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ผลการตรวจสอบแบรนด(์Brand Audit) 
จากขยะพลาสตกิในประเทศไทย ปี 2563  

 
ความเป็นมา 
  กรนีพีซเป็นสว่นหนึง่ของแนวรว่ม Break Free From Plastic ที่ท ำงำนเคลือ่นไหวระดบัโลก เพื่อมุง่หวงัถงึอนำคตที่ปลอด
มลพิษพลำสติก นบัตัง้แตท่ีม่ีกำรเปิดตวัในเดือนกนัยำยน 2559 จนถึงปัจจบุนั Break Free From Plastic มีกลุม่องคก์รกวำ่ 1,279 
แหง่ และปัจเจกบคุคล 5,995 คนทั่วโลก1 เขำ้รว่มกำรเคลือ่นไหวเพื่อเรยีกรอ้งใหป้รมิำณพลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ลดลงอยำ่งขนำน
ใหญ่ และผลกัดนัทำงออกที่ยั่งยนืตอ่วิกฤตมลพษิพลำสติก กลุม่องคก์รและปัจเจกบคุคลทัง้หลำยภำยใตแ้นวรว่ม Break Free 
From Plastic มองเห็นคณุคำ่รว่มกนัในกำรปกปอ้งสิง่แวดลอ้มและควำมเป็นธรรมทำงสงัคมรว่มกนั 
 
  Break Free From Plastic ไดย้กระดบักิจกรรมท ำควำมสะอำด (clean up) พืน้ท่ีและชำยฝ่ังทะเลทีด่  ำเนินกำรอยำ่งเป็น
ประจ ำทั่วโลกขึน้ไปอีกขัน้หนึง่ โดยกำรท ำ brand audit ซึง่มุง่เนน้ตรวจสอบแบรนดส์นิคำ้ตำ่ง ๆ ที่มีสว่นรบัผิดชอบตอ่มลพิษ
พลำสติกที่พบในสิง่แวดลอ้ม 
 
  กำรตรวจสอบแบรนดจ์ำกขยะพลำสติกหรอื brand audit มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ (1) หยิบยกใหเ้ห็นถงึควำมรบัผิดชอบทำง
สำธำรณะของผูผ้ลติในเรือ่งมลพษิพลำสติก (2) ขบัเคลือ่นใหเ้กิดนวตักรรมของบรรจภุณัฑแ์ละกำรจดักำรของเสยีไดด้ีมำกขึน้ 
 

 
ทวีปและประเทศทีเ่ขำ้รว่มกิจกรรมท ำควำมสะอำดและตรวจสอบแบรนด(์brand audit)ทั่วโลก 
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 https://www.breakfreefromplastic.org/ 
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วิกฤตมลพิษพลาสติก 
   สงัคมไทยมกีำรใชพ้ลำสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้อยำ่งแพรห่ลำย คนไทยใชถ้งุพลำสตกิ 70,000 ลำ้นใบตอ่ปี2 ไทยเป็นหนึง่ใน

ประเทศในเอเชียรวมถึงจีน อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ เวียดนำมและศรลีงักำ ที่มีสว่นส ำคญั3ในกำรกอ่มลพิษพลำสติก4ในทะเลถงึรอ้ย

ละ 605 ของขยะพลำสติกทัง้หมดที่ถกูปลอ่ยลงทะเลทั่วโลก ในปี 2561 มีปรมิำณขยะมลูฝอยเกิดขึน้ประมำณ 27.8 ลำ้นตนั เมื่อ

เปรยีบเทียบกบัปี 2560 มีปรมิำณเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.64 แตม่ีขยะเพียง 9.58 ลำ้นตนั(รอ้ยละ 34) ที่ถกูน ำกลบัไปใชป้ระโยชน ์และ

ขยะที่ถกูก ำจดัอยำ่งไมถ่กูตอ้งมปีระมำณ 7.36 ลำ้นตนั(รอ้ยละ 27) ในจ ำนวนขยะทัง้หมดพบพลำสติกในขยะชมุชนประมำณ              

2 ลำ้นตนั และสำมำรถน ำเขำ้สูร่ะบบรไีซเคิลประมำณ 500,000 ตนั (สว่นใหญ่เป็นขวดพลำสตกิ) สว่นท่ีเหลอืจะกลำยเป็นขยะ

พลำสติก1.5ลำ้นตนั(ประกอบดว้ยถงุพลำสติกประมำณ 1.2ลำ้นตนั สว่นท่ีเหลอืเป็นพลำสติกอื่นๆ เช่น แกว้ กลอ่ง ถำด ขวด             

ฝำจกุ) 

  ในช่วงสถำนกำรณไ์วรสัโควิดระบำด ประชำชนถูกขอควำมรว่มมือใหต้อ้งอำศยัอยู่เฉพำะในบำ้น /ที่พกัของตนเองนัน้ 

สง่ผลใหเ้กิดกำรใชพ้ลำสติกที่ใชค้รัง้เดียวทิง้จ ำนวนมำกขึน้ มีขอ้มลูระบวุำ่ ขยะจำกบรกิำรสง่อำหำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 จำก 5,500 

ตนัต่อวนัเป็น 6,300 ตนัต่อวนั6 ยอดค ำสั่งซือ้สินคำ้ออนไลนใ์นแอปพลิเคชนัหนึ่งในบำงหมวดหมู่เพิ่มขึน้ถึง 12 เท่ำเมื่อเทียบกบั

ช่วงเวลำเดียวกนัในปีที่แลว้7 ในสถำนกำรณป์กติ ขยะที่น  ำเขำ้สูก่ระบวนกำรรีไซเคิลมีเพียงรอ้ยละ 25 เท่ำนัน้8 จำกขยะทัง้หมดทั่ว

ประเทศกวำ่ปีละ 2 ลำ้นตนั ดงันัน้ เรำจึงอำจตอ้งจินตนำกำรถึงมลพิษพลำสติกที่เกิดขึน้ตอนนีแ้ละก ำลงัจะเกิดในอนำคต รวมถึง

ยุทธศำสตรก์ำรจัดกำรขยะในบริบทใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรที่พฤติกรรมกำรใชพ้ลำสติกครัง้เดียวทิ ้ งจะกลำยเป็น ‘new 

normal’ 

  ขอ้มลูระบวุำ่ สหรฐัอเมรกิำสรำ้งขยะพลำสติก 42 ลำ้นตนั ซึ่งมำกที่สดุในโลก9 ในขณะที่ไทยขึน้แท่นประเทศที่สรำ้งขยะ

พลำสติกต่อประชำกร(กิโลกรมัต่อปี)สงูเป็นอนัดบั 5 ของโลก10 และมีขยะพลำสติกในขยะทั่วไปในสดัสว่นมำกเป็นอนัดบั 3 ของ

โลก ตวัเลขดงักลำ่วขำ้งตน้มำจำกงำนวิจยัเรื่อง “The United States’ contribution of plastic waste to land and ocean” ซึ่ง

ตีพิมพใ์นวำรสำร Science Advances ฉบบัวนัที่ 30 ตลุำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ ทีมนกัวิจยัท ำกำรวิเครำะหจ์ำกฐำนขอ้มลูของ

ธนำคำรโลกที่เก็บรวบรวมจำก 217 ประเทศ พบวำ่ในปี พ.ศ. 2559 ปรมิำณขยะพลำสติกในสหรฐัอเมรกิำที่หลดุออกสูส่ิ่งแวดลอ้ม

ชำยฝ่ังทะเลในปี พ.ศ.2559 มีมำกกว่ำ 5 เท่ำเมื่อเทียบกบัปี พ.ศ.2553 ถือว่ำเป็นประเทศที่ปลอ่ยขยะพลำสติกออกสูท่ะเลมำก

ที่สดุในโลก11 

                                                 
2
 http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1292295/time-to-get-tough-with-plastic-users 

3
 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1318643/ministry-plans-road-map-for-marine-waste-control 

4
 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1292295/time-to-get-tough-with-plastic-users 

5
 http://www.bangkokpost.com/news/general/1318643/ministry-plans-road-map-for-marine-waste-control 

6
 ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 6,300 ตันต่อวัน ผลจากที่คนไทยใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ 

https://www.bltbangkok.com/news/19886/ 
7
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879305?utm_source=homepage&utm_medium=internal_refe

rral&utm_campaign=business 
8
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/food-delivery-increases-thailand-plastic-waste-during-covid-

19-12711692 
9
 https://www.nationalgeographic.com/environment/2020/10/us-plastic-pollution/ 

10
 https://www.bltbangkok.com/news/30658/ 

11
 https://advances.sciencemag.org/content/6/44/eabd0288/tab-figures-data 

http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1292295/time-to-get-tough-with-plastic-users
http://www.bangkokpost.com/news/general/1318643/ministry-plans-road-map-for-marine-waste-control
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1292295/time-to-get-tough-with-plastic-users
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1318643/ministry-plans-road-map-for-marine-waste-control
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1292295/time-to-get-tough-with-plastic-users
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  กรนีพีซมีขอ้สงัเกตต่อขอ้มลูที่น  ำมำอำ้งอิงในงำนวิจยัในวำรสำร Science Advances โดยเฉพำะกรณีที่ระบวุ่ำปริมำณ

