
ผลการตรวจสอบแบรนด์(Brand Audit)
จากขยะพลาสติกในประเทศไทย ปี 2564

Brand Audit คอื การตรวจสอบแบรนดจ์ากขยะพลาสตกิ เป็นการเกบ็ขอ้มลูวา่ขยะพลาสตกิในการเกบ็
หนึ�งครั �งมาจากแบรนดส์นิคา้อะไร เป็นขยะประเภทไหนและผลติจากวสัดอุะไร ซึ�งการตรวจสอบแบ
รนดใ์นลกัษณะนี�จะชว่ยใหเ้รารูว้า่ตน้ทางของมลพษิพลาสตกิคอืบรษัิทใด และบรษัิทใดตอ้งมคีวาม
รับผดิชอบตอ่ขยะพลาสตกิมากที�สดุ

โดยพื�นที�ในการเกบ็ขยะเพื�อใชใ้นการตรวจสอบแบรนด ์พจิารณาจากเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี�

● เป็นพื�นที�ที�ไมม่กีารจัดการขยะอยา่งเหมาะสม เพื�อใหไ้ดเ้ห็นสภาพจรงิของขยะที�หลดุรอดออก
สูส่ ิ�งแวดลอ้ม

● มจีดุรองรับขยะหลงัจากเกบ็ขึ�นมาและสถานที�สําหรับกระจายขยะเพื�อตรวจสอบแบรนด์

● เป็นตวัอยา่งของพื�นที�ชมุชนเมอืงและแหลง่ทอ่งเที�ยว มกีารขยายตวัของชมุชนและธรุกจิดา้น
การทอ่งเที�ยวอยา่งรวดเร็ว สง่ผลใหป้รมิาณขยะมแีนวโนม้เพิ�มขึ�น

● มขีนาดพื�นที�ในการทํากจิกรรมทําความสะอาดชายหาดและตรวจสอบแบรนดท์ี�สอดคลอ้งกบั
อาสาสมคัรและผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

การบนัทกึขอ้มลูใชว้ธิกีารรวบรวมขยะทั �งหมดที�พบในพื�นที�นั �น ๆ แลว้แยกวสัดพุลาสตกิออกมาจาก
ขยะทั �งหมด ในแตล่ะกอง ใหจั้ดหมวดหมูข่ยะออกเป็นประเภท เชน่ แกว้นํ�า ถงุหหูิ�ว และในแตล่ะ
ประเภท ใหจํ้าแนกเป็นประเภทของวสัด ุและแบรนดต์า่ง ๆ เสร็จแลว้จงึเริ�มนับจํานวนชิ�น และกรอกลง
ในแบบฟอรม์ Brand Audit ขอ้มลูที�กรอกลงในแบบฟอรม์ประกอบดว้ยชื�อแบรนด ์รายละเอยีดของ1

ขยะ ประเภทของบรรจภุณัฑ ์ชนดิของพลาสตกิ ลกัษณะของขยะ นอกจากนี� การตรวจสอบแบรนดย์งั
ใชคู้ม่อืภาพ (visual guide) เพื�อเป็นแนวทางการกรอกแบบฟอรม์ และชว่ยใหก้ารระบปุระเภท2

ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิที�พบงา่ยขึ�น

ขยะพลาสตกิที�ไมส่ามารถระบชุื�อแบรนดแ์ละผูผ้ลติที�เป็นบรษัิทแมจ่ะถกูแยกออกมา เพื�อจําแนกชนดิ
ของพลาสตกิและประเภทของบรรจภุณัฑ ์ซึ�งจะชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเกี�ยวกบัวสัดทุี�เป็นปัญหา

ผลการตรวจสอบแบรนดท์ั�วโลกในปีนี� มอีาสาสมคัรเขา้รว่มทั�วโลกกวา่ 11,000  คน ใน 45 ประเทศ
กจิกรรม 440 กจิกรรม และมขียะพลาสตกิที�ไดรั้บการตรวจสอบกวา่ 330,493 ชิ�น3

สามารถเขา้ไปดรูายงานการตรวจสอบแบรนดท์ั�วโลกประจําปี 2564 ไดท้ี�
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudit2021/ ซึ�งมกีารแสดงรายละเอยีดของกจิกรรม
และระบรุายชื�อบรษัิทที�ขยะของพวกเขาตกคา้งในสิ�งแวดลอ้มมากที�สดุ

3 https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf
2 https://drive.google.com/file/d/1phRiRc15x7aY8LKm71zRLyN3J_orqCCV/view
1 https://drive.google.com/file/d/1Mmo5EBHe5kTAS5EYjTlJo_eQV0d4bl99/view

https://www.facebook.com/hashtag/brandaudit?epa=HASHTAG
https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudit2021/
https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2021/10/BRAND-AUDIT-REPORT-2021.pdf


Home Brand Audit การตรวจสอบแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิในบา้น หอพกั หรอืสาํนกั
งาน

เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควดิ-19 เครอืขา่ย Break Free From Plastic จงึนําเสนอการ
ตรวจสอบแบรนด ์ออดธิ รปูแบบ Home Brand Audit หรอืการตรวจสอบแบรนดส์นิคา้จากขยะ
พลาสตกิในบา้น หอพัก หรอืสํานักงาน เพื�อสนับสนุนการใชช้วีติอยูใ่นบา้นในชว่งที�มกีารล็อกดาวน์
เพื�อลดความเสี�ยงในการแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ และรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล

การตรวจสอบแบรนดจ์ากขยะพลาสตกิในอาคารนี� ทําไดโ้ดยการเกบ็ขยะที�ตนเองสรา้งขึ�นและรวบรวม
ไวสํ้าหรับบนัทกึขอ้มลูโดยเฉพาะ วธิกีารมดีงันี�

● ใหแ้ยกถงัขยะสําหรับทํากจิกรรมจากถงัขยะทั�วไป ขยะสะอาดจะไดไ้มป่นกบัขยะสกปรก ซึ�ง
อาจมคีนอื�น ๆ ทิ�งโดยไมต่ั �งใจ

● ลา้งขยะใหส้ะอาดกอ่นทิ�ง ขยะจะไมเ่น่าเสยีและสง่กลิ�นเหม็น และจะไดนํ้าขยะไปรไีซเคลิตอ่
ได ้

● บนัทกึผลการเกบ็ขยะลงตารางทกุสปัดาห ์ 
● ขยะที�บนัทกึเรยีบรอ้ยแลว้ นําไปขายใหก้บัโรงงานรไีซเคลิใกลบ้า้นทา่น หรอืตดิตอ่ซาเลง้ให ้

มารับขยะไปจัดการตอ่ไป 

การตรวจสอบแบรนดจ์ากขยะพลาสตกิในประเทศไทย

กรนีพซี ประเทศไทยจัดกจิกรรมตรวจสอบแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิ (Brand Audit) ขึ�นที�สวน
เฉลมิพระเกยีรตฯิ 80 พรรษา คุง้บางกะเจา้ โดยอยูภ่ายใตม้าตรการป้องกนัโรคตามหลกัสากลอยา่ง
เครง่ครัด และผลการตรวจสอบแบรนดจ์ากพื�นที�ในกรงุเทพมหานคร, หวัหนิ, เกาะเสม็ด, เกาะสมยุ,
ชมุพร, ระยอง, และเชยีงราย จากกลุม่แทรชฮโีร ่ประเทศไทย (Trash Hero) นอกจากนี� เนื�องจาก
สถานการณโ์ควดิ-19 แพรร่ะบาดอยา่งหนักในชว่งหลายเดอืนที�ผา่นมา นสิติมหาวทิยาลยับรูพา
วทิยาเขตจันทบรุรีว่มกบักรนีพซีจัดการตรวจสอบบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิผา่นทางออนไลนข์ึ�น
โดยนสิติตรวจสอบขยะแบบ Home brand audit เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์4

ผลการตรวจสอบแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิในปี 2564 แบง่ออกเป็น 2 รปูแบบ คอื ผลการตรวจ
สอบแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิที�เกดิขึ�นในบา้นหรอืหอพัก กบัผลการตรวจสอบแบรนดจ์ากขยะ
พลาสตกิที�พบในสิ�งแวดลอ้ม จากอาสาสมคัรกรนีพซีเกบ็ที�บางกะเจา้และแทรชฮโีร ่ประเทศไทย เกบ็
ในพื�นที�ตา่ง ๆ ทั�วประเทศ ดงัตารางดา้นลา่ง

ผลการตรวจสอบแบรนดจ์ากขยะพลาสตกิที�พบในสิ�งแวดลอ้ม
จากอาสาสมคัรกรนีพซีเกบ็ที�บางกะเจา้และแทรชฮโีร ่ประเทศไทย

ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ10 อนัดบัแรก

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

โคคา-โคลา/Coca-Cola 267

เป๊ปซี�/PepsiCo 219

Wings Indonesia 129

เนสทเ์ล/่Nestle 107

4 https://www.breakfreefromplastic.org/brandaudittoolkit/



อาเจไทย/AJE 70

ยนูลิเีวอร/์Unilever 34

ซเูปอรก์รุป๊/Super Group 30

ยาคลูท/์Yakult 26

พที ีมาโยรา อนิคาซ/์PT Mayora Indah 21

ฟรสีแลนดค์มัพน่ิา/Friesland Campina 18

ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 10 อนัดบัแรก
ซึ�งเป็นขยะพลาสตกิที�พบในสิ�งแวดลอ้ม

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เสรมิสขุ/Sermsuk 146

ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส/์Thai President Foods 121

เครอืเจรญิโภคภณัฑ/์CP 95

อชิตินั/ICHITAN 82

ดชัมลิล/์Dutch Mill group 54

สงิห ์คอรเ์ปอเรชั�น/Singha Corporation 51

โออชิ/ิOishi 45

โรงงานผลติภณัฑอ์าหารไทย/Thai Preserved Food Factory 38

ไทยแอ็ดวา้นซฟ์ู้ด/Thai Advance Food 37

แลคตาซอย/Lactasoy 31

ผลการตรวจสอบแบรนดแ์ยกเป็นพื�นที�ตา่ง ๆ

บางกะเจา้ จ.สมทุรปราการ

การตรวจสอบแบรนดเ์ริ�มจากการเกบ็ขยะทั �งหมดบรเิวณสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ 80 พรรษา บรเิวณชาย
หาดตดิกบัป่าชายเลน โดยอาสาสมคัรกรนีพซี รวมทั �งหมดจํานวน 30 คน หลงัจากนั�นนําไปตรวจสอบ
โดยการนับทลีะชิ�นและกรอกในแบบฟอรม์การตรวจสอบแบรนดส์นิคา้ที�วดัจากแดง

การตรวจสอบแบรนด ์(Brand Audit) พบขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 6,326 ชิ�น จําแนกเป็นขยะที�ระบุ
แบรนดไ์ด ้422 แบรนด ์1,664 ชิ�น และไมส่ามารถระบแุบรนดไ์ด ้4,662 ชิ�น



ผลการตรวจสอบแบรนดส์นิคา้พบวา่ แบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาต(ิforeign brand) 577 ชิ�น และแบ
รนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 1,027 ชิ�น สว่นขยะพลาสตกิที�ไมส่ามารถระบทุี�มาของบรษัิท
แมไ่ดม้ ี176 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ10 อนัดบัแรก

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เป๊ปซี�/PepsiCo 147

โคคา-โคลา/Coca-Cola 119

เนสทเ์ล/่Nestle 61

อาเจไทย/AJE 43

ยาคลูท/์Yakult 24

ยนูลิเิวอร/์Unilever 20

ฟรสีแลนดค์มัพน่ิา/Friesland Campina 15

อายโินะโมะโตะ๊/Ajinomoto 12

คอลเกต-ปาลม์โอลฟี/Colgate-Palmolive 11

พแีอนดจ์/ีP&G 8

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 10 อนัดบัแรก

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เสรมิสขุ/Sermsuk 82

เครอืเจรญิโภคภณัฑ/์CP 79

ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส/์Thai President Foods 75

อชิตินั/ICHITAN 58

ดชัมลิล/์Dutch Mill group 41

โรงงานผลติภณัฑอ์าหารไทย/Thai Preserved Food Factory 33

ไทยแอ็ดวา้นซฟ์ู้ด/Thai Advance Food 31

สงิห ์คอรเ์ปอเรชั�น/Singha Corporation 30

อบุลนํ�าทพิย/์Ubon Namthip 29

ศรนีานาพร มารเ์กต็ติ�ง/Srinanaporn Marketing 21



ในจํานวนขยะพลาสตกิ 6,326 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร
/Food Packaging 3,239 ชิ�น ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 95 ชิ�น ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House
Products 939 ชิ�น อปุกรณสํ์าหรับการสบูบหุรี�/Smoking Materials 87 ชิ�น อปุกรณห์บีหอ่สนิคา้
/Packing Materials 7 ชิ�น และอื�น ๆ ที�ไมม่หีมวดหมู ่เชน่ เศษพลาสตกิเป็นชิ�น ๆ อปุกรณส์ื�อสาร ฯลฯ
อกี 1,959 ชิ�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 3,239

ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House Products 939

ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 95

อปุกรณสํ์าหรับการสบูบหุรี�/Smoking Materials 87

อปุกรณห์บีหอ่สนิคา้/Packing Materials 7

อื�น ๆ/Other 1,959

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีว (Single Layer) มจํีานวน 1,141 ชิ�น พลาสตกิ
หลายชั �น (Multi Layer) 523 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 1,141

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 523

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) เมื�อแบง่แลว้พบวา่พลาสตกิประเภท PS มจํีานวน
มากที�สดุถงึ 2,021 ชิ�น ซึ�งใกลเ้คยีงกบั HDPE 1,621 ชิ�น และ PP 1,478 ชิ�น รองลงมาคอื พลาสตกิ
ประเภทอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท มสีดัสว่นที� 653 ชิ�น และ PET 466 ชิ�น
พลาสตกิที�เจอนอ้ยที�สดุ คอื LDPE และ PVC อยูท่ี� 51 และ 36 ตามลําดบั ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

โพลสีไตรนี/PS 2,021

โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 1,621

โพลโีพพลีนี/PP 1,478

พลาสตกิอื�นๆ/Other 653



โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 466

พอลเิอทลินีความหนาแน่นตํ�า/LDPE 51

โพลไีวนลิคลอไรด/์PVC 36

กลุม่แทรชฮโีร ่ประเทศไทย (Trash Hero) ตรวจสอบแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิในหลายพื�นที�ทั�ว
ประเทศ คอื กรงุเทพมหานคร, หวัหนิ, เกาะเสม็ด, เกาะสมยุ, ชมุพร, ระยอง, และเชยีงราย ผลการ
ตรวจสอบแบรนด ์ดงันี�

กรงุเทพมหานคร

ขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 163 ชิ�น เป็นขยะที�ระบแุบรนดไ์ดท้ั �งหมด 46 แบรนด์ แบง่เป็นแบรนดข์อง
ผูผ้ลติขา้มชาต ิ(foreign brand) 98 ชิ�น และแบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 65 ชิ�น (ราย
ละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ3 อนัดบัแรก

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

Wings Indonesia 33

โคคา-โคลา/Coca-Cola 24

Imperial Brands 11

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 3 อนัดบัแรก

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เสรมิสขุ/Sermsuk 15

โออชิ/ิOishi 9

การยาสบูแหง่ประเทศไทย/Tobacco Authority of Thailand 6

ในจํานวนขยะพลาสตกิ 163 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร
135 ชิ�น อปุกรณสํ์าหรับการสบูบหุรี� 19 ชิ�น ของใชส้ว่นตวั 7 ชิ�น ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน 1 ชิ�น และอื�น
ๆ ที�ไมม่หีมวดหมู ่เชน่ ถงัส ี1 ชิ�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 135

อปุกรณสํ์าหรับการสบูบหุรี�/Smoking Materials 19

ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 7



ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House Products 1

อื�น ๆ/Other 1

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีวมจํีานวน 131 ชิ�น พลาสตกิหลายชั �น 8 ชิ�น และ
ไมส่ามารถระบไุด ้24 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 131

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 8

ไมส่ามารถระบไุด/้Unsure 24

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) ประเภทของพลาสตกิที�มสีดัสว่นสงูที�สดุ คอื
พลาสตกิอื�น ๆ ซึ�งเป็นพลาสตกิที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท จํานวน 77 ชิ�น ตามดว้ย
HDPE 44 ชิ�น, PET 39 ชิ�น, PP 2 ชิ�น และ LDPE 1 ชิ�น ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 77

โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 44

โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 39

โพลโีพพลีนี/PP 2

พอลเิอทลินีความหนาแน่นตํ�า/LDPE 1

เชยีงราย

ขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 113 ชิ�น แบง่เป็นแบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาต ิ(foreign brand) 48 ชิ�น
และแบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 65 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ3 อนัดบัแรก

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

AJE - อาเจไทย 24

โคคา-โคลา/Coca-Cola 9



เป๊ปซี�/PepsiCo 4

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 3 อนัดบัแรก

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

สงิห ์คอรเ์ปอเรชั�น/Singha Corporation 16

อชิตินั/Ichitan 11

เสรมิสขุ/Sermsuk 6

ในจํานวนขยะพลาสตกิ 113 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็น 2 ประเภทเทา่นั�น
คอื บรรจภุณัฑอ์าหาร 110 ชิ�น และผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน 3 ชิ�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 110

ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House Products 3

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีว (Single Layer) มจํีานวน 92 ชิ�น พลาสตกิ
หลายชั �น (Multi Layer) 17 ชิ�น และไมส่ามารถระบไุด ้(Unsure) 4 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 92

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 17

ไมส่ามารถระบไุด/้Unsure 4

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) ประเภทของพลาสตกิที�มสีดัสว่นสงูที�สดุ คอื
พลาสตกิอื�น ๆ ซึ�งเป็นพลาสตกิที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท ซึ�งมจํีานวน 46 ชิ�น ตามดว้ย
PET 32 ชิ�น, HDPE 31 ชิ�น และพลาสตกิที�มจํีานวนนอ้ยที�สดุคอื PP 3 ชิ�น และ LDPE 1 ชิ�น ดงั
ตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 46

โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 32



โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 31

โพลโีพพลีนี/PP 3

พอลเิอทลินีความหนาแน่นตํ�า/LDPE 1

หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์

ขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 359 ชิ�น แบง่เป็นแบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาต ิ(foreign brand) 282 ชิ�น
และแบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 77 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาติ

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

Wings Indonesia 96

โคคา-โคลา/Coca-Cola 96

เป๊ปซี�/PepsiCo 52

เนสทเ์ล/่Nestle 23

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เสรมิสขุ/Sermsuk 31

อชิตินั/Ichitan 10

โออชิ/ิOishi 6

เครอืเจรญิโภคภณัฑ/์CP 6

ในจํานวนขยะพลาสตกิ 359 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร
347 ชิ�น อปุกรณสํ์าหรับการสบูบหุรี� 5 ชิ�น ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน 5 ชิ�น และของใชส้ว่นตวั 2 ชิ�น ดงั
แสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 347

อปุกรณสํ์าหรับการสบูบหุรี�/Smoking Materials 5

ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House Products 5



ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 2

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีวมจํีานวน 341 ชิ�น พลาสตกิหลายชั �น 16 ชิ�น และ
ไมส่ามารถระบไุด ้2 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 341

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 16

ไมส่ามารถระบไุด/้Unsure 2

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) ประเภทของพลาสตกิที�มสีดัสว่นสงูที�สดุ คอื
พลาสตกิอื�น ๆ ซึ�งเป็นพลาสตกิที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท คอื 130 ชิ�น รองลงมาคอื
HDPE 115 ชิ�น และ PET 107 ชิ�น สว่น LDPE, PP, และ PS เป็นพลาสตกิที�มสีดัสว่นนอ้ยที�สดุ คอื
3, 2, และ 2 ตามลําดบั ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 130

โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 115

โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 107

พอลเิอทลินีความหนาแน่นตํ�า/LDPE 3

โพลโีพพลีนี/PP 2

โพลสีไตรนี/PS 2

เกาะเสม็ด จ.ระยอง

ขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 16 ชิ�น แบง่เป็นแบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาต(ิforeign brand) 2 ชิ�น และแบ
รนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 14 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาติ

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เป๊ปซี�/PepsiCo 1

โคคา-โคลา/Coca-Cola 1



ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 2 อนัดบัแรก

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

ฟู้ดสตาร/์Food star 6

เสรมิสขุ/Sermsuk 3

ในจํานวนขยะพลาสตกิ 16 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร 12
ชิ�น และของใชส้ว่นตวั 4 ชิ�น เทา่นั�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 12

ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 4

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีวมจํีานวน 13 ชิ�น พลาสตกิหลายชั �น 1 ชิ�น และไม่
สามารถระบไุด ้2 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 13

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 1

ไมส่ามารถระบไุด/้Unsure 2

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) ของพลาสตกิที�มสีดัสว่นสงูที�สดุ คอื พลาสตกิอื�น ๆ
ซึ�งเป็นพลาสตกิที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท มจํีานวน 8 ชิ�น ตามดว้ย HDPE 4 ชิ�น, PP 3
ชิ�น และ PET 1 ชิ�น ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 8

โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 4

โพลโีพพลีนี/PP 3

โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 1



ระยอง

ขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 44 ชิ�น แบง่เป็นแบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาต ิ(foreign brand) 10 ชิ�น และ
แบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 34 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ3 อนัดบัแรก

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

ไลออ้น/Lion Corporation 3

เป๊ปซี�/PepsiCo 2

เนสทเ์ล/่Nestle 2

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 3 อนัดบัแรก

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส/์Thai President Foods 18

เขาชอ่ง/Khao Shong 5

วนัไทยอตุสาหกรรมการอาหาร/Wan Thai Food 2

ในจํานวนขยะพลาสตกิ 44 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร 38
ชิ�น และผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน 6 ชิ�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 38

ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House Products 6

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีวมจํีานวน 14 ชิ�น พลาสตกิหลายชั �น 27 ชิ�น และ
ไมส่ามารถระบไุด ้3 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 14

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 27

ไมส่ามารถระบไุด/้Unsure 3



สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) พบเพยีง 2 ประเภทเทา่นั�น คอื พลาสตกิอื�น ๆ ซึ�งเป็น
พลาสตกิที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท 43 ชิ�น และ LDPE 1 ชิ�น ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 43

พอลเิอทลินีความหนาแน่นตํ�า/LDPE 1

เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

ขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 252 ชิ�น แบง่เป็นแบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาต ิ(foreign brand) 124 ชิ�น
และแบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 115 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก) และที�ไม่
สามารถระบสุญัชาตไิดอ้กี 13 ชิ�น

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ3 อนัดบัแรก

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

ซเูปอรก์รุป๊/Super Group 26

โคคา-โคลา/Coca-Cola 18

พที ีมาโยรา อนิคาซ/์PT Mayora Indah 16

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 3 อนัดบัแรก

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส/์Thai President Foods 26

แลคตาซอย/Lactasoy 16

พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติ�ง/Premier Marketing 9

ในจํานวนขยะพลาสตกิ 252 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร
227 ชิ�น ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน 23 ชิ�น และของใชส้ว่นตวั 2 ชิ�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 227

ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House Products 23



ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 2

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีวมจํีานวน 229 ชิ�น พลาสตกิหลายชั �น 22 ชิ�น และ
ไมส่ามารถระบไุด ้1 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 229

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 22

ไมส่ามารถระบไุด/้Unsure 1

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) ประเภทของพลาสตกิที�มสีดัสว่นสงูที�สดุ คอื
พลาสตกิอื�น ๆ ซึ�งเป็นพลาสตกิที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท คอื 203 ชิ�น ตามดว้ย  PET
27 ชิ�น และ HDPE 14 ชิ�น สว่น PP และ LDPE มจํีานวน 6 และ 2 ตามลําดบั ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 203

โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 27

โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 14

โพลโีพพลีนี/PP 6

พอลเิอทลินีความหนาแน่นตํ�า/LDPE 2

จ.ชุมพร

ขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 18 ชิ�น แบง่เป็นแบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาต ิ(foreign brand) 4 ชิ�น และ
แบรนดข์องผูผ้ลติในประเทศ(local brand) 14 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาติ

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

พที ีมาโยรา อนิคาซ/์PT Mayora Indah 1

เป๊ปซี�/PepsiCo 1

เนสทเ์ล/่Nestle 1



โออชิ ิอนิโดนเีซยี/Oishi Indonesia 1

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เสรมิสขุ/Sermsuk 9

โออชิ/ิOishi 3

เบอรล์ี� ยคุเกอร/์BJC 1

เครอืเจรญิโภคภณัฑ/์CP 1

เมื�อจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑ ์ในจํานวนขยะพลาสตกิ 18 ชิ�น พบวา่เป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร
ทั �งหมด 18 ชิ�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 18

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีวมจํีานวน 13 ชิ�น พลาสตกิหลายชั �น 4 ชิ�น และไม่
สามารถระบไุด ้1 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 13

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 4

ไมส่ามารถระบไุด/้Unsure 1

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) ประเภทของพลาสตกิที�มสีดัสว่นสงูที�สดุ คอื
พลาสตกิอื�น ๆ ซึ�งเป็นพลาสตกิที�อยูน่อกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท คอื 9 ชิ�น ตอ่ดว้ย PET 5 ชิ�น
และ HDPE 4 ชิ�น ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 9

โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 5



โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 4

เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19 กรนีพซีจงึรว่มกบันสิติมหาวทิยาลยับรูพา
วทิยาเขตจันทบรุี ทํากจิกรรมตรวจสอบแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิในบา้น หรอื Home Brand
Audit โดยเป็นการสํารวจแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิที�ใชใ้นบา้นเรอืนหรอืหอพัก นสิติเกบ็รวบรวม
ขยะพลาสตกิและบนัทกึไวเ้ป็นขอ้มลู ผลการสํารวจแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิในบา้นเรอืน
(Home Brand Audit) ดงันี�

ผลการตรวจสอบแบรนดส์นิคา้จากขยะพลาสตกิ
ในบา้นและหอพกั(Home Brand Audit)
มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบรุ ี

การตรวจสอบแบรนดส์นิคา้โดยนสิติวชิาภยัพบิตัทิางธรรมชาตจํิานวน 80 คน เริ�มจากการเกบ็ขยะ
ทั �งหมดที�เกดิขึ�นที�บา้นหรอืหอพักของตนเอง หลงัจากนั�นจงึนําไปกรอกในแบบฟอรม์การตรวจสอบแบ
รนดส์นิคา้

การตรวจสอบแบรนด ์พบขยะพลาสตกิรวมกนัทั �งหมด 408 ชิ�น จําแนกเป็นขยะที�ระบแุบรนดไ์ด ้107
แบรนด ์339 ชิ�น และไมส่ามารถระบแุบรนดไ์ด ้69 ชิ�น

ผลการตรวจสอบแบรนดส์นิคา้พบวา่ แบรนดข์องผูผ้ลติขา้มชาติ 148 ชิ�น และแบรนดข์องผูผ้ลติใน
ประเทศ 158 ชิ�น สว่นขยะพลาสตกิที�ไมส่ามารถระบทุี�มาของบรษัิทแมไ่ดม้ ี43 ชิ�น (รายละเอยีดอยูใ่น
ภาคผนวก)

ตารางที� 1 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ5 อนัดบัแรก

Foreign Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เนสทเ์ล/่Nestle 37

โคคา-โคลา/Coca-Cola 30

เป๊ปซี�/PepsiCo 22

มอนเดลซี/Mondelez 8

ยนูลิเิวอร/์Unilever 8

ตารางที� 2 ผลการตรวจสอบแบรนดแ์บง่ตามผูผ้ลติที�เป็นบรษิทัในประเทศ 5 อนัดบัแรก

Local Manufacturer / Parent Company Plastic Debris(Piece)

เครอืเจรญิโภคภณัฑ/์CP 34

วนัไทยอตุสาหกรรมอาหาร 15

ศรนีานาพร มารเ์กต็ติ�ง/Srinanaporn Marketing 10

สงิห ์คอรเ์ปอเรชั�น/Singha Corporation 9

ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส/์Thai President Foods 8



ในจํานวนขยะพลาสตกิ 408 ชิ�น สามารถจําแนกตามประเภทของผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นบรรจภุณัฑอ์าหาร
335 ชิ�น ของใชส้ว่นตวั 44 ชิ�น ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน 19 ชิ�น อปุกรณห์บีหอ่สนิคา้ 5 ชิ�น อปุกรณ์
สําหรับการสบูบหุรี� 4 ชิ�น และอปุกรณป์ระมง 1 ชิ�น ดงัแสดงในตารางที� 3

