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CONSIDERATIONS FOR PACKAGING CLASSIFICATIONข้อพิจารณาในการกำาหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์

บรรจภุัณฑม์ิกีารใช้ง้านทีม่ิคีวามิสำาคัญ ตั�งแตก่ารขนสง่แลัะการจดัเกบ็ผลัติภัณฑ์ไปจนถงึขอ้มิลูัของผูบ้ริโภค ในขณะเดยีวกัน ขยะบรรจภุัณฑ์ไดก้ลัายมิาเปน็

ปัญหาสิ�งแวดลัอ้มิระดับโลัก ดงันั�น การจดัประเภทของบรรจภุัณฑจ์ะช้ว่ยใหเ้ขา้ใจความิตอ้งการ ปัญหาแลัะการแกป้ัญหาทีเ่ปน็ไปได้ 

เราเสนอที่จะวิเคราะห์ (1) การใช้้งาน (2) ห่วงโซ่่อุปทาน (3) วัสดุ แลัะ (4) ความิเป็นไปได้ในการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ 

โครงการส่งออกเทคโนโลัยีสีเขียว (Export Initiative for Green Technologies)

โครงการระดับโลักของ GIZ เร่่อง “การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลัยีสีเขียว” เป็นการดำาเนินความิพยายามิในการแก้ไข 
ปัญหาสิ�งแวดลั้อมิที่สำาคัญของกระทรวงสิ�งแวดลั้อมิ คุ้มิครองธรรมิช้าติ ความิปลัอดภัยทางปรมิาณู แลัะการคุ้มิครองผู้บริโภค 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมินี (BMUV) โครงการส่งออกของกระทรวงสิ�งแวดลั้อมิมิีเป้าหมิายที่จะส่งออกความิช้ำานาญที่มิี   
อยู่ในเยอรมินี แลัะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลัก โครงการดังกลั่าว ครอบคลัุมิหัวข้อต่างๆ เช้่น การจัดการขยะที่ไมิ่มิี 
ประสิทธิภาพ มิลัพิษทางอากาศแลัะนำ�า หร่อโครงสร้างพ้�นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเมิืองอย่างยั่งยืน ประเทศพันธมิิตร 
ประกอบด้วย อียิปต์ จอร์แดน อินเดีย ไทย มิาเลัเซ่ีย อินโดนีเซ่ีย แลัะยูเครน มิาตรการของโครงการเน้นการเสริมิสร้างความิ 
ช้ำานาญทางเทคนิคแลัะสถาบัน แลัะวางรากฐานสำาหรับการแนะนำาแลัะการใช้้เทคโนโลัยีที่ปกป้องสิ�งแวดลั้อมิแลัะสภาพภูมิิอากาศ ที ่
“ผลัิตในเยอรมินี”

“โครงการทำางานร่วมิกันเพ้่อการลัดพลัาสติกแบบใช้้ครั�งเดียวทิ�งในภูมิิภาคเอเซ่ียตะวันออกเฉีียงใต้ (Collaborative Action for 
Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หร่อ CAP SEA)” เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานระดับโลักของ GIZ เร่่่อง 
“การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลัยีสีเขียว”  ที่มิุ่งเน้นการป้องกันการเกิดขยะพลัาสติกแบบใช้้ครั�งเดียวทิ�ง (SUP) 
ระบบใช้้บรรจุภัณฑ์แบบใช้้ซ่ำ�า  แลัะดำาเนินการในประเทศไทย มิาเลัเซ่ีย แลัะอินโดนีเซ่ีย

โครงการส่งออกเทคโนโลัยีสีเขียว (Export Initiative for Green Technologies)

สำาหรับข้อมิูลัเพิ่มิเติมิของกิจกรรมิของโครงการ CAP SEA โปรดดาวน์โหลัดเอกสารได้ที่นี่

https://www.giz.de/en/downloads/2021_FS_ExI_1_CAP%20SEA_EN_barrierefrei.pdf
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 1.การใช้้งาน1.การใช้้งาน
การใช้้งานเป็นเหตุผลัที่ทำาให้บรรจุภัณฑ์เป็นที่ต้องการตั�งแต่ต้น ทั�งนี� บรรจุภัณฑ์ถูกนำาไปใช้้ดังนี�

 • การตลัาด แลัะการให้ข้อมิูลั (ผู้บริโภคแลัะบรรจุภัณฑ์ปฐมิภูมิิ) 
 • สำาหรับการขนส่ง การจัดเก็บแลัะการรักษาผลัิตภัณฑ์ที่มิีสุขอนามิัยแลัะปลัอดภัย บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิิใช้้ในการขนส่ง  
    ผลัิตภัณฑ์ปริมิาณน้อย ในขณะที่บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมิ (ตติยภูมิิ) จะใช้้ในการขนส่งผลัิตภัณฑ์ปริมิาณมิาก 

วัตถุประสงค์ก็เพ้่อลัดขยะบรรจุภัณฑ์ แลัะต้องมิีการระบุทางเลัือกที่มิีการใช้้งานเหมิือนหร่อใกลั้เคียงกัน 
แลัะผลักระทบต่อสิ�งแวดลั้อมิตำ่า

 2.ห่วงโซ่่อุปทาน2.ห่วงโซ่่อุปทาน
ขยะบรรจุภัณฑ์เกิดข้�นในขั�นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่่อุปทาน จากอุตสาหกรรมิ (ปริมิาณมิากแลัะประเภทเดียวกัน) แลัะจากครัวเร่อน 
(ปริมิาณน้อยกว่า แลัะคลัะกัน) จากพาณิช้ย์อิเลั็กทรอนิกส์ที่กำาลัังเติบโต สายธารของขยะอุตสาหกรรมิได้ไปถึงครัวเร่อน แลัะ     
จำาเป็นต้องมิีการพิจารณาเร่่องดังกลั่าว 

ขยะอีกประเภทหนึ่งที่มิีปริมิาณมิากข้�น คือ บรรจุภัณฑ์จากการให้บริการ ‘ซ่ื�อกลัับบ้าน’ เช้่น ถาดอาหาร ถุงเบเกอรี แลัะถ้วยกาแฟุ  
บรรจุภัณฑ์สำาหรับซ่ื�อกลัับบ้านได้กลัายเป็นขยะในที่ต่างๆ เพราะถูกทิ�งในถังขยะสาธารณะ ที่บ้าน หร่อที่เลัวร้ายที่สุด 
ในสิ�งแวดลั้อมิ ในฐานะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดขยะ 

เมิื่อวางแผนการแทรกแซ่งทางนโยบาย สิ�งสำาคัญ คือ จะต้องสามิารถระบุส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่่อุปทานเพ้่อให้สามิารถปกป้อง  
รักษาทรัพยากรให้ได้มิากที่สุด 

 3.วัสดุ3.วัสดุ
การตัดสินใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่มิีความิยั่งยืนมิากยิ�งข้�น จะต้องอาศัยความิตระหนักเกี่ยวกับทางเลัือกของวัสดุแลัะผลักระทบ 
ต่อสิ�งแวดลั้อมิ  

วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมิมิากที่สุด คือ แก้ว โลัหะ พลัาสติก กระดาษแข็ง กระดาษ  แลัะวัสดุหมิุนเวียนอื่นๆ เช้่น ฝ้้าย หร่อ ไผ่ 

พลัาสติกเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มิีประเภทแลัะองค์ประกอบที่หลัากหลัายมิากที่สุด อัตราการรีไซ่เคิลัของบรรจุภัณฑ์พลัาสติกตำ่า 
กว่าศักยภาพของมิันมิาก แลัะปริมิาณไมิ่น้อยจะถูกรีไซ่เคิลัโดยมิีคุณภาพแลัะการใช้้งานที่ลัดลัง (downcycling) พลัาสติกช้ีวภาพ 
แลัะพลัาสติกที่ย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพ ไมิ่เหมิาะที่จะเป็นทางเลัือกของพลัาสติกจากฟุอสซ่ิลั สิ�งที่สำาคัญ คือ การสามิารถนำาไป 
รีไซ่เคิลัได้แลัะการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ได้จริง 