ขยะพลำสติกของไทยอยูท่ี่ 4,796,494 ตนั/ปี (หรอืรำว 69.54 กิโลกรมั/ปี/คน) เมื่อเทียบกบัฐำนขอ้มลูของกรมควบคมุมลพิษที่ระบุ

ว่ำกำรเกิดขยะพลำสติกอยู่ที่ 2 ลำ้นตนัต่อปี (หรือรำว 29 กิโลกรมั/ปี/คน) ดงันัน้ ไทยจะไม่อยู่ในอนัดบั 5 ของโลกที่สรำ้งขยะ

พลำสติกตอ่หวัประชำกรมำกที่สดุ  

  วิกฤตสภำพภมูิอำกำศยงัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมลพิษพลำสติกกำรผลิตพลำสติกทั่วโลกปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก 400 ลำ้น
ตนัในแตล่ะปี12 และถำ้กำรผลติพลำสติกขยำยตวัเช่นเดียวกบัในปัจจบุนั มีกำรคำดกำรณว์ำ่ ภำยในปี พ.ศ. 2593 กำรใชน้ ำ้มนัใน
อตุสำหกรรมพลำสติกจะมีสดัสว่น 20% ของกำรใชน้ ำ้มนัทัง้หมดของโลก13 แต่มลพิษพลำสติกไม่ไดเ้กิดขึน้แค่ในขัน้ตอนผลิต
พลำสติกเทำ่นัน้ ขยะพลำสติกซึง่เป็นองคป์ระกอบส ำคญัในขยะมลูฝอยก็มีสว่นเรง่เรำ้วิกฤตสภำพภมูิอำกำศดว้ย  
  ธนำคำรโลก (World Bank) ระบวุ่ำ ในปี พ.ศ.2559 ขยะมลูฝอยมีสว่นปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์1.6 พนัลำ้นตนัง
หรอืประมำณ 5% ของกำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมดทั่วโลก และคำดว่ำจะเพิ่มขึน้เป็น 2.6 พนัลำ้นตนัภำยในปี พ.ศ. 
2593 หำกไมม่ีกำรปรบัปรุงกำรจดักำรขยะมลูฝอยใหด้ีขึน้14 
  กำรศกึษำแสดงใหเ้ห็นวำ่ เมื่อพลำสติกโดนแสงแดดจะปลอ่ยมเีทนและเอทิลนีซึง่เป็นก๊ำซเรอืนกระจกตวัส ำคญั15 และ
เป็นแหลง่ก ำเนิดของก๊ำซเรอืนกระจกที่ไมไ่ดม้กีำรพิจำรณำมำก่อนจึงมกีำรคำดวำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกจะมำกขึน้ตำมกำร
ผลติและกำรสะสมของพลำสติกในสิง่แวดลอ้มที่มีปรมิำณเพิ่มสงูขึน้16 
 
ขยะพลาสตกิน าเข้า  
  รำยงำนกำรศึกษำกำรน ำเขำ้ขยะพลำสติกและขยะอิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทย 17 ระหว่ำงปี 2557-2561 (มิ.ย. 62) 
โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ระบุว่ำปริมำณ กำรน ำเขำ้ขยะพลำสติกมำยงัประเทศไทยมีปริมำณเพิ่มมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่องนบัตัง้แต่               
ปี พ.ศ. 2557 และสง่ผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรงต่อชุมชนดัง้เดิมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตจงัหวดัที่เขำ้ถึงไดง้่ำยจำกท่ำเรือน ำ้ลึก               
ในจดหมำยเปิดผนกึของเครือข่ำยภำคประชำสงัคมไทยต่อรฐับำลไทย ในฐำนะประธำนอำเซียน พ .ศ.2562 ลงวนัที่ 20 มิถนุำยน 
2562 มีขอ้เรียกรอ้งชดัเจนว่ำ ประเทศไทยเป็นประเทศภำคีของอนสุญัญำบำเซลฯ แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นแหลง่ระบำยของ ขยะ
อนัตรำยหลำยประเภทที่อนุสญัญำฉบับนีค้วบคุมไม่ใหม้ีกำรเคลื่อนยำ้ยขำ้มพรมแดน ดว้ยเหตุนี ้ภำคประชำสงัคมไทยจึงได้
ร่วมกันขับเคลื่อนบนหลักกำรร่วมกันคือ ให้มีกำรยกเลิกกำรน ำเข้ำ ขยะพลำสติกและขยะอิเล็กทรอนิกสท์ี่มีสำรอันตรำย                    
นบัรอ้ย ๆ ชนิดเป็นสว่นผสม  
  ต่อมำ ในเดือนกนัยำยน พ.ศ.2563 กระแสกำรต่อตำ้นจำกประชำชนเพื่อยตุิกำรน ำเขำ้ขยะพลำสติก น ำมำสู่กำรเร่ง
ผลกัดนัใหม้ีมำตรกำรควบคมุกำรน ำเขำ้ขยะอยำ่งจรงิจงัในเวลำตอ่มำ รฐับำลไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรเพื่อบรูณำกำรกำรจดักำร
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 Ellen MacArthur Foundation (2016) The New Plastics Economy 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pag
es.pdf 
13

 World Economic Forum (2016) The New Plastics Economy: rethinking the future of plastics, cited in UNEP (2018) 

Single-use plastics: a roadmap for sustainability https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/25496 
14

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 
15

 Royer S-J et al (2018) ‘Production of methane and ethylene from plastic in the environment’, PLoS ONE 13 (8) 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200574 
16

 ข้อมูลเพิม่เติม รายงาน NO TIME TO WASTE Tackling the plastic pollution crisis before it’s too late (20) 

https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2019/05/J32121_No_time_to_waste_web-EMARGOED-14-

May-2019.pdf 
17

 www.earththailand.org/en/document/76                                                                      

http://www.earththailand.org/en/document/76
http://www.earththailand.org/en/document/76
http://www.earththailand.org/en/document/76
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ขยะอิเลก็ทรอนิกสแ์ละเศษพลำสติกที่น ำเขำ้จำกตำ่งประเทศอยำ่งเป็นระบบ โดยกำรประชมุเมื่อวนัท่ี 15 สงิหำคม พ.ศ.2561 ไดม้ี
มติใหย้กเลิกกำรน ำเขำ้เศษพลำสติกภำยใน 2 ปี โดยช่วงผ่อนผนันี ้มีกำรก ำหนดโควตำกำรน ำเขำ้คือ ปีที่  1 น ำเขำ้ไดไ้ม่เกิน 
70,000 ตัน แบ่งเป็นพลำสติก PET 50,000 ตนั และพลำสติกชนิดอื่นรวม 20,000 ตนั และมีเง่ือนไขใหใ้ชเ้ศษพลำสติก
ภำยในประเทศรว่มดว้ยไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 30 ในปีที่ 2 ใหน้ ำเขำ้ไดไ้ม่เกิน 40,000 ตนั และใหน้ ำเศษพลำสติก ภำยในประเทศมำ
ใชร้ว่มดว้ยไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 60 และปีที่ 3 หำ้มน ำเขำ้เศษพลำสติกจำกตำ่งประเทศ โดยใบอนญุำตน ำเขำ้ตำมโควตำดงักลำ่วจะ
สิน้สดุทัง้หมดในวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ.2563  
  ตอ่มำผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมไดพ้ยำยำมขอน ำเขำ้เศษพลำสติกตอ่ไปโดยใหเ้หตผุลวำ่ วตัถดุิบที่มีภำยในประเทศไม่
เพียงพอ คุณภำพต ่ำ และมีกำรปนเป้ือนสงู ซึ่งกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) ก็สนบัสนนุขอ้นีโ้ดยแสดงเจตจ ำนงในที่ประชุม
คณะอนกุรรมกำรบริหำรจดักำรขยะพลำสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส ์ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 3 กนัยำยน พ.ศ.2563 ว่ำ ผูน้  ำเขำ้
ตอ้งกำรโควตำน ำเขำ้พลำสติกอีก 6.5 แสนตนัในปี พ.ศ.2564  
  เครือข่ำยภำคประชำสงัคมไดอ้อกแถลงกำรณ์18 เสนอขอ้เรียกรอ้งต่อกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มใน
ฐำนะประธำนคณะอนกุรรมกำรบรหิำรจดักำรขยะพลำสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส ์ให ้    “ยืนยนัมติเดิม” ของคณะอนกุรรมกำรฯ 
เมื่อปีพ.ศ.2561 ที่ “ก ำหนดใหป้ระเทศไทยยกเลิกกำรน ำเขำ้ขยะหรือเศษพลำสติกและซำกอิเล็กทรอนิกส ์100% ภำยในปี 
พ.ศ.2563” ซึง่ลำ่สดุไดร้บักำรยืนยนัจำก รมว.ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มว่ำ ยงัไม่มีกำรขยำยหรือต่ออำยเุพื่ออนมุตัิใหม้ี
กำรน ำเขำ้เพิ่มเติมตำมที่ก่อนหนำ้มีกำรรอ้งขอจำกผูป้ระกอบกำรเอกชน และทีทำ่เห็นดว้ยจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม  
 
