
 

 

วกิฤติแหง่ความสะดวกสบายวกิฤติแหง่ความสะดวกสบาย 
บรรษัทอุตสาหกรรมเบ้ืองหลังการขยายตัวอยา่งรวดเร็วของมลพิษพลาสติกบรรษัทอุตสาหกรรมเบ้ืองหลังการขยายตัวอยา่งรวดเร็วของมลพิษพลาสติก 

 
รายงานของกรีนพีซเร่ืองผลการทบทวนนโยบาย การปฏิบัติ และความมุง่ม่ันของอุตสาหกรรมการผลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ี

จาํหน่ายเร็ว(Fast-Moving Consumer Goods)  
 
 
บทสรุป 
 
ภาพของแมนํ่า้ มหาสมุทร และชุมชนตา่ง ๆ ท่ีทว่มทน้ไปดว้ยขยะพลาสติกนัน้ชา่งน่าตระหนก และเร่ิมกลายเป็นภาพท่ีเราเหน็ชินตา 
สัญลักษณ์และภาพท่ีระบุถึงผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคยักษ์ใหญท่ี่ปรากฏอยา่งชัดเจนบนคล่ืนพลาสติกใชแ้ลว้ทิ้งเหลา่น้ี บง่บอกให้
เหน็วา่ใครควรเป็นผูรั้บผิดชอบ ผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคย่ีห้อตา่ง ๆ ท่ีผลิตบรรจุภัณฑใ์ชแ้ลว้ทิ้งกาํลังสง่เสริมและรักษาวถีิชีวติ
ยุคใหมแ่บบกินทิ้งกินขวา้งซ่ึงขับเคล่ือนให้เกิดการผลิตสนิคา้ขนานใหญ ่(Mass Production) และการบริโภคท่ีลน้เกิน 
(Over-consumption) และในขณะน้ี เรากาํลังเผชิญกับหลักฐานท่ีแสดงให้เหน็วา่ “ความสะดวกสบาย” นัน้กอ่ให้เกิดความเสยี
หายท่ีไมอ่าจยอมรับได ้น่ันกคื็อ ผลกระทบดา้นสุขภาพของระบบนิเวศของเราและตอ่สิง่มีชีวติตา่งๆ ท่ีตอ้งพ่ึงพาระบบนิเวศเหลา่น้ี 
 
ในทุก ๆ นาทีของแตล่ะวัน มีการทิ้งขยะพลาสติกประมาณ 1 รถบรรทุกลงสูท่ะเล  โดยท่ีบรรจุภัณฑพ์ลาสติกเป็นหน่ึงในตัวการท่ีมี1

สว่นร่วมในการกอ่ปัญหาขยะพลาสติกท่ัวโลกสูงท่ีสุด  บรรจุภัณฑพ์ลาสติกจากแตล่ะแบรนดถู์กออกแบบให้มีความโดดเดน่จาก2

ย่ีห้ออ่ืน และเพ่ือเอาชนะความจงรักภักดีตอ่ตราสนิคา้จากลูกคา้ (Brand Loyalty) พร้อมทัง้ถูกออกแบบมาเพ่ือใชค้รัง้เดียวและ
ทิ้งหลังใชไ้ดเ้ลย โดยแทบจะไมไ่ดมี้การคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดตามมาเลยแมแ้ตน้่อย และเน่ืองจากปัจจุบัน บริษัทเหลา่น้ีกาํลังมองหา
หนทางในการสร้างธุรกิจในตลาดใหม ่ๆ พวกเขาจึงขายสนิคา้ท่ีบรรจุอยูใ่นซองพลาสติกชัน้เดียวท่ีมีขนาดเลก็ (Single Portion) 
ให้มากข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงซองพลาสติกชัน้เดียวขนาดเลก็เหลา่น้ีนํามารีไซเคลิ (Recycle) ไมไ่ดเ้ลยดว้ยซํา้ 
 
ความโปร่งใสและภาระรับผิดเป็นกา้วแรกสูก่ารแกปั้ญหาความโปร่งใสและภาระรับผิดเป็นกา้วแรกสูก่ารแกปั้ญหา 
 
บริษัทผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคและบริโภคท่ีจาํหน่ายเร็ว(Fast-moving consumer goods: FMCG) มีสว่นผลักดันการขยายตัว
ของพลาสติกท่ีใชค้รัง้เดียวทิ้ง ซ่ึงบริษัทตา่งๆ ท่ีใหญท่ี่สุดในโลกเหลา่นัน้ ไมไ่ดแ้สดงถึงความรับผิดชอบตอ่วกิฤตเก่ียวกับการผลิต 
การบริโภค การกาํจัดขัน้สุดทา้ย และมลพิษพลาสติกท่ีใชค้รัง้เดียวทิ้งซ่ึงแพร่กระจายลุกลามอยา่งท่ีเป็นอยู ่บริษัทเหลา่น้ีกลับมีสว่น
สาํคัญในการเกิดปริมาณมหาศาลของบรรจุภัณฑแ์บบใชแ้ลว้ทิ้ง ซ่ึงอาจกลา่วไดว้า่บรรจุภัณฑเ์หลา่น้ีมีสว่นชว่ยให้วถีิชีวติยุคใหม่
แบบกินทิ้งกินขวา้ง”  คงอยูส่บืไป และบริษัทเหลา่น้ีกเ็ป็นผูส้ร้างมลพิษพลาสติกสว่นใหญท่ี่นําไปสูว่กิฤตการณ์น้ี ยิง่กวา่นัน้ยังขาด3

ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการดาํเนินการ วถีิการผลิต และรอยเทา้พลาสติกท่ีแทจ้ริงของบริษัทตา่งๆ เหลา่น้ีอีกดว้ย  
 
 
สาํหรับรายงานฉบับน้ี กรีนพีซสง่แบบสาํรวจ (Comprehensive survey) ไปยังบริษัทซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ี
จาํหน่ายเร็วจาํนวน 11 แหง่   ผลการสาํรวจแสดงให้เหน็วา่ แมว้า่บริษัทเหลา่น้ีจะมีความมุง่ม่ันในการลดขยะพลาสติกโดยการนํา4

ไปรีไซเคลิมากข้ึน แตก่ยั็งไมมี่แผนการใด ๆ ท่ีจะชว่ยแกไ้ขปัญหาพลาสติกของตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง บริษัทตา่ 
งๆ ท่ีกรีนพีซทาํการสาํรวจไมมี่แผนปฏิบัติการใดๆ ท่ีจะยุติการผลิตและการซ้ือขายพลาสติกท่ีใชค้รัง้เดียวทิ้งท่ีมีเพิม่มากข้ึนได ้
 
ขอ้คน้พบท่ีสาํคัญขอ้คน้พบท่ีสาํคัญ 
 

1 European Parliamentary Research Service Blog (2013) Recycling rate and total amount of plastic packaging 
per inhabitant, EU27, 2011. Available: 
http://epthinktank.eu/2013/11/07/plastic-waste/recycling-rate-and-total-amount-of-plastic- 
packaging-per-inhabitant/ 
2 American Chemistry Council and Trucost (2016) Plastics and sustainability: a valuation of environmental 
benefits, costs and opportunities. Available: 
https://plastics.americanchemistry.com/Plastics-and-Sustainability.pdf  
3 The combined top 50 fast-moving consumer goods companies have a total sales revenue 
$1.09 trillion; Consultancy.uk, 2018, The 50 largest FMCG / consumer goods companies in the world 
 24 September 2018 
https://www.consultancy.uk/news/18765/the-50-largest-fmcg-consumer-goods-companies-in-the-world  
4 The eleven companies chosen own well-known consumer brands globally, holding important market shares 
across all the regions of the world. We chose a combination of companies to cover multiple consumer goods in 
the beverage, food, household products, cosmetics and health sectors. 
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ขอ้คน้พบท่ีน่ากังวลท่ีสุดคือไมมี่บริษัทใดเลยท่ีนําเสนอแผนเฉพาะหรือแสดงเจตจาํนงอยา่งแทจ้ริงในการลดปริมาณทัง้หมดของ
พลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวท่ีตนทาํการผลิตอยู ่และเร่ืองน่ากังวลท่ีสุดอีกเร่ืองคือการขาดพ้ืนฐานของความโปร่งใสซ่ึงเป็นบอ่นทาํลาย
ความน่าเช่ือถือของเจตจาํนงใด ๆ ท่ีบริษัทระบุไว ้ประกอบกับการกลา่วอา้งท่ีชวนให้ไขวเ้ขวจากบางบริษัทวา่บรรจุภัณฑข์องตน
เป็นบรรจุภัณฑท่ี์  “นํากลับมาใชไ้ด ้” หรือไมไ่ดเ้ป็น  “บรรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้ง ” เม่ือมีการบรรจุสนิคา้มากกวา่หน่ึง
ช้ินลงไป 
 