 4.การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่4.การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่
ผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิของบรรจุภัณฑ์ข้�นอยู่กับ จำานวนการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ แลัะคุณภาพของการรีไซ่เคิลั ขวดแก้วที่
นำากลัับมิาใช้้ใหมิ่เป็นที่นิยมิมิากกว่าขวดแก้วใช้้ครั�งเดียว อย่างไรก็ตามิ บรรจุภัณฑ์ที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่อาจต้องใช้้
ทรัพยากรที่เข้มิข้นมิากข้�นในการผลัิต (ยุ่งยากกว่าแลัะมิากกว่า) ซ่ึ่งจะต้องนำากลัับมิาใช้้หลัายครั�ง จนกระทั่งให้ผลัการดำาเนินงาน
ด้านสิ�งแวดลั้อมิที่ดีข้�น มิากกว่าทางเลัือกที่ใช้้ครั�งเดียว (เช้่น ถุงผ้าฝ้้ายที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ได้ เทียบกับถุงโพลัิเอทีลัีน 
ใช้้ครั�งเดียว) ภาช้นะมิาตรฐานที่ไมิ่มิีแบรนด์ สำาหรับนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ ในระบบมิัดจำา เป็นทางเลัือกที่ดี เพ้่อให้แน่ใจว่าจะมิีการนำา 
กลัับมิาใช้้ใหมิ่หลัายครั�ง แลัะป้องกันการรีไซ่เคิลัที่ทำาให้ผลัิตภัณฑ์มิีคุณภาพตำ่าลังเร่่อยๆ เสียแต่เนิ�นๆ การเผาในเตาเผา 
หร่อการทิ�งขยะวัสดุบรรจุภัณฑ์ ดังนั�น จึงควรช้ั่งแลัะระบุทางเลัือกอย่างระมิัดระวัง แลัะตั�งคำาถามิว่า ภายใต้สถานการณ์ใด

ทางเลัือกที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ จะให้ประโยช้น์ต่อสิ�งแวดลั้อมิตามิที่คาดไว้

โดยสรุป มิาตรการทางนิติบัญญัติแลัะมิาตรฐาน ที่มิีเป้าหมิายในการลัดบรรจุภัณฑ์ จะมิีประสิทธิผลัมิากข้�น 
หากจะพิจารณาการใช้้งาน ห่วงโซ่่อุปทาน ทางเลัือกของวัสดุ แลัะศักยภาพของการนำาบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ กลัับมิาใช้้ใหมิ่

บทสรุปผู้บริหาร
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ภูมิิหลััง

ขยะบรรจุภัณฑ์ได้กลัายเป็นปัญหาสิ�งแวดลั้อมิที่ทวีความิรุนแรงทั่วโลัก ปัญหาเกิดจากขยะปริมิาณมิาก ความิเข้มิข้นสูงของการใช้้
ทรัพยากรในการผลัิต อัตราการรีไซ่เคิลัแลัะการกลัับคืนมิาที่ตำ่า แลัะความิรุนแรงของขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ ์

แต่แน่นอนบรรจุภัณฑ์ ไมิ่ได้ตั�งใจที่จะเป็น ‘ขยะ’ ประการแรก บรรจุภัณฑ์มิีประโยช้น์มิากแลัะถูกนำาไปใช้้งานที่สำาคัญๆ เช้่น สำาหรับ 
การขนส่งผลัิตภัณฑ์ การจัดเก็บ แลัะการเป็นข้อมิูลัให้ผู้บริโภค  โดยหลัักแลั้ว บรรจุภัณฑ์ทำาจากทรัพยากรที่มิีค่า แลัะไมิ่จำาเป็นที ่
จะต้องเป็นผลัิตภัณฑ์ที่หมิดอายุหลัังการใช้้ครั�งเดียว  

ดังนั�น ทำาอย่างไรเราจึงจะคงมิิติเช้ิงบวก (ประโยช้น์) ในขณะที่จะแก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ในเวลัาเดียวกัน ทำาอย่างไรจึงจะใช้้         
ประโยช้น์ให้มิากที่สุดแลัะใช้้วัสดุอย่างคุ้มิค่าที่สุด ในขณะเดียวกันก็ลัดฟุุตพริ�นท์สิ�งแวดลั้อมิของบรรจุภัณฑ์ ดังที่แสดงในภาพ 1

ภาพ 1:  การใช้้ประโยช้น์ให้มิากที่สุดแลัะการลัดฟุุตพริ�นท์สิ�งแวดลั้อมิให้น้อยที่สุด

ที่มิา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

หลัายประเทศได้เริ่มิดำาเนินยุทธศาสตร์ในการรับมิือกับปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ โดยกำาลัังออกกฎหมิายใหมิ่ๆ แลัะมิาตรฐานเพ้่อรอง
รับการเปลัี่ยนไปสู่การลัดขยะแลัะการจัดการขยะที่ถูกต้อง ในเอกสารนี� จะกลั่าวถึงการจัดประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เหมิาะสมิ โดยมิี  
วัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนพันธมิิตรระดับประเทศ ใน “ โครงการทำางานร่วมิกันเพ้่อการลัดพลัาสติกแบบใช้้ครั�งเดียวภายในเอเช้ีย
ตะวันออกเฉีียงใต้” (Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หร่อ CAP-SEA)  ในการ
กำาหนดขอบเขตแลัะจุดเริ่มิต้นของการแทรกแซ่ง โดยมิีเป้าหมิายที่จะป้องกันการเกิดขยะบรรจุภัณฑ์ แลัะเน้นบรรจุภัณฑ์พลัาสติก 
ทั�งนี� มิีหลัายมิุมิมิองที่ต้องตระหนัก เมิื่อต้องระบุจุดเริ่มิต้น เพ้่อนำาไปสู่การดำาเนินมิาตรการที่เกิดประโยช้น์มิากข้�นแลัะลัดขยะ 
บรรจุภัณฑ์ 

     • การใช้้งาน: อะไรคือความิต้องการที่แท้จริง หร่อข้อกำาหนด

     • ห่วงโซ่่อุปทาน: ใครเป็นผู้ใช้้ หร่อตามิปกติ ทรัพยากรจะเปลัี่ยนเป็นขยะที่ใดบ้าง หร่อตามิปกติ     
       มิีการบำาบัดขยะดังกลั่าวอย่างไร 

     • วัสดุ: ทำาจากอะไร

     • ความิเป็นไปได้ในการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่: บรรจุภัณฑ์ใช้้ครั�งเดียว เทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่
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ความิปลัอดภัย สุขอนามิัย ข้อมิูลัผู้บริโภค

1. การใช้้งาน

การใช้้งานเป็นสาเหตุที่ทำาให้บรรจุภัณฑ์มิีความิจำาเป็น สำาหรับการใช้้งานหลัักๆ มิีดังนี�:

 1. การตลัาด แลัะการให้ข้อมิูลั (บรรจุภัณฑ์สำาหรับผู้บริโภค หร่อที่เรียกว่า บรรจุภัณฑ์ปฐมิภูมิิ)

 2. การขนส่ง การจัดเก็บ แลัะการปกป้องรักษาที่สะอาดสุขอนามิัย (บรรจุภัณฑ์ปฐมิภูมิิ เช้่น อาหารแลัะเคร่่องดื่มิ)

 3. การส่งมิอบที่ปลัอดภัย ในระหว่างการขนส่ง สำาหรับ

ก) ปริมิาณน้อย (บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิิบรรจุ 
ผลัิตภัณฑ์เดี่ยวๆ หลัายผลัิตภัณฑ์              
บรรจุภัณฑ์ด้านนอกเพ้่อให้จับได้สะดวกข้�น) 

ข) ปริมิาณมิาก (เช้่น 
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมิ หร่อที่เรียกว่า 
บรรจุภัณฑ์ตติยภูมิิ) หร่อ 

ภาพ 2: การใช้้งานของบรรจุภัณฑ์

ที่มิา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

สำาหรับผู้ผลัิตแลัะผู้จัดหาวัตถุดิบ โดยปกติบรรจุภัณฑ์จำาเป็น
ต้องมิีนำ�าหนักเบา ไมิ่แพง แลัะคงหร่อเพิ่มิคุณค่าของผลัิตภัณฑ์ 
ที่บรรจุอยู่ ทั�งนี�ผู้บริโภคช้อบความิสะดวกในการระบุ หิ�ว แลัะเก็บ
ผลัิตภัณฑ์ที่ซ่ื�อมิาจนกว่าจะใช้้หมิดหร่อบริโภค  

ความิพยายามิในการป้องกันการเกิดขยะบรรจุภัณฑ์เฉีพาะ 
ประเภท ควรมิาพร้อมิความิมิุ่งมิั่นที่จะหาทางเลัือกที่มิีการใช้้งาน
ที่เหมิือนหร่อคลั้ายกัน แลัะมิีผลักระทบต่อสิ�งแวดลั้อมิที่น้อยลัง
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ผู้ผลัิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้บริโภค