ท าไมตอ้งเป็นแบรนด ์
  กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณก์ำรจดักำรพลำสติกทัง้ระบบในประเทศไทยพบวำ่ ปัญหำขยะพลำสติกเริม่ตน้ตัง้แตข่ัน้ตอนกำร
ผลติ กำรบรโิภค จนถึงกำรจดักำรของเสียภำยหลงักำรบริโภค เรำไม่สำมำรถหำทำงออกจำกวิกฤตมลพิษพลำสติกได้เลยหำกมุ่ง
ไปที่กำรเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่ำงเดียวโดยละเลยกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer 
Responsibility) 
  ใน(ร่ำง)แผนจัดกำรขยะพลำสติกอย่ำงบูรณำกำรของประเทศไทย มีกำรระบุถึงประเด็นส ำคญัในส่วนของภำคกำร
ออกแบบและกำรผลิตพลำสติก19 คือ (1) ผูผ้ลิตบำงรำยไม่ระบปุระเภทของพลำสติกที่ใชผ้ลิตภณัฑเ์นื่องจำกไม่มีกฎหมำยบงัคบั 
ท ำใหไ้ม่อำจจ ำแนกประเภทของพลำสติกเพื่อกำรรีไซเคิลไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ (2) ผูผ้ลิตไม่แสดงสญัลกัษณร์ีไซเคิลในฉลำก
ผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจึงไม่รูว้่ำสำมำรถน ำไปรีไซเคิลได ้(3) กำรออกแบบใชพ้ลำสติกส ำหรบับรรจุภณัฑฟ์ุ่ มเฟือย สินคำ้บำงชนิดมี
บรรจุภณัฑท์ี่เป็นพลำสติกหลำยชัน้ (4) ขำดกำรวิจยัและกำรพฒันำดำ้นกำรใชว้สัดทุดแทนพลำสติก / กำรใชว้สัดทุดแทนยงัไม่
แพรห่ลำยเนื่องจำกมีรำคำแพง (5) ผูผ้ลิตผลิตถงุพลำสติกที่มีควำมบำงมำกขึน้ ซึ่งท ำใหเ้กิดเป็นขยะสูส่ิ่งแวดลอ้มไดง้่ำยและเร็ว
ขึน้ 
  ปัจจยัที่ขบัเคลือ่นแบบจ ำลองเศรษฐกิจแบบกินทิง้กินขวำ้ง (the throwaway economic model) ซึ่งน ำไปสูก่ำรเกิดขยะ
พลำสติกจนกลำยเป็นวิกฤตสิ่งแวดลอ้มที่กลำยเป็นวำระโลก คือภำคกำรผลิตจ ำหน่ำยสินคำ้ Fast-moving consumer goods 
(FMCG)20 หรือ สินคำ้ที่จ  ำหน่ำยเร็วและมีตน้ทนุต ่ำ รวมถึงสินคำ้ที่ไม่คงทน เช่น น ำ้อดัลม ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นหอ้งน ำ้ ยำ ของเลน่ 
อำหำรส ำเร็จรูป สินคำ้อปุโภคบริโภคอื่นๆ สินคำ้ FMCG มีระยะเวลำบนชัน้วำงสินคำ้ค่อนขำ้งสัน้หรือสินคำ้เสื่อมสภำพค่อนขำ้ง
รวดเรว็  
                                                 
18

 https://www.greenpeace.org/thailand/press/17500/plastic-statement-ban-control-plastic-waste-in-thailand/ 
19

 ร่างแผนการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการของประเทศไทย 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=DraftWastePlan60-64.pdf 
20

 https://www.brandbuffet.in.th/2016/07/fmcg-brand-footprint-report/ 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=DraftWastePlan60-64.pdf
https://www.brandbuffet.in.th/2016/07/fmcg-brand-footprint-report/
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  ปัจจบุนับรรษัทท่ีผลติสนิคำ้ FMCG พึง่พำบรรจภุณัฑพ์ลำสติกใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วและเพื่อท ำให้
เกิดผลก ำไรมำกที่สดุ บรรจุภณัฑไ์ม่ไดเ้พียงถกูใชเ้พื่อกระจำยสินคำ้ออกไป แต่ยงัเป็นพืน้ที่โฆษณำหลกัของผลิตภณัฑ ์ที่ บรรษัท
ผูผ้ลติดงึดดูและจงูใจลกูคำ้และผูบ้รโิภค เป็นกำรขำยแบบแผนกำรใชชี้วิตที่ไมย่ั่งยืนและคกุคำมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
สขุภำพของมนษุย ์ภำคกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ FMCG เป็นหนึ่งในภำคอตุสำหกรรมที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก กำรผลิตใน
ปรมิำณสงูก ำไรต ่ำโดยที่สนิคำ้เกือบทัง้หมดเป็นบรรจภุณัฑพ์ลำสติกที่ใชค้รัง้เดียวทิง้ซึ่งจะถกูทิง้ใหก้ลำยเป็นขยะภำยในไม่ก่ีนำที
หลงักำรซือ้ 
  บรรษัทต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นโคคำโคลำ่ เป๊ปซี่โค เนสทเ์ล ่ยูนิลีเวอร ์มอนเดลีช สตำรบ์คั พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบิล 
และแม็คโดนลัดม์ีบทบำทอนัใหญ่หลวงเมื่อพิจำรณำถึงมลพิษพลำสติก เรำซือ้กำแฟ  โซดำ ขนมขบเคีย้ว ขนมหวำน แซนดว์ิช 
แชมพ ูสบู ่และพืชผกัผลไมท้ี่บรรจใุนบรรจภุณัฑพ์ลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ ถึงเวลำที่บรรษัทเหลำ่นีต้อ้งลงทนุในทำงเลอืกและลด ละ 
เลกิพลำสติกที่ใชค้รัง้เดียวทิง้ 
 
การตรวจสอบแบรนด ์(Brand Audit) 
 
  Brand Audit คือ กำรตรวจสอบแบรนดจ์ำกขยะพลำสติก เป็นกำรเก็บขอ้มูลว่ำขยะพลำสติกในกำรเก็บหนึ่งครัง้มำจำก

แบรนดส์นิคำ้อะไร เป็นขยะประเภทไหนและผลติจำกวสัดอุะไร ซึง่กำรตรวจสอบแบรนดใ์นลกัษณะนีจ้ะช่วยใหเ้รำรูว้่ำตน้ทำงของ

มลพิษพลำสติกคือบรรษัทใด และบรรษัทใดตอ้งมีควำมรบัผิดชอบตอ่ขยะพลำสติกมำกที่สดุ 

 

โดยพืน้ท่ีในกำรเก็บขยะเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบแบรนด ์พิจำรณำจำกเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
●  เป็นพืน้ท่ีที่ไมม่ีกำรจดักำรขยะอยำ่งเหมำะสม 
●  มีจดุรองรบัขยะที่ถกูเก็บขึน้มำและท ำกำรตรวจสอบแบรนดเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
●  เป็นตวัอยำ่งของพืน้ท่ีชมุชนเมืองและแหลง่ทอ่งเทีย่ว มีกำรขยำยตวัของชมุชนและธุรกิจดำ้นกำรทอ่งเที่ยวอยำ่งรวดเรว็ 

สง่ผลใหป้รมิำณขยะมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ 
●  มีขนำดพืน้ท่ีในกำรท ำกิจกรรมท ำควำมสะอำดชำยหำดและตรวจสอบแบรนดท์ี่สอดคลอ้งกบัอำสำสมคัรและผูเ้ขำ้รว่ม

กิจกรรมจ ำนวน 60 คน 
  กำรบนัทกึขอ้มลูใชว้ิธีกำรรวบรวมขยะทัง้หมดที่พบในพืน้ท่ีนัน้ ๆ แลว้แยกวสัดพุลำสติกออกมำจำกขยะทัง้หมด ในแต่ละ
กอง ใหจ้ดัหมวดหมู่ขยะออกเป็นประเภท เช่น แกว้น ำ้ ถงุหหูิว้ และในแต่ละประเภท ใหจ้ ำแนกเป็นประเภทของวสัด ุและแบรนด์
ตำ่ง ๆ เสรจ็แลว้จึงเริม่นบัจ ำนวนชิน้ และกรอกลงในแบบฟอรม์ Brand Audit21 ขอ้มลูที่กรอกลงในแบบฟอรม์ประกอบดว้ยช่ือแบ
รนด ์รำยละเอียดของขยะ ประเภทของบรรจภุณัฑ ์ชนิดของพลำสติก ลกัษณะของขยะ นอกจำกนี ้กำรตรวจสอบแบรนดย์งัใชคู้่มือ
ภำพ (visual guide)22 เพื่อเป็นแนวทำงกำรกรอกแบบฟอรม์ และช่วยใหก้ำรระบปุระเภทผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑพ์ลำสติกที่พบ
ง่ำยขึน้  
 
