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ไทยเบเวอรเ์รจ แคน ผนกึพลงั วศิวะมหดิล ประเมนิวฏัจกัรชวีติบรรจภุณัฑก์ระป๋องอะลมูเินยีม 

...รกุสรา้งนวตักรรมรไีซเคลิและมาตรฐานบรรจภุณัฑใ์นประเทศไทย 

 

            บรษิทั ไทยเบเวอรเ์รจ แคน จ ากดั หรอื ทบีซี ีในกลุม่บรรจภุัณฑข์อง บรษัิท เบอรล์ีย่คุเกอร ์จ ากัด(มหาชน) และบรษัิท 

บอลล ์คอรป์อเรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูผ้ลติกระป๋องเครือ่งดืม่ชัน้น าของโลก  ทบีซี ีผูน้ าตลาดกระป๋องอะลมูเินยีมรายใหญข่อง

ไทยและอาเซยีน เดนิหนา้รุกตลาดอนาคตเพือ่ความยั่งยนื ชกูลยทุธโ์มเดลเศรษฐกจิหมนุเวยีน ในการด าเนนิงานธรุกจิในชวีติวถิใีหม ่ 

ผนกึพลงัลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื(MOU) กบั คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ในโครงการประเมนิวฏัจกัร

ชวีติ บรรจภุณัฑเ์ครือ่งดืม่ประเภทกระป๋องอะลมูเินยีมและบรรจภุณัฑเ์ครือ่งดืม่ อกี 3 ประเภทในประเทศไทย ไดแ้ก ่ขวด

พลาสตกิประเภท PET, ขวดแกว้ และกลอ่งเครือ่งดืม่ มุง่เป้าตอบโจทยก์ารพัฒนายกระดับมาตรฐานบรรจภุัณฑก์ระป๋องเครือ่งดืม่

ไทยใหย่ั้งยนืครบวงจร ทัง้ดา้นนวตักรรมผลติภัณฑ ์ ซพัพลายเชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มโลก 

 

นายสาโรช ชยาววิฒันก์ลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยเบเวอรเ์รจ แคน จ ากดั (ทบีซี)ี และกรรมการบรษิทั ทบีซี ี

บอล เบเวอรเ์รจแคน เวยีดนาม กลา่ววา่ บรษัิท ไทยเบเวอรเ์รจ แคน จ ากดั หรอื ทบีซี ีด าเนนิธรุกจิในประเทศไทยมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2538 โดยมผีลการด าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้ในทกุๆ ปี สามารถสรา้งงาน สรา้งรายได ้แกป่ระเทศในปี 2562 มลูคา่กวา่ 9,000 ลา้นบาท 

คาดวา่ยอดขายในปี 2563 คงจะใกลเ้คยีงกับปีทีผ่่านมาเนื่องดว้ยสถานะการณ์โควดิ-19  บรษัิทใหค้วามส าคัญกับการผลติสนิคา้ทีม่ี

คณุภาพ, การวจิัยพัฒนาทีเ่ขม้แข็ง, การสรา้งนวัตกรรมในผลติภัณฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการและการเปลีย่นแปลงของตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง, การใชเ้ทคโนโลยทีีก่า้วหนา้และการใชว้ัตถุดบิอย่างคุม้คา่ โดยมแีนวทางด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบด าเนินงานดา้นความ

ย ัง่ยนื (SDG : Sustainability Development Goal) มุง่มั่นทีจ่ะเป็นตน้แบบและผูน้ าดา้นความยั่งยนืในธรุกจิบรรจภุัณฑ ์และได ้

เริ่มใชก้ลยุทธเ์ศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) ในการด าเนินงานและบริหารจัดการ เช่น Circular Supply Chain 

เลอืกใชคู้ค่า้ทีม่สีดัสว่นการใชอ้ะลมูเินยีมรไีซเคลิในอตัราทีส่งู ซึง่เป็นตวัเร่งใหเ้กดิการจัดเก็บกระป๋องอะลมูเินยีมทีใ่ชแ้ลว้ในตลาดให ้

