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		 พลาสตกิเป็นวสัดทุีเ่ข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนั
ของคนไทยเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากมีราคาถูก	 น�้าหนักเบา
สามารถผลิตให้มีสมบัติและรูปร่างต่างๆตามที่ต้องการได	้
ท�าให้มีผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบและสีสันให้
เลือกใช้อย่างมากมาย	 ด้วยสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านท�าให้
พลาสติกได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและมีปริมาณการใช้
งานเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ	ส่งผลให้เกดิขยะพลาสตกิในปรมิาณสงู
มากขึน้ตามไปด้วย		และขณะนีข้ยะพลาสตกิก�าลงัเป็นปัญหา
ส�าคญัต่อสิง่แวดล้อม	ซึง่ประเทศไทยมขียะพลาสตกิมากเป็น
อันดับ	5	ของโลก	คิดเป็น	2	ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด	
ที่น่ากังวลก็คือขยะพลาสติกมีการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้
เพียงปีละ	0.5	ล้านตัน	ที่เหลือ	1.5	ล้านตันจะถูกน�าไปก�าจัด
ด้วยวิธีฝังกลบและเผาท�าลาย	บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม	
ในแต่ละปีจึงมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจ�านวนมากเกิดเป็น
ปัญหาวกิฤตขิยะพลาสตกิอย่างรนุแรงต่อสิง่แวดล้อมต้องเร่ง
แก้ไขอย่างจริงจัง		
	 คณะอนกุรรมการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิ	ภายใต้
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติจงึจดัท�าแผนลดขยะและ
เพิม่วธิรีีไซเคิลพลาสตกิ	โดยมมีตแิต่งตัง้คณะท�างานสนบัสนนุ
การบรหิารจดัการขยะพลาสตกิ	จ�านวน	3	คณะ	ประกอบด้วย
คณะท�างานด้านการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติก	
โดยการจัดท�าแผนการด�าเนินงานรวมทั้งพัฒนากลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพือ่จดัการขยะพลาสตกิ	คณะท�างาน
ด้านการส่งเสรมิและรณรงค์ประชาสมัพนัธ์	สร้างความรูค้วาม
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ

พลาสติก	 และคณะท�างานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ขยะพลาสตกิ	รบัผดิชอบการพฒันาหารปูแบบและวธีิการเพิม่
อตัราการรไีซเคลิพลาสตกิ	โดยใช้แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติก
ในทะเลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	50	ภายในป	ีพ.ศ.2570		
 

	 จากนโยบายข้างต้นท�าให้ภาครัฐและผู้ประกอบการ
ไทยตื่นตัวและขานรับการลดปริมาณขยะเริ่มต้นด้วยการ
ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม	(cap	seal)	ตั้งแต่	1	
เมษายน	 2561	 โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ
พลาสติกให้ได้ปีละ	 520	 ตัน	 หรือมีความยาว	 260,000	
กโิลเมตร	คดิเป็นความยาวรอบโลกถงึ	6.5	รอบ	การประกาศ
ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด
ของกรมการแพทย	์ในวันที	่1	ตุลาคม	2561	มาตรการนี้จะ
ช่วยลดการใช้ถงุพลาสตกิของโรงพยาบาลถงึปีละกว่า	9	ล้านใบ	
รวมถึงความพยายามในการลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่
อนัจะท�าให้ขยะจากพลาสตกิลดน้อยลง	การน�าพลาสตกิกลบั
มาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
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เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกแล้วยัง
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย		

พลำสติกรีไซเคิล
	 การรีไซเคิลพลาสติก	 คือกระบวนการแปรรูปขยะ