  ขยะพลำสติกที่ไมส่ำมำรถระบช่ืุอแบรนดแ์ละผูผ้ลติที่เป็นบรรษัทแมจ่ะถกูแยกออกมำ เพื่อจ ำแนกชนิดของพลำสติกและ
ประเภทของบรรจภุณัฑ ์ซึง่จะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึเก่ียวกบัวสัดทุี่เป็นปัญหำ 
                                                 
21

 https://drive.google.com/file/d/1Mmo5EBHe5kTAS5EYjTlJo_eQV0d4bl99/view 
22

 https://drive.google.com/file/d/1phRiRc15x7aY8LKm71zRLyN3J_orqCCV/view 

https://www.facebook.com/hashtag/brandaudit?epa=HASHTAG
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  ผลกำรตรวจสอบแบรนดท์ั่วโลกในปีนี ้มีอำสำสมคัรเขำ้รว่มทั่วโลกกวำ่ 14,734 คน ใน 55 ประเทศ 575 พืน้ที่ และมีขยะ

พลำสติกที่ไดร้บักำรตรวจสอบกวำ่ 346,494 ชิน้ 

   สำมำรถเขำ้ไปดรูำยงำนกำรตรวจสอบแบรนดท์ั่วโลกประจ ำปี 2563 ไดท้ี่ www.breakfreefromplastic.org ซึง่มีกำร

แสดงรำยละเอียดของกิจกรรมและระบรุำยช่ือบรรษัทที่ขยะของพวกเขำตกคำ้งในสิง่แวดลอ้มมำกที่สดุ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำม

รบัผิดชอบของบรรษัทตอ่ขยะพลำสติก โดยตวัเลขที่น ำเสนอในฐำนขอ้มลูสำธำรณะนี ้มำจำกพลำสติกแตล่ะชิน้ท่ีมกีำรเก็บ

รวบรวมทั่วโลก  

 
การตรวจสอบแบรนดจ์ากขยะพลาสตกิในประเทศไทย 
  เมื่อพิจำรณำถึงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-19 กรนีพีซ ประเทศไทย จึงจดักิจกรรมตรวจสอบแบรนด์
สนิคำ้จำกขยะพลำสติก (Brand Audit) ขึน้เป็นปีที่ 3 โดยอยูภ่ำยใตก้ำรปฏิบตัิตนตำมมำตรกำรปอ้งกนัโรคตำมหลกัสำกล 
กิจกรรมในปีนีจ้งึขึน้ 2 จงัหวดั 2 ภมูิภำค คือ จงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัเชียงใหม ่โดยจงัหวดัเชียงใหม ่ท ำกำรเก็บ 2 จดุบรเิวณถนน
ทำงขึน้ดอยสเุทพ คือ 1. แนวป่ำฝ่ังตรงขำ้มวดัศรโีสดำ และ 2.รมิไหลท่ำงจำกทำงเขำ้สวนสนจนถงึพระธำตดุอยสเุทพ สว่นจงัหวดั
ชลบรุ ีท ำกำรเก็บบรเิวณหำดวอนนภำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการตรวจสอบแบรนด ์
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หำดวอนนภำตัง้อยูใ่นเขตเทศบำลเมืองแสนสขุ ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรุ ีถกูเลอืกเป็นพืน้ท่ีในกำรท ำ Brand 

วนัท่ี 26 กนัยำยน พ.ศ.2563 โดยหำดวอนนภำมีขอ้มลูที่นำ่สนใจที่ท ำใหถ้กูเลอืกเป็นพืน้ท่ีเก็บขยะ คือ 
●  มีขอ้มลูพืน้ฐำนกำรส ำรวจขยะทะเล(Marine Waste Audit)23 จำกงำนวิจยัของกรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 
●  มีขนำดพืน้ท่ีในกำรท ำกิจกรรมท ำควำมสะอำดชำยหำดและตรวจสอบแบรนด ์สอดคลอ้งกบัอำสำสมคัรและผูเ้ขำ้รว่ม

กิจกรรมจ ำนวน 50 คน ขอบเขตกำรท ำ Brand Audit ครัง้นีค้ือ จำกสะพำนทำ่เรอืประมงขนำนไปตำมแนวชำยหำด
ระยะทำง 350 เมตร 

●  กำรศกึษำในปี พ.ศ.2560 ระบวุำ่เมื่อเปรยีบเทียบกบัชำยฝ่ังทะเลหลำยแหง่ทั่วโลก ชำยฝ่ังทะเลของจงัหวดัชลบรุมีีอัตรำ
กำรตกสะสมของขยะ (debris deposition rate)24 ที่มำจำกกิจกรรมตำ่งๆ รวมถึงกำรทอ่งเที่ยวและกำรประมงสงูกวำ่
อยำ่งมีนยัส ำคญั และมำกกวำ่รอ้ยละ 45 เป็นพลำสติก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23

 https://www.dmcr.go.th/detailAll/6351/pc/2 
24

 

https://www.researchgate.net/publication/312105005_Coastal_debris_analysis_in_beaches_of_Chonburi_Province_east
ern_of_Thailand_as_implications_for_coastal_conservation 
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   ผลตรวจสอบแบรนดส์นิคำ้ พบวำ่ แบรนดข์องผูผ้ลติขำ้มชำติ(foreign brand) 819 ชิน้ และแบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ
(local brand) 1,921 ชิน้ สว่นขยะพลำสติกที่ไมส่ำมำรถระบทุี่มำของบรรษัทแมไ่ดม้ี 235 ชิน้ (รำยละเอียดอยูใ่นภำคผนวก) 
 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บ่งตามผู้ผลิตทีเ่ป็นบรรษัทข้ามชาติ 10 อันดับแรก 
 

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece) 

โคคำ-โคลำ/Coca-Cola 132 

เป๊ปซี/่PepsiCo 93 

เนสทเ์ล/่Nestle 92 

ยนูิลเิวอร/์Unilever 42 

คำโอ/Kao 35 

Pharmasant Laboratories/Central Poly Trading 33 

อำยิโนะโมะโต๊ะ/Ajinomoto 32 

พีแอนดจี์/P&G 28 

อำเจไทย/AJE 28 

กลูโิกะ/Glico 23 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บ่งตามผู้ผลิตทีเ่ป็นบรรษัทในประเทศ 10 อันดับแรก 

 

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece) 

บรรษัท ทิพยน์ที (2005) จ ำกดั 183 

ดชัมิลล/์Dutch Mill group 152 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ/์CP 119 

เจรญิสขุเภสชั ฮุ่นชิว/Paulena International 71 

เบอรล์ี ่ยคุเกอร/์BJC 70 

โอสถสภำ/OSOTSPA 65 

ยโูรเป้ียนฟูด้/European Food 65 

องคก์ำรสง่เสรมิกิจกำรโคนมแหง่ประเทศไทย 
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand 

55 

เถำ้แก่นอ้ย/TAOKAENOI 51 

อิชิตนั/ICHITAN 50 

สงิห ์คอรเ์ปอเรชั่น/Singha Corporation 48 

 
  ในจ ำนวนขยะพลำสติก 4,688 ชิน้ สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ได้เป็นบรรจุภัณฑ์อำหำร /Food 
Packaging 3,030 ชิน้(รอ้ยละ 65) ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 203 ชิน้(รอ้ยละ 4) ผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน/House Products 
686 ชิน้(รอ้ยละ 15) อปุกรณส์ ำหรบักำรสบูบหุรี่/Smoking Materials 43 ชิน้(รอ้ยละ 1) อปุกรณห์ีบห่อสินคำ้/Packing Materials 
14 ชิน้ (รอ้ยละ 0) เครือ่งมือประมง/Fishing Gear 3 ชิน้ (รอ้ยละ 0) และอื่น ๆ ท่ีไมม่ีหมวดหมู ่เช่น เศษพลำสติกเป็นชิน้ ๆ อปุกรณ์
สือ่สำร ฯลฯ อีก 709 ชิน้ (รอ้ยละ 15) ดงัแสดงในตำรำงที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนขยะพลาสตกิทีพ่บจากการตรวจสอบแบรนด ์แบ่งตามประเภทผลติภณัฑ ์
 

