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ความตองการวัสดุพลาสติกรีไซเคิลขยายตัว 

 
เนื้อหาสาระขาว ขยะขวดเครื่องดื่มพลาสติกใชแลวที่เคยเปนปญหาทางสิ่งแวดลอมทั่วโลกใน

อดีตตางประสบปญหาขาดแคลนสินคาในปจจุบัน เนื่องจากผูประกอบการในตลาดตางพากันเลือกใชวัตถุดิบจาก
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โดย S&P Global Platts รายงานราคาซ้ือขายทันที (Spot Price) สินคาเกล็ดพลาสติกนำกลับมา
ใชประเภท PET (PET Flake) ในตลาดยุโรปปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกือบสองเทาตัวนับตั้งแตชวงตนปที่ผานมา รวมถึง
ราคาในตลาดสหรัฐฯ ที่มีกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมไมเขมงวดเทายุโรปดวย นอกจากนี้ ขอมูลจาก the 
National Association for PET Container Resources (NAPCOR) ยังรายงานแนวโนมราคาวัสด ุพลาสติก
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยตนทุนวัตถุดิบเกลด็พลาสติกนำกลับมาใชประเภท PET สำหรับบรรจุอาหารปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย 64 เซ็นตตอปอนดในชวงกอนที่จะเกิดการแพรระบาดเปนเกือบ 1 ดอลลารสหรัฐตอปอนด
ในปจจุบัน  

ท้ังนี้ แนวโนมความตองการใชพลาสติกนำกลับมาใชท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงในตลาดสวนหนึ่งมาจาก
ปจจัยที่กลุมผูประกอบการผลิตสินคาอุปโภคบริโภครายใหญในตลาดตางพากันตั้งเปาหมายที่จะลดปริมาณการใช
พลาสติกใหมสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑสำหรับสินคาของบริษัท เชน บริษัท Nestle ที่ตั้งเปาลดปริมาณการใช
พลาสติกใหมลงหนึ่งในสามภายในป 2568 และบริษัท Coca-Cola ท่ีตั้งเปาท่ีจะใชวัตถุดิบจากพลาสติกนำกลับมา
ใชครึ่งหนึ่งของท้ังหมดภายในสิ้นทศวรรษนี ้

ปจจุบันผูประกอบการในตลาดตางประสบปญหาขาดแคลนวัสดุเกล็ดพลาสติกนำกลับมาใช
เนื่องจากความตองการใชไดขยายเพิ่มขึ้นเปนวงกวางมากจากในอดีตที่วัสดุพลาสติกนำกลับมาใชมักจะถูกใช
สำหรับการผลิตสินคาพรมและกลองพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารเทานั ้น ซึ ่งปจจุบันไดขยายตัวไปสู กลุม
อุตสาหกรรมอื ่น ๆ เปนวงกวาง โดยเฉพาะกลุ มอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื ้อผาเครื ่องนุงหมที ่ผู ประกอบการใน
อุตสาหกรรมตางหันมาเลือกใชผาท่ีทำจากวัสดุพลาสติกนำกลับมาใช เพ่ือสงเสริมความยั่งยืนท่ีกำลังเปนท่ีสนใจใน
กลุมผูบริโภคในตลาด 

นอกจากนี้ ปจจัยดานความเขมงวดของกฎหมายสิ่งแวดลอมในบางพื้นท่ีอาจจะสงผลทำใหวัสดุ
เกล็ดพลาสติกนำกลับมาใชขาดแคลนมากขึ้นในอนาคตดวย ขอมูลโดยบริษัท KPMG รายงานวา สหภาพยุโรปจะ
เริ่มบังคับใชกฎหมายใหเครื่องดื่มบรรจุขวดพลาสติกตองใชวัสดุพลาสติกนำกลับมาใชอยางนอยรอยละ 25 ภายใน
ป 2568 และจะจำกัดโควตาสำหรับบรรจุภัณฑประเภทอ่ืนดวย ซ่ึงปจจุบันสหภาพยุโรปมีสัดสวนการใชบรรจุภัณฑ
จากวัสดุนำกลับมาใชเพียงรอยละ 5 เทานั้น 