พลาสติกให้อยู่ในรูปแบบที่น�าไปใช้งานต่อได	้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วิธีการลดขยะ	 ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม	 ลดการใช้
พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูก
น�ามาใช้สิน้เปลอืงมากเกนิไป	เช่น	การน�าเอาขวดน�า้พลาสตกิ
มาผ่านกระบวนการย่อยให้กลายเป็นเมด็พลาสตกิแล้วน�ากลบั
มาหลอมขึน้เป็นเส้นใย	น�าไปท�าเป็นเสือ้ยดื	เป็นต้น	การรไีซเคลิ
พลาสติกสามารถแบ่งเป็น	4	ประเภทหลัก	ดังนี้	
 1. กำรรไีซเคลิแบบปฐมภมู ิ(Primary recycling)
เป็นการน�าขวดหรอืเศษพลาสตกิทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนัและ
ไม่มสีิง่ปนเป้ือน	ทีเ่กดิในกระบวนการผลติหรอืขึน้รปูกลบัมาใช้
ซ�า้ภายในโรงงาน	โดยสามารถน�ามาใช้ซ�า้ทัง้หมดหรือเตมิผสม
กับเม็ดใหม่ที่อัตราส่วนต่างๆ
 2. กำรรไีซเคลิแบบทตุยิภูม ิ(Secondary recycling)
เป็นการน�าพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาท�าความสะอาด	
บด	หลอมและขึน้รปูใหม่กลบัไปเป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิอกีครัง้	
การรีไซเคิลแบบทุติยภูมินี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลาย
เทคนิค	คือ
  กำรรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical recycling)
เป็นเทคนคิทีง่่ายและนยิมใช้มากทีส่ดุในปัจจบุนั	โดยการเกบ็
พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาคัดแยกตามประเภท	น�ามา
ล้างท�าความสะอาดก่อนน�ามาบดเป็นช้ินเลก็ๆ	เพือ่น�ากลบัไป
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือน�ามาผสม
กับเม็ดใหม่เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ	
 	 การปรบัปรงุโดยวธิทีางเคม	ี(Chemical	modifi-
cation)	การปรบัปรงุโดยวธิกีารทางเคม	ีเช่น	การเตมิสารเตมิ
แต่ง	สารช่วยในการผสมให้เข้ากนั	หรอืใช้วธิกีารผ่านด้วยรงัสี	 
จะช่วยลดปัญหาเม็ดพลาสตกิรไีซเคลิมคีณุภาพลดต�า่ลงหรอื
ท�าให้เม็ดรีไซเคิลมีลักษณะใกล้เคียงกับเม็ดใหม่ได้	

	 	 การหลอมอดัรดีร่วมและการฉีดร่วม	 (Coextrusion	
and	Coinjection	moulding)	เป็นการรีไซเคิลที่เหมาะกับ
การใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหาร	 เนื่องจาก
พลาสติกที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้จะมีลักษณะโครงสร้าง
เป็นชัน้ๆ	จงึสามารถผลิตให้ชัน้สมัผสัอาหารเป็นชัน้ทีผ่ลติจาก
พลาสติกใหม่ได้
 3. กำรรไีซเคลิแบบตตยิภมู ิ(Tertiary recycling)
การรีไซเคิลแบบตติยภูมิแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	การ
รีไซเคิลทางเคม	ีและทางความร้อน	
	 	 การรีไซเคิลทางเคมี	(chemical	recycling)	เป็น 
กระบวนการที่ท�าให้โครงสร้างสายโซ่ของพอลิเมอร์เกิดการ
ขาดหรือแตกออก	 (Depolymerisation)	 ได้มอนอเมอร	์
(Monomer)	 หรือโอลิโกเมอร์	 (Oligomer)	 เป็นผลิตภัณฑ	์
เมือ่น�ามาท�าให้บรสิทุธิโ์ดยการกลัน่และตกผลกึได้เป็นสารตัง้ต้น
ที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถน�าไปใช้ผลิตเป็นพอลิเมอร์ใหม่ได้
	 การรีไซเคิลทางความร้อน	 (Thermolysis)	 เป็น 
กระบวนการทีท่�าให้โครงสร้างของพอลเิมอร์เกดิการแตกหรอื
ขาดโดยใช้ความร้อน	ทัง้แบบใช้ออกซเิจนหรอืไม่ใช้ออกซเิจน	หรอื
การเตมิไฮโดรเจนซึง่เป็นเทคนคิท่ีปรบัปรงุมาจากกระบวนการ 
กลั่นน�า้มันแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา	
 4. กำรรไีซเคลิแบบจตภุมู ิ(Quaternary recycling)
เป็นการน�าพลาสตกิมาเผาไหม้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน	โดยการ
เผาไหม้ของพลาสตกิให้ค่าความร้อนใกล้เคยีงกบัถ่านหนิช่วย
ในการเผาไหม้ส่วนทีเ่ป็นขยะเปียก	ท�าให้ลดปรมิาณเชือ้เพลงิ