Type of Product/ผลิตภณัฑ ์ Piece/ชิน้ 

บรรจภุณัฑอ์ำหำร/Food Packaging 3030 

ผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน/House Products 686 

ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 203 

อปุกรณส์ ำหรบักำรสบูบหุรี/่Smoking Materials 43 

อปุกรณห์ีบหอ่สนิคำ้/Packing Materials  14 

เครือ่งมือประมง/Fishing Gear 3 

อื่น ๆ/Other 709 

 
  เมื่อแบง่ตำมชัน้ของพลำสติก พบว่ำพลำสติกชัน้เดียว (Single Layer) มีจ ำนวน 3,538 ชิน้ (รอ้ยละ 76) พลำสติกหลำย
ชัน้ (Multi Layer) 1,141 ชิน้ (รอ้ยละ 24) และไมส่ำมำรถระบไุด ้(Unsure) 9 ชิน้  
(รอ้ยละ 0)   
 

ตารางที่ 4 จ านวนขยะพลาสตกิทีพ่บจากการตรวจสอบแบรนด ์แบ่งตามชัน้ของพลาสตกิ 
 

ลักษณะชัน้ของพลาสตกิ/Layer  Piece/ชิน้ 

พลำสติกชัน้เดียว/Single Layer 3,538  

พลำสติกหลำยชัน้/Multi Layer 1,141 

ไมส่ำมำรถระบไุด/้Unsure 9 

 
  สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์ (Type of Material) เมื่อแบง่แลว้พบวำ่พลำสตกิอื่น ๆ ซึง่เป็นพลำสติกที่อยูน่อกเหนือจำก
พลำสติก 6 ประเภท มีสดัสว่นสงูสดุ คือ 2,063 ชิน้ (รอ้ยละ 44) ตำมดว้ย LDPE ซึง่มจี ำนวน 623 ชิน้ (รอ้ยละ 13) PET มีจ ำนวน 
470 ชิน้ (รอ้ยละ 10) ซึง่ใกลเ้คียงกบั PVC ซึง่มีจ ำนวน 468 ชิน้ (รอ้ยละ 10) และ HDPE 467 ชิน้ (รอ้ยละ 10) และพลำสติกที่พบ
ในจ ำนวนนอ้ยที่สดุคือ PP จ ำนวน 393 ชิน้ (รอ้ยละ 9) กบั PS พบจ ำนวน 204 ชิน้ (รอ้ยละ 4) ดงัตำรำงที่ 5 
 

 



 

11 |  P a g e

 

ตารางที่ 5 จ านวนขยะพลาสตกิทีพ่บจากการตรวจสอบแบรนด ์แบ่งตามประเภทของบรรจุภณัฑ ์
 

ประเภทของบรรจุภณัฑ/์Type of Material Piece/ชิน้ 

พลำสติกอื่นๆ/Other 2063 

พอลเิอทิลนีควำมหนำแนน่ต ่ำ/LDPE 623 

โพลเีอทิลนีเทเรฟทำเลต/PET 470 

โพลไีวนิลคลอไรด/์PVC   468  

โพลเีอทิลนีควำมหนำแนน่สงู/HDPE 467 

โพลโีพพีลนี/PP 393  

โพลสีไตรนี/PS  204 

 
จังหวดัเชียงใหม่  

  พืน้ท่ีเก็บขยะคือบรเิวณถนนทำงขึน้ดอยสเุทพ คือ 1.แนวป่ำฝ่ังตรงขำ้มวดัศรโีสดำ และ 2.รมิไหลท่ำงจำกทำงเขำ้สวนสน
จนถึงพระธำตดุอยสเุทพ  
 
  กำรตรวจสอบแบรนด ์(Brand Audit) จำกขยะพลำสติกของจงัหวดัเชียงใหม่ น ำโดยอำสำสมคัรกรีนพีซ และเก็บขยะ
พลำสติกรวมกนัทัง้หมด 8,313 ชิน้ จ ำแนกเป็นขยะที่ระบแุบรนดไ์ด ้157 แบรนด ์3,505 ชิน้ และไม่สำมำรถระบแุบรนดไ์ด ้4,808 
ชิน้ 
  แบรนดข์องผูผ้ลติขำ้มชำติ (foreign brand) 955 ชิน้ และแบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 2,536 ชิน้ สว่นขยะ
พลำสติกที่ไมส่ำมำรถระบทุี่มำของบรรษัทแมไ่ดม้ี 15 ชิน้ (รำยละเอียดอยูใ่นภำคผนวก) 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บ่งตามผู้ผลิตทีเ่ป็นบรรษัทข้ามชาติ 10 อันดับแรก 
 

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece) 

เนสทเ์ล/่Nestle 146 

ยนูิลเิวอร/์Unilever 139 

โคคำ-โคลำ/Coca-Cola 92 

ฟรสีแลนดค์มัพินำ่/Friesland Campina 92 

เป๊ปซี/่PepsiCo 71 

URC/ยอูำรซ์ ี 61 

มอนเดลซี/Mondelez 49 

พีที มำโยรำ อินคำซ/์Mayora 42 

 เอบี ฟูด้ แอนด ์เบฟเวอรเ์รจส/์Associated British Foods 27 

ยมั เรสเทอรองตส/์Yum! Brands 24 

Altria Group, USA 21 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บ่งตามผู้ผลิตทีเ่ป็นบรรษัทในประเทศ 10 อันดับแรก 

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece) 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ/์CP 374 

ดชัมิลล ์กรุป๊/Dutch Mill Group 312 

โอสถสภำ/OSOTSPA 250 

กลุม่ธุรกิจ TCP (กระทิงแดง) 217 

แลคตำซอย/Lactasoy 184 

กรนีสปอต/Green Spot 164 

ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส/์Thai President Foods 135 

สงิห ์คอรเ์ปอเรชั่น/Singha Corporation 127 

เสรมิสขุ/Sermsuk 120 

ยโูรเป้ียนฟูด้/European Food 81 

  ในจ ำนวนขยะพลำสติก 8,313 ชิน้ สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ได้เป็นบรรจุภัณฑ์อำหำร /Food 
Packaging 5,459 ชิน้ (รอ้ยละ 66) ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 136 ชิน้ (รอ้ยละ 2) และผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน/House 
Products 2,587 ชิน้ (รอ้ยละ 31) อุปกรณส์ ำหรบักำรสบูบุหรี่/Smoking Materials 18 ชิน้ (รอ้ยละ 0) อุปกรณห์ีบห่อ
สนิคำ้/Packing Materials 22 ชิน้ (รอ้ยละ 0) และอื่น ๆ ที่ไมม่ีหมวดหมู ่เช่น เศษพลำสติก ซีดี ฯลฯ 91 ชิน้ (รอ้ยละ 1) ดงัแสดงใน
ตำรำงที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนขยะพลาสตกิทีพ่บจากการตรวจสอบแบรนด ์แบ่งตามประเภทผลติภณัฑ ์

Type of Product/ผลิตภณัฑ ์ Piece/ชิน้ 

บรรจภุณัฑอ์ำหำร/Food Packaging 5459 

ผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน/House Products 2587 

ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 136  

อปุกรณห์ีบหอ่สนิคำ้/Packing Materials   22  

อปุกรณส์ ำหรบักำรสบูบหุรี/่Smoking Materials 18 

อื่น ๆ/Other 91 
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  เมื่อแบง่ตำมชัน้ของพลำสติก พบวำ่พลำสตกิชัน้เดียว (Single Layer) มีจ ำนวน 6,728 ชิน้ (รอ้ยละ 81) พลำสติกหลำย
ชัน้ (Multi Layer) 1,579 ชิน้ (รอ้ยละ 19) และไมส่ำมำรถระบไุด ้(Unsure) 6 ชิน้  
(รอ้ยละ 0)   

ตารางที่ 4 จ านวนขยะพลาสตกิทีพ่บจากการตรวจสอบแบรนด ์แบ่งตามชัน้ของพลาสตกิ 
 

ลักษณะชัน้ของพลาสตกิ/Layer  Piece/ชิน้ 

พลำสติกชัน้เดียว/Single Layer 6728 

พลำสติกหลำยชัน้/Multi Layer 1579 

ไมส่ำมำรถระบไุด/้Unsure 6  

 
  สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) ประเภทของพลำสติกที่มีสดัสว่นสงูที่สดุ คือ HDPE 2,273 ชิน้ (รอ้ยละ 
27) ตำมดว้ยพลำสติกอื่น ๆ  ซึง่เป็นพลำสติกที่อยูน่อกเหนือจำกพลำสติก 6 ประเภท คือ 1,700 ชิน้  (รอ้ยละ 21) ตอ่ดว้ย PP 1,458 
ชิน้ (รอ้ยละ 18) PET 1,216 ชิน้ (รอ้ยละ 15) LDPE 950 ชิน้ (รอ้ยละ 11) PS 439 ชิน้ (รอ้ยละ 5) PVC 268 ชิน้ (รอ้ยละ 3) และไม่
สำมำรถระบไุดอ้ีก 9 ชิน้ (รอ้ยละ 0) ดงัตำรำงที่ 5 
 

