ข้อพิจารณาในการกำ�หนดประเภท
ของบรรจุภัณฑ์

เอกสารภายในสำำ�หรัับคณะทำำ�งานด้้านเทคนิิคของ
โครงการ CAP-SEA ในประเทศพัันธมิิตร

การติดต่อ
info@oeko.de
www.oeko.de

สำ�นักงานใหญ่ เมือง Freiburg
P. O. Box 17 71
79017 Freiburg

ที่อยู่
Merzhauser Straße 173
79100 Freiburg
Phone +49 761 45295-0

ผู้เขียน

สาขา กรุง Berlin
Borkumstraße 2
13189 Berlin

Mirja Michalscheck

Phone +49 30 405085-0

Clara Löw
Andreas Manhart

สาขา เมือง Darmstadt

Siddharth Prakash

Rheinstraße 95
64295 Darmstadt

สถาบัน Öko-Institut e.V.

Phone +49 6151 8191-0

สารบััญ
บทสรุุปผู้้�บริิหาร

4

ภููมิิหลััง

5

1. การใช้้งาน

6

2.	ห่่วงโซ่่อุุปทาน

8

3.	วััสดุุ

. 10

4. การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

. 12

คำำ�ถามนำำ�

. 14

ภาคผนวก I พลาสติิกโพลิิเมอร์์ประเภทหลััก

14

ภาคผนวก II ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลายจากพลาสติิกโพลิิเมอร์์ประเภทต่่างๆ (เยอรมนีี – 2562)

18

บรรณานุุกรม

19

// 1

CONSIDERATIONS FOR PACK AGING CLASSIFICATION

สารบััญภาพ
ภาพ 1 การใช้้ประโยชน์์ให้้มากที่่�สุุดและการลดฟุุตพริ้้�นท์์สิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อยที่่�สุุด

. 5

ภาพ 2 การใช้้งานของบรรจุุภััณฑ์์

6

ภาพ 3 มุุมมองของผู้้�ผลิิต ผู้้�จััดหาวััตถุุดิิบ และผู้้�บริิโภค ต่่อบรรจุุภััณฑ์์

7

ภาพ 4 ขยะบรรจุุภััณฑ์์ในห่่วงโซ่่อุุปทานจนถึึงการใช้้

8

ภาพ 5 สััดส่่วนรายประเภทของขยะจาก ‘บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ซื้้�อกลัับบ้้าน’ ในเยอรมนีี ในปีี 2560

9

ภาพ 6 จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ
ภาพ 7 ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลายจากพลาสติิกโพลิิเมอร์์ประเภทต่่างๆ ในเยอรมนีี

10
. 18

สารบััญตาราง
ตาราง 1 พลาสติิกโพลิิเมอร์์ (เม็็ดพลาสติิก) ประเภทหลััก การประยุุกต์์ใช้้ในบรรจุุภััณฑ์์ (การใช้้)
ลัักษณะส่่วนแบ่่งตลาดโลกและผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

// 2

. 14

CONSIDERATIONS
FOR PACK
AGING CLASSIFICATION
ข้้อพิิจารณาในการกำำ
�หนดประเภทของบรรจุุ
ภััณฑ์์

บรรจุุภััณฑ์์มีกี ารใช้้งานที่่�มีีความสำำ�คััญ ตั้้�งแต่่การขนส่่งและการจััดเก็็บผลิิตภััณฑ์์ ไปจนถึึงข้้อมููลของผู้้�บริิโภค ในขณะเดีียวกััน ขยะบรรจุุภััณฑ์์ ได้้กลายมาเป็็น
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมระดัับโลก ดัังนั้้�น การจััดประเภทของบรรจุุภััณฑ์์จะช่่วยให้้เข้้าใจความต้้องการ ปััญหาและการแก้้ปััญหาที่่�เป็็นไปได้้

โครงการส่่งออกเทคโนโลยีีสีีเขีียว (Export Initiative for Green Technologies)
เราเสนอที่่�จะวิิเคราะห์์ (1) การใช้้งาน (2) ห่่วงโซ่่อุุปทาน (3) วััสดุุ และ (4) ความเป็็นไปได้้ในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
โครงการส่่งออกเทคโนโลยีีสีีเขีียว (Export Initiative for Green Technologies)
โครงการระดัับโลกของ GIZ เรื่่�อง “การสนัับสนุุนโครงการส่่งออกเทคโนโลยีีสีีเขีียว” เป็็นการดำำ�เนิินความพยายามในการแก้้ ไข
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญของกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม คุ้้�มครองธรรมชาติิ ความปลอดภััยทางปรมาณูู และการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
แห่่งสหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี (BMUV) โครงการส่่งออกของกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อมมีีเป้้าหมายที่่�จะส่่งออกความชำำ�นาญที่่�มีี
อยู่่�ในเยอรมนีี และสนัับสนุุนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนทั่่�วโลก โครงการดัังกล่่าว ครอบคลุุมหััวข้้อต่่างๆ เช่่น การจััดการขยะที่่�ไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ มลพิิษทางอากาศและน้ำำ�� หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ประเทศพัันธมิิตร
ประกอบด้้วย อีียิิปต์์ จอร์์แดน อิินเดีีย ไทย มาเลเซีีย อิินโดนีีเซีีย และยููเครน มาตรการของโครงการเน้้นการเสริิมสร้้างความ
ชำำ�นาญทางเทคนิิคและสถาบััน และวางรากฐานสำำ�หรัับการแนะนำำ�และการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมและสภาพภููมิิอากาศ ที่่�
“ผลิิตในเยอรมนีี”
“โครงการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อการลดพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งในภููมิิภาคเอเซีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (Collaborative Action for
Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรืือ CAP SEA)” เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนงานระดัับโลกของ GIZ เรื่่่��อง
“การสนัับสนุุนโครงการส่่งออกเทคโนโลยีีสีีเขีียว” ที่่�มุ่่�งเน้้นการป้้องกัันการเกิิดขยะพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง (SUP)
ระบบใช้้บรรจุุภััณฑ์์แบบใช้้ซ้ำำ�� และดำำ�เนิินการในประเทศไทย มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมของกิิจกรรมของโครงการ CAP SEA โปรดดาวน์์โหลดเอกสารได้้ที่่�นี่่�
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FOR PACK AGING CLASSIFICATION
ข้้CONSIDERATIONS
อพิิจารณาในการกำำ�หนดประเภทของบรรจุุ
ภััณฑ์์