• ไมิ่แพง

•  คงหร่อเพิ่มิคุณค่าของผลัิตภัณฑ์

• นำ�าหนักเบา • สวยงามิ 

• ให้ข้อมิูลั

• อำานวยความิสะดวกในการขนส่ง

• อำานวยความิสะดวกในการจัดเก็บ

ภาพ 3: มิุมิมิองของผู้ผลัิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ แลัะผู้บริโภค ต่อบรรจุภัณฑ์

 ที่มิา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

ยกตัวอย่าง: ขวดพลัาสติกเป็นภาช้นะใส่เคร่่องดื่มิที่เป็นที่นิยมิ เนื่องจากมิีนำ�าหนักเบา มิีสุขอนามิัย โดยทั่วไปสามิารถมิองเห็นข้าง 
ในไมิ่แตก แลัะบ่อยครั�งจะทิ�งลังในถังขยะ อย่างไรก็ตามิ ขวดนำ�าดื่มิพลัาสติกจำานวนมิาก ไมิ่ถูกนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ หร่อนำาไปรีไซ่เคิลั 
แลัะจบลังด้วยการเป็นตัวก่อให้เกิดขยะในสิ�งแวดลั้อมิ ในขยะฝ้ังกลับ หร่อถูกเผาเพ้่อนำากลัับคืนมิาเป็นพลัังงาน ขวดแก้วที่สามิารถ
นำากลัับมิาใช้้ได้ใหมิ่หร่อขวดพลัาสติกผนังหนา ใช้้งานต่างๆ ได้เหมิือนกัน แลัะอาจเป็นทางเลัือกที่เป็นมิิตรต่อสิ�งแวดลั้อมิมิากกว่า 
หากนำากลัับมิาใช้้ได้ใหมิ่หลัายครั�งเท่านั�น แลัะหากระยะทางในการขนส่ง (โลัจิสติกส์ย้อนกลัับ) มิีระยะทางสั�น อีกทางเลัือกหนึ่ง คือ 
ระบบมิัดจำาสำาหรับขวดพลัาสติกที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ได้ใหมิ่ แลัะการรีไซ่เคิลัระบบปิดสำาหรับการรีไซ่เคิลัจากขวดเป็นขวด 
ซ่ึ่งสามิารถลัดขยะขวดพลัาสติก โดยยังคงความิสบายของผู้บริโภค
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ห่วงโซ่่อุปทาน

ขยะ

ผู้บริโภค

2. ห่วงโซ่่อุปทาน

ในส่วนของการใช้้งาน ขยะพลัาสติกจะเกิดข้�นในจุดต่างๆ ของห่วงโซ่่การผลัิต รวมิทั�งก่อน ระหว่าง แลัะหลัังการบริโภค 
ดังแสดงในภาพ 4 

เราอาจแยกระหว่างบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมิแลัะบรรจุภัณฑ์ครัวเร่อน เนื่องจากสายธารขยะแตกต่างกันโดยพ้�นฐาน กลั่าวคือ  
ขยะอุตสาหกรรมิบ่อยครั�งก่อให้เกิดขยะปริมิาณมิาก ประเภทเหมิือนกัน แลัะไมิ่ปนเป้�อน เช้่น ฟุอยลั์พลัาสติก เพลัเลัทไมิ้ แลัะ 
กลั่องกระดาษ ซ่ึ่งการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ การคัดแยก การจัดเก็บ แลัะการรีไซ่เคิลั จะง่ายกว่าเสมิอ เมิื่อเป็นวัสดุประเภทที่เหมิือนกัน  

ในทางตรงกันข้ามิ บรรจุภัณฑ์ครัวเร่อน มิีความิซ่ับซ่้อน ประเภทคลัะกัน แลัะบ่อยครั�ง ได้รับการออกแบบให้ใช้้ครั�งเดียว               
วัสดุพลัาสติกที่หลัากหลัายบ่อยครั�ง จะจบลัง โดยการผสมิกับขยะอาหาร กระดาษแลัะโลัหะ เนื่องจากขยะที่ปนกัน ทำาให้ยากที่จะ 
คัดแยกเป็นอย่างมิาก ดังนั�น การคัดแยกขยะแห้งจากขยะอินทรีย์เปียกแลัะขยะสุขอนามิัยจากแหลั่ง จึงเป็นหัวใจของการนำา          
ทรัพยากรกลัับคืนมิาอย่างมิีประสิทธิภาพ  

จากปริมิาณการเติบโตของพาณิช้ย์อิเลั็กทรอนิกส์ สายธารของขยะใหมิ่ได้เข้าถึงครัวเร่อน เช้่น กลั่องกระดาษขนาดใหญ่ 
มิ้วนพลัาสติกที่ใช้้ห่อ แลัะวัสดุบรรจุ วัสดุเหลั่านี�เหมิือนกับขยะบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมิ จึงเป็นโอกาสที่จะรวมิสายธารขยะทั�งสอง
นี�เพ้่อให้บรรลัุอัตราการรีไซ่เคิลัที่สูงข้�น เช้่น ขยะบรรจุภัณฑ์จากพาณิช้ย์อิเลั็กทรอนิกส์ สามิารถเก็บได้ ด้วยรถบรรทุกคันเดียว 
กันหร่อคันที่สองของผู้ให้บริการที่มิีอยู ่

ภาพ 4: ขยะบรรจุภัณฑ์ในห่วงโซ่่อุปทานจนถึงการใช้้

ที่มิา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0

อีกความิท้าทายหนึ่ง (แลัะโอกาส) คือ บรรจุภัณฑ์สำาหรับบริการ ‘การซ่ื�อกลัับบ้าน’ที่กำาลัังเติบโต เช้่น ถุงใส่เบเกอรี ถาดอาหารว่า
งที่ใช้้ครั�งเดียวในร้านอาหารจานด่วน ถุงช้้อปปิ�ง หร่อถ้วยกาแฟุ เช้่น ในมิาเลัเซ่ีย มิี ‘bunkrus’ หร่อวัฒนธรรมิขอลั ‘ta-pau’ 
คือการซ่ื�ออาหารกลัับบ้าน ซ่ึ่งก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์เป็นจำานวนมิาก (WWF-Malaysia 2020) ในเยอรมินี 
บรรจุภัณฑ์อาหารแลัะเคร่่องดื่มิ ‘ที่ซ่ื�อกลัับบ้าน’ ก่อให้เกิดขยะ 350,000 ตันต่อปี โปรดดูสัดส่วนรายประเภทของขยะจาก 
‘บรรจุภัณฑ์ที่ซ่ื�อกลัับบ้าน’ ในภาพ 5
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ภาพ 5: สัดส่วนรายประเภทของขยะจาก ‘บรรจุภัณฑ์ที่ซ่ื�อกลัับบ้าน’ ในเยอรมินี ในปี 2560

ที่มิา: แปลัจาก NABU (2561)

บรรจุภัณฑ์ ‘ของสินค้าที่ซ่ื�อกลัับบ้าน’ เกิดเป็นขยะได้ในหลัายจุด เช้่น ทิ�งลังในขยะสาธารณะ ในครัวเร่อน หร่อที่เลัวร้ายที่สุด 
จบลังกลัายเป็นขยะในสิ�งแวดลั้อมิ  ทางเลัือกของบรรจุภัณฑ์ ‘ของสินค้าที่ซ่ื�อกลัับบ้าน’ ที่ใช้้ระบบมิัดจำา ก็เป็นทางแก้ปัญหาในการ
นำาบรรจุภัณฑ์กลัับมิาใช้้ต่อไป เพ้่อความิสะดวกสบายของผู้บริโภค 

ความิสะดวกสบายแลัะมิุมิมิองของผู้บริโภคเป็นสิ�งขับเคลัื่อนที่สำาคัญของการเลัือกสินค้าผู้บริโภค ความิหลัากหลัายของวัสดุเป็น 
ส่วนหนึ่งของการตลัาด แต่วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันหลัายประเภทมิีการใช้้งานเหมิือนกัน ดังนั�น เราจึงอาจตั�งคำาถามิว่า ความิ
หลัากหลัายแลัะความิซ่ับซ่้อนของวัสดุมิีความิจำาเป็นหร่อไมิ่ (เป็นการใช้้งานจริงๆ หร่อความิต้องการ) ผลัิตภัณฑ์หลัายประเภท 
อาจใช้้วัสดุเพียงไมิ่กี่ช้นิดที่มิีรูปทรงแลัะขนาดต่างกัน การออกแบบที่เป็นมิิตรต่อสิ�งแวดลั้อมิ (การออกแบบเพ้่อการรีไซ่เคิลั)จะช้่วย
หลัีกเลัี่ยงการเกิดขยะโดยไมิ่จำาเป็น ‘การทำาให้เร่่องง่าย’ สำาหรับประเภทของวัสดุที่สามิารถนำาไปรีไซ่เคิลัได้ เป็นหลัักการพ้�นฐาน 
ของการบริหารจัดการทรัพยากรให้ดีข้�น