ตารางที� 3 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์

Type of Product/ผลติภณัฑ์ Piece/ชิ�น

บรรจภุณัฑอ์าหาร/Food Packaging 335

ของใชส้ว่นตวั/Personal Care 44

ผลติภณัฑใ์นครัวเรอืน/House Products 19

อปุกรณห์บีหอ่สนิคา้/Packing Materials 5

อปุกรณสํ์าหรับการสบูบหุรี�/Smoking Materials 4

อปุกรณป์ระมง/Fishing Gear 1

เมื�อแบง่ตามชั �นของพลาสตกิ พบวา่พลาสตกิชั �นเดยีวมจํีานวน 240 ชิ�น พลาสตกิหลายชั �น 99 ชิ�น

ตารางที� 4 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด ์แบง่ตามช ั�นของพลาสตกิ

ลกัษณะช ั�นของพลาสตกิ/Layer Piece/ชิ�น

พลาสตกิชั �นเดยีว/Single Layer 240

พลาสตกิหลายชั �น/Multi Layer 99

สว่นประเภทของบรรจภุณัฑ ์(Type of Material) เมื�อแบง่แลว้พบวา่พลาสตกิประเภทอื�น ๆ ที�อยู่
นอกเหนอืจากพลาสตกิ 6 ประเภท มสีดัสว่นเยอะที�สดุ 115 ชิ�น รองลงมาคอื PET 105 ชิ�น และ
HDPE 66 ชิ�น สว่นพลาสตกิที�มจํีานวนใกลเ้คยีงกนั คอื PP 47 ชิ�น PVC 39 ชิ�น และ LDPE 30 ชิ�น
และ PS มจํีานวนนอ้ยที�สดุ คอื 6 ชิ�น ดงัตารางที� 5

ตารางที� 5 จาํนวนขยะพลาสตกิที�พบจากการตรวจสอบแบรนด์
แบง่ตามประเภทของบรรจภุณัฑ์

ประเภทของบรรจภุณัฑ/์Type of Material Piece/ชิ�น

พลาสตกิอื�นๆ/Other 115

โพลเีอทลินีเทเรฟทาเลต/PET 105

โพลเีอทลินีความหนาแน่นสงู/HDPE 66

โพลโีพพลีนี/PP 47

โพลไีวนลิคลอไรด/์PVC 39



พอลเิอทลินีความหนาแน่นตํ�า/LDPE 30

โพลสีไตรนี/PS 6

ขอ้เสนอแนะของกรนีพซีวา่ดว้ยความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ

ในชว่งปีที�ผา่นมา แมว้า่ทั�วโลกและประเทศไทยประสบกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อโควดิ-
19 จนสง่ผลใหก้ารใชพ้ลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�งในประเทศไทยมปีรมิาณเพิ�มมากขึ�น แตใ่นขณะ5

เดยีวกนั ปัญหาวกิฤตมลพษิพลาสตกิอนัเกดิจากบรรจภุณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิที�ใชค้รั �งเดยีวทิ�งก็
ยงัมคีวามจําเป็นตอ้งลงมอืแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่นดว้ยเชน่กนั

ตอนนี� หลายประเทศทั�วโลกยอมรับถงึความจําเป็นในการแกไ้ขปัญหาวกิฤตสภาพภมูอิากาศและตั �ง
เป้าที�จะลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) เพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะการลดการปลอ่ยจากการเผา
ไหมเ้ชื�อเพลงิฟอสซลิ เพื�อจํากดัการเพิ�มขึ�นของอณุหภมูเิฉลี�ยผวิโลกไมใ่หเ้กนิขดีจํากดัที� 1.5 องศา
เซลเซยีส เมื�อเทยีบกบัยคุกอ่นปฏวิตัอิตุสาหกรรม และแมว้า่เราจะไดเ้ห็นหลายบรษัิทเริ�มลดการใช ้
พลาสตกิใหม ่แตห่ลายบรษัิทกย็งัคงพึ�งพาการรไีซเคลิและความสามารถในการนํามารไีซเคลิอยู ่ซึ�ง
เป็นการแกปั้ญหาที�ปลายทาง

จากขอ้มลู พบวา่ ขยะพลาสตกิทั�วโลกนําไปรไีซเคลิเพยีง 9% เทา่นั�น และคาดการณว์า่ การผลติ6

บรรจภุณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิจะขยายเพิ�มเป็น 2 เทา่ในอกี 20 ปีหรอืเกอืบจะ 4 เทา่ในปี พ.ศ.
2593 การรไีซเคลิจงึไมเ่พยีงพอที�จะตอ่กรกบัวกิฤตมลพษิพลาสตกิ ดงันั�น จะตอ้งใหค้วามสําคญั
เป็นอนัดบัแรกตอ่การลดการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิอยา่งขนานใหญ่ แบบจําลองธรุกจิในปัจจบุนัตอ้ง
เปลี�ยนจากการผลติสิ�งของที�ใชแ้ลว้ทิ�งไปสูร่ะบบที�ส ิ�งของและผลติภณัฑต์า่ง ๆ สามารถนํากลบัมาใช ้
ใหมแ่ละใหบ้รกิารเตมิสนิคา้ไดใ้นรา้นคา้ของตนเอง (reuse and refill) และเพื�อใหบ้รรลถุงึการ
เปลี�ยนแปลงในระยะยาว บรษัิทตา่ง ๆ ตอ้งหยดุสง่เสรมิวฒันธรรมกนิทิ�งกนิขวา้งผา่นการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ ์และสนับสนุนระบบและแบบจําลองการกระจายสนิคา้ที�ยั�งยนืมากขึ�น

ผลการตรวจสอบแบรนดข์า้งตน้อาจไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนของภาพรวมทั �งหมดของการผลติขยะพลาสตกิ
ที�มาจากผูผ้ลติหรอืแบรนดต์า่ง ๆ ทั �งหมดที�มอียูใ่นประเทศไทย แตส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการผลติและการ
ใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�งที�ลน้เกนิ จนกลายเป็นมลพษิพลาสตกิปลอ่ยออกสูส่ ิ�งแวดลอ้ม

กรนีพซีเรยีกรอ้งใหภ้าคการผลติสนิคา้ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) และบรษัิทตา่ง ๆ
ใหค้วามสําคญัเป็นอนัดบัตน้กบัแนวทางปฏบิตั ิ4 ประการดงัตอ่ไปนี�

● เปิดเผยขอ้มลู “รอยเทา้พลาสตกิ (plastic footprint) ” โดยสาธารณะชนสามารถเขา้ถงึได ้7

● มุง่มั�นที�จะลดพลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�ง โดยการตั �งเป้าหมายที�ชดัเจนในแตล่ะปี
● ขจัดพลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�งที�เป็นปัญหาและไมจํ่าเป็นมากที�สดุภายในปี 2565
● ลงทนุกบัระบบนํากลบัมาใชซ้ํ�าและระบบกระจายสนิคา้แบบใหม่

ขอ้เสนอแนะของกรนีพซี สําหรับบรษัิทใด ๆ ที�ทําการผลติ ซื�อขายพลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�งควรตอ้งนํา
เขา้ไปพจิารณาเมื�อมกีารจัดทํานโยบายการลดขยะพลาสตกิและการกระจายสนิคา้ออกสูต่ลาด

1. มคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได้
● ตรวจวดัและรายงานถงึปรมิาณและชนดิของพลาสตกิที�ใช ้นํามาใชซ้ํ�า นํากลบัมาใชใ้หม ่การ