ที่ต้องใช้ในการเผาขยะ
สถำนกำรณ์และแนวโน้มในกำรใช้พลำสตกิรไีซเคลิในกำร
ผลิตภำชนะบรรจุอำหำรของประเทศต่ำงๆ
	 ขณะนีห้ลายประเทศตระหนกัถงึปัญหาขยะพลาสตกิ
ทีเ่พิม่จ�านวนมากขึน้	จงึหนัมาส่งเสรมิให้ใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิท่ี
สามารถน�ากลับมารไีซเคลิได้	ปัจจบุนัหลายประเทศได้อนญุาต
การใช้พลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร	จาก
แนวคิดนี้จึงมีการผลักดันการน�าพลาสติกที่ใช้งานแล้วให้
สามารถน�ามารีไซเคิลเพื่อใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้
เหมือนในหลายประเทศเช่น	 สหรัฐอเมริกา	 สหภาพยุโรป	
ญีปุ่น่	แต่ส�าหรบัประเทศไทยยงัมข้ีอจ�ากัดในแง่กฎหมายและ
เทคนิคบางประการที่ยังต้องหาแนวทางร่วมกัน	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตการน�าพลาสติก
รีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร	โดยจัดท�าแนวทาง
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ปฏบิตัสิ�าหรบัผูป้ระกอบการในการยืน่ข้อมลูประเมนิกระบวนการ
รไีซเคลิพลาสตกิและความปลอดภยัของพลาสตกิรไีซเคิลทีจ่ะ
น�ามาผลติเป็นภาชนะบรรจอุาหารเร่ือง	“การใช้พลาสตกิรไีซเคลิ
ส�าหรบับรรจภุณัฑ์อาหาร	 (การพจิารณาด้านเคม)ี”	ซึง่ประเมนิ
ตามกรอบทีร่ะบใุนข้อก�าหนดที	่21	CFR	Part	174-179		โดย
ข้อก�าหนดที่	 174.5	 เป็นบทบัญญัติทัว่ไปทีใ่ช้บังคบักบัวตัถุ
เจอืปนอาหารทางอ้อม	ระบวุ่า	“สารใดกต็ามทีจ่ะน�ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบของวัสดุสมัผสัอาหารนัน้	 จะต้องมคีวามบรสิทุธิ์
เหมาะสมต่อการใช้งานดังกล่าว”ดังนั้นกระบวนการรีไซเคิล
พลาสตกิจะต้องสามารถลดปรมิาณการปนเป้ือนในผลติภณัฑ์
ให้อยู่ในระดับต�่าและยอมรับได้	 การใช้สารเตมิแต่งหรอืสาร
ปรับปรงุสมบติัของพลาสตกิในกระบวนการรไีซเคลินัน้ต้องเป็น
สารท่ีได้รับอนุญาต	 โดยสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดค่าระดับที่
ยอมรับได้ต่อวัน	(estimated	daily	intake,	EDI)	ของสาร
ปนเป้ือนจากวสัดุรไีซเคิลทีใ่ช้บรรจอุาหารเป็น	1.5	ไมโครกรมั
ต่อคนต่อวัน			
	 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง	28	ประเทศให้การ
ยอมรับการน�าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับอาหาร		ซึ่งเยอรมนีเป็นประเทศที่มีอัตราการน�าขวด
พลาสติกมารีไซเคิลสูงสุดในสหภาพยุโรปถึงร้อยละ	 94	
พลาสติกรีไซเคิลที่จะน�ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารต้อง
ผ่านการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
กระบวนการรไีซเคลิจากหน่วยงาน	European	Food	Safety	
Authority	 (EFSA)	 	 ซึ่งวัสดุและบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่
ผลติจากพลาสตกิทีไ่ด้จากการรีไซเคลิมกีฎระเบยีบการใช้ตาม	
Commission	 Regulation	 (EC)	 No.282/2008	 และมี
คุณภาพความปลอดภัยตาม	 Regulation	 No.	 10/2011	
นอกจากนี้ต้องแสดงเอกสารรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่
ระบุข้อมูลการประเมินความปลอดภัยว่ากระบวนการผลิต
ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และ
ผู ้ประกอบการต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติก
รีไซเคิล
	 ในปี	 2543	ประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้	 The	Promotion	
of	Effective	Utilization	of	Resources	Law	ท�าให้ญี่ปุ่น
ประสบความส�าเร็จในด้านการจัดการของเสียอย่างมาก	โดย
เป็นประเทศที่มีอัตราการน�าพลาสติกมารีไซเคิลสูงสุดใน
เอเชยีถงึร้อยละ	83	ความส�าเรจ็นีเ้กดิจากนโยบายของภาครฐั
