๆ ท้ังเทคโนโลย ี งบประมาณ บุคลากร ถูกทุ่มเทไปกับ 
จุดนี้มากมาย ทั้งที่ผมเคยคิดว่า ขยะจริงๆ แล้ว คือทรัพยากร ถ้าเอาทรัพยากรไปฝังหรือไปเผาก็เท่ากับเราท�าลายทรัพยากร
ของเราเอง แต่ที่ TIPMSE และหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งท�าอยู่ในปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมการคัดแยกเพื่อน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ โดยใช้แนวทางของความพอเพียง และพึ่งพาตนเอง ให้ชุมชน ซาเล้ง ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา จับมือกัน
ท�างาน ท�าด้วยตนเอง เริ่มจากการคุยกัน หาวิธีท�างานร่วมกัน ศาสนสถาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ต่างก็มาร่วมมือกัน
ท�างาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ที่ที่เขาอยู่ดีขึ้น 

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
Dr.Sumet Tantivejkul
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ TIPMSE
Hanorary Advisor of TIPMSE

จากใจผู้บริหาร TIPMSE
From the Heart of TIPMSE’s Executives

I appreciate TIPMSE in terms of the self-suficiency that applied in the ield of waste                 
management. Despite the fact in the past of, waste management, many organizations focus on how 
to make it go away by using various methods such as technology, budget, and personnel is               
dedicated with this many points. Even though I think that waste is a resource. If wastes were buried 
or burned , then we destroy our own resources. Nowadays TIPMSE and many public sectors do it 
which is supporting the segregation in order to use recycling. By using the self-suficiency and self- 
reliant such as communities, Saleng groups, local agencies, and educational institutions work hand 
in hand to do it, do it by themselves, start to talking, ind out how to work together, religious places, 
women groups, cooperative groups, which can be work together by giving a target to give them a 
better living.
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จากใจผู้บริหาร TIPMSE

From the Heart of TIPMSE’s Executives

นายพิชิต บูรพวงศ
Mr.Pichit Burapavong
ประธานกรรมการบริหาร TIPMSE
Chairman of TIPMSE’s Executive Board Director

เมื่อ TIPMSE ด�าเนินการครบ 10 ป หลายอย่างท่ีท�ามาก็เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้างสังคมรีไซเคิล ซึ่ง       
ในระยะแรกดเูหมอืนงานจะยากและล�าบาก เพราะเราต้องเริม่จากท�าเอง และร่วมมอืกับกลุ่มเป้าหมาย ต่อมาเราเริม่มพีนัธมติร 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ท้องถ่ินและภาคประชาชน ต่างก็หันมาร่วมมือกันมากข้ึน ซึ่งดูเหมือนภารกิจจะ              
ง่ายมากขึ้น แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่เลย สถานการณ์สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจล้วนเป็นตัวแปรที่เป็นทั้งตัวเสริมและอุปสรรค 
แต่อย่างไรก็ตาม เราก็หวังที่จะให้ทุกฝ่ายร่วมกันอย่างนี้ตลอดไป ถึงแม้จะยากเพียงใดก็ตาม

When TIPMSE were performed completely in 10 years, many things that we made it for the 
purpose of the target to promote recycle society. At the beginning, there was dificult and laborious 
because we need to begin by ourselves, and collaboration with target groups. After that, we started 
to have a partner such as the public sectors, educational institutions, local agencies, and private 
sectors. They turned to cooperate more, which was mission seems to be easier, but actually it was 
not. Environmental, social, and economic were variables which were both complementary and 
obstacles. Nevertheless, we hope all parties will be together forever even though may be it is 
dificult.
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10 ปที่ผ่านมา ไม่มีวันใดเลยที่เราจะไม่นึกถึงเรื่องของ ‘ขยะ’ ท�าอย่างไรขยะจะหมดไป ท�าอย่างไรทุกคนถึงหันมา 
คัดแยกขยะ ท�าอย่างไรให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างเช่นประเทศอื่นบ้าง แล้ว TIPMSE ก็พบค�าตอบ... ค�าตอบ
นั้นก็คือ ความร่วมมือ เราจึงพยายามที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มเล็กๆ อย่างซาเล้ง หรือหมู่บ้านจัดสรร 
หรอืกลุ่มใหญ่อย่างเช่น ส�านกังานจงัหวดั เทศบาล หรอืแม้แต่หน่วยงานด้านศาสนา หน่วยงานต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม 
จากประสบการณ์ทีผ่่านมา ความร่วมมอืทีเ่กิดข้ึนก็จะไม่ประสบความส�าเรจ็ หากขาดจติส�านกึท่ีดีของประชาชน ผมปรารถนา
ทีจ่ะให้คนไทยทกุคนยอมเสียสละเวลาเพยีงน้อยนดิในแต่ละวนั แยกขยะในครวัเรอืน ในทีท่�างาน ในโรงเรยีน ในมหาวทิยาลัย 
หรือในที่สาธารณะเราก็ควรเรียนรู้ที่จะทิ้งขยะให้ถูกถัง เพื่อให้ขยะของเราไม่ใช่ขยะอีกต่อไป

จากใจผู้บริหาร TIPMSE
From the Heart of TIPMSE’s Executives

นายวีระ อัครพุทธิพร
Mr.Veera Akkaraputtiporn
ประธานคณะท�างาน TIPMSE
Chairman of TIPMSE’s Working Group

10 years ago, there was not the day that we did not think about wastes. How wastes were 
gone? How everyone turned to sort out wastes? How Thailand could succeed as same as other 
countries? And TIPMSE found some answers… The answer was the cooperation. We tried to              
cooperate with all parties involved such as small groups, saleng projects, and housing estates or 
larger groups, such as ofice of the provincial municipality or even religious organizations, and  
international organization. However, from the past experience, good cooperation happens; it would 
not succeed if people lacked of a good conscience. I desired that Thai people to sacriice little 
time in each day to sort out wastes such as in households, ofices, schools, universities or even in 
publics. We should learn how to put wastes into proper wastes bins in order that wastes were not 
to be waste anymore.
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TIPMSE มีความหวังที่จะสร้างสังคมรีไซเคิล และด�าเนินการเพื่อให้ความหวังนั้นเป็นจริงมาตลอดระยะเวลา 10 ป 
ตลอดเส้นทาง เราพบความล�าบากในหลายเรื่อง แต่เราก็พบความสุขจากการพยายามแก้ไขอุปสรรคที่เกิดข้ึน เราได้เพื่อน  
ได้มติรภาพจากคนหลากหลายเชือ้ชาติ หลากหลายอาย ุหลากหลายความเชือ่ และหลากหลายพฤติกรรม เราเช่ือมโยงความ
แตกต่างให้มีช่องว่างที่ลดลง เราท�าความเข้าใจกับคนมากมายหลายความคิด และสิ่งนี้ก็ท�าให้เราได้ความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ผมในฐานะของผู้อ�านวยการ TIPMSE ผมหวงัและต้ังใจจรงิทีจ่ะท�าให้องค์กรนีไ้ด้รบัการยอมรบั ท�าให้หน่วยงานต่างๆ หนัมา
ร่วมมือและสนับสนุน และหวังให้คนไทยหันมาคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการรีไซเคิล         
ที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