กลับมาเป็นวัตถุดบิอกีครัง้ ลดโอกาสทีว่ัสดุจะถูกน าไปฝังกลบ เรียกว่า Close Loop Packaging และยังชว่ยภาคสังคมในการสรา้ง

รายไดใ้หก้บัอาชพีรับซือ้ขยะรไีซเคลิ  เป็นตน้   

โดยการท า Close Loop Packaging หรือ Circular Economy ตอ้งมีมุมมองใหค้รบ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

สิง่แวดลอ้ม ยกตวัอยา่ง เชน่ ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม  โลกเราในตอนนีก้ าลงัเผชญิปัญหาการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในบรรยากาศ มาก

จนเกนิสมดลุ สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change) และอาจเกดิผลกระทบตามมาอยา่งรุนแรง  เชน่ ฝน

ไม่ตกตามฤดูกาล เป็นตน้ ดังนัน้ เราตอ้งถอยหลังกลับมามองตลอดทัง้ Supply chain  ว่าเราจะมสีว่นร่วมใดบา้งทีส่ามารถลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้นอกจากนัน้ ประเทศไทยตอ้งเผชญิปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในชมุชน จากรายงานสถานการณ์

มลพษิของประเทศไทยในปี 2562 โดยกรมควบคมุมลพษิ รายงานวา่ ปรมิาณขยะมลูฝอยเกดิขึน้ประมาณ 28.71 ลา้นตนั ขยะมลูฝอย

ทีถู่กคัดแยกสามารถน ากลับไปใชป้ระโยชน์ได ้12.52 ลา้นตันหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44 ของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ อย่างไรก็ตาม 

ขยะมลูฝอยทีถู่กน าไปใชแ้ลว้ รวมถงึขยะมลูฝอยทีเ่หลอืจากการคดัแยก ถกูน ามาก าจัดอยา่งถูกวธิไีดเ้พยีง 9.81 ลา้นตนั หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 34 ของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ การจัดการขยะมูลฝอยทีไ่ม่ถูกวธิจีงึเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่มชีวีติและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิดังนัน้ ทบีซี ีจงึเล็งเห็นความส าคัญ และใหก้ารสนับสนุนการศกึษาวจัิย การประเมนิวฏัจกัรชวีติของบรรจุ

ภณัฑเ์ครือ่งดืม่ในประเทศไทย โดยศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบตัง้แต่กระบวนการไดม้าซึง่วัตถุดบิ การขนสง่ การขึน้รูปจนไดเ้ป็น

ผลติภัณฑ ์การสง่ตอ่ใหก้ับลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคน าผลติภัณฑไ์ปใชง้าน จนกระทั่งการจัดการซากบรรจุภัณฑ ์และการหาขอ้มูลรไีซเคลิ

ในประเทศไทย  

บรษิทัฯ จงึไดร้่วมลงนามขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัคณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาวศิวกรรมโยธาและ

สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล โดยเร ิม่ด าเนนิโครงการแรก การศกึษาวจิยัการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของวฏั

จกัรชวีติบรรจุภณัฑเ์ครือ่งดืม่ ไดแ้ก ่กระป๋องอลูมเินยีม, ขวดพลาสตกิประเภท PET, ขวดแกว้ และกลอ่งเครือ่งดืม่ (Life 



Cycle Assessment of Beverage Packaging - Aluminum Cans, Polyethylene Terephthalate Bottles, Glass 

bottles and Carton - in Thailand)”  โดยจะน าผลวจัิยไปใชป้ระโยชน์ ตอ่ยอดในการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละมาตรฐานในวงการ

อตุสาหกรรมบรรจภุัณฑก์ระป๋องอะลมูเินยีมของไทยตอ่ไป 

 

            รศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศทุธากรณ์ คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล กลา่ววา่ ประเทศไทยเป็นหนึง่ใน