ทีส่ร้างรากฐานการจดัการของเสยีอย่างครอบคลมุตัง้แต่การ
คดัแยกขยะของผูบ้รโิภค	การเกบ็ค่าจดัการขยะในการซือ้สนิ
ค้าอิเลคทรอนิกส์	และการบังคับเอกชนให้มีส่วนร่วมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการของเสีย

	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล	 โดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที	่295	พ.ศ.	2548	ข้อ	8	ระบุว่า	
“ห้ามมใิห้ใช้ภาชนะบรรจทุีท่�าขึน้จากพลาสตกิทีใ่ช้แล้วบรรจุ
อาหาร	เว้นแต่ใช้เพือ่บรรจผุลไม้ชนดิทีไ่ม่รบัประทานเปลอืก”	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่
สะอาด	แต่หลงัจากทีส่ือ่ทัว่โลกชปูระเดน็เรือ่งกระแสรกัษ์โลก
กันอย่างแพร่หลาย	 บริษัท	 อินโดรามา	 เวนเจอร์ส	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้ส�ารวจความคดิเหน็ของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ	
จ�านวน	50	คน	เกีย่วกับการรีไซเคิลในยุคปจัจุบันว่า	“คุณจะ
รู้สึกอย่างไร	 หากประเทศไทยมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ขวด
พลาสติกรีไซเคิลได้”	 ผลส�ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ	 60	 รู้สึกวางใจในมาตรฐานความสะอาดและความ
ปลอดภัย	 หากบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตโดยผู ้ผลิตขวดและ 
บรรจุภณัฑ์พลาสตกิรไีซเคลิรายใหญ่ในประเทศไทย	นอกจาก
นี้พวกเขาจะยังสนับสนุนการใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย	
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	 40	 กล่าวว่าพวกเขาจะ 
ไม่ดื่มน�า้จากขวดหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล	 เพราะยัง
มคีวามกงัวลเกีย่วกบัความสะอาดในกระบวนการผลติบรรจภุณัฑ์	
จากผลส�ารวจในครัง้นีส้นบัสนนุและชีใ้ห้เหน็ถงึความคิดเหน็
ของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปในทางบวก	 เหตุผลหลักที่ท�าให้
หลายคนไม่ต้องการดืม่น�า้จากขวดพลาสตกิรไีซเคลิคอื	ความ
รู้สึกขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการรีไซเคิล	 โดยหน่วยงาน
ในประเทศไทยที่มีอ�านาจในการก�ากับดูแลด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาชนะบรรจุอาหาร	ได้แก่
	 -		ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	
มีหน้าที่ก�ากับดูแลผู้ผลิตอาหาร	 และการใช้ภาชนะบรรจุ	
คุณภาพความปลอดภัยของภาชนะบรรจ	ุโดยบังคับใช้ผ่านผู้
ผลิตอาหาร	 แต่ไม่ได้มีอ�านาจดูแลตรวจสอบโรงงานผลิต
ภาชนะบรรจุ
	 -		ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
(สมอ.)	 มีหน้าท่ีก�ากับ	 ดูแลควบคุมการผลิต	 น�าเข้า	 และ
จ�าหน่ายภาชนะที่สัมผัสอาหารทั้งด้านคุณภาพ	 มาตรฐาน	
ความปลอดภัย	 และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์	 โดยมีทั้ง
มาตรฐานบงัคบัและสมคัรใจ	แต่ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานสมคัรใจ
	 -	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	
ควบคุมผู้ผลิตภาชนะบรรจุ	โดยออกประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก	ก�าหนดให้ผลติภณัฑ์พลาสติกและภาชนะเครือ่ง
ใช้ที่ท�าจากพลาสติกส�าหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
	 -	 กรมการค้าต่างประเทศ	 ออกมาตรการส�าหรับ
การน�าเข้าสนิค้าต้องห้าม	เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	คอื
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ประกาศกระทรวงพาณชิย์	เรือ่ง	ก�าหนดให้ภาชนะเซรามกิและ
ภาชนะโลหะเคลอืบทีใ่ช้บรรจอุาหารเป็นสนิค้าทีต้่องห้ามหรอื
ต้องมีหนงัสอืรับรองในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	2551