● ไมมี่เจตจาํนงในการลดไมมี่เจตจาํนงในการลด ละละ เลิกบรรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งเลิกบรรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้ง 
○ ไมมี่บริษัทใดในกลุม่บริษัทท่ีกรีนพีซทาํการสาํรวจมีเจตจาํนงเร่ืองการยกเลิกพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้ง 

หรือมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการลดจาํนวนการผลิตช้ินสว่นพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว 
○ ทุก ๆ เจตจาํนงท่ีบริษัทเหลา่น้ีจัดทาํข้ึนนัน้ เอ้ือให้การใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งนัน้ขยายตัวเอ้ือให้การใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งนัน้ขยายตัว

ตอ่ไปได้ตอ่ไปได ้
○ บริษัททัง้หมดตา่งกมี็กระบวนการทางความคดิเร่ืองการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งท่ีเหมือนกัน พร้อมกัน

น้ีการเสาะหาแนวทางแกปั้ญหาสว่นใหญก่มุ็ง่เน้นไปท่ีการใชรี้ไซเคลิและการดึงทรัพยากรกลับคืน 
(Recyclability) หรือการนําไปรีไซเคลิ (Recycle) ซ่ึงแนวทางแกไ้ขปัญหาเชน่น้ีเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียง
พอท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองมลพิษจากพลาสติกได ้

 
● ปริมาณบรรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งท่ีเพิม่สูงข้ึนปริมาณบรรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งท่ีเพิม่สูงข้ึน 

○ บริษัทผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายเร็วสว่นใหญมี่การเพิม่ปริมาณการใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใช้
ครัง้เดียวทิ้งท่ีสูงข้ึน มีเพียงหน่ึงบริษัทจากบริษัททัง้หมดเหลา่น้ีท่ีมีการรายงานสถานะท่ีเพิม่ข้ึนหรือคงท่ีของ
พลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้ง 

 
● บริษัทเหลา่น้ีไมย่อมหรือไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มูลรอยเทา้พลาสติกบริษัทเหลา่น้ีไมย่อมหรือไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มูลรอยเทา้พลาสติก  (Plastic Footprint)  

○ ไมมี่บริษัทใด ๆ เหลา่น้ีท่ีเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลรอยเทา้พลาสติกทัง้หมด แมว้า่หลายบริษัทระบุวา่วางแผนท่ี
จะเปิดเผยขอ้มูลเหลา่น้ีในอนาคตกต็าม 

○ ไมมี่บริษัทใดในกลุม่บริษัทท่ีกรีนพีซทาํการสาํรวจทราบถึงขอ้มูลปลายทาง สุดทา้ยของบรรจุภัณฑท่ี์พวกเขา
ผลิต ซ่ึงหมายความวา่บริษัทเหลา่น้ีไมท่ราบเลยวา่มีความเป็นไปไดท่ี้บรรจุภัณฑข์องพวกเขาจะเขา้ไปสูว่งจร
การทุม่ตลาดท่ีสร้างความเสยีหายทางนิเวศ (Eco-Dumping) โดยผา่นทางธุรกิจการซ้ือขายขยะตอ่ไป 

 
ผลกระทบของพลาสติกตอ่ระบบนิเวศผลกระทบของพลาสติกตอ่ระบบนิเวศ 
เราไมมี่ขอ้มูลแน่ชัดวา่พลาสติกท่ีผลิตจากปิโตรเคมีจะใชเ้วลานานเทา่ใดในการยอ่ยสลาย  (Degrade) แตเ่ม่ือพลาสติกเหลา่น้ีปน
เขา้มาอยูใ่นดิน แมนํ่า้ หรือมหาสมุทรของเราแลว้ การขจัดพลาสติกชนิดน้ีออกไปนัน้เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด ้
 