ตารางที่ 5 จ านวนขยะพลาสตกิทีพ่บจากการตรวจสอบแบรนด ์ 
แบ่งตามประเภทของบรรจุภณัฑ ์

 

ประเภทของบรรจุภณัฑ/์Type of Material Piece/ชิน้ 

โพลเีอทิลนีควำมหนำแนน่สงู/HDPE 2273 

พลำสติกอื่นๆ/Other 1700  

โพลโีพพีลนี/PP  1458 

โพลเีอทิลนีเทเรฟทำเลต/PET 1216 

พอลเิอทิลนีควำมหนำแนน่ต ่ำ/LDPE 950 

โพลสีไตรนี/PS 439 

โพลไีวนิลคลอไรด/์PVC 268 

ไมส่ำมำรถระบไุด ้ 9 
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ข้อเสนอแนะของกรีนพีซว่าดว้ยความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
  แมว้ำ่ผลที่น ำเสนอขำ้งตน้ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของภำพรวมทัง้หมดของกำรผลิตขยะพลำสติกที่มำจำก   ผูผ้ลิตหรือแบรนด์
ตำ่ง ๆ ทัง้หมดที่มีอยูใ่นประเทศไทย แตย่งัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกำรผลิตและกำรใช ้ บรรจุภณัฑพ์ลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ที่ลน้เกินและ
กลำยเป็นมลพิษพลำสติกปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดลอ้ม 
  บรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑพ์ลำสติกที่ใชค้รัง้เดียวทิง้เป็นปัญหำที่ตอ้งลงมือท ำอย่ำงเร่งด่วนเพื่อต่อกรกบัวิกฤตมลพิษ
พลำสติก กำรประกำศเจตนำรมยข์องบรรษัทต่ำง ๆ ยงัคงพึ่งพำกำรรีไซเคิลและควำมสำมำรถในกำรน ำมำรีไซเคิล ในขณะที่
บรรษัทเดียวกนันีเ้องยงัคงเพิ่มกำรใชพ้ลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ตอ่ไป ประกำศเจตนำรมยด์งักลำ่วนี ้มีแต่จะผลกัภำระกำรแกปั้ญหำ
ไปท่ีผูบ้รโิภค 
  มีเพียงรอ้ยละ 9 ของขยะพลำสติกทั่วโลกที่ถูกน ำไปรีไซเคิล และคำดกำรณว์่ำ กำรผลิตบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ์
พลำสติกจะขยำยเพิ่มเป็น 2 เท่ำในอีก 20 ปีหรือเกือบจะ 4 เท่ำในปี พ.ศ.2593 กำร     รีไซเคิลจึงไม่เพียงพอที่จะต่อกรกบัวิกฤต
มลพิษพลำสติก ดงันัน้ จะตอ้งใหค้วำมส ำคญัเป็นอนัดบัแรกต่อกำรลดกำรผลิตบรรจุภณัฑพ์ลำสติกอย่ำงขนำนใหญ่  แบบจ ำลอง
ธุรกิจในปัจจบุนัตอ้งเปลีย่นจำกกำรผลติสิง่ของที่ใชแ้ลว้ทิง้ไปสูร่ะบบท่ีสิง่ของและผลิตภณัฑต์่ำง ๆ สำมำรถน ำกลับมำใชใ้หม่และ
เติมได ้และเพื่อใหบ้รรลถุึงกำรเปลีย่นแปลงในระยะยำว บรรษัทตำ่ง ๆ ตอ้งหยดุสง่เสริมวฒันธรรมกินทิง้กินขวำ้งผ่ำนกำรโฆษณำ
และประชำสมัพนัธ ์และสนบัสนนุระบบและแบบจ ำลองกำรกระจำยสนิคำ้ที่ยั่งยืนมำกขึน้ 
 

  กรนีพีซเรยีกรอ้งใหภ้ำคกำรผลติสนิคำ้ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) และบรรษัทตำ่ง ๆ ใหค้วำมส ำคญั

เป็นอนัดบัตน้กบัแนวทำงปฏิบตัิ 4 ประกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

 เปิดเผยขอ้มลู “รอยเทำ้พลำสติก (plastic footprint)25” โดยสำธำรณะชนสำมำรถเขำ้ถงึได ้

 มุง่มั่นท่ีจะลดพลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ โดยกำรตัง้เปำ้หมำยที่ชดัเจนในแตล่ะปี 

 ขจดัพลำสตกิใชค้รัง้เดียวทิง้ทีเ่ป็นปัญหำและไมจ่ ำเป็นมำกที่สดุภำยในปี 2564 

 ลงทนุกบัระบบน ำกลบัมำใชซ้  ำ้และระบบกระจำยสนิคำ้แบบใหม่   
ขอ้เสนอแนะของกรนีพีซ ส ำหรบับรรษัทใด ๆ ที่ท ำกำรผลติ ซือ้ขำยพลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ควรตอ้งน ำเขำ้ไปพิจำรณำเมื่อ

มีกำรจดัท ำนโยบำยกำรลดขยะพลำสติกและกำรกระจำยสนิคำ้ออกสูต่ลำด 
 
1. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 ตรวจวดัและรำยงำนถงึปรมิำณและชนิดของพลำสติกที่ใช ้น ำมำใชซ้  ำ้ น ำกลบัมำใชใ้หม่ กำรลดใชแ้ละกำร
ก ำจดัพลำสติกอยำ่งสม ่ำเสมอทกุปี 

 มีกำรตรวจสอบประจ ำปีถงึปริมำณและชนิดของพลำสติกทีใ่ช ้น ำมำใชซ้  ำ้ น ำกลบัมำใชใ้หม่ กำรลดใชแ้ละกำร
ก ำจดัพลำสติกโดยหนว่ยงำนท่ีเป็นอิสระ 

 มีกำรตรวจสอบประจ ำปีถงึวงจรชีวิตของผลติภณัฑแ์ละระบบกำรกระจำยสนิคำ้ทัง้หมดโดยหนว่ยงำนท่ีเป็น
อิสระ 

 

                                                 
25

 ปริมาณพลาสตกิทีบ่รรษัทใชใ้นหว่งโซ่อุปทานของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑแ์ละการขนส่งภายในช่วงเวลา 12 เดือนที่มี
การระบุไว้ 
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2. จัดท านโยบายลดพลาสตกิและแผนการเปลี่ยนผ่าน 

 ประกำศเจตนำรมยท์ีจ่ะลดรอยเทำ้พลำสติก (plastic footprint) 

 ก ำหนดนโยบำยที่สอดคลอ้งกนัในกำรด ำเนินงำนตัง้แตร่ะดบัภมูิภำค ระดบัประเทศ และระดบัโลก 

 เผยแพรแ่ผนท่ีน ำทำง (roadmap) ที่เป็นแผนปฏิบตัิกำรท่ีชดัเจน โปรง่ใส ตรวจสอบไดต้อ่สำธำรณชน แผน
ดงักลำ่วควรเป็นหมดุหมำยที่มกีรอบเวลำก ำหนดชดัเจน รวมถึงเกณฑว์ดัเปรยีบเทียบเพื่อทีจ่ะติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 แผนท่ีน ำทำง (roadmap) ควรรวมถึงกำรจดัท ำแผนกำรเปลีย่นผำ่นท่ีชดัเจนจำกพลำสติกใชค้รัง้เดยีวทิง้ ไปสู่
บรรจภุณัฑท์ี่สำมำรถใชซ้  ำ้และระบบใหมใ่นกำรกระจำยสนิคำ้ เผยแพร ่นโยบำยและขอ้ก ำหนดหว่งโซอ่ปุทำน 
(supply chain requirement) กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้หมดในหว่งโซอ่ปุทำนและกำรด ำเนินงำน 

 น ำเอำวสัดทุี่ไมส่ำมำรถรไีซเคิลไดอ้อกจำกผลติภณัฑใ์นทนัที และเพิ่มวสัดพุลำสติกที่รไีซเคิลไดใ้นผลติภณัฑท์ี่
มีอยูใ่หม้ำกที่สดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้เพื่อใหแ้นใ่จไดว้ำ่ พลำสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ทัง้หมดที่ไหลเวียนอยูใ่นระบบจะ
ถกูน ำเขำ้สูก่ระบวนกำรรไีซเคิลและกำรก ำจดัทีม่ีกำรควบคมุดแูลและมีควำมปลอดภยั 

 สง่เสรมิเจตนำรมย ์หลกักำรใชซ้  ำ้และกำรลดพลำสติก รวมถึงกำรรเิริม่ใหมข่องบรรษัท แทนแนวปฏิบตัิเดิมหรอื
ผลติภณัฑแ์บบเดิมที่ไมย่ั่งยืน 

 รบัรองวำ่นโยบำยดงักลำ่วนีพ้ิจำรณำถึงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
3. ลดละเลกิบรรจุภณัฑพ์ลาสติกที่ใช้คร้ังเดียวทิง้ 

