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บรรจุุภััณฑ์์มีีการใช้้งานที่่�มีีความสำำ�คััญ ตั้้�งแต่่การขนส่่งและการจััดเก็็บผลิิตภััณฑ์์ไปจนถึึงข้้อมููลของผู้้�บริิโภค
ในขณะเดีียวกััน ขยะบรรจุุภััณฑ์์ได้้กลายมาเป็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมระดัับโลก ดัังนั้้�น การจััดประเภทของบรรจุุภััณฑ์์จะช่่ว
ยให้้เข้้าใจความต้้องการ ปััญหาและการแก้้ปััญหาที่่�เป็็นไปได้้

โครงการส่่งออกเทคโนโลยีีสีีเขีียว (Export Initiative for Green Technologies)
เราเสนอที่่�จะวิิเคราะห์์(1) การใช้้งาน (2) ห่่วงโซ่่อุุปทาน (3) วััสดุุและ (4) ความเ
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�

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

บทสรุุปผู้้�บริิหาร
มีีความเห็็นที่่�ตรงกัันมากยิ่่�งขึ้้�น เกี่่�ยวกัับผลเชิิงลบของพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวและขยะบรรจุุภััณฑ์์ ที่่�มีีต่่อสุุขภาพมนุุษย์์ระบบนิิเวศน์์ใน
น้ำำ��และบนบก การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและความหลากหลายทางชีีวภาพ อย่่างไรก็็ตาม การปฏิิบััติิตามมาตรการเพื่่�อ
แก้้ ไขปััญหามีีมากมายแตกต่่างกััน ความไม่่สอดคล้้องในมาตรการที่่�จะแก้้ปััญหาพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวและขยะบรรจุุภััณฑ์์ ส่่วนหนึ่่�ง
มาจากการขาดความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและศัักยภาพของการเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
และทางเลืือกของพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว ระเบีียบวิิธีีวิิจััยของการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life-Cycle Assessment หรืือ LCA) จะให้้
การวิิเคราะห์์ที่่�เบ็็ดเสร็็จของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ โดยเน้้นประเด็็นที่่�ต้้องมีีการแทรกแซงอย่่างเร่่งด่่วน และ
ชี้้�ให้้เห็็นถึึงการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจมีี ระหว่่างเป้้าหมายสิ่่�งแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกััน รายงานฉบัับนี้้� ใช้้การทบทวน
วรรณกรรมของการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�มีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุ
บรรจุุภััณฑ์์และทางเลืือกต่่างๆ รายงานจะเน้้นการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ 5 ชนิิด คืือ ถุุงช้้อปปิ้้�ง ภาชนะเครื่่�องดื่่�ม ถ้้วยเครื่่�องดื่่�ม
บรรจุุภััณฑ์์อาหารสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน และบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์
การวิิเคราะห์์ในรายงานฉบัับนี้้� นำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุปและการพิิจารณาสำำ�หรัับการพััฒนานโยบาย เพื่่�อแก้้ปััญหาของพลาสติิกใช้้ครั้้�ง
เดีียวและขยะบรรจุุภััณฑ์์ในเอเซีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ดัังนี้้�:
- ผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวแทนที่่�ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวอื่่�นๆ ที่่�ทำำ�จากวััสดุุที่่�ต่่างกััน ไม่่ใช่่ทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม: ไม่่มีีผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวใดที่่�ดีีกว่่าอีีกผลิิตภััณฑ์์หนึ่่�ง ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด เพีียงแต่่เปลี่่�ยน
ภาระ ดัังนั้้�น ถึึงแม้้ว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวอาจดููดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าอีีกผลิิตภััณฑ์์หนึ่่�ง เมื่่�อเทีียบกัันตััวต่่อตััว แต่่ผลิิตภััณฑ์์
ใช้้ครั้้�งเดีียวทั้้�งหมดมีีภาระสููงทางด้้านการใช้้ทรััพยากร
- ผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่ำำ��กว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว: การเพิ่่�มอััตราการนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ของผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ มีีศัักยภาพสููงสุุดในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างไรก็็ตาม หากการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�คงทนมีีอััตราต่ำำ�� จะไม่่ดีีไปกว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว ดัังนั้้�น ต้้องมีีหลัักประกัันเรื่่�องอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�
สููง และต้้องลดการสููญเสีียในช่่วงการเก็็บในโลจิิสติิกส์์ย้้อนกลัับของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้น้้อยที่่�สุุด
- ภาระด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของโลจิิสติิกส์์ การขนส่่ง และวงจรการล้้างเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ ไม่่พลิิกกลัับความได้้เปรีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหนืือกว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว: การเปลี่่�ยนไปยัังระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีี
ผลต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มากกว่่าระยะทางที่่�ต้้องขนส่่งไปยัังสถานีีล้้าง และสอด
คล้้องกัับขั้้�นตอนการล้้างที่่�ใช้้เครื่่�องล้้างจาน จากประสิิทธิิภาพพลัังงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของเครื่่�องล้้างจาน และจากสััดส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของ
ผลิิตภััณฑ์์หมุุนเวีียนในการกำำ�หนดสััดส่่วนการใช้้พลัังงาน ฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาชนะที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่จะลดลงไปอีีก
-การพิิจารณาความท้้าทายและข้้อจำำ�กััดด้้านเทคนิิคของการรีี ไซเคิิล เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะส่่งเสริิมการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มา
กกว่่าการรีี ไซเคิิล: การเพิ่่�มอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของบรรจุุภััณฑ์์ มีีศัักยภาพในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่า
การรีี ไซเคิิลมาก หากผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิลหลัังการบริิโภค ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจะยิ่่�ง
ต่ำำ��ลงไปอีีก เป็็นที่่�ทราบกัันว่่า การเก็็บและการรีี ไซเคิิลมีีอััตราค่่อนข่่างต่ำำ��ในหลายประเทศ ในทางเทคนิิคแล้้ว ความสามารถในการ
รีี ไซเคิิลของวััสดุุ ไม่่ได้้หมายความว่่าในทางปฏิิบััติิ มัันจะถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลจริิงๆ
- การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของพลาสติิกและบรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว ไม่่ได้้พิิจารณาผลกระทบของสารอัันตราย
การเกิิดไมโครพลาสติิก การทิ้้�งขยะ การสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ และการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิินอย่่างเพีียงพอ หาก
ประเด็็นดัังกล่่าวถููกซึึมซัับ ประโยชน์์ของผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เหนืือผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว จะเห็็นชััดมากขึ้้�น: ผลิิตภััณฑ์์ที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่นำำ�ไปสู่่�การลดการใช้้ทรััพยากร ดัังนั้้�น จึึงทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการการใช้้ที่่�ดิินและกิิจกรรมการสกััดน้้อยลง
เป็็นการหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งในการใช้้ที่่�ดิิน และการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดการสููญเสีียทางชีีวภาพ น้ำำ��หนัักที่่�มากขึ้้�นของ
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่และคงทน ทำำ�ให้้มัันมีีแนวโน้้มที่่�จะทิ้้�งขยะน้้อยกว่่าผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวที่่�มีีน้ำำ��หนัักเบากว่่า
เมื่่�อรวมสารอัันตรายและการเกิิดไมโครพลาสติิก ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงอย่่างรุุนแรงต่่อสุุขภาพ
มนุุษย์์ สภาพแวดล้้อมในน้ำำ��และบนบก และความหลากหลายทางชีีวภาพ

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

- ผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว ทำำ�จากพลาสติิกชีีวภาพ ไม่่มีีจุุดแข็็งเหนืือผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกใช้้แล้้วทิ้้�ง
อื่่�นๆ: มีีเพีียงการเปลี่่�ยนภาระด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกทำำ�จากฟอสซิิลถููกแทนที่่�ด้้วยบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกชีีวภาพ
ในขณะที่่�พลาสติิกทำำ�จากฟอสซิิลดั้้�งเดิิมมีีผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศสููงกว่่า พลาสติิกชีีวภาพก็็เกี่่�ยวข้้องกัับศัักยภาพที่่�สููง
กว่่าของการปรัับกรดและมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช รวมทั้้�งข้้อกำำ�หนดของที่่�ดิิน ดัังนั้้�น จึึงทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันเรื่่�องที่่�ดิินสำำ�หรัับ
การผลิิตอาหาร และยัังนำำ�ไปสู่่�การสููญเสีียพื้้�นที่่�ป่่า ซึ่่�งเป็็นการคุุกคามต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
- ประโยชน์์ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ถููกประเมิินค่่าสููงเกิินไปและขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทเป็็นอย่่างมาก: ในสภาพ
แวดล้้อมที่่�ล้้อมรอบ เช่่น ปุ๋๋�ยหมัักที่่�บ้้าน น้ำำ��ทะเล เป็็นต้้น เวลาที่่�ใช้้ในการสลายตััวจะนานมาก ดัังนั้้�น บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้
ทางชีีวภาพจึึงไม่่แก้้ปััญหาการทิ้้�งขยะ ในโรงงานปุ๋๋�ยหมัักทางอุุตสาหกรรม บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ จะใช้้เวลาในการ
ย่่อยสลายมากกว่่าขยะอิินทรีีย์์อื่่�นๆ ส่่งผลให้้มีีปััญหาการบริิหารจััดการสำำ�หรัับโรงงานปุ๋๋�ยหมััก ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทาง
ชีีวภาพ ยัังก่่อให้้เกิิดปััญหาในการคััดแยกในกระบวนการรีี ไซเคิิลของพลาสติิกดั้้�งเดิิม นำำ�ไปสู่่�การเสื่่�อมคุุณภาพของวััสดุุรีี ไซเคิิล
- การบริิหารจััดการช่่วงหมดอายุุการใช้้งานในบริิบทเฉพาะ มีีอิิทธิิพลอย่่างสููงต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์: ไม่่มีีวิิธีีการแบบเดีียวที่่�แก้้ปััญหาได้้ทั้้�งหมด สำำ�หรัับการบริิหารจััดการขยะที่่�เหมาะสมที่่�สุุดของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ ทั้้�งหมด หากการบริิหารจััดการขยะของประเทศหนึ่่�งส่่วนใหญ่่ใช้้ขยะฝัังกลบ และหากการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีอััตราต่ำำ�� บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกรีี ไซเคิิลอาจเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับสภาพภููมิิอากาศ ส่่วนประเทศที่่�การ
บริิหารจััดการขยะใช้้การเผาในเตาเผาเป็็นส่่วนใหญ่่ ไม่่ว่่าจะมีีการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้เป็็นพลัังงานหรืือไม่่ ฝ้้าย กระดาษ และพลาสติิก
ทำำ�จากแป้้ง อาจเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับสภาพภููมิิอากาศ โดยรวม อาจสรุุปได้้ว่่า การรีี ไซเคิิลมีีประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมาก
กว่่าขยะฝัังกลบ อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากดููทางเลืือกของวััสดุุเฉพาะที่่�ซัับซ้้อน ที่่�จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณา ในการบริิหารจััดการขยะที่่�ดีีที่่�
สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ การเปลี่่�ยนไปใช้้ระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ไม่่เพีียงแต่่ดีีในเชิิงปฏิิบััติิเท่่านั้้�น แต่่ยัังนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์ด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมมากขึ้้�นอีีกด้้วย
- ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ ขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย เช่่น น้ำำ��หนััก ขนาด การใช้้วััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด
ความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิล การกำำ�หนดสััดส่่วนพลัังงานของกระบวนการผลิิต และทางเลืือกการบำำ�บััดขยะ: ปััจจััยเหล่่านี้้�
ต้้องทำำ�การวิิเคราะห์์เป็็นกรณีีๆ ไป เพื่่�อประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของประเภทและทางเลืือกของผลิิตภััณฑ์์จาก
มุุมมองเชิิงนิิเวศน์์ เป็็นที่่�เห็็นชััดว่่า ควรใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถรีี ไซเคิิลได้้ ที่่�ทำำ�จากวััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด นอกจากนี้้�ต้้อง
พิิจารณาการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิลและประโยชน์์ด้้านสภาพภููมิิอากาศในทัันทีี จากการลดน้ำำ��หนััก
บรรจุุภััณฑ์์ ในประเทศที่่�โรงงานเผาขยะในเตาเผาต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ซัับซ้้อนและไม่่สามารถนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้ และที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศต่ำำ�� อาจนำำ�ไปสู่่�การปล่่อยแก๊๊สที่่�เป็็นอัันตรายเช่่นกััน ในกรณีีดัังกล่่าว การใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�หนัักกว่่า
แต่่สามารถนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้ดีีกว่่า อาจเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่า
- บรรจุุภััณฑ์์อาหาร ควรให้้ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษกัับประเด็็นเรื่่�องการแก้้ปััญหาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืน:การป้้องกัันขยะ
อาหารผ่่านทางบรรจุุภััณฑ์์โดยยืืดอายุุการเก็็บรัักษาให้้นานขึ้้�น มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีกว่่าการลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ หากมองอย่่างกว้้างและเป็็นระบบต่่อหััวข้้อดัังกล่่าว เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะต้้องตั้้�งคำำ�ถามถึึงความหมาย
ของการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์อาหารสดในระยะทางไกล และเก็็บรัักษาเพื่่�อให้้มีีอายุุการเก็็บรัักษาที่่�นานมาก ในทางตรงกัันข้้าม วิิธีีการ
พััฒนาห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหารตามฤดููกาลและตามภููมิิภาค สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ผัักสดในระยะทางใกล้้ๆ ข้้อกำำ�หนดการเก็็บรัักษาที่่�
น้้อยลง และการบริิโภคทัันทีี จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ การศึึกษาเรื่่�องการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตหลายเรื่่�อง ได้้แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนถึึง
ประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของห่่วงโซ่่อาหารตามฤดููกาลและตามภููมิิภาค ที่่�มีีสััดส่่วนของผัักที่่�สููง

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

1. บทนำำ�
การถกเถีียงเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จากการเพิ่่�มขึ้้�นของพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวและขยะบรรจุุภััณฑ์์ ได้้ดำำ�เนิินมา 2-3
ปีีแล้้ว ไม่่เป็็นการกล่่าวเกิินจริิง หากจะประกาศว่่า เกิิดฉัันทามติิของสัังคมทั่่�วโลก ถึึงความเร่่งด่่วนในการลดปััญหาขยะดัังกล่่าว
ดัังจะเห็็นได้้จากข้้อตกลงระหว่่างประเทศ นโยบายระดัับชาติิและระดัับภููมิิภาค และโครงการริิเริ่่�มของภาคเอกชนจำำ�นวนมาก ในขณะ
ที่่�มีีความเห็็นพ้้องกัันมากขึ้้�น ถึึงผลเชิิงลบของการเพิ่่�มขึ้้�นของพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวและขยะบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีต่่อสุุขภาพมนุุษย์์ ระบบ
นิิเวศน์์ทางน้ำำ��และทางบก การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและความหลากหลายทางชีีวภาพ การปฏิิบััติิและการเข้้าใจผลกระทบ
ของมาตรการในการแก้้ปััญหาดัังกล่่าว มีีความหลากหลายอย่่างมาก ความไม่่สอดคล้้องของมาตรการในการแก้้ปััญหาพลาสติิก
ใช้้ครั้้�งเดีียวและขยะบรรจุุภััณฑ์์ ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะการขาดความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและศัักยภาพของการเลืือก
วััสดุุ สำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีความยั่่�งยืืน และทางเลืือกพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว
ระเบีียบวิิธีีวิิจััยของการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life-Cycle Assessment หรืือ LCA) จะให้้การวิิเคราะห์์เบ็็ดเสร็็จของผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ โดยเน้้นสาขาที่่�ต้้องการการแทรกแซงโดยด่่วน และชี้้�ให้้เห็็นถึึงการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจมีี
ระหว่่างเป้้าหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกััน ในขณะเดีียวกััน การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตไม่่ได้้เสนอภาพที่่�สมบููรณ์์
เสมอไป และต้้องเสริิมด้้วยข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ที่่�เน้้นบริิบทมากขึ้้�น และพิิจารณาประเด็็นที่่�ไม่่ได้้มีีการกล่่าวถึึงในการศึึกษาการประเมิิน
วััฏจัักรชีีวิิต
รายงานฉบัับนี้้� ทำำ�การทบทวนวรรณกรรมของการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตมากมาย เพื่่�อวิิเคราะห์์ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์และทางเลืือกที่่�แตกต่่างกััน รายงานเน้้นการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ 5 ประเภท คืือ ถุุงช้้อปปิ้้�ง ภาชนะเครื่่�องดื่่�ม ถ้้วย
เครื่่�องดื่่�ม บรรจุุภััณฑ์์อาหารสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน และบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะเน้้นว่่า รายงานนี้้�ไม่่ได้้ใช้้แบบจำำ�ลอง
การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต แต่่จะสัังเคราะห์์ข้้อมููลและผลลััพธ์์ที่่�เกิิดจากการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตจำำ�นวนหนึ่่�ง การศึึกษาการ
ประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�วิิเคราะห์์แล้้ว ไม่่สามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้ระหว่่างกััน เพราะถููกวิิเคราะห์์โดยผู้้�เขีียนที่่�แตกต่่างกััน ในภููมิิภาค
ต่่างๆ ที่่�ใช้้ชุุดข้้อมููลและการสัันนิิษฐานที่่�แตกต่่างกััน อย่่างไรก็็ตาม รายงานนี้้� ในขณะที่่�ไม่่ทำำ�ลายความแตกต่่างที่่�เป็็นปกติิวิิสััยใน
การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต ได้้ข้้อสรุุปและข้้อเสนอแนะที่่�ครอบคลุุม เพื่่�อชี้้�แนะการตััดสิินใจที่่�มีีข้้อมููลมากขึ้้�น สู่่�บรรจุุภััณฑ์์
ที่่�ยั่่�งยืืน
รายงานฉบัับนี้้� จััดทำำ�โดยสถาบััน Öko-Institut ของเยอรมนีี ผู้้�อ่่านเป้้าหมายของรายงาน คืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจทางการเมืือง
และบริิษััทต่่างๆ ในไทย มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย ปััจจุุบััน ผู้้�อ่่านเป้้าหมายในประเทศที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ได้้รัับการสนัับสนุุนจากโครง
การโมดููลของ GIZ ชื่่�อ CAP SEA (Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรืือโครง
การทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อการลดพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวภายในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้) ทั้้�งนี้้� วััตถุุประสงค์์ของโครงการ CAP
SEA คืือ การสนัับสนุุนการลดขยะพลาสติิก และส่่งเสริิมระบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ในไทย มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย โดย
เน้้นต้้นน้ำำ��และรวมเข้้าไปในกลยุุทธ์์เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนที่่�กว้้างกว่่า เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่รััฐบาล
CAP SEA ได้้รัับการสนัับสนุุนทางการเงิินจากกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ และความปลอดภััยนิิวเคลีียร์์
ของรััฐบาล
สหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมััน และเป็็นส่่วนหนึ่่�งโครงการระดัับโลกเพื่่�อสนัับสนุุน “โครงการส่่งออกเทคโนโลยีีสีีเขีียว”(“Export
Initiative for Green Technologies”) โดย GIZ เป็็นหน่่วยปฏิิบััติิหลััก และระยะเวลาการดำำ�เนิินการจากเดืือนสิิงหาคม 2019
ถึึงเดืือนมีีนาคม 2023

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

2. ประเภทบรรจุุภััณฑ์์
2.1 ถุุงช้้อปปิ้้�ง
ถุุงช้้อปปิ้้�งใช้้ในการขนส่่งสิินค้้าในขณะช้้อปปิ้้�ง ถุุงที่่�นิิยมใช้้กัันมากที่่�สุุดทั่่�วโลก คืือ ถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว (single-use plastic
bag หรืือ SUPB) หรืือรู้้�จัักในอีีกชื่่�อหนึ่่�งว่่า ถุุงขยะ ที่่�โดยเฉลี่่�ยจะใช้้ประมาณ 15 นาทีีและทิ้้�งไป เป็็นที่่�คาดว่่า มีีการใช้้ถุุงช้้อปปิ้้�ง
500,000 ล้้านใบทั่่�วโลกทุุกปีี (Plastic Oceans 2021) อย่่างไรก็็ตาม มีีทางเลืือกสำำ�หรัับถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว บทนี้้�จะกล่่าวถึึง
ฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถุุงช้้อปปิ้้�งใช้้แล้้วทิ้้�งและถุุงทางเลืือก
		

2.1.1 วััสดุุที่่�นิิยมใช้้มากที่่�สุุด

ถุุงใช้้แล้้วทิ้้�ง หรืือถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว (SUPB) โดยปกติิทำำ�จาก low-density polyethylene (LDPE) หรืือ high-density
polyethylene (HDPE) ถุุงกระดาษโดยปกติิก็็เป็็นถุุงใส่่ของใช้้ครั้้�งเดีียว
ถุุงพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เป็็นถุุงใส่่ของที่่�ผลิิตเพื่่�อใช้้งานที่่�หลากหลาย และโดยปกติิ ทำำ�จาก polypropylene (PP) หรืือ
polyethylene terephthalate (PET) ถุุงผ้้าฝ้้ายที่่�ผลิิตจากฝ้้ายทอ ก็็เป็็นทางเลืือกของถุุงใส่่ของพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ถุุงพลาสติิกชีีวภาพ เป็็นถุุงใส่่ของ ที่่�โดยปกติิผลิิตเพื่่�อการใช้้ครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม ถุุงชีีวภาพที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ยัังมีี
จำำ�หน่่ายในตลาด ทั้้�งนี้้� ถุุงพลาสติิกชีีวภาพ โดยปกติิทำำ�จากวััตถุุดิิบชีีวภาพ เช่่น polylactic acid (PLA) วััสดุุขยะอิินทรีีย์์ พืืชผล
เช่่น อ้้อย ข้้าวโพด และบางครั้้�ง ไม้้ “ชีีวภาพ” ไม่่ได้้หมายความว่่า วััตถุุดิิบมีีลัักษณะหมุุนเวีียน 100% เสมอไป พลาสติิก ชีีวภาพ
ยัังสามารถใช้้ในคอมโพสิิตที่่�ประกอบด้้วยพลาสติิกจากน้ำำ��มััน เช่่น PET ชีีวภาพประกอบด้้วยอ้้อย 30% และทรััพยากร ฟอสซิิล
70% (DUH 2018a)
ถุุงพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ เป็็นถุุงใส่่ของที่่�โดยทั่่�วไปผลิิตสำำ�หรัับการใช้้ครั้้�งเดีียว โดยทำำ�ทั้้�งจากวััตถุุดิิบชีีวภาพ หรืือ
วััตถุุดิิบจากฟอสซิิล วััตถุุดิิบชีีวภาพที่่�มัักใช้้สำำ�หรัับผลิิตถุุงพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพได้้แก่่ แป้้ง เซลลููโลส คาร์์โบไฮเดรต
ที่่�ได้้จากมัันฝรั่่�ง มัันสำำ�ปะหลััง เป็็นต้้น และ PLA โดยได้้รัับการออกแบบให้้ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพภายใต้้สภาวะเฉพาะ (1) และ
ปล่่อย CO2 และมีีเทน
ถุุงพลาสติิกแตกสลายได้้ชนิิดอ๊๊อกโซ เป็็นถุุงใส่่ของที่่�ผลิิตสำำ�หรัับการใช้้ครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�น ทำำ�จากพลาสติิกดั้้�งเดิิม เช่่น PE และจาก
สารเติิมแต่่ง (2) ถุุงพลาสติิกเหล่่านี้้�ออกแบบมาเพื่่�อให้้แตกตััวเป็็นไมโครพลาสติิกหลัังการใช้้
		

2.1.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

น้ำำ��หนัักของถุุงช้้อปปิ้้�งมีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ถุุง SUPB หนัักประมาณ 6 กรััม ในจีีน อิินเดีีย สิิงคโปร์์และสหรััฐฯ
แต่่หนััก 18-20 กรััมในฟิินแลนด์์ สเปน และสหราชอาณาจัักร (UNEP 2020a) หากถุุงทั้้�งสองมีีหน่่วยหน้้าที่่�ที่่�เหมืือนกััน ถุุงจาก
ฟิินแลนด์์ สเปนและสหราชอาณาจัักร จะมีีฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่าถุุงจากจีีน อิินเดีีย สิิงคโปร์์และสหรััฐฯ 3 เท่่า อย่่างไร
ก็็ตาม ถุุงหนััก 18-20 กรััมอาจใหญ่่กว่่าถุุงหนััก 6 กรััมและสามารถใส่่ของได้้มากกว่่า แต่่ถุุงที่่�หนัักกว่่าก็็อาจหมายความว่่า
ถุุงแข็็งแรงกว่่าและสามารถนำำ�มาใช้้ ได้้หลายครั้้�ง อย่่างไรก็็ตาม ถุุงหนััก 18-20 กรััมจะต้้องใช้้แทนถุุงหนััก 6 กรััม 3 ถุุง เพื่่�อที่่�ว่่าถุุง
SUPB ทั้้�งสองจะสามารถ เปรีียบเทีียบกัันได้้ ในส่่วนของผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ระยะทางที่่�ถุุงต้้องถููกขนส่่งก่่อนนำำ�ไป
ใช้้ ดููเหมืือนจะไม่่ผลต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (Khoo et al. 2010; Edwards und Fry 2011)

(1) พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพส่่วนใหญ่่ออกแบบเพื่่�อให้้ย่่อยสลายภายใต้้สภาวะในโรงงานหมัักปุ๋๋�ยเชิิงอุุตสาหกรรม
(2) โลหะ-ไอออน เช่่น โคบอลต์์ แมงกานีีส เหล็็ก