● ขยะพลาสติกท่ีเราเหน็คล่ืนซัดเขา้มาบนชายหาด หรือลอยอยูบ่นผิวนํา้นัน้เป็นเพียงแคเ่ศษเสี้ยวของปัญหาเทา่นัน้ 
มากกวา่ สองในสามของพลาสติกท่ีถูกทิ้งลงไปในมหาสมุทรนัน้สองในสามของพลาสติกท่ีถูกทิ้งลงไปในมหาสมุทรนัน้ ในท่ีสุดแลว้กจ็มลงไปอยูบ่นพ้ืนดินทอ้งทะเลในท่ีสุดแลว้กจ็มลงไปอยูบ่นพ้ืนดินทอ้งทะเล 
(Seabed) จนกลายเป็นดินแดนแหง่ขยะท่ีอยูใ่ตผิ้วนํา้  และปริมาณของพลาสติกท่ีเขา้ไปอยูใ่นระบบนิเวศทางทะเลนัน้5

กสู็งข้ึน  6

● พลาสติกช้ินใหญจ่ะแตกตัวออกเป็นช้ินเลก็ลง และแตกตัวเป็นเศษเลก็เศษน้อยท่ีเรียกวา่ไมโครพลาสติก 
(Microplastics) ซ่ึงไมส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ 

● มีการบันทึกวา่พบพลาสติกในแผน่นํา้แขง็แถบอาร์กติก (Arctic sea ice) ไปจนถึงในนํา้ทะเลแถบแอนตาร์กติก 
(Antarctic sea water) และในร่องลึกท่ีสุดของโลกใตม้หาสมุทร 

● ขยะพลาสติกบนบกกส็ร้างปัญหาใหญเ่ชน่กัน การฝังกลบขยะในบอ่ทิ้งขยะและขยะท่ีขวางทางนํา้ทาํให้ความเสี่ยงท่ีจะเกิด
นํา้ทว่มหรือเกิดมลพิษทางบกและทางอากาศเน่ืองจากมีการเผาขยะในท่ีโลง่หรือใชโ้รงงานเผาขยะเพิม่มากข้ึน 

● พลาสติกบางชนิดมีสว่นประกอบของ สารเคมีท่ีเป็นอันตราย สารเคมีท่ีเป็นอันตราย และสามารถชะละลายได ้ไมโครพลาสติกสามารถดูดซึมและ
สะสมสารเคมีท่ีเป็นพิษจากสิง่แวดลอ้มโดยรอบได ้ซ่ึงกอ่ให้เกิดความเสี่ยงมากข้ึนตอ่ทัง้มนุษยแ์ละสัตวไ์ด้   

7

การผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติกท่ีมากเกินกวา่ความตอ้งการของเรานัน้เป็นการผลักดันขีดความสามารถของโลกให้ดูดซับก๊าซเรือน
กระจกอยา่งไมห่ยุดยัง้ และเป็นการสร้างมลพิษตอ่ระบบนิเวศจากสารพิษตา่ง ๆ และของเสยี 

5 United Nations Environmental Programme (UNEP), 2014, Valuing Plastics: The Business Case for Measuring, 
Managing and Disclosing Plastic Use in the Consumer Goods Industry. ISBN 9789280734003 
6 McKinsey & Company and Ocean Conservancy (2015),  Stemming the Tide: Land-based strategies for a 
plastic- free ocean, September 2015; 
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/full-report-stemming-the.pdf  accessed 11 
October 2018 
7 Bakir A, Rowland SJ, Thompson RC, (2014),  Enhanced desorption of persistent organic pollutants from 
microplastics under simulated physiological conditions, Environmental Pollution 
Volume 185, February 2014, Pages 16-23; 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749113005277  
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มายาคติเร่ืองการรีไซเคลิมายาคติเร่ืองการรีไซเคลิ   
 
มีเสยีงเรียกร้องตอ้งการให้มีการลงมือทาํอะไรสักอยา่งเก่ียวกับปัญหาอันน่าอับอายน้ีเพิม่มากข้ึน ทัง้รัฐบาลและภาคธุรกิจตา่งกร่็วม
กันสง่เสยีงให้ทาํ  “สงครามตอ่ตา้นวัฒนธรรมกินทิ้งกินขวา้ง ”  ครัง้ใหมน้ี่ แตถึ่งกระนัน้การสูร้บในสงครามครัง้น้ีกไ็มไ่ดท้าํดว้ย8

ยุทธวธีิท่ีมีความหมายเลย เศรษฐกิจท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีกาํลังในการจัดการขยะและการรีไซเคลิท่ีดีกวา่ กาํลังรวบรวมขยะท่ี
เกิดจากบรรจุภัณฑท่ี์มีอยูอ่ยา่งมากข้ึนเพ่ือนําไปรีไซเคลิ แตส่ิง่ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ กับบรรจุภัณฑท่ี์ถูกละทิ้งน้ีคืออะไร 
 