ในสวนของสหรัฐฯ เองมีบางรัฐที่ไดเริ ่มออกกฎหมายกำหนดปริมาณการใชวัสดุพลาสติกนำ
กลับมาใชแลวและโควตาการใชบรรจุภัณฑพลาสติกบางประเภทแลว เชน รัฐแคลิฟอรเนีย และรัฐวอชิงตัน เปนตน 
ท้ังนี้ ขอมูลจาก the National Association for PET Container Resources ระบุวา ราคาจำหนายวัสดุพลาสติก
นำกลับมาใชประเภท PET มีราคาจำหนายในตลาดปรับตัวสูงข้ึนแพงกวาวัสดุพลาสติกประเภท PET ใหมติดตอกัน
นานราว 18 เดือนแลว โดยในปจจุบันมีราคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 20 เนื่องจากปจจัยดานอุปสงคในตลาดที่ปรบัตัว
เพ่ิมข้ึนอยางมาก 
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อยางไรก็ตาม ปจจัยดานจำนวนวัสดุพลาสติกนำกลับมาใชในสหรัฐฯ ที่มีปริมาณไมมากนัก
อาจจะเปนอุปสรรคสำคัญในการบรรลุเปาหมายการใชวัสดุพลาสติกนำกลับมาใชของผูประกอบการในตลาด
สหรัฐฯ ได เนื่องจากระบบโครงสรางการพ้ืนฐานสำหรับการคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติกในสหรัฐฯ ยังไมไดรับ
การพัฒนามากนัก ขอมูลจาก The Independent Commodity Intelligence Services ระบุวา ปจจุบันสหรัฐฯ 
สามารถคัดแยกและแปรรูปขยะขวดบรรจุเครื่องดื่มประเภท PET ไดเพียงรอยละ 30 เทานั้นเมื่อเทียบกับกลุม
ประเทศในสหภาพยุโรปท่ีสามารถคัดแยกและแปรรูปไดสูงถึงรอยละ 64 ของท้ังหมด ดังนั้น สหรัฐฯ จึงจำเปนตอง
เรงการลงทุนและพัฒนาระบบคัดแยกขยะพลาสติกจากครัวเรือนเขาสูกระบวนการแปรรูปเพื่อใหสามารถผลิต
วัตถุดิบการผลิตไดเพียงพอสำหรับความตองการในอนาคต 

ผูผลิตและแปรรูปวัสดุพลาสติกนำกลับมาใชจะไดรับอานิสงคจากแนวโนมความตองการของ
ผูประกอบการในตลาดในปจจุบัน ในขณะที่ผูประกอบการผลิตวัสดุพลาสติกใหมอาจจะไดรับผลกระทบจากความ
ตองการใชที่ลดลงได โดยบริษัท Indorama Ventures ผูประกอบการผลิตสินคาพลาสติกประเภท PET รายใหญ
และสำคัญของโลก (สำนักงานใหญตั้งอยูท่ีกรุงเทพ) ตั้งเปาท่ีจะแปรรูปขยะขวดพลาสติกเพ่ือนำกลับมาใชใหมใหได 
5 หมื่นลานขวดตอปภายในป 2568 ซึ่งกระแสแนวโนมดังกลาวยังไดชวยสงเสริมการขยายตัวของกิจการเพิ่มมาก
ข้ึนในชวง 12 เดือนท่ีผานมาดวย 

 โดยรวมแลวแนวโนมความตองการใชวัสดุพลาสติกนำกลับมาใชในตลาดสหรัฐฯ จะขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผูประกอบการรายใหญในตลาดหันมาใหความสำคัญกับการปรับลดสัดสวนการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Footprint) จากการประกอบกิจการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งชวยสงเสริมการ
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน  

ort ad 

บทวิเคราะห: ขยะพลาสติกเปนปญหาทางดานสิ ่งแวดลอมที ่ทุกประเทศตางเริ ่มหันมาให
ความสำคัญและหาทางที่จะแกไขเพื่อรักษาสภาพแวดลอมของโลกในอนาคต โดยในแตละป ทั่วโลกผลิตขยะ
พลาสติกในปริมาณมหาศาล ซึ่งขยะพลาสติกสวนหนึ่งประมาณ 314 ลานกิโลกรัมตอปเล็ดลอดออกไปสูแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งเปนอันตรายตอทรัพยากรธรรมชาติและสัตวทะเล โดยอินเดียเปนประเทศท่ีมี
สัดสวนการสรางขยะออกสูทะเลมากที่สุดราว 126.5 ลานกิโลกรัม รองลงมา ไดแก จีน 70.7 ลานกิโลกรัม 
อินโดนีเซีย 56.3 ลานกิโลกรัม บราซิล 38 ลานกิโลกรัม และไทย 22.8 ลานกิโลกรัม ตามลำดับ  

ปจจุบันผูประกอบการและผูบริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะตามเมืองใหญในกลุมประเทศพัฒนาแลว
รวมถึงสหรัฐฯ ตางใหความสำคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม และมักจะมีพฤติกรรมเลือกสนับสนุนสินคาท่ี
สามารถตอบสนองความตองการดานอรรถประโยชน และยังพิจารณาไปถึงปจจัยดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคม
และสิ่งแวดลอมดวย โดยผูบริโภคในตลาดมักจะเลือกบริโภคสินคาที่มีสวนชวยสนับสนุนการรักษาสภาพแวดลอม
อยางยั่งยืน (Sustainable Products) ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหผูประกอบการในตลาดตางหันไปเลือกใชวัสดุการ
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ผลิตสินคาที่มาจากวัสดุนำกลับมาใช เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมคนรุนใหมที่ถือเปนกลุม
ผูบริโภคที่มีกำลังการซื้อสูง อีกทั้ง ยังกลาที่จะจายเงินเพื่อซื้อสินคาที่สามารถตอบสนองความเชื่อและความ
ตองการของตนมากกวากลุมประชากรรุนกอนหนานี้ดวย 