ลดใชแ้ละการกําจัดพลาสตกิอยา่งสมํ�าเสมอทกุปี

7 ปรมิาณพลาสตกิที�บรษัิทใชใ้นหว่งโซอ่ปุทานของผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑแ์ละการขนสง่ภายในชว่งเวลา 12 เดอืนที�มกีาร
ระบไุว ้

6 Production, use, and fate of all plastics ever made https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700782
5 https://www.bangkokbiznews.com/social/944120

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700782
https://www.bangkokbiznews.com/social/944120


● มกีารตรวจสอบประจําปีถงึปรมิาณและชนดิของพลาสตกิที�ใช ้นํามาใชซ้ํ�า นํากลบัมาใชใ้หม่
การลดใชแ้ละการกําจัดพลาสตกิโดยหน่วยงานที�เป็นอสิระ

● มกีารตรวจสอบประจําปีถงึวงจรชวีติของผลติภณัฑแ์ละระบบการกระจายสนิคา้ทั �งหมดโดย
หน่วยงานที�เป็นอสิระ

2. จดัทาํนโยบายลดพลาสตกิและแผนการเปลี�ยนผา่น
● ประกาศเจตนารมยท์ี�จะลดรอยเทา้พลาสตกิ (plastic footprint)
● กําหนดนโยบายที�สอดคลอ้งกนัในการดําเนนิงานตั �งแตร่ะดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ และระดบั

โลก
● เผยแพรแ่ผนที�นําทาง (roadmap) ที�เป็นแผนปฏบิตักิารที�ชดัเจน โปรง่ใส ตรวจสอบไดต้อ่

สาธารณชน แผนดงักลา่วควรเป็นหมดุหมายที�มกีรอบเวลากําหนดชดัเจน รวมถงึเกณฑว์ดั
เปรยีบเทยีบเพื�อที�จะตดิตามความกา้วหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี

● แผนที�นําทาง (roadmap) ควรรวมถงึการจัดทําแผนการเปลี�ยนผา่นที�ชดัเจนจากพลาสตกิใช ้
ครั �งเดยีวทิ�ง ไปสูบ่รรจภุณัฑท์ี�สามารถใชซ้ํ�าและระบบใหมใ่นการกระจายสนิคา้ เผยแพร่
นโยบายและขอ้กําหนดหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain requirement) กบัผูเ้กี�ยวขอ้งทั �งหมด
ในหว่งโซอ่ปุทานและการดําเนนิงาน

● นําเอาวสัดทุี�ไมส่ามารถรไีซเคลิไดอ้อกจากผลติภณัฑใ์นทนัท ีและเพิ�มวสัดพุลาสตกิที�รไีซ
เคลิไดใ้นผลติภณัฑท์ี�มอียูใ่หม้ากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได ้เพื�อใหแ้น่ใจไดว้า่ พลาสตกิใชค้รั �ง
เดยีวทิ�งทั �งหมดที�ไหลเวยีนอยูใ่นระบบจะถกูนําเขา้สูก่ระบวนการรไีซเคลิและการกําจัดที�มกีาร
ควบคมุดแูลและมคีวามปลอดภยั

● สง่เสรมิเจตนารมย ์หลกัการใชซ้ํ�าและการลดพลาสตกิ รวมถงึการรเิริ�มใหมข่องบรษัิท แทน
แนวปฏบิตัเิดมิหรอืผลติภณัฑแ์บบเดมิที�ไมย่ั�งยนื

● รับรองวา่นโยบายดงักลา่วนี�พจิารณาถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม

3. ลดละเลกิบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิที�ใชค้ร ั�งเดยีวทิ�ง
● เริ�มจากการกําจัดพลาสตกิที�ไมจํ่าเป็นและสรา้งปัญหาภายในปี พ.ศ. 2562 กําหนดวนัที�

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�งจะไมถ่กูนํามาใชใ้นธรุกจิอกีตอ่ไป
● แทนที�พลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�งดว้ยวสัดทุี�สามารถใชซ้ํ�าและ/หรอืระบบกระจายสนิคา้ที�สง่เสรมิ

การใชซ้ํ�า

4. ลงทนุกบัระบบใชซํ้�าและระบบกระจายสนิคา้แบบใหม่
● ลงทนุดา้นการวจัิยและพัฒนา (R&D) ในนวตักรรมระบบการกระจายสนิคา้ ที�รับผดิชอบตอ่

สงัคมและสิ�งแวดลอ้มโดยไมใ่ชพ้ลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�ง ตวัอยา่งเชน่ (บรษัิทขนาดใหญ)่
ลงทนุใน 2 ภมูภิาคเป็นอยา่งนอ้ย เพื�อทดลองนวตักรรมระบบการจัดสง่รปูแบบใหมท่ี�สามารถ
ปรับใชไ้ดท้ั �งหว่งโซอ่ปุทาน ไมใ่ชจํ่ากดัเฉพาะแตผ่ลติภณัฑเ์ฉพาะกลุม่ หรอืผลติภณัฑช์ั �นสงู

● บรษัิทหรอืแบรนดร์ะดบัโลกตอ้งใหค้วามสําคญักบัการนํากลบัมาใชใ้หม ่และการพัฒนาระบบ
การจัดสง่สนิคา้ในประเทศที�มแีนวโนม้ของการเล็ดลอดของพลาสตกิประเภทนี�สงู รวมทั �ง
ภมูภิาคที�มโีครงสรา้งพื�นฐานรองรับการจัดการขยะที�จํากดั

5. การขยายความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ-แสดงความรบัผดิชอบ (เพิ�มขึ�นในบทบาทของผูผ้ลติ
ท ั�งในแงส่งัคมและสิ�งแวดลอ้ม) ตอ่ท ั�งวงจรชวีติของผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์โดย

● จัดใหม้กีารเฝ้าตดิตามและจัดการผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มและทางสงัคมตอ่ชมุชนทอ้งถิ�น
ตามนโยบายของบรษัิทและกฏระเบยีบตา่ง ๆ วา่ดว้ยเรื�องของการจัดการปัญหามลพษิทางนํ�า
มหาสมทุรและปัญหาผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มจากบรรจภุณัฑข์องบรษัิท

● กําหนดให ้“ขยะในทะเล” เป็นสว่นหนึ�งในปัจจัยที�ใชใ้นการประเมนิวงจรชวีติและการประเมนิ
สิ�งแวดลอ้มของสนิคา้ทั �งหมด

● ประเมนิผลกระทบตอ่ชมุชนทอ้งถิ�นและคนเกบ็ขยะ



● สง่เสรมิอาชพีในชมุชนที�ปลอดภยัและไมส่ง่ผลเสยีตอ่สขุภาพ
● สง่เสรมิระบบมดัจํา-คนืขวดไปจนกวา่จะถกูแทนที�ดว้ยระบบการจัดจําหน่ายที�ปราศจากการใช ้

พลาสตกิ
● รณรงคใ์หเ้กดิขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการขยายความรับผดิชอบของผูผ้ลติ (Extended Producer

Responsibility (EPR) ในผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก ผูใ้หบ้รกิาร ผูซ้ื�อ และผูค้า้สนิคา้อปุโภค-บรโิภคราย
ยอ่ย