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

การศึึกษาของ Civancik-Uslu et al. (2019) เปรีียบเทีียบถุุงใช้้ครั้้�งเดีียว 3 ถุุงทำำ�จาก HDPE กระดาษ และพลาสติิกที่่�ย่่อยสลาย
ได้้ทางชีีวภาพ และถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 2 ถุุง ทำำ�จาก LDPE และ PP การศึึกษาดัังกล่่าวยัังครอบคลุุมประเภทผลกระทบของ
ศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ ซึ่่�งศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ พิิจารณาประเด็็นต่่างๆ รวมทั้้�งน้ำำ��หนัักของถุุง อััตรา
การย่่อยสลายของถุุง และราคาของถุุง (สัันนิิษฐานว่่า ถุุงที่่�มีีราคาถููกกว่่า จะถููกโยนทิ้้�งไป) ผู้้�เขีียนสรุุปดัังนี้้�:
- ถุุง HDPE ใช้้ครั้้�งเดีียว มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��กว่่าถุุง LDPE ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เกืือบ 30 เท่่า ในส่่วนของศัักยภาพในการ
ทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ
- ถุุงอีีก 3 ใบ มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถุุง LDPE หลายเท่่า ในส่่วนของศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ
- ถุุง HDPE ใช้้ครั้้�งเดีียว มีีประสิิทธิิภาพดีีเท่่ากัับหรืือดีีกว่่าถุุงอื่่�นๆ ในส่่วนของการเกิิดหมอกควัันทางเคมีี การใช้้น้ำำ��
การปรัับกรด และมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช
- ถุุง LDPE ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�ต่ำำ��ที่่�สุุด ตามด้้วยถุุง HDPE ใช้้ครั้้�งเดีียว
- ถุุงกระดาษและถุุง PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�สููงที่่�สุุด แต่่มีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีที่่�สุุด ในส่่วนของ
ศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ
- ถุุงกระดาษ ถุุง PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และถุุงที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��สุุด ในส่่วนของมลภาวะ
จากธาตุุอาหารพืืช
- ถุุงที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ มีีการใช้้น้ำำ��สููงสุุด
ดัังนั้้�น ไม่่มีีถุุงใดที่่�ดีีกว่่าถุุงอื่่�น ในประเภทผลกระทบทั้้�งหมด วััสดุุที่่�มีีน้ำำ��หนัักเบากว่่า อาจมีีผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศต่ำำ��กว่่า
ดัังในกรณีีของถุุง HDPE ใช้้ครั้้�งเดีียว และถุุง LDPE ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ แต่่ก็็อาจมีีศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะเพิ่่�มขึ้้�น
เพราะวััสดุุที่่�มีีน้ำำ��หนัักเบาอาจปลิิวไปตามลมได้้
การศึึกษาของคณะกรรมาธิิการยุุโรป (2019) เปรีียบเทีียบถุุง LDPE ใช้้ครั้้�งเดีียว ถุุงที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ และถุุง LDPE
ชีีวภาพ ทั้้�งนี้้� ถุุงที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ทำำ�จากแป้้งและโคโพลิิเอสเตอร์์ ถุุง LDPE ชีีวภาพ ผลิิตในบราซิิลจากอ้้อย ในขณะที่่�
ถุุงอื่่�นๆ ผลิิตในยุุโรป โดยสรุุป ไม่่มีีวััสดุุถุุงใดที่่�ดีีไปกว่่ากัันอย่่างเห็็นได้้ชััดในการศึึกษานี้้� ถุุง LDPE ชีีวภาพ มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
และการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลต่ำำ��สุุด เทีียบกัับถุุงอีีก 2 ชนิิด ผลลััพธ์์ที่่�ต่ำำ��ของประเภทผลกระทบทั้้�งสองนี้้� ติิดตามด้้วยการแลกเปลี่่�ยน
ในประเภทผลกระทบอื่่�นๆ ถุุง LDPE ชีีวภาพ มีีประสิิทธิิภาพแย่่ที่่�สุุดในประเภทผลกระทบของการปรัับกรด มลภาวะจากธาตุุ
อาหารพืืช ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก และการเกิิด หมอกควัันทางเคมีี ส่่วนถุุง LDPE ใช้้แล้้วทิ้้�ง มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถุุงที่่�ย่่อยสลายได้้
ทางชีีวภาพเล็็กน้้อย ในส่่วนของสิ่่�งแวดล้้อม
จากข้้อมููลของคณะกรรมาธิิการยุุโรป (2019) พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ กระทบค่่าศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดโลกร้้อน
(Global Warming Potential หรืือ GWP) ในขยะฝัังกลบ มากกว่่าถุุง LDPE มาก จากการปล่่อยแก๊๊สมีีเทนในกระบวนการทำำ�ปุ๋๋�ย
หมััก ทั้้�งนี้้� ถุุง LDPE มีีความเฉื่่�อย และไม่่ปล่่อยแก๊๊สในขยะฝัังกลบ หากเปรีียบเทีียบเครดิิตจากกระบวนการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักของถุุงทำำ�
จากแป้้ง ด้้วยเครดิิตจากการรีี ไซเคิิลถุุง LDPE เครดิิตจากกระบวนการรีี ไซเคิิล จะสููงกว่่าเครดิิตจากการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักมาก ประโยชน์์
ต่่อสภาพภููมิิอากาศของการรีี ไซเคิิล LDPE จะมากกว่่าประโยชน์์ของการหมัักทำำ�ปุ๋๋�ยของถุุงพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ
มาก จากความจริิงที่่�ว่่า การรีี ไซเคิิล LDPE นำำ�ไปสู่่�การทดแทนวััสดุุฟอสซิิลใหม่่ๆ ในขณะที่่�การหมัักทำำ�ปุ๋๋�ยทดแทนเพีียงปุ๋๋�ย
(European Commission 2019)
หากการบริิหารจััดการขยะของประเทศใด ส่่วนใหญ่่ใช้้ขยะฝัังกลบ และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีอััตราต่ำำ��
ถุุงพลาสติิกรีี ไซเคิิลอาจเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับสภาพภููมิิอากาศ ในประเทศที่่�การบริิหารจััดการขยะใช้้การเผาในเตาเผาเป็็น
ส่่วนใหญ่่ ไม่่ว่่าจะมีีหรืือไม่่มีีการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้เป็็นพลัังงานก็็ตาม ฝ้้าย กระดาษ และพลาสติิกทำำ�จากแป้้ง จึึงอาจเป็็นทางเลืือกที่่�
ดีีกว่่าสำำ�หรัับสภาพภููมิิอากาศ อย่่างไรก็็ตาม อย่่างหลัังขึ้้�นอยู่่�กัับน้ำำ��หนัักของถุุงเป็็นอย่่างมาก อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�แท้้จริิง
ของถุุงเหล่่านี้้� และขั้้�นตอนการผลิิตของกระดาษ (UNEP 2020a)

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

การศึึกษาของ Kimmel (2014) เปรีียบเทีียบถุุงใช้้ครั้้�งเดีียว 4 ถุุง คืือ ถุุง HDPE ดั้้�งเดิิม ถุุง HDPE ที่่�รีี ไซเคิิลบางส่่วน ถุุงกระดาษที่่�
รีี ไซเคิิลบางส่่วน และถุุงกระดาษที่่�รีี ไซเคิิล 100 % และถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช่่ใหม่่ 2 ถุุง คืือ ถุุงทำำ�จาก LDPE 1 ถุุง และถุุงทำำ�จาก
non-woven polypropylene (NWPP) อีีก 1 ถุุง ถุุง HDPE ที่่�รีี ไซเคิิลบางส่่วน ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 30% และทำำ�จากวััสดุุใหม่่ 70
% ส่่วนถุุงกระดาษที่่�รีี ไซเคิิลบางส่่วน ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 40 % และทำำ�จากกระดาษคราฟท์์ 60 % ผลลััพธ์์มีีดัังนี้้�:
- ถุุงใช้้แล้้วทิ้้�งทำำ�จากกระดาษรีี ไซเคิิลบางส่่วน มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��ที่่�สุุด ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด
- ถุุงกระดาษทำำ�จากถุุงรีี ไซเคิิล 100 % มีีประสิิทธิิภาพสููงกว่่าถุุงกระดาษทำำ�จากกระดาษรีี ไซเคิิลบางส่่วน ในประเภทผล
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด ยกเว้้นการใช้้เชื้้�อเพลิิงจากฟอสซิิล และมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืชในน้ำำ��ที่่�ซึ่่�งทั้้�งสองมีีประสิิทธิิภาพ
เหมืือนกััน
- อย่่างไรก็็ตาม ถุุงกระดาษรีี ไซเคิิล 100 % มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��กว่่าถุุง SUPB ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทุุก
ประเภท ยกเว้้น การปรัับกรด และความเป็็นพิิษในน้ำำ��จืืดและในน้ำำ��ทะเล
- หากใช้้ถุุงกระดาษ 3.7 ครั้้�ง ก็็จะดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าถุุง SUPB
- ถุุง HDPE ที่่�รีี ไซเคิิลบางส่่วน มีีประสิิทธิิภาพ 0-30 % สููงกว่่าถุุง HDPE ใหม่่ ในประเภทผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด
- ถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะมีีประสิิทธิิภาพดีีที่่�สุุด ในส่่วนของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม หากนำำ�มาใช้้บ่่อยเพีียงพอ แต่่หาก
ใช้้เพีียงหนึ่่�งครั้้�ง จะมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��ที่่�สุุด
- ถุุง LDPE ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถุุง PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
- ถุุง LDPE ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ต้้องใช้้ประมาณ 6-9 ครั้้�งเพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถุุง HDPE ที่่�รีี ไซเคิิลบางส่่วน
และถุุง PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะต้้องใช้้ 13-20 ครั้้�ง จึึงจะดีีกว่่าถุุงใช้้แล้้วทิ้้�ง
Muthu et al. (2011) เปรีียบเทีียบถุุง SUPB ทำำ�จาก PE ถุุงกระดาษ ถุุง Non-woven polypropylene (NWPP) และถุุงผ้้าฝ้้าย
ผู้้�เขีียนพิิจารณาผลกระทบของถุุงเหล่่านี้้�ต่่อประเภทการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ และสัันนิิษฐานว่่า ถุุง PP ที่่�นำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ ใช้้แทน ถุุง SUPB 100 ใบ และถุุงผ้้าฝ้้ายใช้้แทนถุุง SUPB 50 ใบ พื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ในการศึึกษา คืือ ฮ่่องกง จีีน
และอิินเดีีย ในการศึึกษาดัังกล่่าว ถุุงกระดาษมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��สุุด ผู้้�เขีียนระบุุว่่า ถุุงกระดาษใช้้ “ใช้้พลัังงานในปริิมาณสููง จาก
เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล ไฟฟ้้า และสารเคมีี เป็็นต้้น” ถุุง SUBP และถุุงผ้้าฝ้้ายที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�เทีียบกัันได้้
ซึ่่�งทั้้�งสองชนิิดต่ำำ��กว่่าถุุงกระดาษ ส่่วนถุุง PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ผู้้�เขีียนสรุุปว่่า การรีี ไซเคิิลและการนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ ช่่วยลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของถุุงช้้อปปิ้้�ง
การศึึกษาของ Khoo et al. (2010) เปรีียบเทีียบถุุงชีีวภาพใช้้ครั้้�งเดีียว ทำำ�จากข้้าวโพด และถุุงใช้้แล้้วทิ้้�ง ทำำ�จากพลาสติิก PP
จากฟอสซิิล การศึึกษาดำำ�เนิินการในสิิงคโปร์์ ถุุงชีีวภาพผลิิตในสหรััฐฯ ผู้้�เขีียนระบุุว่่า ถุุงชีีวภาพมีีค่่าศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิด
โลกร้้อน (Global Warming Potential หรืือ GWP) การปรัับกรด และการทำำ�ลายชั้้�นโอโซน สููงกว่่าถุุง PP จากฟอสซิิล ซึ่่�งส่่วน
ใหญ่่เป็็นเพราะการใช้้พลัังงานที่่�สููง ในระหว่่างการผลิิตของพลาสติิกชีีวภาพ โดยเฉพาะ การเปลี่่�ยนกลููโคสเป็็นโพลิิเมอร์์ต้้องใช้้
พลัังงานสููง ผู้้�เขีียนสรุุปว่่า การนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อผลลััพธ์์

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

		

2.1.3 ความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิล

โดยทั่่�วไป วััสดุุถุุงช้้อปปิ้้�งหลายชนิิด เช่่น PP, HDPE, LDPE หรืือกระดาษ สามารถนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้ (3) อย่่างไรก็็ตาม ในทางปฏิิบััติิ
บ่่อยครั้้�ง ถุุงเหล่่านั้้�นไม่่ได้้ถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล ซึ่่�งไม่่ใช่่จากเหตุุผลทางเทคนิิค แต่่เป็็นเพราะถุุงดัังกล่่าวไม่่ได้้เข้้าไปในสายธารการ
รีี ไซเคิิลขยะ ในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตบางเรื่่�อง กรณีีนี้้�จะเรีียกว่่า ไม่่มีีคุุณค่่าของการรีี ไซเคิิล หรืือมีีก็็น้้อย และอีีกเหตุุผลหนึ่่�ง คืือ
บ่่อยครั้้�ง ถุุง SUPB จะถููกนำำ�กลัับมาใช้้เป็็นถุุงขยะ หลัังการใช้้ครั้้�งแรกเป็็นถุุงช้้อปปิ้้�ง (Muthu et al. 2011) ดัังนั้้�น มัันก็็จะจบลง
ในถัังขยะ แทนที่่�จะเป็็นในสายธารการรีี ไซเคิิลขยะ
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�แตกต่่างกัันในภููมิิภาคต่่างๆ ทั่่�วโลก แสดงให้้เห็็นถึึงข้้อสัันนิิษฐานที่่�หลากหลาย
ในส่่วนของความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิลของถุุงช้้อปปิ้้�ง ดัังนี้้�:
- Civancik-Uslu et al. (2019) ประเมิินว่่า ครึ่่�งหนึ่่�งของถุุงกระดาษ และถุุง HDPE, LDPE และ PP ส่่วนน้้อย (10 %)
ถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลหลัังการใช้้ ซึ่่�งขอบเขตการศึึกษา คืือ สเปนและเดนมาร์์ก
- การศึึกษาของ Kimmel (2014) สัันนิิษฐานว่่าอััตราการรีี ไซเคิิลจะเหมืือนกัันในสหรััฐฯ
- ในทางตรงกัันข้้าม การศึึกษาของคณะกรรมาธิิการยุุโรป (2019) สัันนิิษฐานว่่า ถุุงพลาสติิกประมาณ 30 % จะถููกนำำ�
ไปรีี ไซเคิิลเมื่่�อสิ้้�นสุุดวงจรชีีวิิต
Muthu et al. (2011) ใช้้ข้้อมููลจากแบบสำำ�รวจผู้้�บริิโภค โดย Li Yi et al. (2010) ในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต โดยทำำ�การวิิเคราะห์์
พฤติิกรรมของคนในจีีน ฮ่่องกง และอิินเดีีย จากข้้อมููลของ Muthu et al. (2011) การรีี ไซเคิิลถุุงช้้อปปิ้้�งจะขึ้้�นอยู่่�กัับพฤติิกรรมผู้้�
บริิโภคเป็็นอย่่างมาก คณะผู้้�เขีียนได้้สัันนิิษฐานอััตราการรีี ไซเคิิล ดัังนี้้�:
- จีีน
		

o 21 % สำำ�หรัับถุุงพลาสติิก

		

o 31 % สำำ�หรัับถุุงกระดาษ

		

o 22 % สำำ�หรัับถุุงไม่่ทอ

- ฮ่่องกง
		

o 22 % สำำ�หรัับถุุงพลาสติิก

		

o 25 % สำำ�หรัับถุุงกระดาษ

		

o 25 % สำำ�หรัับถุุงที่่�ไม่่ทอ

- อิินเดีีย
		

o 18% สำำ�หรัับถุุงพลาสติิก

		

o 25% สำำ�หรัับถุุงกระดาษ

		

o 21% สำำ�หรัับถุุงที่่�ไม่่ทอ

(3) ที่่�สามารถรีี ไซเคิิลได้้ หรืือรีี ไซเคิิล หมายถึึง การบำำ�บััดในช่่วงหมดอายุุการใช้้งาน ในขณะที่่�การใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิล หมายถึึง วััสดุุ
รีี ไซเคิิลที่่�ใช้้ในการผลิิตแทนที่่�จะใช้้วััสดุุใหม่่

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ในส่่วนของพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพและพลาสติิกชีีวภาพ นอกจากความเสี่่�ยงที่่�พลาสติิกดัังกล่่าวจะเข้้าสู่่�สายธารขยะ
ที่่�ผิิดแล้้ว ยัังมีีปััญหาทางเทคนิิคที่่�เกี่่�ยวกัับการรีี ไซเคิิล เพราะหากมัันเข้้าไปในสายธารการรีี ไซเคิิล อาจก่่อให้้เกิิดปััญหาการคััด
แยกในกระบวนการรีี ไซเคิิลของพลาสติิกจากฟอสซิิล (UNEP 2020a) ผู้้�รีี ไซเคิิลส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถเห็็นข้้อแตกต่่างระหว่่าง
พลาสติิก ชีีวภาพและพลาสติิก จากฟอสซิิล ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเสื่่�อมสลายของคุุณภาพของวััสดุุรีี ไซเคิิล
ในทางตรงกัันข้้าม การใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิลในการผลิิต สามารถลดฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถุุงช้้อปปิ้้�งได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หากถุุง
พลาสติิกมีีปริิมาณที่่�รีี ไซเคิิล 30 % ก็็จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถุุงทำำ�จากวััสดุุใหม่่ 100% ในอััตรา 0-30 % ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทผล
กระทบ (Kimmel 2014) การใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิลยัังช่่วยลดฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของกระดาษ ทั้้�งนี้้� ถุุงกระดาษที่่�รีี ไซเคิิล 100 %
จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถุุงกระดาษคราฟท์์ในแต่่ละประเภทผลกระทบ อย่่างไรก็็ตาม ถุุงกระดาษทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 100 % ก็็ยัังมีี
ฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่าถุุง SUPB ทำำ�จากพลาสติิกใหม่่ ยกเว้้นการปรัับกรด และความเป็็นพิิษในน้ำำ��จืืดและในทะเล
		

2.1.4 ความสามารถในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีผลกระทบสำำ�คััญต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถุุงช้้อปปิ้้�ง อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ของถุุงที่่�สููงกว่่า มีีอิิทธิิพลต่่อคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์มากกว่่าการรีี ไซเคิิล (Muthu et al. 2011) ถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ อาจมีีประโยชน์์
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเหนืือกว่่าถุุง SUPB หากใช้้หลายครั้้�ง ส่่วนถุุงผ้้าฝ้้ายต้้องนำำ�มาใช้้ใหม่่กี่่�ครั้้�ง ขึ้้�นอยู่่�กัับการศึึกษา เช่่น จากข้้อมููล
ของ UNEP (2020a) จะต้้องใช้้ถุุงผ้้าฝ้้าย 50-150 ครั้้�ง จึึงจะมีีผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศน้้อยกว่่าถุุง SUPB
ในขณะที่่�กลุ่่�มปฏิิบััติิการเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมเยอรมนีี (Environmental Action Germany หรืือ DUH) คาดว่่า ถุุงผ้้าฝ้้ายต้้องใช้้
25-32 ครั้้�ง จึึงจะเปรีียบเทีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้กัับถุุง SUBP (DUH 2021)
นอกจากนี้้� ความนิิยมของถุุงช้้อปปิ้้�งที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�จาก PP, PE และ PET กำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�น เพราะคุ้้�มค่่า และในบางกรณีี
ใช้้เพีียง 3 ครั้้�งก็็จะมีีผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศน้้อยกว่่าถุุง SUPB (DUH 2021) ถุุง PP ที่่�หนาและคงทน
คาดว่่าจะต้้องใช้้ 10-20 ครั้้�ง แต่่ถุุง PE ที่่�บางกว่่าแต่่ก็็ยัังนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ต้้องใช้้ 5-10 ครั้้�ง เพื่่�อที่่�จะให้้มีีผลกระทบต่่อความ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเหมืือนกัับถุุง SUPB ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่ถุุงต้้องมีีการเก็็บรัักษาที่่�นานเท่่านั้้�น แต่่ผู้้�บริิโภคต้้องนำำ�ถุุงแต่่ละ
ถุุงกลัับมาใช้้ใหม่่หลายครั้้�งด้้วย (UNEP 2020a) ถุุงพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ผลิิตจากวััสดุุรีี ไซเคิิลมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ซึ่่�งก็็ทำำ�ให้้
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น ในเยอรมนีี 90 % ของถุุง PET ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ผลิิตจากขวดพลาสติิกรีี ไซเคิิล (DUH
2021)
การศึึกษาของ Muthu et al. (2011) ใช้้ข้้อมููลจากการสำำ�รวจผู้้�บริิโภค (Li Yi et al. 2010) พบว่่า อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของ
ถุุงคงทนทำำ�จาก PP สููง 78 % ในจีีน 69 % ในฮ่่องกง และ 55 % ในอิินเดีีย อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของถุุงผ้้าฝ้้าย (73-80 %)
สููงกว่่าถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว ซึ่่�งถููกนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ระหว่่าง 42-55 % (Muthu et al. 2011) เป็็นที่่�สัันนิิษฐานว่่า ถุุงพลาสติิก
ใช้้แล้้วทิ้้�ง ส่่วนหนึ่่�งนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เป็็นถุุงขยะ ดัังนั้้�น คำำ�ว่่า “ใช้้ครั้้�งเดีียว” จึึงไม่่ถููกต้้องนััก แต่่วััตถุุประสงค์์เดิิมของถุุงพลาสติิก
คืือใช้้เพีียงครั้้�งเดีียวเป็็นถุุงช้้อปปิ้้�ง
อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของประเทศต่่างๆ แสดงว่่า ถุุงคงทนทำำ�จาก PP ใช้้เพีียง 2-5 ครั้้�ง ขึ้้�นอยู่่�กัับประเทศ ในขณะที่่�ถุุงผ้้าฝ้้าย
มีีการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 4-5 ครั้้�ง อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เหล่่านี้้�อยู่่�ต่ำำ��กว่่าจุุดคุ้้�มทุุนที่่�ถุุงต่่างๆ เหล่่านี้้� ต้้องบรรลุุเพื่่�อให้้
สามารถเปรีียบเทีียบเชิิงนิิเวศน์์ ได้้กัับถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว แบบสำำ�รวจลููกค้้าสำำ�หรัับอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ต่่างจากอััตรา
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�สัันนิิษฐานในฉากทััศน์์เส้้นฐานของการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตอื่่�นๆ เช่่น Muthu et al. (2011)
สัันนิิษฐานว่่า ถุุงผ้้าฝ้้ายสามารถใช้้แทนถุุงใช้้แล้้วทิ้้�ง 50-150 ใบ ในฟิินแลนด์์ ในฉากทััศน์์เส้้นฐานของ Muthu et al. (2011)
สัันนิิษฐานว่่า ถุุงผ้้าฝ้้ายสามารถใช้้แทนถุุงใช้้แล้้วทิ้้�ง 50 ใบ (ซึ่่�งขััดกัับถุุงผ้้าฝ้้ายที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 4-5 ครั้้�ง ในแบบสำำ�รวจลููกค้้า)
Kimmel (2014) คาดว่่าถุุงคงทนทำำ�จาก PP ถููกนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 14.6 ครั้้�งในสหรััฐฯ
ดููเหมืือนว่่าอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ในการศึึกษามากมาย ไม่่สอดคล้้องกัับอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�แท้้จริิง และก็็ยัังมีีความ
แตกต่่างอย่่างมากในอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ระหว่่างประเทศและทวีีป การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตมากมาย จะเน้้นยุุโรป
หรืือสหรััฐฯ (Kimmel 2014; Muthu et al. 2011) ในขณะที่่�อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ในเอเชีียหรืืออััฟริิกา สัันนิิษฐานว่่าจะ
น้้อยกว่่า ถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่อาจอยู่่�เหนืือภาชนะใช้้ครั้้�งเดีียว หากอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สููงพอ

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

		

2.1.5 สรุุป

ถุุงช้้อปปิ้้�งที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าถุุงใช้้ครั้้�งเดีียว อย่่างไรก็็ตาม อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของถุุงที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เป็็นปััจจััยเด็็ดขาด หากอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สููงเท่่าใด ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมก็็จะต่ำำ��เท่่านั้้�น หากการนำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่ของถุุงคงทนที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีอััตราต่ำำ�� มัันจะไม่่ดีีเท่่าถุุง SUPB ถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีฟุุตพริ้้�นท์์
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในขั้้�นตอนการผลิิต มากกว่่าถุุงใช้้แล้้วทิ้้�ง จากการใช้้วััสดุุที่่�คงทนมากกว่่า เมื่่�อถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ถููกใช้้บ่่อย
อย่่างเพีียงพอ การใช้้พลัังงานที่่�สููงกว่่าในช่่วงการผลิิตจะได้้รัับการทดแทน หากถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ถููกนำำ�ไปใช้้เหนืือจุุดคุ้้�มทุุน
ฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจะยิ่่�งลดลงไปอีีก จำำ�นวนครั้้�งที่่�ถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ต้้องถููกนำำ�ไปใช้้ เพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบได้้เชิิง
นิิเวศน์์กัับถุุง SUPB ขึ้้�นอยู่่�กัับวััสดุุ
ยัังมีีถุุงช้้อปปิ้้�งที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�จากพลาสติิก เช่่น PP, PE หรืือ PET ซึ่่�งกำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยมมากยิ่่�งขึ้้�น จากค่่าใช้้จ่่ายที่่�ต่ำำ��และผล
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี มัันจะใช้้น้้อยครั้้�งกว่่าถุุงผ้้าฝ้้าย ทำำ�ให้้มัันเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าถุุง SUPB ผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของถุุงช้้อปปิ้้�งอาจลดลงไปอีีก หากถุุงที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล
จากน้ำำ��หนัักที่่�มาก ถุุงพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีศัักยภาพในการก่่อให้้เกิิดการทิ้้�งขยะที่่�ต่ำำ��กว่่าถุุง SUPB อย่่างไรก็็ตาม ก็็ยััง
ก่่อให้้เกิิดปััญหาเดีียวกัันกัับถุุง SUPBs หากจบลงในธรรมชาติิ โดยจะทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษจากไมโครพลาสติิกและผลกระทบทาง
กายภาพต่่อสััตว์์ ในทางตรงกัันข้้าม จากน้ำำ��หนัักที่่�เบา ถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว มีีศัักยภาพในการก่่อให้้เกิิดการทิ้้�งขยะที่่�สููง เพราะ
จะปลิิวตามลมได้้ง่่าย และจะจบลงเป็็นขยะ แทนที่่�จะเข้้าสู่่�ระบบการจััดการขยะตามที่่�ตั้้�งใจไว้้ เป็็นที่่�น่่าเสีียดายว่่า ศัักยภาพในการ
ก่่อให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ ไม่่ได้้มีีการพิิจารณาในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตส่่วนใหญ่่
เมื่่�อต้้องเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับถุุงช้้อปปิ้้�ง ไม่่มีีถุุงใช้้ครั้้�งเดีียวใดที่่�ดีีไปกว่่าถุุงอื่่�น ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด ประเภทและ
น้ำำ��หนัักของวััสดุุของถุุงช้้อปปิ้้�ง มีีลัักษณะที่่�สำำ�คััญในการกำำ�หนดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของถุุงช้้อปปิ้้�ง ถุุงที่่�ทำำ�จากวััสดุุเดีียวกััน
แต่่มีีน้ำำ��หนัักมากกว่่า 2 เท่่า จะมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเป็็น 2 เท่่า นอกเสีียจากจะใช้้บ่่อยครั้้�งขึ้้�น หรืือใช้้ในการขนส่่งสิินค้้า
มากขึ้้�น
ถุุงใช้้ครั้้�งเดีียวทำำ�จากพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพหรืือชีีวภาพ ไม่่มีีจุุดแข็็งเหนืือถุุงพลาสติิกใช้้แล้้วทิ้้�งอื่่�นๆ มัันเพีียงแต่่มีี
อายุุการใช้้งานที่่�สั้้�น และก่่อให้้เกิิดขยะในปริิมาณเท่่ากััน นอกจากนี้้� ยัังก่่อให้้เกิิดปััญหาการคััดแยกในกระบวนการรีี ไซเคิิลของ
พลาสติิกจากฟอสซิิล ศัักยภาพของคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ถููกยกเลิิกไป จากการปล่่อยแก๊๊สที่่�มากขึ้้�นในประเภทผลกระทบอื่่�นๆ เช่่น
การปรัับกรด มลภาวะจากธาตุุอาหารของพืืช ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก และการเกิิดหมอกควัันทางเคมีี ความจริิงแล้้ว คำำ�ว่่า “ที่่�ย่่อย
สลายได้้ทางชีีวภาพ” เป็็นปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลาสติิกกลุ่่�มนี้้� เช่่น การทิ้้�งอย่่างไม่่เหมาะสมในถัังขยะ การทิ้้�งขยะอย่่าสะเพร่่า และ
การใช้้ผลิิตภััณฑ์์ใช้้แล้้วทิ้้�งอย่่างสะเพร่่า (Umweltbundesamt 2021)
2.2 ภาชนะเครื่่�องดื่่�ม
ภาชนะเครื่่�องดื่่�มเป็็นพาหนะในการขนส่่งหรืือดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม ภาชนะเครื่่�องดื่่�มเป็็นจำำ�นวนมาก อยู่่�ในประเภทบรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว
เช่่น น้ำำ��อััดลม 70 % ในสหราชอาณาจัักร บรรจุุในขวด PET ใช้้ครั้้�งเดีียว ที่่�เหลืือจะบรรจุุกระป๋๋อง กล่่องหลายชั้้�นใส่่เครื่่�องดื่่�ม
หรืือแก้้ว (BSDA 2021) อย่่างไรก็็ตาม มีีทางเลืือกของขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว บทนี้้�จะกล่่าวถึึงฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ
ภาชนะเครื่่�องดื่่�มใช้้ครั้้�งเดีียวและภาชนะทางเลืือก
		

