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ข้อเสนอแนะที�สำาคัญ
 • มาตรการทางเศรษฐกิจต้องมีการออกแบบมาอย่างดี เพื่่�อลดการใช้้ ตามด้วยการใช้้ซ้ำำ�า  และ การรีไซ้ำเคิล (ควรเป้็นการ 
รีไซ้ำเคิลเช้ิงกล เพื่่�อนำาวัสดุกลับมาใช้้ป้ระโยช้น์ใหม่ สำาหรับการใช้้งานที�เหมือนกัน หรือการป้ระยุกต์ใช้้ในสาขาที�เหมือนกัน) 
เป้้าหมาย คือ การลดการใช้้บรรจุภััณฑ์์อย่างเด็ดขาด (ทั�งนำ�าหนักและป้ริมาณ) และการค่อยๆ เลิกใช้้บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียวให้ 
มากที�สุดเท่าที�จะเป้็นไป้ได้

 • มาตรการทางเศรษฐกิจที�มีป้ระสิทธิิผล ควรดำาเนินการ โดยเป้็นส่วนหน่�งของมาตรการทั�งหมด เช้่น การห้าม เป้้าหมาย 
การลดและการใช้้ซ้ำำ�า การสื�อสารอย่างโป้ร่งใสกับผ้้บริโภัค เป้็นต้น

 • หลักการของ “ผ้้ก่อมลพื่ิษเป้็นผ้้จ่าย” ควรใช้้เป้็นฐานของเครื�องมือทางเศรษฐกิจใดๆ ซ้ำ่�งจะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและ 
การลงทุน เพื่่�อบรรจุภััณฑ์์ที�เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมมากยิ�งข้�น โดยป้กติ ผ้้ก่อมลพื่ิษ หมายถึ่ง ผ้้ป้ระกอบการทางเศรษฐกิจ       
ที�นำาผลิตภััณฑ์์หรือบรรจุภััณฑ์์เข้าส้่ตลาดในป้ระเทศ

 • มาตรการทางเศรษฐกิจควรป้ระกันจุดแข็งด้านราคาอย่างต่อเนื�อง สำาหรับวัสดุทางเลือกที�มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
น้อยกว่า (เช้่น ราคาถึ้กกว่าสำาหรับผลิตภััณฑ์์ที�ใช้้ซ้ำำ�า แทนที�จะใช้้ผลิตภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว หรือลดราคาสำาหรับวัสดุรีไซ้ำเคิล 
แทนวัสดุใหม่)

 • ผลลัพื่ธิ์ของมาตรการทางเศรษฐกิจทุกมาตรการควรมีการติดตามอย่างใกล้ช้ิด ส่วนในกรณีของผลข้างเคียงรุนแรงที� 
ไม่ได้ตั�งใจ และ/หรือสถึานะของกรอบการพื่ัฒนาด้านเทคนิค  ควรมีการทบทวนและป้รับป้รุง

 • อัตราภัาษีและค่าธิรรมเนียมควรส้งพื่อที�จะมีอิทธิิพื่ลต่อตลาด และตำ�าพื่อที�จะจำากัดการหลบเลี�ยงภัาษี 
ในส่วนของกลุ่มป้ระช้ากรรายได้น้อย อาจควรได้รับการพื่ิจารณาเป้็นพื่ิเศษ เช้่น การยกเว้นการเก็บค่าธิรรมเนียมบรรจุภััณฑ์์ 
สำาหรับกลุ่มผลิตภััณฑ์์ที�จำาเป้็นต่อช้ีวิตป้ระจำาวัน (เช้่น บรรจุภััณฑ์์อาหารหลัก) แต่ไม่ใช้่สำาหรับสินค้าฟุ่่�มเฟุ่ือย อีกทั�งควรมีการ 
ยกเว้นสำาหรับธิุรกิจขนาดเล็กด้วย โดยกำาหนดเวลาดำาเนินการให้เสร็จสิ�นอย่างช้ัดเจน

 • มาตรการทางเศรษฐกิจควรป้ระเมินความเสี�ยงจากทางเลือกที�ไม่พื่ึงป้ระสงค์ตลอดเวลา  เช้่น การเก็บภัาษีบรรจุภััณฑ์์ 
พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวแต่เพื่ียงอย่างเดียว อาจนำาไป้ส้่การใช้้วัสดุใช้้ครั�งเดียวอื�นๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมมากกว่า

 • มาตรการทางเศรษฐกิจที�มีเป้้าหมายในการค่อยๆ เลิกการใช้้ผลิตภััณฑ์์ที�เป้็นอันตรายต่อสิ�งแวดล้อม ควรพื่ิจารณา 
ทางเลือกที�ราคาไม่แพื่ง ( เช้่น ถึุงช้้อป้ป้้�งที�มีความคงทนมากข้�น) สำาหรับป้ระช้ากรจำานวนมากด้วย

 • มาตรการทางเศรษฐกิจ เช้่น ภัาษี ควรได้รับการสนับสนุนจากกลไกการเงินเพื่ิ�มเติม เพื่่�อระดมเงินลงทุนของภัาคเอกช้น 
เช้่น โครงสร้างพื่่�นฐานการคัดแยกและการรีไซ้ำเคิล หรือการจัดให้มีโลจิสติกส์ย้อนกลับสำาหรับผลิตภััณฑ์์ที�ใช้้ซ้ำำ�าได้

 • มาตรการทางเศรษฐกิจไม่ควรนำาไป้ส้่สภัาพื่การจำาต้องใช้้ต่อ (lock-in effects) จากการลงทุนระยะยาว ในอุตสาหกรรม 
ป้ลายนำ�า  สภัาพื่การจำาต้องใช้้ต่อ มักจะเกิดข้�นเมื�อเงินลงทุนเป้็นจำานวนมาก ถึ้กนำาไป้ลงทุนในการจัดตั�งวิธิีการแก้ป้ัญหาการ 
แป้รร้ป้ที�น้อยมาก เช้่น   กระบวนการไพื่โรไลซ้ำิส กระบวนการแป้รร้ป้เป้็นแก๊ส การเผาในเตาเผาขยะ หรือขยะฝัังกลบ ซ้ำ่�งเมื�อจัดตั�ง 
แล้ว อาจทำาให้ระบบการจัดการขยะจำาเป้็นต้องใช้้วิธิีการเหล่านั�นถึ่งแม้จะพื่ิส้จน์แล้วว่าไม่มีป้ระสิทธิิผล ในมุมมองด้านสิ�งแวดล้อม
และเศรษฐกิจระยะยาวก็ตาม ดังนั�น การลงทุนดังกล่าวจ่งควรต้องมีการวางแผนและมีการติดตามผลอย่างใกล้ช้ิด

 • เป้็นสิ�งสำาคัญที�จะให้ผ้้ผลิต ผ้้บริโภัค ผ้้ให้บริการ เข้ามามีส่วนร่วมสำาหรับผลิตภััณฑ์์ที�สามารถึใช้้ซ้ำำ�าและโรงงานรีไซ้ำเคิล เพื่่�อ
หลีกเลี�ยงจุดบอดในการให้คำาจำากัดความของมาตรการทางเศรษฐกิจ

 • รายได้จากมาตรการทางเศรษฐกิจควรนำาไป้ใช้้สำาหรับวัตถึุป้ระสงค์เฉพื่าะด้านสิ�งแวดล้อม เช้่น การยกระดับโครงสร้าง     
พื่่�นฐานสำาหรับโลจิสติกส์การใช้้ซ้ำำ�า การคัดแยกขยะ การเก็บขยะ และการรีไซ้ำเคิลคุณภัาพื่ส้ง(3)
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บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ โครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว (Export Initiative for Green Technologies)

โครงการระดับโลกของ GIZ เรื�อง “การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว” เป้็นการดำาเนินความพื่ยายามในการแก้ไข 
ป้ัญหาสิ�งแวดล้อมที�สำาคัญของกระทรวงสิ�งแวดล้อม คุ้มครองธิรรมช้าติ ความป้ลอดภััยทางป้รมาณ้ และการคุ้มครองผ้้บริโภัค 
แห่งสหพื่ันธิ์สาธิารณรัฐเยอรมนี (BMUV) โครงการส่งออกของกระทรวงสิ�งแวดล้อมมีเป้้าหมายที�จะส่งออกความช้ำานาญที�มี   
อย้่ในเยอรมนี และสนับสนุนการพื่ัฒนาที�ยั�งยืนทั�วโลก โครงการดังกล่าว ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช้่น การจัดการขยะที�ไม่มี 
ป้ระสิทธิิภัาพื่ มลพื่ิษทางอากาศและนำ�า หรือโครงสร้างพื่่�นฐานที�สนับสนุนการพื่ัฒนาเมืองอย่างยั�งยืน ป้ระเทศพื่ันธิมิตร 
ป้ระกอบด้วย อียิป้ต์ จอร์แดน อินเดีย ไทย มาเลเซ้ำีย อินโดนีเซ้ำีย และย้เครน มาตรการของโครงการเน้นการเสริมสร้างความ 
ช้ำานาญทางเทคนิคและสถึาบัน และวางรากฐานสำาหรับการแนะนำาและการใช้้เทคโนโลยีที�ป้กป้้องสิ�งแวดล้อมและสภัาพื่ภั้มิอากาศ ที� 
“ผลิตในเยอรมนี”