บทสรุุปผู้้�บริิหาร
1.การใช้้งาน
การใช้้งานเป็็นเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์เป็็นที่่�ต้้องการตั้้�งแต่่ต้้น ทั้้�งนี้้� บรรจุุภััณฑ์์ถููกนำำ�ไปใช้้ดัังนี้้�
• การตลาด และการให้้ข้้อมููล (ผู้้�บริิโภคและบรรจุุภััณฑ์์ปฐมภููมิิ)
• สำำ�หรัับการขนส่่ง การจััดเก็็บและการรัักษาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีสุุขอนามััยและปลอดภััย บรรจุุภััณฑ์์ทุุติิยภููมิิใช้้ในการขนส่่ง
ผลิิตภััณฑ์์ปริิมาณน้้อย ในขณะที่่�บรรจุุภััณฑ์์อุุตสาหกรรม (ตติิยภููมิิ) จะใช้้ในการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ปริิมาณมาก
วััตถุุประสงค์์ก็็เพื่่�อลดขยะบรรจุุภััณฑ์์ และต้้องมีีการระบุุทางเลืือกที่่�มีีการใช้้งานเหมืือนหรืือใกล้้เคีียงกััน
และผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��
2.ห่่วงโซ่่อุุปทาน
ขยะบรรจุุภััณฑ์์เกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอนต่่างๆ ของห่่วงโซ่่อุุปทาน จากอุุตสาหกรรม (ปริิมาณมากและประเภทเดีียวกััน) และจากครััวเรืือน
(ปริิมาณน้้อยกว่่า และคละกััน) จากพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�กำำ�ลัังเติิบโต สายธารของขยะอุุตสาหกรรมได้้ ไปถึึงครััวเรืือน และ
จำำ�เป็็นต้้องมีีการพิิจารณาเรื่่�องดัังกล่่าว
ขยะอีีกประเภทหนึ่่�งที่่�มีีปริิมาณมากขึ้้�น คืือ บรรจุุภััณฑ์์จากการให้้บริิการ ‘ซื้้�อกลัับบ้้าน’ เช่่น ถาดอาหาร ถุุงเบเกอรีี และถ้้วยกาแฟ
บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้านได้้กลายเป็็นขยะในที่่�ต่่างๆ เพราะถููกทิ้้�งในถัังขยะสาธารณะ ที่่�บ้้าน หรืือที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด
ในสิ่่�งแวดล้้อม ในฐานะเป็็นตััวที่่�ก่่อให้้เกิิดขยะ
เมื่่�อวางแผนการแทรกแซงทางนโยบาย สิ่่�งสำำ�คััญ คืือ จะต้้องสามารถระบุุส่่วนต่่างๆ ของห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่�อให้้สามารถปกป้้อง
รัักษาทรััพยากรให้้ ได้้มากที่่�สุุด
3.วััสดุุ
การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีความยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น จะต้้องอาศััยความตระหนัักเกี่่�ยวกัับทางเลืือกของวััสดุุและผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นที่่�นิิยมมากที่่�สุุด คืือ แก้้ว โลหะ พลาสติิก กระดาษแข็็ง กระดาษ และวััสดุุหมุุนเวีียนอื่่�นๆ เช่่น ฝ้้าย หรืือ ไผ่่
พลาสติิกเป็็นวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีประเภทและองค์์ประกอบที่่�หลากหลายมากที่่�สุุด อััตราการรีี ไซเคิิลของบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกต่ำำ��
กว่่าศัักยภาพของมัันมาก และปริิมาณไม่่น้้อยจะถููกรีี ไซเคิิลโดยมีีคุุณภาพและการใช้้งานที่่�ลดลง (downcycling) พลาสติิกชีีวภาพ
และพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ไม่่เหมาะที่่�จะเป็็นทางเลืือกของพลาสติิกจากฟอสซิิล สิ่่�งที่่�สำำ�คััญ คืือ การสามารถนำำ�ไป
รีี ไซเคิิลได้้และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้จริิง
4.การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ขึ้้�นอยู่่�กัับ จำำ�นวนการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และคุุณภาพของการรีี ไซเคิิล ขวดแก้้วที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เป็็นที่่�นิิยมมากกว่่าขวดแก้้วใช้้ครั้้�งเดีียว อย่่างไรก็็ตาม บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่อาจต้้องใช้้
ทรััพยากรที่่�เข้้มข้้นมากขึ้้�นในการผลิิต (ยุ่่�งยากกว่่าและมากกว่่า) ซึ่่�งจะต้้องนำำ�กลัับมาใช้้หลายครั้้�ง จนกระทั่่�งให้้ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�น มากกว่่าทางเลืือกที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียว (เช่่น ถุุงผ้้าฝ้้ายที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ เทีียบกัับถุุงโพลิิเอทีีลีีน
ใช้้ครั้้�งเดีียว) ภาชนะมาตรฐานที่่�ไม่่มีีแบรนด์์ สำำ�หรัับนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ในระบบมััดจำำ� เป็็นทางเลืือกที่่�ดีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าจะมีีการนำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่หลายครั้้�ง และป้้องกัันการรีี ไซเคิิลที่่�ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มีีคุุณภาพต่ำำ��ลงเรื่่�อยๆ เสีียแต่่เนิ่่�นๆ การเผาในเตาเผา
หรืือการทิ้้�งขยะวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ ดัังนั้้�น จึึงควรชั่่�งและระบุุทางเลืือกอย่่างระมััดระวััง และตั้้�งคำำ�ถามว่่า ภายใต้้สถานการณ์์ใด
ทางเลืือกที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะให้้ประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตามที่่�คาดไว้้
โดยสรุุป มาตรการทางนิิติิบััญญััติิและมาตรฐาน ที่่�มีีเป้้าหมายในการลดบรรจุุภััณฑ์์ จะมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
หากจะพิิจารณาการใช้้งาน ห่่วงโซ่่อุุปทาน ทางเลืือกของวััสดุุ และศัักยภาพของการนำำ�บรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ กลัับมาใช้้ใหม่่
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ภููมิิหลััง
ขยะบรรจุุภััณฑ์์ ได้้กลายเป็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ทวีีความรุุนแรงทั่่�วโลก ปััญหาเกิิดจากขยะปริิมาณมาก ความเข้้มข้้นสููงของการใช้้
ทรััพยากรในการผลิิต อััตราการรีี ไซเคิิลและการกลัับคืืนมาที่่�ต่ำำ�� และความรุุนแรงของขยะที่่�เกิิดจากบรรจุุภััณฑ์์
แต่่แน่่นอนบรรจุุภััณฑ์์ ไม่่ได้้ตั้้�งใจที่่�จะเป็็น ‘ขยะ’ ประการแรก บรรจุุภััณฑ์์มีีประโยชน์์มากและถููกนำำ�ไปใช้้งานที่่�สำำ�คััญๆ เช่่น สำำ�หรัับ
การขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ การจััดเก็็บ และการเป็็นข้้อมููลให้้ผู้้�บริิโภค โดยหลัักแล้้ว บรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จากทรััพยากรที่่�มีีค่่า และไม่่จำำ�เป็็นที่่�
จะต้้องเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�หมดอายุุหลัังการใช้้ครั้้�งเดีียว
ดัังนั้้�น ทำำ�อย่่างไรเราจึึงจะคงมิิติิเชิิงบวก (ประโยชน์์) ในขณะที่่�จะแก้้ปััญหาขยะบรรจุุภััณฑ์์ในเวลาเดีียวกััน ทำำ�อย่่างไรจึึงจะใช้้
ประโยชน์์ให้้มากที่่�สุุดและใช้้วััสดุุอย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด ในขณะเดีียวกัันก็็ลดฟุุตพริ้้�นท์์สิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ ดัังที่่�แสดงในภาพ 1
ภาพ 1: การใช้้ประโยชน์์ให้้มากที่่�สุุดและการลดฟุุตพริ้้�นท์์สิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อยที่่�สุุด

ที่่�มา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

หลายประเทศได้้เริ่่�มดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์ในการรัับมืือกัับปััญหาขยะบรรจุุภััณฑ์์ โดยกำำ�ลัังออกกฎหมายใหม่่ๆ และมาตรฐานเพื่่�อรอง
รัับการเปลี่่�ยนไปสู่่�การลดขยะและการจััดการขยะที่่�ถููกต้้อง ในเอกสารนี้้� จะกล่่าวถึึงการจััดประเภทบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เหมาะสม โดยมีี
วััตถุุประสงค์์ที่่�จะสนัับสนุุนพัันธมิิตรระดัับประเทศ ใน “ โครงการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อการลดพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวภายในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้” (Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรืือ CAP-SEA) ในการ
กำำ�หนดขอบเขตและจุุดเริ่่�มต้้นของการแทรกแซง โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะป้้องกัันการเกิิดขยะบรรจุุภััณฑ์์ และเน้้นบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ทั้้�งนี้้� มีีหลายมุุมมองที่่�ต้้องตระหนััก เมื่่�อต้้องระบุุจุุดเริ่่�มต้้น เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินมาตรการที่่�เกิิดประโยชน์์มากขึ้้�นและลดขยะ
บรรจุุภััณฑ์์
• การใช้้งาน: อะไรคืือความต้้องการที่่�แท้้จริิง หรืือข้้อกำำ�หนด
• ห่่วงโซ่่อุุปทาน: ใครเป็็นผู้้�ใช้้ หรืือตามปกติิ ทรััพยากรจะเปลี่่�ยนเป็็นขยะที่่�ใดบ้้าง หรืือตามปกติิ 				
มีีการบำำ�บััดขยะดัังกล่่าวอย่่างไร
• วััสดุุ: ทำำ�จากอะไร
• ความเป็็นไปได้้ในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่: บรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว เทีียบกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
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1. การใช้้งาน
การใช้้งานเป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์มีีความจำำ�เป็็น สำำ�หรัับการใช้้งานหลัักๆ มีีดัังนี้้�:
1. การตลาด และการให้้ข้้อมููล (บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค หรืือที่่�เรีียกว่่า บรรจุุภััณฑ์์ปฐมภููมิิ)
2. การขนส่่ง การจััดเก็็บ และการปกป้้องรัักษาที่่�สะอาดสุุขอนามััย (บรรจุุภััณฑ์์ปฐมภููมิิ เช่่น อาหารและเครื่่�องดื่่�ม)
3. การส่่งมอบที่่�ปลอดภััย ในระหว่่างการขนส่่ง สำำ�หรัับ
ก) ปริิมาณน้้อย (บรรจุุภััณฑ์์ทุุติิยภููมิิบรรจุุ
ผลิิตภััณฑ์์เดี่่�ยวๆ หลายผลิิตภััณฑ์์
บรรจุุภััณฑ์์ด้้านนอกเพื่่�อให้้จัับได้้สะดวกขึ้้�น)

ข) ปริิมาณมาก (เช่่น
บรรจุุภััณฑ์์อุุตสาหกรรม หรืือที่่�เรีียกว่่า
บรรจุุภััณฑ์์ตติิยภููมิิ) หรืือ

ภาพ 2: การใช้้งานของบรรจุุภััณฑ์์
ความปลอดภััย

สุุขอนามััย

ที่่�มา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตและผู้้�จััดหาวััตถุุดิิบ โดยปกติิบรรจุุภััณฑ์์จำำ�เป็็น
ต้้องมีีน้ำำ��หนัักเบา ไม่่แพง และคงหรืือเพิ่่�มคุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์
ที่่�บรรจุุอยู่่� ทั้้�งนี้้�ผู้้�บริิโภคชอบความสะดวกในการระบุุ หิ้้�ว และเก็็บ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ซื้้�อมาจนกว่่าจะใช้้หมดหรืือบริิโภค
ความพยายามในการป้้องกัันการเกิิดขยะบรรจุุภััณฑ์์เฉพาะ
ประเภท ควรมาพร้้อมความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะหาทางเลืือกที่่�มีีการใช้้งาน
ที่่�เหมืือนหรืือคล้้ายกััน และมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�น้้อยลง
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ภาพ 3: มุุมมองของผู้้�ผลิิต ผู้้�จััดหาวััตถุุดิิบ และผู้้�บริิโภค ต่่อบรรจุุภััณฑ์์
ผู้้�ผลิิต