จากใจผู้บริหาร TIPMSE
From the Heart of TIPMSE’s Executives

นายยุทธพงษ วัฒนะลาภา
Mr.Yutthapong Wattanalapa
ที่ปรึกษาและอดีตผู้อ�านวยการ TIPMSE
Advisor and Former Director of TIPMSE

TIPMSE wishes to create a recycle society, and the operation to the hope come true          
throughout 10 years. We found many dificulties, but we found happiness from our attempts to 
solve barriers. We had friends, friendship from many ethnics, different age groups, different in 
beliefs, and also different behaviors. We connected the existing differences to reduce gaps. We 
made the comprehension with many people in different ideas. These gave us new ideas frequently. 
As I the director of TIPMSE, I hope and intend to make this organization is recognized by making 
agencies turned cooperation and support. I hope Thai people turn to sort out wastes seriously in 
order that society of Thailand to become the recycle society that is truly sustainable.
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จากใจผู้บริหาร TIPMSE
From the Heart of TIPMSE’s Executives

นาย สินชัย เทียนศิริ
Mr.Sinchai Thiensiri
ผู้อ�านวยการ TIPMSE 
Director of TIPMSE

ป 2559 ถือเป็นปที่มีความหมายส�าหรับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม Thailand Institute of 
Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE) เป็นปท่ีเราจะได้ฉลองโอกาสครบรอบ 10 ป 
ของการก่อต้ังสถาบันฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือส่ิงแวดล้อม ได้พิสูจน์ให้เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ว่าเป็นหน่วยงานด้านการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วท่ีด�าเนนิกิจกรรม
กับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวาระครบรอบ 10 ป ของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ผมพร้อม
ด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันฯ ทุกคน ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ท่ีมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบันฯ        
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และพร้อมกันนี้ พวกเราทุกคนได้ตั้งปณิธานที่จะด�าเนินงานของสถาบันฯ อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการบรรจุภณัฑ์ใช้แล้วเพ่ือไปสูก่ระบวนการรีไซเคิลอย่างครบวงจร ดังวิสยัทัศน์
ขององค์กรที่ว่า “เป็นองค์กรของภาคเอกชนที่สนับสนุนให้เกิดสังคมรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ”

2016 is the sentimental year for Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for 
Sustainable Environmental (TIPMSE).  This year, we will celebrate our 10th anniversary of the founding of 
the institute.  Throughout these years, the Institute has proven to be reveled to the government and 
private sector both nationwide and worldwide, being an organization that manages the used packages to 
carry out eficiency activities for all sectors.

In this occasion of the 10th anniversary of Thailand Institute of Packaging and Recycling Management 
for Sustainable Environment.  On behalf of the management team and staff, I would take this great        
opportunity to thank everyone who sincerely involved and supported our operations along this meaningful 
decade. Our strong commitment is to continue proceed with highest eficient toward integrated of used 
packaging and recycling management development.  As our vision “To be a representative of private 
organization that promotes a recycling-oriented society”
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10 Strategies With 10 Years Ago

TIPMSE

MODEL

Drop-of ในหมู่บ้านจัดสรร
Drop-off in housing 
estates

การส่งเสริมการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
ในระดับเทศบาล
Supporting the segregation 
recyclable materials at the 
municipality

ธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชุมชน
Recycle bank in 
communities

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มอาชีพ ซาเล้ง
Improving the quality of 
life of Saleng groups

ระบบการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล
ในสถาบันอุดมศึกษา
System of the segregation 
recyclable materials in higher 
education institutions

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสราง

5 โมเดลหลัก

Strategy 1
Building the

5 Models

TIPMSE Model เป็นส่ิงที ่TIPMSE เริม่ในปแรก 
ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ประกอบด้วย หมู่บ้านจัดสรร ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน
ท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพซาเล้ง ทั้งนี้ 5 โมเดลหลักจะเสมือน
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมให้เกิดสังคมรีไซเคิลในทุกพื้นท่ี
ทั่วประเทศไทย 

TIPMSE Model which is TIPMSE, begin in 
the irst year is to encourage the recycling of several 
target groups include housing estates, communities, 
educational institutions, local agencies, and Saleng 
groups. These 5 main models are like as tools that 
use to support recycle society in all areas across 
the country.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปลูกฝังจิตส�านึก
ในการคัดแยกขยะ

กับเยาวชน

10 ยุทธศาสตร์ กับ 10 ปที่ผ่านมา
 10 Strategies With 10 Years Ago

Strategy 2
Building awareness 

of Recyclable
Materials

Segregation
to Youth

เยาวชน เป็นกลุ ่มเป้าหมายแรกที่ TIPMSE          
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างกรมส่งเสริมคุณภาพ            
ส่ิงแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดต้ัง
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน ตลอดจนต่อยอดสู่การ
จัดการขยะประเภทอื่น โดยใช้กลยุทธ์การประกวดแข่งขัน 
ซึ่ง 10 ปที่ผ่านมาก็มีโรงเรียนเข้าร่วมแล้ว กว่า 2,000 แห่ง

Youth are the irst target of TIPMSE that   
collaborate with government agencies such as The 
Department of Environmental Quality Promotion 
(PEGP). By promoting educational institutions to 
establish recycle bank in schools including continue 
to manage other categories of waste by using   
competitive strategy. 10 years ago, there were 
participation more than 2,000 schools. 
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นอกจากนั้น ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา เราก็
ท�าโครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิลร่วมกับ 17 
มหาวิทยาลัย และต่อยอดสู่การสร้าง 3R Ambassador           
ที่จะท�าหน้าที่เสมือนทูตส่งเสริมการรีไซเคิลในสถาบัน            
การศึกษาของตนเองต่อไปอกีด้วย 

ด้วยความหวังที่ว่าจะได้เห็นเยาวชนที่เป็นก�าลังของ
ชาติในอนาคตหันมาให้ความส�าคัญกับการคัดแยกต้ังแต่
ต้นทาง เราจะยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินงานกับกลุ่มเยาวชน
เป็นเป้าหมายหลักต่อไป

In addition, youth at higher education, we 
made the project of promoting recyclable                
materials management with 17 Universities.            
Furthermore, we continued to build 3R Ambassador 
who is supporting recycling in their institution later. 