	 จะเห็นได้ว ่าประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่ 
รับผิดชอบโดยตรงเรื่องการใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นภาชนะ
บรรจุอาหาร
แนวทำงกำรประเมินกระบวนกำรรีไซเคิลพลำสติก และ
ควำมปลอดภัยเม็ดพลำสติกรีไซเคิล 
	 การน�าพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารของประเทศไทย	มคีวามเกีย่วข้องและต้องอาศยัความ
ร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน	การเปลีย่นแปลงต้องมาจากการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของภาคเอกชนและผูบ้รโิภค	ในมมุมองของผูเ้ขยีนมแีนวทาง
ปฏิบัติดังนี้		
	 1.	มีระบบการจัดเก็บ	 คัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อ
ลดการปนเปื้อน	และสามารถน�าไปรีไซเคิลได้		
	 2.	กระบวนการรีไซเคิลสามารถก�าจัดสารปนเปื้อน
ต่างๆ	จากบรรจภุณัฑ์พลาสตกิทีน่�ามาใช้งานผดิวตัถปุระสงค์
ได้	เช่น	การน�าขวดน�า้ดืม่มาบรรจยุาฆ่าแมลงหรอืน�า้ยาซกัผ้า	
เป็นต้น	
	 3.	พลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้ต้องมั่นใจว่ามีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยเหมาะสมกบัการน�าไปผลติเป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร
	 4.	ภาครฐัต้องก�าหนดคณุภาพมาตรฐานเพือ่อนญุาต
การใช้พลาสติกรีไซเคิลในการน�ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร	 มีการก�ากับดูแล	 ตรวจติดตามกระบวนการรีไซเคิล	
การประเมนิความเสีย่งให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทย	 รวมถึงการก�าหนดจ�านวนครั้งของการรีไซเคิล	
และมีการแสดงข้อมูลในฉลากเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	

	 5.	ควรมีการน�าเสนอข้อมูลที่โปร่งใสและให้ความรู้
ในเรื่องการรีไซเคิล	 เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย
ประเทศทัว่โลกทีม่กีารรณรงค์ให้ใช้ผลติภณัฑ์รไีซเคลิอย่างตืน่ตวั	
สร้างความเข้าใจเกีย่วกบันวตักรรมและเทคโนโลยกีระบวนการ
รีไซเคิลที่ทันสมัย	เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความสะอาด
และความปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค

สรุป
การน�าพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารของ
ประเทศไทยเป็นเรือ่งใหม่ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงผู้บริโภคทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการจัดเก็บ	คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง	เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่
ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลมีความปลอดภัยสามารถน�ามาใช้
บรรจุอาหารได้	 	 แม้ว่าทุกวันนี้การรีไซเคิลพลาสติกยังไม่ได้
รับความนิยมมากนัก	 แต่ก็ก�าลังได้รับความสนใจอย่างกว้าง
ขวาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความ
ส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 การน�า
พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมารีไซเคิลจึงเป็นอีก
หนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการลดการใช้พลาสติก	 ลด
มลพษิให้กบัสิง่แวดล้อม	และเกิดการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	
ท�าให้รกัษาความสวยงามและความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากร 
ธรรมชาติไว้ได้	 ซึ่งอีกไม่นานการก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี	 พลาสติกที่ผ่าน
การใช้งานแล้วอาจจะไม่ได้กลายเป็นขยะอีกต่อไป
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