• ไม่่แพง
• คงหรืือเพิ่่�มคุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์

ผู้้�จััดหาวััตถุุดิิบ

• น้ำำ��หนัักเบา

ผู้้�บริิโภค

• สวยงาม
• ให้้ข้้อมููล
• อำำ�นวยความสะดวกในการขนส่่ง
• อำำ�นวยความสะดวกในการจััดเก็็บ

ที่่�มา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0
ยกตััวอย่่าง: ขวดพลาสติิกเป็็นภาชนะใส่่เครื่่�องดื่่�มที่่�เป็็นที่่�นิิยม เนื่่�องจากมีีน้ำำ��หนัักเบา มีีสุุขอนามััย โดยทั่่�วไปสามารถมองเห็็นข้้าง
ในไม่่แตก และบ่่อยครั้้�งจะทิ้้�งลงในถัังขยะ อย่่างไรก็็ตาม ขวดน้ำำ��ดื่่�มพลาสติิกจำำ�นวนมาก ไม่่ถููกนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ หรืือนำำ�ไปรีี ไซเคิิล
และจบลงด้้วยการเป็็นตััวก่่อให้้เกิิดขยะในสิ่่�งแวดล้้อม ในขยะฝัังกลบ หรืือถููกเผาเพื่่�อนำำ�กลัับคืืนมาเป็็นพลัังงาน ขวดแก้้วที่่�สามารถ
นำำ�กลัับมาใช้้ ได้้ใหม่่หรืือขวดพลาสติิกผนัังหนา ใช้้งานต่่างๆ ได้้เหมืือนกััน และอาจเป็็นทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่า
หากนำำ�กลัับมาใช้้ ได้้ใหม่่หลายครั้้�งเท่่านั้้�น และหากระยะทางในการขนส่่ง (โลจิิสติิกส์์ย้้อนกลัับ) มีีระยะทางสั้้�น อีีกทางเลืือกหนึ่่�ง คืือ
ระบบมััดจำำ�สำำ�หรัับขวดพลาสติิกที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ ได้้ใหม่่ และการรีี ไซเคิิลระบบปิิดสำำ�หรัับการรีี ไซเคิิลจากขวดเป็็นขวด
ซึ่่�งสามารถลดขยะขวดพลาสติิก โดยยัังคงความสบายของผู้้�บริิโภค
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2. ห่่วงโซ่่อุุปทาน
ในส่่วนของการใช้้งาน ขยะพลาสติิกจะเกิิดขึ้้�นในจุุดต่่างๆ ของห่่วงโซ่่การผลิิต รวมทั้้�งก่่อน ระหว่่าง และหลัังการบริิโภค
ดัังแสดงในภาพ 4
เราอาจแยกระหว่่างบรรจุุภััณฑ์์อุุตสาหกรรมและบรรจุุภััณฑ์์ครััวเรืือน เนื่่�องจากสายธารขยะแตกต่่างกัันโดยพื้้�นฐาน กล่่าวคืือ
ขยะอุุตสาหกรรมบ่่อยครั้้�งก่่อให้้เกิิดขยะปริิมาณมาก ประเภทเหมืือนกััน และไม่่ปนเปื้้�อน เช่่น ฟอยล์์พลาสติิก เพลเลทไม้้ และ
กล่่องกระดาษ ซึ่่�งการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ การคััดแยก การจััดเก็็บ และการรีี ไซเคิิล จะง่่ายกว่่าเสมอ เมื่่�อเป็็นวััสดุุประเภทที่่�เหมืือนกััน
ในทางตรงกัันข้้าม บรรจุุภััณฑ์์ครััวเรืือน มีีความซัับซ้้อน ประเภทคละกััน และบ่่อยครั้้�ง ได้้รัับการออกแบบให้้ใช้้ครั้้�งเดีียว
วััสดุุพลาสติิกที่่�หลากหลายบ่่อยครั้้�ง จะจบลง โดยการผสมกัับขยะอาหาร กระดาษและโลหะ เนื่่�องจากขยะที่่�ปนกััน ทำำ�ให้้ยากที่่�จะ
คััดแยกเป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�น การคััดแยกขยะแห้้งจากขยะอิินทรีีย์์เปีียกและขยะสุุขอนามััยจากแหล่่ง จึึงเป็็นหััวใจของการนำำ�
ทรััพยากรกลัับคืืนมาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
จากปริิมาณการเติิบโตของพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ สายธารของขยะใหม่่ได้้เข้้าถึึงครััวเรืือน เช่่น กล่่องกระดาษขนาดใหญ่่
ม้้วนพลาสติิกที่่�ใช้้ห่่อ และวััสดุุบรรจุุ วััสดุุเหล่่านี้้�เหมืือนกัับขยะบรรจุุภััณฑ์์อุุตสาหกรรม จึึงเป็็นโอกาสที่่�จะรวมสายธารขยะทั้้�งสอง
นี้้�เพื่่�อให้้บรรลุุอััตราการรีี ไซเคิิลที่่�สููงขึ้้�น เช่่น ขยะบรรจุุภััณฑ์์จากพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ สามารถเก็็บได้้ ด้้วยรถบรรทุุกคัันเดีียว
กัันหรืือคัันที่่�สองของผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีอยู่่�
ภาพ 4: ขยะบรรจุุภััณฑ์์ในห่่วงโซ่่อุุปทานจนถึึงการใช้้
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

ผู้้�บริิโภค

ขยะ

ที่่�มา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

อีีกความท้้าทายหนึ่่�ง (และโอกาส) คืือ บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับบริิการ ‘การซื้้�อกลัับบ้้าน’ที่่�กำำ�ลัังเติิบโต เช่่น ถุุงใส่่เบเกอรีี ถาดอาหารว่่า
งที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียวในร้้านอาหารจานด่่วน ถุุงช้้อปปิ้้�ง หรืือถ้้วยกาแฟ เช่่น ในมาเลเซีีย มีี ‘bunkrus’ หรืือวััฒนธรรมขอล ‘ta-pau’
คืือการซื้้�ออาหารกลัับบ้้าน ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดขยะบรรจุุภััณฑ์์เป็็นจำำ�นวนมาก (WWF-Malaysia 2020) ในเยอรมนีี
บรรจุุภััณฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่�ม ‘ที่่�ซื้้�อกลัับบ้้าน’ ก่่อให้้เกิิดขยะ 350,000 ตัันต่่อปีี โปรดดููสััดส่่วนรายประเภทของขยะจาก
‘บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ซื้้�อกลัับบ้้าน’ ในภาพ 5
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ภาพ 5: สััดส่่วนรายประเภทของขยะจาก ‘บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ซื้้�อกลัับบ้้าน’ ในเยอรมนีี ในปีี 2560

ที่่�มา: แปลจาก NABU (2561)