“โครงการทำางานร่วมกันเพื่่�อการลดพื่ลาสติกแบบใช้้ครั�งเดียวทิ�งในภั้มิภัาคเอเซ้ำียตะวันออกเฉียงใต้ (Collaborative Action for 
Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรือ CAP SEA)” เป้็นส่วนหน่�งของแผนงานระดับโลกของ GIZ เรื��อง 
“การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว”  ที�มุ่งเน้นการป้้องกันการเกิดขยะพื่ลาสติกแบบใช้้ครั�งเดียวทิ�ง (SUP) 
ระบบใช้้บรรจุภััณฑ์์แบบใช้้ซ้ำำ�า  และดำาเนินการในป้ระเทศไทย มาเลเซ้ำีย และอินโดนีเซ้ำีย

โครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว (Export Initiative for Green Technologies)

สำาหรับข้อม้ลเพื่ิ�มเติมของกิจกรรมของโครงการ CAP SEA โป้รดดาวน์โหลดเอกสารได้ที�นี�

https://www.giz.de/en/downloads/2021_FS_ExI_1_CAP%20SEA_EN_barrierefrei.pdf


บทนำา
ในป้ัจจุบัน  เศรษฐกิจของบรรจุภััณฑ์์ทั�วโลกมีลักษณะดังต่อไป้นี�

 • ราคาถึ้กสำาหรับวัสดุใหม่ (พื่ลาสติก) จะกระตุ้นให้เกิดความคิดของการนำามา-การผลิต-การบริโภัค-การทิ�งไป้ ของ        
ผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว ที�ครองตลาด (1)

 • มีความโป้ร่งใสน้อยเกี�ยวกับส่วนป้ระกอบของวัสดุ และ (บ่อยครั�ง) มีความรับผิดช้อบต่อการจัดการขยะบรรจุภััณฑ์์ที�ไม่ 
ช้ัดเจน (1)

 • มีวัสดุที�รีไซ้ำเคิลคุณภัาพื่ส้งไม่เพื่ียงพื่อ เป้็นอุป้สรรคต่อการใช้้วัสดุรีไซ้ำเคิลอื�นๆ ในสาขาอาหารและเครื�องสำาอาง ที�ใช้้ 
บรรจุภััณฑ์์เข้มข้น และมีความอ่อนไหวต่อคุณภัาพื่ (1)

• วัสดุรีไซ้ำเคิลป้ริมาณมากที�มีคุณภัาพื่ของผลิตภััณฑ์์ใหม่ค่อนข้างตำ�า (1)

• อัตราการลดลอดของขยะลงส้่สิ�งแวดล้อมมีป้ริมาณส้ง (1)

มีการใช้้เศรษฐกิจบรรจุภััณฑ์์ที�มีความยั�งยืนมากข้�น ผ่านทางการบริโภัคและการผลิตที�มีความยั�งยืนมากข้�น ที�ป้้องกันไม่ให้เกิด 
ขยะบรรจุภััณฑ์์ การป้้องกันการเกิดขยะจะสำาเร็จได้ ผ่านทางเป้้าหมายการลดขยะที�สำาคัญสามป้ระการ ในการจัดลำาดับความ 
สำาคัญของการจัดการขยะ: 

 1.การลด: คือการไม่ทำาให้เกิดขยะบรรจุภััณฑ์์ โดยกำาจัดหรือลดการใช้้วัสดุจำานวนมากในบรรจุภััณฑ์์ หรือการเป้ลี�ยนจาก 
บรรจุภััณฑ์์ป้ระเภัทหน่�งไป้ยังอีกป้ระเภัทหน่�งที�มีความยั�งยืนมากกว่า (2)

 2.การใช้้ซ้ำำ�า: เพื่่�อเป้็นหลักป้ระกันว่า บรรจุภััณฑ์์สามารถึใช้้ได้หลายครั�ง

 3.การรีไซ้ำเคิล: เพื่่�อเป้็นหลักป้ระกันว่า เป้็นการรีไซ้ำเคิลระบบป้้ด เพื่่�อป้ระวิงคุณภัาพื่ของผลิตภััณฑ์์ใหม่ที�ลดลงออกไป้        
หลีกเลี�ยงการส้ญเสียผ่านทางการทิ�งขยะหรือการเผาขยะในเตาเผา วัสดุที�รีไซ้ำเคิลจะใช้้แทนวัสดุใหม่

  เป้้าหมายหลักของการป้้องกันการเกิดขยะบรรจุภััณฑ์์ คือ การต้องลดการใช้้ทรัพื่ยากรป้ฐมภั้มิ และขยะที�เกิดข้�น โดยยกตัว 
อย่างให้เห็นความจำาเป้็นอย่างมากคือ หากการใช้้บรรจุภััณฑ์์ พื่ลาสติกยังจะเติบโตเช้่นในป้ัจจุบัน ถึ่งแม้จะมีการใช้้วัสดุรีไซ้ำเคิล 
เพื่ิ�มขี�น ความต้องการวัตถึุดิบใหม่ก็จะยังเพื่ิ�มข้�นเท่าตัวภัายในป้ี 20506 ซ้ำ่�งการใช้้โดยรวมจะต้องลดและหากไม่สามารถึหลีกเลี�ยง 
การใช้้บรรจุภััณฑ์์ได้ อย่างน้อยก็ควรสามารถึนำากลับมาใช้้ซ้ำำ�าได้  หากบรรจุภััณฑ์์ไม่สามารถึนำากลับมาใช้้ซ้ำำ�าได้อีกแล้ว ก็ควรนำา 
ไป้รีไซ้ำเคิล โดยเฉพื่าะการรีไซ้ำเคิลเช้ิงกลสำาหรับการใช้้งานหรือการป้ระยุกต์ใช้้ในสาขาที�เหมือนกันให้เป้็นความสำาคัญอันดับแรก 
เป้็นสิ�งสำาคัญที�บรรจุภััณฑ์์ไม่เพื่ียงแต่จะสามารถึรีไซ้ำเคิลทางทฤษฎีีได้เท่านั�น แต่ต้องมีความเป้็นไป้ได้ส้งที�จะสามารถึรีไซ้ำเคิลได้ 
ทางป้ฏิิบัติเช้่นกัน เพื่่�อที�ว่าวัสดุที�นำากลับคืนสามารถึเข้าส้่การผลิตผลิตภััณฑ์์ใหม่  ดังนั�น มาตรการและการลงทุนในการเก็บ 
การแยกที�แหล่งและการคัดแยก มีความสำาคัญเท่ากัน ระบบการจัดการขยะทั�งหมดควรได้รับการออกแบบและมีเป้้าหมายอัน 
แน่วแน่ที�จะป้้องกันการทิ�งขยะ การเผาขยะในเตาเผา ขยะฝัังกลบ ขยะที�ไม่ได้รับการบำาบัด หรือการทิ�งขยะในขยะฝัังกลบที�ไม่ถึ้ก 
สุขอนามัย เพื่่�อให้วัสดุคงอย้่ในล้ป้ เพื่่�อให้มีป้ระโยช้น์นานที�สุดเท่าที�จะเป้็นไป้ได้

มาตรการทางเศรษฐกิจเป้็นแนวทางด้านเศรษฐกิจและข้อบังคับพื่่�นฐาน  เพื่่�อให้มีอิทธิิพื่ลต่ออุป้สงค์และอุป้ทานสำาหรับวัสดุ 
บรรจุภััณฑ์์เฉพื่าะ และ/หรือกลุ่มผลิตภััณฑ์์ ซ้ำ่�งครอบคลุมการใช้้จ่ายของรัฐบาล ภัาษีและเงินโอน ที�มีอิทธิิพื่ลต่ออุป้สงค์มวลรวม 
ซ้ำ่�งอาจเป้็นเครื�องมือทรงพื่ลังที�กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจบรรจุภััณฑ์์ที�มีความยั�งยืนมากข้�น ในการดำาเนินการดังกล่าว

(1) Wider Sense (2020).
(2) OECD (1993).



มาตรการจะต้องได้รับการออกแบบมาอย่างดี เพื่่�อกระตุ้นการลด ตามด้วยการใช้้ซ้ำำ�า และการรีไซ้ำเคิล

เกี�ยวกับการออกแบบ มาตรการทางเศรษฐกิจอาจเป้็นระบบการลงโทษ (เช้่น ภัาษี) หรือการให้รางวัล (เช้่น เครดิตหรือการ 
อุดหนุน) นอกจากนี� การลงโทษหรือการให้รางวัลอาจใช้้กับผ้้ผลิต (ต้นนำ�า ซ้ำ่�งรวมโมโนเมอร์ เม็ดพื่ลาสติก  ผ้้ผลิตบรรจุภััณฑ์ ์
พื่ลาสติก   หรือผ้้ค้าป้ลีก) หรือผ้้บริโภัค (ป้ลายนำ�า) จุดเริ�มต้นที�เลือก (ต้นนำ�าหรือป้ลายนำ�า) เป้็นการเลือกการออกแบบที�มีผลต่อ
การดำาเนินมาตรการ