ประเทศทีม่กีารทิง้ขยะพลาสตกิในสิง่แวดลอ้มทางทะเลสงูเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ขยะเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ขอ้มูลจาก

สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ในสถานการณ์ปกต ิขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ปีละกวา่ 27.8 ลา้นตนั จากการทีค่นหนึง่คนสรา้ง

ขยะวนัละ 1.13 กโิลกรัม ในนัน้ประมาณ 12 -13% เป็นขยะพลาสตกิ ยกเวน้ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ปีรมิาณขยะพลาสตกิ 

ประมาณ 20% หรอื 2,000 ตนัตอ่วนั จากปรมิาณขยะรวมของกรุงเทพฯ 10,560 ตนัตอ่วนั จติส านกึและการลงมอืท าจากทกุภาคสว่น

ทัง้ซพัพลายเชน ผูอ้อกแบบผลติภัณฑ ์ผูใ้ช ้และการบรหิารจัดการขยะ จงึจะแกปั้ญหาไดอ้ย่างยั่งยนื 

  

การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื ระหวา่ง คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล กบั บ.ไทยเบเวอรเ์รจ แคน จ ากัด 

ซึง่เป็นผูน้ าการผลติและจ าหน่ายกระป๋องอะลมูเินียมของอาเซยีนในครัง้นี้ นับเป็นความยนิดขีองสังคมไทยทีไ่ดเ้ห็นภาคเอกชนทีม่ี

ความตืน่ตวัและทุม่เทในการแสวงหาขอ้มูลและวธิกีารประเมนิวฏัจักรวงจรชวีติผลติภัณฑ ์เพือ่การมสีว่นร่วมในการท าธรุกจิและบรหิาร

จัดการทีย่ั่งยนืและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโลกของเราใหม้ากขึน้และตรงเป้ายิง่ขึน้  อกีทัง้สะทอ้นคณุคา่ความใสใ่จตอ่ผูบ้รโิภค

และความรับผดิชอบต่อสังคมไทยและลดขยะในสิง่แวดลอ้มโลก ในดา้นคณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยภาควชิาวศิวกรรมโยธาและ

สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลัยมหดิล พร่ังพรอ้มดว้ยทมีนักวชิาการมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ความเชีย่วชาญจะร่วมวางแผน

และด าเนินการใหเ้กดิความส าเร็จและประโยชน์ตามทีมุ่่งหมายไว ้ วตัถุประสงคข์อง MOU เพื่อใหเ้กดิการพัฒนางานวจิัยดา้น

วศิวกรรมบรูณาการ และการประเมนิความยั่งยนืตลอดวัฏจักรชวีติของบรรจุภัณฑเ์ครื่องดืม่ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน

ของอตุสาหกรรมอลมูเินียมและบรรจุภัณฑเ์ครื่องดืม่ในประเทศไทย โดยขอบเขตของความร่วมมอืจะตอ้งร่วมกันสง่เสรมิ สนับสนุน

และพัฒนาบคุลากรใหม้อีงคค์วามรูแ้ละทักษะในดา้นวศิวกรรมบรูณาการ และผลกัดนัใหเ้กดิการน าผลงานวจัิยจากความร่วมมอืนี้ไปใช ้

ประโยชนต์อ่อตุสาหกรรม สงัคมและสิง่แวดลอ้มตอ่ไป โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่พรอ้มดว้ยบคุลากรทีม่คีวามรู ้

และความช านาญ ในการใชอ้งคค์วามรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยมีาชว่ยแกไ้ขปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 

          รศ.ดร.ตระการ ประภสัพงษา หัวหนา้โครงการและอาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดลอ้ม คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล กลา่ววา่ ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ในประเทศไทยมกีารแขง่ขนัสงูในการเลอืกใชบ้รรจภุัณฑ์

อยา่งมาก ผูป้ระกอบการจะตอ้งมกีารปรับตวัเพือ่ใหม้จีุดเดน่และสรา้งความแตกตา่งใหก้บัผลติภัณฑข์องตนเอง  ทางทมีผูว้จิัยจงึน า