บรรจุุภััณฑ์์ ‘ของสิินค้้าที่่�ซื้้�อกลัับบ้้าน’ เกิิดเป็็นขยะได้้ในหลายจุุด เช่่น ทิ้้�งลงในขยะสาธารณะ ในครััวเรืือน หรืือที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด
จบลงกลายเป็็นขยะในสิ่่�งแวดล้้อม ทางเลืือกของบรรจุุภััณฑ์์ ‘ของสิินค้้าที่่�ซื้้�อกลัับบ้้าน’ ที่่�ใช้้ระบบมััดจำำ� ก็็เป็็นทางแก้้ปััญหาในการ
นำำ�บรรจุุภััณฑ์์กลัับมาใช้้ต่่อไป เพื่่�อความสะดวกสบายของผู้้�บริิโภค
ความสะดวกสบายและมุุมมองของผู้้�บริิโภคเป็็นสิ่่�งขัับเคลื่่�อนที่่�สำำ�คััญของการเลืือกสิินค้้าผู้้�บริิโภค ความหลากหลายของวััสดุุเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการตลาด แต่่วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ที่่�แตกต่่างกัันหลายประเภทมีีการใช้้งานเหมืือนกััน ดัังนั้้�น เราจึึงอาจตั้้�งคำำ�ถามว่่า ความ
หลากหลายและความซัับซ้้อนของวััสดุุมีีความจำำ�เป็็นหรืือไม่่ (เป็็นการใช้้งานจริิงๆ หรืือความต้้องการ) ผลิิตภััณฑ์์หลายประเภท
อาจใช้้วััสดุุเพีียงไม่่กี่่�ชนิิดที่่�มีีรููปทรงและขนาดต่่างกััน การออกแบบที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (การออกแบบเพื่่�อการรีี ไซเคิิล)จะช่่วย
หลีีกเลี่่�ยงการเกิิดขยะโดยไม่่จำำ�เป็็น ‘การทำำ�ให้้เรื่่�องง่่าย’ สำำ�หรัับประเภทของวััสดุุที่่�สามารถนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้ เป็็นหลัักการพื้้�นฐาน
ของการบริิหารจััดการทรััพยากรให้้ดีีขึ้้�น
เมื่่�อเกิิดขยะแล้้ว การแยกขยะเป็็นหััวใจของการนำำ�ทรััพยากรกลัับคืืนมา ความเป็็นไปได้้อย่่างหนึ่่�ง คืือ การกระตุ้้�นให้้มีีการจััดการ
ทรััพยากรบรรจุุภััณฑ์์ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น กล่่าวคืือ เป้้าหมายการรีี ไซเคิิล (วััสดุุ) สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายการ
รีี ไซเคิิลจะพิิจารณาจากสััดส่่วนของปริิมาณวััสดุุทั้้�งหมดในตลาดที่่�จะนำำ�ไปรีี ไซเคิิล อีีกทางเลืือกหนึ่่�ง คืือ การกำำ�หนดสััดส่่วนของ
วััตถุุดิิบที่่�ผ่่านการรีี ไซเคิิลแล้้ว สำำ�หรัับสิินค้้า บรรจุุภััณฑ์์ และส่่วนประกอบของผลิิตภััณฑ์์เฉพาะ หรืือเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า
เป้้าหมายการใช้้วััสดุุที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อีีก
สำำ�หรัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ การออกแบบเพื่่�อการรีี ไซเคิิลและการใช้้วััสดุุที่่�นํํากลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อีีก สามารถศึึกษาได้้ในเอกสารการศึึกษา
เบื้้�องต้้นสองฉบัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยสถาบััน Oeko
ประเด็็นของการซื้้�อกลัับบ้้าน: ควรพิิจารณาว่่า ขยะประเภทใดโดยเฉพาะเกิิดขึ้้�นในข่่วงใดของห่่วงโซ่่อุุปทาน และจะสามารถ
หลีีกเลี่่�ยงการเกิิดขยะดัังกล่่าวได้้อย่่างไร อะไรคืือความท้้าทายและจุุดเริ่่�มต้้นอย่่างเป็็นรููปธรรมในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่และการ
กลัับคืืนที่่�ดีีขึ้้�นของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ
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3. วััสดุุ
เมื่่�อกล่่าวถึึงประเภทของวััสดุุ เราก็็มาถึึงความท้้าทายหลัักอีีกประการหนึ่่�งของบรรจุุภััณฑ์์ กล่่าวคืือ การตััดสิินใจเลืือกบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�มีีความยั่่�งยืืน ต้้องตระหนัักเรื่่�องคุุณสมบััติิต่่างๆ ของวััสดุุ และความสำำ�คััญที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ประเภทของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็น
ที่่�นิิยมมากที่่�สุุด ได้้แก่่ แก้้ว โลหะ พลาสติิก กระดาษแข็็ง และกระดาษ รวมทั้้�งวััสดุุที่่�หมุุนเวีียนอื่่�นๆ เช่่น ฝ้้ายหรืือไผ่่
วััสดุุแต่่ละประเภทมีีจุุดแข็็งและจุุดอ่่อน ดัังในตาราง 1
ตััวอย่่าง: ร้้านเบเกอรีีอาจขายผลิิตภััณฑ์์ในถุุงกระดาษ (น้ำำ��หนัักเบา และมีีรููปลัักษณ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม) รวมทั้้�งฟอยล์์
พลาสติิกที่่�สามารถมองเห็็นข้้างในได้้ (สำำ�หรัับลููกค้้าและพนัักงานเก็็บเงิินในร้้านที่่�จะเห็็นและทราบถึึงสิ่่�งที่่�บรรจุุภายใน)
ตามที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว วััสดุุคอมโพสิิต (ที่่�รวมกัันแน่่น) ยากที่่�จะนำำ�ไปรีี ไซเคิิล แต่่ก็็อาจมีีความจำำ�เป็็น เพื่่�อใช้้งานหรืือความต้้องการ
เฉพาะ การรีี ไซเคิิลที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะขึ้้�นอยู่่�กัับวััสดุุที่่�สะอาดและที่่�เป็็นประเภทเดีียว หรืือการเลืือกวััสดุุผสมที่่�ง่่ายต่่อการนำำ�ไป
รีี ไซเคิิล เพื่่�อรัักษาการใช้้งานเดิิมของวััสดุุ และหลีีกเลี่่�ยงการสููญเสีียคุุณภาพและการใช้้งาน (downcycling)
พลาสติิก เป็็นวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้หลากหลายมากที่่�สุุด ในส่่วนของประเภทและองค์์ประกอบ ภาคผนวก 1 แสดงภาพรวมของ
พลาสติิกพื้้�นฐานชนิิดต่่างๆ สััญลัักษณ์์ การใช้้ และผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม หากสัังเกตเมื่่�อดููบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
จะเห็็นสััญลัักษณ์์ที่่�เป็็นตััวเลข (1-7) เช่่น ใต้้ขวดน้ำำ�� หรืือพิิมพ์์บนม้้วนพลาสติิก ตััวเลขหมายถึึงสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าระบบการจำำ�แนกเม็็ด
พลาสติิก (Resin Identification Code หรืือ RIC) ซึ่่�งช่่วยแยกแยะโพลิิเมอร์์พลาสติิกประเภทหลัักๆ ในปััจจุุบััน ทั่่�วโลก ผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิกหลายชนิิดใช้้รหััสโพลิิเมอร์์นี้้� เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการรีี ไซเคิิลพลาสติิกหลัังการบริิโภค ในขณะที่่�ความแพร่่หลาย
อาจแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศและภููมิิภาค ภาคผนวก 2 จะสรุุปสััดส่่วนของพลาสติิก (โพลิิเมอร์์) ประเภทต่่างๆ ในเยอรมนีี
(2060)
ภาพ 6: จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ

ที่่�มา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

// 10

CONSIDERATIONS
FOR PACK
AGING CLASSIFICATION
ข้้อพิิจารณาในการกำำ
�หนดประเภทของบรรจุุ
ภััณฑ์์