2.2.1 วััสดุุที่่�นิิยมใช้้มากที่่�สุุด

ขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว โดยปกติิ ทำำ�จาก PET, PET รีี ไซเคิิล (rPET) หรืือ HDPE ขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว ทำำ�จากวััตถุุดิิบ
ชีีวภาพ ก็็มีีจำำ�หน่่ายในตลาดด้้วย ขวดแก้้ว เป็็นได้้ทั้้�งภาชนะเครื่่�องดื่่�มใช้้ครั้้�งเดีียวหรืือที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ในขณะที่่�กระป๋๋อง
อะลููมิิเนีียม มัักใช้้เป็็นภาชนะเครื่่�องดื่่�มใช้้ครั้้�งเดีียว
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องกระดาษหลายชั้้�นสำำ�หรัับบรรจุุเครื่่�องดื่่�ม โดยปกติิเป็็นภาชนะเครื่่�องดื่่�มใช้้ครั้้�งเดีียว และโดยปกติิทำำ�จากชั้้�นจำำ�นวน
หลายชั้้�น ของกล่่องกระดาษ พลาสติิก และอะลููมิิเนีียม
ขวดเครื่่�องดื่่�มที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ โดยปกติิจะผลิิตจากวััสดุุต่่างๆ เช่่น เหล็็กกล้้า อะลููมิิเนีียม PP หรืือแก้้ว
การใช้้ที่่�ไม่่ใช่่ภาชนะ หมายความว่่า ไม่่มีีการใช้้วััสดุุเพื่่�อการขนส่่งเครื่่�องดื่่�มหรืือสำำ�หรัับขั้้�นตอนการดื่่�ม เครื่่�องดื่่�ม เช่่น น้ำำ��
จะดื่่�มโดยตรงจากก๊๊อก

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

		

2.2.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การศึึกษาของ Benavides et al. (2018) เปรีียบเทีียบขวด PET 3 ชนิิด (PET ใหม่่ รีี ไซเคิิล และชีีวภาพ) ขวด PET รีี ไซเคิิลใน
การศึึกษานี้้� ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 35 % และวััสดุุชีีวภาพหรืือวััสดุุใหม่่ 65 % จากการศึึกษา ขวดชีีวภาพ 100 % มีีคาร์์บอน
ฟุุต พริ้้�นท์์ที่่�ดีีกว่่าขวดจากฟอสซิิล 100 % คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของมัันต่ำำ��กว่่า PET รีี ไซเคิิลและ PET จากฟอสซิิลผสมกััน
รวมทั้้�ง PET รีี ไซเคิิล และ PET ชีีวภาพผสมกััน นอกจากนี้้� Benavides et al. (2018) ได้้เปรีียบเทีียบวิิธีีที่่�แตกต่่างกััน 2 วิิธีี
ในการผลิิต terephthalic acid (TPA) จากพลาสติิกชีีวภาพ และพบว่่า การผลิิตบนพื้้�นฐานของสารตััวกลาง isobutanol
จะมีีประสิิทธิิภาพ ดีีกว่่า 88 % ในความสมดุุลของคาร์์บอน เมื่่�อเทีียบกัับขวด PET จากฟอสซิิล ในขณะที่่�การผลิิตจากการหมััก
น้ำำ��ตาลโดยตรง จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่า 22% เทีียบกัับขวดจากฟอสซิิล ผู้้�เขีียนมีีข้้อเสนอดัังนี้้�:
- การใช้้ PET ชีีวภาพเพิ่่�มขึ้้�น แทน PET จากฟอสซิิล จะช่่วยลดค่่า GWP และการใช้้เชื้้�อเพลิิงจากฟอสซิิล
- การผสมกัันระหว่่าง PET ชีีวภาพและวััสดุุรีี ไซเคิิล จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่า 35 % - 73 % ในส่่วนของค่่า GWP
เมื่่�อเทีียบกัับขวด PET จากฟอสซิิล
- การผสมกัันของ PET ชีีวภาพ ทำำ�จากสารตััวกลาง isobutanol และวััสดุุรีี ไซเคิิล มีีการใช้้พลัังงานฟอสซิิลต่ำำ��ที่่�สุุด
กล่่าวคืือ น้้อยกว่่าขวด PET จากฟอสซิิล 59 %
- ทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดรองลงมา ในส่่วนของการใช้้พลัังงานฟอสซิิล คืือ PET ชีีวภาพ ที่่�ทำำ�จากสารตััวกลาง isobutanol
และใช้้พลัังงานฟอสซิิลน้้อยกว่่าขวด PET ทำำ�จากฟอสซิิล 50 %
- ผู้้�เขีียนไม่่ได้้เปรีียบเทีียบขวดที่่�ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 100 % แต่่ผลลััพธ์์แสดงให้้เห็็นว่่า มัันจะมีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�น้้อย
กว่่าขวดชีีวภาพที่่�ได้้จากการหมัักน้ำำ��ตาลโดยตรง แต่่ไม่่น้้อยไปกว่่าขวด PET ชีีวภาพ ทำำ�จากสารตััวกลาง isobutanol
ในการศึึกษาโดย Chen at al. (2016) ขวด PET ชีีวภาพ ในส่่วนของค่่า GWP จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าขวด PET จากฟอสซิิล
เมื่่�อรวมผลกระทบที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ และที่่�แย่่กว่่านั้้�น เมื่่�อไม่่รวมผลกระทบที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ ผลกระทบที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ เป็็นผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�หลีีกเลี่่�ยงผ่่านทางการใช้้วััสดุุ และจึึงถืือว่่าเป็็นเครดิิต เช่่น ผู้้�เขีียนให้้เครดิิตแก่่ขวด PET ชีีวภาพทำำ�จากไม้้ จากการ
หลีีกเลี่่�ยงการเผากองพุ่่�มไม้้ จากการเก็็บเกี่่�ยวเศษเหลืือจากพืืชที่่�ขายไม่่ได้้ การเผากองพุ่่�มไม้้นิิยมปฏิิบััติิในภููมิิภาคแปซิิฟิิกตะวััน
ตกเฉีียงเหนืือ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากไฟป่่า อย่่างไรก็็ตาม การเผากองพุ่่�มไม้้ ไม่่นิิยมปฏิิบััติิในทุุกภููมิิภาค การที่่�เครดิิตจะใช้้ ได้้
หริิอไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับขอบเขตทางภููมิิศาสตร์์ของการศึึกษา ผลกระทบที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ ควรตีีความอย่่างระมััดระวััง หากมัันมีีความ
อ่่อนไหวต่่อผลลััพธ์์ และโดยเฉพาะเมื่่�อมัันใช้้ฝ่่ายเดีียว (สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เดีียว) ในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�เบ็็ดเสร็็จ ผู้้�เขีียน
เปรีียบเทีียบขวด PET ชีีวภาพที่่�แตกต่่างกััน ดัังนี้้�:
- ขวด PET ชีีวภาพ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีที่่�สุุด จะประกอบด้้วย TPA ทำำ�จากไม้้
- PLA ที่่�ทำำ�จากผลิิตผลทางการเกษตร เช่่น ข้้าวโพด มีีจุุดอ่่อนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม จากการใช้้พลัังงานเพิ่่�มเติิมที่่�ฟาร์์ม
และ/หรืือการผลิิตสารเคมีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- ขวด PET จากฟอสซิิล มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าขวด PET ชีีวภาพ ในส่่วนของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของการปรัับกรด
มลภาวะจากธาตุุอาหารของพืืชทางบก ความเป็็นพิิษต่่อระบบนิิเวศน์์ หมอกควัันและการทำำ�ลายชั้้�นโอโซน ไม่่ว่่าผลกระทบจะหลีีก
เลี่่�ยงได้้หรืือไม่่ก็็ตาม ดัังนั้้�น การใช้้พลาสติิกชีีวภาพสามารถนำำ�ไปสู่่�การแลกเปลี่่�ยน กล่่าวคืือ ศัักยภาพของภาวะโลกร้้อนที่่�อาจ
ลดลง แต่่ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงขึ้้�นในประเภทอื่่�นๆ
อีีกการศึึกษาหนึ่่�ง พบว่่า PLA ชีีวภาพ (จากมัันสำำ�ปะหลััง) มีีจุุดแข็็งเหนืือ PET จากฟอสซิิล ในส่่วนของค่่า GWP การใช้้พลัังงาน
ฟอสซิิล และสารพิิษที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพอนามััย แต่่จุุดอ่่อน คืือ การปรัับกรดและมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช (Papong et
al. 2014) Schlecht et al. (2019) ระบุุการแลกเปลี่่�ยนที่่�เหมืือนกััน ที่่�ซึ่่�งการเปลี่่�ยนจาก PE จากฟอสซิิล เป็็น PE ชีีวภาพในระบบ
บรรจุุภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มเป็็นกล่่องกระดาษหลายชั้้�น ทำำ�ให้้ค่่า GWP ต่ำำ��ลง แต่่มีีผลกระทบสููงขึ้้�น ในส่่วนของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อื่่�นๆ
การศึึกษาของ Papong et al. (2014) สรุุปว่่า ผลการดำำ�เนิินด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ PLA ได้้รัับอิิทธิิพลอย่่างสููงจากการบำำ�บััดขยะ
ในฉากทััศน์์การบำำ�บััดขยะ สำำ�หรัับขยะฝัังกลบ ขวด PET จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าขวด PLA 30% -100 % ในส่่วนของค่่า GWP
มัันเกี่่�ยวข้้องกัับความจริิงที่่�ว่่า ขวด PET มีีความเฉื่่�อยในขยะฝัังกลบ และขวด PLA ปล่่อยแก๊๊สมีีเทนในขยะฝัังกลบ หากไม่่สามารถ

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ดัักแก๊๊สมีีเทนเหล่่านี้้�ได้้ มัันจะนำำ�ไปสู่่�ผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศที่่�สููง ฉากทััศน์์การบำำ�บััดขยะที่่�ดีีที่่�สุุด สำำ�หรัับขวด PLA คืือ
การเผาในเตาเผาที่่�มีี การนำำ�ขยะกลัับมาใช้้เป็็นพลัังงาน ในขณะที่่�สำำ�หรัับขวด PET จะเป็็นการรีี ไซเคิิล (Papong et al. 2014)
อีีกทางเลืือกหนึ่่�งของขวดจากฟอสซิิลใช้้ครั้้�งเดีียว นอกจากพลาสติิกชีีวภาพแล้้ว ยัังมีีระบบบรรจุุภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มทำำ�จากกล่่อง
กระดาษที่่�มีีหลายชั้้�น จากข้้อมููลของ Markwardt et al. (2017) และ Schlecht et al. (2019) ระบบบรรจุุภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มทำำ�จาก
กล่่องกระดาษที่่�มีีหลายชั้้�น ในส่่วนของความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ควรถืือว่่าดีีกว่่าขวด PET ขวด HDPE ขวดแก้้ว ภาชนะ PP
ที่่�มีีที่่�ปิิดเป็็นอะลููมิิเนีียม และซองก้้นตั้้�ง ในสาขาเครื่่�องดื่่�มส่่วนใหญ่่ (ยกเว้้นน้ำำ��) ขวด PET จากฟอสซิิลจะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่า
สำำ�หรัับประเภทผลกระทบของมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืชในน้ำำ��เท่่านั้้�น การใช้้พลาสติิกชีีวภาพเป็็นฝา แทนที่่�จะใช้้พลาสติิกจาก
ฟอสซิิล สำำ�หรัับระบบบรรจุุภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มทำำ�จากกล่่องกระดาษที่่�มีีหลายชั้้�น จะทำำ�ให้้ค่่า GWP ต่ำำ��ลง แต่่จะเพิ่่�มภาระด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมในประเภทผลกระทบอื่่�นๆ (Markwardt et al. (2017); Schlecht et al. (2019)
การศึึกษาของ Amienyo et al. (2013) เปรีียบเทีียบขวดแก้้ว กระป๋๋องอะลููมิิเนีียม และขวด PET ใช้้ครั้้�งเดีียว และสรุุปว่่า:
- ขวด PET ขนาด 2 ลิิตร มีีจุุดแข็็งเหนืือวััสดุุอีีก 2 ประเภท ในประเภทสิ่่�งแวดล้้อมส่่วนใหญ่่
- กระป๋๋องอะลููมิิเนีียมมีีประสิิทธิิภาพดีีที่่�สุุด ในประเภทสิ่่�งแวดล้้อมของมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช ความเป็็นพิิษ
ต่่อระบบนิิเวศน์์ทางบก และการทำำ�ลายชั้้�นโอโซน
- ขวดแก้้วมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��ที่่�สุุดในประเภทสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด ยกเว้้นมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช และความเป็็นพิิษต่่อ
ระบบนิิเวศน์์ทางน้ำำ��ที่่�เป็็นน้ำำ��จืืด
- ขวดแก้้วต้้องใช้้ 3 ครั้้�ง จึึงจะสามารถเปรีียบเทีียบได้้เชิิงสิ่่�งแวดล้้อมกัับขวด PET ขนาด 0.5-ลิิตร และกระป๋๋อง
อะลููมิิเนีียม
- นอกจากนี้้� ขนาดของภาชนะก็็มีีความสำำ�คััญ ขวด PET ขนาด 2 ลิิตร จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าขวด PET ขนาด 0.5
ลิิตร ในส่่วนของระบบนิิเวศน์์
เพื่่�อให้้ ได้้หน่่วยหน้้าที่่�ที่่�เหมืือนกัันของปริิมาณเครื่่�องดื่่�มใดๆ ขวดขนาดใหญ่่จะทำำ�ให้้อััตราส่่วนขวด-วััสดุุ-เครื่่�องดื่่�มต่ำำ��ลง และจะ
ทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมดีีขึ้้�น Markwardt et al (2017) ได้้ข้้อสรุุปเดีียวกััน ในการศึึกษา หน่่วยหน้้าที่่� คืือ 1,000
ลิิตรของเครื่่�องดื่่�ม และสรุุปว่่า ขวดยิ่่�งใหญ่่เท่่าใด ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมก็็จะน้้อยลงเท่่านั้้�น
มีีการเปรีียบเทีียบระหว่่างน้ำำ��ประปาและน้ำำ��บรรจุุขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว น้ำำ��ประปามีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�ง
เดีียว ในทุุกประเภทของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Garcia-Suarez et al. 2019; Dettore 2009) เนื่่�องจากน้ำำ��ประปาไม่่มีีข้้อ
กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการผลิิต บรรจุุภััณฑ์์ และช่่วงการหมดอายุุใช้้งาน
		

2.2.3 ความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิล

ประโยชน์์สำำ�คััญของการรีี ไซเคิิล คืือ การลดการใช้้วััสดุุใหม่่ ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การรีี ไซเคิิลมีีความสำำ�คััญ
เป็็นพิิเศษ สำำ�หรัับทรััพยากรไม่่หมุุนเวีียน เช่่น ขวดพลาสติิกทำำ�จากฟอสซิิล ดัังนั้้�น การรีี ไซเคิิลจึึงเชื่่�อว่่าเป็็นการบำำ�บััดขยะที่่�ดีีที่่�สุุด
สำำ�หรัับขวด PET ทำำ�จากฟอสซิิล (Papong et al. 2014) ในการศึึกษาโดย Amienyo et al. (2013) ผู้้�เขีียนสรุุปว่่า การเพิ่่�ม
การรีี ไซเคิิลขวด PET จาก 24 % (สถานะโดยเฉลี่่�ยที่่�สัันนิิษฐานในสหราชอาณาจัักร ในปีี 2009) เป็็น 60 % จะลดผลกระทบต่่อ
สภาพภููมิิอากาศของขวด PET ลง 50 % ส่่วน Benavides et al. (2018) ก็็มีีข้้อสรุุปเหมืือนกััน คืือ การใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิล แทนที่่�จะ
ใช้้วััสดุุใหม่่ จะนำำ�ไปสู่่�การลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การใช้้ปริิมาณวััสดุุรีี ไซเคิิลขึ้้�นอยู่่�กัับวััสดุุเป็็นอย่่างมาก และบ่่อยครั้้�งต่่างกัันอย่่างมากจากอััตราการรีี ไซเคิิลของประเทศหนึ่่�ง เช่่น
มีีขวด PET ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 100 % ในตลาด ถึึงแม้้ว่่าจะไม่่มีีประเทศใดที่่�มีีอััตราการรีี ไซเคิิลถึึง 100 % ก็็ตาม ในรายงาน
การศึึกษา Amienyo et al. (2013) สัันนิิษฐานว่่า ตััวกระป๋๋องอะลููมิิเนีียมประกอบด้้วยวััสดุุรีี ไซเคิิล 48 % และขวดแก้้วประกอบ
ด้้วยวััสดุุรีี ไซเคิิล 35 % ส่่วนขวด PET สัันนิิษฐานว่่าผลิิตจากวััสดุุใหม่่ 100 % จากการเพิ่่�มการใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิลในขวด PET
ในสหภาพยุุโรปตั้้�งแต่่ปีี 2013 และจากภููมิิหลัังของระเบีียบพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวของสหภาพยุุโรปที่่�กำำ�หนดให้้มีีพลาสติิกรีี ไซเคิิล
ขั้้�นต่ำำ�� 25 % สำำ�หรัับขวดเครื่่�องดื่่�มจาก PET ภายในปีี 2025 จึึงเป็็นที่่�คาดว่่า ประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของขวด PET ใช้้ครั้้�งเดีียว
เมื่่�อเทีียบกัับขวดแก้้วและกระป๋๋องอะลููมิิเนีียมใช้้ครั้้�งเดีียว จะเพิ่่�มขึ้้�นในประเภทสิ่่�งแวดล้้อมบางประเภท นอกจากนี้้� จำำ�เป็็นต้้อง
ประเมิินว่่า กระป๋๋องอะลููมิิเนีียมและขวดแก้้วมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าขวด PET หรืือไม่่ ในประเภทสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ เช่่น มลภาวะ
จากธาตุุอาหารพืืช

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

อััตราการรีี ไซเคิิลจะต่่างกัันไปตามภููมิิภาคและประเทศ ในมาเลเซีีย จากข้้อมููลของ World Bank (2021a) การเก็็บสำำ�หรัับอััตรา
การรีี ไซเคิิลของบรรจุุภััณฑ์์ PET (ซึ่่�งรวมขวด PET แผ่่น และฟิิล์์ม) จะอยู่่�ระหว่่าง 28% - 45% และอััตราการรีี ไซเคิิลขวดเครื่่�อง
ดื่่�ม PET คาดว่่าอยู่่�ที่่� 55% ในปีี 2019 อย่่างไรก็็ตาม ไม่่มีีขวด PET ที่่�เก็็บและที่่�ถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลเป็็นวััสดุุเกรดอาหาร จากความ
ไม่่แน่่นอนด้้านกฎหมาย ในการได้้รัับใบรัับรองฮาลาล สำำ�หรัับการใช้้ rPET ในเกรดอาหาร (World Bank 2021a) ในไทย การเก็็บ
สำำ�หรัับอััตราการรีี ไซเคิิลบรรจุุภััณฑ์์ PET จะอยู่่�ระหว่่าง 31% - 62% ในปีี 2019 ในขณะที่่�บรรจุุภััณฑ์์ PET เพีียง 3% ถููกนำำ�ไป
รีี ไซเคิิล เป็็น rPET เกรดอาหาร การห้้ามการใช้้ rPET ในเกรดอาหารในไทยเป็็นเหตุุผลของการผลิิต rPET ในอััตราต่ำำ�� (World
Bank 2021b) ในอิินโดนีีเซีีย การเก็็บสำำ�หรัับอััตราการรีี ไซเคิิลขวด PET อยู่่�ที่่� 22% (GA Circular 2019) การเก็็บสำำ�หรัับอััตรา
การรีี ไซเคิิลของขวด PET ต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยสากล ซึ่่�งสัันนิิษฐานว่่าอยู่่�ที่่� 54% ในปีี 2020 (GA Circular 2019)
		

2.2.4 ความสามารถในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

ขวดแก้้วใช้้ครั้้�งเดีียวมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��กว่่าขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด ยกเว้้นมลภาวะ
จากธาตุุอาหารพืืช ที่่�ซึ่่�งสามารถเทีียบกัันได้้ หรืือดีีกว่่า (Amienyo et al. 2013; Schlecht et al. 2019) ขวดแก้้วต้้องใช้้ 3 ครั้้�งจึึง
จะสามารถเปรีียบเทีียบได้้ในเชิิงนิิเวศน์์กัับขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว (Amienyo et al. 2013) ซึ่่�งเหมืือนกัับขวดอะลููมิิเนีียมที่่�นำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่ ซึ่่�งจะต้้องใช้้ 3 ครั้้�งเช่่นกััน จึึงจะสามารถเปรีียบเทีียบได้้ในเชิิงนิิเวศน์์กัับขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว (PathWater
2019) Detzel et al. (2016) สรุุปว่่า ในเยอรมนีี ขวดแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวใน
เชิิงนิิเวศน์์ จากอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�เพีียงพอ เมื่่�อมีีการใช้้ภาชนะที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�อยู่่�เหนืือจุุดคุ้้�มทุุน ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของมัันจะดีีกว่่าภาชนะพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวเสมอ
ขวดแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ในระบบมััดจำำ� (deposit return scheme หรืือ DRS) มีีฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ (150 กก. คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/ม.³) เทีียบกัับขวดแก้้วที่่�รีี ไซเคิิลหลัังการใช้้ครั้้�งเดีียว (350 กก. คาร์์บอนได
ออกไซด์์เทีียบเท่่า/ม.3) ซึ่่�งก็็เหมืือนกัับน้ำำ��แร่่ในขวด PET ภายใต้้ระบบมััดจำำ� (69 กก. คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/ม.³) เทีียบกัับ
ขวดน้ำำ��แก้้วภายใต้้ระบบมััดจำำ� (84 กก. คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า/ม.³) และขวด PET ใช้้ครั้้�งเดีียว (139 กก.
คาร์์บอนไดออกไซด์์ เทีียบเท่่า/ม.³) ซึ่่�งหมายความว่่า ควรใช้้ขวดแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่มากกว่่าขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว
การประหยััดจะยิ่่�งสููงขึ้้�น หากมีีการใช้้ขวด PET ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ แทนขวด PET ใช้้ครั้้�งเดีียว
Krüger et al. (2010) มีีผลลััพธ์์เดีียวกััน โดยเปรีียบเทีียบเบีียร์์ที่่�เสิิร์์ฟ ในขวดแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (ด้้วยอััตราการเติิมใหม่่ 25
ครั้้�ง) กัับขวด PET ใช้้แล้้วทิ้้�ง กระป๋๋องอะลููมิิเนีียมใช้้แล้้วทิ้้�ง และขวดแก้้วใช้้แล้้วทิ้้�ง และสรุุปว่่าขวดแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีคุุณสมบััติิ
ดัังนี้้�:
- มีีค่่า GWP น้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของขวดแก้้วใช้้แล้้วทิ้้�ง
- มีีค่่า GWP ครึ่่�งหนึ่่�งของกระป๋๋องอะลููมิิเนีียม และ
- มีีค่่า GWP น้้อยกว่่าขวด PET ใช้้แล้้วทิ้้�ง 37.5 %
		

2.2.5 สรุุป

การใช้้ PET ชีีวภาพแทน PET จากฟอสซิิล สามารถลดค่่า GWP และการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล แต่่อาจเพิ่่�มการใช้้น้ำำ��และมลภาวะ
จากธาตุุอาหารพืืช การรีี ไซเคิิล PET จากฟอสซิิล สามารถปรัับปรุุงฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม แต่่ PET ชีีวภาพก็็ยัังอาจดีีกว่่า
ในส่่วนของค่่า GWP ในทางตรงกัันข้้าม ควรใช้้ขวด PET ทำำ�จากฟอสซิิลมากกว่่า PLA จากการปล่่อยแก๊๊สมีีเทนที่่�สููง เมื่่�อมีีการ
บำำ�บััดขยะในขยะฝัังกลบ
นอกจากวััสดุุแล้้ว ขนาดของภาชนะก็็มีีความสำำ�คััญ จากสััดส่่วนที่่�ดีีกว่่าระหว่่างบรรจุุภััณฑ์์และเครื่่�องดื่่�ม เครื่่�องดื่่�มในขวดที่่�
ใหญ่่กว่่า จะใช้้วััสดุุน้้อยกว่่าต่่อลิิตรของเครื่่�องดื่่�ม หากความแตกต่่างระหว่่างวััสดุุทั้้�งสองชนิิดไม่่มากเกิินไป การเปลี่่�ยนขนาดของ
ภาชนะอาจเปลี่่�ยนลำำ�ดัับของผลการดำำ�เนิินงานด้้านวััสดุุ
แนวคิิดเดีียวกัันในการลดอััตราวััสดุุต่่อเครื่่�องดื่่�มก็็คืือ การส่่งเสริิมการใช้้ขวดที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ หากใช้้ขวดดัังกล่่าว อััตราวััสดุุ
ต่่อเครื่่�องดื่่�มก็็จะลดลง ไม่่มีีข้้อบัังคัับใดที่่�จะต้้องผลิิตขวดใหม่่ทั้้�งหมดสำำ�หรัับเครื่่�องดื่่�มใหม่่ เพีียงแต่่ต้้องล้้างขวดเท่่านั้้�นระหว่่างการ
ใช้้ ขวดที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�มีีวงจรการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่อย่่างเพีียงพอ จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าภาชนะทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียว

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ขวดแก้้วใช้้ครั้้�งเดีียว เป็็นทางเลืือกที่่�แย่่ที่่�สุุดสำำ�หรัับภาชนะใส่่เครื่่�องดื่่�ม แต่่หากนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 3 ครั้้�ง จะสามารถเปรีียบเทีียบเชิิง
สิ่่�งแวดล้้อมได้้กัับกระป๋๋องอะลููมิิเนีียมใช้้ครั้้�งเดีียว หรืือขวด PET ใช้้ครั้้�งเดีียว ที่่�ทำำ�จากวััสดุุใหม่่ 100% ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนครั้้�งที่่�ใช้้ขวด
จะมีีผลกระทบสำำ�คััญต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเหมืือนกัับขวดอะลููมิิเนีียม เมื่่�อใช้้เป็็นขวดใช้้ครั้้�งเดีียว จะมีีผลกระทบ
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อขวดอะลููมิิเนีียมที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ใช้้มาก
กว่่า 3 ครั้้�ง จะมีีผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศต่ำำ��กว่่าขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว การใช้้เพิ่่�มเติิมแต่่ละครั้้�งจะลดฟุุตพริ้้�นท์์ทางสิ่่�ง
แวดล้้อม ถ้้าอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของขวดที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สููงพอ ขวดที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ก็็จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าภาชนะ
ทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียว ในมุุมมองทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ภาชนะทางเลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สามารถลดจำำ�นวนขยะได้้
สำำ�หรัับขวดใช้้ครั้้�งเดีียว การรีี ไซเคิิลเป็็นการบำำ�บััดขยะที่่�ดีีกว่่า อย่่างไรก็็ตาม จากอััตราการรีี ไซเคิิลในมาเลเซีียและอิินโดนีีเซีีย
ไม่่ใช่่ขวด PET ทั้้�งหมดที่่�จะถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล ในทางตรงกัันข้้าม ขวด PET จะจบลงในขยะฝัังกลบหรืือรั่่�วไหลไปในสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น
จึึงควรใช้้ภาชนะทางเลืือกที่่�ลดขยะ เช่่น ขวดที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ การไม่่ใช้้ภาชนะ เช่่น น้ำำ��ประปา อย่่างไรก็็ตาม น้ำำ��ประปาและน้ำำ��บรรจุุขวดใช้้แล้้วทิ้้�ง ไม่่ได้้ใช้้งานเหมืือนกััน เช่่น
น้ำำ��ประปาในตััวของมัันเองดื่่�มไม่่ได้้ เพื่่�อให้้ดื่่�มได้้ น้ำำ��ประปาต้้องใช้้ขวดที่่�เป็็นขวดนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ นอกจากนี้้�
การที่่�น้ำำ��ประปาจะดื่่�มได้้หรืือไม่่ ก็็แตกต่่างกัันไปตามภููมิิภาค
2.3 ถ้้วยเครื่่�องดื่่�ม
ถ้้วยเครื่่�องดื่่�มใช้้ครั้้�งเดีียวใช้้อย่่างแพร่่หลายในระบบบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับเครื่่�องดื่่�มซื้้�อกลัับบ้้าน อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้จะใช้้อย่่างง่่าย
และอย่่างเร็็ว แต่่ก็็ถููกทิ้้�งไปและอาจจบลงเป็็นขยะในทะเล มีีการบริิโภคถ้้วยใช้้ครั้้�งเดีียวจำำ�นวนกว่่า 500,000 ล้้านใบทั่่�วโลกในแต่่ละปีี
และไม่่ใช่่จำำ�นวนนี้้�ทั้้�งหมดที่่�จะจบลงในระบบการบริิหารจััดการขยะ แต่่เป็็นขยะไปทั่่�วโลก บทนี้้�จะกล่่าวถึึงฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของวััสดุุต่่างๆ ของถ้้วยใช้้ครั้้�งเดีียวและภาชนะทางเลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
		