 เริม่จำกกำรก ำจดัพลำสติกที่ไมจ่ ำเป็นและสรำ้งปัญหำภำยในปี พ.ศ. 2562 ก ำหนดวนัท่ี    บรรจภุณัฑ์
พลำสติกใชค้รัง้เดยีวทิง้จะไมถ่กูน ำมำใชใ้นธุรกิจอีกตอ่ไป 

 แทนที่พลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ดว้ยวสัดทุี่สำมำรถใชซ้  ำ้และ/หรอืระบบกระจำยสนิคำ้ที่สง่เสรมิกำรใชซ้  ำ้ 
4. ลงทุนกับระบบใช้ซ า้และระบบกระจายสินคา้แบบใหม่ 

 ลงทนุดำ้นกำรวจิยัและพฒันำ (R&D) ในนวตักรรมระบบกำรกระจำยสนิคำ้ ที่รบัผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้มโดยไมใ่ชพ้ลำสติกใชค้รัง้เดยีวทิง้ ตวัอยำ่งเช่น (บรรษัทขนำดใหญ่) ลงทนุใน 2 ภมูิภำคเป็นอยำ่ง
นอ้ย เพื่อทดลองนวตักรรมระบบกำรจดัสง่รูปแบบใหมท่ี่สำมำรถปรบัใชไ้ดท้ัง้หว่งโซอ่ปุทำน ไมใ่ชจ่ ำกดัเฉพำะ
แตผ่ลติภณัฑเ์ฉพำะกลุม่ หรอืผลติภณัฑช์ัน้สงู 

 บรรษัทหรอืแบรนดร์ะดบัโลกตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ และกำรพฒันำระบบกำรจดัสง่สนิคำ้
ในประเทศทีม่ีแนวโนม้ของกำรเลด็ลอดของพลำสตกิประเภทนีส้งู รวมทัง้ภมูิภำคที่มีโครงสรำ้งพืน้ฐำนรองรบั
กำรจดักำรขยะที่จ ำกดั 

5. การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต-แสดงความรับผิดชอบ (เพิ่มขึน้ในบทบาทของผู้ผลติทั้งในแงส่ังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม) ต่อทั้งวงจรชีวติของผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์โดย  

 จดัใหม้ีกำรเฝำ้ตดิตำมและจดักำรผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้มและทำงสงัคมตอ่ชมุชนทอ้งถ่ิน ตำมนโยบำยของ
บรรษัทและกฏระเบียบตำ่ง ๆ วำ่ดว้ยเรือ่งของกำรจดักำรปัญหำมลพิษทำงน ำ้ มหำสมทุรและปัญหำผลกระทบ
ทำงสิง่แวดลอ้มจำกบรรจภุณัฑข์องบรรษัท 

 ก ำหนดให ้“ขยะในทะเล” เป็นสว่นหนึง่ในปัจจยัที่ใชใ้นกำรประเมนิวงจรชีวติและกำรประเมิน สิง่แวดลอ้มของ
สนิคำ้ทัง้หมด 

 ประเมินผลกระทบตอ่ชมุชนทอ้งถ่ินและคนเก็บขยะ 

 สง่เสรมิอำชีพในชมุชนท่ีปลอดภยัและไมส่ง่ผลเสยีตอ่สขุภำพ 
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 สง่เสรมิระบบมดัจ ำ-คืนขวดไปจนกวำ่จะถกูแทนท่ีดว้ยระบบกำรจดัจ ำหนำ่ยที่ปรำศจำกกำรใชพ้ลำสติก 

 รณรงคใ์หเ้กิดขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรขยำยควำมรบัผิดชอบของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility 
(EPR) ในผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก ผูใ้หบ้รกิำร ผูซ้ือ้ และผูค้ำ้สนิคำ้อปุโภค-บรโิภครำยยอ่ย 

6. หลีกเลี่ยงแนวทางแก้ปัญหาแบบผิด ๆ 

 ไมส่นบัสนนุกำรใชเ้ตำเผำหรอืเทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนควำมรอ้น 

 ไมส่นบัสนนุพลำสติกชีวภำพ (ทกุกลุม่ ทกุชนดิ) 

 ไมพ่ึง่พำวสัดชุนิดยอ่ยสลำยไดท้ำงชีวภำพในกำรแกปั้ญหำขยะในทะเล 

 ไมใ่ชว้สัดทุี่มีสว่นผสมของสำรเคมีที่เป็นอนัตรำย หรอืวสัดทุี่ก่อใหเ้กิดปัญหำสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  เช่น กำรตดัไม้
ท ำลำยป่ำ กำรท ำลำยถ่ินฐำนธรรมชำติและภำวะกำรเปลีย่นแปลงของพชือำหำร 

 ไมพ่ึง่พำกำรรไีซเคิลเพียงอยำ่งเดยีวในกำรแกปั้ญหำผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้มที่เกิดจำกกำรใชพ้ลำสติก กำรรี
ไซเคิลแตเ่พียงอยำ่งเดียวไมส่ำมำรถแกว้ิกฤตพลำสติกได ้ และไมส่ำมำรถแทนทีก่ำรลดกำรใช ้กำรน ำกลบัมำ
ใชใ้หม ่และระบบกำรจดัสง่สนิคำ้รูปแบบใหมไ่ด ้

 ไมผ่ลกัภำระควำมรบัผิดชอบไปใหผู้บ้รโิภค 

 ไมใ่ชก้ำรท ำควำมสะอำดเป็นแนวทำงกำรแกปั้ญหำหลกั 

 ในกำรพิจำรณำผลกระทบของผลติภณัฑห์รอืระบบกำรจดัสง่ ใหค้  ำนงึทัง้วงจรชีวิตของผลติภณัฑ ์ตัง้แตต่น้ทำง
ของวสัดทุี่น  ำมำใช ้กำรขนสง่ กำรผลติ กำรจดัจ ำหนำ่ย ไปจนถึงจดุสดุทำ้ยของวงจรชีวิตของผลติภณัฑ ์(คง
สภำพใชง้ำน น ำกลบัมำใชใ้หม่ และก ำจดัทิง้) 

 หลกีเลีย่งกำรหนัไปใชผ้ลติภณัฑใ์ชค้รัง้เดยีว (เช่น กระดำษใชค้รัง้เดียว) แทนที่จะใหค้วำมส ำคญักบักำรน ำ
กลบัมำใชใ้หม ่และกำรลดกำรใช ้

7. ความร่วมมือ 

 รว่มมือในกำรสรำ้งใหเ้กิดมำตรฐำนกำรออกแบบบรรจภุณัฑใ์นทกุสว่น (ส ำหรบัโพลเิมอร ์ส ีหรอืวสัด)ุ เพื่อให้
สำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หมห่รอืรไีซเคิลไดส้งูสดุ  

 รว่มมือกบัผูค้ำ้รำยยอ่ยเพื่อใหเ้กิดระบบกำรจดัสง่แบบใหม่ๆ 
 รว่มมือกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอื่น ๆ ในกำรจดัท ำนโยบำย กำรด ำเนินกำร และกำรพฒันำโครงสรำ้งและกำร

ด ำเนินงำนประจ ำวนั 

8. สร้างความตระหนักของลูกค้าและประชาชน  

 มุง่มั่นใหล้กูคำ้และประชำชนตระหนกัถึงปัญหำที่เก่ียวขอ้งกบับรรจภุณัฑพ์ลำสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ ตลอดจน
ทำงเลอืกตำ่ง ๆ 

 มุง่มั่นและสง่เสรมิกำรจดัสง่แบบใหม ่โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรลงทนุเพื่อใหเ้กิดควำมสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั
ของฐำนลกูคำ้ ระบบหว่งโซอ่ปุทำน และอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ 

9. เศษพลาสติก(nurdles26)และไมโครพลาสตกิ 

 หำกกระบวนกำรผลติของบรรษัทยงัคงก่อใหเ้กิดเศษพลำสตกิ กรุณำเขำ้รว่มลงช่ือกบั Operation Clean 
Sweep (http://www.opcleansweep.eu) เพื่อท ำใหร้ะบบหว่งโซอ่ปุทำนของบรรษัทปรำศจำกเศษพลำสติก 

                                                 
26

 Nurdles ในท่ีน้ีหมายถึงเศษช้ินส่วนพลาสติกเล็กๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิต 
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 ท ำใหก้ระบวนกำรผลติสำมำรถดกัจบัไมโครพลำสติกไดท้ัง้หมด เพื่อหลกีเลีย่งกำรปนเป้ือนของพลำสติกในน ำ้ 
อำกำศและดิน 

 ไมใ่ชเ้ม็ดไมโครบีดสใ์นผลติภณัฑใ์ด ๆ  
 
10. สนับสนุนนโยบายและข้อบังคับเร่ืองการลดขยะ 

 ไมว่ำ่จะในฐำนะบรรษัทหรอืสมำคมอตุสำหกรรม ตอ้งไมส่นบัสนนุกำรวิง่เตน้เพื่อตอ่ตำ้นกำรใหเ้ลกิใช้
ผลติภณัฑใ์ชค้รัง้เดยีวหรอืกำรลดกำรใชใ้ด ๆ 