● มีพลาสติกเพียงร้อยละ 9 จากท่ัวโลกเทา่นัน้ท่ีถูกนําไปรีไซเคลิ ซ่ึงอัตราการรีไซเคลิพลาสติกท่ีไดจ้ากครัวเรือนใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว้นัน้มักจะน้อยกวา่ร้อยละ 50 โดยปริมาณของพลาสติกท่ีถูกรีไซเคลิให้กลับไปอยูใ่นรูปของบรรจุ
ภัณฑนั์น้มีน้อยมาก   9

● ขยะจากบรรจุภัณฑส์ว่นใหญท่ี่ถูกนําไป “รีไซเคลิ” นัน้ผา่นกระบวนการดาวน์ไซเคลิ (Downcycle) ทาํให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑท่ี์มีมูลคา่ตํา่กวา่/เป็นผลิตภัณฑท่ี์นําไปรีไซเคลิไมไ่ด ้  

● บรรจุภัณฑส์ว่นใหญนั่น้ไมไ่ดถู้กออกแบบมาเพ่ือรีไซเคลิไดง้า่ย ๆ เชน่ ซองพลาสติกเลก็ ๆ ท่ีใชค้รัง้เดียวทิ้งท่ีกาํลังเป็นท่ี
นิยมในตอนน้ี 

● ขอ้จาํกัดของการรีไซเคลิ   คือการขาดโครงสร้างพ้ืนฐานและการตรวจสอบยอ้นกลับหมายความวา่บรรจุภัณฑพ์ลาสติก10

ปริมาณมหาศาลยังคงจะกลายเป็นขยะพลาสติกตอ่ไปในอนาคตอันใกล ้
 
การสง่ปัญหาออกนอกประเทศการสง่ปัญหาออกนอกประเทศ 
 
สิง่ท่ีแยไ่ปกวา่น้ีกคื็อ ขยะบรรจุภัณฑส์ว่นใหญท่ี่ถูกเกบ็มาเพ่ือเขา้กระบวนการ  “รีไซเคลิ ” ในกลุม่ประเทศซีกโลกเหนือ  (Global 
North) นัน้  ถูกสง่ออก ถูกสง่ออก ไปยังกลุม่ประเทศซีกโลกใต ้ (Global South) 
 

● มีการประเมินวา่กอ่นท่ีประเทศจีนจะมีการห้ามนําเขา้ขยะพลาสติกในปี พ.ศ 2561 ประเทศจีนไดนํ้าเขา้ขยะพลาสติกปีละ
เกือบ 8 ลา้นตัน 

● เป็นไปไดว้า่ปลายทางตอ่ไปของขยะพลาสติกปริมาณมหาศาลเหลา่น้ีคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ี
ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใชจั้ดการกับปริมาณขยะพลาสติกในประเทศท่ีมีปริมาณมากยิง่กวา่ขยะพลาสติกนําเขา้ น่ันก็
หมายความวา่ประเทศตา่ง ๆ เหลา่น้ีเป็นแหลง่ท่ีมาของขยะพลาสติกสว่นใหญ ่(เกือบถึงร้อยละ 60) ท่ีถูกทิ้งลงไปใน
มหาสมุทรอยูแ่ลว้   11

● ปริมาณของขยะพลาสติกบนบกและในแมนํ่า้กส็ร้างผลกระทบตอ่ชุมชนตา่ง ๆ ในประเทศเหลา่น้ีเชน่กัน โดยขยะ
พลาสติกมีสว่นทาํให้วถีิการดาํรงชีวติ เชน่ การประมงหรือการทอ่งเท่ียวนัน้หายไป พร้อมทัง้ทาํให้มลพิษทางนํา้ทวี
รุนแรงข้ึน เพิม่ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของนํา้ทว่มท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงเม่ือเกิดนํา้ทว่มแลว้ จะตอ้งใชเ้วลาระบายนํา้
นานกวา่เดิม 