2.3.1 วััสดุุที่่�นิิยมใช้้มากที่่�สุุด

วััสดุุที่่�นิิยมใช้้มากที่่�สุุดสำำ�หรัับถ้้วยเครื่่�องดื่่�ม มีีดัังนี้้�:
ถ้้วยเครื่่�องดื่่�มทำำ�จากพลาสติิกจากฟอสซิิลใช้้ครั้้�งเดีียว สามารถทำำ�จากพลาสติิกประเภทต่่างๆ วััสดุุที่่�นิิยมใช้้มากที่่�สุุดได้้แก่่
polystyrene (PS), expanded poly¬styrene (EPS), high impact polystyrene (HI-PS), Polycarbonate, PE, PET และ
rPET นอกจากนี้้� ถ้้วยเครื่่�องดื่่�มทำำ�จากพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว สามารถทำำ�จากวััสดุุชีีวภาพได้้เช่่นกััน เช่่น PLA วััสดุุขยะอิินทรีีย์์
หรืือ พืืชผล เช่่น อ้้อยและข้้าวโพด
ถ้้วยกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียว โดยปกติิจะมากัับชั้้�นเคลืือบพลาสติิกหรืือไข ชั้้�นเคลืือบพลาสติิกสามารถทำำ�มาจากวััสดุุจากฟอสซิิล
หรืือ วััสดุุชีีวภาพ ซึ่่�งชั้้�นเคลืือบพลาสติิกหรืือไข จะป้้องกัันไม่่ให้้กระดาษเปีียก
ถ้้วยพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีความคงทนมากกว่่าและใช้้งานได้้หลายอย่่าง และยัังทำำ�จากวััสดุุประเภทต่่างๆ ที่่�เป็็นที่่�นิิยม
มากที่่�สุุด คืือ PP, HDPE และ LDPE
ถ้้วยที่่�ไม่่ใช่่พลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ โดยทั่่�วไปทำำ�จาก เซรามิิก และ แก้้ว สำำ�หรัับไม่่ใช่่ซื้้�อกลัับบ้้าน และถ้้วยเหล็็กกล้้า หรืือไผ่่
สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน
		

2.3.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การศึึกษาของ van der Harst und Potting (2013) เปรีียบเทีียบการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�ต่่างกัันสำำ�หรัับถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง
และสรุุปว่่า ไม่่มีีวััสดุุถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�งที่่�มีีประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสม่ำำ��เสมอ เทีียบกัับวััสดุุทางเลืือกอื่่�น มีีการเปรีียบเทีียบ
ถ้้วยทำำ�จาก PLA ถ้้วยทำำ�จากฟอสซิิล เช่่น HI-PS, EPS, PP, PET และ rPET และถ้้วยกระดาษแข็็ง ทำำ�จาก PE, PLA และที่่�
เคลืือบด้้วยไข ค่่าความแตกต่่างของ GWP เกิิดจากปััจจััยต่่างๆ เช่่น น้ำำ��หนัักของถ้้วย ขั้้�นตอนการผลิิต ทางเลืือกในการจััดสรร
และการบำำ�บััดขยะ
ในการศึึกษาต่่อมา van der Harst et al. (2014) มีีข้้อสรุุปดัังนี้้�:
- ถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�งทำำ�จาก PLA และถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง ที่่�เคลืือบ PLA มีีจุุดแข็็งเหนืือถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง ทำำ�จาก PS
สำำ�หรัับประเภทผลกระทบของค่่า GWP และการทำำ�ลายทรััพยากร

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

- อย่่างไรก็็ตาม ถ้้วยทำำ�จาก PS พบว่่า มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถ้้วยอีีกสองชนิิด สำำ�หรัับผลกระทบต่่อความต้้องการพลััง
งานสะสม การปรัับกรด มลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช การเกิิดหมอกควัันจากสารเคมีี สารพิิษที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพมนุุษย์์
ความเป็็นพิิษต่่อระบบนิิเวศน์์ทางน้ำำ��ทั้้�งน้ำำ��จืืดและน้ำำ��เค็็ม ความเป็็นพิิษต่่อระบบนิิเวศน์์ทางบก และการทำำ�ลายชั้้�นโอโซน
การเลืือกถ้้วยกระดาษหรืือถ้้วยพลาสติิกอิินทรีีย์์ แทนที่่�จะใช้้ถ้้วยทำำ�จาก PS จะนำำ�ไปสู่่�การแลกเปลี่่�ยนอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ค่่า
GWP และการทำำ�ลายทรััพยากรที่่�ต่ำำ��กว่่า และผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สููงกว่่า ในประเภทอื่่�นๆ อีีกมากมาย
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยกระดาษขึ้้�นอยู่่�กัับเวลาของการศึึกษา ในรายงานการศึึกษาเก่่าๆ ถ้้วยกระดาษมีี
ประสิิทธิิภาพต่ำำ��กว่่าที่่�ปรากฏในการศึึกษาใหม่่ๆ UNEP (2021) เสนอว่่า ถ้้วยกระดาษน่่าจะมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าใน
ช่่วงการผลิิต หากมีีฐานข้้อมููลใหม่่สุุด เนื่่�องจากการใช้้พลัังงานลดลง ในฐานข้้อมููลใหม่่ๆ สำำ�หรัับการผลิิตกระดาษ
Foteinis (2020) เปรีียบเทีียบถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง ที่่�ทำำ�จาก PE และจบลงในขยะฝัังกลบหรืือถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล กัับถ้้วยทำำ�จาก PP
ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และมีีข้้อสรุุปดัังนี้้�:
- ถ้้วยกระดาษที่่�เคลืือบด้้วย PE และที่่�รีี ไซเคิิล มีีประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อเทีียบกัับถ้้วยที่่�จบลงในขยะฝัังกลบ
- ฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยกระดาษที่่�ส่่งไปรีี ไซเคิิล จะน้้อยกว่่าถ้้วยกระดาษที่่�ถููกส่่งไปขยะฝัังกลบ 40%
ในขั้้�นตอนของขยะฝัังกลบ ถ้้วยกระดาษจะสลายตััวและปล่่อยแก๊๊ส CO2 และมีีเทน การปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจกเหล่่านี้้� สามารถลดได้้
ด้้วยการรีี ไซเคิิลกระดาษ เห็็นได้้ชััดว่่าการรีี ไซเคิิลยัังหลีีกเลี่่�ยงกัันผลิิตวััสดุุใหม่่ และนำำ�ไปสู่่�การลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
- นอกจากนี้้� พบว่่า การเปลี่่�ยนไปใช้้ถ้้วยทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ช่่วยลดการปล่่อยแก๊๊สได้้ 69 % เมื่่�อเทีียบกัับ
ถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง ที่่�เป็็นขยะในขยะฝัังกลบ
- ถ้้วยกระดาษที่่�รีี ไซเคิิลมีีประสิิทธิิภาพต่ำำ��กว่่าถ้้วย PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ในส่่วนของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด
ยกเว้้น สุุขภาพมนุุษย์์ สัันนิิษฐานว่่า ถ้้วยดัังกล่่าวนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 500 ครั้้�ง และ >90 % ของแก๊๊สที่่�ปล่่อยออกมา เกิิดขึ้้�นใน
ระหว่่างขั้้�นตอนการล้้าง
- สรุุปได้้ว่่า การรีี ไซเคิิลมีีประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าขยะฝัังกลบ อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนไปใช้้ระบบการนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่จะให้้ผลลััพธ์์ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
ในอีีกการศึึกษาหนึ่่�ง พบว่่าถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�จาก PP แก้้ว หรืือไผ่่ มีีค่่า GWP ต่ำำ��กว่่า 88% เมื่่�อเทีียบกัับถ้้วยกระดาษที่่�
เคลืือบด้้วย PLA (Almeida et al. 2018)
CupClub (2018) เปรีียบเทีียบข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ CupClub บริิษััทให้้บริิการบรรจุุภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ใน
สหราชอาณาจัักร รวมทั้้�งการขนส่่งไปยัังสถานีีล้้างส่่วนกลาง การล้้างและการทำำ�ให้้แห้้ง ด้้วยถ้้วยกระดาษเคลืือบข้้างในด้้วย PE
ใช้้แล้้วทิ้้�ง ถ้้วยกระดาษเคลืือบภายในด้้วย PLA ใช้้แล้้วทิ้้�ง ถ้้วย EPS ใช้้แล้้วทิ้้�ง และถ้้วยเซรามิิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ถ้้วยของ
CupClub ทำำ�จาก PP และการบริิหารจััดการขยะของมััน สัันนิิษฐานว่่า จะนำำ�ไปรีี ไซเคิิล 90 % ไปขยะฝัังกลบ 5 % และไปเผา
ในเตาเผา 5 % ผู้้�เขีียนสรุุปดัังนี้้�:
- ถ้้วยของ CupClub มีีค่่า GWP ต่ำำ��กว่่าถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง ถ้้วย EPS และถ้้วยเซรามิิก สำำ�หรัับถ้้วยของ CupClub
การใช้้ ไฟฟ้้าในขั้้�นตอนการล้้าง คิิดเป็็นอย่่างน้้อย 80 % ของประเภทผลกระทบทั้้�งหมด ยกเว้้นการใช้้น้ำำ��
- เกณฑ์์การทำำ�กำำ�ไรของถ้้วยของ CupClub คืือ การใช้้ 72 ครั้้�ง เมื่่�อเทีียบกัับถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง และ 100
ครั้้�งสำำ�หรัับถ้้วยทำำ�จากสไตโรโฟม
- หากถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�งมีีอััตราการรีี ไซเคิิล 80 % ถ้้วย CupClub จะต้้องใช้้ 132 ครั้้�ง เพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบ
ได้้ทางสิ่่�งแวดล้้อม คาดว่่า อายุุการใช้้งานของถ้้วย CupClub จะอยู่่�ที่่�การใช้้ 132 ครั้้�ง
- ถ้้วยเซรามิิกจะต้้องใช้้ 2,000 ครั้้�ง จึึงจะคุ้้�มทุุน เมื่่�อเทีียบกัับถ้้วย CupClub

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

นอกจากนี้้� ผู้้�เขีียนใน CupClub (2018) ทำำ�การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว เพื่่�อศึึกษาผลกระทบของรถเที่่�ยวเปล่่า การเพิ่่�มระยะทาง
การขนส่่ง โดยใช้้ปััจจััยของ 10 จะเพิ่่�มผลลััพธ์์ของประเภทผลกระทบส่่วนใหญ่่ น้้อยกว่่า 0.5 % (ยกเว้้น ความเป็็นพิิษต่่อระบบ
นิิเวศน์์ทางบก) ดัังนั้้�น ระยะทางในกรณีีที่่�ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่จะต้้องถููกขนส่่งไปยัังสถานีีล้้าง ไม่่มีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อผล
การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การเปลี่่�ยนไปใช้้ระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สำำ�หรัับถ้้วยใส่่เครื่่�องดื่่�ม มากกว่่าระยะทางที่่�จะต้้องถููกขนส่่งไปยัังสถานีีล้้าง
Martin et al. (2018) เปรีียบเทีียบเครื่่�องดื่่�มร้้อนที่่�เสิิร์์ฟ ในถ้้วยเซรามิิก ล้้างด้้วยมืือ หรืือในเครื่่�องล้้างจานกัับ ถ้้วยกระดาษที่่�
เคลืือบด้้วย PE และฝาทำำ�จาก PS พื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ของการศึึกษานี้้� คืือ เยอรมนีี ได้้มีีการตรวจสอบอิิทธิิพลของวิิธีีการชะล้้าง
ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�มีีต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และวิิเคราะห์์ว่่าเครื่่�องดื่่�มร้้อนควรเสิิร์์ฟ ในถ้้วยเซรามิิกที่่�นำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ หรืือถ้้วยกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียว ส่่วนการทิ้้�งขยะจะใช้้วิิธีีเผาในเตาเผา สรุุปได้้ว่่า:
- เครื่่�องดื่่�มร้้อนควรเสิิร์์ฟ ในถ้้วยเซรามิิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และวิิธีีชะล้้างตลอดจนอุุณหภููมิิของน้ำำ�� มีีอิิทธิิพลอย่่างมาก
ต่่อฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
- ถ้้วยเซรามิิกทั้้�งที่่�มีีฝาหรืือไม่่มีีฝา และที่่�ล้้างในเครื่่�องล้้างจาน มีีผลกระทบต่ำำ��สุุดต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ในขณะที่่�ถ้้วยเซรามิิกมีี
ฝาที่่�ล้้างด้้วยมืือ และด้้วยน้ำำ��ร้้อนมีีผลกระทบสููงสุุดต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ประเภท

- ถ้้วยเซรามิิกที่่�ล้้างในเครื่่�องล้้างจาน จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถ้้วยเซรามิิกที่่�ล้้างด้้วยมืือ ในประเภทของผลกระทบทั้้�ง 14

- ถ้้วยเซรามิิกที่่�ไม่่มีีฝา และล้้างด้้วยมืือในน้ำำ��เย็็น จะมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าหากล้้างในเครื่่�องล้้างจาน ดัังนั้้�น
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในการล้้างด้้วยมืือ จึึงขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าน้ำำ��นั้้�นร้้อนหรืือไม่่
- ถ้้วยกระดาษจะอยู่่�ระหว่่างสองขั้้�วสุุดโต่่งของถ้้วยเซรามิิก
- จุุดคุ้้�มทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยเซรามิิก ที่่�ล้้างในเครื่่�องล้้างจานที่่�เท่่ากัับถ้้วยกระดาษ คืือ 11 ครั้้�ง โดยไม่่มีีฝา และ
13 ครั้้�งโดยมีีฝา และ
- ถ้้วยเซรามิิกไม่่มีีฝาที่่�ล้้างด้้วยมืือและน้ำำ��ร้้อน ต้้องใช้้ 89 ครั้้�ง และมีีฝา กว่่า 750 ครั้้�ง จึึงจะสามารถเปรีียบเทีียบด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมได้้กัับถ้้วยกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียว
การศึึกษาของ Woods und Bakshi (2014) เน้้นการใช้้พลัังงานของเครื่่�องล้้างจานในสหรััฐฯ เมื่่�อเทีียบกัับภาชนะทางเลืือกที่่�นำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่ (ถ้้วยเซรามิิก) กัับภาชนะทางเลืือกที่่�ใช้้แล้้วทิ้้�ง (EPS) ถ้้วยเซรามิิกเป็็นทางเลืือก “ที่่�แย่่ที่่�สุุด” ในกลุ่่�มถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่ ที่่�มีีอายุุการใช้้งานเหมืือนกััน (ถ้้วยแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่และถ้้วยทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่) อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เขีียน
สรุุปว่่า ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าภาชนะทางเลืือกใช้้แล้้วทิ้้�งในครััวเรืือนส่่วนใหญ่่ในสหรััฐฯ หรืือแม้้
แต่่กัับเครื่่�องล้้างจานรุ่่�นที่่�เก่่าที่่�สุุดที่่�ใช้้ในสหรััฐฯ (ตั้้�งแต่่ปีี 2004) จากการใช้้ ไฟฟ้้าของเครื่่�องล้้างจานรุ่่�นใหม่่ที่่�ประหยััดพลัังงาน
(2016) ฟุุตพริ้้�นท์์ทางสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่จะลดลง ผู้้�เขีียนคาดว่่า ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของภาชนะทาง
เลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่จะลดลงไปอีีกในอนาคต เมื่่�อสััดส่่วนของแก๊๊สและพลัังงานหมุุนเวีียนในสััดส่่วนการใช้้พลัังงานของสหรััฐฯ
เพิ่่�มขึ้้�น และเมื่่�อผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ส่่วนใหญ่่ อยู่่�ในขั้้�นตอนการล้้างที่่�ใช้้ ไฟฟ้้าเข้้มข้้น
การศึึกษาของ Changwichan und Gheewala (2020) เปรีียบเทีียบถ้้วยพลาสติิกใช้้แล้้วทิ้้�งประเภทต่่างๆ (PLA, PP และ PET)
ที่่�มีีฝา กัับถ้้วยเหล็็กกล้้าที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และมีีฝาพลาสติิก ถ้้วยเหล็็กกล้้าที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (ที่่�ล้้างด้้วยมืือหรืือล้้างในเครื่่�อง
ล้้างจาน) มีีค่่า GWP และการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลต่ำำ��กว่่าภาชนะทางเลืือกใช้้แล้้วทิ้้�ง หากใช้้อย่่างน้้อย 140 ครั้้�ง นอกจากนี้้�
ถ้้วยเหล็็กกล้้ามีีผลกระทบต่ำำ��สุุดต่่อการปรัับกรดในดิิน และการเกิิดสารพิิษที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพอนามััยของมนุุษย์์ เมื่่�อล้้าง
ด้้วยมืือ ผู้้�เขีียนสรุุปว่่า การล้้างภาชนะทางเลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ด้้วยมืือ มีีผลทำำ�ให้้ค่่า GWP ต่ำำ��กว่่าการล้้างในเครื่่�องล้้างจาน
ทั้้�งนี้้� ถ้้วยทำำ�จาก PLA มีีค่่า GWP ต่ำำ��ที่่�สุุดในกลุ่่�มภาชนะทางเลืือกใช้้แล้้วทิ้้�ง ตามด้้วย PP และ PET การศึึกษานี้้�จะเน้้นไปที่่�พื้้�นที่่�
ทางภููมิิศาสตร์์ คืือ ประเทศไทย ที่่�ซึ่่�งพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคมีีอิิทธิิพลสููงต่่อจำำ�นวนการใช้้ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ผู้้�บริิโภคอาจไม่่
ต้้องการใช้้ถ้้วยใบเดีียวกัันบ่่อยพอที่่�จะบรรลุุจุุดคุ้้�มทุุน ซึ่่�งเป็็นอีีกเหตุุผลหนึ่่�งที่่�ทำำ�ไมจุุดคุ้้�มทุุนจึึงมีีความสำำ�คััญ

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ผลการดำำ�เนิินด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ สามารถเพิ่่�มขึ้้�นได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หากอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
สัันนิิษฐานว่่าจะต่ำำ�� Vercalsteren et al. (2010) เปรีียบเทีียบภาชนะทางเลืือกทำำ�จาก PC ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ กัับภาชนะทางเลืือก
ใช้้แล้้วทิ้้�งต่่างๆ ( PP กระดาษที่่�เคลืือบด้้วย PE และ PLA) สำำ�หรัับเสิิร์์ฟ ในงานหนึ่่�งงาน โดยสัันนิิษฐานว่่า อััตราการสููญเสีียของ
ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ คืือ 12.5 % สำำ�หรัับงานใหญ่่ และ 5.5 % สำำ�หรัับงานเลี้้�ยงในเบลเยี่่�ยม และสรุุปว่่า สำำ�หรัับงานใหญ่่ ถ้้วยที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เป็็นทางเลืือกที่่�แย่่ที่่�สุุด ในส่่วนของค่่า GWP และประเภทของผลกระทบส่่วนใหญ่่ จากอััตราการทดแทนและการใช้้
พลัังงานที่่�สููง ในขั้้�นตอนการทำำ�ความสะอาด และถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�งเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด สำำ�หรัับงานเล็็ก ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่เป็็นทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด และถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�งเป็็นทางเลืือกที่่�แย่่ที่่�สุุด ในส่่วนของค่่า GWP และประเภทของผลกระทบส่่วน
ใหญ่่
		

2.3.3 ความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิล

การรีี ไซเคิิลถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง แทนที่่�จะส่่งไปขยะฝัังกลบ สามารถลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้ 36 % (Foteinis 2020)
ผู้้�เขีียนคาดการณ์์ว่่า ในปััจจุุบััน ถ้้วยกระดาษ 1 ใน 400 ใบ ถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลในสหราชอาณาจัักร ซึ่่�งตรงกัันข้้ามกัับลำำ�ดัับชั้้�นของ
ขยะ (waste hierarchy) ในแผนปฏิิบััติิการด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของคณะกรรมาธิิการยุุโรป ถ้้วยกระดาษเคลืือบด้้านในด้้วย
พลาสติิกที่่�เหลืือ จะจบลงที่่�ขยะฝัังกลบ หรืือแย่่ยิ่่�งกว่่านั้้�น เป็็นขยะในสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดมลพิิษจากไมโครพลาสติิกและปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ
ถ้้วยพลาสติิกที่่�เคลืือบข้้างในด้้วย PE จากพืืช มีีค่่า GWP ต่ำำ��กว่่าถ้้วยกระดาษที่่�เคลืือบภายในด้้วย PE จากฟอสซิิลและต่ำำ��กว่่า
ถ้้วยกระดาษที่่�เคลืือบภายในด้้วย PLA จากประโยชน์์ของความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้ (VTT 2019) เส้้นใยของถ้้วย
กระดาษที่่�เคลืือบภายในด้้วย PE จากพืืช สามารถรีี ไซเคิิลได้้ 7 เท่่า ดัังนั้้�น จึึงบ่่อยกว่่าพลาสติิกอีีกสองประเภท (VTT 2019)
อย่่างไรก็็ตาม เพีียงเพราะมัันสามารถรีี ไซเคิิลได้้ ไม่่ได้้หมายความว่่า ขณะนี้้�มัันถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล Almeida et al (2018) คาดว่่า
อััตราการรีี ไซเคิิลของถ้้วยกระดาษเคลืือบด้้วย PE อยู่่�ที่่� 21 % ในยุุโรป และ 10 % ในออสเตรเลีียและในสหรััฐฯ
การรีี ไซเคิิลถ้้วยทำำ�จาก PLA นำำ�ไปสู่่�ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่ำำ��กว่่าการย่่อยสลายแบบไม่่ใช้้ออกซิิเจน และการเผาในเตาเผา
(van der Harst et al. 2014) ผู้้�เขีียนยัังสรุุปด้้วยว่่า การรีี ไซเคิิลถ้้วยกระดาษแข็็งเคลืือบด้้วย PLA นำำ�ไปสู่่�ผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่ำำ�� เมื่่�อเทีียบกัับการเผาในเตาเผา และการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักเป็็นวิิธีีการบำำ�บััดขยะที่่�ควรทำำ�น้้อยที่่�สุุด สำำ�หรัับ PLA
และถ้้วยกระดาษแข็็งเคลืือบด้้วย PLA จากการปล่่อยแก๊๊สมีีเทนและความจริิงที่่�ว่่าไม่่มีีเครดิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบำำ�บััดดัังกล่่าว
หากถ้้วยถููกเผาในเตาเผาโดยมีีการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้เป็็นพลัังงาน ก็็จะได้้รัับเครดิิตสำำ�หรัับการผลิิตไฟฟ้้า
การใช้้ปริิมาณวััสดุุรีี ไซเคิิลสามารถลดผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากอััตราการรีี ไซเคิิล การเพิ่่�มการใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิล
25 % สามารถลดผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยเครื่่�องดื่่�ม 35-56 % จากรายงานการศึึกษาของ
Changwichan und Gheewala (2020)
ช่่วงหมดอายุุการใช้้งานเป็็นช่่วงที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับถ้้วยใช้้ครั้้�งเดีียว โดยทั่่�วไป อาจกล่่าวได้้ว่่า หากอััตราการรีี ไซเคิิลสููงมากเท่่าใด
ผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศก็็จะต่ำำ��ลงเท่่านั้้�น ถึึงแม้้การรีี ไซเคิิลจะเป็็นทางเลืือกของการทิ้้�งที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับวััสดุุส่่วนใหญ่่ และ
อััตราการรีี ไซเคิิลสููงก็็เป็็นที่่�แนะนำำ� แต่่ในความเป็็นจริิง อััตราการรีี ไซเคิิลยัังค่่อนข้้างต่ำำ��ในหลายประเทศ แม้้แต่่สำำ�หรัับถ้้วยกระดาษ
(กระดาษเป็็นวััสดุุรีี ไซเคิิลที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย) (Foteinis 2020) ความจริิงแล้้ว บ่่อยครั้้�งถ้้วยกระดาษไม่่ได้้จบลงในสายธารการ
รีี ไซเคิิลขยะ ในฐานะที่่�เป็็นถ้้วยเครื่่�องดื่่�มแบบถืือ บ่่อยครั้้�งจะจบลงในถัังขยะ ซึ่่�งจะถููกนำำ�ไปขยะฝัังกลบหรืือเผาในเตาเผา ถึึงแม้้วััสดุุ
จะสามารถรีี ไซเคิิลได้้ทางเทคนิิค แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่า มัันจะรีี ไซเคิิลได้้ เช่่น PS สำำ�หรัับถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�งและฝาใช้้อย่่างแพร่่หลายและ
สามารถรีี ไซเคิิลได้้ทางเทคนิิค แต่่อััตราการรีี ไซเคิิลกลัับต่ำำ��และมีีเพีียงไม่่กี่่�ประเทศที่่�ใช้้ PS ในสายธารการรีี ไซเคิิล (UNEP 2021)
การรีี ไซเคิิล PS มีีราคาสููงและ
บ่่อยครั้้�งถููกมองว่่าไม่่ทำำ�กำำ�ไรอย่่างเพีียงพอ นอกจากนี้้� สภาพของวััสดุุอาจนำำ�ไปสู่่�การบำำ�บััดขยะที่่�ต่่างกััน เช่่น หากถ้้วยยัังมีีสิ่่�ง
ตกค้้างของวััสดุุอิินทรีีย์์ มัันก็็อาจถููกนำำ�ไปเผาในเตาเผา หรืือถููกส่่งไปขยะฝัังกลบ แทนที่่�จะถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล
		

2.3.4 ความสามารถในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

การที่่�ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�งหรืือไม่่ ส่่วนใหญ่่จะขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนครั้้�งที่่�ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ถููกใช้้ ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนครั้้�งที่่�ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ต้้องใช้้ เพื่่�อให้้ถึึงจุุดคุ้้�มทุุนของภาชนะทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียว ขึ้้�นอยู่่�กัับวััสดุุของมััน
และวััสดุุของภาชนะทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียว ถ้้วยทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ต้้องใช้้ 21 ครั้้�ง จึึงจะเปรีียบเทีียบได้้เชิิงสิ่่�งแวดล้้อม
กัับถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง ที่่�ถููกส่่งไปขยะฝัังกลบ และ 41 ครั้้�งเมื่่�อเทีียบกัับถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง ที่่�ถููกส่่งไปรีี ไซเคิิล (Foteinis
2020) ในการศึึกษาของ Foteinis (2020) เขาสัันนิิษฐานว่่า อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของถ้้วยพลาสติิกทำำ�จาก PP คืือ 500
ครั้้�งในสหราชอาณาจัักร