ยกตัวอย่าง การเก็บภัาษีต้นนำ�าจะมีผลต่อผ้้เล่นเศรษฐกิจในจำานวนที�จำากัด ต่อป้ระเภัท(4)  ที�เกี�ยวข้องและอาจบรรลุ 
ป้ระสิทธิิภัาพื่ ของการใช้้วัสดุตั�งแต่แรก  ตลอดห่วงโซ้ำ่คุณค่าของพื่ลาสติก(3) ในขณะเดียวกัน การเก็บภัาษีต้นนำ�าไม่ต้องใช้้ข้อ 
กำาหนดด้านการค้าเพื่ิ�มเติม เพื่่�อที�ทั�งผ้้ผลิตและผ้้นำาเข้าภัายในป้ระเทศและต่างป้ระเทศต้องป้ฏิิบัติตาม(3) แต่การนำาเข้าและการส่ง
ออกมีข้อบังคับที�ต้องมีระบบการติดฉลากที� ถึ้กต้องแม่นยำาเพื่่�อระบุโมโนเมอร์และโพื่ลิเมอร์ รวมทั�ง ป้ริมาณพื่ลาสติก(3) จะต้อง 
ลดการบิดเบือนการแข่งขัน ให้น้อยที�สุดและ ต้องพื่ิจารณาอย่างรอบคอบในการออกแบบมาตรการเศรษฐกิจ3 หากเก็บภัาษี 
ผ้้บริโภัคป้ลายนำ�า ผ้้เล่นด้านเศรษฐกิจอีกมากจะ ต้องป้ฏิิบัติตาม เป้็นการเพื่ิ�มความซ้ำับซ้ำ้อนของการบริหารจัดการภัาษี(3) 
นอกจากนี� ไม่จำาเป้็นต้องทำาข้อตกลงทางการค้าเพื่ิ�ม เติม เพื่ราะจะกระทบผลิตภััณฑ์์ทั�งหมดที�วางจำาหน่ายในตลาดที�ควบคุม 
ภัาษีต้นนำ�าจะสามารถึกำาหนดเป้้าหมายของป้ระเภัทของ บรรจุภััณฑ์์เฉพื่าะ ไม่เพื่ียงแต่โมโนเมอร์หรือโพื่ลิเมอร์ ทั�งนี� เป้็นสิ�งสำาคัญ
ที�จะต้องตระหนักว่า ในทางป้ฏิิบัติ ค่าใช้้จ่ายเพื่ิ�มเติม ของการเก็บภัาษีต้นนำ�า โดยป้กติจะตกเป้็นภัาระของผ้้บริโภัคป้ลายนำ�า (14)

ตัวอย่างของมาตรการทางเศรษฐกิจทั�วไป้ เพื่่�อป้้องกันการเกิดบรรจุภััณฑ์์ มีดังนี�ตัวอย่างของมาตรการทางเศรษฐกิจทั�วไป้ เพื่่�อป้้องกันการเกิดบรรจุภััณฑ์์ มีดังนี�

 • ภัาษี, เช้่น

                   - การเก็บภัาษีวัตถึุดิบใหม่(1,5,6,7,8,9,10,11,12) ตามนำ�าหนัก, ซ้ำ่�งจะมีอัตราเพื่ิ�มข้�นหากวัสดุนั�น 

มีวัสดุที�เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมมากกว่า ที�สามารถึทดแทนได้อย้่แล้ว 

                   - ภัาษีผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว (12)

                   - ภัาษีผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ที�ไม่ได้ทำาจากวัสดุรีไซ้ำเคิล (หรือไม่เพื่ียงพื่อ)

                   - ภัาษีผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ที�ไม่สามารถึนำาไป้รีไซ้ำเคิลได้

                   - ภัาษีการเผาขยะในเตาเผา  

                   - ภัาษีการทิ�ง

                   - ภัาษีคาร์บอนไดออกไซ้ำด์

 • ค่าธิรรมเนียม, เช้่น

                   - ค่าธิรรมเนียมผลิตภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว (เช้่น ถึุงพื่ลาสติก)
                   - ค่าธิรรมเนียมการเผาขยะในเตาเผาและการทิ�งขยะ เพื่่�อกระตุ้นให้มีการนำาผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์กลับไป้ใช้้ซ้ำำ�า   
                       เพื่่�อเป้็นการเพื่ิ�มการรีไซ้ำเคิลที�มีคุณภัาพื่ส้ง (ควรใช้้การรีไซ้ำเคิลเช้ิงกลเพื่่�อนำากลับคืนวัสดุที�มีการใช้้งานหรือ  
                      การป้ระยุกต์ใช้้ใน สาขาที�เหมือนกัน)

 • บทลงโทษ, เช้่น

                   - สำาหรับการทิ�งขยะเพื่่�อหลีกเลี�ยงการรั�วไป้ในสิ�งแวดล้อม เพื่่�อรักษาวัสดุในล้ป้สำาหรับการรีไซ้ำเคิล

 • การลงทุน (รางวัล), เช้่น 

                    - การลงทุนในการรณรงค์ความตระหนักของป้ระโยช้น์และความเร่งด่วนของการลดขยะจากบรรจุภััณฑ์์ 29
                   - การลงทุนในมาตรฐานการผลิตที�ส้งข้�น

                          • ใช้้ป้ระโยช้น์ส้งสุด/ลดการใช้้วัสดุในการผลิต 
                          • ป้รับป้รุงคุณภัาพื่ของผลิตภััณฑ์์ เพื่่�อให้มีความคงทนและนำากลับมาใช้้ซ้ำำ�าได้เพื่ิ�มข้�น 
                          • ป้รับป้รุงความสามารถึในการนำาไป้รีไซ้ำเคิลของวัสดุ

                    - การลงทุนในการสนับสนุนโครงสร้างพื่่�นฐานสำาหรับการนำาระบบการใช้้ซ้ำำ�าเข้ามาในกระแสหลักเช้่น การติดตาม
ด้วยระบบดิจิตัลของภัาช้นะที�ใช้้ซ้ำำ�า โลจิสติกส์ย้อนกลับ และโรงงานที�มีที�ล้างจาน

(3) Zero Waste Europe (2018)
(4) With category, we refer to monomer, resin (polymer) or plastic packaging producers, representing the 
different stages of the plastic value chain.



 • ส่วนลด (รางวัล), เช้่น

                   สำาหรับสินค้าที�ไม่มีบรรจุภััณฑ์์ หรือสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ทางเลือกที�มีความยั�งยืนมากที�สุดต่อป้ระเภัทผลิตภััณฑ์์

 • เงินสนับสนุน (รางวัล), เช้่น

                    - สำาหรับผลิตภััณฑ์์ที�เข้าข่ายการสามารถึรีไซ้ำเคิลได้และบรรลุเป้้าหมายการนำาวัสดุที�ใช้้แล้วกลับมาใช้้อีก เพื่่�อ 
กระตุ้นอุป้สงค์และอุป้ทานของวัสดุรีไซ้ำเคิล

ความมีป้ระสิทธิิผลของแต่ละมาตรการข้างต้น ข้�นอย้่กับการออกแบบ การนำาทฤษฎีีส้่การป้ฏิิบัติ และมาตรการเพื่ิ�มเติม         
มาตรการทางเศรษฐกิจที�มีป้ระสิทธิิผล บ่อยครั�ง ดำาเนินการโดยเป้็นส่วนหน่�งของชุ้ดมาตรการ และ/หรือการเป้ลี�ยนแป้ลงระบบ  
(14,15, 34)

ตัวอย่างบางตัวอย่างของการเป้ลี�ยนแป้ลงระบบที�พื่ึงป้ระสงค์ เช้่น: 

 • การขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต (Extended Producer Responsibility หรือ EPR)  (12,16,17,18,19,20,21,22, 
23,24,25)  

 • มาตรฐานสำาหรับการจัดซ้ำื�อจัดจ้าง (ภัาครัฐ) สีเขียว (Green (Public) Procurement หรือ GPP) เช้่น การสร้างอุป้สงค์ 
สำาหรับผลิตภััณฑ์์ที�มีขยะบรรจุภััณฑ์์น้อยที�สุด และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

 • ระบบการจ่ายค่าขยะตามป้ริมารที�ทิ�ง (Pay-As-You-Throw หรือ PAYT) (26), โดยหากป้ริมาณขยะน้อยกว่า และสะอาด 
กว่าจะได้รับรางวัล 

 • โครงการมัดจำา – คืนเงิน (Deposit-Refund Schemes หรือ DRS) (27,28) ที�ซ้ำ่�งผ้้บริโภัควางเงินมัดจำาที�จะได้รับคืน เมื�อ 
นำาบรรจุภััณฑ์์มาคืน เพื่่�อสามารถึใช้้ซ้ำำ�าหรือรีไซ้ำเคิลได้ 

 • เครดิต หรือระบบการค้า เช้่น พื่ลาสติกเครดิต (plastic credits)(29,30,31,32,33,34,35,36)

ในรายงานฉบับนี� เรานำาเสนอภัาพื่รวมที�เป้็นโครงสร้างของมาตรการทางเศรษฐกิจที�สำาคัญ 9 มาตรการ  และการเป้ลี�ยนแป้ลง 
ระบบเพื่่�อป้้องกันการเกิดขยะบรรจุภััณฑ์์ แต่ละมาตรการหรือระบบจะนำาเสนอในร้ป้ของข้อม้ลสรุป้ ซ้ำ่�งรวมการอธิิบายมาตรการ 
ข้อดี ข้อเสีย ข้อจำากัด และป้ัจจัยเอื�อที�สำาคัญๆ เพื่่�อให้เกิดป้ระสิทธิิผล และเพื่่�อเพื่ิ�มมุมมองของมาตรการทางเศรษฐกิจที�นำาเสนอ 
เราได้สัมภัาษณ์ผ้้เช้ี�ยวช้าญในสาขาอุตสาหกรรม ป้ระช้าสังคม สถึาบันวิจัย และหน่�งม้ลนิธิิ ดังต่อไป้นี�:

 • Ursula Denison, กรรมการผ้้จัดการ PRO EUROPE s.p.r.l (the Green Dot) ป้ระเทศเยอรมนี เป้็นผ้้เช้ี�ยวช้าญด้าน 
การขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิตสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ (Green Dot Germany, Pro Europe) กฎีระเบียบด้านการป้ฏิิบัติ  
สำาหรับบรรจุภััณฑ์์ของยุโรป้และความยั�งยืนของบรรจุภััณฑ์์ มีป้ระสบการณ์ 30 ป้ีในการดำาเนินหลักการการขยายความรับผิด 
ช้อบของผ้้ผลิต การกำาหนดค่าธิรรมเนียมและการลดหย่อน การออกแบบเช้ิงนิเวศน์สำาหรับบรรจุภััณฑ์์ และการใช้้พื่ลาสติก 
รีไซ้ำเคิลในบรรจุภััณฑ์์ ทำางานร่วมกับองค์กรกว่า 30 องค์กรทั�วโลกด้านการนำาบรรจุภััณฑ์์กลับมาใช้้ใหม่ รวมทั�งสถึาบันภัาครัฐ 
และสมาคมในยุโรป้และอเมริกา

 • Dr. Henning Wilts, ผ้้อำานวยกองเศรษฐกิจหมุนเวียน สถึาบัน Wuppertal เน้นการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ของการ 
ป้้องกันการเกิดขยะ การป้ระเมินด้านสิ�งแวดล้อมของมาตรการการ ป้้องกันการเกิดขยะ เป้็นผ้้เช้ี�ยวช้าญที�อย้่ในบัญช้ีรายช้ื�อของ
องค์กร European Topic Cen-ter on Waste and Materials in a Green Economy เป้็นผ้้เช้ี�ยวช้าญทางวิช้าการที�อย้่ใน 
บัญช้ีรายช้ื�อของคณะกรรมการ Science and Technology Options Assessment (STOA) ของรัฐสภัายุโรป้ 
และสมาช้ิกของคณะกรรมการ Editorial Advisory Board ‘Waste and Resource Management’

(26) EPA USA (2016).
(27) Knecht und Catterfeld (2015).
(28) UBA (2016).
(29) Wuppertal Institut - ÖI Interview 22 Jul 2021.
(30) PREVENT (2021b).
(31) CCM (2021).
(32) CAH (2021).
(33) CAH (2015).
(34) Roechling Stiftung - ÖI interview 22 Jul 2021.
(35) ValuCred (2021).
(36) PREVENT (2021a).
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 • Piotr Barczak, เจ้าหน้าที�นโยบายอาวุโสด้านขยะ สำานักงาน European Environmental Bureau (EEB) 
เป้็นผ้้แทนขององค์กร NGO สีเขียวป้ระมาณ 150 แห่ง ก่อนเข้าทำางานกับ EEB ทำางานที�กระทรวงสิ�งแวดล้อมของโป้แลนด์ และ 
หน่วยงานความร่วมมือระหว่างป้ระเทศของกระทรวงฯ ในป้ี 2011 เขาถึ้กส่งไป้กรุงบรัสเซ้ำลส์เพื่่�อเสริมการทำางานของหน่วย   
นโยบายสิ�งแวดล้อมของผ้้แทนถึาวรของโป้แลนด์ป้ระจำาสหภัาพื่ยุโรป้

 • Ume Amrhein, ผ้้จัดการ ม้ลนิธิิ RÖchling ม้ลนิธิิ RÖchling ร่วมกับ Wider Sense ได้ตีพื่ิมพื่์รายงาน Polyproblem 
ทุกป้ี ซ้ำ่�งเป้็นรายงานเกี�ยวกับความท้าทายและการแก้ไขที�เป้็นไป้ได้เกี�ยวกับขยะบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก

 • Delphine Levi Alvares, เจ้าหน้าที�นโยบายด้านผลิตภััณฑ์์ ของ Zero Waste Europe 

ผ้้ป้ระสานงานยุโรป้ขององค์กร Break Free from Plastic Movement และตั�งแต่ป้ี 2017 เป้็นผ้้ป้ระสานงานของ Rethink 
Plastic Alliance ตั�งอย้่ที�กรุงบรัสเซ้ำลส์ ทำางานด้านการป้ระสานนโยบายเกี�ยวกับเรื�องมลพื่ิษจากพื่ลาสติกทั�วสหภัาพื่ยุโรป้ 
มีบทบาทสำาคัญในองค์กร RethinkPlastic Alliance เกี�ยวกับการออกกฎีหมายที�ทะเยอทะยานเรื�องพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวใน 
ระดับยุโรป้

 • Timothy Glaz, หัวหน้ากิจการองค์กร ของ Werner & Mertz GmbH บริษัทอุตสาหกรรมเคมีของเยอรมนี ที�ผลิต 
ผลิตภััณฑ์์ทำาความสะอาดเช้ิงนิเวศน์ ตั�งแต่ป้ี 1986 บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย เช้่น รางวัล German Environmental 
Award (2019) และรางวัล German Award for Ecodesign for recyclates-use (2014)

 • GÖnter Dehoust, ผ้้เช้ี�ยวช้าญอาวุโส ด้านทรัพื่ยากร & การขนส่ง ของสถึาบัน Öko-Institute.V. เน้นการไหลของวัสดุที� 
ยั�งยืน วัสดุระบบป้้ด และการจัดการขยะ ผ้้เช้ี�ยวช้าญด้านการขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต การป้ระเมินวัฏิจักรช้ีวิต การ 
ป้ระเมินเทคโนโลยีการบำาบัดของเสีย และกลยุทธิ์การจัดการของเสีย

รายงานฉบับนี� จัดทำาโดยสถึาบัน Öko-Institut ของเยอรมนี  กลุ่มผ้้อ่านเป้้าหมายของรายงาน คือ ผ้้มีอำานาจตัดสินใจทาง 
การเมือง และบริษัทต่างๆ ในไทย มาเลเซ้ำีย และอินโดนีเซ้ำีย ป้ัจจุบัน กลุ่มผ้้อ่านเป้้าหมายในป้ระเทศที�กล่าวมาข้างต้น ได้รับการ 
สนับสนุนจากโครงการโมด้ลของ GIZ ช้ื�อ CAP SEA (Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in 
Southeast Asia หรือโครงการทำางานร่วมกันเพื่่�อการลดพื่ลาสติกแบบใช้้ครั�งเดียวภัายในเอเช้ียตะวันออกเฉียงใต้) ทั�งนี� 
วัตถึุป้ระสงค์ของโครงการ CAP SEA คือ การสนับสนุนการลดขยะพื่ลาสติก และส่งเสริมระบบบรรจุภััณฑ์์ที�ใช้้ซ้ำำ�า ในไทย 
มาเลเซ้ำีย และอินโดนีเซ้ำีย โดยเน้นต้นนำ�าและรวมเข้าไป้ในบริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียนที�กว้างกว่า เพื่่�อให้คำาป้ร้กษาเช้ิงกลยุทธิ์แก่
รัฐบาล CAP SEA ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงสิ�งแวดล้อม การอนุรักษ์ธิรรมช้าติ และความป้ลอดภััยนิวเคลียร์
ของรัฐบาลสหพื่ันธิ์สาธิารณรัฐเยอรมัน และเป้็นส่วนหน่�งของโครงการระดับโลกเพื่่�อสนับสนุน “โครงการส่งออกเทคโนโลยี 
สีเขียว”(“Export Initiative for Green Technologies”) โดย GIZ เป้็นหน่วยป้ฏิิบัติหลัก และระยะเวลาการดำาเนินการ 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2019 ถึ่งเดือนมีนาคม 2023 



มาตรการ 1: ภัาษีสำาหรับวัตถึุดิบใหม่ (Virgin materials)
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

วัสดุบรรจุภััณฑ์์ทำาจากทรัพื่ยากรป้ฐมภั้มิ จะถึ้กเรียกเก็บภัาษี

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

ภัาษีสำาหรับวัตถึุดิบใหม่ โดยป้กติ จะเก็บจากต้นนำ�า เช้่น ผ้้ผลิตหรือผ้้ขายโมโนเมอร์ โพื่ลิเมอร์ หรือผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ ในทาง 
ป้ฏิิบัติ ค่าใช้้จ่ายเพื่ิ�มเติมจากการเก็บภัาษีต้นนำ�า จะส่งต่อไป้ยังผ้้บริโภัคป้ลายนำ�า หากภัาษีส้งพื่อและมีทางเลือก (เช้่น บรรจุภััณฑ์์
ที�เบากว่าหรือที�รีไซ้ำเคิล) ผ้้ผลิตและผ้้บริโภัคจะหันเหไป้จากวัสดุบรรจุภััณฑ์์ทำาจากทรัพื่ยากรป้ฐมภั้มิ หากความต้องการมีความ 
ยืดหยุ่น (ตอบสนอง) มากเท่าใด ราคาเพื่ิ�มข้�นที�เก็บผ่านภัาษีก็จะมีป้ระสิทธิิผลมากข้�นเท่านั�น(3)