เมิื่อเกิดขยะแลั้ว การแยกขยะเป็นหัวใจของการนำาทรัพยากรกลัับคืนมิา ความิเป็นไปได้อย่างหนึ่ง คือ การกระตุ้นให้มิีการจัดการ 
ทรัพยากรบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ�งข้�น  กลั่าวคือ เป้าหมิายการรีไซ่เคิลั (วัสดุ) สำาหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ทั�งนี� เป้าหมิายการ       
รีไซ่เคิลัจะพิจารณาจากสัดส่วนของปริมิาณวัสดุทั�งหมิดในตลัาดที่จะนำาไปรีไซ่เคิลั อีกทางเลัือกหนึ่ง คือ การกำาหนดสัดส่วนของ 
วัตถุดิบที่ผ่านการรีไซ่เคิลัแลั้ว สำาหรับสินค้า บรรจุภัณฑ์ แลัะส่วนประกอบของผลัิตภัณฑ์เฉีพาะ หร่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า          
เป้าหมิายการใช้้วัสดุที่นำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ได้อีก

สำาหรับข้อมิูลัเกี่ยวกับ การออกแบบเพ้่อการรีไซ่เคิลัแลัะการใช้้วัสดุที่นำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ได้อีก สามิารถศึกษาได้ในเอกสารการศึกษา
เบื�องต้นสองฉีบับที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบัน Oeko

ประเด็นของการซ่ื�อกลัับบ้าน: ควรพิจารณาว่า ขยะประเภทใดโดยเฉีพาะเกิดข้�นในข่วงใดของห่วงโซ่่อุปทาน แลัะจะสามิารถ           
หลัีกเลัี่ยงการเกิดขยะดังกลั่าวได้อย่างไร อะไรคือความิท้าทายแลัะจุดเริ่มิต้นอย่างเป็นรูปธรรมิในการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่แลัะการ      
กลัับคืนที่ดีข้�นของวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
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3. วัสดุ

เมิื่อกลั่าวถึงประเภทของวัสดุ เราก็มิาถึงความิท้าทายหลัักอีกประการหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ กลั่าวคือ การตัดสินใจเลัือกบรรจุภัณฑ์
ที่มิีความิยั่งยืน ต้องตระหนักเร่่องคุณสมิบัติต่างๆ ของวัสดุ แลัะความิสำาคัญที่มิีต่อสิ�งแวดลั้อมิ ประเภทของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ที่นิยมิมิากที่สุด ได้แก่ แก้ว โลัหะ พลัาสติก กระดาษแข็ง แลัะกระดาษ รวมิทั�งวัสดุที่หมิุนเวียนอื่นๆ เช้่น ฝ้้ายหร่อไผ่

วัสดุแต่ลัะประเภทมิีจุดแข็งแลัะจุดอ่อน ดังในตาราง 1 

ตัวอย่าง: ร้านเบเกอรีอาจขายผลัิตภัณฑ์ในถุงกระดาษ (นำ�าหนักเบา แลัะมิีรูปลัักษณ์ที่เป็นมิิตรต่อสิ�งแวดลั้อมิ) รวมิทั�งฟุอยลั์   
พลัาสติกที่สามิารถมิองเห็นข้างในได้ (สำาหรับลัูกค้าแลัะพนักงานเก็บเงินในร้านที่จะเห็นแลัะทราบถึงสิ�งที่บรรจุภายใน) 
ตามิที่ได้กลั่าวมิาแลั้ว วัสดุคอมิโพสิต (ที่รวมิกันแน่น)  ยากที่จะนำาไปรีไซ่เคิลั แต่ก็อาจมิีความิจำาเป็น เพ้่อใช้้งานหร่อความิต้องการ 
เฉีพาะ การรีไซ่เคิลัที่มิีประสิทธิภาพจะข้�นอยู่กับวัสดุที่สะอาดแลัะที่เป็นประเภทเดียว หร่อการเลัือกวัสดุผสมิที่ง่ายต่อการนำาไป 
รีไซ่เคิลั เพ้่อรักษาการใช้้งานเดิมิของวัสดุ แลัะหลัีกเลัี่ยงการสูญเสียคุณภาพแลัะการใช้้งาน (downcycling) 

พลัาสติก เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้้หลัากหลัายมิากที่สุด ในส่วนของประเภทแลัะองค์ประกอบ ภาคผนวก 1 แสดงภาพรวมิของ 
พลัาสติกพ้�นฐานช้นิดต่างๆ สัญลัักษณ์ การใช้้ แลัะผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิ หากสังเกตเมิื่อดูบรรจุภัณฑ์พลัาสติก 
จะเห็นสัญลัักษณ์ที่เป็นตัวเลัข (1-7) เช้่น ใต้ขวดนำ�า หร่อพิมิพ์บนมิ้วนพลัาสติก ตัวเลัขหมิายถึงสิ�งที่เรียกว่าระบบการจำาแนกเมิ็ด 
พลัาสติก (Resin Identification Code หร่อ RIC) ซ่ึ่งช้่วยแยกแยะโพลัิเมิอร์พลัาสติกประเภทหลัักๆ ในปัจจุบัน ทั่วโลัก ผลัิตภัณฑ์
พลัาสติกหลัายช้นิดใช้้รหัสโพลัิเมิอร์นี� เพ้่ออำานวยความิสะดวกในการรีไซ่เคิลัพลัาสติกหลัังการบริโภค ในขณะที่ความิแพร่หลัาย
อาจแตกต่างกันไปในแต่ลัะประเทศแลัะภูมิิภาค ภาคผนวก 2 จะสรุปสัดส่วนของพลัาสติก (โพลัิเมิอร์) ประเภทต่างๆ ในเยอรมินี 
(2060)  

ภาพ 6: จุดแข็งแลัะจุดอ่อนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ 

ที่มิา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0
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หากกลั่าวถึงความิยั่งยืนแลัะการเลัือกวัสดุ บริษัทหลัายแห่งในปัจจุบันโฆษณาว่า พลัาสติกช้ีวภาพหร่อพลัาสติกที่ย่อยสลัายได้ 
ทางช้ีวภาพ เป็นทางเลัือกที่เป็นมิิตรต่อสิ�งแวดลั้อมิ แทนพลัาสติกจากฟุอสซ่ิลั ซ่ึ่งข้ออ้างนี�ไมิ่มิีหลัักฐานมิารองรับ ผลักระทบต่อ  
สิ�งแวดลั้อมิจะไมิ่ดีข้�นอย่างมิีนัยสำาคัญ หากวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบช้ีวภาพแทนที่จะเป็นวัตถุดิบจากฟุอสซ่ิลั เพราะในขณะที่พลัาสติก
จากฟุอสซ่ิลัดั�งเดิมิปลั่อย CO2  ที่มิีผลักระทบต่อช้ั�นบรรยากาศมิากกว่า พลัาสติกช้ีวภาพจะก่อให้เกิดการปรับกรด 
ปรากฏการณ์ นำ�าเปลัี่ยนสี แลัะการแย่งที่ดินที่มิีมิูลัค่าแลัะทรัพยากรอาหาร (เช้่น ข้าวโพดหร่ออ้อย) ส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย 
สลัายได้ทางช้ีวภาพไมิ่ย่อยสลัายเร็วพอในการทำาปุ�ยหมิักในบ้าน หร่อในสภาพสิ�งแวดลั้อมิ ทั�งนี� ข้�นอยู่กับสภาพต่างๆ การย่อย 
สลัายอย่างสมิบูรณ์อาจใช้้เวลัาหลัายปี หร่อแมิ้แต่หลัายทศวรรษ ในขั�นตอนการรีไซ่เคิลั โพลัิเมิอร์ที่ย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพเข้า 
กันไมิ่ได้กับโพลัิเมิอร์ช้นิดอื่นอีกหลัายประเภท แลัะอาจมิีผลัเสียอย่างมิีนัยสำาคัญต่อความิพยายามิในการรีไซ่เคิลัพลัาสติกจาก 
ฟุอสซ่ิลั อีกทั�งถุงที่ย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพก็ไมิ่มิีประโยช้น์หากจะใช้้ในการเก็บขยะอินทรีย์เพ้่อกระตุ้นการคัดแยกขยะเปียกที ่ 
แหลั่งเกิดขยะ 

สำาหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ สิ�งที่ต้องพิจารณาคือศักยภาพการนำากลัับมิาใช้่ใหมิ่ 
ซ่ึ่งเป็นผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิที่เป็นตัวช้ี�ขาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ   
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4. การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่

ผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิของบรรจุภัณฑ์ประเภทใดๆ ไมิ่เพียงแต่ข้�นอยู่กับการเลัือกวัสดุ แต่ยังข้�นอยู่กับจำานวนครั�งของ 
การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่แลัะคุณภาพของการรีไซ่เคิลั  

จำานวนครั�งของการรีไซ่เคิลัอาจเพิ่มิโดยสิ�งที่เรียกว่า ระบบเงินมิัดจำา โดยการเพิ่มิเงินเลั็กน้อย (เงินมิัดจำา) ลังในราคาขายของ 
ผลัิตภัณฑ์ เช้่น กระป�องเคร่่องดื่มิ ขวดแก้วหร่อขวดพลัาสติก ซ่ึ่งจะคืนให้ลัูกค้าเมิื่อนำาภาช้นะเคร่่องดื่มิมิาคืน เพ้่อนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่
หร่อการรีไซ่เคิลั  

การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่: การใช้้สินค้าอีก ไมิ่ว่าจะเพ้่อวัตถุประสงค์เดิมิ (การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่แบบดั�งเดิมิ) หร่อเพ้่อใช้้งานอย่างอื่น 
(การนำาไปใช้้ในวัตถุประสงค์อื่น)

การรีไซ่เคิลั: แปรรูปวัสดุ (เช้่น พลัาสติก แก้วแตก กระดาษที่ใช้้แลั้ว) เพ้่อนำาวัสดุกลัับคืนมิาซ่ึ่งจะดีที่สุดหากเป็นวัสดุที่เหมิือนกัน 
หร่อมิีวัตถุประสงค์เดียวกัน การศึกษาเบื�องต้นเกี่ยวกับการใช้้วัสดุที่นำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ได้อีก โดยสถาบัน Oeko ครอบคลัุมิภาพ 
รวมิของลัักษณะต่างๆ ของระบบการรีไซ่เคิลั (เช้่น ระบบปิด ระบบเปิด การเพิ่มิคุณค่าให้กับ ผลัิตภัณฑ์รีไซ่เคิลั หร่อการ upcy-
cling หร่อการรีไซ่เคิลัที่แปลังสภาพวัสดุที่มิีคุณภาพไปเป็นสินค้าใหมิ่ที่มิีคุณภาพเลัวกว่าเดิมิ หร่อการ downcycling เป็นต้น) 

ตัวอย่าง – ภาช้นะใส่เคร่่องดื่มิ: ขวดแก้วที่นำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ ภายใต้ระบบมิัดจำา มิีฟุุตพริ�นท์สิ�งแวดลั้อมิที่ตำ่ากว่าอย่างมิีนัยสำาคัญ 
(150 กก. คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า/ลัูกบาศก์เมิตร) เมิื่อเทียบกับขวดแก้วที่ผ่านการรีไซ่เคิลัหลัังการใช้้ครั�งเดียว (350 กก. 
คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า/ลัูกบาศก์เมิตร) (DUH 2020) ซ่ึ่งเหมิือนกับนำ�าแร่ในขวด PET ภายใต้ระบบมิัดจำา (69 กก. คาร์บอน 
ไดออกไซ่ด์เทียบเท่า/ลัูกบาศก์เมิตร) เมิื่อเทียบกับขวดนำ�าที่เป็นแก้วภายใต้ระบบมิัดจำา (84 กก. คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า/
ลัูกบาศก์เมิตร) แลัะขวด PET ใช้้ครั�งเดียว (139 กก. คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า/ลัูกบาศก์เมิตร) จากผลัการดำาเนินงานด้าน   
สิ�ง แวดลั้อมิที่ดีข้�นของภาช้นะบรรจุเคร่่องดื่มิ ภายใต้ระบบมิัดจำา รัฐบาลัเยอรมิันจึงตัดสินใจที่จะรวมิภาช้นะบรรจุเคร่่องดื่มิใช้้ครั�ง 
เดียว ให้เข้ามิาอยู่ภายใต้ระบบมิัดจำาระดับช้าติ ตั�งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป (BMU 2021) 

ตัวอย่าง – ถุงช้อปปิ�ง: ถุงที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ จากฝ้้าย ป่าน หร่อผ้าใบ ถูกมิองว่าเป็นทางเลัือกที่เป็นมิิตรต่อสิ�งแวดลั้อมิ 
เมิื่อเทียบกับถุงโพลัิเอทิลัีนใช้้ครั�งเดียว อย่างไรก็ตามิ จากการผลัิตที่ซ่ับซ่้อนกว่าแลัะความิหนาของวัสดุ ถุงฝ้้ายที่สามิารถนำากลัับ 
มิาใช้้ใหมิ่ จะต้องใช้้ 25-32 ครั�ง เพ้่อให้เกิดผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิที่ดียิ�งข้�นกว่าถุงโพลัิเอทิลัีน ในทางตรงกันข้ามิ       
ถุงช้้อปปิ�งที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ ก็ทำาจากพลัาสติกมิากข้�นเร่่อยๆ เช้่น โพลัิโพรพิลัีน โพลัิเอสเตอร์ หร่อ โพลัิเอทิลัีน 
เทเรฟุทาเลัต (PET) ถุงที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ได้ใหมิ่ ที่ทำาจากพลัาสติก มิีจุดแข็งที่ช้ัดเจนเหนือเส้นใยธรรมิช้าติ ในการจัดหา 
วัตถุดิบแลัะในการผลัิต (DUH 2021)

ตามิที่สามิารถเห็นได้ ไมิ่มิีคำาตอบที่ตรงไปตรงมิา แลัะต้องพิจารณาหลัายเร่่อง เมิื่อจะออกแบบทางเลัือกทางนโยบาย เพ้่อลัดผลั 
กระทบด้านสิ�งแวดลั้อมิจากบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตามิ ค่อนข้างแน่ช้ัดว่า พลัาสติกทางเลัือกที่สามิารถนำาไปใช้้ใหมิ่นั�น ให้ผลัการ 
ดำา เนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิที่ดีกว่าพลัาสติกใช้้ครั�งเดียว หากสามิารถนำากลัับมิาใช้้ได้ใหมิ่หลัายครั�ง เช้่น ถุงช้้อปปิ�งที่สามิารถนำา 
กลัับมิาใช้้ใหมิ่ทำาจากโพลัิโพรพิลัีน เป็นมิิตรต่อสิ�งแวดลั้อมิมิากกว่าถุงใช้้ครั�งเดียวทำาจากโพลัิเอทิลัีนหลัังจากใช้้เพียงสามิครั�ง 
(DUH 2021) นอกจากนี� ภาช้นะที่สามิารถนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ ที่ได้มิาตรฐานแลัะมิีการรวมิกันมิากข้�น ก็จะเป็นการง่ายยิ�งข้�นที่จะเก็บ
แลัะจัดให้มิีการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่อย่างมิีประสิทธิผลั 

ตัวอย่าง – ภาช้นะรวมิเปรียบเทียบกับภาช้นะเดี่ยว: หากบริษัททำาเคร่่องหมิายแบรนด์ของตนในขวดแก้ว ซ่ึ่งทำาให้ต้องใช้้ระบบการ 
เก็บแบบแยก ขวดจะถูกคืนมิาแบบเดี่ยวซ่ึ่งแสดงถึงเส้นทางการขนส่งที่ยาวจากผู้บริโภคไปยังหนึ่งในโรงงานไมิ่กี่แห่งที่จะทำาให ้    
ภาช้นะพร้อมิสำาหรับการนำากลัับไปใช้้ใหมิ่  ในทางตรงกันข้ามิ หากผู้ผลัิตเคร่่องดื่มิหลัายรายตกลังที่จะผลัิตขวดที่ได้มิาตรฐาน 
เพียงไมิ่กี่ประเภท ที่เก็บ บำาบัด แลัะนำากลัับไปสู่การจำาหน่ายได้ร่วมิกัน ก็จะเป็นการประหยัดทางเศรษฐกิจแลัะทางด้านสิ�งแวดลั้อมิ 
เป็นอย่างมิาก  ซ่ึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่ง การบำาบัด แลัะการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ร่วมิกัน



// 13

CONSIDERATIONS FOR PACKAGING CLASSIFICATIONข้อพิจารณาในการกำาหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์

ภาช้นะที่ได้มิาตรฐานแต่ไมิ่มิีแบรนด์สำาหรับการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ ภายใต้ระบบมิัดจำา จึงเป็นทางเลัือกที่ดี เพ้่อป้องกันการ down-
cycling ก่อนเวลัาอันสมิควรของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