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ในการศึึกษาโดย VTT (2019) ผู้้�เขีียนสรุุปว่่า ถ้้วยเซรามิิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะต้้องใช้้ 350 ครั้้�ง จึึงจะคุ้้�มทุุนกัับถ้้วยกระดาษใช้้
แล้้วทิ้้�ง ทั้้�งนี้้� ช่่วงการชะล้้าง คิิดเป็็น 90 % ของการปล่่อยแก๊๊ส นอกจากนี้้� ผู้้�เขีียนตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า ถ้้วยเซรามิิกจะไม่่มีีวัันแตก ถึึงแม้้
ว่่าจะล้้างถ้้วยเซรามิิกอย่่างไม่่เพีียงพอ หรืือหากกว่่า 80 % ของถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง จะถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลหลัังการใช้้ ผู้้�เขีียนใช้้
สููตรฟุุตพริ้้�นท์์หมุุนเวีียน ซึ่่�งจะให้้เครดิิตบางส่่วนในกระบวนการรีี ไซเคิิล สำำ�หรัับการประหยััดวััสดุุใหม่่ ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องผลิิต
สำำ�หรัับถ้้วยพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ผู้้�เขีียนคาดว่่า จำำ�เป็็นจะต้้องมีีอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 20 ครั้้�ง เพื่่�อให้้ถึึงจุุดคุ้้�มทุุน
หากถ้้วยกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียวถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล จุุดคุ้้�มทุุนจะเปลี่่�ยนเป็็นการใช้้ 32 ครั้้�งสำำ�หรัับถ้้วยพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ส่่วน
ถ้้วยเหล็็กกล้้าที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่จะต้้องใช้้อย่่างน้้อย 130 ครั้้�ง จึึงจะถึึงจุุดคุ้้�มทุุนกัับถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง
การศึึกษาโดย Almeida et al. (2018) สรุุปว่่า แก้้วหรืือถ้้วยทำำ�จาก PP จำำ�เป็็นต้้องใช้้ 24 ครั้้�ง จึึงจะมีีประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
มากกว่่า ถ้้วยกระดาษเคลืือบด้้วย PE และ 10 ครั้้�ง จึึงจะดีีกว่่าถ้้วยกระดาษเคลืือบด้้านในด้้วย PLA
อย่่างไรก็็ตาม วิิธีีการล้้างก็็สามารถมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยเครื่่�องดื่่�มที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เช่่นกััน
ถ้้วยเหล็็กกล้้าที่่�ล้้างด้้วยมืือจะต้้องใช้้ 20 40 และ 70 ครั้้�ง เพื่่�อให้้มีีค่่า GWP ต่ำำ��กว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง ทำำ�จาก PET, PP หรืือ PLA
(Changwichan und Gheewala 2020) ทั้้�งนี้้� ถ้้วยเหล็็กกล้้าที่่�ล้้างในเครื่่�องล้้างจาน จำำ�เป็็นต้้องใช้้ประมาณ 100 ครั้้�ง จึึงจะมีีค่่า
GWP ต่ำำ��กว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง ทำำ�จาก PET, PP หรืือ PLA และจำำ�เป็็นต้้องใช้้ 140 ครั้้�ง เพื่่�อให้้มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมดต่ำำ��
กว่่าภาชนะทางเลืือกใช้้แล้้วทิ้้�ง (Changwichan und Gheewala 2020)
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ อาจปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นไปอีีก โดยการใช้้ถ้้วยหลายครั้้�งระหว่่างรอบ
การล้้าง (Martin et al. 2018; Woods und Bakshi 2014)
		

2.3.5 สรุุป

ในการเปรีียบเทีียบถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง อาจกล่่าวได้้ว่่า ถ้้วยกระดาษสามารถเปรีียบเทีียบได้้ในเชิิงนิิเวศน์์ กัับถ้้วยทำำ�จาก PET ที่่�รีี ไซเคิิล
และมีีผลกระทบต่ำำ��กว่่าถ้้วยทำำ�จาก PS ในขณะที่่�ถ้้วยกระดาษเคลืือบด้้านในด้้วยไข มีีผลกระทบต่ำำ��กว่่าถ้้วยกระดาษเคลืือบด้้านใน
ด้้วยพลาสติิก ถ้้วย PLA และถ้้วยกระดาษที่่�เคลืือบด้้านในด้้วย PLA ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าภาชนะทางเลืือกพลาสติิก
จากฟอสซิิล ในส่่วนของสิ่่�งแวดล้้อม
การรีี ไซเคิิลเป็็นการบำำ�บััดช่่วงหมดอายุุการใช้้งานที่่�เป็็นที่่�นิิยมส่่วนใหญ่่ ถึึงแม้้บ่่อยครั้้�งเป็็นไปได้้ที่่�จะรีี ไซเคิิล แต่่ที่่�ไม่่ได้้รีี ไซเคิิลเป็็น
เพราะเหตุุผลด้้านค่่าใช้้จ่่าย ระบบการจััดการขยะทั่่�วไปในภููมิิภาค และพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
บริิบททางภููมิิศาสตร์์ของการศึึกษามีีความสำำ�คััญ เพราะการใช้้เทคโนโลยีีและพลัังงานจะเป็็นเฉพาะภููมิิภาคและเฉพาะประเทศ ถึึง
แม้้การเผาในเตาเผาพร้้อมการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้เป้้นพลัังงาน เป็็นการบำำ�บััดการจััดการขยะที่่�ใช้้อย่่างแพร่่หลายในยุุโรป แต่่ขยะฝััง
กลบก็็ยัังเป็็นทางเลืือกการจััดการขยะหลัักในภููมิิภาคอื่่�น เช่่น เอเชีีย โดยเฉพาะ ขาดการจััดการขยะในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา โดย
ภาชนะใช้้แล้้วทิ้้�งจะจบลงเป็็นขยะในระบบการจััดการขยะที่่�ไม่่เป็็นทางการ อััตราการรีี ไซเคิิล ซึ่่�งมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
ผลลััพธ์์ จะเปลี่่�ยนไปทั่่�วโลก ไม่่ว่่าถ้้วยจะถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลบ่่อยหรืือไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้ และสภาพที่่�เป็็นอยู่่�เมื่่�อทิ้้�งขยะ เช่่น หากถ้้วย
กระดาษปนเปื้้�อนด้้วยวััสดุุอิินทรีีย์์ มัันก็็จะมีีแนวโน้้มว่่า จะถููกนำำ�ไปเผาในเตาเผาหรืือถููกส่่งไปขยะฝัังกลบมากกว่่าจะถููกนำำ�ไป
รีี ไซเคิิล
สำำ�หรัับถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ช่่วงการล้้างเป็็นช่่วงของวััฏจัักรชีีวิิตที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงที่่�สุุด ในขณะที่่�สำำ�หรัับถ้้วยใช้้
แล้้วทิ้้�ง เป็็นช่่วงการผลิิต การใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิลเพื่่�อผลิิตถ้้วย จะลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของถ้้วยแต่่ละใบ โดยเฉพาะสำำ�หรัับถ้้วย
ใช้้แล้้วทิ้้�ง หรืือสำำ�หรัับถ้้วยที่่�ต้้องใช้้การผลิิตที่่�ใช้้พลัังงานเข้้มข้้น เช่่น ถ้้วยเหล็็กกล้้าที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
โดยทั่่�วไป ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยกว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง ถึึงแม้้จะขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนครั้้�งที่่�ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่จะต้้องใช้้เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง การสููญเสีียถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่อาจสููงกว่่า หากผู้้�บริิโภคไม่่ได้้เป็็น
เจ้้าของถ้้วย ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ส่่วนใหญ่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ 10-140 ครั้้�ง เพื่่�อให้้มีีฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีกว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง
ในทางตรงกัันข้้าม ศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะของถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะต่ำำ��กว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง จากน้ำำ��หนัักที่่�หนัักกว่่า
ในหมู่่�ถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ถ้้วยทำำ�จาก PP มีีจุุดแข็็งทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเหนืือถ้้วยเซรามิิก และจึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้บ่่อยน้้อยกว่่า
เพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง
ในการศึึกษาวััฏจัักรชีีวิิต ไม่่ชััดเจนว่่า การล้้างด้้วยมืือ หรืือการล้้างในเครื่่�องล้้างจาน จะดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่ากัันสำำ�หรัับถ้้วยที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ โดยทั่่�วไป อาจกล่่าวได้้ว่่า เครื่่�องล้้างจานรุ่่�นใหม่่มีีการใช้้พลัังงานน้้อยลง เมื่่�อเทีียบกัับรุ่่�นเก่่า ดัังนั้้�น จึึงเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าการล้้างด้้วยมืือ อย่่างไรก็็ตาม หากล้้างด้้วยมืือด้้วยน้ำำ��เย็็น อาจมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าการ
ล้้างด้้วยเครื่่�องล้้างจานจากคนรุ่่�นก่่อน

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

2.4 บรรจุุภััณฑ์์อาหารซื้้�อกลัับบ้้าน
ระบบบรรจุุภััณฑ์์อาหารซื้้�อกลัับบ้้านจะใช้้ในการขนส่่งอาหารจากร้้าอาหารไปยัังสถานที่่�ต่่างๆ เพื่่�อบริิโภค เช่่น ที่่�บ้้านของลููกค้้า
และยัังใช้้อย่่างแพร่่หลายในสาขาการส่่งอาหาร บรรจุุภััณฑ์์ซื้้�อกลัับบ้้านอาจมีีรููปทรงต่่างๆ และทำำ�จากวััสดุุต่่างๆ ขึ้้�นอยู่่�กัับอาหาร
ที่่�ขนส่่ง ระบบบรรจุุภััณฑ์์อาหารซื้้�อกลัับบ้้านส่่วนใหญ่่เป็็นการใช้้ครั้้�งเดีียว แต่่ก็็มีีภาชนะทางเลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�น
เรื่่�อยๆ บทนี้้�จะเปรีียบเทีียบวััสดุุต่่างๆ ของบรรจุุภััณฑ์์ซื้้�อกลัับบ้้านใช้้ครั้้�งเดีียว และภาชนะทางเลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
		

2.4.1 วััสดุุที่่�นิิยมใช้้มากที่่�สุุด

บรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จากพลาสติิกซื้้�อกลัับบ้้านใช้้ครั้้�งเดีียว อาจทำำ�จากพลาสติิกจากฟอสซิิลต่่างๆ เช่่น PS, extruded polystyrene
(XPS), PP และ PET หรืืออาจทำำ�จาก พลาสติิกชีีวภาพ เช่่น PLA หรืือวััตถุุดิิบชีีวภาพ เช่่น วััสดุุขยะอิินทรีีย์์ หรืือ พืืชผล เช่่น
อ้้อยหรืือข้้าวโพด และไม้้ ระบบบรรจุุภััณฑ์์ซื้้�อกลัับบ้้านใช้้ครั้้�งเดีียว อาจทำำ�จากวััสดุุอื่่�นมากกว่่าพลาติิก เช่่น กระดาษหรืือไผ่่
ระบบบรรจุุภััณฑ์์หลายชั้้�นซื้้�อกลัับบ้้าน เป็็นระบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากชั้้�นต่่างๆ ของวััสดุุ ชั้้�นที่่�ต่่างกัันอาจเป็็นพลาสติิกจากฟอสซิิล
พลาสติิกชีีวภาพ หรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช่่พลาสติิก ทำำ�ให้้ระบบบรรจุุภััณฑ์์มีีคุุณสมบััติิที่่�หลากหลาย
		

2.4.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การผลิิต PLA อาจเป็็นขั้้�นตอนการผลิิตที่่�ใช้้พลัังงานเข้้มข้้น ขึ้้�นอยู่่�กัับวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ PLA ผลิิตจากวััสดุุขยะชีีวภาพ หรืือ isobuttanol จะดีีกว่่า PLA ที่่�ผลิิตโดยตรงจากน้ำำ��ตาลหมััก ผลิิตภััณฑ์์จาก PLA ใช้้ครั้้�งเดีียวไม่่มีีจุุดแข็็งที่่�ชััดเจนเหนืือทางเลืือกเชื้้�อเพลิิง
ฟอสซิิล ซึ่่�งจะมีีความชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น เมื่่�อหัันไปศึึกษาผลิิตภััณฑ์์อื่่�น การศึึกษาโดย Suwanmanee et al. (2013) สรุุปว่่า กล่่อง
ทำำ�จาก PLA มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่ากล่่องทำำ�จาก PS เมื่่�อระบบไฟฟ้้าใช้้เครืือข่่ายที่่�เชื่่�อมต่่อกัันสำำ�หรัับการจ่่ายไฟฟ้้า
ของไทย เครืือข่่ายที่่�เชื่่�อมต่่อกัันสำำ�หรัับการจ่่ายถ่่านหิินของไทย หรืือแก๊๊สของไทย (Suwanmanee et al. 2013) นอกเหนืือจากค่่า
GWP ผู้้�เขีียนได้้พิิจารณาการปรัับกรดและการเกิิดหมอกควัันทางเคมีี กล่่องทำำ�จาก PS มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่ากล่่องจาก PLA
ในทั้้�งสามประเภทผลกระทบ ผู้้�เขีียนไม่่รวมการจััดการขยะ หากรวมการจััดการขยะ จะนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�แย่่กว่่ากล่่องทำำ�จาก PLA
เนื่่�องจากการจััดการขยะในไทยจะเป็็นการใช้้ขยะฝัังกลบเป็็นส่่วนใหญ่่ การทิ้้�ง PLA ในขยะฝัังกลบจะปล่่อยแก๊๊สมีีเทนและ CO2
ออกมา การปล่่อยแก๊๊สจากการใช้้ที่่�ดิินที่่�เปลี่่�ยน จากข้้าวโพดและมัันสำำ�ปะหลััง เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดที่่�นำำ�ไปสู่่�ค่่า GWP ของ PLA
(Suwanmanee et al. 2013)
Madival et al. (2009) เปรีียบเทีียบระบบบรรจุุภััณฑ์์สตรอเบอรีีที่่�แตกต่่างกััน ทำำ�จาก PLA, PET และ PS ผู้้�เขีียนสรุุปว่่า ช่่วงการ
ขนส่่งของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญต่่อผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุ ผลการศึึกษานี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับระยะทางที่่�สัันนิิษฐาน
ไว้้ การสรุุปว่่าช่่วงการขนส่่งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญของฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ตรงกัันข้้ามกัับผลลััพธ์์ของ Edwards und Fry
(2011)และ Khoo et al.(2010) ในการศึึกษาของ Madival et al. (2009)บรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PET มีีผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศ
มากที่่�สุุด จากน้ำำ��หนัักที่่�หนัักกว่่า และผลกระทบที่่�มากกว่่าในช่่วงการผลิิตและการขนส่่ง ระบบบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PS จะมีี
ประสิิทธิิภาพดีีที่่�สุุดจาก 7 ใน 9 ประเภทผลกระทบ ส่่วน PLA จะมีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่า ในประเภทผลกระทบด้้านความเป็็นพิิษต่่อ
ระบบนิิเวศน์์ทางน้ำำ�� และพลัังงานเท่่านั้้�น
Johansson et al. (2019) โปรดเปรีียบเทีียบถาดอาหารหลายชั้้�นใช้้ครั้้�งเดีียว 3 ชนิิดดัังนี้้�:
• FibreForm ซึ่่�งประกอบด้้วยกระดาษชีีวภาพหลายชั้้�น ลามิิเนตด้้วยฟิิล์์มหลายชั้้�นทำำ�จาก PE, PA, ethylene
vinyl alcohol copolymer (EVOH) และกาว
• อสััณฐานหลายชั้้�นของ PET, PE, EVOH, polybutelene และกาว
• EPS
ถาด FibreForm ทำำ�จากวััสดุุชีีวภาพ 85 % และกระดาษเป็็นส่่วนประกอบหลััก ถาดอีีกสองใบทำำ�จากฟอสซิิล ถาดทั้้�งหมดมีีฝา
ทำำ�จากวััสดุุจากฟอสซิิล ถาด FibreForm มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าวััสดุุอีีกสองชนิิด ในประเภทสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ศึึกษาทั้้�งหมด 4 ประเภท
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่ำำ��กว่่า เป็็นเพราะผลกระทบที่่�ต่ำำ��กว่่าของการผลิิตถาด FibreForm เมื่่�อเทีียบกัับประเภทอื่่�นๆ ถาด
FibreForm ยัังมีีค่่า GWP ต่ำำ��กว่่ามากในช่่วงการหมดอายุุการใช้้งาน เทีียบกัับอีีก 2 ประเภท จุุดแข็็งของช่่วงการหมดอายุุการใช้้
งานของถาด FibreForm เป็็นผลของการรีี ไซเคิิล ผู้้�เขีียนระบุุว่่า ถาด FibreForm สามารถรีี ไซเคิิลได้้ในระบบการรีี ไซเคิิล
บรรจุุภััณฑ์์กระดาษที่่�มีีอยู่่� ดัังนั้้�น 89.4% ของถาด FibreForm จึึงเข้้าสู่่�สายธารของการรีี ไซเคิิล ในขณะที่่�ถาดอีีก 2 ประเภทจะถููก
นำำ�ไปเผาในเตาเผา การศึึกษาไม่่ได้้กล่่าวว่่า ฟิิล์์มหลายชั้้�น ทำำ�จาก PE และ PA มีีผลต่่อกระบวนการรีี ไซเคิิลถาด FibreForm
อย่่างไร

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

หลัักฐานแสดงว่่า บรรจุุภััณฑ์์อาหารทำำ�จากกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียวเพื่่�อซื้้�อกลัับบ้้าน มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีกว่่า
ภาชนะทางเลืือกทำำ�จากฟอสซิิลบางตััว เช่่น มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�ดีีกว่่า PS และ PLA เมื่่�อการบำำ�บััดขยะคืือขยะฝัังกลบ และ
กระดาษไม่่ได้้แสดงการสลายตััวจากการเคลืือบ อย่่างไรก็็ตาม หากคำำ�นึึงถึึงการสลายตััวของกระดาษในระหว่่างการบำำ�บััดขยะ
วััสดุุ ทางเลืือกของกระดาษจะมีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�สููงกว่่า PS แต่่ยัังต่ำำ��กว่่าบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PLA (Franklin Associates
2011) จุุดแข็็งสำำ�คััญของบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ คืือ การรีี ไซเคิิลเป็็นเรื่่�องที่่�ดำำ�เนิินการทั่่�วไปในหลายประเทศ ไม่่เหมืือนการรีี ไซเคิิล
PLA หรืือ PS
การศึึกษาโดย Belley (2011) เปรีียบเทีียบกล่่องพลาสติิกที่่�แตกต่่างกััน 6 ใบ และกล่่อง 1 ใบ ทำำ�จากเยื่่�อกระดาษขึ้้�นรููปที่่�รีี ไซเคิิล
(molded pulp หรืือ MP) และผู้้�เขีียนมีีข้้อสรุุปดัังนี้้�:
- ถาดทำำ�จาก XPS และ MP มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีที่่�สุุดและกล่่องทำำ�จาก PLA มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�แย่่ที่่�สุุด
- วััตถุุดิิบและช่่วงการผลิิตของถาด มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากที่่�สุุด
- กล่่องพลาสติิกทำำ�จาก PET รีี ไซเคิิล 100 % มีีผลลััพธ์์ที่่�เทีียบได้้กัับ XPS และ MP ในประเภทผลกระทบต่่อสุุขภาพ
มนุุษย์์และมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืชในน้ำำ��
- XPS ไม่่ได้้ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล แต่่มวลต่ำำ��ของมัันมีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
ภููมิิศาสตร์์ของการศึึกษาของ Belley (2011) คืือ เมืืองควิิเบค พร้้อมไฟฟ้้าที่่�สััดส่่วนส่่วนใหญ่่เป็็นไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� ผู้้�เขีียนระบุุว่่า
ผลลััพธ์์มีีความอ่่อนไหวต่่อสััดส่่วนการใช้้ ไฟฟ้้าในขั้้�นตอนการผลิิต อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนสััดส่่วนการใช้้ ไฟฟ้้า ไม่่เปลี่่�ยน
ข้้อสรุุปที่่�ว่่า XPS และ MP เป็็นวััสดุุทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียวที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากที่่�สุุด
การศึึกษาโดย Gallego-Schmid et al. (2019) เปรีียบเทีียบบรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน 3 ประเภท ทำำ�จาก XPS,
PP และอะลููมิิเนีียม พร้้อม Tupperware ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�จาก PP การศึึกษาสรุุปได้้ดัังนี้้�:
- XPS มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีที่่�สุุด ในหมู่่�วััสดุุทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียว
- Tupperware จะต้้องใช้้ 16-39 ครั้้�ง เพื่่�อให้้ ได้้คะแนนดีีกว่่าภาชนะทำำ�จาก XPS ใช้้แล้้วทิ้้�ง ในประเภทผลกระทบส่่วนใหญ่่
- มีีเพีียงผลกระทบประเภทการทำำ�ลายทรััพยากรเท่่านั้้�น ที่่� Tupper¬ware ต้้องใช้้ 208 ครั้้�ง
- Tupperware ทำำ�จากอะลููมิิเนีียมใช้้แล้้วทิ้้�งและทำำ�จาก PP ใช้้ครั้้�งเดีียว เป็็นทางเลืือกที่่�แย่่ที่่�สุุด
- PP ใช้้ครั้้�งเดีียวมีีค่่า GWP สููงสุุด และมีีความต้้องการพลัังงานปฐมภููมิิสููงสุุด
- ถึึงแม้้ XPS จะมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��ที่่�สุุด ในหมู่่�ภาชนะใช้้ครั้้�งเดีียว แต่่ก็็มีีศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ
สููงสุุดด้้วย จากการมีีน้ำำ��หนัักเบา และ
- การรีี ไซเคิิล XPS ไม่่ใช่่ลำำ�ดัับความสำำ�คััญต้้นๆ ในประเทศต่่างๆ ส่่วนใหญ่่ ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููง ซึ่่�งมีีผลทำำ�ให้้ XPS มีี
ศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิดการทิ้้�งขยะ
ภาชนะทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน จะต้้องใช้้ 18 ครั้้�ง จึึงจะมีีค่่า GWP ที่่�ดีีกว่่าภาชนะทำำ�จาก XPS ใช้้แล้้วทิ้้�ง
สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน (Gallego-Schmid et al. 2019) Baumann et al. (2018) มีีข้้อสรุุปเหมืือนกััน คืือ ในเชิิงสิ่่�งแวดล้้อม ภาชนะ
พลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ดีีกว่่าภาชนะทำำ�จาก PS ใช้้แล้้วทิ้้�ง และภาชนะพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ สำำ�หรัับขนส่่งผัักและผลไม้้
ในเชิิงนิิเวศน์์ จะดีีกว่่าภาชนะใช้้แล้้วทิ้้�ง ทำำ�จากไม้้ พลาสติิก และกระดาษแข็็ง (Accorsi et al. 2014)
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ไม่่ได้้มีีการพิิจารณาในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตส่่วนใหญ่่ สำำ�หรัับระบบซื้้�อกลัับบ้้าน คืือ ระบบบรรจุุภััณฑ์์สามารถ
ปกป้้องอาหารได้้ดีีเพีียงใด สิ่่�งนี้้�สำำ�คััญ เพราะอาหารที่่�ถููกปกป้้องในระบบบรรจุุภััณฑ์์ บ่่อยครั้้�ง มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่า
ระบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�อยู่่�รอบนอก (Notamicola et al. 2017) ดัังนั้้�น การปกป้้องอาหารควรเป็็นความสำำ�คััญลำำ�ดัับแรกสำำ�หรัับระบบ
บรรจุุภััณฑ์์อาหาร

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

		

2.4.3 ความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิล

ความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิลมีีความสำำ�คััญต่่อภาชนะใช้้ครั้้�งเดีียว อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ในทางทฤษฎีี เป็็นไปได้้ที่่�จะรีี ไซเคิิล แต่่
ไม่่ได้้หมายความว่่า ในทางปฏิิบััติิ จะมีีการรีี ไซเคิิล เช่่น การรีี ไซเคิิล XPS มีีความเป็็นไปได้้ทางทฤษฎีี แต่่ไม่่มีีการนำำ�ไปปฏิิบััติิจากค่่า
ใช้้จ่่ายที่่�สููง ดัังนั้้�น ส่่วนมาก XPS จึึงถููกนำำ�ไปเผาในเตาเผา หรืือถููกส่่งไปขยะฝัังกลบแทน (Gallego-Schmid et al. 2019; Belley
2011) อีีกอุุปสรรคหนึ่่�งของการรีี ไซเคิิลบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน ก็็คืือ การปนเปื้้�อนของขยะอาหาร ซึ่่�งจะจบลงในถัังขยะ
มากกว่่าจะถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล เพราะผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้มที่่�จะทิ้้�งภาชนะลงในถัังขยะ
ในการศึึกษาที่่�ดำำ�เนิินการในแคนาดา Belley (2011) สัันนิิษฐานว่่า กล่่อง PET ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 100 % ในขณะที่่�อััตราการ
รีี ไซเคิิลอยู่่�ที่่�เพีียง 38 % เช่่นเดีียวกััน MP ก็็ถููกสัันนิิษฐานว่่า ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 100 % แต่่มีีเพีียง 41 % ที่่�รีี ไซเคิิลในช่่วงการ
หมดอายุุการใช้้งาน กล่่อง PLA ถููกสัันนิิษฐานว่่า ประกอบด้้วยวััสดุุรีี ไซเคิิล 10 % และกล่่องดัังกล่่าว 100 % จบลงในขยะฝัังกลบ
ซึ่่�งแสดงว่่า การสัันนิิษฐานในการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตไม่่สอดคล้้องเสมอไปกัับการรีี ไซเคิิลในชีีวิิตจริิง อย่่างไรก็็ตาม
การสัันนิิษฐานดัังกล่่าวก็็ยัังสมเหตุุสมผล เพื่่�อชี้้�นำำ�การตััดสิินใจไปสู่่�การอำำ�นวยความสะดวกให้้อััตราการรีี ไซเคิิลสููงขึ้้�น
สำำ�หรัับความสามารถในการรีี ไซเคิิล ไม่่ใช่่เพีียงวััสดุุเท่่านั้้�นที่่�มีีความสำำ�คััญ แต่่ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่า มัันเป็็นวััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด
หรืือวััสดุุประเภทหลายชั้้�น เป็็นการง่่ายกว่่าสำำ�หรัับโรงงานรีี ไซเคิิลที่่�จะรีี ไซเคิิลวััสดุุบริิสุุทธ์์ สำำ�หรัับโรงงานรีี ไซเคิิล บ่่อยครั้้�งเป็็น
การยากที่่�จะแยกวััสดุุที่่�แตกต่่างกัันจากวััสดุุประเภทหลายชั้้�น ดัังนั้้�น ในหลายกรณีี บรรจุุภััณฑ์์ประเภทหลายชั้้�นจะถููกนำำ�ไปเผาใน
เตาเผา หรืือนำำ�ไปขยะฝัังกลบ แทนที่่�จะนำำ�ไปรีี ไซเคิิล
อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งของอุุปสรรคของการรีี ไซเคิิล คืือ เมื่่�อบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PLA พบว่่าอยู่่�ในสายธารขยะ ทั้้�งนี้้� PLA มีีผลกระทบ
เชิิงลบต่่อการรีี ไซเคิิล PET โรงงานคััดแยกขยะทั่่�วไปส่่วนใหญ่่มีีปััญหาในการแยกแยะระหว่่าง PET และ PLA ซึ่่�งเป็็นการลดระดัับ
ความบริิสุุทธ์์ของคอมปาวด์์ที่่�ผ่่านกระบวนการขึ้้�นรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์แล้้ว (recyclate) ทำำ�จาก PET ดัังนั้้�น PLA มีีแนวโน้้มที่่�จะจบ
ลงในขยะฝัังกลบหรืือเตาเผาขยะ มากกว่่าถููกส่่งไปรีี ไซเคิิลขยะ ซึ่่�งดีีกว่่า (Benetto et al. 2015)
		