ฐานภัาษีทั�วไป้ คือ นำ�าหนักหรือม้ลค่า (ฐานเดียวกับภัาษีม้ลค่าเพื่ิ�ม) ของผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ (3) 90% ของพื่ลาสติกที�ผลิต    
ทั�วโลกทำาจากวัตถึุดิบตั�งต้นทำาจากฟุ่อสซ้ำิลใหม่ (6) ดังนั�น ภัาษีนี�จ่งมุ่งเป้้าไป้ที�ป้ัญหาขนาดใหญ่ของวัสดุบรรจุภััณฑ์์

ตัวอย่างตัวอย่าง

• สหราช้อาณาจักร: ภัาษีเรียกเก็บจากบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก 200 ป้อนด์สเตอร์ลิงต่อตัน สำาหรับผลิตภััณฑ์์ที�ส่วนใหญ่ทำาจาก
พื่ลาสติก (โดยนำ�าหนัก) ที�มีป้ริมาณวัสดุรีไซ้ำเคิลน้อยกว่า 30% สำาหรับการผลิตและการนำาเข้ามากกว่า 10 ตัน/ป้ี ภัาษีดังกล่าว
จะเริ�มใช้้ตั�งแต่เดือนเมษายน 2022 เป้็นต้นไป้ (9,10)

• อิตาลี: กำาลังพื่ิจารณาเรียกเก็บภัาษี 0.45 ย้โร/กก. สำาหรับผลิตภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว ตั�งแต่ป้ี 2023 เป้็นต้นไป้สัดส่วน
ที�ทำาจากพื่ลาสติกรีไซ้ำเคิลได้รับการยกเว้นภัาษี ยังมีการยกเว้นภัาษีสำาหรับผลิตภััณฑ์์ย่อยสลายได้ (ตามมาตรฐาน EN 13432: 
2002) ผลิตภััณฑ์์ทางการแพื่ทย์ และบรรจุภััณฑ์์ยา

• สเป้น: กำาลังพื่ิจารณาเรียกเก็บภัาษี 0.45 ย้โร/กก. สำาหรับผลิตภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว ตั�งแต่ป้ี 2023 เป้็นต้นไป้เช้่นกัน 
สัดส่วนที�ทำาจากพื่ลาสติกรีไซ้ำเคิลได้รับการยกเว้นภัาษี ยังมีการยกเว้นภัาษีสำาหรับยา ผลิตภััณฑ์์รักษาสุขภัาพื่ อาหารทาง 
การแพื่ทย์ อาหารทารกใช้้ในโรงพื่ยาบาล และฟุ่้ล์มพื่ันหญ้าใช้้ในการเกษตรและป้ศุสัตว์

ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดีข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี The tax legislation must define (1) the point of charge (where and for whom), 
(2) covered products and exemptions, (3) the tax base3 e.g. based on weight or value (4) the tax rate i.e. the tax 
amount and the (5) responsibilities for documentation and collection of packaging made from primary plastics8.

 • เมื�อใดที�น่กถึ่งการเก็บภัาษี โป้รดพื่ิจารณาป้ระเด็นต่างๆ ดังนี� (3)

            o การเก็บภัาษีผ้้ผลิต ต้องใช้้อากรขาเข้าเพื่ิ�มเติม และยกเว้นอากรขาออก (3). วัตถึุป้ระสงค์เพื่่�อไม่ให้เกิดการเลี�ยงภัาษี 
และเพื่่�อให้มีการแข่งขันที�เป้็นธิรรมกับค้่แข่งทุกฝั�าย ทั�งในและนอกตลาดควบคุม (3) ในการครอบคลุมการนำาเข้าและการยกเว้น 
การส่งออก โดยย่ดป้ระเภัทของวัสดุนั�น โมโนเมอร์และโพื่ลิเมอร์ รวมทั�งผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ จะต้องติดฉลากให้ถึ้กต้องช้ัดเจน 
ดังนั�น จ่งต้องกำาหนดระบบการตั�งช้ื�อและการติดฉลาก   

           o  การเก็บภัาษีผ้้ผลิตพื่ลาสติก (ผ้้ผลิตเม็ดพื่ลาสติกหรือโพื่ลิเมอร์) สำาหรับการซ้ำื�อโมโนเมอร์ใหม่ จะต้องไม่เห็นข้อแตก
ต่างระหว่างเม็ดพื่ลาสติกเฉพื่าะกับผลิตภััณฑ์์และการใช้้เฉพื่าะ (เช้่น ไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่างผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก 
ช้นิดใช้้ครั�งเดียวและช้นิดที�ใช้้ซ้ำำ�าได้)(3) เนื�องจากจะถึ้กกำาหนดในขั�นตอนการแป้รร้ป้หรือการผลิตขั�นต่อไป้ ในการใช้้ข้อบังคับกับ 
โมโนเมอร์ที�ทำาจากเช้ื�อเพื่ลิงฟุ่อสซ้ำิล  โมโนเมอร์ช้ีวภัาพื่อาจต้องมีการดำาเนินการเพื่ิ�มเติม (3) ป้ระโยช้น์ก็คือ โมโนเมอร์สามารถึ 
ระบุได้อย่างง่ายดายในการดำาเนินการค้าระหว่างป้ระเทศ(3)

           o การเก็บภัาษีผ้้ผลิตพื่ลาสติก (ผ้้ผลิตเม็ดพื่ลาสติกหรือผ้้ผลิตโพื่ลิเมอร์) สำาหรับการขาย หรือผ้้แป้รร้ป้พื่ลาสติก 
สำาหรับซ้ำื�อเม็ดพื่ลาสติก/โพื่ลิเมอร์ใหม่ จะทำาให้เก็บภัาษีแตกต่างกัน แล้วแต่ป้ระเภัทของโพื่ลิเมอร์(3) การบริหารจัดการภัาษีจะ 
ซ้ำับซ้ำ้อนกว่าภัาษีสำาหรับโมโนเมอร์ แต่จะซ้ำับซ้ำ้อนน้อยกว่าภัาษีป้ลายนำ�า การเก็บภัาษีเม็ดพื่ลาสติกจะไม่มีข้อแตกต่างของการใช้้ 
บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก(3) เนื�องจากจะกำาหนดในขั�นตอนการแป้รร้ป้หรือการผลิตขั�นตอนต่อไป้

           o การเก็บภัาษีผ้้บริโภัคบรรจุภััณฑ์์ ไม่ต้องใช้้อากร แต่จะเกี�ยวข้องกับหน่วยเศรษฐกิจหลายหน่วย(3) การทุจริตอาจ 
เป้็นป้ระเด็นสำาคัญที�ต้องคำาน่งถึ่ง(3) ป้ระโยช้น์ก็คือ สามารถึเก็บภัาษีกับบรรจุภััณฑ์์เฉพื่าะทำาจากวัตถึุดิบใหม่(3) เพื่่�อให้ผ้้บริโภัค
สามารถึเห็นข้อแตกต่างและเลือกใช้้ระหว่างบรรจุภััณฑ์์ป้ระเภัทที�พื่ึงป้ระสงค์ ระบบการติดฉลาก(3) จะต้องระบุสัดส่วนของวัสดุที�
รีไซ้ำเคิลและความแตกต่างของราคา
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 • บรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิล หรือโมโนเมอร์และโพื่ลิเมอร์ทุติยภั้มิ ที�กำาหนดสำาหรับการผลิตบรรจุภััณฑ์์ ภัาษีจะต้องเก็บอย่าง 
แตกต่างกัน (กล่าวคือ การยกเว้น)(3)เช้่น ขั�นตอนการนำากลับคืนมาของสารเคมี(เช้่น กระบวนการไพื่โรไลซ้ำิสและกระบวนการ 
แป้รสภัาพื่เป้็นแก๊ส) ใช้้พื่ลังงานเข้มข้น และมีค่าฟุ่่ตพื่ริ�นท์ด้านสิ�งแวดล้อมส้ง(3) และเสี�ยงที�จะนำาไป้ส้่สภัาพื่การณ์จำาต้องใช้้ต่อใน
อนาคต และกีดขวางความพื่ยายามในการป้้องกัน การใช้้ซ้ำำ�า และการรีไซ้ำเคิล (ควรเป้็นการนำาวัสดุกลับมาใช้้ป้ระโยช้น์ใหม่เช้ิงกล 
สำาหรับการใช้้งานหรือในสาขาการป้ระยุกต์ใช้้ที�เหมือนกัน) การป้ระเมินวัฏิจักรช้ีวิตอาจใช้้เป้็นแนวทางในการแยกสิ�งจูงใจ 
(หรือสิ�งไม่จูงใจ) ทางการเงินที�เหมาะสม(3)

 • เป้็นสิ�งสำาคัญที�จะต้องหลีกเลี�ยงความขัดแย้งหรือความทับซ้ำ้อนกับมาตรทางเศรษฐกิจที�มีอย้่ เช้่น ในสหภัาพื่ยุโรป้ภัาษี 
พื่ลาสติกที�เก็บจากวัตถึุดิบ (นำ�ามันดิบ) และผลิตภััณฑ์์ขั�นกลาง (แนฟุ่ตา) ไม่สามารถึเก็บได้ เพื่ราะจะขัดแย้งกับภัาษีพื่ลังงานที� 
ป้รับป้ระสานสอดคล้องกัน (3)

 • ภัาษีไม่ควรขัดแย้งกับมาตรการที�เข้มงวดมากกว่า เช้่น การห้าม ซ้ำ่�งป้กติจะใช้้กับป้ัญหามลภัาวะที�มีความสำาคัญส้ง (3)