เครือ่งมอื การประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment: LCA) มาใชป้ระเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ในโครงการวจิยั 

เรือ่ง “การประเมนิวฏัจกัรชวีติของบรรจภุณัฑเ์ครือ่งดืม่ ประเภทกระป๋องอะลมูเินยีมและบรรจภุณัฑเ์ครือ่งดืม่ อกี 3 

ประเภทในประเทศไทย (Life Cycle Assessment of Beverage Packaging - Aluminum Cans, Polyethylene Terephthalate 

Bottles, Glass Bottles and Carton - In Thailand)”  

ซึง่มเีป้าหมาย ดงันี ้

1. ศกึษาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจักรชวีติของบรรจภุัณฑต์ัง้แตเ่กดิจนตายและการน ากลับไปใชใ้หม ่(Cradle to 

Cradle) ของกระบวนการผลติของกระป๋องอลมูเินยีมและบรรจภุัณฑเ์ครือ่งดืม่ประเภท ขวดพลาสตกิ PET, ขวดแกว้ และกลอ่ง

เครือ่งดืม่ เชน่ ศกัยภาพทีท่ าใหเ้กดิโลกรอ้น (Global Warming Potential) การท าใหเ้กดิภาวะฝนกรด (Acidification) ความเป็นพษิ

ตอ่มนุษย ์(Human Toxicology) การท าลายโอโซน (Ozone Depletion) การเก็บขอ้มลูไฟฟ้า ในชว่งการแชส่นิคา้ทีบ่รรจภุัณฑ์

แตกตา่งกนั บรรจภุัณฑไ์หนใชเ้วลานอ้ยทีส่ดุ เมือ่แชบ่รรจภุัณฑใ์หถ้งึอณุหภมูทิีเ่ป้าหมาย และอืน่ๆ เป็นตน้  

2. ศกึษาปัจจัยความแตกตา่งของการใชท้รัพยากร พลงังาน และการเกดิของเสยี ของการใชแ้ตล่ะบรรจภุัณฑท์ีแ่ตกตา่งกนั  

3. ศกึษาอตัราการรไีซเคลิบรรจภุัณฑก์ระป๋องอะลมูเินยีมและบรรจภุัณฑเ์ครือ่งดืม่อกีสามประเภทในประเทศไทย และการสง่ผลของ

อตัราการรไีซเคลิทีม่ตีอ่การเกดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตลอดวัฏจักรชวีติของกระป๋องอะลมูเินียม, ขวดพลาสตกิ PET, ขวดแกว้ และ

กลอ่งเครือ่งดืม่ 

  

ประโยชนจ์ากการโครงการครัง้นี้ 1. ดา้นผลติภณัฑ ์ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑแ์ละเลือกใช ้

ทรัพยากรทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ และทราบถงึขอ้ทีค่วรตอ้งปรับปรุง และขอ้สง่เสรมิของแตล่ะบรรจภุัณฑ ์2. ดา้นวงการอุตสาหกรรม

และซพัพลายเชน เป็นขอ้มลูน าไปสูก่ารขับเคลือ่นอย่างมพีลังและผลักดันใหเ้กดิความร่วมมอืรไีซเคลิบรรจภุัณฑใ์นประเทศไทยกับ



ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างเป็นรูปธรรม มมีาตรฐานและประสทิธภิาพในรูปของเศรษฐกจิหมนุเวยีน 3. ดา้นสงัคมไทย เสรมิสรา้งการจา้ง

งานในอตุสาหกรรมรไีซเคลิ สรา้งการรับรูใ้หแ้กผู่บ้รโิภค ในการชว่ยกันเพิม่การจัดเก็บผลติภัณฑ ์4. ดา้นสิง่แวดลอ้มโลก น ามาซึง่

การมสีว่นร่วมในปฏบิตักิารจรงิ (Action) เพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมทีก่ าลงัเป็นปัญหาคกุคามนานาประเทศ 

 

___________________________________________ 
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