หากกล่่าวถึึงความยั่่�งยืืนและการเลืือกวััสดุุ บริิษััทหลายแห่่งในปััจจุุบัันโฆษณาว่่า พลาสติิกชีีวภาพหรืือพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้
ทางชีีวภาพ เป็็นทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แทนพลาสติิกจากฟอสซิิล ซึ่่�งข้้ออ้้างนี้้�ไม่่มีีหลัักฐานมารองรัับ ผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมจะไม่่ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หากวััตถุุดิิบเป็็นวััตถุุดิิบชีีวภาพแทนที่่�จะเป็็นวััตถุุดิิบจากฟอสซิิล เพราะในขณะที่่�พลาสติิก
จากฟอสซิิลดั้้�งเดิิมปล่่อย CO2 ที่่�มีีผลกระทบต่่อชั้้�นบรรยากาศมากกว่่า พลาสติิกชีีวภาพจะก่่อให้้เกิิดการปรัับกรด
ปรากฏการณ์์ น้ำำ��เปลี่่�ยนสีี และการแย่่งที่่�ดิินที่่�มีีมููลค่่าและทรััพยากรอาหาร (เช่่น ข้้าวโพดหรืืออ้้อย) ส่่วนใหญ่่บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อย
สลายได้้ทางชีีวภาพไม่่ย่่อยสลายเร็็วพอในการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักในบ้้าน หรืือในสภาพสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพต่่างๆ การย่่อย
สลายอย่่างสมบููรณ์์อาจใช้้เวลาหลายปีี หรืือแม้้แต่่หลายทศวรรษ ในขั้้�นตอนการรีี ไซเคิิล โพลิิเมอร์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพเข้้า
กัันไม่่ได้้กัับโพลิิเมอร์์ชนิิดอื่่�นอีีกหลายประเภท และอาจมีีผลเสีียอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความพยายามในการรีี ไซเคิิลพลาสติิกจาก
ฟอสซิิล อีีกทั้้�งถุุงที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพก็็ ไม่่มีีประโยชน์์หากจะใช้้ในการเก็็บขยะอิินทรีีย์์เพื่่�อกระตุ้้�นการคััดแยกขยะเปีียกที่่�
แหล่่งเกิิดขยะ
สำำ�หรัับวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ สิ่่�งที่่�ต้้องพิิจารณาคืือศัักยภาพการนำำ�กลัับมาใช่่ใหม่่
ซึ่่�งเป็็นผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นตััวชี้้�ขาดของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ
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4. การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทใดๆ ไม่่เพีียงแต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับการเลืือกวััสดุุ แต่่ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนครั้้�งของ
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่และคุุณภาพของการรีี ไซเคิิล
จำำ�นวนครั้้�งของการรีี ไซเคิิลอาจเพิ่่�มโดยสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า ระบบเงิินมััดจำำ� โดยการเพิ่่�มเงิินเล็็กน้้อย (เงิินมััดจำำ�) ลงในราคาขายของ
ผลิิตภััณฑ์์ เช่่น กระป๋๋องเครื่่�องดื่่�ม ขวดแก้้วหรืือขวดพลาสติิก ซึ่่�งจะคืืนให้้ลููกค้้าเมื่่�อนำำ�ภาชนะเครื่่�องดื่่�มมาคืืน เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
หรืือการรีี ไซเคิิล
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่: การใช้้สิินค้้าอีีก ไม่่ว่่าจะเพื่่�อวััตถุุประสงค์์เดิิม (การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่แบบดั้้�งเดิิม) หรืือเพื่่�อใช้้งานอย่่างอื่่�น
(การนำำ�ไปใช้้ในวััตถุุประสงค์์อื่่�น)
การรีี ไซเคิิล: แปรรููปวััสดุุ (เช่่น พลาสติิก แก้้วแตก กระดาษที่่�ใช้้แล้้ว) เพื่่�อนำำ�วััสดุุกลัับคืืนมาซึ่่�งจะดีีที่่�สุุดหากเป็็นวััสดุุที่่�เหมืือนกััน
หรืือมีีวััตถุุประสงค์์เดีียวกััน การศึึกษาเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการใช้้วััสดุุที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อีีก โดยสถาบััน Oeko ครอบคลุุมภาพ
รวมของลัักษณะต่่างๆ ของระบบการรีี ไซเคิิล (เช่่น ระบบปิิด ระบบเปิิด การเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับ ผลิิตภััณฑ์์รีี ไซเคิิล หรืือการ upcyccling หรืือการรีี ไซเคิิลที่่�แปลงสภาพวััสดุุที่่�มีีคุุณภาพไปเป็็นสิินค้้าใหม่่ที่่�มีีคุุณภาพเลวกว่่าเดิิม หรืือการ downcycling เป็็นต้้น)
ตััวอย่่าง – ภาชนะใส่่เครื่่�องดื่่�ม: ขวดแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ภายใต้้ระบบมััดจำำ� มีีฟุุตพริ้้�นท์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่ำำ��กว่่าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(150 กก. คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/ลููกบาศก์์เมตร) เมื่่�อเทีียบกัับขวดแก้้วที่่�ผ่่านการรีี ไซเคิิลหลัังการใช้้ครั้้�งเดีียว (350 กก.
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/ลููกบาศก์์เมตร) (DUH 2020) ซึ่่�งเหมืือนกัับน้ำำ��แร่่ในขวด PET ภายใต้้ระบบมััดจำำ� (69 กก. คาร์์บอน
ไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/ลููกบาศก์์เมตร) เมื่่�อเทีียบกัับขวดน้ำำ��ที่่�เป็็นแก้้วภายใต้้ระบบมััดจำำ� (84 กก. คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/
ลููกบาศก์์เมตร) และขวด PET ใช้้ครั้้�งเดีียว (139 กก. คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/ลููกบาศก์์เมตร) จากผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
สิ่่�ง แวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�นของภาชนะบรรจุุเครื่่�องดื่่�ม ภายใต้้ระบบมััดจำำ� รััฐบาลเยอรมัันจึึงตััดสิินใจที่่�จะรวมภาชนะบรรจุุเครื่่�องดื่่�มใช้้ครั้้�ง
เดีียว ให้้เข้้ามาอยู่่�ภายใต้้ระบบมััดจำำ�ระดัับชาติิ ตั้้�งแต่่ปีี 2022 เป็็นต้้นไป (BMU 2021)
ตััวอย่่าง – ถุุงชอปปิ้้�ง: ถุุงที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จากฝ้้าย ป่่าน หรืือผ้้าใบ ถููกมองว่่าเป็็นทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เมื่่�อเทีียบกัับถุุงโพลิิเอทิิลีีนใช้้ครั้้�งเดีียว อย่่างไรก็็ตาม จากการผลิิตที่่�ซัับซ้้อนกว่่าและความหนาของวััสดุุ ถุุงฝ้้ายที่่�สามารถนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ จะต้้องใช้้ 25-32 ครั้้�ง เพื่่�อให้้เกิิดผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นกว่่าถุุงโพลิิเอทิิลีีน ในทางตรงกัันข้้าม
ถุุงช้้อปปิ้้�งที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ก็็ทำำ�จากพลาสติิกมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เช่่น โพลิิโพรพิิลีีน โพลิิเอสเตอร์์ หรืือ โพลิิเอทิิลีีน
เทเรฟทาเลต (PET) ถุุงที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ ได้้ใหม่่ ที่่�ทำำ�จากพลาสติิก มีีจุุดแข็็งที่่�ชััดเจนเหนืือเส้้นใยธรรมชาติิ ในการจััดหา
วััตถุุดิิบและในการผลิิต (DUH 2021)
ตามที่่�สามารถเห็็นได้้ ไม่่มีีคำำ�ตอบที่่�ตรงไปตรงมา และต้้องพิิจารณาหลายเรื่่�อง เมื่่�อจะออกแบบทางเลืือกทางนโยบาย เพื่่�อลดผล
กระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากบรรจุุภััณฑ์์ อย่่างไรก็็ตาม ค่่อนข้้างแน่่ชััดว่่า พลาสติิกทางเลืือกที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ใหม่่นั้้�น ให้้ผลการ
ดำำ� เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีกว่่าพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว หากสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ ได้้ใหม่่หลายครั้้�ง เช่่น ถุุงช้้อปปิ้้�งที่่�สามารถนำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่ทำำ�จากโพลิิโพรพิิลีีน เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าถุุงใช้้ครั้้�งเดีียวทำำ�จากโพลิิเอทิิลีีนหลัังจากใช้้เพีียงสามครั้้�ง
(DUH 2021) นอกจากนี้้� ภาชนะที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ที่่�ได้้มาตรฐานและมีีการรวมกัันมากขึ้้�น ก็็จะเป็็นการง่่ายยิ่่�งขึ้้�นที่่�จะเก็็บ
และจััดให้้มีีการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่อย่่างมีีประสิิทธิิผล
ตััวอย่่าง – ภาชนะรวมเปรีียบเทีียบกัับภาชนะเดี่่�ยว: หากบริิษััททำำ�เครื่่�องหมายแบรนด์์ของตนในขวดแก้้ว ซึ่่�งทำำ�ให้้ต้้องใช้้ระบบการ
เก็็บแบบแยก ขวดจะถููกคืืนมาแบบเดี่่�ยวซึ่่�งแสดงถึึงเส้้นทางการขนส่่งที่่�ยาวจากผู้้�บริิโภคไปยัังหนึ่่�งในโรงงานไม่่กี่่�แห่่งที่่�จะทำำ�ให้้
ภาชนะพร้้อมสำำ�หรัับการนำำ�กลัับไปใช้้ใหม่่ ในทางตรงกัันข้้าม หากผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�มหลายรายตกลงที่่�จะผลิิตขวดที่่�ได้้มาตรฐาน
เพีียงไม่่กี่่�ประเภท ที่่�เก็็บ บำำ�บััด และนำำ�กลัับไปสู่่�การจำำ�หน่่ายได้้ร่่วมกััน ก็็จะเป็็นการประหยััดทางเศรษฐกิิจและทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการขนส่่ง การบำำ�บััด และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ร่่วมกััน
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ภาชนะที่่�ได้้มาตรฐานแต่่ไม่่มีีแบรนด์์สำำ�หรัับการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ภายใต้้ระบบมััดจำำ� จึึงเป็็นทางเลืือกที่่�ดีี เพื่่�อป้้องกัันการ downccycling ก่่อนเวลาอัันสมควรของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์
เนื่่�องจากการจััดการขยะมีีราคาค่่อนข้้างสููง ดัังนั้้�น จึึงควรศึึกษาการใช้้และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิ
ภาพ ตั้้�งแต่่ต้้น กล่่าวคืือ ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการออกแบบของผลิิตภััณฑ์์ (บรรจุุภััณฑ์์) ตามที่่�ได้้อธิิบายในการศึึกษาเบื้้�องต้้น เรื่่�อง
การออกแบบเพื่่�อการรีี ไซเคิิล นอกจากทางเลืือกของการออกแบบเชิิงนิิเวศน์์แล้้ว สิ่่�งสำำ�คััญคืือ การกำำ�หนดสิิทธิิประโยชน์์ทางการ
เงิินและค่่าธรรมเนีียม ภายใต้้ระบบการขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิตซึ่่�งสิิทธิิประโยชน์์จะต้้องสููงพอที่่�จะกระตุ้้�นให้้ลดการเกิิด
ขยะและการรีี ไซเคิิลที่่�ดีีขึ้้�น
ในรายงานนี้้� เราได้้ให้้มุุมมองที่่�แตกต่่างกัันของการใช้้งานของบรรจุุภััณฑ์์ ห่่วงโซ่่อุุปทาน วััสดุุ และทางเลืือกของการนำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ มีีจุุดเริ่่�มต้้นหลายประการสำำ�หรัับผู้้�จััดทำำ�นโยบาย ผู้้�ผลิิต และผู้้�บริิโภค ต่่อการกำำ�หนดเศรษฐกิิจบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีความยั่่�งยืืน
มากขึ้้�น แล้้วท่่านมีีบทบาทอย่่างไร
เพื่่�อเป็็นการแนะนำำ�การดำำ�เนิินการของท่่าน เราได้้สรุุปคำำ�ถามนำำ�ดัังต่่อไปนี้้�
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คำำ�ถามนำำ�
ในบทสรุุปของรายงานฉบัับนี้้� ต่่อไปนี้้�จะเป็็นบางคำำ�ถามนำำ�ที่่�ท่่านอาจถามในการกำำ�หนดข้้อเสนอแนะทางนโยบายและมาตรการที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ เช่่น มาตรการ EPR (ความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�ผลิิต) กรอบการออกแบบเชิิงนิิเวศน์์ หรืือเป้้าหมายการรีี ไซเคิิล
ดัังนี้้�:
• อะไรคืือการใช้้งานของประเภทบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ท่่านต้้องการกำำ�กัับ
• อะไรคืือทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่า ที่่�ใช้้งานได้้เหมืือนกััน
• ณ ส่่วนใดของวงจรชีีวิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทรััพยากรกลายเป็็นขยะในปััจจุุบััน
• ต้้องการทราบประเด็็นส่่วนไหนของห่่วงโซ่่อุุปทาน
• วิิธีีรวมวััสดุุเดีียวกัันหรืือเหมืือนกัันในปริิมาณมาก เพื่่�อการเก็็บและการแปรรููปที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น
• วััสดุุประเภทใดที่่�ท่่านต้้องการกำำ�กัับ
• วิิธีีหลีีกเลี่่�ยงตััวเลืือกที่่�ไม่่ดีี เช่่น การแทนที่่�บรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวด้้วยบรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวอีีกชนิิดหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นการ
แก้้ปััญหาที่่�ก่่อให้้เกิิดปััญหาอีีก
• จะเปรีียบเทีียบทางเลืือกบรรจุุภััณฑ์์ที่่�แตกต่่างกััน ภายใต้้การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�แตกต่่างกัันอย่่างไร เช่่น ภายใต้้ 		
สถานการณ์์การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่อะไร จึึงจะเกิิดประโยชน์์ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• ทำำ�อย่่างไรจึึงจะหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดขยะ
• ทำำ�อย่่างไรจึึงจะแปลงสิ่่�งสำำ�คััญข้้างต้้นให้้เป็็นเครื่่�องมืือทางนโยบายที่่�ประสิิทธิิภาพ
ภาคผนวก I พลาสติิกโพลิิเมอร์์ประเภทหลััก
ตาราง 1 พลาสติิกโพลิิเมอร์์ (เม็็ดพลาสติิก) ประเภทหลััก การประยุุกต์์ใช้้ในบรรจุุภััณฑ์์ (การใช้้) ลัักษณะ ส่่วนแบ่่งตลาดโลก
และผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ประเภท