 • ความสอดคล้องของภัาษีที�นำาเสนอ ที�กระทบการนำาเข้าและการส่งออก จะได้รับการตรวจสอบกับข้อกำาหนดขององค์การ 
การค้าโลกที�มีอย้่ (3)

 • ขอให้ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผ้้บริโภัค ผ้้ผลิต ผ้้รีไซ้ำเคิล เป้็นต้น) กำาจัดจุดบอด และเพื่ิ�มป้ระสิทธิิภัาพื่ของการออกแบบ ทำาให้  
เกิดความโป้ร่งใสและความครอบคลุมเพื่่�อทำาให้เกิด ความเข้าใจร่วมกัน การป้ฏิิบัติตามข้อกำาหนดของภัาษีอย่างเข้มข้นมากข้�น 
และการสนับสนุนอย่างต่อเนื�องในการป้รับป้รุงให้ภัาษีเป้็นป้ัจจุบัน (3,25) 

 • เงินได้จากภัาษีสามารถึนำาไป้ใช้้อย่างมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนในการวิจัยและพื่ัฒนา เพื่่�อกระตุ้นให้เกิดการลด การใช้้ซ้ำำ�า 
และการรีไซ้ำเคิลที�ดีข้�น(1)

 • ภัาษีต้องส้งพื่อที�จะมีอิทธิิพื่ลต่อตลาด (3) และตำ�าพื่อที�จะจำากัดการเลี�ยงภัาษี

 • ป้ระเด็นสำาคัญที�ต้องพื่ิจารณาในการกำาหนดอัตราภัาษีที�ถึ้กต้อง คือ ความยืดหยุ่นของอุป้สงค์(3) เช้่น อุป้สงค์ที�เป้ลี�ยนไป้ 
สามารถึคาดการณ์ได้ เมื�อเทียบกับการเป้ลี�ยนแป้ลงของราคาที�เสนอ  หากอุป้สงค์มีความยืดหยุ่นมากข้�นเท่าใด ภัาษีที�ถึ่งแม้มี 
ม้ลค่าค่อนข้างตำ�าก็จะมีป้ระสิทธิิผลมากข้�นเท่านั�น(3) หมายเหตุ: ความยืดหยุ่นไม่เป้็นเช้ิงเส้นตรง (กล่าวคือ การเป้ลี�ยนแป้ลงที�ระ
ดับราคาที�ต่างกัน) และ อาจเป้ลี�ยนเมื�อเวลาผ่านไป้ นอกจากนี� ความยืดหยุ่นของโมโนเมอร์ โพื่ลิเมอร์ และป้ระเภัทของบรรจุภััณฑ์์ 
พื่ลาสติก แตกต่างกันตามการใช้้และทางเลือกที�มีอย้่ แสดงว่ามีอัตราภัาษีที�ต่างกัน(3) เช้่น อุป้สงค์ของขวดนำ�าพื่ลาสติกถึ้กมอง 
ว่าไม่ยืดหยุ่น(38)  ในสหรัฐฯ เนื�องจากขวด PET ถึ้กมองว่า เป้็นทางเลือกที�ไม่เหมาะสมอย่างเพื่ียงพื่อ ตัวอย่างของความยืด   
หยุ่นที�เป้ลี�ยนแป้ลงเมื�อเวลาผ่านไป้ คือ ค่าธิรรมเนียมที�เรียกเก็บจากถึุงพื่ลาสติกในแอฟุ่ริกาใต้(39)   ในที�ซ้ำ่�งอุป้สงค์มีความยืด 
หยุ่นส้ง หลังการริเริ�มนำาค่าธิรรมเนียมมาใช้้ ซ้ำ่�งเป้็นป้ฏิิกิริยาต่อการต้องจ่ายสิ�งที�แต่เดิมไม่ต้องจ่าย อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่น
จะลดลงเมื�อเวลาผ่านไป้ เนื�องจากอัตราภัาษีไม่ส้งพื่อ(39)

 • ภัาษีต้องมีการป้รับตามบริบทด้านสังคมและเศรษฐกิจ(3) เช้่น จำานวนของค่าธิรรมเนียมและภัาษีอาจแตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่างป้ระเทศต่างๆ หรือภัายในป้ระเทศ

 • วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที�เป้็นไป้ได้จากภัาษี เพื่่�อหลีกเลี�ยงผลกระทบที�ถึดถึอย(3) (กล่าวคือ โยนภัาระที�ส้งข้�นให้กับผ้้ที�
มีรายได้น้อย)Define predictable rate increases(3)  (progressive introduction) for market players to gradually 
transition into a pack-aging reduction or towards preferable packaging options. 

 • กำาหนดการเพื่ิ�มอัตราที�คาดการณ์ได้ (การนำาภัาษีแบบก้าวหน้ามาใช้้) สำาหรับผ้้เล่นในตลาด ในการค่อยๆ เป้ลี�ยนแป้ลงไป้ 
ส้่การลดบรรจุภััณฑ์์ หรือไป้ส้่ทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ที�พื่ึงป้ระสงค์(3,24) 

 • นำากลไกความโป้ร่งใสและความน่าเช้ื�อถึือมาใช้้ (8)

การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผลการป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล

 • ภัาษีที�เก็บจากวัสดุใหม่ควรใช้้พื่ร้อมกับเครื�องมืออื�นๆ เช้่น

กับเป้้าหมายการลดและการใช้้ซ้ำำ�า และ กับภัาษีที�เก็บจากผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว เพื่่�อหลีกเลี�ยงผลิตภััณฑ์์ทางเลือกที� 
ไม่พื่ึงป้ระสงค์ เช้่น พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว แทนที�ด้วยอะล้มิเนียม แก้ว 3 กระดาษ หรือพื่ลาสติก14.  แบบใช้้ครั�งเดียวith reduc-
tion and reuse targets and

(37) Inelastic: demand changes (%) less than price changes (%); Unit elasticity: same; Elastic: demand changes 
(%) are greater than price changes (%)
(38) Berck et al. (2016).
(39) Dikgang et al. (2012).



การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผลการป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล

 • ภัาษีที�เก็บจากวัสดุใหม่ควรใช้้พื่ร้อมกับเครื�องมืออื�นๆ เช้่น

กับเป้้าหมายการลดและการใช้้ซ้ำำ�า และ กับภัาษีที�เก็บจากผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว เพื่่�อหลีกเลี�ยงผลิตภััณฑ์์ทางเลือกที� 
ไม่พื่ึงป้ระสงค์ เช้่น พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว แทนที�ด้วยอะล้มิเนียม แก้ว (3) กระดาษ หรือพื่ลาสติก(14)  แบบใช้้ครั�งเดียว ith reduc-
tion and reuse targets and

 • เป้็นการดี ที�จะรวมอุตสาหกรรมเคมี(12)    (ผลิตเพื่ลเลทพื่ลาสติก) เพื่่�อบังคับให้มีการรับรอง: ally, the chemical 
industry(12) (producing plastic pallets) should be includ-ed, compelling them to guarantee:

           o ความสามารถึในการรีไซ้ำเคิลขั�นตำ�า โดยไม่ส้ญเสียคุณภัาพื่ (โพื่ลิเมอร์ที�ออกแบบสำาหรับความคงทน) 

           o ความง่ายในการรีไซ้ำเคิล (เช้่น ไม่มีกลิ�นเหม็นระหว่างการรีไซ้ำเคิล)

           o ไม่มีอันตรายจากสารพื่ิษease of recyclability (e.g. no stench during recycling)

            o toxicological harmlessness 

เพื่่�ออำานวยความสะดวกในการเป้ลี�ยนไป้ส้่การใช้้ซ้ำำ�าและการรีไซ้ำเคิลสำาหรับผ้้ผลิตที�ต้องการหลีกเลี�ยงการใช้้วัตถึุดิบใหม่

 • รับรองว่าจะมีโครงสร้างพื่่�นฐานที�สนับสนุน เช้่น สำาหรับการคัดแยกและการรีไซ้ำเคิล (3)

 • กำาหนดมาตรฐานคุณภัาพื่ที�ช้ัดเจน สำาหรับทั�งวัสดุใหม่และวัสดุรีไซ้ำเคิล(12) ความโป้ร่งใสในคุณภัาพื่จะกระตุ้นการใช้้วัสดุรี
ไซ้ำเคิลและลดการใช้้วัตถึุดิบใหม่(12)

 • กำาหนดให้มีการยกเลิกข้อยกเว้นด้านภัาษีอย่างค่อยเป้็นค่อยไป้ เท่าที�จะเป้็นไป้ได้

 • กำาหนดการทบทวนเครื�องมือภัาษีอย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อให้มีการป้รับตัว (3)

ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรคป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค

 • ป้ระสิทธิิภัาพื่ของภัาษีที�เก็บจากพื่ลาสติกใหม่ข้�นอย้่กับวัสดุรีไซ้ำเคิลที�มีอย้่ (ป้ริมาณและคุณภัาพื่)(34) อย่างไรก็ตาม บ่อย 
ครั�งวัสดุรีไซ้ำเคิลถึ้กมองว่ามีคุณภัาพื่ด้อยกว่าพื่ลาสติกใหม่(1,6) แต่ป้ระสบการณ์ (การตรวจสอบคุณภัาพื่) ของผ้้ผลิตในยุโรป้ 
(12)  พื่บว่า วัสดุใหม่อาจป้ระกอบด้วยสารที�ก่อป้ัญหาเหมือนกันหรือมากกว่าวัสดุรีไซ้ำเคิล การทดสอบภัายในจ่งมีความจำาเป้็น 
ในการควบคุมคุณภัาพื่ของทั�งพื่ลาสติกใหม่และพื่ลาสติกรีไซ้ำเคิลse of recy-clates in food packaging requires stringent 
food safety, hygiene and waste management standards.  This may constitute a challenge especially in the ab- 
sence of a sufficiently differentiated waste segregation. For instance, in Europe, the use of recyclates for food 
packaging needs the approval of EFSA (Europe-an Food Safety Authority), requiring 95% of the reprocessed 
materials being provenly sourced exclusively from food-contact applications (full traceability through the supply 
chain)(11) 