We hope that we will see youth in the future 
of the nation to turn their attention focus on the 
segregation from the source. We will continue 
carry on operations with youth to be main target 
later.
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ชุมชน ในประเทศไทยมชีมุชนหลากหลายแบบ ทัง้
ชุมชนตามการแบ่งเขตที่ต้ัง และชุมชนตามการรวมกลุ่ม 
หมูบ้่านจดัสรรก็เป็นชมุชนแบบหนึง่ทีเ่พิม่ข้ึนมากในปัจจบัุน

TIPMSE ส่งเสริมการคัดแยกต้ังแต่ต้นทางร่วมกับ
ชุมชนต่างๆ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
อบรมให้ความรู้และประกวดผลการด�าเนินงาน ท�าให้เกิด
กิจกรรมต่างๆ ในชมุชน อาท ิธนาคารวสัดุรไีซเคิล ร้านศูนย์บาท 
การท�าปุ๋ยหมัก การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
เป็นต้น นอกจากนั้น เรายังร่วมมือกับ 23 เทศบาลในการ   

There are several communities in         
Thailand such as the community-based zoning, and 
community-based grouping. Housing estates are 
one of community, which are increasing in current. 

TIPMSE promote a waste segregation at the 
source with communities by cooperating with         
the Department of Environmental Quality                   
Promotion (DEQP). The training and contest is the 
way we use to operate. There are several activities 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สรางค่านิยม

การคัดแยกขยะ
ในชุมชน

Strategy 3
Creating Values in 
Waste Segregation 

in Communities
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ส่งเสริมองค์ความรู ้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล และให้
เทศบาลเป็นพี่เล้ียงในการท�ากิจกรรมส่งเสริมการคัดแยก      
ซึ่งผลที่เกิดข้ึน สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัด 
สร้างรายได้เสรมิ และในหมูบ้่านจดัสรร TIPMSE ก็พบสาเหตุ
ของการไม่คัดแยกทีส่�าคัญคือ ซาเล้งหรอืร้านรบัซือ้ไม่สามารถ
เข้าไปในพื้นที่ ท�าให้เราต้องผลักดันให้สมาชิกหมู่บ้านมีการ
คัดแยกและน�าวัสดุรีไซเคิลมาทิ้งรวมกันไว้ที่จุดรวบรวม 
(Drop-off) ซึง่ต้ังอยูใ่นพืน้ทีส่่วนกลางทีท่กุคนผ่านไปมา หรอื
บางแห่งก็มกีารต้ังไว้บรเิวณหน้าทีพ่กั เพือ่ให้ร้านรบัซือ้หรอื
ซาเล้งที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าไป
เก็บรวบรวม โดยรายได้จะน�ามาใช้ในการพฒันาหมูบ้่านต่อไป 

in communities such as Recycle Bank, The Zero 
Baht Shop, Composting, and the creative inventions 
from recyclable materials etc., Moreover, we also 
cooperate with 23 municipalities to educate with 
communities in the municipality, and delegate to 
municipal by assisting in activities in promoting 
segregation. The consequences can reduce the 
amount of waste that must be disposed, and make 
more income. For housing estates, TIPMSE found 
the important cause of the non-seperation. Saleng 
or junk shop could not enter the area. Therefore 
we must push forward the members of the housing 
estate in segregation, and bring recyclable materials 
to be dumped at collection point (Drop-off) that 
location, where is in areas where everyone passed. 
In another way, the members can drop the              
segregated recyclable materials in front of their 
house in order to take the junk shop or Saleng, 
which is through a selection of the village to collect. 
The proceeds will be used to develop the village 
in the next time. 
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ซาเลง ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการรีไซเคิล เพราะ
ถือเป็นมดงานที่ส�าคัญในการล�าเลียงวัสดุรีไซเคิลกลับเข้าสู่
กระบวนการ แต่ปัญหาของซาเล้งในปัจจุบัน คือ เป็นอาชีพ
ที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่มีสวัสดิการทางสังคมใดๆ 
ดังนั้น การส่งเสริมอาชีพดังกล่าว จึงต้องเริ่มจากการสร้าง
สวสัดิการให้คนกลุ่มอาชพีนี ้โดยการรวมกลุ่มและข้ึนทะเบียน
ให้ถูกต้อง โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสถานีต�ารวจ
ท้องที่ และสร้างมาตรฐานของกลุ่มซาเล้งให้เป็นที่ยอมรับ 

Saleng is the key to recycling because they 
are the important worker of transporting recyclable 
materials into the recycle process. The problem of 
Saleng at present is a career that does not conform 
to the law, so there is no any social welfare.         
Therefore, it should begin to create the welfare of 
the people of this profession by combining group, 
and registered correctly by work together with 
Bangkok Metropolitant Administration (BMA) and 
Local Police Station, and establish standards of 
Saleng group to be accepted. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดบักลุม่ซาเลง

ฟันเฟืองของ
กระบวนการ

รีไซเคิล

Strategy 4
Improving Saleng 
Group, Backlash

of Recycling
Process
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ตัวอย่างกลุ่มซาเล้งทีป่ระสบผลส�าเรจ็ ก็คือ กลุ่มซาเล้ง
ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ที่มีการรวมกลุ่มและยกระดับจนเกิด
สวัสดิการกลุ่ม อาทิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กู้ยืมดอกเบ้ียต�่า ประกันชีวิต เป็นต้น และ         
กลุ่มซาเล้งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เทศบาลฯ เน้นการ
เชื่อมโยงกับร้านรับซื้อให้สมาชิกกลุ่มได้ราคาที่ดีกว่า

เสื้อกั๊กสีเขียวที่มีเลขทะเบียนสมาชิก ท�าให้สามารถ
ระบุตัวตนและสร้างความไว้วางใจจากชมุชนมากข้ึน รวมถึง
บางแห่งสถานีต�ารวจยังสามารถใช้ซาเล้งเป็นเครือข่าย        
สอดส่องอาชญากรได้อีกด้วย

Here is example of Saleng successful, which 
is Saleng group of On-Nut 14 Rai’s community with 
the aggregation, and improvement lead to receive 
welfare groups such as welfare medical expenses, 
cremation association, lowest interest rate loans, 
life insurance, etc., And Saleng group of Surat Thani 
Municipality, where is the municipality stressed the 
link with the junk shop to the group members get 
a better price. 