นอกจากนี ้ กลุ มอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกลุ มสินคาแฟชั่น
เครื่องนุงหม ซึ่งเปนกลุมที่มีสวนสรางขยะออกสูสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่น
รวดเร็ว (Fast Fashion) ในชวงกวา 10 ปที่ผานมา ตางเริ่มหันมาใหความสำคัญและปรับกิจการไปสูความยั่งยืน
มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการเพิ่มจำนวนของแบรนดสินคาและสายผลิตภัณฑสินคาเสื้อผาแฟชั่นที่เลือกใชวัตถุดิบ
พลาสติกนำกลับมาใชในการผลิต เชน แบรนด Patagonia ที่ผลิตสินคาเสื ้อผากันหนาวจากวัสดุพลาสติกนำ
กลับมาใช แบรนด Nike ที่ผลิตสินคาเสื ้อผารองเทากีฬาจากขยะพลาสติกนำกลับมาใช รวมถึงแบรนด IKEA 
ผูประกอบการสินคาเฟอรนิเจอรและของแตงบานที่ผลิตสินคาเฟอรนิเจอรจากขยะในทะเล เปนตน รวมถึงการ
ปรับตัวของกลุมผูประกอบการแฟชั่นรวดเร็วเองท่ีหันไปผลิตสินคาแฟชั่นท่ีเนนความยั่งยืนมากข้ึนดวย เชน แบรนด 
H&M และแบรนด Zara เปนตน โดยแนวโนมดังกลาวสงผลใหปริมาณความตองการบริโภควัสดุพลาสติกนำ
กลับมาใชในกลุมผูประกอบการในตลาดมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนโอกาสสำหรับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการแปรรูปวัสดจุากขยะพลาสติกดวย  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีการสรางขยะพลาสติกออกสู
สิ ่งแวดลอมเปนปริมาณสูงในแตละป ซึ ่งขยะเหลานี้ตางมีสวนสงผลกระทบตอสภาพแวดสิ ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ดังนั้น ภาครัฐของไทยจึงควรประชาสัมพันธและสนับสนุนใหภาคเอกชนของ
ไทยหันมาตระหนักและใหความสำคัญในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการนำขยะพลาสติกกลับมาใชเปน
วัสดุ เพ่ือสำหรับสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑตาง ๆ ท่ีกำลังเปนท่ีตองการในตลาดโลก ซ่ึง
นอกจากจะสามารถชวยสงเสริมการขยายตัวในดานของมิติทางเศรษฐกิจและยังจะเปนการสงเสริมการรักษา
สิ่งแวดลอมในประเทศอยางยั่งยืนในอนาคตดวย  

ทั้งนี้ ปจจัยดานเงินลงทุน เทคโนโลยี และเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปขยะพลาสติกเพื ่อนำ
กลับมาใชเปนวัสดุการผลิตเปนหัวใจหลักที่สำคัญ ที่ผานมาในประเทศไทยนั้นยังมีผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากตองใชเงินลงทุนในระยะแรกคอนขางสูง ทำใหผูประกอบการในประเทศไทยสวนใหญ
เปนผู ประกอบการตางชาติรายใหญที ่ต ั ้งกิจการในประเทศไทย ดังนั ้น การสงเสริมภาคเอกชนไทยเขาสู
อุตสาหกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกมากขึ้น ในรูปแบบของการสนับสนุนเงินลงทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ำหรือการ
สนับสนุนในรูปแบบของภาษีก็นาจะชวยใหมีผูประกอบไทยเขาสูตลาดท่ีกำลังขยายตัวมากข้ึน และนาจะกอใหเกิด
การพัฒนาในอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรมไดในอนาคต อีกทั้ง ยังนาจะเปนโอกาสในการเพิ่มมูลคาการสงออก
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สินคาในรูปแบบของวัตถุดิบเกล็ดพลาสติกนำกลับมาใช ซ่ึงกำลังเปนท่ีตองการท้ังในตลาดสหรัฐฯ และตลาดโลกได
ในอนาคต  

นอกจากนี้ ในระยะยาวการสนับสนุนใหผูประกอบการไทยโดยเฉพาะผูประกอบการในกลุมสินคา
บรรจุภัณฑรวมถึงสินคาแฟชั่นเครื่องนุงหมตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมและหันไปเลือกใชวัสดุประเภทนำ
กลับมาใชวัสดุนำกลับมาใชมากขึ้น นาจะชวยสงเสริมใหเกิดเสถียรภาพในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
พลาสติกนำกลับมาใชแบบครบวงจรอยางยั่งยืน อีกทั้ง ยังจะเปนการเพิ่มความนาสนใจใหกับสินคาไทยในสายตา
ผูบริโภคในตลาดเปาหมายและสามารถเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดสงออกในระยะยาวได  
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