การใช้้ (ตััวอย่่าง)

ลัักษณะ

วิิธีีสัังเกต
PET / PETE
Polyethylene
terephthalate
(โพลิิเอทิิลีีน
เทเรฟทาเลต)

ขวดน้ำำ��และน้ำำ��อััดลม ภาชนะใส่่ผัักสลััดเป็็น รููปโดม
ถาดใส่่บิิสกิิต ภาชนะใส่่น้ำำ��สลััดและเนยถั่่�ว

1 Plastics Europe 2015 และ Plastics Europe 2018
2 WWF-Malaysia 2020
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ใส แข็็งแรง และมีีน้ำำ��หนัักเบา
วิิธีีสัังเกต:
จมในน้ำำ��และในน้ำำ��เกลืือเป็็น
พลาสติิกประเภทอ่่อน

ส่่วนแบ่่ง
ตลาดโลก (%)

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

8.5%
ของส่่วนแบ่่งตลาดโลก 1

อััตราการเก็็บเพื่่�อนำำ�ไปรีีไซเคิิลที่่�สููงที่่�สุุดในหมู่่�
พลาสติิก (ทั่่�วโลก ~55%2)
สายธารการรีีไซเคิิลต่่างๆ:
ขวด PET เป็็นขวด PET (ทางเลืือกที่่�เป็็นที่่�นิิยม
มากที่่�สุุด)
PET เป็็นเส้้นใย (ผ้้าสำำ�ลีี พรม ที่่�คลุุมเฟอร์์นิิเจอร์์) 2
PET เป็็น PET อื่่�นๆ

CONSIDERATIONS
FOR PACK
AGING CLASSIFICATION
ข้้อพิิจารณาในการกำำ
�หนดประเภทของบรรจุุ
ภััณฑ์์

ประเภท

การใช้้ (ตััวอย่่าง)

ลัักษณะ

วิิธีีสัังเกต
HDPE/ PE-HD
High-density
polyethylene
(โพลิิเอทิิลีีนที่่�มีีค่่าความ
หนาแน่่นสููง)

แข็็งและทนทาน

ขวดนม ถุุงใส่่ในช่่องแช่่แข็็ง หลอดดููด
ถุุงช้้อปปิ้้�งที่่�ย่่น ภาชนะใส่่ไอศกรีีม
ขวดน้ำำ��ผลไม้้แชมพูู
ขวดใส่่สารเคมีีและ
ผงซัักฟอก

PVC
Polyvinylchloride
(โพลิิไวนิิลคลอไรด์์)

LDPE
Low-density
polyethylene
(โพลิิเอทิิลีีนที่่�มีีความ
หนาแน่่นต่ำำ��)

ภาชนะใส่่เครื่่�องสำำ�อาง
ฟิิล์์มใสที่่�ใช้้ในเชิิงพาณิิชย์์

ขวดที่่�ใช้้บีีบ ฟิิล์์มใส ฟิิล์์มหด ถุุงขยะ

วิิธีีสัังเกต:ลอยในน้ำำ��และในน้ำำ��เกลืือ
บรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก HDPE จะให้้
ความรู้้�สึึกที่่�ค่่อนข้้างแข็็งและย่่น
เสีียงของถุุงทำำ�จาก HDPE
เมื่่�อท่่านขยำำ�ในมืือ
จะฟัังดููกรอบและย่่น ขอให้้คิิดถึึง
เสีียงใบไม้้แห้้งที่่�ถููกขยำำ�เข้้าด้้วยกััน

อาจแข็็งหรืืออ่่อน
ขึ้้�นอยู่่�กัับสารพลาสติิไซเซอร์์ที่่�ใช้้

ส่่วนแบ่่ง
ตลาดโลก (%)

18 % ของส่่วนแบ่่งตลาดโลก 1 ถููกนำำ�ไปรีีไซเคิิลอย่่างแพร่่หลาย
แต่่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นการ downcycle (ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
คุุณภาพต่ำำ��กว่่าผลิิตภััณฑ์์ดั้้�งเดิิม)
บ่่อยครั้้�งจะมีีน้ำำ��หนัักมากต่่อชิ้้�นและปนเปื้้�อนน้้อย
กว่่าวััสดุุอื่่�นๆ หากผสมกัับแคลเซีียมคาร์์บอเนต
เพื่่�อความหนาแน่่นที่่�มากขึ้้�น เป็็นการยากสำำ�หรัับ
ผู้้�แปรรููปที่่�จะแยก HDPE ออกจากวััสดุุอื่่�นๆ เช่่น
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
HDP ที่่�ผ่่านการรีีไซเคิิลแล้้ว จะใช้้สำำ�หรัับท่่อหรืือ
เพลเลทชนิิดพิิเศษ

มีีสััดส่่วนเป็็นวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์
ปริิมาณน้้อย (5% ทั่่�วโลก
และ 10% ในยุุโรป 1)

น้ำำ��หนัักเบา ราคาถููก ใช้้งานได้้หลาก 20 % ของสััดส่่วนตลาดโลก 1
หลาย ใช้้ ไม่่ได้้ภายใต้้ความ เค้้นเชิิงก
ลหรืือความเค้้นเนื่่�องจากอุุณหภููมิิ
วิิธีีสัังเกต: ลอยในน้ำำ��และในน้ำำ��เกลืือ
LDPE ให้้ความรู้้�สึึกที่่�เรีียบนุ่่�ม หาก
ท่่านถููมัันด้้วยกัันมัันจะเกิิดเสีียงดััง
เฟี้้�ยวเบาๆเมื่่�อเทีียบกัับเสีียงที่่�แหบ
ย่่น

PP
Polypropylene
(โพลิิโพรพิิลีีน)

ที่่�ปิิดขวด จานไมโครเวฟ ภาชนะใส่่ไอศกรีีม
ถุุงใส่่มัันฝรั่่�งทอด
ภาชนะใส่่อาหารทานเล่่นที่่�ต้้องจิ้้�ม
กระถางดอกไม้้

เหนีียวและทนทาน ป้้องกัันน้ำำ��และ
สารเคมีีอย่่างมีีประสิิทธิิผล
วิิธีีสัังเกต: แน่่น แข็็ง และไม่่ยืืด
เมื่่�อถึึงจุุดหนึ่่�ง
มัันจะแยกและแตกออก ลอยในน้ำำ��

PS
Polystyrene
(โพลิิสไตรีีน)

กล่่องใส่่ CD ถ้้วยที่่�ใช้้กัับเครื่่�องกดน้ำำ��ดื่่�ม
น้ำำ��หนัักเบา ไม่่แพง
ช้้อนส้้อมพลาสติิก ‘เครื่่�องแก้้วคริิสตััล’ เทีียม มีีโครงสร้้างที่่�อ่่อนแอ ใช้้เป็็นกาว
กล่่องใส่่วิิดีีโอ
ทราย การตััด และการทาสีี ได้้ดีี

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บ่่อยครั้้�งไม่่สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลจากคุุณสมบััติิ
ทางเคมีี จะปล่่อยสาร dioxins และ furans
เมื่่�อถููกเผาในที่่�โล่่ง อาจปนเปื้้�อนกระบวนการ
รีี ไซเคิิลพลาสติิกอื่่�นๆ เช่่น แม้้แต่่ความเข้้มข้้นเพีียง
0.005% โดยน้ำำ��หนััก PVC อาจทำำ�ให้้เกิิดกรด
ที่่�จะสลาย PET2 โฟมทำำ�จากโพลิิเอทิิลีีน หรืือ
LDPE สามารถใช้้แทนวััสดุุรองใต้้ฝาทำำ�จาก PVC
และสำำ�หรัับฉลาก PE และ PP มีีผลิิตภััณฑ์์ทดแทน
ประมาณ 14% ของบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก LDPE
เท่่านั้้�นที่่�ถููกนำำ�ไปรีีไซเคิิล
จะใช้้ ไม่่ได้้ภายใต้้ความเค้้นและการปนเปื้้�อนของขยะ
จากอาหาร ทำำ�ให้้เป็็นการยากที่่�จะรีีไซเคิิล LDPE

27% ของส่่วนแบ่่งตลาดโลก 1 โดยรวมอััตราการรีีไซเคิิลต่ำำ�� ถึึงแม้้จะมีีศัักยภาพ
ในการรีีไซเคิิล (ผลิิตภััณฑ์์ทำำ�จาก PP บ่่อยครั้้�งจะ
แยกได้้ และส่่วนแบ่่งตลาดจะสููง) ที่่�ปิิดขวดทำำ�จาก
PP ที่่�ผ่่านการรีีไซเคิิลแล้้ว บ่่อยครั้้�งจะกลายเป็็น
กระถางดอกไม้้หรืือถััง

3% ของตลาดบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกของโลก2

ทางเทคนิิค สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้แต่่ไม่่ค่่อยมีีใคร
ทำำ� จากการปนเปื้้�อนอาหารโดยทั่่�วไป และอััตรา
ส่่วนน้ำำ��หนัักต่่อปริิมาณที่่�ไม่่เป็็นที่่�ต้้องการ
(ใหญ่่เทอะทะในการเก็็บ)ปััญหาขยะบ่่อยครั้้�งจะปลิิว
ไปตามลมเนื่่�องจากมีีน้ำำ��หนัักเบาและมีีขนาดใหญ่่
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FOR PACK AGING CLASSIFICATION
ข้้CONSIDERATIONS
อพิิจารณาในการกำำ�หนดประเภทของบรรจุุ
ภััณฑ์์

ประเภท

การใช้้ (ตััวอย่่าง)

ลัักษณะ

วิิธีีสัังเกต
EPS
Expanded
polystyrene
(โพลิิสไตรีีนที่่�พองตััว)

ถ้้วยใส่่เครื่่�องดื่่�มร้้อนทำำ�จากโฟมโพลิิสไตรีีน
ภาชนะใส่่แฮมเบอร์์เกอร์์ที่่�ซื้้�อกลัับบ้้าน
ถาดโฟมใส่่เนื้้�อ บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับปกป้้อง
สิินค้้าแบบบาง

เช่่น Polycarbonate
(PC) Polyamide (PA),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
Polymethylmethacrylate (PMMA),
Polylactide (PLA)

ขวดที่่�ใช้้กัับเครื่่�องทำำ�น้ำำ��เย็็น
แผ่่นฟิิล์์มชนิิดอ่่อน
บรรจุุภััณฑ์์วััสดุุอเนกประสงค์์

ส่่วนแบ่่ง
ตลาดโลก (%)

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

3% ของตลาด
ทางเทคนิิค สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้แต่่ไม่่ค่่อย
บรรจุุภััณฑ์์
มีีใครทำำ� จากการปนเปื้้�อนอาหารโดยทั่่�วไป
พลาสติิกของโลก 2 และอััตราส่่วนน้ำำ��หนัักต่่อปริิมาณที่่�ไม่่เป็็นที่่�
ต้้องการ (ใหญ่่เทอะทะในการเก็็บ) ปััญหาขยะ
บ่่อยครั้้�งจะปลิิวไปตามลม เนื่่�องจากมีีน้ำำ��หนััก
เบาและมีีขนาดใหญ่่

มีีลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันเนื่่�องจากคุุณสมบััติิที่่�หลาก
หลาย นอกจากนี้้� โพลิิเมอร์์ชีีวภาพและที่่�ย่่อยสลาย
ได้้ทางชีีวภาพถููกจััดกลุ่่�มภายใต้้ประเภท RIC นี้้�

วััสดุุที่่�หลากหลายเสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้�อนจาก
การรีีไซเคิิล

วิิธีีสัังเกต:
PA: จมน้ำำ��
ABS: จมน้ำำ�� เช่่น ของเล่่น LEGO

ลามิิเนต/ วััสดุุผสม
ชั้้�นกระดาษหรืือกระดาษ
แข็็งและพลาสติิกและ/
หรืืออะลููมิิเนีียม

พลาสติิกที่่�ย่่อยสลาย
ได้้ทางชีีวภาพคำำ�นี้้�
บ่่อยครั้้�ง มีีการใช้้
(อย่่างผิิด)

ถุุงขยะที่่�ย่่อยสลายได้้ฟิิล์์มคลุุมดิินในการทำำ� พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพสามารถทำำ�จาก
เกษตรกรรม หลอดฟางที่่�ใช้้ดื่่�มกาแฟ
ทั้้�งแหล่่งฟอสซิิลและแหล่่งหมุุนเวีียน
แคปซููลส่่วนใหญ่่จะนำำ�ไปใช้้ในระยะเวลาสั้้�น
หรืือสั้้�นมาก
พลาสติิกที่่�สลายตััวได้้ทางชีีวภาพ จะสลายตััว
ที่่�อุุณหภููมิิหนี่่�ง พร้้อมกัับการมีีออกซิิเจน และ
ความชื้้�น และการมีีจุุลิินทรีีย์์
พลาสติิกที่่�สลายตััวได้้ในธรรมชาติิ เป็็นประเภทย่่อย
แสดงถึึงการสลายตััวในธรรมชาติิเป็็นปุ๋๋�ย โดยปกติิ
การสลายตััวใช้้เวลาหลายวััน และจะปล่่อย CO2
น้ำำ�� คอมพาวนด์์อนิินทรีีย์์ และชีีวมวล โดยไม่่มีีสาร
ตกค้้างที่่�เป็็นพิิษ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ใน
ธรรมชาติิทั้้�งหมด สามารถย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ
แต่่ไม่่ใช่่ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพทั้้�งหมด
จะย่่อยสลายตััวได้้ในธรรมชาติิ
จากนั้้�น เราจะดููความแตกต่่างระหว่่างพลาสติิกที่่�
ย่่อยสลายทางอุุตสาหกรรมและในครััวเรืือน ดัังนี้้�:
พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายทางอุุตสาหกรรม ออกแบบให้้
ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพในสถาวะของโรงงานที่่�ย่่อย
สลายทางอุุตสาหกรรม หรืือโรงงานย่่อยสลายทาง
อุุตสาหกรรมในสภาวะไม่่ใช้้ออกซิิเจนซึ่่�งมีีขั้้�นตอน
การย่่อยสลายต่่อไป

// 16

สภาพสำำ�หรัับการสลายตััวหรืือการย่่อย
สลายทางอุุตสาหกรรม โดยปกติิ จะไม่่เกิิดขึ้้�น
ในระหว่่างการย่่อยสลายแบบดั้้�งเดิิม หรืือภาย
ใต้้สภาวะแวดล้้อมในธรรมชาติิ ดัังนั้้�น
พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพและที่่�
สลายตััวได้้ในธรรมชาติิกลายเป็็นสาร ปนเปื้้�อ
นในการย่่อยสลายทางชีีวภาพในครััวเรืือน
หรืือสภาพในธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้� เมื่่�ออยู่่�ในสาย
ธารขยะเดีียวกัันกัับพลาสติิกอื่่�นๆ ก็็เป็็น
การยากที่่�จะพบและ ปนเปื้้�อนกระบวนการ
รีี ไซเคิิลดั้้�งเดิิมเช่่นกััน
อย่่างไรก็็ตาม ถุุงที่่�ย่่อยลายได้้ทางชีีวภาพ
อาจมีีประโยชน์์สำำ�หรัับมาตรการต่่างๆ ในที่่�ๆ
มีีการเก็็บขยะอิินทรีีย์์จากครััวเรืือนเพื่่�อการ
ทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักโดยเฉพาะ การเสนอมาตรการ
การเก็็บที่่�แยกกัันสำำ�หรัับขยะอิินทรีีย์์มีีความ
สำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อที่่�ขยะจากอาหารจะ
ไม่่ปนเปื้้�อน (หรืือน้้อยมาก) สายธารของขยะ
อื่่�นๆ เช่่น กระดาษ กระดาษแข็็ง หรืือพลาสติิก
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ประเภท