2.4.4 ความสามารถในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีความสำำ�คััญในบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน Tupperware ที่่�ทำำ�จาก PP
จะต้้องใช้้ 16-208 ครั้้�ง เพื่่�อให้้ดีีกว่่า XPS ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทผลกระทบและการบริิหารจััดการช่่วงหมดอายุุการใช้้งาน (Galleggo-Schmid et al. 2019) สำำ�หรัับประเภทผลกระทบของ GWP ภาชนะทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะต้้องใช้้เพีียง 18 ครั้้�ง
เพื่่�อให้้ ได้้ค่่า GWP ต่ำำ��กว่่า XPS (Gallego-Schmid et al. 2019) ส่่วน Tupperware ทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ต้้องใช้้ 208
ครั้้�ง จึึงจะดีีกว่่า XPS เฉพาะประเภทผลกระทบด้้านกระบวนการย่่อยสลายทางกายภาพ สำำ�หรัับประเภทผลกระทบอีีก 10 ด้้าน
อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สููงสุุด 39 ครั้้�งก็็เพีียงพอ
Tupperware ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�จาก PP มีีประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อเทีียบกัับ Tupperware ทำำ�จากแก้้ว การศึึกษาของ
Gallego-Schmidt et al. (2019) สรุุปว่่า ภาชนะใส่่อาหารเป็็นแก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะต้้องใช้้ 3.5 ครั้้�งบ่่อยกว่่าภาชนะใส่่อาหาร
ทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบได้้ทางสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะต้้องระบุุตรงนี้้�ว่่า การรีี ไซเคิิลแก้้ว
เป็็นการปฏิิบััติิทั่่�วไปในหลายประเทศ และการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตไม่่รวมความเสี่่�ยงของการทิ้้�งขยะหรืือไมโครพลาสติิก
ซึ่่�งคาดว่่าจะสููงกว่่าสำำ�หรัับ Tupperware ทำำ�จาก PP
		

2.4.5 สรุุป

อาจกล่่าวได้้ว่่า โดยทั่่�วไป ภาชนะใส่่อาหารทำำ�ด้้วยพลาสติิกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน เช่่น ภาชนะสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน
ทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีกว่่าทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียว อย่่างไรก็็ตาม ต้้องแน่่ใจว่่า
มีีการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่บ่่อยครั้้�งอย่่างเพีียงพอ มีีทางเลืือกวััสดุุต่่างๆ สำำ�หรัับภาชนะซื้้�อกลัับบ้้านที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ภาชนะทำำ�จาก
PP มีีจุุดแข็็งเหนืือภาชนะแก้้ว จากการปล่่อยแก๊๊สที่่�น้้อยกว่่าในระหว่่างการผลิิต และจากน้ำำ��หนัักที่่�เบากว่่า ภาชนะแก้้วจะต้้องนำำ�ไป
ใช้้บ่่อยเท่่าภาชนะ PP 3.5 เท่่า เพื่่�อที่่�จะสามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้ในเชิิงนิิเวศน์์
การบริิหารจััดการขยะยัังเชื่่�อมโยงอย่่างใกล้้ชิิดกัับพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ และมีีอิิทธิิพลต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ
บรรจุุภััณฑ์์ เช่่น บรรจุุภััณฑ์์อาหารทำำ�จากกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียวสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ดีีกว่่า PS และ PLA เมื่่�อ
การบำำ�บััดขยะเป็็นขยะฝัังกลบและกระดาษไม่่ย่่อยสลายจากการเคลืือบ อย่่างไรก็็ตาม หากพิิจารณาการย่่อยสลายของกระดาษ
ระหว่่างการบำำ�บััดขยะ ทางเลืือกของกระดาษจะมีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์สููงกว่่าบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PS แต่่ยัังต่ำำ��กว่่าบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก
PLA

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ถึึงแม้้ดููเหมืือนว่่าภาชนะทำำ�จาก PS/XPS จะมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าทางเลืือกวััสดุุใช้้ครั้้�งเดีียวอื่่�นๆ โดยทั่่�วไป XPS จะไม่่
นำำ�ไปรีี ไซเคิิลจากค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููง ดัังนั้้�น มัันจะถููกนำำ�ไปเผาในเตาเผาหรืือไปยัังขยะฝัังกลบ การเผาในเตาเผาพร้้อมการนำำ�ขยะกลัับ
มาใช้้เป็็นพลัังงานนิิยมในยุุโรปมากกว่่าในสหรััฐฯ ในขณะที่่�ขยะฝัังกลบเป็็นที่่�นิิยมมากกว่่าในสหรััฐฯ และประเทศในเอเชีียส่่วนใหญ่่
นอกจากนี้้� น้ำำ��หนัักที่่�เบาของบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก XPS ยัังเพิ่่�มความเสี่่�ยงจากการปลิิวตามลมและจบลงโดยการเป็็นขยะ
โดยปกติิ อาหารที่่�อยู่่�ในบรรจุุภััณฑ์์มีีฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าบรรจุุภััณฑ์์ที่่�อยู่่�รอบอาหาร ดัังนั้้�น วััตถุุประสงค์์หลัักของ
ระบบบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน คืือ เพื่่�อปกป้้องอาหาร หากวััสดุุที่่�มีีฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่าวััสดุุอีีกชนิิด ปกป้้อง
อาหารเพื่่�อไม่่ให้้สููญเสีียอาหาร จึึงควรใช้้มากกว่่า ในกรณีีส่่วนใหญ่่ บรรจุุภััณฑ์์อาหารประเภทหลายชั้้�นสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน
สามารถเพิ่่�มคุุณสมบััติิที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�นให้้กัับระบบบรรจุุภััณฑ์์ นำำ�ไปสู่่�การปกป้้องอาหารที่่�ดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ชั้้�นหลาย
ชั้้�นทำำ�ให้้ยากต่่อการรีี ไซเคิิลวััสดุุ
บรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PLA สำำ�หรัับซื้้�ออาหารกลัับบ้้าน มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าบรรจุุภััณฑ์์ PET สำำ�หรัับซื้้�ออาหารกลัับบ้้าน สำำ�หรัับผล
กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมส่่วนใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม เป็็นการยากที่่�โรงงานคััดแยกส่่วนใหญ่่จะเห็็นความแตกต่่างระหว่่าง PLA และ PET
ทำำ�ให้้ยากที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากการรีี ไซเคิิลเพื่่�อบำำ�บััดขยะและการทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักที่่�ดีีกว่่า เพราะ PLA มีีแนวโน้้มที่่�จะจบลงในขยะฝัังกลบ
หรืือเตาเผาขยะ
พื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ก็็มีีบทบาทสำำ�คััญ ในผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของระบบบรรจุุภััณฑ์์ซื้้�อกลัับบ้้านสำำ�หรัับภาชนะทางเลืือกใช้้แล้้ว
ทิ้้�ง ช่่วงการผลิิตมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากที่่�สุุด ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของช่่วงการผลิิตจะเชื่่�อมโยงโดยตรงกัับ
การกำำ�หนดสััดส่่วนพลัังงานที่่�ใช้้ในภููมิิภาค ซึ่่�งก็็จริิงสำำ�หรัับระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ในช่่วงการล้้างภาชนะด้้วย
2.5 บรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์
ต่่างกัับระบบบรรจุุภััณฑ์์และเครื่่�องดื่่�มอื่่�นๆ ในการศึึกษานี้้� บรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์มีีหน้้าที่่�อื่่�นนอกเหนืือจากการขนส่่งเนื้้�อสััตว์์ วััตถุุ
ประสงค์์หลัักของบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ คืือ ปกป้้องเนื้้�อสััตว์์จากจุุลิินทรีีย์์ก่่อโรค บ่่อยครั้้�ง เนื้้�อจะบรรจุุแบบสุุญญากาศ เพื่่�อยืืดอายุุ
การเก็็บรัักษา ในขณะที่่�ระบบบรรจุุภััณฑ์์อื่่�นๆ เช่่น ระบบบรรจุุภััณฑ์์ซื้้�อกลัับบ้้าน หรืือถุุงกัับข้้าว บ่่อยครั้้�ง ใช้้ในเวลาสั้้�นๆ แต่่
บรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ออกแบบเพื่่�อให้้มีีอายุุได้้นาน ตั้้�งแต่่วัันจนถึึงเดืือน บรรจุุภััณฑ์์ออกแบบเพื่่�อปกป้้องเนื้้�อสััตว์์ให้้มีีอายุุการเก็็บ
รัักษาที่่�นาน และไม่่ถููกทิ้้�งไป บรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ส่่วนใหญ่่ ทำำ�จากพลาสติิกจากฟอสซิิลใช้้ครั้้�งเดีียว บทนี้้�จะเปรีียบเทีียบวััสดุุ
พลาสติิกต่่างๆ และวััสดุุทางเลืือก
		

2.5.1 วััสดุุที่่�นิิยมใช้้มากที่่�สุุด

ระบบบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ส่่วนใหญ่่ เป็็นพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว เช่่น XPS, PET, PP, PE และ polyamide (PA) และยัังทำำ�จาก
พลาสติิกชีีวภาพ เช่่น PLA หรืือใช้้ระบบบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ทำำ�จากฟิิล์์มขึ้้�นรููปด้้วยความร้้อนหลายชั้้�น บรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ทำำ�
จากฟิิล์์มขึ้้�นรููปด้้วยความร้้อน โดยปกติิผลิิตโดยใช้้วััสดุุที่่�ผสมกัันหลากหลาย เช่่น PA/PE และ PE/EVOH
		

2.5.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ในการศึึกษาโดย Pauer et al. (2020) ได้้มีีการเปรีียบเทีียบบรรจุุภััณฑ์์เบคอนที่่�แตกต่่างกััน 6 ใบ ในส่่วนของผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�:
- บรรจุุภััณฑ์์ฟิิล์์มขึ้้�นรููปด้้วยความร้้อน 2 ใบ (PA/PE และ PE/EVOH)
- ถุุงสุุญญากาศ 2 ใบ (PA และ PE) และ
- ถุุงหด 2 ใบ (PE/polyvinylidene dichloride (PVdC) และ PA/EVOH/PE)
Pauer et al. (2020) สรุุปว่่า ผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศของผลิิตภััณฑ์์ ส่่วนใหญ่่ขึ้้�นอยู่่�กัับน้ำำ��หนัักของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ และ
ปริิมาณของ PA จากวััสดุุ 6 ประเภทที่่�ศึึกษา ถุุงหดที่่�มีี PVdC มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ต่ำำ��ที่่�สุุด และฟิิล์์มขึ้้�นรููปด้้วยความร้้อนที่่�มีี PA/
PE มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์สููงที่่�สุุด ถึึงแม้้ฟิิล์์ม PE/EVOH จะรีี ไซเคิิลได้้ดีีกว่่า จะพบว่่า ผลการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจะสููง
กว่่าผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศของฟิิล์์มหดที่่�มีี PVdC มาก ดัังนั้้�น ในกรณีีนี้้� มีีการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างการรีี ไซเคิิลที่่�ดีีกว่่า และ
ประโยชน์์ต่่อสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งเป็็นผลจากการลดน้ำำ��หนััก ซี่่�งจะต้้องแลกมาด้้วยการรีี ไซเคิิล อย่่างเห็็นได้้เด่่น อีีกการศึึกษาโดย
Barlow und Morgan (2013) ก็็เน้้นการลดวััสดุุของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ โดยไม่่ลดความสามารถในการปกป้้อง ซึ่่�งควรได้้รัับการจััด
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญให้้เหนืือกว่่าการปรัับปรุุงการรีี ไซเคิิล อย่่างไรก็็ตาม เป็็นที่่�สัังเกตว่่า ไม่่ทุุกประเทศมีีโรงงานเผาขยะที่่�ทัันสมััย

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ที่่� สามารถกรองไดออกซิินที่่�เป็็นพิิษออก ดัังนั้้�น การเผา PVdC ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน จึึงอาจนำำ�ไปสู่่�การปล่่อยแก๊๊สที่่�
เป็็นอัันตราย ซึ่่�งจะลดประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมลงไป ในกรณีีดัังกล่่าว การใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�หนัักกว่่าแต่่รีี ไซเคิิลได้้ดีีกว่่าจึึงอาจเป็็น
ทางเลืือกที่่�ดีีกว่่า
ในทางตรงกัันข้้าม การใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิล สามารถลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังที่่�การศึึกษา
ของ Maga et al. (2019) แสดงไว้้ อย่่างไรก็็ตาม วััสดุุรีี ไซเคิิลที่่�นำำ�ไปใช้้ จะต้้องปฏิิบััติิตามกฎข้้อบัังคัับสำำ�หรัับการใช้้ที่่�สััมผััสอาหาร
โดยเฉพาะเนื้้�อสััตว์์
การศึึกษาโดย Maga et al. (2019) เปรีียบเทีียบบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ใช้้แล้้วทิ้้�ง 9 ประเภท ที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสรุุปดัังนี้้�:
- บรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ทำำ�จาก XPS ที่่�มีีน้ำำ��หนัักเบา มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��สุุด และที่่�ทำำ�จาก PLA มีีผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงสุุด
- ภาชนะทำำ�จาก PP เป็็นภาชนะที่่�ดีีเป็็นอัันดัับสองรองจาก XPS
- บรรจุุภััณฑ์์หลายชั้้�นมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่าบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากวััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด และจากการ
ไม่่สามารถรีี ไซเคิิลด้้วย
- กล่่อง PET ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิล 100 % จะมีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์น้้อยกว่่ากล่่อง PET ที่่�ทำำ�จากวััสดุุใหม่่ 100% ถึึง 75 %
- กล่่อง PLA ทำำ�คะแนนต่ำำ��ที่่�สุุด จาก 10 ใน 13 ประเภทผลกระทบ ส่่วนในอีีก 3 ประเภทผลกระทบ (การร่่อยหรอของ
ทรััพยากร การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ หากไม่่รวมคาร์์บอนไบโอจีีนิิก (biogenic
carbon)) ผลจาก PLA พบว่่า จะอยู่่�ระหว่่างผลกระทบของวััสดุุอื่่�น
การศึึกษาโดย Wikström et al. (2016) ได้้เปรีียบเทีียบบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ใช้้ครั้้�งเดีียวสองประเภท คืือ หลอดและถาด ถาดทำำ�จาก
PET และฟิิล์์มพลาสติิกทำำ�จาก LDPE และ PET ส่่วนหลอดทำำ�จาก PA หลอดนั้้�นหนัักน้้อยกว่่าถาดประมาณ 80 % จึึงใช้้วััสดุุ
น้้อยกว่่า ผลแสดงว่่า หลอดมีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมดีีกว่่า หากไม่่พิิจารณาด้้านพฤติิกรรมของลููกค้้า อย่่างไรก็็ตาม
กลายเป็็นว่่า ถาดที่่�มีีลัักษณะทิ้้�งง่่าย มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อผลการดำำ�เนิินงาน เพราะลููกค้้าไม่่สามารถใช้้บรรจุุภััณฑ์์
หลอดจนหมดได้้ง่่ายนััก การออกแบบหลอดของบรรจุุภััณฑ์์ก่่อให้้เกิิดขยะอาหารมากขึ้้�น ดัังนั้้�น ถาดจึึงมีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมดีีกว่่าบรรจุุภััณฑ์์หลอด หากรวมการพิิจารณาพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคด้้วย ในกรณีีนี้้� ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สููงของ
เนื้้�อที่่�บรรจุุในบรรจุุภััณฑ์์ จึึงเป็็นปััจจััยที่่�ชี้้�ขาด ในทางตรงกัันข้้าม หลอดสามารถรัักษาอาหารข้้างในได้้นานกว่่าซึ่่�งอาจมีีการ
เปลี่่�ยนผลการดำำ�เนิินงานกลัับไปยัังบรรจุุภััณฑ์์หลอดอีีกครั้้�ง
การศึึกษาโดย Dilkes-Hoffman et al. (2018) ได้้เปรีียบเทีียบระบบบรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ (thermoplasttic starch หรืือTPS และ polyhydroxyalkanoate (PHA) ที่่�เป็็นวััสดุุหลายชั้้�น) กัับระบบบรรจุุภััณฑ์์อาหารจากฟอสซิิล ทำำ�จาก
PP ทั้้�งนี้้� ระบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพและระบบบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PP มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�เหมืือนกััน ในช่่วง
การผลิิต คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ทั้้�งหมดของระบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ขึ้้�นอยู่่�กัับการทิ้้�งขยะเป็็นอย่่างมาก หากการ
ทิ้้�งขยะเป็็นขยะฝัังกลบ โดยไม่่มีีการนำำ�มีีเทนกลัับคืืนมา บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพจะมีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์เป็็นสองเท่่า
ของบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PP คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ อาจเป็็นเพีียงครึ่่�งหนึ่่�งของระบบ
บรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PP หากอััตราการนำำ�กลัับคืืนมาของมีีเทนที่่�ขยะฝัังกลบอยู่่�ที่่� 97 % อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เขีียนระบุุว่่า อััตราการนำำ�
กลัับคืืนมาโดยเฉลี่่�ยของมีีเทนในออสเตรเลีียอยู่่�ที่่� 30 % ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�จุุดอ่่อนของระบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ
ผลการดำำ�เนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ ไม่่มีีบทบาท เมื่่�อเทีียบกัับภาพรวมของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของ
ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ (Heller et al. 2019) การปกป้้องผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด ควรเป็็นความสำำ�คััญอัันดัับแรกของนัักออกแบบ
บรรจุุภััณฑ์์ การป้้องกัันขยะอาหารผ่่านทางบรรจุุภััณฑ์์ โดยการยืืดอายุุการเก็็บรัักษา มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าการ
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ (Pilz 2017) ไม่่ใช่่เนื้้�อสััตว์์ทุุกชิ้้�นที่่�ขายจะห่่อในพลาสติิก เช่่น เนื้้�อสััตว์์เป็็นจำำ�นวนมาก
ขายตามร้้านขายเนื้้�อ เนื้้�อสััตว์์ ไส้้กรอก และแฮมที่่�หั่่�นใหม่่ๆ มีีแนวโน้้มที่่�จะเสีียจากจุุลิินทรีีย์์มากกว่่าเนื้้�อที่่�บรรจุุอยู่่�ในบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว ดัังนั้้�น วััสดุุจากร้้านขายเนื้้�อจึึงมีีอััตราการสููญเสีียที่่�ค่่อนข้้างสููง (Pilz 2017)
เนื่่�องจากช่่วงการผลิิตมีีผลกระทบมากที่่�สุุดต่่อฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของระบบบรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว (ไม่่รวมเนื้้�อที่่�บรรจุุใน
บรรจุุภััณฑ์์) ฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของถาดทำำ�จาก PS ขึ้้�นโฟม สำำ�หรัับเนื้้�อสด สามารถลดได้้ 14 % โดยใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
ในขั้้�นตอนการผลิิต (Ingrao et al. 2015)

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

		

2.5.3 ความสามารถในการนำำ�ไปรีี ไซเคิิล

สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์อาหาร โดยเฉพาะเนื้้�อสััตว์์ มีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับสารปนเปื้้�อนจากพลาสติิกรีี ไซเคิิลที่่�เข้้าไปในอาหาร วััสดุุ
รีี ไซเคิิลต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบการใช้้ที่่�สััมผััสอาหาร โดยเฉพาะเนื้้�อสััตว์์
ในการศึึกษาโดย Maga et al. (2019) อััตราการรีี ไซเคิิลสัันนิิษฐานว่่าอยู่่�ที่่�ประมาณ 40 % ของบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PP รีี ไซเคิิล
ในบริิบทของยุุโรป การรีี ไซเคิิลสัันนิิษฐานว่่าจะไม่่มีี สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จากวััสดุุหลายชั้้�น PET รีี ไซเคิิล XPS หรืือ PLA แทนที่่�
จะรีี ไซเคิิล วััสดุุจะถููกนำำ�ไปเผาในเตาเผา หรืือส่่งไปขยะฝัังกลบ ถาดทำำ�จาก PET รีี ไซเคิิลสัันนิิษฐานว่่าจะเป็็นวััสดุุรีี ไซเคิิล 100 %
และจากการใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิล คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์จึึงมีีสััดส่่วน 75% น้้อยกว่่าคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของถาดทำำ�จากวััสดุุใหม่่ 100%
จากการศึึกษาของ Pauer et al. (2020) บรรจุุภััณฑ์์ฟิิล์์มขึ้้�นรููปด้้วยความร้้อน (PA/PE และ PE/EVOH) สามารถนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้
อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้จะมีีจุุดแข็็งของการสามารถรีี ไซเคิิลได้้ แต่่มัันก็็มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�สููงกว่่าถุุงหดทำำ�จาก PE/PVdC
		

2.5.4 ความสามารถในการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

ไม่่มีีการประเมิินบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ในการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�ทบทวน
		

2.5.5 สรุุป

ไม่่มีีการประเมิินทางเลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของระบบบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ ความหนาและน้ำำ��หนัักของบรรจุุภััณฑ์์สามารถลด
ฟุุต พริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ให้้ต่ำำ��ลงได้้ ตราบเท่่าที่่�มีีการปกป้้องอาหารที่่�จำำ�เป็็น การใช้้วััสดุุรีี ไซเคิิลสามารถลด
ฟุุต พริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ ได้้อย่่างมาก นอกจากนี้้� ความสามารถในการรีี ไซเคิิลหลัังการบริิโภคของ
บรรจุุภััณฑ์์ สามารถลดค่่า GWP ของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ ได้้
การลดน้ำำ��หนัักของบรรจุุภััณฑ์์ในบริิบทของระบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีหลายชั้้�น นำำ�ไปสู่่�ความสามารถในการรีี ไซเคิิลที่่�ไม่่ดีี แต่่โดยรวม
ช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างไรก็็ตาม ทางเลืือกการจััดการขยะและเทคโนโลยีีทางเลืือกของการบำำ�บััดขยะ มีีอิิทธิิพล
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ในประเทศที่่�โรงงานเผาขยะไม่่มีีเครื่่�องกรองไดออกซิิน ดัังนั้้�น การใช้้บรรจุุภััณฑ์์
ที่่�หนัักกว่่าแต่่สามารถนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้ อาจเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่า
ในประเทศที่่�ส่่วนใหญ่่ใช้้การบำำ�บััดโดยขยะฝัังกลบ การมีีหรืือไม่่มีีระบบการนำำ�มีีเทนกลัับคืืนมา มีีอิิทธิิพลต่่อผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ต่่างๆ
นอกจากนี้้� วััสดุุรีี ไซเคิิลบางชนิิด เช่่น XPS แสดงให้้เห็็นถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่ำำ�� แต่่ไม่่ถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลจากค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููง
และเสี่่�ยงต่่อการทิ้้�งขยะยิ่่�งขึ้้�น จากน้ำำ��หนัักที่่�เบา
จากความสามารถในการรีี ไซเคิิลที่่�ต่ำำ�� ระบบบรรจุุภััณฑ์์ประเภทหลายชั้้�น มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สููงกว่่าบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�ทำำ�จากวััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม หากการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ประเภทหลายชั้้�นนำำ�ไปสู่่�อายุุการเก็็บรัักษาที่่�นาน
ขึ้้�นของเนื้้�อสััตว์์ ก็็จะดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าวััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด ที่่�มีีอายุุการเก็็บรัักษาที่่�สั้้�นกว่่าของเนื้้�อสััตว์์
การปรัับปรุุงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีที่่�สุุดของบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ คืือ การยืืดอายุุการเก็็บรัักษาเนื้้�อสััตว์์ เช่่น โดยเฉลี่่�ย เบคอนที่่�บรรจุุ
ในบรรจุุภััณฑ์์มีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ 54 เท่่าของบรรจุุภััณฑ์์ (Pauer et al. 2020) ดัังนั้้�น การปกป้้องอาหารควรเป็็นเป้้าหมายหลััก
ของการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ การออกแบบหลอดสำำ�หรัับเนื้้�อสััตว์์ อาจนำำ�ไปสู่่�ขยะอาหารในบรรจุุภััณฑ์์ เศษอาหารในบรรจุุภััณฑ์์
อาจนำำ�ไปสู่่�การเผาในเตาเผาและขยะฝัังกลบ แทนที่่�จะนำำ�วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ ไปรีี ไซเคิิล

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

3.ประเด็็นที่่�ไม่่ครอบคลุุมทั้้�งหมดในการศึึกษาการประเมิิน 		
วััฏจัักรชีีวิิต
การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตพยายามนำำ�เสนอฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมของสิินค้้า ในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
ความจริิงก็็คืือ ต้้องทำำ�ให้้ง่่ายลงเป็็นแบบจำำ�ลอง แบบจำำ�ลองที่่�ทำำ�ให้้ง่่ายลงนี้้� ไม่่สะท้้อนความซัับซ้้อนของระบบในโลกของความเป็็น
จริิง เช่่น การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต โดยปกติิ จะไม่่พิิจารณาความเข้้มข้้นของสารอัันตราย และขาดการนำำ�เสนอผลกระทบ
ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ (UNEP 2020a)
พลาสติิกสามารถสลายตััวเป็็นไมโครพลาสติิก หากไม่่ถููกส่่งไปยัังระบบการทิ้้�งขยะที่่�ถููกต้้อง ผลกระทบของไมโครพลาสติิกต่่อ
ระบบนิิเวศน์์ถููกละเลยอย่่างสิ้้�นเชิิง ในการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตส่่วนใหญ่่ การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตบางเรื่่�อง
พยายามหาจำำ�นวนของศัักยภาพการทิ้้�งขยะของวััสดุุ แต่่วิิธีีนี้้�ไม่่เป็็นที่่�นิิยม และไม่่ใช่่ประเภทผลกระทบที่่�เป็็นทางการของการศึึกษา
การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต
ถึึงแม้้พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ จะย่่อยสลายภายใต้้บางสถานการณ์์ สถานการณ์์ดัังกล่่าวบ่่อยครั้้�งมัักไม่่เป็็นไปตามนั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตบ่่อยครั้้�ง จะทำำ�ให้้ดููง่่ายว่่า พลาติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพจะย่่อยสลายอย่่าง
สมบููรณ์์ หรืือสลายตััวเหมืือนกระดาษ (Civancik-Uslu et al. 2019) โดยปกติิ มัักไม่่พิิจารณาว่่า จะมีีการสลายตััวอย่่าง
สมบููรณ์์หรืือไม่่
บทนี้้�จะเน้้นประเภทผลกระทบบางประการ ที่่�ไม่่ได้้มีีการกล่่าวถึึงในการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตส่่วนใหญ่่
3.1 สารอัันตราย
ถุุงช้้อปปิ้้�ง ภาชนะเครื่่�องดื่่�ม หรืือถ้้วย บรรจุุภััณฑ์์อาหารสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน และบรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์ เป็็นผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก
ทำำ�จากวััสดุุที่่�มีีการนิิยมใช้้มากที่่�สุุด ตามที่่�ระบุุในแต่่ละส่่วนก่่อนหน้้านี้้� อย่่างไรก็็ตาม นอกจากเม็็ดโพลิิเมอร์์หรืือฟอยล์์
การผลิิตยัังต้้องการสารต่่างๆ เพิ่่�มเติิม เช่่น สารเติิมแต่่ง กาว สารเคลืือบ สารเสริิม (4) และสารที่่�เพิ่่�มโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจอื่่�นๆ
Groh et al. (2019) กล่่าวว่่า ทั้้�งหมด มีีสารเคมีีประมาณ 900-3,000 ชนิิด ที่่�น่่าจะเกี่่�ยวข้้องกัับบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก สารเคมีี
อัันตรายที่่�ระบุุ ใช้้ในพลาสติิกในฐานะเป็็นโมโนเมอร์์ สารที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการสัังเคราะห์์ ตััวทำำ�ละลาย สารลดแรงตึึงผิิว สารช่่วยให้้
อ่่อนตััว สารที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการคงตััว ยาฆ่่าแมลง สารหน่่วงไฟ สารเร่่ง และสารสีี เป็็นต้้น ผู้้�วิิจััยนำำ�เสนอฐานข้้อมููลของสารเคมีีที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ซึ่่�งรวมสารเคมีีที่่�ใช้้ในระหว่่างการผลิิตและ/หรืืออยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ขั้้�นสุุดท้้าย
ในส่่วนของสารที่่�เป็็นอัันตราย Groh et al. (2019) พบว่่า สารเคมีี 906 ชนิิด คาดว่่าจะเกี่่�ยวข้้องกัับบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก โดย 63
ชนิิดมีีอัันตรายต่่อสุุขภาพมนุุษย์์สููงสุุด และ 68 ชนิิดมีีอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (5) นอกจากนี้้� สาร 7 ใน 906 ชนิิดถููกจััดโดย
สหภาพยุุโรปว่่าเป็็นสารเคมีีที่่�ตกค้้างยาวนาน สะสมได้้ในสิ่่�งมีีชีีวิิต และมีีความเป็็นพิิษ (PBT) หรืือเป็็นสารเคมีีที่่�ตกค้้างยาวนาน
และสะสมได้้ในสิ่่�งมีีชีีวิิตเป็็นอย่่างมาก และ สาร 35 ชนิิด เป็็นสารเคมีีที่่�รบกวนการทำำ�งานของต่่อมไร้้ท่่อ เป็็นที่่�สัังเกตว่่า สารบาง
ชนิิดอาจมีีอัันตรายมากกว่่าหนึ่่�งกลุ่่�ม
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกประกอบด้้วยสารดัังกล่่าว ไม่่ว่่าจะใช้้วััสดุุใดก็็ตาม เช่่น วััสดุุใหม่่ รีี ไซเคิิล หรืือชีีวภาพ (Geueke et al. 2018;
Zimmermann et al. 2020) Zimmermann et al (2020) ศึึกษาบรรจุุภััณฑ์์อาหารชีีวภาพ เช่่น ถาด ถ้้วยกาแฟ ที่่�ห่่อถุุงใบชา
การศึึกษาแสดงว่่า ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพเหล่่านี้้� ประกอบด้้วยสารเคมีีปริิมาณเท่่ากัับพลาสติิกจากฟอสซิิล รวมทั้้�งบางตััวก็็มีีสมบััติิ
เป็็นพิิษ