 • ความสามารถึในการแข่งขันด้านราคาและความต้องการวัสดุรีไซ้ำเคิล ข้�นอย้่กับความผันผวนด้านราคาของวัสดุใหม่เป้็น 
อย่างมาก (6)

 • ภัาษีจะไม่มีป้ระสิทธิิผล ในการเป้ลี�ยนอุป้สงค์ หากพื่ลาสติกใหม่มีราคาถึ้กกว่าวัสดุรีไซ้ำเคิล(34) ภัาษีที�เก็บจากพื่ลาสติก 
ใหม่จะต้องมีราคาที�ไม่เอื�ออย่างต่อเนื�องสำาหรับวัสดุใหม่เทียบกับวัสดุรีไซ้ำเคิล

 • ความไม่โป้ร่งใสสำาหรับผ้้บริโภัคเป้็นการบิดเบือนอุป้สงค์: ความสามารถึในการรีไซ้ำเคิลและการรีไซ้ำเคิลคุณภัาพื่ส้งหมาย 
ความว่าอย่างไร  ส่วนใดของบรรจุภััณฑ์์ทำาจากวัสดุรีไซ้ำเคิล คุณภัาพื่ (สุขอนามัย ความคงทน) ของบรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิลเป้็น 
อย่างไร คำาถึามเหล่านี� จะต้องตอบได้ เพื่่�อโน้มน้าวให้ผ้้บริโภัคและผ้้ผลิตหันจากบรรจุภััณฑ์์ทำาจากพื่ลาสติกใหม่

 • แทนที�จะหันไป้หาวัสดุรีไซ้ำเคิล อาจถึ้กกว่าสำาหรับภัาคบรรจุภััณฑ์์ ที�จะเป้ลี�ยนไป้ใช้้อะล้มิเนียมหรือแก้ว (เช้่น สำาหรับเครื�อง 
ดื�ม) ซ้ำ่�งจะนำาไป้ส้่ความท้าทายด้านสิ�งแวดล้อมใหม่ๆ3 ภัาษีที�เก็บจากบรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียวและรีไซ้ำเคิลไม่ได้ อาจป้้ดช้่องโหว่ 
ดังกล่าว และสะท้อนให้เห็นความสำาคัญของความสามารถึในการใช้้ซ้ำำ�าและความสามารถึในการนำาไป้รีไซ้ำเคิล ตลอดส่วนป้ระกอบ 
ของวัสดุ ซ้ำ่�งเป้็นการหลีกเลี�ยงวัสดุทดแทนที�ไม่พื่ึงป้ระสงค์ 

 • อาจเสี�ยงกับการเกิดผลข้างเคียงที�ไม่พื่ึงป้ระสงค์ (กล่าวคือ การนำาเข้าหรือการส่งออกขนาดใหญ่ ที�ไม่ได้ควบคุม)ในตลาด 
เป้้ด ดังนั�น จ่งต้องตรวจสอบว่า สิ�งเหล่านี� คืออะไร และควรหลีกเลี�ยงอย่างไร โดยใช้้ถึ้อยคำาที�ระมัดระวังหรือการออกข้อบังคับ29

 • ถึ่งแม้ภัาษีที�เรียกเก็บจากวัสดุใหม่จะเป้็นสิ�งจูงใจที�มีค่า เพื่่�อให้มีการใช้้วัสดุทดแทนที�เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม แต่โดยป้กติมัน 
ไม่สะท้อนป้ัจจัยลบและค่าใช้้จ่ายของสังคมในป้ัจจุบัน ที�เกิดจากขยะบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก5 ดังนั�น ภัาษีที�เก็บจากวัตถึุดิบใหม่จ่งไม่
ได้ช้่วยแก้ป้ัญหาทีเดียว แต่อาจทำาให้ดีข้�นมาก
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ข้อม้ลเพื่ิ�มเติมข้อม้ลเพื่ิ�มเติม

เพื่่�อให้เข้าใจความเกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมในการเป้ลี�ยนจากพื่ลาสติกใหม่ไป้ใช้้วัสดุรีไซ้ำเคิล: 

การรีไซ้ำเคิลพื่ลาสติก 1 ตัน แทนที�จะใช้้วัตถึุดิบตั�งต้นใหม่ จะช้่วยลดการป้ล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซ้ำด์ได้ 1.1-3.0 ตันของคาร์- 
บอนไดออกไซ้ำด์เทียบเท่า(6) นอกจากนี� การเผาพื่ลาสติก 1 ตันในเตาเผาขยะ จะป้ล่อยคาร์บอนไดออกไซ้ำด์ 2.5 ตันของคาร์บอน- 
ไดออกไซ้ำด์เทียบเท่า (21) การสร้างตลาดวัสดุรีไซ้ำเคิลเป้็นการสร้างงานและเพื่ิ�มความมั�นคงของวัตถึุดิบของวัสดุรีไซ้ำเคิล



มาตรการ 2: ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากผลิตภััณฑ์์บร
รจุภััณฑ์์ทำาจากพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว (Single Use Plastic 
หรือ SUP)
คำาจำากัดความ: คำาจำากัดความ: 

ผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ทำาจากพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว จะถึ้กเรียกเก็บภัาษีหรือค่าธิรรมเนียม ในขณะที�รายได้จากการเก็บภัาษีจะถึ้ก
ส่งไป้รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถึิ�น ค่าธิรรมเนียมจะอย้่กับผ้้ขาย การห้ามจะไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่จะทำาให้เกิดค่าใช้้จ่ายในการ
ป้ฏิิบัติตาม (16)

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์: แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์: 

ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ทำาจากพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว อาจเก็บจาก

ต้นนำ�า กล่าวคือ ผ้้ผลิต หรือผ้้จัดส่งสินค้าบรรจุภััณฑ์์ (ออกแบบเพื่่�อใช้้ซ้ำำ�า และ/หรือการรีไซ้ำเคิล) หรืออาจเก็บจากป้ลายนำ�า เช้่น 
ผ้้บริโภัค หากภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมส้งพื่อ และมีทางเลือกที�คงทนกว่าและใช้้ซ้ำำ�าได้ 
ผ้้ผลิตและผ้้บริโภัคจะหันเหไป้จากผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว ไป้ส้่ทางเลือกที�ไม่ใช้้บรรจุภััณฑ์์หรือที�ใช้้ซ้ำำ�าได้ (14) 
ภัาษีค้าป้ลีก (กล่าวคือ ป้ลายนำ�า) ตามป้กติ จะกำาหนดเป้็นจำานวนที�แน่นอนต่อผลิตภััณฑ์์พื่ลาสติก (8)

ตัวอย่าง:ตัวอย่าง:

สหราช้อาณาจักร: เก็บค่าถึุงพื่ลาสติกแบบใช้้ครั�งเดียว (คำาสั�งป้ี 2015) ถึุงช้็อป้ป้้�ง (5 เพื่นนีต่อถึุง จากเดิมแจกฟุ่รี) นำาไป้ส้่การ 
ลดใช้้ได้ถึ่ง 80%(16) โดยบังคับใช้้ในห้างค้าป้ลีกที�มีพื่นักงานเต็มเวลา 250 คนข้�นไป้(8) ไอร์แลนด์: เก็บค่าถึุงพื่ลาสติกแบบใช้้ครั�ง
เดียว 0.22 ย้โร/ถึุง (2018) ซ้ำ่�งนำาไป้ส้่การลดการใช้้ถึุงพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวลง 90% (40) สเป้น: พื่ระราช้กฤษฎีีกา 293/2018 
เรียกเก็บ 0.05 

ย้โร 0.10 ย้โร หรือ 0.15 ย้โร ต่อถึุง ข้�นอย้่กับความหนาของถึุงพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว และมีส่วนป้ระกอบของวัสดุรีไซ้ำเคิลหรือ
ไม่(8) นอกจากนี� รัฐบาลสเป้นยังอนุมัติร่างกฎีหมายซ้ำ่�งรวมค่าธิรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผ้้ผลิต ผ้้นำาเข้า หรือสินค้าที�จับต้องได้ 
ระหว่างป้ระเทศสมาช้ิก สำาหรับบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกที�ใช้้ซ้ำำ�าไม่ได้ โดยเงินเรียกเก็บล่วงหน้า อย้่ที� 0.45 ย้โร/กก. ของบรรจุภััณฑ์์ 
และคาดว่าจะมีรายได้ 724 ล้านย้โร(10) ฟุ่้จิ: กฎีข้อบังคับ 2017 เกี�ยวกับค่าธิรรมเนียมด้านการป้รับตัวด้านสิ�งแวดล้อมและภั้มิ 
อากาศ (ถึุงพื่ลาสติก) ระบุว่า “ค่าธิรรมเนียมที�เรียกเก็บจากถึุงพื่ลาสติก จะต้องเรียกเก็บโดยแคช้เช้ียร์ ณ จุดที�ร้านค้าได้จัดถึุง 
พื่ลาสติกให้ผ้้บริโภัค” (8) เลเธิโซ้ำ: ภัาษีสิ�งแวดล้อมที�เก็บจากถึุงพื่ลาสติก ฝัา ฝัาป้้ด และภัาช้นะใช้้ป้้ดต่างๆ(8) เบลเยี�ยม: ภัาษี    
เรียกเก็บจากถึุงพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวและช้้อนส้อมใช้้แล้วทิ�ง (8) และเรียกเก็บ 9.86 ย้โร/เฮกโตลิตรของผลิตภััณฑ์์ (2004)       
สำาหรับบรรจุภััณฑ์์เครื�องดื�มที�ไม่สามารถึใช้้ซ้ำำ�าได้ (41) อิตาลี: ภัาษี 0.45 ย้โร/กก. สำาหรับสินค้าพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว ตั�งแต่ป้ี 
2023 เป้็นต้นไป้ ส่วนที�ทำาจากพื่ลาสติก