6. หลกีเลี�ยงแนวทางแกป้ญัหาแบบผดิ ๆ
● ไมส่นับสนุนการใชเ้ตาเผาหรอืเทคโนโลยกีารแปรรปูขยะเป็นพลงังานความรอ้น
● ไมส่นับสนุนพลาสตกิชวีภาพ (ทกุกลุม่ ทกุชนดิ)
● ไมพ่ึ�งพาวสัดชุนดิยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพในการแกปั้ญหาขยะในทะเล
● ไมใ่ชว้สัดทุี�มสีว่นผสมของสารเคมทีี�เป็นอนัตราย หรอืวสัดทุี�กอ่ใหเ้กดิปัญหาสิ�งแวดลอ้มอื�น ๆ

เชน่ การตดัไมทํ้าลายป่า การทําลายถิ�นฐานธรรมชาตแิละภาวะการเปลี�ยนแปลงของพชือาหาร
● ไมพ่ึ�งพาการรไีซเคลิเพยีงอยา่งเดยีวในการแกปั้ญหาผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มที�เกดิจากการ

ใชพ้ลาสตกิ การรไีซเคลิแตเ่พยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถแกว้กิฤตพลาสตกิได ้ และไมส่ามารถ
แทนที�การลดการใช ้การนํากลบัมาใชใ้หม ่และระบบการจัดสง่สนิคา้รปูแบบใหมไ่ด ้

● ไมผ่ลกัภาระความรับผดิชอบไปใหผู้บ้รโิภค
● ไมใ่ชก้ารทําความสะอาดเป็นแนวทางการแกปั้ญหาหลกั
● ในการพจิารณาผลกระทบของผลติภณัฑห์รอืระบบการจัดสง่ ใหคํ้านงึทั �งวงจรชวีติของ

ผลติภณัฑ ์ตั �งแตต่น้ทางของวสัดทุี�นํามาใช ้การขนสง่ การผลติ การจัดจําหน่าย ไปจนถงึจดุ
สดุทา้ยของวงจรชวีติของผลติภณัฑ ์(คงสภาพใชง้าน นํากลบัมาใชใ้หม ่และกําจัดทิ�ง)

● หลกีเลี�ยงการหนัไปใชผ้ลติภณัฑใ์ชค้รั �งเดยีว (เชน่ กระดาษใชค้รั �งเดยีว) แทนที�จะใหค้วาม
สําคญักบัการนํากลบัมาใชใ้หม ่และการลดการใช ้

7. ความรว่มมอื
● รว่มมอืในการสรา้งใหเ้กดิมาตรฐานการออกแบบบรรจภุณัฑใ์นทกุสว่น (สําหรับโพลเิมอร ์สี

หรอืวสัด)ุ เพื�อใหส้ามารถนํากลบัมาใชใ้หมห่รอืรไีซเคลิไดส้งูสดุ
● รว่มมอืกบัผูค้า้รายยอ่ยเพื�อใหเ้กดิระบบการจัดสง่แบบใหม่ๆ
● รว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื�น ๆ ในการจัดทํานโยบาย การดําเนนิการ และการพัฒนา

โครงสรา้งและการดําเนนิงานประจําวนั

8. สรา้งความตระหนกัของลกูคา้และประชาชน
● มุง่มั�นใหล้กูคา้และประชาชนตระหนักถงึปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบับรรจภุณัฑพ์ลาสตกิใชค้รั �งเดยีว

ทิ�ง ตลอดจนทางเลอืกตา่ง ๆ
● มุง่มั�นและสง่เสรมิการจัดสง่แบบใหม ่โดยใหค้วามสําคญักบัการลงทนุเพื�อใหเ้กดิความ

สอดคลอ้งสมัพันธก์นัของฐานลกูคา้ ระบบหว่งโซอ่ปุทาน และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่

9. เศษพลาสตกิ(nurdles ) และไมโครพลาสตกิ8

● หากกระบวนการผลติของบรษัิทยงัคงกอ่ใหเ้กดิเศษพลาสตกิ กรณุาเขา้รว่มลงชื�อกบั
Operation Clean Sweep (http://www.opcleansweep.eu) เพื�อทําใหร้ะบบหว่งโซอ่ปุทาน
ของบรษัิทปราศจากเศษพลาสตกิ

● ทําใหก้ระบวนการผลติสามารถดกัจับไมโครพลาสตกิไดท้ั �งหมด เพื�อหลกีเลี�ยงการปนเปื�อน
ของพลาสตกิในนํ�า อากาศและดนิ

● ไมใ่ชเ้ม็ดไมโครบดีสใ์นผลติภณัฑใ์ด ๆ

10. สนบัสนนุนโยบายและขอ้บงัคบัเร ื�องการลดขยะ
● ไมว่า่จะในฐานะบรษัิทหรอืสมาคมอตุสาหกรรม ตอ้งไมส่นับสนุนการวิ�งเตน้เพื�อตอ่ตา้นการให ้

เลกิใชผ้ลติภณัฑใ์ชค้รั �งเดยีวหรอืการลดการใชใ้ด ๆ

8 Nurdles ในที�นี�หมายถงึเศษชิ�นสว่นพลาสตกิเล็กๆ ที�เกดิขึ�นระหวา่งกระบวนการผลติ



● สนับสนุนนโยบายที�ชว่ยในการลดขยะในประเทศหรอืภมูภิาค
● รณรงคใ์หเ้กดิการลดใชพ้ลาสตกิ การจัดเกบ็และการป้องกนัมลพษิจากขยะพลาสตกิที�

กวา้งขวางขึ�น

11. เขา้รว่มความรว่มมอืในระดบัทอ้งถิ�น ภมูภิาค และระดบัโลก
● สนันสนุนสนธสิญัญาพลาสตกิระดบัโลก (Global Plastics Treaty) ซึ�งจะกลา่วถงึการจัดการ

วฏัจักรชวีติพลาสตกิทั �งระบบ และเนน้ถงึความจําเป็นในการลดการผลติพลาสตกิและกําจัด
พลาสตกิแบบใชค้รั �งเดยีวทิ�ง

● สนับสนุนกฎหมายทั �งในระดบัชาตแิละในระดบัภมูภิาคที�มุง่สง่เสรมิเศรษฐกจิหมนุเวยีนแบบชา้
ลง (slow circular economy) และการขยายความรับผดิชอบของผูผ้ลติ (extended producer
responsibility - EPR) ตลอดจนการหา้มใชห้รอืการแบนการใชพ้ลาสตกิแบบใชค้รั �งเดยีวทิ�ง
การเรง่ใชร้ะบบใชซ้ํ�าและระบบไรบ้รรจภุณัฑห์อ่หุม้

● หลกีเลี�ยงและ/หรอืยตุกิารเป็นแนวรว่มกบับรษัิทหรอืองคก์รที�ขดัขวางปฏบิตักิารแบนพลาสตกิ
แบบใชค้รั �งเดยีวทิ�ง