The green vest of the member of Saleng 
make they can be personally identiiable and          
create more trusty in the community, including 
some local Police Stations can also use Saleng to 
be as a network monitor criminals as well.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ร่วมกับศาสนสถาน

ในการเผยแพร่
การคดัแยกต้ังแต่

ตนทาง

Strategy 5
Cooperating with 
Religious Place to 
Relay at Source 

Segregation

ศาสนสถาน ศูนย์กลางเผยแผ่พระธรรม ค�าส่ัง
สอนของพุทธศาสนา ตลอดจนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมา
ช้านาน กิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็มักเกิดใน
ศาสนสถาน ทัง้กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมด้านวฒันธรรม 
ประเพณี 

ดังนัน้ TIPMSE จงึด�าเนินโครงการร่วมกับศาสนสถาน
หลายแห่ง โดยเริ่มต้นจากการถวายความรู้พระภิกษุ พร้อม
จัดท�าใบลานความรู้เรื่องการจัดการขยะ เพื่อเป็นส่ือให้แก่
ภิกษุสงฆ์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะผ่าน
กิจกรรมเทศนาธรรม นอกจากนั้น TIPMSE ยังมีการด�าเนิน

Religious place where is the center to          
propagate preaching, teachings of the Buddhism 
including the heart and soul of Thai people for a 
long time. Activities of the community, most often 
occurs in religious place, either the activities of 
religious cultural and traditional. 

Therefore, TIPMSE continue to cooperate 
with lots of religious places by starting from              
consecrating the knowledge on the management 
of waste and recyclable materials to the monks, 
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โครงการและกิจกรรมร่วมกับศาสนสถานอีกหลายโครงการ 
อาทิ โครงการ 60 พรรษา 60 บวรในเขตกรุงเทพมหานคร 
โครงการบ้านวัดโรงเรียนร่วมใจคัดแยกขยะ กิจกรรมผ้าป่า
รีไซเคิล เป็นต้น 

ที่ผ่านมา กิจกรรมที่ TIPMSE ด�าเนินการ ท�าให้         
ภิกษุสงฆ์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการ
เทศนาธรรม ผนวกความรูเ้รือ่งการจดัการขยะ และบางแห่ง
ยังมีการท�ากิจกรรมคัดแยกในศาสนสถานอีกด้วย

and preparing the palm leaves booklet (Bai-Lan) to 
be published as media for peaching during                
ceremonial events. Moreover, TIPMSE also still 
continue projects and activities together with other 
religious projects such as Projects of 60 Years 60 
Ba-Worn (household, temple, school) in Bangkok 
Metropolis area, Project of Household, Temple, 
School come together to the waste segregation, 
Pha-pa recycle Activity, etc., 

In the past, activities that TIPMSE operated 
to make the monk participated in environmental 
preservation by using the preaching mix with   
knowledge about waste management, and           
someplace have segregation in religious places as 
well.



20

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
ร่วมมือกับภาครฐั
ในการท�ากิจกรรม

ส่งเสรมิการ
รไีซเคลิ

Strategy 6
Cooperating with 
Public Sector to 

Support Recycling 
Activities

ภาครฐั เป็นภาคส่วนทีม่คีวามส�าคัญต่อการพฒันา
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม ภาครฐัมหีน้าทีใ่นการ
ก�าหนดทิศทางและขยายผลการด�าเนินงานที่สามารถแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมาของ TIPMSE ได้ให้
ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการ
ด�าเนินงาน ทั้งกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ          
ส่ิงแวดล้อม กรงุเทพมหานคร กรมส่งเสรมิการปกครองท้อง
ถ่ิน หน่วยงานจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือให้
สอดคล้องตามหลัก 3P คือ Public Partnership, Private 
Sector และ People และจากจุดเด่นของทั้ง 3 ภาคส่วน 

ภาครัฐ คือ กฎหมาย งบประมาณ และเครือข่าย 
ภาคเอกชน คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ภาคประชาชน คือ พลังและความตั้งใจ

Public sector  i s  important on                       
development in various sides; especially the            
environment. Public sector has responsibility to 
specify the direction, and extend results of               
operations to solve environment of the country. 
Throughout the past of operations, TIPMSE give the 
importance to create the cooperation with the 
public sector in the operations such as Pollution 
Control Department, Department of Environmental 
Quality Promotion, Bangkok Metropolitan                   
Administration, Department of Local Administration, 
Provincial Administration Organization, etc., In        
accordance with the 3P Principle of Public               
Partnership, Private Sector and people. The              
highlight of the 3 sectors is below.

Public Partnership is Legislation, Budget, 
and Networks

Private Sector is Creative Thinking
People is Strength, and Intention

10 ยุทธศาสตร์ กับ 10 ปที่ผ่านมา
 10 Strategies With 10 Years Ago
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เมือ่โครงการที ่TIPMSE ในฐานะภาคเอกชน ร่วมกับ
หน่วยงานภาครฐัเพือ่สอดประสานความร่วมมอืในการส่งเสรมิ
การจดัการขยะต้ังแต่ต้นทางกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน 
ก็จะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

When TIPMSE, the private sector, cooperates 
with public partnership to conform the cooperation 
of promoting waste management at source with 
people, the operation will be eficiently.

10 ยุทธศาสตร์ กับ 10 ปที่ผ่านมา
10 Strategies With 10 Years Ago
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การจับมือสราง
ความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ

Strategy 7
Handshaking to 

Create Cooperation 
with Foreign

Countries

ต่างประเทศ มีหน่วยงานที่ท�าภารกิจในการส่ง
เสรมิการรไีซเคิลอยูม่ากมาย ทัง้ทีส่่งเสรมิเพือ่สร้างประโยชน์
ด้านสังคม อย่างประเทศบราซิล ต้นแบบที่ TIPMSE ศึกษา
แนวทางก่อนมาประยกุต์ใช้ในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศ
บราซิลมี ลักษณะสังคม และเศรษฐกิจใกล ้ เ คียงกับ
ประเทศไทย รวมถึงมีปัญหาเรื่องความยากจนที่รัฐบาลต้อง
แก้ไข ในประเทศบราซิลมีการส่งเสริมให้คนเร่ร่อนและ           
มีฐานะยากจนมาคัดแยกวัสดุรีไซเคิลสร้างรายได้ โดยมี
องค์กรที่ชื่อ CEMPRE คอยสนับสนุนด้วยเงินทุนของ          
ภาคเอกชน จนสามารถผลักดันให้อยู่ในรูปแบบสหกรณ์ได้ 
คนที่ได้ประโยชน์จากแนวทางนี้ คือ ผู้มีรายได้น้อยกว่า       
แสนคน และเมื่อส�าเร็จก็มีภาครัฐเข้ามาร่วมสนับสนุน           
ทั้งในส่วนของเม็ดเงินและนโยบาย

In foreign countries, there are many 
agencies in the mission to promote the recycling. 
For beneit to the society. Brazil, the model that 
TIPMSE studied guidelines before bring to apply in 
Thailand since the society and economic are         
similar to Thailand including the problem of           
poverty that the government must resolve it.              
In Brazil, there is the promotion of homelessness 
and poverty for segregating recyclable materials        
to make money. The organization named CEMPRE, 
support ing with capital money from the                           
private sectors can push forward in the form               
of cooperatives. 