เนื่องจากการจัดการขยะมิีราคาค่อนข้างสูง ดังนั�น จึงควรศึกษาการใช้้แลัะการนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ของทรัพยากรอย่างมิีประสิทธิ
ภาพ ตั�งแต่ต้น กลั่าวคือ ตั�งแต่ขั�นตอนการออกแบบของผลัิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์) ตามิที่ได้อธิบายในการศึกษาเบื�องต้น เร่่อง 
การออกแบบเพ้่อการรีไซ่เคิลั นอกจากทางเลัือกของการออกแบบเช้ิงนิเวศน์แลั้ว สิ�งสำาคัญคือ การกำาหนดสิทธิประโยช้น์ทางการ 
เงินแลัะค่าธรรมิเนียมิ ภายใต้ระบบการขยายความิรับผิดช้อบของผู้ผลัิตซ่ึ่งสิทธิประโยช้น์จะต้องสูงพอที่จะกระตุ้นให้ลัดการเกิด 
ขยะแลัะการรีไซ่เคิลัที่ดีข้�น 

ในรายงานนี� เราได้ให้มิุมิมิองที่แตกต่างกันของการใช้้งานของบรรจุภัณฑ์ ห่วงโซ่่อุปทาน วัสดุ แลัะทางเลัือกของการนำากลัับมิาใช้้ 
ใหมิ่ มิีจุดเริ่มิต้นหลัายประการสำาหรับผู้จัดทำานโยบาย ผู้ผลัิต แลัะผู้บริโภค ต่อการกำาหนดเศรษฐกิจบรรจุภัณฑ์ที่มิีความิยั่งยืน 
มิากข้�น แลั้วท่านมิีบทบาทอย่างไร

เพ้่อเป็นการแนะนำาการดำาเนินการของท่าน เราได้สรุปคำาถามินำาดังต่อไปนี� 
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คำาถามินำา

ในบทสรุปของรายงานฉีบับนี� ต่อไปนี�จะเป็นบางคำาถามินำาที่ท่านอาจถามิในการกำาหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายแลัะมิาตรการที่มิี 
ประสิทธิภาพ เช้่น มิาตรการ EPR (ความิรับผิดช้อบที่เพิ่มิข้�นของผู้ผลัิต) กรอบการออกแบบเช้ิงนิเวศน์ หร่อเป้าหมิายการรีไซ่เคิลั 
ดังนี�:

 • อะไรคือการใช้้งานของประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ท่านต้องการกำากับ 

 • อะไรคือทางเลัือกที่เป็นมิิตรต่อสิ�งแวดลั้อมิมิากกว่า ที่ใช้้งานได้เหมิือนกัน

 • ณ ส่วนใดของวงจรช้ีวิตบรรจุภัณฑ์ที่ทรัพยากรกลัายเป็นขยะในปัจจุบัน

 • ต้องการทราบประเด็นส่วนไหนของห่วงโซ่่อุปทาน

 • วิธีรวมิวัสดุเดียวกันหร่อเหมิือนกันในปริมิาณมิาก เพ้่อการเก็บแลัะการแปรรูปที่ดียิ�งข้�น

 • วัสดุประเภทใดที่ท่านต้องการกำากับ 

 • วิธีหลัีกเลัี่ยงตัวเลัือกที่ไมิ่ดี เช้่น การแทนที่บรรจุภัณฑ์ใช้้ครั�งเดียวด้วยบรรจุภัณฑ์ใช้้ครั�งเดียวอีกช้นิดหนึ่ง ซ่ึ่งเป็นการ  
    แก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาอีก

 • จะเปรียบเทียบทางเลัือกบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ภายใต้การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่ที่แตกต่างกันอย่างไร เช้่น ภายใต้   
   สถานการณ์การนำากลัับมิาใช้้ใหมิ่อะไร จึงจะเกิดประโยช้น์ทางด้านสิ�งแวดลั้อมิ

 • ทำาอย่างไรจึงจะหลัีกเลัี่ยงไมิ่ให้เกิดขยะ 

 • ทำาอย่างไรจึงจะแปลังสิ�งสำาคัญข้างต้นให้เป็นเคร่่องมิือทางนโยบายที่ประสิทธิภาพ

ภาคผนวก I พลัาสติกโพลัิเมิอร์ประเภทหลััก

   1 Plastics Europe 2015 แลัะ Plastics Europe 2018

    2 WWF-Malaysia 2020

ตาราง 1 พลัาสติกโพลัิเมิอร์ (เมิ็ดพลัาสติก) ประเภทหลััก การประยุกต์ใช้้ในบรรจุภัณฑ์ (การใช้้) ลัักษณะ ส่วนแบ่งตลัาดโลัก          
 แลัะผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิ

ประเภท การใช้้ (ตัวอย่าง) ลัักษณะ

วิธีสังเกต
ส่วนแบ่ง

ตลัาดโลัก (%)
ผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิ

PET / PETE
Polyethylene 
terephthalate
(โพลัิเอทิลัีน 
เทเรฟุทาเลัต)

ขวดนำ�าแลัะนำ�าอัดลัมิ ภาช้นะใส่ผักสลััดเป็น รูปโดมิ 
ถาดใส่บิสกิต ภาช้นะใส่นำ�าสลััดแลัะเนยถั่ว

ใส แข็งแรง แลัะมิีนำ�าหนักเบา 
วิธีสังเกต:
จมิในนำ�าแลัะในนำ�าเกลัือเป็น 
พลัาสติกประเภทอ่อน 

8.5% 
ของส่วนแบ่งตลัาดโลัก 1

อัตราการเก็บเพ้่อนำาไปรีไซ่เคิลัที่สูงที่สุดในหมิู่ 
พลัาสติก (ทั่วโลัก ~55%2) 
สายธารการรีไซ่เคิลัต่างๆ:
ขวด PET เป็นขวด PET (ทางเลัือกที่เป็นที่นิยมิ 
มิากที่สุด)
PET เป็นเส้นใย (ผ้าสำาลัี พรมิ ที่คลัุมิเฟุอร์นิเจอร์) 2
PET เป็น PET อื่นๆ
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ประเภท การใช้้ (ตัวอย่าง) ลัักษณะ

วิธีสังเกต
ส่วนแบ่ง

ตลัาดโลัก (%)
ผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิ

HDPE/ PE-HD
High-density 
polyethylene
(โพลัิเอทิลัีนที่มิีค่าความิ
หนาแน่นสูง)

ขวดนมิ ถุงใส่ในช้่องแช้่แข็ง หลัอดดูด  
ถุงช้้อปปิ�งที่ย่น ภาช้นะใส่ไอศกรีมิ 
ขวดนำ�าผลัไมิ้แช้มิพู
ขวดใส่สารเคมิีแลัะ
ผงซ่ักฟุอก

แข็งแลัะทนทาน

วิธีสังเกต:ลัอยในนำ�าแลัะในนำ�าเกลัือ 
บรรจุภัณฑ์ทำาจาก HDPE จะให้ 
ความิรู้สึกที่ค่อนข้างแข็งแลัะย่น 
เสียงของถุงทำาจาก HDPE 
เมิื่อท่านขยำาในมิือ 
จะฟุังดูกรอบแลัะย่น ขอให้คิดถึง
เสียงใบไมิ้แห้งที่ถูกขยำาเข้าด้วยกัน

18 % ของส่วนแบ่งตลัาดโลัก 1 ถูกนำาไปรีไซ่เคิลัอย่างแพร่หลัาย 
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการ downcycle (ผลัิตภัณฑ์ที่มิี
คุณภาพตำ่ากว่าผลัิตภัณฑ์ดั�งเดิมิ)
บ่อยครั�งจะมิีนำ�าหนักมิากต่อช้ิ�นแลัะปนเป้�อนน้อย 
กว่าวัสดุอื่นๆ หากผสมิกับแคลัเซ่ียมิคาร์บอเนต 
เพ้่อความิหนาแน่นที่มิากข้�น เป็นการยากสำาหรับ 
ผู้แปรรูปที่จะแยก HDPE ออกจากวัสดุอื่นๆ เช้่น 
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) 
HDP ที่ผ่านการรีไซ่เคิลัแลั้ว จะใช้้สำาหรับท่อหร่อ 
เพลัเลัทช้นิดพิเศษ

PVC
Polyvinylchloride
(โพลัิไวนิลัคลัอไรด์)

ภาช้นะใส่เคร่่องสำาอาง 
ฟุิลั์มิใสที่ใช้้ในเช้ิงพาณิช้ย์

อาจแข็งหร่ออ่อน 
ข้�นอยู่กับสารพลัาสติไซ่เซ่อร์ที่ใช้้

มิีสัดส่วนเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์
ปริมิาณน้อย  (5% ทั่วโลัก  
แลัะ 10% ในยุโรป 1)