ขอ้เสนอแนะของกรนีพซีตอ่นโยบายการจดัการมลพษิพลาสตกิของภาครฐั

ถงึแมว้า่ Roadmap ของภาครัฐจะระบถุงึสถานการณปั์ญหาขยะพลาสตกิครอบคลมุทั �งภาคการผลติ
การบรโิภคและหลงัการบรโิภค รวมถงึไดร้ะบคุวามทา้ทายของการขาดกลไกทางกฎหมายไมว่า่จะเป็น
1) กฎหมายใหผู้ผ้ลติระบปุระเภทพลาสตกิที�ใชทํ้าผลติภณัฑ ์2) กฎหมายจํากดัการใชถ้งุพลาสตกิใน
การบรรจสุนิคา้และผลติภณัฑพ์ลาสตกิที�ใชค้รั �งเดยีวทิ�ง และกฎหมายสง่เสรมิการคดัแยกและนําขยะ
พลาสตกิมาใชป้ระโยชน ์เป็นตน้ แตเ่มื�อพจิารณาถงึแผนปฏบิตักิารที�จะตอ้งดําเนนิการในระยะเวลา 12
ปีขา้งหนา้ กย็งัไมม่อีะไรรับประกนัวา่ Roadmap นี�จะนําไปสูก่ารจัดการขยะพลาสตกิที�ยั�งยนืดว้ย
เศรษฐกจิหมนุเวยีนตามวสิยัทศันท์ี�เขยีนไว ้หากยงัไรซ้ ึ�งกลไกที�มผีลบงัคบัใชท้างกฎหมายควบคูก่นั
ไปดว้ย และ Roadmap นี�กจ็ะเป็นเพยีงการเนน้สรา้งจติสํานกึและมาตรการแบบสมคัรใจซึ�งไมส่ามารถ
พสิจูนไ์ดว้า่จะนําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงที�ดขี ึ�น

กรนีพซีนําเสนอบทวพิากษ์ “Roadmap การจัดการขยะพลาสตกิของไทย พ.ศ. 2561-2573” โดยชี�ให ้
เห็นวา่ เมื�อพจิารณาจากการบรหิารนโยบายสาธารณะของรัฐ (publicity governance) และ9

กระบวนการมสีว่นรว่มทางนโยบายของพลเมอืงไทย (society and policy pathway consciousness)
Roadmap การจัดการขยะพลาสตกินี�ยงัขาดความมุง่มั�นและไรท้ศิทางเพื�อตอ่กรกบัวกิฤตมลพษิ
พลาสตกิ และที�สําคญั ยงัสวนทางกบัแผนที�นําทางลดกา๊ซเรอืนกระจก พ.ศ. 2564-2573 และ10

เป้าหมายลดกา๊ซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย ์(Net Zero Emission) พ.ศ.2608-261311

เป้าหมายการปฏบิตักิารของ Roadmap การจัดการขยะพลาสตกิ คอื เลกิใชพ้ลาสตกิหุม้ฝาขวดนํ�า12

ดื�ม (cap seal) ผลติภณัฑพ์ลาสตกิที�ผสมของสารออกโซ(oxo) และไมโครบดี (microbead) ภายในปี
2562 และเลกิใชถ้งุหหูิ�วความหนานอ้ยกวา่ 36 ไมครอน กลอ่งโฟมบรรจอุาหาร แกว้พลาสตกิ
(แบบบางใชค้รั �งเดยีว) และหลอดพลาสตกิภายในปี 2565 ขณะเดยีวกนั นําขยะพลาสตกิเป้าหมาย
กลบัมาใชป้ระโยชนร์อ้ยละ 100 ภายในปี 2570 และนําไปกําจัดดว้ยการเผาเป็นพลงังาน

ขอ้คน้พบหลกัจากการวพิากษ์ Roadmap การจัดการขยะพลาสตกิ มดีงันี�

12 http://pcd.go.th/Info_serv/File/Plastic%20Roadmap.pdf
11 ดูเพิม่เติมในแผนพลังงานชาติ http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/petroleum/oil/link-doeb/item/17093-nep
10 แผนท่ีนําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 – 2573

9 บทวพิากษ์ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.2561-2573)
https://www.greenpeace.org/thailand/publication/20908/2021-plastic-roadmap-report/

http://pcd.go.th/Info_serv/File/Plastic%20Roadmap.pdf
http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/petroleum/oil/link-doeb/item/17093-nep
https://www.onep.go.th/book/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3/
https://www.greenpeace.org/thailand/publication/20908/2021-plastic-roadmap-report/


● Roadmap การจัดการขยะพลาสตกิเป็นเพยีงการสรา้งสญัลกัษณ ์(Rhetorical Symbols) ใน
ทางสากลวา่ประเทศไทยเขา้รว่มขอ้ตกลงระดบัภมูภิาคตา่ง ๆ เชน่ Bangkok Declaration on
Combating Marine Debris และ SDG12 วา่ดว้ยการสรา้งหลกัประกนัใหม้รีปูแบบการผลติ
และการบรโิภคที�ยั�งยนื รวมถงึ SDG14 วา่ดว้ยการอนุรักษ์และใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมทุร
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยา่งยั�งยนื แตข่าดรปูธรรมและความมุง่มั�นที�จะขบัเคลื�อน
นโยบาย สูก่ารปฏบิตักิารภายในประเทศ

● ผลที�คาดวา่จะไดรั้บใน Roadmap ระบวุา่ จะชว่ยลดปรมิาณขยะพลาสตกิที�ตอ้งนําไปกําจัดได ้
0.78 ลา้นตนัตอ่ปี และเมื�อนําขยะพลาสตกิไปเผาจะผลติไฟฟ้าได ้1,830 ลา้นกโิลวตัต-์ชั�วโมง
โดยที�ไมก่ลา่วถงึการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการเผาขยะพลาสตกิ ขอ้เท็จจรงิคอื การเผา
ขยะพลาสตกิ 1 ตนั จะปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 2,890 กโิลกรัม CO2 เทยีบเทา่ ดงันั�น หากนํา
ขยะพลาสตกิ 0.78 ลา้นตนัไปเผา จะปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 2.26 ลา้นตนั CO2 เทยีบเทา่
หรอืประมาณรอ้ยละ 11 ของการประมาณการณก์ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของภาคการจัดการ
ของเสยี ซึ�งสวนทางกบัเป้าหมายลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ

● ขาดรปูธรรม ไมม่รีายละเอยีดสนับสนุนการขบัเคลื�อนและหน่วยงานรับผดิชอบกํากบัดแูล
นโยบาย รวมถงึผูผ้ลติสนิคา้วา่ตอ้งดําเนนิการหลกัการขยายความรับผดิชอบของผูผ้ลติ
(extended producer responsibility : EPR) การสง่เสรมิการบรโิภคที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม
(green consumption) และหลกัการ Responsible Production ในที�ระบไุวใ้น Roadmap
การจัดการขยะพลาสตกิอยา่งไร

● ขาดการจัดสรรงบประมาณที�เหมาะสม สว่นการกําหนดมาตรการลดหยอ่นทางภาษี และการให ้
เงนิกูด้อกเบี�ยตํ�าจะเอื�อประโยชนเ์ฉพาะกลุม่ธรุกจิและอตุสาหกรรมขนาดใหญ่

● ขอ้มลูที�ระบใุน Roadmap การจัดการขยะพลาสตกิไมส่ะทอ้นภาพรวมของทั �งประเทศ และ
สถานการณแ์ละความรนุแรงของปัญหาในระดบัพื�นที� ถงึแมว้า่ กรมควบคมุมลพษิรว่มกบั
สถาบนัพลาสตกิจะดําเนนิการศกึษาและจัดทําฐานขอ้มลู Material Flow of Plastic ของ
ประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูปี 2561 และ 2562 ศกึษาวงจรพลาสตกิผลติภณัฑเ์ป้าหมาย แตไ่ม่
ระบชุดัเจนวา่วสัดแุละขยะพลาสตกิของแตล่ะภาคสว่น และแตล่ะพื�นที�มขีนาดของปัญหามาก
นอ้ยเพยีงใด
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