10 ยุทธศาสตร์ กับ 10 ปที่ผ่านมา
 10 Strategies With 10 Years Ago
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TIPMSE มกีารเชือ่มโยงกับ CEMPRE เพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวทางร่วมกัน ตลอดจนการเข้าร่วมกลุ่ม Global 
Alliance for Recycling and Sustainable Development 
(GARSD) ซึง่ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ 6 ประเทศในทวปี
อเมริกาใต้และแอฟริกา และ 1 ประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่ง
ทัง้หมดจะมกีารประชมุร่วมกันทกุ 2 ป ทัง้นี ้เพือ่แลกเปล่ียน
และให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไป 

People who can get beneits from this trend 
are more than hundred thousand low income  
people. After this trend is successful, then public 
sector joins to support both amount of money and 
policies. TIPMSE has been linked with CEMPRE for 
knowledge sharing as well as join the Global Alliance 
for Recycling and Sustainable Development 
(GARSD) consisting of 6 countries in South America 
and Africa and one country of Asia. The meeting 
will be held every 2 years for sharing experience 
in order to develop new thinking together.

10 ยุทธศาสตร์ กับ 10 ปที่ผ่านมา
10 Strategies With 10 Years Ago
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่ TIPMSE 
ยดึถือในการด�าเนนิกิจกรรมส่งเสรมิการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง 
ต้ังแต่การเริ่มต้นด�าเนินงานที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน หรือแม้แต่แนวทางส่งเสริมให้เกิด
การคัดแยกที่ค�านึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเป็น       
รูปแบบของ ร้าน 0 บาท

Suficiency Economy as guidelines 
that TIPMSE upheld in activities promotes a recycle 
society by segregation at the source. By starting 
operations focused on local knowledge, and          
materials, which are available in the community or 
guidelines to promote segregation to take into 
consideration from the economic suficiency          
method and lead to the resulting pattern of The 
Zero Baht Shop.

ยุทธศาสตร์ท่ี 8
แกไขปัญหาขยะ

ดวยหลกัเศรษฐกิจ
พอเพยีง

Strategy 8
Resolving waste 
problems with

Suficiency
Economy

10 ยุทธศาสตร์ กับ 10 ปที่ผ่านมา
 10 Strategies With 10 Years Ago
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ร้าน 0 บาท แนวคิดใหม่ที่ TIPMSE เริ่มด�าเนินการ
ส่งเสริมมาตั้งแต่ป 2555 โดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยก ให้เกิดประโยชน์       
ทางตรงและเป็นรูปธรรม ใช้แนวคิดวัสดุรีไซเคิลมีค่าเท่ากับ
เงินใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ ซึ่งเท่ากับหากเราไม่มีเงินก็
สามารถใช้วัสดุรีไซเคิลที่เราคัดแยกแทนได้ เป็นประโยชน์ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย 

นอกจากนั้น TIPMSE ยังมุ ่งหวังให้คนมีรายได้         
จากการคัดแยกและการเพิม่มลูค่าจากวสัดุรไีซเคิล ถึงแม้จะ
ไม่ใช่ตัวเลขเงนิทีม่ากมาย แต่ก็สามารถช่วยเก้ือหนนุเศรษฐกิจ
ในครัวเรือน และต่อยอดสู่เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
ต่อไปได้

The Zero Baht Shop, a new concept, TIPMSE 
begin the operation since 2012, where recyclable 
materials are used in exchange for goods and        
services which can be realized that “Good and 
services can be purchase without money” 

There are beneits of economic and social 
to those low income, besides TIPMSE still expect 
to have earned income from the segregation, and 
increasing the value of recyclable materials.              
Although the number is not much money but it 
can reduce the living cost, and also can build on 
the economic community in the future.

10 ยุทธศาสตร์ กับ 10 ปที่ผ่านมา
10 Strategies With 10 Years Ago
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ยุทธศาสตร์ท่ี 9
สรางองค์ความรู
ในการจัดการขยะ
เพือ่สรางสงัคม

รไีซเคลิ

Strategy 9
Creating

Knowledge in Waste 
Management to
Create a Recycle 

Society 

องค์ความรู นับเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนิน
การใดๆ เพราะหากขาดองค์ความรู ้จกัท�าให้การด�าเนนิงาน
นัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ได้ ดังน้ัน ในการส่งเสรมิการจดัการขยะ 
ก็เช่นกัน TIPMSE ให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม อาทิ 
การอบรมภาคทฤษฎี การอบรมเชิงสาธิต การอบรมภาค
ปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การเข้าค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
เป็นต้น

Knowledge is the key factor in any               
operations because if lack of knowledge, then it will 
not be able to operate completely. Therefore, to 
promote waste management as well, TIPMSE focus 
on knowledge transfer to target groups by using 
format, and properly method such as theory training, 
demonstration training, workshop, site visit, behavior 
modiication camp, etc., 
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องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ เป็นพื้นฐานส�าคัญที่
ท�าให้คนที่ได้รับสามารถน�าไปปฏิบัติหรือไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับตนเอง โดยองค์ความรู ้หลักๆ ที่ TIPMSE 
ถ่ายทอดจะเป็นเรื่องของพื้นฐานความรู้เรื่องขยะและการ
จัดการขยะ รูปแบบการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะในรปูแบบต่างๆ แนวทางและข้ันตอนการ        
จัดท�ากิจกรรมด้านการส่งเสริมการจัดการขยะ และวิธีการ
เพิ่มมูลค่าจากขยะ

หลายครั้งที่การถ่ายทอดองค์ความรู้มีเป้าหมายเพื่อ
ให้ผู้ได้รบัสามารถน�าไปปฏบัิติต่อ และหลายครัง้ทีม่เีป้าหมาย
ให้ผู้ได้รับปรับเปล่ียนทัศนคติและได้รับแรงบันดาลใจให้      
เริ่มต้นที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

Knowledge of waste management is                      
fundamental that make recipients are able to            
practice or applied to suit themselves. The main 
knowledge that TIPMSE relay is a matter of                 
fundamental knowledge of waste, and waste              
management. Model of waste segregation and use 
of waste in different ways. Process and step for           
activities to promote in waste management and how 
to add value from waste. 