(4) สารที่่�จำำ�เป็็นในระหว่่างขั้้�นตอนการผลิิต เช่่น ตััวทำำ�ละลาย
(5) การจำำ�แนกความเป็็นอัันตรายของสารเคมีี จากระบบสากลในการจํําแนกความเป็็นอัันตรายของสารเคมีี (Globally Harmonnized System หรืือ GHS)

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

และพบว่่า ผลิิตภััณฑ์์ 29 ใน 43 ชนิิดประกอบด้้วยสารเคมีีที่่�ก่่อให้้เกิิดความเป็็นพิิษพื้้�นฐาน 18 ชนิิดก่่อให้้เกิิดภาระเครีียด
ออกซิิเดชั่่�น และ 11 ชนิิดมีีผลกระทบต่่อต่่อมไร้้ท่่อ (6)
ในการประเมิินความเสี่่�ยงจากสารอัันตราย นอกจากลัักษณะที่่�เป็็นอัันตรายแล้้ว (ตามที่่�ประเมิินโดย Groh et al. (2019)) ต้้อง
พิิจารณาฉากทััศน์์การได้้รัับสาร ภาพ 3-1 แสดงให้้เห็็นฉากทััศน์์การได้้รัับสารและการปล่่อยแก๊๊สของสารอัันตรายจากพลาสติิก
ในช่่วงวััฏจัักรชีีวิิต การปล่่อยแก๊๊ส 5 ประเภทเข้้าไปในบรรยากาศ อาจแตกต่่างกััน การแพร่่กระจายเข้้าไปยัังวััสดุุที่่�อยู่่�ใน
บรรจุุภััณฑ์์ การปล่่อยแก๊๊สไปในอากาศ การชะละลายลงไปในดิินและสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นน้ำำ�� การย่่อยสลาย เช่่น การเกิิด
ไมโครพลาสติิก และการปลดปล่่อย
ภาพ 3-1: ฉากทััศน์์การได้้รัับสารเติิมแต่่งพลาสติิกในวััฏจัักรชีีวิิตของพลาสติิก

ที่่�มา: Maniadakis et al. 2018
ตััวอย่่างที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีีของสารอัันตรายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบรรจุุภััณฑ์์มีีดัังนี้้�:
• กลุ่่�มสาร polyflurinated alkyl substances (PFAS) ใช้้ในฟอยล์์บรรจุุภััณฑ์์และการเคลืือบพลาสติิก (ใช้้ครั้้�งเดีียว)
รวมทั้้�ง เครื่่�องใช้้บนโต๊๊ะอาหารทำำ�จากกระดาษแข็็ง ถ้้วย และช้้อนส้้อม สาร PFAS จะสะสมในร่่างกายมนุุษย์์ จากลัักษณะที่่�ตกค้้าง
ยาวนาน และยัังสะสมในสิ่่�งแวดล้้อมโดยไม่่ย่่อยสลาย จากข้้อมููลของหน่่วยงานความปลอดภััยด้้านอาหารแห่่งสหภาพ ยุุโรป (The
European Food Safety Authority หรืือ EFSA) มีีความเชื่่�อมโยงระหว่่างสาร PFAS เป็็นรายชนิิดและผลการฉีีด วััคซีีนที่่�ลดลง
น้ำำ��หนัักเมื่่�อคลอดลดลง ระดัับคลอเรสโตรอลที่่�สููงขึ้้�นและการติิดเชื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น ลำำ�ไส้้อัักเสบ อย่่างไรก็็ตาม สาร 4,700 ชนิิดอีีก
หลายตััวยัังแทบไม่่มีีการศึึกษา
• กลุ่่�ม Bisphenols โดยมีี Bisphenol A เป็็นตััวแทนของกลุ่่�มที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักมากที่่�สุุด ใช้้เป็็นโมโนเมอร์์ในการผลิิต
พลาสติิกโพลิิคาร์์บอเนตแบบใส เช่่น ถ้้วยหรืือกระป๋๋องน้ำำ��ดื่่�ม และการผลิิตวััสดุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลาสติิกอื่่�นๆ เช่่น การเคลืือบด้้าน
ในกระป๋๋องอาหารและเครื่่�องดื่่�ม กลุ่่�มสารเคมีีเหล่่านี้้�เป็็นสารที่่�รบกวนการทำำ�งานของต่่อมไร้้ท่่อ จึึงมีีผลกระทบต่่อระบบฮอร์์โมน
ของมนุุษย์์ อีีกทั้้�งโมเลกุุลของ BPA ยัังสามารถเข้้าไปในเครื่่�องดื่่�ม ในระหว่่างการใช้้
• สารอีีกกลุ่่�มหนึ่่�ง คืือ phthalates ซึ่่�งทำำ�ให้้วััสดุุมีีความยืืดหยุ่่�น บรรจุุภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์บางชนิิดและการปิิดฝาเกลีียวมีี
ส่่วนประกอบของสาร phthalates อย่่างไรก็็ตาม สาร phthalates สามารถเข้้าสู่่�อาหารได้้ในระหว่่างการผลิิต เช่่น เมื่่�อใช้้
น้ำำ��มัันพืืช ผ่่านท่่อพลาสติิกแบบอ่่อนที่่�ทำำ�จาก PVC สาร phthalates บางชนิิดมีีผลกระทบที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ อย่่างไรก็็ตาม
ในทางปฏิิบััติิ การใช้้ ขั้้�นต่ำำ��จะต้้องไม่่เกิินหลัักเกณฑ์์การสััมผััสอาหารของสาร phthalate

(6) พบสารเติิมแต่่งพลาสติิก เช่่น butanediyldihexadecanamide, ethylenebis(palmitamide), erucamide and Irganox
1076 รวมทั้้�งสารที่่�เพิ่่�มโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ เช่่น tetraoxacyclotetracosane-tetrone มาจากบรรจุุภััณฑ์์ PE และ tris(2-nonylphennyl) phosphate (ใน PE ชีีวภาพ) ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ย่่อยสลายของสารต้้านออกซิิเดชั่่�น tris(nonylphenyl) phosphite (TNPP)

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

•
Polyvinyl chloride (PVC) ใช้้ในบรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวหลายประเภท เช่่น ฉลากของขวดพลาสติิก กล่่องและถาด
บรรจุุภััณฑ์์โปร่่งแสง (7) โดยเฉพาะ PVC ถููกนำำ�ไปใช้้ จากราคาที่่�ถููก มีีความคงทน และป้้องกัันการขููด PVC ในตััวของมัันเองไม่่มีี
ผลกระทบที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ อย่่างไรก็็ตาม ในทางเลืือกการบริิหารจััดการเมื่่�อหมดอายุุการใช้้งาน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบำำ�บััดด้้วย
ความร้้อนภายใต้้สภาวะที่่�ไม่่ได้้ถููกควบคุุม (การผลิิตพลัังงานจากขยะ การเผาในที่่�โล่่ง และการแปรรููปใหม่่) มัันจะทำำ�ให้้เกิิดควัันพิิษ
เป็็นจำำ�นวนมาก (มีีส่่วนประกอบของ hydrogen chloride, dioxins และ furans) ดัังนั้้�น ขยะจาก PVC เป็็นความกัังวลเป็็นพิิเศษ
ในภููมิิภาคที่่�ไม่่มีีหลัักประกัันของการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกที่่�ดีี
3.2 ไมโครพลาสติิกและการทิ้้�งขยะ
ผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวจะใช้้เพีียงครั้้�งเดีียวและทิ้้�งไป ผลก็็คืือ มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�มัันจะจบลงโดยการเป็็นขยะในสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าจะ
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ สำำ�หรัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวจะต่่างจากผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
การนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ ไปใช้้เพิ่่�ม จะทำำ�ให้้การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ดููมีีค่่ามากขึ้้�น ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การลดการทิ้้�งอย่่างสะเพร่่าหลัังการใช้้
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ บ่่อยครั้้�งมีีความคงทนมากกว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้แล้้วทิ้้�ง ดัังนั้้�น จึึงมีีน้ำำ��หนัักมากกว่่า หากวััสดุุมีีน้ำำ��หนััก
เบาเท่่าใด ก็็จะปลิิวไปตามลมง่่ายขึ้้�นเท่่านั้้�น และจึึงจบลงเป็็นขยะในสิ่่�งแวดล้้อมง่่ายขึ้้�นเช่่นกััน (Civancik-Uslu et al. 2019)
พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวมีีน้ำำ��หนัักเบาเป็็นพิิเศษ เช่่น PS และ XPS มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��ในการผลิิตจากน้ำำ��หนัักที่่�เบา แต่่จะมีี
ศัักยภาพในการก่่อให้้เกิิดการทิ้้�งขยะสููงเป็็นพิิเศษ
วััสดุุย่่อยสลายในอััตราที่่�ต่่างกััน เมื่่�อจบลงเป็็นขยะในสิ่่�งแวดล้้อม ในขณะที่่�วััสดุุที่่�ใช่่พลาสติิก เช่่น กระดาษ ไผ่่ จะย่่อยสลายหลััง
ระยะเวลาหนึ่่�ง แต่่พลาสติิกจากฟอสซิิล และพลาสติิกชีีวภาพบางชนิิดจะไม่่สามารถย่่อยสลายอย่่างสมบููรณ์์ เมื่่�อพลาสติิกเข้้า
ไปในสิ่่�งแวดล้้อม ก็็จะอยู่่�ที่่�นั่่�นเป็็นเวลานาน จากความเสถีียรและความคงทน ลมและกระแสน้ำำ��จะทำำ�ให้้พลาสติิกกระจายในวงกว้้าง
เมื่่�อเวลาผ่่านไป การเสีียดสีีและการสึึกกร่่อนพลาสติิก จะก่่อให้้เกิิดชิ้้�นส่่วนเล็็กๆ เรีียกว่่า ไมโครพลาสติิก
การเข้้าไปในร่่างกายของขยะและพลาสติิกจะก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพของสััตว์์และถึึงทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้ การเข้้าไปในร่่างกาย
ของไมโครพลาสติิก จะทำำ�ให้้เกิิดสารเคมีีที่่�เป็็นอัันตรายต่่อห่่วงโซ่่อาหาร ไมโครพลาสติิกจะพบในสััตว์์น้ำำ��ทุุกประเภท ตั้้�งแต่่ปลาไป
จนถึึงนก และสััตว์์น้ำำ��เลี้้�ยงลููกด้้วยนม (UBA 2013) ส่่วนผลของการสะสมไมโครพลาสติิกในห่่วงโซ่่อาหารที่่�มีีต่่อสุุขภาพของมนุุษย์์
ยัังทำำ�การวิิจััยอย่่างไม่่เพีียงพอ
3.3 ความหลากหลายทางชีีวภาพและการใช้้ที่่�ดิิน
พลาสติิกชีีวภาพไม่่ได้้มีีความยั่่�งยืืนมากไปกว่่าพลาสติิกดั้้�งเดิิม การแทนที่่�พลาสติิกจากฟอสซิิลด้้วยพลาสติิกชีีวภาพไม่่ทำำ�ให้้
เกิิดการปรัับปรุุงสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในทางตรงกัันข้้าม ผลกระทบเปลี่่�ยน ในการศึึกษาของ Ita-Nagy et al.
(2020) ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตจำำ�นวนหนึ่่�ง ที่่�เปรีียบเทีียบระหว่่างพลาสติิกชีีวภาพกัับพลาสติิกจากฟอสซิิล
และสรุุปว่่า “โดยปกติิ พลาสติิกชีีวภาพจะแสดงผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศที่่�ต่ำำ��กว่่าพลาสติิกจาก
ฟอสซิิล [...] อย่่างไรก็็ตาม วััสดุุดัังกล่่าวยัังแสดงภาระที่่�สููงกว่่าของประเภทสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�เกี่่�ยวกัับการเก็็บเกี่่�ยวและการปลููก
วััตถุุดิิบชีีวภาพ ซึ่่�งรวมประเภทการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�เกี่่�ยวกัับน้ำำ�� เช่่น มลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช และอากาศ เช่่น การทำำ�ลาย
ชั้้�นโอโซน หรืือการเกิิดหมอกควัันทางเคมีี” การแลกเปลี่่�ยนแบบเดีียวกัันยัังพบในการศึึกษาอื่่�นๆ (van der Harst et al. 2014;
European Commission 2019; Papong et al. 2014)

(7) เป็็นการยากที่่�จะแยกแยะ PVC โปร่่งแสงจาก PET โปร่่งแสง ซึ่่�งนำำ�ไปใช้้งานใช้้ครั้้�งเดีียวหลายประเภท การแยกแยะส่่วนหนึ่่�งช่่วย
ได้้จากโค้้ดรีี ไซเคิิลที่่�พิิมพ์์ โดย 1 หมายถึึง PET และ 3 หมายถึึง PVC

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ปััญหาอีีกสามประการที่่�เกี่่�ยวกัับวััสดุุมีีดัังนี้้�:
• จากความท้้าทายเกี่่�ยวกัับการสร้้างแบบจำำ�ลอง การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิิน (land use change หรืือ LUC) (8) เป็็น
ประเภทของการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตที่่�ได้้รัับการประเมิินน้้อย อย่่างไรก็็ตาม Piemonte and Gironi (2011) ‘เน้้นการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ที่่�ดิินที่่�มีีอิิทธิิพลสููงต่่อการลดปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจกซึ่่�งจะดำำ�เนิินการโดยการใช้้พลาสติิกชีีวภาพแทนพลาสติิกจากน้ำำ��มัันใช้้
ครั้้�งเดีียว’ ผู้้�เขีียนยัังชี้้�ให้้เห็็นถึึง ‘ความสำำ�คััญของการใช้้ขยะชีีวมวล หรืือชีีวมวลที่่�เติิบโตในที่่�ดิินเกษตรกรรมที่่�เสื่่�อมโทรมหรืือ
รกร้้าง เพื่่�อผลิิตพลาสติิกชีีวภาพ ซึ่่�งจะให้้ประโยชน์์ทัันทีีและอย่่างยั่่�งยืืน ในการปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจก’ ในการศึึกษาของ Suwanmmanee et al. (2013) ผู้้�เขีียนพบว่่า การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิิน เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของค่่า GWP ของพลาสติิกชีีวภาพ
• เป็็นที่่�ทราบกัันจากการอภิิปรายระหว่่างอาหารและเชื้้�อเพลิิง การอภิิปรายที่่�สมเหตุุสมผลกำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่� ในส่่วน
ของความขััดแย้้งเรื่่�องการใช้้ที่่�ดิิน เช่่น ที่่�ดิินใช้้สำำ�หรัับปลููกพืืชสำำ�หรัับอาหารหรืือชีีวมวล และพืืชที่่�ปลููกเป็็นอาหาร เช่่น มัันสำำ�ปะหลััง
จะใช้้ในการผลิิตพลาสติิกแทนอาหารหรืือไม่่
• ผู้้�ทำำ�การศึึกษาการประเมิินผลกระทบของวััสดุุชีีวภาพข้้างต้้น (European Commission 2018) ตระหนัักว่่า ‘ผลผลิิต
ที่่�สููงในบราซิิล และในสหรััฐฯ เป็็นผลของการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวขนาดใหญ่่ ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับพัันธุ์์�ที่่�ผ่่านการดััดแปลงทางพัันธุุกรรม
(GMO) และผลร้้ายอื่่�นๆ ที่่�ไม่่รวมอยู่่�ในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต สำำ�หรัับเหตุุผลทางระเบีียบวิิธีีวิิจััยและความพร้้อมใช้้งานของ
ข้้อมููล’ หรืือกล่่าวโดยสั้้�นๆ อาจสรุุปได้้ว่่า การปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว ซึ่่�งรวมการใช้้พัันธุ์์� GMO ปุ๋๋�ยและยาปราบศััตรููพืืช นำำ�ไปสู่่�การสููญ
เสีียของความหลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่�งโดยปกติิยากที่่�จะประเมิินในเชิิงปริิมาณ
ในประเด็็นนี้้� ตามที่่�สรุุปโดย Piemonte และ Gironi (2011) พลาสติิกจากขยะในภาคเกษตร เช่่น ชานอ้้อย ใบปาล์์ม ขยะ
เกษตรกรรมผสม ควรใช้้มากกว่่าวััสดุุชีีวภาพที่่�สามารถใช้้เป็็นอาหาร
3.4 ฉากทััศน์์ของการหมดอายุุการใช้้งานจริิงของพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ
การปล่่อยแก๊๊สในช่่วงหมดอายุุการใช้้งานของการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตขึ้้�นอยู่่�กัับวััสดุุและวิิธีีการทิ้้�งขยะสำำ�หรัับพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว
ส่่วนใหญ่่ การรีี ไซเคิิลเป็็นวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตาม โพลิิเมอร์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพเข้้ากัันไม่่ได้้กัับโพลิิเมอร์์อื่่�นๆ
หลายประเภท (เช่่น polyolefins และ PET) ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดปััญหาสำำ�หรัับโรงงานรีี ไซเคิิล เพราะการมีีโพลิิเมอร์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทาง
ชีีวภาพในวััตถุุดิิบที่่�นำำ�ไปรีี ไซเคิิล เป็็นตััวก่่อมลภาวะและลดคุุณภาพของโพลิิเมอร์์รีี ไซเคิิล
ดัังนั้้�น การแก้้ปััญหาที่่�เห็็นได้้ชััดมากที่่�สุุดสำำ�หรัับโพลิิเมอร์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ คืือ การย่่อยสลายโดยการทำำ�ปุ๋๋�ยหมััก
ในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต การย่่อยสลายของพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ บ่่อยครั้้�ง จะถููกทำำ�ให้้ง่่ายและและสัันนิิษฐานว่่า
เหมืือน
กระดาษ (Civancik-Uslu et al. 2019; Mattila et al. 2011) จำำ�นวนพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพที่่�ย่่อยสลายภายใต้้
สภาวะแวดล้้อม เช่่น การทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักที่่�บ้้าน น้ำำ��ทะเล เป็็นต้้น มีีข้้อจำำ�กััดมาก พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพในเชิิงพาณิิชย์์
ต้้องการการบำำ�บััดเฉพาะ เพื่่�อย่่อยสลายภายในเวลาที่่�เหมาะสมถึึง 6 เดืือน (การหมัักปุ๋๋�ยเชิิงอุุตสาหกรรม) นอกจากนี้้� จะใช้้เวลาใน
การย่่อยสลายมากกว่่าขยะอิินทรีีย์์อื่่�นๆ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ปััญหาสำำ�หรัับโรงงานทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพ (Kunitzsch 2018) ยิ่่�งกว่่านั้้�น การ
ย่่อยสลายยัังไม่่เหมาะสำำ�หรัับการสะสมอิินทรีีย์์วััตถุุ
ทั้้�งพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพและพลาสติิกชีีวภาพสามารถนำำ�ไปเผาในเตาเผาพร้้อมการนำำ�ขยะมาใช้้เป็็นพลัังงาน
อย่่างไรก็็ตาม การเผาขยะในเตาเผา ขึ้้�นอยู่่�กัับการบริิหารจััดการขยะของประเทศ สำำ�หรัับในไทยและในมาเลเซีีย การบริิหารจััดการ
ขยะยัังใช้้ขยะฝัังกลบเป็็นส่่วนใหญ่่ (Lacovidou and Siew 2020)

(8) กฎระเบีียบพลัังงานทดแทนของสหภาพยุุโรป (EU Renewable Energy Directive หรืือ RED) ให้้คำำ�จำำ�กััดความของการ
เปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิินโดยตรง ว่่า “เกิิดขึ้้�นเมื่่�อการผลิิตวััตถุุดิิบตั้้�งต้้น นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงจากสิ่่�งปกคลุุมดิิน พื้้�นที่่�ป่่า
ทุ่่�งหญ้้า พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� บ้้านเรืือน หรืือที่่�ดิินอื่่�น ไปยัังพื้้�นที่่�เพาะปลููก หรืือพื้้�นที่่�เพาะปลููกยืืนต้้น” การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิินทางอ้้อม
มีีคำำ�จำำ�กััดความดัังนี้้�: “เมื่่�อทุ่่�งหญ้้าและพื้้�นที่่�เกษตรกรรม จากเดิิมเพื่่�อป้้อนตลาดอาหารและอาหารสััตว์์ ถููกเปลี่่�ยนไปเป็็นการผลิิต
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ แต่่ความต้้องการที่่�ไม่่ใช่่เชื้้�อเพลิิงก็็ยัังมีีอยู่่� ผ่่านทางการผลิิตในปััจจุุบัันที่่�เข้้มข้้น หรืือการนำำ�ที่่�ดิินที่่�ไม่่ใช่่สำำ�หรัับ
เกษตรกรรม ไปใช้้สำำ�หรัับการผลิิตที่่�อื่่�น กรณีีหลััง คืือ การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิินทางอ้้อม […]”

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

ในขยะฝัังกลบ พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพอาจปล่่อยแก๊๊สมีีเทนออกมา (European Commission 2019) ขยะฝัังกลบที่่�
ไม่่ใช้้มีีเทน นำำ�ไปสู่่�ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สููงกว่่าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ สำำ�หรัับพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ (Dilkes-Hoffmman et al. 2018; Civancik-Uslu et al. 2019) ในการศึึกษาโดย Papong et al. (2014) ผู้้�เขีียนสรุุปว่่า คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของ
ขวดใช้้ครั้้�งเดีียว ทำำ�จากพลาสติิกชีีวภาพ สมารถเพิ่่�มขึ้้�นได้้เท่่าตััว หากถููกนำำ�ไปขยะฝัังกลบ โดยไม่่มีีการนำำ�แก๊๊สมีีเทนกลัับคืืนมา
หากไม่่มีีการนำำ�แก๊๊สมีีเทนกลัับคืืนมา การเผาขยะในเตาเผาเป็็นวิิธีีที่่�ดีีสำำ�หรัับพลาสติิกชีีวภาพ (Mattila et al. 2011) เป็็นที่่�สัังเกต
ว่่า ขยะฝัังกลบในประเทศกำำ�ลัังพััฒนาบ่่อยครั้้�ง เป็็นเพีียงที่่�ทิ้้�งขยะ และไม่่มีีการจััดการอย่่างควบคุุม
พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพมีีจุุดอ่่อนที่่�เห็็นชััด (Brizga et al. 2020; Oakes 5 พฤศจิิกายน 2019; EEA 2020; Burgsstaller et al. 2018; DUH 2018b) บ่่อยครั้้�ง พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพถููกส่่งเสริิมว่่าเป็็นการแก้้ปััญหาปริิมาณขยะ
พลาสติิก อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบััน มัันไม่่ได้้ลดปริิมาณขยะและไม่่ได้้ลดปััญหาที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการขยะมููลฝอย
สำำ�หรัับสาธารณชน คำำ�ว่่า “ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ” ให้้ความรู้้�สึึกว่่า พลาสติิกสามารถย่่อยสลายได้้ทั้้�งหมด ซึ่่�งไม่่เป็็นความ
จริิง ดัังนั้้�น
ความเสี่่�ยงของผู้้�บริิโภคในการทิ้้�งพลาสติิกไปในสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสะเพร่่า เช่่น การทิ้้�งขยะ และความเสี่่�ยงในการเกิิดไมโคร
พลาสติิก จึึงมีีเพิ่่�มขึ้้�น
3.5 การเปรีียบเทีียบฉากทััศน์์ของการหมดอายุุการใช้้งาน
การบำำ�บััดขยะที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ การไม่่ก่่อให้้เกิิดขยะ เพื่่�อกำำ�หนดว่่าควรใช้้การบำำ�บััดขยะประเภทใด ลำำ�ดัับชั้้�นของการจััดการขยะ
(waste hierarchy) สามารถช่่วยได้้ ขั้้�นตอนห้้าขั้้�นของลำำ�ดัับชั้้�นของการจััดการขยะอธิิบายว่่า วิิธีีการบำำ�บััดใดดีีกว่่าวิิธีีอื่่�น
(European Commission 2020)
		

1. การป้้องกััน

		

2. การเตรีียมสำำ�หรัับการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

		

3. การรีี ไซเคิิล

		

4. การนำำ�กลัับคืืนมา

		

5. การทิ้้�ง

สองระดัับแรกของลำำ�ดัับชั้้�นของการจััดการขยะ สามารถบรรลุุได้้ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ไม่่ว่่าจะนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่โดย
ตรง เหมืือนถุุงช้้อปปิ้้�ง หรืือเป็็นการเตรีียมสำำ�หรัับการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เช่่น ถ้้วยนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�ล้้างก่่อนนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ไม่่มีีภาชนะใช้้ครั้้�งเดีียวประเภทใดที่่�บรรลุุระดัับสููงสุุดของลำำ�ดัับชั้้�นของการจััดการขยะ ไม่่ว่่าจะใช้้วััสดุุใดๆ ก็็ตาม ทางเลืือกของ
พลาสติิกจากฟอสซิิล เช่่น พลาสติิกชีีวภาพหรืือกระดาษ ไม่่เปลี่่�ยนความจริิงดัังกล่่าว ตราบใดที่่�ยัังเป็็นผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว
ทั้้�งนี้้� ระดัับสููงสุุดของภาชนะทางเลืือกใช้้ครั้้�งเดีียวอยู่่�ในลำำ�ดัับชั้้�นที่่�สาม
ในการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตส่่วนใหญ่่ การรีี ไซเคิิลถืือว่่าเป็็นทางเลืือกการจััดการขยะที่่�มีีอยู่่�ที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ใช้้
ครั้้�งเดีียว (European Commission 2019; Papong et al. 2014) อย่่างไรก็็ตาม อััตราการรีี ไซเคิิลในประเทศต่่างๆ บ่่อยครั้้�งไม่่
สููงพอที่่�จะรีี ไซเคิิลผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวทั้้�งหมด ในประเทศไทย อััตราการรีี ไซเคิิลของบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PET อยู่่�ระหว่่าง
31%- 62% ในปีี 2019 ในขณะที่่�เพีียง 3% ของบรรจุุภััณฑ์์ทำำ�จาก PET จะถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิลเป็็น rPET เกรดอาหาร (World Bank
2021b) ในทางตรงกัันข้้าม พลาสติิกชีีวภาพและที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ก่่อให้้เกิิดปััญหาในสายธารการรีี ไซเคิิล ตามที่่�กล่่าว
แล้้วในบทที่่� 3.4 สำำ�หรัับพลาสติิกชีีวภาพและที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ สองระดัับสุุดท้้ายของของลำำ�ดัับชั้้�นของการจััดการขยะ
เป็็นการบำำ�บััดขยะที่่�เป็็นไปได้้มากที่่�สุุดเท่่านั้้�น