 
การซ้ือขายขยะท่ัวโลกเพ่ือนําไปรีไซเคลินัน้หมายความวา่เราจะไมมี่ทางทราบไดเ้ลยวา่วัสดุท่ีสามารถนําไปรีไซเคลินัน้จะถูกนําไป
รีไซเคลิจริง ๆ หรือไม ่หรือถูกนําไปผา่นกระบวนการดาวน์ไซเคลิ นําไปกาํจัดทิ้ง หรือถูกนําไปทิ้งสูส่ิง่แวดลอ้ม ในขณะเดียวกัน 
บริษัทผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายเร็วกเ็ร่งเพิม่การใชพ้ลาสติกแบบใชแ้ลว้ทิ้งโดยการเขา้ไปเปิดตลาดใหม ่ๆ ในกลุม่
ประเทศซีกโลกใต ้โดยมีผลักดันให้มีการขายผลิตภัณฑท่ี์อยูใ่นบรรจุภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดียวทิ้งและถว้ยพลาสติกตา่ง ๆ ท่ีใชค้รัง้
เดียวแลว้ทิ้ง เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดล้ิ้มลองความโกห้รูท่ีพวกเขาไมส่ามารถซ้ือได ้
  

8 Finanacial Times (2018), Theresa May targets plastics in war on ‘throwaway culture , January 2018; 
https://www.ft.com/content/31125996-f62e-11e7-88f7-5465a6ce1a00  
9 Geyer R, Jambeck JR, Law KL, 2017, Production, use, and fate of all plastics ever made, Science Advances  19 
July 2017, Vol. 3, no. 7, e1700782; http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full  
Less than 6% of discarded PET bottles, the most recyclable plastic, is recycled back into packaging in the US. 
National Association for PET Container Resources (Napcor), 2017, Report on postconsumer PET container 
recycling activity in 2016; 
https://napcor.com/wp-content/uploads/2017/10/NAPCOR-APR_2016RateReport_FINAL.pdf.   
10  The maximum possible levels of recycling for plastics packaging are currently reported at somewhere 
between 36 % and 53%: beyond this limit the recycled plastic will be either of a very low quality, or not cost 
effective. 
Denkstatt (2015), The potential for plastic packaging to contribute to a circular and resource-efficient 
economy.  Presentation at International Conference on recycling and recovery of plastics, Identiplast, Rome 
29th April 2015). https://denkstatt.eu/publications/  The recycling levels of 36 % and 53% are not yet entirely 
utilised. 
11  McKinsey & Company and Ocean Conservancy 2015, op.cit. 
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การสนับสนุนสนิคา้ท่ีมีตราผลิตภัณฑ ์ไมว่า่จะเป็น อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองสาํอาง และผลิตภัณฑท์าํความสะอาดท่ีอยูใ่นบรรจุ
ภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดียวทิ้งนัน้ เป็นการผลักดันให้เกิดการผลิตสนิคา้ขนานใหญ ่และการบริโภคท่ีมากเกินความตอ้งการ ซ่ึงมีสว่น
ทาํให้วกิฤติทางมลพิษจากพลาสติกทวีความรุนแรงยิง่ข้ึน  ในขณะเดียวกัน ความเคยชินกับการบริโภคท่ีมากเกินความตอ้งการก็
กระตุน้ให้เราเกิดความวติกกับการใชชี้วติสมัยใหม ่และตอ้งแบกภาระความรู้สกึผิดจากการทาํลายโลกเอาไว ้โดยท่ีความรู้สกึเชน่น้ี
เป็นตัวบ่ันทอนความสุขท่ีแทจ้ริง โดยฉุดรัง้ไมใ่ห้เราไดใ้ชชี้วติท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยความสร้างสรรคแ์ละชีวติท่ีมีแตค่วามสมหวัง 
 
แนวทางการแกปั้ญหาอันหลากหลายท่ีบริษัทตา่ง ๆ และรัฐบาลเป็นผูเ้สนอนัน้จะตอ้งถูกเปิดโปงวา่เป็นเร่ืองหลอกหลวง ในขณะน้ี
เป็นเวลาท่ีจะสร้างความม่ันใจวา่บริษัทผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายเร็วนัน้มีความมุง่ม่ันในการทาํตามเจตจาํนงในการลด
ความจาํเป็นในการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้ง และเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจแบบใหมใ่ห้เป็นธุรกิจท่ียึดถือหลักความ
โปร่งใส แนวืางแกปั้ญหาแบบจริงจังท่ีเป็นสว่นหน่ึงของรูปแบบการสง่ตอ่ผลิตภัณฑท่ี์มีความย่ังยืนมากกวา่ และนโยบายป้องกันไม่
ให้เกิดของเสยีและมลพิษเป็นสาํคัญ 
 