บ่อยครั�งไมิ่สามิารถนำาไปรีไซ่เคิลัจากคุณสมิบัติ 
ทางเคมิี จะปลั่อยสาร dioxins แลัะ furans 
เมิื่อถูกเผาในที่โลั่ง อาจปนเป้�อนกระบวนการ
รีไซ่เคิลัพลัาสติกอื่นๆ เช้่น แมิ้แต่ความิเข้มิข้นเพียง 
0.005% โดยนำ�าหนัก PVC อาจทำาให้เกิดกรด 
ที่จะสลัาย PET2    โฟุมิทำาจากโพลัิเอทิลัีน หร่อ 
LDPE สามิารถใช้้แทนวัสดุรองใต้ฝ้าทำาจาก PVC 
แลัะสำาหรับฉีลัาก PE แลัะ PP มิีผลัิตภัณฑ์ทดแทน  

LDPE
Low-density 
polyethylene
(โพลัิเอทิลัีนที่มิีความิ 
หนาแน่นตำ่า)

ขวดที่ใช้้บีบ ฟุิลั์มิใส ฟุิลั์มิหด ถุงขยะ
นำ�าหนักเบา ราคาถูก ใช้้งานได้หลัาก 
หลัาย ใช้้ไมิ่ได้ภายใต้ความิ เค้นเช้ิงก
ลัหร่อความิเค้นเนื่องจากอุณหภูมิิ
วิธีสังเกต: ลัอยในนำ�าแลัะในนำ�าเกลัือ  
LDPE ให้ความิรู้สึกที่เรียบนุ่มิ หาก
ท่านถูมิันด้วยกันมิันจะเกิดเสียงดัง 
เฟุี�ยวเบาๆเมิื่อเทียบกับเสียงที่แหบ
ย่น

20 % ของสัดส่วนตลัาดโลัก 1 ประมิาณ 14% ของบรรจุภัณฑ์ทำาจาก LDPE 
เท่านั�นที่ถูกนำาไปรีไซ่เคิลั

จะใช้้ไมิ่ได้ภายใต้ความิเค้นแลัะการปนเป้�อนของขยะ
จากอาหาร ทำาให้เป็นการยากที่จะรีไซ่เคิลั LDPE

PP 
Polypropylene
 (โพลัิโพรพิลัีน)

ที่ปิดขวด จานไมิโครเวฟุ ภาช้นะใส่ไอศกรีมิ 
ถุงใส่มิันฝ้รั่งทอด 
ภาช้นะใส่อาหารทานเลั่นที่ต้องจิ�มิ 
กระถางดอกไมิ้

เหนียวแลัะทนทาน ป้องกันนำ�าแลัะ 
สารเคมิีอย่างมิีประสิทธิผลั 
วิธีสังเกต: แน่น แข็ง แลัะไมิ่ยืด 
เมิื่อถึงจุดหนึ่ง 
มิันจะแยกแลัะแตกออก ลัอยในนำ�า 

27% ของส่วนแบ่งตลัาดโลัก 1 โดยรวมิอัตราการรีไซ่เคิลัตำ่า ถึงแมิ้จะมิีศักยภาพ 
ในการรีไซ่เคิลั (ผลัิตภัณฑ์ทำาจาก PP บ่อยครั�งจะ 
แยกได้ แลัะส่วนแบ่งตลัาดจะสูง) ที่ปิดขวดทำาจาก 
PP ที่ผ่านการรีไซ่เคิลัแลั้ว บ่อยครั�งจะกลัายเป็น 
กระถางดอกไมิ้หร่อถัง

PS
Polystyrene
(โพลัิสไตรีน)

กลั่องใส่ CD ถ้วยที่ใช้้กับเคร่่องกดนำ�าดื่มิ 
ช้้อนส้อมิพลัาสติก ‘เคร่่องแก้วคริสตัลั’ เทียมิ 
กลั่องใส่วิดีโอ

นำ�าหนักเบา ไมิ่แพง 
มิีโครงสร้างที่อ่อนแอ ใช้้เป็นกาว 
ทราย การตัด แลัะการทาสี ได้ดี

3% ของตลัาดบรรจุภัณฑ์ 
พลัาสติกของโลัก2

ทางเทคนิค สามิารถนำาไปรีไซ่เคิลัได้แต่ไมิ่ค่อยมิีใคร
ทำา จากการปนเป้�อนอาหารโดยทั่วไป แลัะอัตรา    
ส่วนนำ�าหนักต่อปริมิาณที่ไมิ่เป็นที่ต้องการ 
(ใหญ่เทอะทะในการเก็บ)ปัญหาขยะบ่อยครั�งจะปลัิว 
ไปตามิลัมิเนื่องจากมิีนำ�าหนักเบาแลัะมิีขนาดใหญ่
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ประเภท การใช้้ (ตัวอย่าง) ลัักษณะ

วิธีสังเกต
ส่วนแบ่ง

ตลัาดโลัก (%)
ผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิ

EPS
Expanded 
polystyrene 
(โพลัิสไตรีนที่พองตัว) 

ถ้วยใส่เคร่่องดื่มิร้อนทำาจากโฟุมิโพลัิสไตรีน 
ภาช้นะใส่แฮมิเบอร์เกอร์ที่ซ่ื�อกลัับบ้าน 
ถาดโฟุมิใส่เนื�อ บรรจุภัณฑ์สำาหรับปกป้อง
สินค้าแบบบาง

3% ของตลัาด
บรรจุภัณฑ์ 
พลัาสติกของโลัก 2

ทางเทคนิค สามิารถนำาไปรีไซ่เคิลัได้แต่ไมิ่ค่อย
มิีใครทำา จากการปนเป้�อนอาหารโดยทั่วไป
แลัะอัตราส่วนนำ�าหนักต่อปริมิาณที่ไมิ่เป็นที่
ต้องการ (ใหญ่เทอะทะในการเก็บ) ปัญหาขยะ 
บ่อยครั�งจะปลัิวไปตามิลัมิ เนื่องจากมิีนำ�าหนัก
เบาแลัะมิีขนาดใหญ่

เช้่น Polycarbonate 
(PC) Polyamide (PA), 
Acrylnitril-Butadi-
en-Styrol (ABS), 
Polymethylmet-
hacrylate (PMMA), 
Polylactide (PLA)

ขวดที่ใช้้กับเคร่่องทำานำ�าเย็น 
แผ่นฟุิลั์มิช้นิดอ่อน 
บรรจุภัณฑ์วัสดุอเนกประสงค์

มิีลัักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากคุณสมิบัติที่หลัาก
หลัาย นอกจากนี� โพลัิเมิอร์ช้ีวภาพแลัะที่ย่อยสลัาย
ได้ทางช้ีวภาพถูกจัดกลัุ่มิภายใต้ประเภท RIC นี� 

วิธีสังเกต:
PA: จมินำ�า
ABS: จมินำ�า เช้่น ของเลั่น LEGO 

วัสดุที่หลัากหลัายเสี่ยงต่อการปนเป้�อนจาก
การรีไซ่เคิลั

ลัามิิเนต/ วัสดุผสมิ 
ช้ั�นกระดาษหร่อกระดาษ
แข็งแลัะพลัาสติกแลัะ/
หร่ออะลัูมิิเนียมิ

พลัาสติกที่ย่อยสลัาย 
ได้ทางช้ีวภาพคำานี� 
บ่อยครั�ง มิีการใช้้ 
(อย่างผิด) 

ถุงขยะที่ย่อยสลัายได้ฟุิลั์มิคลัุมิดินในการทำา
เกษตรกรรมิ หลัอดฟุางที่ใช้้ดื่มิกาแฟุ
แคปซู่ลัส่วนใหญ่จะนำาไปใช้้ในระยะเวลัาสั�น
หร่อสั�นมิาก

พลัาสติกที่ย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพสามิารถทำาจาก
ทั�งแหลั่งฟุอสซ่ิลัแลัะแหลั่งหมิุนเวียน 

พลัาสติกที่สลัายตัวได้ทางช้ีวภาพ จะสลัายตัว 
ที่อุณหภูมิิหนี่ง พร้อมิกับการมิีออกซ่ิเจน แลัะ 
ความิช้ื�น แลัะการมิีจุลัินทรีย์ 