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

4. บทสรุุปและการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ
บทสรุุปข้้างล่่างนี้้� เป็็นการสนัับสนุุนผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ตััดสิินใจในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เพื่่�อพิิจารณาประเด็็นการดำำ�เนิินการที่่�มีีความ
หมายและมีีความยั่่�งยืืน สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์ ดัังนี้้�:
ผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวแทนที่่�ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวอื่่�นๆ ที่่�ทำำ�จากวััสดุุที่่�ต่่างกััน ไม่่ใช่่ทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่่มีีผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวใดที่่�ดีีกว่่าอีีกชนิิดหนึ่่�ง ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด มีีแต่่เพีียงการเปลี่่�ยนภาระ เช่่น ขวด
แก้้วใช้้ครั้้�งเดีียวมีีประสิิทธิิภาพน้้อยกว่่าขวดพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหมด ยกเว้้นมลภาวะ
จากธาตุุอาหารพืืช แม้้แต่่ถุุงกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียว ซึ่่�งบ่่อยครั้้�ง ถููกมองว่่าเป็็นทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีประสิิทธิิภาพ
น้้อยกว่่าถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว ในประเภทผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมหลายประเภท ในทางตรงกัันข้้าม ถุุงกระดาษมีีศัักยภาพใน
การก่่อให้้เกิิดการทิ้้�งขยะต่ำำ��กว่่าถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว การใช้้ PET ชีีวภาพแทน PET จากฟอสซิิล สามารถนำำ�ไปสู่่�การลดภาวะ
โลกร้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและการใช้้เชื้้�อเพลิิงจากฟอสซิิล ของขวดเครื่่�องดื่่�ม แต่่อาจเพิ่่�มการใช้้น้ำำ��และมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืช
ดัังนั้้�น ถึึงแม้้ว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวอาจดููดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าอีีกผลิิตภััณฑ์์หนึ่่�ง เมื่่�อเทีียบกัันตััวต่่อตััว แต่่ผลิิตภััณฑ์์ใช้้
ครั้้�งเดีียวทั้้�งหมดมีีภาระสููงทางด้้านการใช้้ทรััพยากร
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ต่ำำ��กว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว
การเพิ่่�มอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ มีีศัักยภาพสููงสุุดในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ยิ่่�งอััตราการ
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สููงเพีียงใด ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมก็็น้้อยลงเพีียงนั้้�น เช่่น ในขณะที่่�ความนิิยมถุุงช้้อปปิ้้�งที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ที่่�ทำำ�จาก PP, PE และ PET กำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�น พบว่่า มัันคุ้้�มค่่า และในบางกรณีี ต้้องนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เพีียงสองสามครั้้�งเท่่านั้้�น เพื่่�อให้้
มีีผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศน้้อยลง เมื่่�อเทีียบกัับถุุงพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า
การเปลี่่�ยนไปใช้้ถ้้วยทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ สามารถลดการปล่่อยแก๊๊สเรืือนกระจกได้้เป็็นอย่่างมาก เมื่่�อเทีียบกัับถ้้วยกระ
ดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง เป็็นขยะในขยะฝัังกลบ ถ้้วยทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ยัังมีีจุุดแข็็งด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเหนืือกว่่าถ้้วยเซรามิิก และจึึง
จำำ�เป็็นต้้องนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่น้้อยลง เพื่่�อสามารถเทีียบได้้กัับถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง อย่่างไรก็็ตาม หากบรรจุุภััณฑ์์ประเภทคงทนที่่�นำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ มีีอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ต่ำำ�� ก็็จะไม่่ดีีไปกว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ในประเทศต่่างๆ
แสดงว่่า ปััจจุุบััน มัันอยู่่�ต่ำำ��กว่่าจุุดคุ้้�มทุุน ที่่�ต้้องไปให้้ถึึง เพื่่�อให้้สามารถเทีียบได้้ในเชิิงนิิเวศน์์กัับผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว
ดัังนั้้�น อััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ที่่�สููงจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีหลัักประกััน และลดการสููญเสีียในการเก็็บในโลจิิสติิกส์์ย้้อนกลัับของ
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ นอกจากนี้้� ศัักยภาพในการก่่อให้้เกิิดการทิ้้�งขยะของถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ ต่ำำ��กว่่าถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�ง จากน้ำำ��หนัักที่่�มากกว่่า
ภาระด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของโลจิิสติิกส์์ การขนส่่ง และวงจรการล้้างเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ไม่่พลิิก
กลัับความได้้เปรีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหนืือกว่่าผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว
การเปลี่่�ยนไปใช้้ระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาชนะเครื่่�องดื่่�ม มากกว่่าระยะ
ทางที่่�ต้้องขนส่่งไปยัังสถานีีล้้าง พบว่่า ภาชนะที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าภาชนะทางเลืือกใช้้แล้้วทิ้้�ง แม้้จะ
ล้้างในเครื่่�องล้้างจานรุ่่�นเก่่า จากประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของเครื่่�องล้้างจาน และสััดส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของวััสดุุหมุุนเวีียน
ในสััดส่่วนการใช้้พลัังงาน ฟุุตพริ้้�นท์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของภาชนะที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่จะลดลงยิ่่�งขึ้้�น ในการศึึกษาวััฏจัักรชีีวิิต ไม่่มีีสิ่่�ง
ใดที่่�ดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากไปกว่่ากััน ระหว่่างการล้้างด้้วยมืือ หรืือในเครื่่�องล้้างจานของถ้้วยที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ โดยทั่่�วไป อาจกล่่าว
ได้้ว่่า เครื่่�องล้้างจานรุ่่�นใหม่่ จะมีีการใช้้พลัังงานต่ำำ��กว่่าเครื่่�องรุ่่�นเก่่า จึึงเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าการล้้างด้้วยมืือ อย่่างไรก็็
ตาม หากล้้างด้้วยมืือด้้วยน้ำำ��เย็็น อาจมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมต่ำำ��กว่่าการล้้างในเครื่่�องล้้างจานจากคนรุ่่�นเก่่า แต่่ภาชนะทาง
เลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่บางตััว เช่่น ถ้้วยเซรามิิกมีีฝา ที่่�ล้้างด้้วยมืือและด้้วยน้ำำ��ร้้อน จะมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่า
ถ้้วยกระดาษใช้้แล้้วทิ้้�ง ที่่�เคลืือบด้้านในด้้วย PE และมีีฝาทำำ�ด้้วย PS เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมส่่วนมากของ
ระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ อยู่่�ในขั้้�นตอนการล้้างที่่�ใช้้ ไฟฟ้้าเข้้มข้้น
ในการพิิจารณาความท้้าทายและข้้อจำำ�กััดด้้านเทคนิิคของการรีี ไซเคิิล การส่่งเสริิมการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
จะมีีความสำำ�คััญมากกว่่าการรีี ไซเคิิล

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

การเพิ่่�มอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของบรรจุุภััณฑ์์ มีีศัักยภาพในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มากกว่่าการรีี ไซเคิิลมาก เช่่น
ถุุงที่่�มีีอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่สููงกว่่า จะมีีอิิทธิิพลต่่อคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์สููงกว่่าอััตราการรีี ไซเคิิล หากผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ที่่�
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ทำำ�จากวััสดุุรีี ไซเคิิลหลัังการบริิโภค ศัักยภาพในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจะยิ่่�งสููงกว่่า อย่่างไรก็็ตาม เป็็น
ที่่�ทราบว่่าอััตราการเก็็บและการรีี ไซเคิิลค่่อนข้้างจะต่ำำ��ในหลายประเทศ ถึึงแม้้วััสดุุจะนำำ�ไปรีี ไซเคิิลได้้ทางเทคนิิค แตก็็ ไม่่ได้้หมาย
ความว่่า มัันจะรีี ไซเคิิลได้้จริิงๆ ในทางปฏิิบััติิ เช่่น ถ้้วยกระดาษบ่่อยครั้้�งไม่่ได้้จบลงในสายธารการรีี ไซเคิิลขยะ แต่่จบลงในถัังขยะ
มากกว่่า แล้้วจึึงถููกนำำ�ไปขยะฝัังกลบหรืือถููกเผาในเตาเผา อีีกตััวอย่่างหนึ่่�ง คืือ การใช้้ PS สำำ�หรัับถ้้วยใช้้แล้้วทิ้้�งและมีีฝา ถึึงแม้้ว่่า
PS/XPS จะสามารถรีี ไซเคิิลได้้ทางเทคนิิค มัันจะเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููง รวมทั้้�งศัักยภาพในการก่่อให้้เกิิดการทิ้้�งขยะที่่�สููง นำำ�ไปสู่่�
การหนีีออกจากสายธารการรีี ไซเคิิล นอกจากนี้้� วััสดุุถุุงช้้อปปิ้้�งหลายชนิิด เช่่น PP, HDPE, LDPE หรืือกระดาษสามารถรีี ไซเคิิล
ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ในทางปฏิิบััติิ ถุุงเหล่่านี้้� บ่่อยครั้้�ง ไม่่ได้้ถููกนำำ�ไปรีี ไซเคิิล
การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวและบรรจุุภััณฑ์์ ไม่่พิิจารณาเรื่่�องผลกระทบของสารอัันตราย การเกิิด
ไมโครพลาสติิก การทิ้้�งขยะ การสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ และการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่่�ดิินอย่่างเพีียงพอ หากประเด็็น
ดัังกล่่าวได้้รัับการซึึมซัับ ประโยชน์์ของผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เหนืือผลิิตภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว ก็็จะเห็็นเด่่นชััดมากยิ่่�งขึ้้�น
การตระหนัักถึึงข้้อจำำ�กััดของระเบีียบวิิธีีวิิจััยของการศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ในขณะที่่�การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต
จะให้้ภาพที่่�ดีีต่่อผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญหลายเรื่่�อง แต่่มัันไม่่ได้้แสดงภาพทั้้�งหมด เช่่น การทำำ�แบบจำำ�ลองของวััสดุุ
น้ำำ��หนัักเบา สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียว อาจนำำ�ไปสู่่�ผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศที่่�ต่ำำ��กว่่าผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ ทำำ�จากวััสดุุที่่�มีีความคงทนมากกว่่า (รวมพลาสติิกประเภทคงทน) แต่่ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��หนัักเบาใช้้ครั้้�งเดีียว มีีแนวโน้้มที่่�จะนำำ�ไปสู่่�
การทิ้้�งขยะมากกว่่า สารอัันตรายเมื่่�อรวมกัับการเกิิดไมโครพลาสติิก จะก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงอย่่างรุุนแรงต่่อสุุขภาพของคน
สภาพแวดล้้อมทางน้ำำ��และทางบก และความหลากหลายทางชีีวภาพ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่นำำ�ไปสู่่�การลดข้้อกำำ�หนดด้้าน
วััสดุุและการใช้้ทรััพยากรในภาพรวมดัังนั้้�น จึึงก่่อให้้เกิิดความต้้องการที่่�ลดลงสำำ�หรัับการใช้้ที่่�ดิินและกิิจกรรมการสกััดต่่างๆ
ดัังนั้้�น จึึงหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งเรื่่�องการใช้้ที่่�ดิินและการปลููกพืืชเดี่่�ยว ที่่�กระตุ้้�นการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ เช่่น
การเพิ่่�มอััตราการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของขวดแก้้ว หรืือขวด PET นำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เมื่่�อเทีียบกัับ
แก้้วใช้้ครั้้�งเดีียวหรืือขวด PET
ผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียวทำำ�จากพลาสติิกชีีวภาพ ไม่่มีีข้้อได้้เปรีียบเหนืือผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกใช้้แล้้วทิ้้�งอื่่�นๆ
ผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ใช้้ครั้้�งเดีียว ทำำ�จากพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพหรืือพลาสติิกชีีวภาพ มีีอายุุสั้้�น และทำำ�ให้้เกิิด
ปริิมาณขยะเท่่ากัับวััสดุุทางเลืือกทำำ�จากฟอสซิิล ตามที่่�กล่่าวแล้้วข้้างต้้น จะมีีการเปลี่่�ยนภาระก็็ต่่อเมื่่�อบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกจาก
ฟอสซิิลถููกแทนที่่�โดยบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกชีีวภาพ ในขณะที่่�พลาสติิกดั้้�งเดิิมจากฟอสซิิล มีีผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศที่่�สููง
กว่่า พลาสติิกชีีวภาพก็็แสดงว่่ามีีศัักยภาพด้้านการปรัับกรดและมลภาวะจากธาตุุอาหารพืืชที่่�สููงกว่่า นอกจากนี้้� ยัังเกี่่�ยวกัับข้้อ
กำำ�หนดเรื่่�องที่่�ดิิน เช่่น จากการผลิิตวััตถุุดิิบในภาคเกษตร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันในที่่�ดิิน เพื่่�อผลิิตอาหารหรืือการสููญเสีียพื้้�นที่่�
ป่่า นำำ�ไปสู่่�ความเสี่่�ยงต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยทั่่�วไป พลาสติิกจากขยะเกษตรกรรม เช่่น ชานอ้้อย ใบปาล์์ม ขยะ
เกษตรกรรมที่่�รวมกััน ยัังดีีกว่่าวััสดุุชีีวภาพที่่�สามารถใช้้เป็็นอาหาร
ประโยชน์์ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ถููกประเมิินค่่าสููงเกิินไปและขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทเป็็นอย่่างมาก
ในสภาพแวดล้้อมที่่�ล้้อมรอบ เช่่น ปุ๋๋�ยหมัักที่่�บ้้าน น้ำำ��ทะเล เป็็นต้้น เวลาที่่�ใช้้ในการสลายตััวจะนานมาก ดัังนั้้�น บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อย
สลายได้้ทางชีีวภาพจึึงไม่่แก้้ปััญหาการทิ้้�งขยะ ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�เป็็นอุุดมคติิ ที่่�ซึ่่�งการเก็็บบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ย่่อยสลายได้้ทาง
ชีีวภาพ มีีอััตราที่่�สููงมาก ก็็ยัังต้้องมีีการบำำ�บััดเฉพาะในโรงงานปุ๋๋�ยหมัักทางอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้สลายตััวภายในระยะเวลาที่่�สมเหตุุ
สมผล โดยทั่่�วไป จะใช้้เวลาในการย่่อยสลายมากกว่่าขยะอิินทรีีย์์อื่่�นๆ ส่่งผลให้้มีีปััญหาการบริิหารจััดการสำำ�หรัับโรงงานปุ๋๋�ยหมััก
นอกจากนี้้� การย่่อยสลายไม่่เหมาะสำำ�หรัับการสะสมอิินทรีีย์์วััตถุุ จึึงแย้้งกัับวััตถุุประสงค์์ทั้้�งหมดของการผลิิตปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ ในทาง
ตรงกัันข้้าม พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ ก่่อให้้เกิิดปััญหาการคััดแยกในกระบวนการรีี ไซเคิิลของพลาสติิกจากฟอสซิิล
ผู้้�รีี ไซเคิิลส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถแยกแยะระหว่่างพลาสติิกชีีวภาพและพลาสติิกจากฟอสซิิล ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ความเสื่่�อมโทรมของคุุณภาพ
ของวััสดุุรีี ไซเคิิล เช่่น PLA มีีผลกระทบเชิิงลบต่่อการรีี ไซเคิิล PET นำำ�ไปสู่่�ระดัับความบริิสุุทธ์์ที่่�ต่ำำ��ของคอมปาวด์์ที่่�ผ่่านกระบวน
การขึ้้�นรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์แล้้ว (recyclate) ของ PET ท้้ายที่่�สุุด พลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ กระทบต่่อค่่าศัักยภาพในการ
ทำำ�ให้้เกิิดโลกร้้อน (Global Warming Potential) ในขยะฝัังกลบ มากกว่่าพลาสติิกจากฟอสซิิลที่่�เฉื่่�อยมาก จากการปล่่อยแก๊๊ส
มีีเทนในขั้้�นตอนการหมัักขยะมููลฝอย เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ขยะฝัังกลบในประเทศกำำ�ลัังพััฒนาส่่วนใหญ่่ ไม่่มีีการควบ
คุุมและไม่่มีีระบบการนำำ�มีีเทนกลัับคืืนมา

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

การจััดการช่่วงหมดอายุุการใช้้งานในบริิบทเฉพาะ มีีอิิทธิิพลอย่่างสููงต่่อผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์
ไม่่มีีวิิธีีการแบบเดีียวที่่�แก้้ปััญหาได้้ทั้้�งหมด สำำ�หรัับทางเลืือกการบริิหารจััดการขยะที่่�เหมาะสมที่่�สุุด สำำ�หรัับวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ทั้้�งหมด
หากการบริิหารจััดการขยะของประเทศหนึ่่�งส่่วนใหญ่่ใช้้ขยะฝัังกลบ และหากการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่มีีอััตราต่ำำ�� บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกรีี ไซเคิิลอาจเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับสภาพภููมิิอากาศ ในประเทศที่่�การบริิหารจััดการขยะ
ใช้้การเผาในเตาเผาเป็็นส่่วนใหญ่่ ไม่่ว่่าจะนำำ�ขยะกลัับมาใช้้เป็็นพลัังงานหรืือไม่่ก็็ตาม ฝ้้าย กระดาษ และพลาสติิกทำำ�จากแป้้ง อาจ
เป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับสภาพภููมิิอากาศ บรรจุุภััณฑ์์อาหารทำำ�จากกระดาษใช้้ครั้้�งเดีียวสำำ�หรัับซื้้�อกลัับบ้้าน มีีคาร์์บอน
ฟุุตพริ้้�นท์์ที่่�ดีีกว่่า PS และ PLA เมื่่�อการบำำ�บััดขยะใช้้ขยะฝัังกลบและกระดาษไม่่ได้้แสดงการสลายตััวจากการเคลืือบ อย่่างไรก็็ตาม
หากมีีการพิิจารณาการสลายตััวของกระดาษระหว่่างการบำำ�บััดขยะ วััสดุุทางเลืือกของกระดาษจะมีีค่่าคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์สููงกว่่า
PS แต่่ยัังต่ำำ��กว่่าบรรจุุภััณฑ์์ PLA ในทางตรงกัันข้้าม ฉากทััศน์์การบำำ�บััดขยะที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับขวด PLA ที่่�ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพ
คืือ การเผาในเตาเผา พร้้อมการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้เป็็นพลัังงาน ในขณะที่่�สำำ�หรัับขวด PET คืือ การรีี ไซเคิิล โดยรวม อาจสรุุปได้้ว่่า
การรีี ไซเคิิลมีีประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าขยะฝัังกลบ อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากดููทางเลืือกเฉพาะวััสดุุที่่�ซัับซ้้อน ที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
พิิจารณาในการเลืือกทางเลืือกการบริิหารจััดการขยะที่่�ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ การเปลี่่�ยนไปใช้้ระบบการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ไม่่เพีียง
แต่่ดีีในเชิิงปฏิิบััติิเท่่านั้้�น แต่่ยัังนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�นด้้วย
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของบรรจุุภััณฑ์์ขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย เช่่น น้ำำ��หนััก ขนาด การใช้้วััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด ความ
สามารถในการรีี ไซเคิิล การกำำ�หนดสััดส่่วนพลัังงานของกระบวนการผลิิต และทางเลืือกการบำำ�บััดขยะ ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�จำำ�เป็็นต้้อง
วิิเคราะห์์เป็็นกรณีีๆ ไป เพื่่�อประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของประเภทบรรจุุภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ทางเลืือก
จากมุุมมองเชิิงนิิเวศน์์ มีีการนิิยมใช้้บรรจุุภััณฑ์์รีี ไซเคิิล ที่่�ทำำ�จากวััสดุุประเภทเดีียวทั้้�งหมดอย่่างเห็็นได้้ชััด นอกจากนี้้� การศึึกษา
แสดงว่่าการลดน้ำำ��หนัักบรรจุุภััณฑ์์ มีีอิิทธิิพลเชิิงบวกต่่อผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล่่อม ในกรณีีของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากวััสดุุประเภท
เดีียวทั้้�งหมด มีีส่่วนประกอบที่่�ง่่ายต่่อการรีี ไซเคิิล และการมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สนัับสนุุนด้้านการเก็็บและการรีี ไซเคิิลในประเทศ
การลดมวลและปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีมากเกิินไปและไม่่จำำ�เป็็น มีีศัักยภาพสููงที่่�จะลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แม้้แต่่ในกรณีีของ
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีหลายชั้้�น ที่่�ประกอบด้้วยวััสดุุต่่างๆ เช่่น เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันถึึงสุุขอนามััยและความปลอดภััยด้้านอาหาร ระบบการ
เก็็บและการบำำ�บััดที่่�ดีีในโรงงานเผาขยะสมััยใหม่่ จะลดผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศ อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีดัังกล่่าว จะต้้อง
พิิจารณาการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างความสามารถในการรีี ไซเคิิลวััสดุุที่่�แย่่กว่่าและประโยชน์์ด้้านสภาพภููมิิอากาศในทัันทีี เป็็นที่่�ทราบ
กัันว่่า อััตราการรีี ไซเคิิลวััสดุุที่่�สููง จะเพิ่่�มปริิมาณพลาสติิกรีี ไซเคิิลในตลาด และหากใช้้ในผลิิตภััณฑ์์ จะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์ด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อเทีียบกัับพลาสติิกใหม่่ และเป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ไม่่ค่่อยมีีโรงงานเผาขยะสมััยใหม่่ในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา ดัังนั้้�น
บรรจุุภััณฑ์์ซัับซ้้อนที่่�รีี ไซเคิิลไม่่ได้้ และที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อสภาพภููมิิอากาศต่ำำ�� อาจนำำ�ไปสู่่�การปล่่อยแก๊๊สที่่�มีีอัันตราย เช่่น
ไดออกซิิน หากบำำ�บััดในโรงงานเผาขยะที่่�ต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน ในกรณีีดัังกล่่าว การใช้้บรรจุุภััณฑ์์รีี ไซเคิิลที่่�หนัักกว่่าแต่่ดีีกว่่า อาจเป็็น
ทางเลืือกที่่�ดีีกว่่า ส่่วนบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีน้ำำ��หนัักมากกว่่า เช่่น ภาชนะทางเลืือกที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ อาจมีีศัักยภาพในการก่่อให้้เกิิด
การทิ้้�งขยะและการเกิิดไมโครพลาสติิกที่่�น้้อยกว่่า
นอกเหนืือจากน้ำำ��หนัักและวััสดุุแล้้ว ขนาดของภาชนะก็็มีีความสำำ�คััญ เช่่น จากสััดส่่วนที่่�ดีีกว่่าระหว่่างบรรจุุภััณฑ์์และเครื่่�องดื่่�ม
เครื่่�องดื่่�มในขวดที่่�ใหญ่่กว่่าจะใช้้วััสดุุน้้อยกว่่าต่่อลิิตรของเครื่่�องดื่่�ม ดัังนั้้�น ขวดที่่�มีีขนาดใหญ่่กว่่าจึึงมีีผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
สิ่่�ง แวดล้้อมที่่�ดีีกว่่าขวดที่่�มีีขนาดเล็็กกว่่า หากไม่่มีีความแตกต่่างกัันมากนัักระหว่่างวััสดุุทั้้�งสอง การเปลี่่�ยนขนาดของภาชนะอาจ
เปลี่่�ยนลำำ�ดัับผลการดำำ�เนิินงานด้้านวััสดุุ แนวคิิดเดีียวกัันในการลดอััตราสััดส่่วนวััสดุุต่่อเครื่่�องดื่่�ม กำำ�ลัังส่่งเสริิมขวดที่่�นำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่
สำำ�หรัับภาชนะทางเลืือกใช้้แล้้วทิ้้�ง ขั้้�นตอนการผลิิตมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากที่่�สุุด ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของขั้้�น
ตอนการผลิิตเชื่่�อมโยงโดยตรงกัับการกำำ�หนดสััดส่่วนพลัังงานที่่�ใช้้ในภููมิิภาคซึ่่�งก็็เหมืือนกัับระบบที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ในขั้้�นตอนการ
ล้้างภาชนะ เช่่น กล่่อง PLA มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่ากล่่อง PS เมื่่�อระบบไฟฟ้้าใช้้เครืือข่่ายที่่�เชื่่�อมต่่อกัันสำำ�หรัับการจ่่าย
ไฟฟ้้าของไทย เครืือข่่ายที่่�เชื่่�อมต่่อกัันสำำ�หรัับการจ่่ายถ่่านหิินของไทย หรืือแก๊๊สของไทย จากการที่่�สััดส่่วนการใช้้พลัังงานเป็็น
ไฟฟ้้า พลัังน้ำำ��ส่่วนใหญ่่ บรรจุุภััณฑ์์ซื้้�อกลัับบ้้าน ทำำ�จาก XPS มีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีที่่�สุุด เทีียบกัับวััสดุุทาง
เลืือกใช้้ครั้้�งเดีียวอื่่�นๆ เช่่น PP และอะลููมิิเนีียม ในกรณีีดัังกล่่าว ภาชนะทำำ�จาก PP ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ จะต้้องใช้้ระหว่่าง 16-39
ครั้้�ง จึึงจะดีีกว่่าภาชนะทำำ�จาก XPS ใช้้แล้้วทิ้้�ง ในประเภทผลกระทบส่่วนใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม XPS เกี่่�ยวข้้องกัับศัักยภาพในการเกิิด
การทิ้้�งขยะที่่�สููงที่่�สุุด จากน้ำำ��หนัักเบา และการรีี ไซเคิิล XPS ไม่่ใช่่ความสำำ�คััญลำำ�ดัับแรกในประเทศต่่างๆ ส่่วนใหญ่่ จากราคาที่่�สููง
บรรจุุภััณฑ์์อาหารควรให้้ความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษ กัับประเด็็นเรื่่�องการแก้้ปััญหาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ไม่่ได้้มีีการพิิจารณาในการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตส่่วนใหญ่่ คืือ ทำำ�อย่่างไรจึึงจะให้้ระบบบรรจุุภััณฑ์์ปกป้้องอาหารได้้ดีี
สิ่่�งนี้้�สำำ�คััญ เพราะอาหารที่่�ได้้รัับการปกป้้องในระบบบรรจุุภััณฑ์์ บ่่อยครั้้�งมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููงกว่่าระบบบรรจุุภััณฑ์์รอบ
ข้้าง ดัังนั้้�น การปกป้้องอาหารควรเป็็นความสำำ�คััญอัันดัับแรก สำำ�หรัับระบบบรรจุุภััณฑ์์อาหาร การป้้องกัันเศษอาหารผ่่านทาง

การเลืือกวััสดุุสำำ�หรัับการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม:
การวิิเคราะห์์การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิต (Life Cycle Assessment หรืือ LCA)

บรรจุุภััณฑ์์โดยยืืดอายุุการเก็็บรัักษาให้้นานขึ้้�น มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีกว่่าการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของ
บรรจุุภััณฑ์์ จากความสามารถในการรีี ไซเคิิลที่่�ต่ำำ�� ระบบบรรจุุภััณฑ์์หลายชั้้�นมีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สููงกว่่า
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากวััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม หากมองจากมุุมมองที่่�แคบลง หากการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์
หลายชั้้�นนำำ�ไปสู่่�อายุุการเก็็บรัักษานานขึ้้�นของผลิิตภััณฑ์์อาหาร มัันจะมีีผลดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าวััสดุุประเภทเดีียวกัันทั้้�งหมด
ที่่�มีีอายุุการเก็็บรัักษาเนื้้�อสััตว์์สั้้�นกว่่า หากมองอย่่างกว้้างและเป็็นระบบต่่อหััวข้้อดัังกล่่าว เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะต้้องตั้้�งคำำ�ถามถึึง
ความหมายของการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์อาหารสดในระยะทางยาว และเก็็บรัักษาเพื่่�อให้้มีีอายุุการเก็็บรัักษาที่่�นานมาก ในทางตรงกััน
ข้้าม วิิธีีการพััฒนาห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหารตามฤดููกาลและตามภููมิิภาค สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ผัักสดเป็็นจำำ�นวนมาก ในระยะทางใกล้้ๆ
ข้้อกำำ�หนดการเก็็บรัักษาที่่�น้้อยลง และการบริิโภคทัันทีี จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ การศึึกษาการประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์หลาย
เรื่่�อง ได้้แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนถึึงประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของห่่วงโซ่่อาหารตามฤดููกาลและตามภููมิิภาค ที่่�มีีสััดส่่วนของผัักที่่�สููง
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