 สนบัสนนุนโยบำยที่ช่วยในกำรลดขยะในประเทศหรอืภมูิภำค 

 รณรงคใ์หเ้กิดกำรลดใชพ้ลำสตกิ กำรจดัเก็บและกำรปอ้งกนัมลพษิจำกขยะพลำสติกที่กวำ้งขวำงขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะของกรีนพีซตอ่นโยบายการจัดการมลพิษพลาสติกของภาครัฐ 
  ถึงแมว้่ำ Roadmap ของภำครฐัจะระบถุึงสถำนกำรณปั์ญหำขยะพลำสติกครอบคลมุทัง้ภำคกำรผลิต กำรบริโภคและ

หลงักำรบรโิภค รวมถึงไดร้ะบคุวำมทำ้ทำยของกำรขำดกลไกทำงกฎหมำยไมว่ำ่จะเป็น 1) กฎหมำยใหผู้ผ้ลติระบปุระเภทพลำสติก

ที่ใชท้  ำผลิตภณัฑ ์2) กฎหมำยจ ำกดักำรใชถ้งุพลำสติกในกำรบรรจุสินคำ้และผลิตภณัฑพ์ลำสติกที่ใชค้รัง้เดียวทิง้ และกฎหมำย

ส่งเสริมกำรคัดแยกและน ำขยะพลำสติกมำใช้ประโยชน์ เป็นต้น แต่ เมื่อพิจำรณำถึงแผนปฏิบัติกำรที่จะต้องด ำเนินกำรใน

ระยะเวลำ 12 ปีขำ้งหนำ้ ก็ยงัไม่มีอะไรรบัประกันว่ำ Roadmap นีจ้ะน ำไปสู่กำรจัดกำรขยะพลำสติกที่ยั่งยืนดว้ยเศรษฐกิจ

หมนุเวียนตำมวิสยัทศันท์ี่เขียนไว ้หำกยงัไรซ้ึง่กลไกที่มีผลบงัคบัใชท้ำงกฎหมำยควบคู่กนัไปดว้ย และ Roadmap นีก็้จะเป็นเพียง

กำรเนน้สรำ้งจิตส ำนกึและมำตรกำรแบบสมคัรใจซึง่ไมส่ำมำรถพิสจูนไ์ดว้ำ่จะน ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้ 

  กรนีพีซมีขอ้เสนอต่อ Roadmap กำรจดักำรพลำสติกของประเทศไทย โดยรฐับำลจะตอ้งทบทวนแนวคิดและนิยำมของ

เศรษฐกิจหมนุเวียน(Circular Economy) ที่อยู่บนฐำนของกำรน ำเอำขยะพลำสติกไปเผำเป็นพลงังำน กลำ่วคือ ผลที่คำดว่ำจะ

ไดร้บัภำยใต ้Roadmap กำรจดักำรขยะพลำสติก พ.ศ.2561–2573 ระบเุพียงว่ำจะสำมำรถลดปริมำณขยะพลำสติกที่ตอ้งน ำไป

ก ำจดัได ้0.79 ลำ้นตนัต่อปี ช่วยลดก๊ำซเรือนกระจก 1.2 ลำ้นตนั CO2 เทียบเท่ำ และไดไ้ฟฟ้ำจำกกำรน ำพลำสติกไปเผำ 1,830 

ลำ้นกิโลวตัต-์ชั่วโมง แต่ไม่ไดก้ลำ่วถึงปริมำณกำรปลอ่ยคำรบ์อนไดออกไซดจ์ำกกำรเผำขยะพลำสติกเลยแมแ้ต่นอ้ย ซึ่งหำกน ำ

ขยะพลำสติก 0.79 ลำ้นตนัไปเผำ จะปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก 22.83 ลำ้นตนั CO2 เทียบเทำ่27 

  บนฐำนควำมคิดที่วำ่ เรำสำมำรถประสบควำมส ำเรจ็ในกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มและปอ้งกนัมลพิษควบคูไ่ปกบักำรพฒันำ

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน กรีนพีซจึงเสนอใหม้ีกำรจดัท ำ “กฏหมายจัดการและป้องกันมลพิษพลาสติก(Break Free From Plastic 

Pollution Act)” ซึง่มีหวัใจส ำคญัอยู่ที่กำรขยำยควำมรบัผิดชอบของผูผ้ลิต โดยที่กรอบกฏหมำยจะวำงอยู่บนแนวคิด “กำรผลิตที่

สะอำด” ซึง่ประกอบดว้ย 

  (1) หลกัการระวังไว้กอ่น (The Precautionary Principle) นิยำมวำ่ “ในกำรท ำกิจกรรมใด ๆ (ในที่นีค้ือ กระบวนกำร

ผลติพลำสติก) ที่อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยตอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภำพนัน้ ควรน ำมำตรกำรระวงัไวก้่อนมำใช้ แมว้ำ่ควำมสมัพนัธ์

ระหวำ่งสำเหตแุละผลกระทบอำจยงัพิสจูนไ์มไ่ดต้ำมหลกักำรทำงวิทยำศำสตร”์ ภำยใตห้ลกักำรนี ้ควำมรบัผิดชอบจงึตกอยูก่บั

                                                 
27

 https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf 

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
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ผูป้ระกอบกำรท่ีจะตอ้งพิสจูนใ์หเ้ห็นวำ่วธีิประกอบกำรของตนปลอดภยัที่สดุ แทนที่ผูไ้ดร้บัผลกระทบหรอือำจไดร้บัผลกระทบ

จะตอ้งเป็นผูพ้ิสจูนว์ำ่กำรประกอบกิจกรรมนัน้ ๆ ก่อใหเ้กิดอนัตรำยแก่ตน 

  (2) หลกัการป้องกนั (The Preventive Principle) กำรปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่           สิง่แวดลอ้มเป็นวิธีที่

ถกูกวำ่และมีประสทิธิภำพกวำ่ควำมพยำยำมจดักำรหรอื “ฟ้ืนฟ”ู ควำมเสยีหำยนัน้  กำรปอ้งกนัท ำไดโ้ดยกำรตรวจสอบทัง้วงจร

ชีวิตของผลติภณัฑ ์ตัง้แตก่ำรไดม้ำของวตัถดุิบไปจนถงึกำรก ำจดัเมื่อเลกิใช ้ หลกักำรปอ้งกนักระตุน้ใหเ้กิดกำรหำทำงเลอืกที่

ปลอดภยักวำ่ และกระตุน้ใหเ้กิดกำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยีกำรผลติที่สะอำดขึน้ 

  (3) หลกัการประชาธิปไตย (The Democratic Principle) กำรผลติที่สะอำดเก่ียวขอ้งกบัทกุฝ่ำยที่ไดร้บัผลกระทบจำก

กิจกรรมทำงอตุสำหกรรมซึง่ไดแ้ก่ คนงำน ผูบ้รโิภค และชมุชน กำรเขำ้ถึงขอ้มลูและมีสว่นรว่มในกำรตดัสนิใจ กำรผลติที่สะอำดจะ

ส ำเรจ็ไดก็้ตอ่เมื่อคนงำนและผูบ้รโิภคมีสว่นรว่มตลอดหว่งโซอ่ปุทำนกำรผลติอย่ำงแทจ้รงิ 

(4) หลกัการแบบองคร์วม (The Holistic Principle) รวมถึงกำรเขำ้ถงึขอ้มลูเก่ียวกบัวสัด ุพลงังำน และผูค้น

ที่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรผลติสนิคำ้ทกุชิน้ท่ีเรำซือ้ กำรเขำ้ถึงขอ้มลูเหลำ่นีจ้ะเอือ้ใหเ้กิดกำรสรำ้งแนวรว่มเพื่อกำรผลติและ

กำรบรโิภคอยำ่งยั่งยืนขึน้ได ้เรำจะไมส่รำ้งปัญหำใหมข่ึน้มำจำกกำรแกปั้ญหำเดิม หรอืน ำควำมเสีย่งจำกคนกลุม่หนึง่ไป

ยงัอีกกลุม่หนึง่ เมื่อพิจำรณำถงึพลำสติก เรำตอ้งพจิำรณำถึงตน้ทนุผลกระทบภำยนอกที่สงัคมโลกตอ้งแบกรบัซึง่มกีำร

ประเมินวำ่อยูท่ี่ประมำณ 1,000 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั (350 พนัลำ้นเหรยีญสหรฐัตอ่ปี)28 จำกกำรปลอ่ย

คำรบ์อนไดออกไซด ์ตน้ทนุดำ้นสขุภำพ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเก็บรวมรวมและมลพิษพลำสติกในทะเล 
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