ขอ้เรียกร้องถึงบริษัทผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายเร็วขอ้เรียกร้องถึงบริษัทผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายเร็ว : ลูกคา้ของคุณกาํลังรออยู่ลูกคา้ของคุณกาํลังรออยู!่ 
 
ถึงเวลาท่ีตอ้งเผชิญหน้ากับความจริง แมว้า่ความพยายามในการรวบรวมและทาํการรีไซเคลิบรรจุภัณฑพ์ลาสติกท่ีทาํเพ่ือสว่นรวม
และสว่นบุคคลเป็นเร่ืองสาํคัญและน่ายกยอ่ง แตน่ี่กไ็มใ่ชแ่นวทางแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง เราจาํเป็นตอ้งยุติการผลิตพลาสติกแบบใชค้รัง้
เดียวทิ้ง โดยเร่ิมตัง้แตบั่ดน้ีเป็นตน้ไป ในฐานะท่ีภาคอุตสาหกรรมผูผ้ลิตสนิคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํหน่ายเร็วเป็นผูมี้สว่นร่วมหลักใน
การสร้างวกิฤติมลพิษจากพลาสติก จึงจาํเป็นตอ้งแสดงความรับผิดชอบตอ่ปัญหาน้ีและทาํการประเมินถึงความจาํเป็นในการอาศัย
พลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว ในวันน้ี บริษัทตอ้งทาํมากกวา่เจตจาํนงท่ีให้ไวใ้นเร่ืองการปรับปรุงการรีไซเคลิ และทุม่เทกับการลด
ปริมาณอยา่งมหาศาลและยุติการใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งในแตล่ะปี 
 
น่ีหมายถึงจุดสิน้สุดของแบบจาํลองธุรกิจท่ีตอ้งอาศัยผลิตภัณฑท่ี์ใชแ้ลว้ทิ้งและบรรจุภัณฑท่ี์ใชไ้ดค้รัง้เดียว และเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
กระบวนทัศน์ใหมท่ี่จะชว่ยให้มีการร่วมกันสร้างระบบกระจายสนิคา้ทางเลือกตา่ง ๆ โดยแน่นอนวา่ระบบนําสง่น้ีจะตอ้งถือเอาการ
นํามาใชใ้หมไ่ดแ้ละนํามาเติมใหมไ่ดเ้ป็นหัวใจสาํคัญ 
 
กรีนพีซเรียกร้องให้บริษัทตา่งๆ รัฐบาลและภาคประชาสังคมร่วมกันสนับสนุนการเปล่ียนผา่นไปสูอ่นาคตท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งพ่ึงพา
พลาสติก (Plastic-free future) โดยลงมือปฏิบัติการให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเตม็ท่ีจากระบบท่ีพ่ึงพาการใชบ้รรจุภัณฑ์
พลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งท่ีเป็นอยู ่

 
ขอ้เสนอแนะหลักขอ้เสนอแนะหลัก 
 
กรีนพีซเรียกร้องให้ภาคการผลิตสนิคา้ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) และบริษัทตา่งๆ ให้ความสาํคัญเป็น
อันดับตน้กับแนวทางปฏิบัติ 4 ประการดังตอ่ไปน้ี 

● มีความโปร่งใส : เปิดเผยขอ้มูล “รอยเทา้พลาสติก (plastic footprint)” โดยสาธารณชนเขา้ถึงได ้
● มุง่ม่ันท่ีจะลดพลาสติกใชค้รัง้เดียวทิ้ง โดยกาํหนดเป้าหมายรายปีในการลดรอยเทา้พลาสติกของพลาสติกแบบใชแ้ลว้

ทิ้งอยา่งตอ่เน่ืองไปจนถึงการยุติการใชอ้ยา่งสมบูรณ์ 
● ขจัดพลาสติกใชค้รัง้เดียวทิ้งท่ีเป็นปัญหาและไมจ่าํเป็นมากท่ีสุดภายปี 2562 
● ลงทุนกับระบบนํากลับมาใชซ้ํา้และระบบกระจายสนิคา้แบบใหม ่ เพิม่การลงทุนอยา่งมีในนัยสาํคัญในการสร้างภาชนะ

ท่ีสามารถนํามาเติมใหมไ่ดแ้ละนํากลับมาใชไ้ด ้และลงทุนสร้างนวัตกรรมระบบการกระจายสนิคา้แบบใหมท่ี่ลดความ
จาํเป็นของการใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิ้งได ้
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