พลัาสติกที่สลัายตัวได้ในธรรมิช้าติ เป็นประเภทย่อย 
แสดงถึงการสลัายตัวในธรรมิช้าติเป็นปุ�ย โดยปกติ 
การสลัายตัวใช้้เวลัาหลัายวัน แลัะจะปลั่อย CO2     
นำ�า คอมิพาวนด์อนินทรีย์ แลัะช้ีวมิวลั โดยไมิ่มิีสาร 
ตกค้างที่เป็นพิษ ผลัิตภัณฑ์ที่ย่อยสลัายได้ใน
ธรรมิช้าติทั�งหมิด สามิารถย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพ 
แต่ไมิ่ใช้่ผลัิตภัณฑ์ที่ย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพทั�งหมิด 
จะย่อยสลัายตัวได้ในธรรมิช้าติ

จากนั�น เราจะดูความิแตกต่างระหว่างพลัาสติกที่
ย่อยสลัายทางอุตสาหกรรมิแลัะในครัวเร่อน ดังนี�:
พลัาสติกที่ย่อยสลัายทางอุตสาหกรรมิ ออกแบบให้
ย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพในสถาวะของโรงงานที่ย่อย
สลัายทางอุตสาหกรรมิ หร่อโรงงานย่อยสลัายทาง
อุตสาหกรรมิในสภาวะไมิ่ใช้้ออกซ่ิเจนซ่ึ่งมิีขั�นตอน
การย่อยสลัายต่อไป

สภาพสำาหรับการสลัายตัวหร่อการย่อย 
สลัายทางอุตสาหกรรมิ โดยปกติ จะไมิ่เกิดข้�น 
ในระหว่างการย่อยสลัายแบบดั�งเดิมิ หร่อภาย
ใต้สภาวะแวดลั้อมิในธรรมิช้าติ ดังนั�น        
พลัาสติกที่ย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพแลัะที่  
สลัายตัวได้ในธรรมิช้าติกลัายเป็นสาร ปนเป้�อ
นในการย่อยสลัายทางช้ีวภาพในครัวเร่อน 
หร่อสภาพในธรรมิช้าติ ทั�งนี� เมิื่ออยู่ในสาย 
ธารขยะเดียวกันกับพลัาสติกอื่นๆ ก็เป็น 
การยากที่จะพบแลัะ ปนเป้�อนกระบวนการ 
รีไซ่เคิลัดั�งเดิมิเช้่นกัน

อย่างไรก็ตามิ ถุงที่ย่อยลัายได้ทางช้ีวภาพ 
อาจมิีประโยช้น์สำาหรับมิาตรการต่างๆ ในที่ๆ 
มิีการเก็บขยะอินทรีย์จากครัวเร่อนเพ้่อการ
ทำาปุ�ยหมิักโดยเฉีพาะ การเสนอมิาตรการ
การเก็บที่แยกกันสำาหรับขยะอินทรีย์มิีความิ
สำาคัญเป็นอย่างยิ�ง เพ้่อที่ขยะจากอาหารจะ 
ไมิ่ปนเป้�อน (หร่อน้อยมิาก) สายธารของขยะ
อื่นๆ เช้่น กระดาษ กระดาษแข็ง หร่อพลัาสติก 
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ประเภท การใช้้ (ตัวอย่าง) ลัักษณะ

วิธีสังเกต
ส่วนแบ่ง

ตลัาดโลัก (%)
ผลัการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลั้อมิ

พลัาสติกที่ย่อยสลัายในธรรมิช้าติในครัวเร่อนออกแบบ
ให้ย่อยสลัายทางช้ีวภาพในสภาวะของเคร่่องกำาจัดขยะ
บ้านที่มิีการจัดการอย่างดี ภายใต้   อุณหภูมิที่ตำ่ากว่า 
โรงงานย่อยสลัายทางอุตสาหกรรมิ พลัาสติกประเภทนี�
ส่วนใหญ่ก็สามิารถย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพในโรงงาน
ย่อยสลัายทางอุตสาหกรรมิ 

วิธีสังเกต:
แผ่นฟุิลั์มิที่บ่อยครั�งจะมิีสีเขียว/สีเทาที่บางแลัะนุ่มิ

พลัาสติกช้ีวภาพ
เช้่น ส่วนผสมิของแป้ง 
PLA PET ช้ีวภาพ PE 
ช้ีวภาพ แลัะ PHA

พลัาสติกช้ีวภาพ PLA ใช้้อย่างแพร่หลัาย 
ในบรรจุภัณฑ์อาหาร เช้่น ขวด ถ้วย 
ภาช้นะพลัาสติก แลัะสิ�งทอ ส่วน PHA 
ช้ีวภาพ บ่อยครั�งใช้้ในเคร่่องมิือแพทย์ เช้่น 
อุปกรณ์เย็บแผลั 
แลัะแผ่นแปะหลัอดเลัือดหัวใจ

พลัาสติกช้ีวภาพทำาจากวัตถุดิบช้ีวภาพทั�หมิดหร่อบาง
ส่วน เช้่น ข้าวโพด หร่ออ้อย 
ตรงกันข้ามิกับวัตถุดิบจากฟุอสซ่ิลั (นำ�ามิัน) 
ที่ใช้้ในพลัาสติกทั่วไป

วิธีสังเกต:
ไมิ่แตกต่าง (อย่างมิาก) จาก PET หร่อ PLA บ่อยครั�ง 
จะใช้้ช้ื่อแบรนด์ที่แตกต่างกัน (สี สัญลัักษณ์)

พลัาสติกช้ีวภาพอาจไมิ่สามิารถย่อยสลัาย 
ได้ทางช้ีวภาพหร่อสลัายตัวในธรรมิช้าติ แลัะ
อาจไมิ่มิีฟุุตพริ�นท์สิ�งแวดลั้อมิที่ดีไปกว่า 
พลัาสติกทั่วไป (ตามิที่อธิบายในส่วน 3 
เกี่ยวกับวัสดุ)

พลัาสติกแตก
สลัายได้ช้นิดอ๊อกโซ่

ถุงช้อปปิ�ง ฟุิลั์มิคลัุมิดิน ขวดพลัาสติก พลัาสติกย่อยสลัายได้ช้นิดอ๊อกโซ่ เป็นพลัาสติกทั่วไป 
เช้่น โพลัิเอทิลัีน (PE), โพลัิโพรพิลัีน (PP), โพลัิสไตรอลั  
(PS) แลัะ โพลัิเอทิลัีน เทเรฟุทาเลัต (PET) แต่ 
“ที่ย่อยสลัายได้ช้นิดอ๊อกโซ่” หมิายถึงวัสดุพลัาสติกที่ 
รวมิสารเติมิแต่ง ซ่ึ่งเมิื่อผ่านการอ๊อกซ่ิเดช้ั่น จะนำาไปสู่ 
การแตกสลัายของวัสดุพลัาสติกเป็นช้ิ�น เลั็กช้ิ�นน้อย 
หร่อเป็นการสลัายตัวทางเคมิี 
มิีลัักษณะของการแตกสลัายอย่างเร็วหลัังการใช้้ แลัะไมิ่
สามิารถย่อยสลัายได้ทางช้ีวภาพ  

ช้ิ�นส่วนพลัาสติกที่แตกเป็นช้ิ�นเลั็กช้ิ�นน้อยในบ
รรยากาศ จะกลัายเป็นขยะไมิโครพลัาสติก 
แลัะเป็นสาเหตุของการเสื่อมิโทรมิของ 
สิ�งแวดลั้อมิ ดังนั�น จึงไมิ่ควรอย่างยิ�งที่จะใช้้ 
พลัาสติกดังกลั่าว หร่อควรห้ามิการใช้้

*วิธีอื่นๆ ในการระบุพลัาสติก ได้แก่ การทดสอบการอัดหร่อเปลัวไฟุ (ในตู้ดูดควัน) อินฟุราเรด หร่อนิวเคลัียร์แมิกเนติกเรโซ่แนนซ่์
สเปคโทรสโคปี ส่วนการทดสอบการจมิหร่อการลัอยเน้นในตาราง 1 เนื่องจากไมิ่จำาเป็นต้องใช้้ความิระมิัดระวังหร่ออุปกรณ์พิเศษ  

ที่มิา: Öko-Institut e.V., CC-BY 3.0
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ภาคผนวก II ผลัิตภัณฑ์ที่ใช้้อย่างแพร่หลัายจากพลัาสติกโพลัิเมิอร์ประเภทต่างๆ (เยอรมินี – 2562)

ภาพ 7: ผลัิตภัณฑ์ที่ใช้้อย่างแพร่หลัายจากพลัาสติกโพลัิเมิอร์ประเภทต่างๆในเยอรมินี 

ที่มิา: มิูลันิธิ Heinrich-Böll, Friends of the Earth แปลัโดย C.Löw (2020)
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