Many times that knowledge transfer has a 
target in order to offer the recipients are able to 
practice, and many times that has a target to                 
recipient aims to change attitudes and get inspiration 
to begin to promote in waste management. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 10
สรางแหล่งเรยีนรู
เพือ่ส่งเสรมิสงัคม

รไีซเคลิ

Strategy 10
Creating a 3R

Learning Centre
to Promote

Recycle Society

แหล่งเรียนรู การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ถือเป็นเป้าหมายในการส่งเสรมิการรไีซเคิล เพราะจะท�าหน้าที่
ในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการจัดการขยะที่คนท่ัวไป
สามารถมาศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบที่มีการด�าเนินงานจริง 
สามารถมาลองฝึกปฏิบัติได้จริง แหล่งเรียนรู้ฯ ที่ (TIPMSE) 
ร่วมมือกับท้องถิ่นและชุมชนเปิดด�าเนินการมีทั้งสิ้น 6 แห่ง 
โดยภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืภาคละ 
1 แห่ง ส่วนภาคเหนือมีทั้งสิ้น 3 แห่ง แต่ละแห่งมีจุดเด่นที่
แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ 

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ แหล่งเรียนรู้ฯ ที่เน้นการรวม
กลุ่มซาเล้งเพื่อสร้างสวัสดิการและต่อยอดสู่การจัดการขยะ
ประเภทอื่น ตลอดจนการริเริ่มรูปแบบร้านศูนย์บาท ใช้วัสดุ
รีไซเคิลแทนเงินสดในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค

3R Learning Center goal is to promote 
the recycle, Because it will be the waste                      
management knowledge center that everyone who 
interest the waste management can be trained. 
Therefore, TIPMSE cooperate with local agencies 
and community establishing learning center at            
6 locations. There is central region, southern region, 
and northeastern region by giving 1 place each per 
region but northern region, there are 3 places. Each 
place is different distinctive point in context of the 
area.

On-Nut 14 Rai’s community where is the 
learning center that focuses on aggregation of 
Saleng in order to create the welfare, and continue 
to manage other wastes along with the initiative 
establishment of The Zero Baht Shop by using 
recyclable materials instead of cash to purchase 
consumer goods.
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ชุมชนบ้านวังฆ้อง จ.น่าน แหล่งเรียนรู้ฯ ที่เน้นความ
เป็นชมุชนชนบททีเ่ข้มแข็งในการร่วมกันท�ากิจกรรมตลาดนดั
รีไซเคิล และต่อยอดสู่การท�ากิจกรรมอื่นๆ

เทศบาลต�าบลควนโดน จ.สตูล ทีร่่วมกับชมุชนควนโดน
ในจัดการขยะแบบครบวงจร ผู ้ที่มาเรียนรู ้สามารถใช้
จักรยานปั ่นไปรอบๆ ชุมชนเพื่อเรียนรู ้การจัดการขยะ
ประเภทต่างๆ และร้านศูนย์บาทแบบเครือข่ายที่สามารถใช้
คูปองจากธนาคารวัสดุรีไซเคิลแทนเงินในการซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ ในชุมชน

เทศบาลนครอุดรธานี ที่เน้นการแสดงถึงความตั้งใจ
ของชมุชนในการร่วมกันท�ากิจกรรมส่งเสรมิการคัดแยกขยะ 
โดยรูปแบบที่หลากหลายและเน้นการพึ่งพาตนเอง

เทศบาลต�าบลครึ่ง จ.เชียงราย แหล่งเรียนรู้ฯ ที่เน้น
วิถีชุมชนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะกับท้อง
ถิ่นที่เรียบง่ายและอยากคงเอกลักษณ์ของพื้นที่

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ท่ีเน้น
ความพอเพยีง ธรรมะ และการใช้ส่ิงต่างๆ รอบตัวมาให้เกิด
ประโยชน์

Baan Wang Khong Community, Nan Province 
where is the place learning center that is a rural 
community with strong cooperation on recyclable 
material sepration activity (Recycle Flea Market), 
and creation another activities.

Kuan Don Subdistrict Municipality, Satun 
Province cooperates with Kuan Don community to 
conduet integrated waste management. Learner 
can ride a bike around the community to learn how 
to manage different type of waste. For the Zero 
Baht Shop’s Network coupon from recycle bank 
can be used in exchange for goods and services in 
the community. 

Nakorn Udon Thani Municipality, where is 
the learning center that communities strongly       
coperate in operating waste segregation activities 
with self-reliance.

Tambon Kreung Subdistrict Municipality, 
Chiang Rai Province where is the place learning 
center that community is successful suficiency 
economy village with simplicity and identity.

Cherntawan International Meditation Centre 
Chiang Rai Province, where is emphasized suficiency, 
dhamma, and using things surrounding us to get 
beneits.
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เปิดตัว TIPMSE ภาพแรกที่น่าจดจ�าของ 
TIPMSE คือ งานเปิดตัวสถาบนัฯ ณ โรงแรมเอม็โพเรียม 
สทู เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2548 ซึง่นับเป็นจุดเร่ิมต้นของ             
ภาพอื่นๆ ที่จะตามมา โดยในวันน้ันมี นายยงยุทธ               
ติยะไพรัช รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ      
สิง่แวดล้อม มาเป็นประธานในพิธเีปิดร่วมกบัคุณประพัฒน์ 
โพธิวรคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ในขณะนั้น และภาพนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา 10 ปพร้อมกับ
ภารกิจต่างๆ ที่จะบรรลุเป้าหมายให้เกิดสังคมรีไซเคิล      
ในประเทศไทย

TIPMSE launch event , the irst           
picture, which was memorable of TIPMSE at       
The Emporium Suites Hotel on December 20, 
2005. It marked the beginning of other photos. 
On that day, Mr. Yongyut Tiyapairat, Minister         
of Natural Resources and Environment presided 
in the opening ceremony with Mr. Praphat        
Phodhivorakhun, Chairman of The Federation 
of Thai Industries at that time. And this image 
was 10 years ago, with the missions to achieve 
the target of creating a recycle society in           
Thailand.