การใช้้ (ตััวอย่่าง)

ลัักษณะ

วิิธีีสัังเกต

ส่่วนแบ่่ง
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ตลาดโลก (%)

พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายในธรรมชาติิในครััวเรืือนออกแบบ
ให้้ย่่อยสลายทางชีีวภาพในสภาวะของเครื่่�องกำำ�จััดขยะ
บ้้านที่่�มีีการจััดการอย่่างดีี ภายใต้้ อุุณหภููมที่่�ต่ำำ��กว่่า
โรงงานย่่อยสลายทางอุุตสาหกรรม พลาสติิกประเภทนี้้�
ส่่วนใหญ่่ก็็สามารถย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพในโรงงาน
ย่่อยสลายทางอุุตสาหกรรม
วิิธีีสัังเกต:
แผ่่นฟิิล์์มที่่�บ่่อยครั้้�งจะมีีสีีเขีียว/สีีเทาที่่�บางและนุ่่�ม
พลาสติิกชีีวภาพ
เช่่น ส่่วนผสมของแป้้ง
PLA PET ชีีวภาพ PE
ชีีวภาพ และ PHA

พลาสติิกแตก
สลายได้้ชนิิดอ๊๊อกโซ

พลาสติิกชีีวภาพ PLA ใช้้อย่่างแพร่่หลาย
ในบรรจุุภััณฑ์์อาหาร เช่่น ขวด ถ้้วย
ภาชนะพลาสติิก และสิ่่�งทอ ส่่วน PHA
ชีีวภาพ บ่่อยครั้้�งใช้้ในเครื่่�องมืือแพทย์์ เช่่น
อุุปกรณ์์เย็็บแผล
และแผ่่นแปะหลอดเลืือดหััวใจ

พลาสติิกชีีวภาพทำำ�จากวััตถุุดิิบชีีวภาพทั้้�หมดหรืือบาง
ส่่วน เช่่น ข้้าวโพด หรืืออ้้อย
ตรงกัันข้้ามกัับวััตถุุดิิบจากฟอสซิิล (น้ำำ��มััน)
ที่่�ใช้้ในพลาสติิกทั่่�วไป

ถุุงชอปปิ้้�ง ฟิิล์์มคลุุมดิิน ขวดพลาสติิก

พลาสติิกย่่อยสลายได้้ชนิิดอ๊๊อกโซ เป็็นพลาสติิกทั่่�วไป
เช่่น โพลิิเอทิิลีีน (PE), โพลิิโพรพิิลีีน (PP), โพลิิสไตรอล
(PS) และ โพลิิเอทิิลีีน เทเรฟทาเลต (PET) แต่่
“ที่่�ย่่อยสลายได้้ชนิิดอ๊๊อกโซ” หมายถึึงวััสดุุพลาสติิกที่่�
รวมสารเติิมแต่่ง ซึ่่�งเมื่่�อผ่่านการอ๊๊อกซิิเดชั่่�น จะนำำ�ไปสู่่�
การแตกสลายของวััสดุุพลาสติิกเป็็นชิ้้�น เล็็กชิ้้�นน้้อย
หรืือเป็็นการสลายตััวทางเคมีี
มีีลัักษณะของการแตกสลายอย่่างเร็็วหลัังการใช้้ และไม่่
สามารถย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ

วิิธีีสัังเกต:
ไม่่แตกต่่าง (อย่่างมาก) จาก PET หรืือ PLA บ่่อยครั้้�ง
จะใช้้ชื่่�อแบรนด์์ที่่�แตกต่่างกััน (สีี สััญลัักษณ์์)

พลาสติิกชีีวภาพอาจไม่่สามารถย่่อยสลาย
ได้้ทางชีีวภาพหรืือสลายตััวในธรรมชาติิ และ
อาจไม่่มีีฟุุตพริ้้�นท์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีไปกว่่า
พลาสติิกทั่่�วไป (ตามที่่�อธิิบายในส่่วน 3
เกี่่�ยวกัับวััสดุุ)

ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกที่่�แตกเป็็นชิ้้�นเล็็กชิ้้�นน้้อยในบ
รรยากาศ จะกลายเป็็นขยะไมโครพลาสติิก
และเป็็นสาเหตุุของการเสื่่�อมโทรมของ
สิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น จึึงไม่่ควรอย่่างยิ่่�งที่่�จะใช้้
พลาสติิกดัังกล่่าว หรืือควรห้้ามการใช้้

*วิิธีีอื่่�นๆ ในการระบุุพลาสติิก ได้้แก่่ การทดสอบการอััดหรืือเปลวไฟ (ในตู้้�ดููดควััน) อิินฟราเรด หรืือนิิวเคลีียร์์แมกเนติิกเรโซแนนซ์์
สเปคโทรสโคปีี ส่่วนการทดสอบการจมหรืือการลอยเน้้นในตาราง 1 เนื่่�องจากไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ความระมััดระวัังหรืืออุุปกรณ์์พิิเศษ
ที่่�มา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

// 17

FOR PACK AGING CLASSIFICATION
ข้้CONSIDERATIONS
อพิิจารณาในการกำำ�หนดประเภทของบรรจุุ
ภััณฑ์์

ภาคผนวก II ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลายจากพลาสติิกโพลิิเมอร์์ประเภทต่่างๆ (เยอรมนีี – 2562)
ภาพ 7: ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลายจากพลาสติิกโพลิิเมอร์์ประเภทต่่างๆในเยอรมนีี

ที่่�มา: มููลนิิธิิ Heinrich-Böll, Friends of the Earth แปลโดย C.Löw (2020)

// 18

CONSIDERATIONS
FOR PACK
AGING CLASSIFICATION
ข้้อพิิจารณาในการกำำ
�หนดประเภทของบรรจุุ
ภััณฑ์์

บรรณานุุกรม
BMU (2021): Mehrweg wird möglich im To-Go-Bereich. Online verfügbar unter https://www.bmu.de/
pressemitteilung/mehrweg-wird-moeglich-im-to-go-bereich/, zuletzt aktualisiert am 05.02.2021.
BUND (2019): Plastikatlas. Daten und Fakten über eine Welt voller Kunftstoff 2019. Online verfügbar unter
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastikatlas_2019.pdf.
DUH (2020): Mehrweg-und Einweggetränkeverpackungen. Fakten zu Ökobilanzergebnissen. Hg. v.
Deutsche Umwelthilfe. Online verfügbar unter https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Mehrwegschutz/Mehrweg_ist_Klimaschutz/Faktencheck_%C3%96kobilanzen_von_Getr%C3%A4nkeverpackungen.pdf, zuletzt aktualisiert am 28.01.2021.
DUH (2021): Kommt nicht in die Tüte. Die wichtigsten Tüten-Typen auf einen Blick. Online verfügbar unter
https://www.duh.de/kommtnichtindietuete/tueten-typen/, zuletzt geprüft am 05.02.2021.
Kaiser, Katharina; Schmid, Markus; Schlummer, Martin (2018): Recycling of Polymer-Based Multilayer
Packaging: A Review. In: recycling (3). Online verfügbar unter https://www.mdpi.com/2313-4321/3/1/1/htm,
zuletzt geprüft am 29.12.2020.
NABU (2018): Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen. Abfallaufkommen in Deutschland 1994 bis 2017.
NABU. Online verfügbar unter https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/abfallpolitik/2018_nabu_broschuere_einweggeschirr_to-go.pdf, zuletzt geprüft am 05.02.2021.
Plastics Europe (2015): World Plastics Production 1950-2015. Plastics Europe, 2015. Online verfügbar unter
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc61/files/The%20Plastic%20Industry%20Berlin%20Aug%20
2016%20-%20Copy.pdf, zuletzt geprüft am 29.12.2020.
Plastics Europe (2018): Plastics – the Facts 2018. An analysis of European plasticsproduction, demand and
waste data. Plastics Europe, 2018. Online verfügbar unter https://www.plasticseurope.org/application/
files/6315/4510/9658/Plastics_the_facts_2018_AF_web.pdf.
World Economic Forum & Ellen Macarthur Foundation (2016): The New Plastics Economy. Rethinking the
future of plastics. World Economic Forum & Ellen Macarthur Foundation.
WWF-Malaysia (2020): Study on EPR scheme assessmet for Packaging Waste in Malaysia. 1. Aufl. Hg. v.
WWF-Malaysia. WWF-Malaysia.

// 19

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered offices
Bonn and Eschborn
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66
I www.giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 – 5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