10 ภาพประทับใจของ TIPMSE
10 Impression Pictures of TIPMSE



31
10 ภาพประทับใจของ TIPMSE
10 Impression Pictures of TIPMSE

เยาวชนกบัการคัดแยก ภาพเยาวชนตัวน้อย
ทีแ่บกถงุวสัดุรีไซเคิลมาร่วมเปิดบญัชธีนาคารวสัดุรีไซเคิล 
ณ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อป 2550 
เด็กน้อยท�าหน้าที่แทนผู ้ปกครองในการคัดแยกวัสดุ
รีไซเคิลจากที่พักอาศัยมาร่วมเปิดบัญชี ซึ่งวัสดุรีไซเคิล 
ที่น�ามามีน�้าหนักเพียง 2 กิโลกรัม แม้จะเป็นปริมาณที่ 
ไม่มากนัก แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชนตัวน้อย
ในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม จากน้ันมา กลุ่มเยาวชน       
จึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของ TIPMSE และมีเยาวชน
อายุไม่เกิน 18 ปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเราตลอด          
10 ปที่ผ่านมารวมไม่น้อยกว่า 50,000 คน

Youth with segregation, Picture of 
little youth that carried the bag of recyclable 
materials joined to open recycle bank at Sabsin 
Pattana community, Bangkok Metropolis in 2007. 
Little kid had to substitute for parents to bring       
2 kgs. Sorted recyclable materials from home for 
bank account opening. Although the quantities 
were not much, it showed the powers of little 
youth joined to save the environment. After 
that, group of youth had become a major target 
of TIPMSE. There were youth that aged up to 
18 years participated in various activities with 
us for 10 years, which were more than 50,000 
people. 
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TIPMSE ช่วยผูประสบภัยน�้าท่วม จาก
เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อป 2554 มีผู้ประสบภัยได้รับความ
เดือดร้อนจ�านวนมาก ซึ่งภายหลังน�้าลดก็ยังพบปัญหา
ขยะเกิดขึ้น มีขยะจ�านวนมากหลงเหลือในพ้ืนที่ ซึ่ง          
ในช่วงวกิฤตน้ี TIPMSE กไ็ม่ทิง้โอกาสทีจ่ะสร้างจิตส�านึก
ให้กับประชาชน โดยน�าทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับบริษัท             
ผู้สนับสนุนเข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และอาหารกล่อง
ให้แก่ ผู ้ประสบภัย รวมถึงไปสร้างความสนุกสนาน        
และความรู้เร่ืองของการจัดการขยะในสถานการณ์ปกติ
และช่วงน�้าท่วม เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

TIPMSE helped lood victims, From 
the year 2011, there were many lood victims 
who were suffered. After the water reduced, 
they still ind the waste problems occurred. 
There was a lot of wastes remained in the area. 
During this crisis, we would not leave a chance 
to create awareness to the people. A team led 
by oficials cooperated with sponsorship from 
companies to help give life aid bags including 
creating enjoyment and knowledge of waste 
management in normal circumstances and   
during loods in order to be the part in preventing 
the problems that will arise in the future. 

10 ภาพประทับใจของ TIPMSE
10 Impression Pictures of TIPMSE
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ซาเลงไทยไประดับโลก เป็นคร้ังแรกทีซ่าเล้ง
ของประเทศไทยได้รับการยอมรับ จากความพยายามใน
การร่วมกบัเครือข่ายซาเล้งชมุชนอ่อนนุช 14 ไร่ โดยการ      
รวมกลุ่มซาเล้งและสร้างมาตรฐานในรูปแบบสหกรณ์ 
สร้างสวัสดิการให้กับกลุ่มและสร้างการยอมรับ ท�าให้
ประเทศบราซิลให้ความสนใจและเดินทางมาร่วม         
แลกเปลี่ยนในงานสัมมนาทางออกการจัดการขยะของ
ท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 คร้ังน้ัน          
ผูแ้ทนซาเล้งได้เข้าร่วมแลกเปลีย่นกบัผูแ้ทนจากประเทศ
บราซิล และได้รับความชื่นชมในรูปแบบดังกล่าว 

Saleng Thailand went to world 
class. First time that Saleng Thailand was         
recognized from the efforts joined with the 
network Saleng On-Nut 14 Rai’s community by 
making aggregation of Saleng group, and        
standardization in the cooperative form. Creating 
welfare and building acceptance for the group. 
It made Brazil to pay attention, and came into  
knowledge exchange in the seminar of local 
waste management solution, which was held in             
November 2015. At that time, Saleng’s                    
representatives joined to exchange with              
representatives from Brazil, and received the 
appreciation in such a format. 
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สศค. กับพลังรีไซเคิล ภาพวัสดุรีไซเคิล       
กองมหมึา และข้าราชการ สศค. ทีม่าเข้าแถวรอขายวสัดุ
รีไซเคิลยาวเหยยีดเต็มพ้ืนทีล่านจอดรถ ท�าให้ปริมาณวสัดุ
รีไซเคิลทีร้่านรับซือ้มารับในวนัน้ันมกีว่า 2,000 กโิลกรัม  
รถทีใ่ช้ขนวสัดุรีไซเคิลแทบจะมพ้ืีนทีไ่ม่เพียงพอ จนต้อง      
วนรถมารับใหม่อีกคร้ัง ภาพน้ีจึงท�าให้เห็นว่าพลังแห่ง         
การคัดแยกเกดิขึน้ได้ในทกุภาคส่วน ไม่ใช่แค่ในครัวเรือน 
ในส�านักงานกใ็ห้ความส�าคัญกบัการคัดแยกไม่น้อยเช่นกนั

FPO and the Power of recycle The 
picture of large volume of recyclable material 
and Government Oficers of FPO, who came to 
wait in a long queue for selling recyclable          
materials at the parking area. On that day, the 
quantities of recyclable materials, which was 
purchased were more 2,000 kilograms. The 
vehicle used to transport recyclable materials 
had not enough space, so it need to return to 
transport. This photo proved that power of waste 
segregation can be occurred in all sections.        
Not only in households, ofices were also           
important in the segregation at least as well. 

10 ภาพประทับใจของ TIPMSE
 10 Impression Pictures of TIPMSE
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ผูบริหารไทยหัวใจสีเขียว ภาพผู้บริหาร
ระดับสูงหลายท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับ TIPMSE        
ในตลอด 10 ปที่ผ่านมา อยู่ในอิริยาบถการคัดแยกวัสดุ
รีไซเคิล ซึ่งทุกท่านต่างขมีขมันท�าด้วยรอยยิ้มและความ
ต้ังใจ หลายท่านสนใจทีเ่รียนรู้เพ่ือกลบัไปปฏิบติัเอง และ  
หลายท่านกม็องเหน็เป็นเร่ืองสนุกและสามารถเพลดิเพลนิ
ไปกับกิจกรรมนี้ได้ 

The Green Heart Thai’s Executive,         
Picture of executives who joined activities with 
TIPMSE over 10 years ago, was in motion to the 
segregation of recyclable materials. All                     
executives were diligent to do it with their smiles 
and the willingness. Many executives interested 
in learning in order to return to the practice by 
themselves, and many executives were fun and 
enjoy this activity.
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แหล่งเรียนรู ภาพพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรอย่างยัง่ยนืแห่งที ่4 ทีจั่ดขึน้ในป 2557 
ถือเป็นภูมิภาคสุดท้ายใน 4 ภูมิภาคตามเป้าหมายของ 
TIPMSE ซึ่งมีผู้แทนแหล่งเรียนรู้อีก 3 ภาคมาร่วมเป็น
สกัขพียาน และมาร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัเครือข่ายใน
จังหวัดอุดรธานี ภาพน้ีจึงเป็นภาพประทับใจที่ผู ้แทน
แหล่งเรียนรู้ฯ 4 ภาคมาอยู่ร่วมกันครั้งแรก ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความต้ังใจของคนในทุกภูมิภาคที่จะร่วมกัน
ท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา  

3R Learning Center, Picture of opening 
ceremony the learning center for sustainable 
resource management, branch 4th, held in 2014, 
which was the last of 4 regions on target of 
TIPMSE. The representatives of 3 learning center 
were witness, and also joined to exchange 
knowledge with network in Udon Thani Province, 
and this picture was the impression that              
representatives of learning center of 4 regions 
stayed together for the irst time. This showed 
the willingness of people in all regions to be 
teamwork for our environment.

10 ภาพประทับใจของ TIPMSE
10 Impression Pictures of TIPMSE
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รานศูนย์บาท ภาพร้านตัดผมแห่งหน่ึงในชมุชน
ควนโดนใน จ.สตูล ที่ช่างตัดผมก�าลังให้บริการลูกค้าที่
เอาคูปองร้านศูนย์บาทของชุมชนมาแลกซื้อบริการ         
ถือเป็นวิถีพอเพียงแบบหน่ึงที่เราไม่ต้องใช้เงินตราที่        
หายากในยุคสมัยน้ี แต่ใช้สิ่งที่มีอยู ่ในครัวเรือนที่เรา       
เรียกว่า วัสดุรีไซเคิลแทน ชุมชนหรือร้านค้าต่างๆ ก็
สามารถใช้แนวคิดน้ี ซึง่นอกจากจะเป็นมาตรการแรงจูงใจ
ทีท่�าให้ลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ ยงัท�าให้ท่านมส่ีวนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

The Zero Baht Shop, Picture of Barber 
Shop in Khuan Don Nai Community in Satun 
Province. The barber served customers that   
used coupons of The Zero Baht Shop of the 
community to purchase services. It was one way 
of self-suficiency that we did not use money, 
which is rare in this generation by using materi-
als in the household. This concept can motivate 
customers for community and shops, also it can 
promote the participation in environmental 
protection.
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ถวายความรู จากที่เคยถวายปัจจัย หรือ
ภตัตาหาร ตอนน้ีทกุอย่างก�าลงัจะเปลีย่นไป เมือ่ TIPMSE 
หนัมาถวายความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ภกิษุ สามเณร 
แทนเพ่ือให้ท่านท�าหน้าทีช่่วยเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 
ผ่านกิจกรรมเทศนาธรรม เพราะด้วยค่านิยมและความ
ศรัทธาทีค่นไทยมใีห้กบัพุทธศาสนา ท�าให้หลกัค�าสัง่สอน
ที่เกิดในระหว่างการฟังธรรม มีความน่าสนใจและเข้าถึง
ศาสนิกชนได้มากขึ้น

Knowledge Consecratione, From the             
offering objects or food, now everything is going 
to change when TIPMSE turned to consecrate the 
knowledge of waste management to the monks 
and novice in order to give them help                       
disseminated knowledge to the people by 
preaching because of the value   and the faith of 
Buddhism in Thailand. It made doctrine occurred 
during listen to sermon. It is more attractive and 
can be more accessible to Buddhist.

10 ภาพประทับใจของ TIPMSE
10 Impression Pictures of TIPMSE
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เจาหนาท่ีเทศบาล บคุคลทีม่คีวามส�าคัญอกี       
กลุ่มหน่ึงของกระบวนการรีไซเคิล ท้ อ งถิ่นบางแห่งมี
เจ้าหน้าทีเ่หล่าน้ีคอยเป็นลกูมอืในการคัดแยกวสัดุรีไซเคิล
ในกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกวัสดุรี ไ ซเคิล ภาพน้ีเป็น
ภาพพนักงานเทศบาลต�าบลคลองด่าน จ.สมุทรปราการ 
ในกิจกรรมต้ังจุดรับซื้อวัสดุรีไซเ คิ ลในชุมชนคร้ังแรก        
ซึ่งปริมาณของวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมได้ในครั้งนั้น ได้ถึง 
2 ตัน พนักงานเทศบาลทกุคนท�างานหนักในการคัดแยก
เพ่ิมมูลค่า ซึ่งรายได้ส่วนหน่ึงจะก ลั บมาเป็นสวัสดิการ      
ให้กบัเขาเหล่าน้ี ทีผ่่านมา 23 เทศบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการ
กบั TIPMSE สามารถด�าเนินกจิกรรมส่งเสริมการคัดแยก
ทีม่คีนได้ประโยชน์จากกจิกรรมไม่น้อยกว่า 200,000 คน 
และวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมได้เฉลี่ยปละ 2-5 ตัน/แห่ง

Municipal employee, People who are 
important for recycling system. Some local 
agencies, there was these authorities who were 
responsible for assistant to segregate recyclable 
materials in promotional activities. This image 
showed municipal employees of Klong Dan 
District, Samutprakan Province performed the 
irst time of purchasing activity of recycled         
material. The quantity of recyclable materials 
were collected up to 2 tons at that time. All 
municipal employees worked hard in the             
segregation in order to add value. Some part of 
revenue was back to be the welfare for municipal 
employees. Lately, There were 23 municipalities 
participated with TIPMSE project to promote the 
segregation. People, who obtained beneits, 
were not less than 200,000 people, and recycled 
materials which collected in this project were 
average per year at 2-5 tons per place. 
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 Result of TIPMSE’s 10 Years

ยั่งยืน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ด้านใดด้านหน่ึง โดยท�าให้เสียประโยชน์         
ด้านอืน่ อย่างน้อยประโยชน์ทีเ่กดิจากการพฒันาควรให้
ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน

Sustainability
Sustainability Development is not a process that 
got advantages on one side by making                      
disadvantages from the other side. At least, 
beneits from the development should be  
completely on 3 sides. 

สังคม
Social

เศรษฐกิจ
Economy

สิ่งแวดลอม
Environment

3.5 แสนตัน/
hundred thousand tons

ลดปริมาณขยะที่ตองนำไปกำจัด
the amount of waste that must be disposed of more than 

วิถีชีวิตของผูที่มีฐานะยากจน 
ที่จะสามารถใชหาเลี้ยงชีพได   
the way of life of the poor people 

was able to earn their living.
2

เม็ดเงินจากการนำวัสดุรีไซเคิลกลับเขาสู
กระบวนตลอด 10 ปที่ผานมา 
the amount of money from taking 

recyclable material back into the 

process throughout in 10 years ago. 

หมื่นลานบาท
billion baht

$

$

$

$

$

$$

$

$

$

H A P P Y

10 ปีผลที่เกิดขึ้น
Result of TIPMSE’s 10 Years
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