รีไซ้ำเคิลจะได้รับการยกเว้นภัาษี  10 โครเอเช้ีย: เรียกเก็บ 0.0138 ย้โร/หน่วย สำาหรับบรรจุภััณฑ์์เครื�องดื�มทั�งหมด รายได้จะใช้้เป้็น
ค่าใช้้จ่ายในการเก็บแยกและคัดแยกขยะบรรจุภััณฑ์์ (41) นอร์เวย์: ภัาษี 0.1308 ย้โร/หน่วย สำาหรับบรรจุภััณฑ์์ที�ใช้้แล้วทิ�ง กล่าว 
คือ ภัาช้นะเครื�องดื�มที�เติมไม่ได้(8,10) สก็อตแลนด์: คณะกรรมการ Expert Panel of Environmental Charging and other 
Measures (EPECOM) เป้็นผ้้กำาหนดว่า ค่าเรียกเก็บจากถึ้วยพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว จะมีป้ระสิทธิิผลมากกว่า ในการลดการ    
บริโภัคและเพื่ิ�มการใช้้ถึ้วยที�ใช้้ซ้ำำ�า มากกว่าการลดให้กับถึ้วยที�ใช้้ซ้ำำ�า คณะกรรมการกำาหนดว่า ค่าเรียกเก็บขั�นตำ�าควรอย้่ที� 0.20 
ป้อนด์ เพื่่�อเป้ลี�ยนพื่ฤติกรรมของ 49% ของป้ระช้ากร (10) ในป้ี 2020 สก๊อตแลนด์จ่งเสนอค่าธิรรมเนียมสำาหรับถึ้วยเครื�องดื�ม
พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวและใช้้แล้วทิ�ง (42)

(40) irish environment (2015).
(41) OECD (2020).
(42) Government of Scottland. (2020).
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ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี:ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี:

 • การออกกฎีหมายเกี�ยวกับภัาษีหรือค่าธิรรมเนียม ต้องระบุ (1) จุดที�เรียกเก็บ (2) ผลิตภััณฑ์์ที�ครอบคลุมและข้อยกเว้น (3) 
ฐานภัาษี (3) เช้่น เก็บตามนำ�าหนัก ป้ริมาณ หรือจำานวน (4) อัตราภัาษี เช้่น จำานวนเงินภัาษี และ (5) ความรับผิดช้อบในการจัด 
เตรียมเอกสารอ้างอิง และการเก็บผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว

 • เมื�อคิดถึ่งจุดที�เรียกเก็บ โป้รดพื่ิจารณาป้ระเด็นต่างๆ ดังนี�  (3)

           o การเรียกเก็บจากผ้้ผลิต ต้องมาพื่ร้อมอากรเสริมจากการนำาเข้าและการยกเว้นการส่งออก3 วัตถึุป้ระสงค์ก็เพื่่�อ  
ป้้องกันการเลี�ยงภัาษีในสถึานที�ผลิตและเป้็นหลักป้ระกันว่าการแข่งขันจะมีความยุติธิรรมกับผ้้แข่งขันทุกฝั�าย ในและนอกตลาด 
ควบคุม(3) ต้องมีการกำาหนดระบบการติดฉลากและการป้ฏิิบัติตาม ความสอดคล้องของภัาษีที�เสนอที�มีผลต่อการนำาเข้าและส่ง
ออก จะได้รับการตรวจสอบกับข้อกำาหนดขององค์การการค้าโลก(3)

           o การเรียกเก็บจากผ้้บริโภัคผลิตภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว ณ จุดที�ขาย จะไม่ต้องเกี�ยวข้องกับอากร แต่จะเกี�ยวข้อง 
กับหน่วยเศรษฐกิจเป้็นจำานวนมากกว่ามาก3, แสดงให้เห็นว่ามีความเสี�ยงในการทุจริตส้งกว่า (3) ป้ระโยช้น์ก็คือ ภัาษีหรือค่า 
ธิรรมเนียม อาจเรียกเก็บเฉพื่าะป้ระเภัทผลิตภััณฑ์์ (3) ผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์จะต้องติดฉลากให้เห็นอย่างช้ัดเจนถึ่งความ 
สามารถึใช้้ซ้ำำ�าได้ 

 • ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมสามารถึเรียกเก็บได้อย่างง่ายดายมาก เมื�อมีผลิตภััณฑ์์ทางเลือกที�ใช้้ซ้ำำ�าได้ที�มีราคาถึ้ก (เช้่น ถึุงช้้อป้
ป้้�งที�มีความคงทนมากกว่า) ซ้ำ่�งป้ระช้ากรส่วนใหญ่สามารถึหาซ้ำื�อได้ (16) 

 • แทนที�จะเป้็นค่าธิรรมเนียมเฉลี�ยสำาหรับผลิตภััณฑ์์ที�เหมือนกันทั�งหมด (เช้่น ถึุงพื่ลาสติก) ค่าธิรรมเนียมควรต่างกัน เช้่น 
ตามนำ�าหนัก ป้ระเภัทวัสดุ ความสามารถึในการนำาไป้รีไซ้ำเคิล(16) และหากเป้็นไป้ได้ วัสดุที�ใช้้แล้วกลับมาใช้้อีก (8)

 • ขอให้ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผ้้ผลิต ผ้้บริโภัค องค์กรที�นำาวัสดุกลับมาใช้้ใหม่ และโรงงานรีไซ้ำเคิล เป้็นต้น) กำาจัดจุดบอด และ   
เพื่ิ�มป้ระสิทธิิภัาพื่การออกแบบภัาษีหรือค่าธิรรมเนียม ให้หลักป้ระกันด้านความโป้ร่งใสและความครอบคลุมเพื่่�อให้เกิดความเข้า 
ใจร่วมกัน การป้ฏิิบัติในการเสียภัาษีและค่าธิรรมเนียมที�เข้มงวดมากข้�น และการสนับสนุนอย่างต่อเนื�องในการป้รับป้รุงมาตรการ
ทางเศรษฐกิจให้เป้็นป้ัจจุบัน

 • เงินเรียกเก็บต้องแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ค่าธิรรมเนียม 5 เพื่นนีต่อถึุงช้้อป้ป้้�งในสหราช้อาณาจักร หากต้องการลดการใช้้
ลดการใช้้ถึ้วยกาแฟุ่ทำาจากพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวให้เห็นผล เช้่นเดียวกัน จะต้องเรียกเก็บค่าแก้วแพื่งข้�น เนื�องจากราคา 5 เพื่นนี 
ไม่ทำาให้ราคาต่างจากกาแฟุ่มากนัก โดยหากเรียกเก็บ 25 เพื่นนีน่าจะเหมาะสมกว่า (16) ทั�งนี� อาจเรียกเก็บเงินต่อผลิตภััณฑ์์หรือ
ต่อครั�งการซ้ำื�อ ตามนำ�าหนัก ป้ริมาณ หรือราคาของผลิตภััณฑ์์.(8) 

 • ภัาษีต้องส้งพื่อที�จะมีอิทธิิพื่ลต่อตลาด (3) ส่วนการเลี�ยงภัาษีและการทิ�งขยะต้องหลีกเลี�ยงหรือถึ้กลงโทษ ให้ระบุการเพื่ิ�ม 
อัตราที�คาดการณ์ได้ (3)  (การนำาภัาษีแบบก้าวหน้ามาใช้้) สำาหรับผ้้เล่นในตลาดที�จะค่อยๆ เป้ลี�ยนไป้ลดการใช้้บรรจุภััณฑ์์หรือ 
ทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ที�ดีกว่า

 • ภัาษีต้องป้รับตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ(3) เช้่น จำานวนภัาษีและค่าธิรรมเนียมอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง 
ป้ระเทศต่างๆ หรือภัายในป้ระเทศ

 • วิเคราะห์ผลกระทบที�เป้็นไป้ได้ของภัาษีและค่าธิรรมเนียมต่อสังคม เพื่่�อหลีกเลี�ยงผลกระทบถึดถึอย (3) (กล่าวคือ 
การโยนภัาระไป้ให้ผ้้มีรายได้น้อย ซ้ำ่�งอาจร้้ส่กว่าต้องพื่ึ�งวัสดุทางเลือกใช้้ครั�งเดียว เพื่ราะมองว่าถึ้กกว่า

 • เป้็นสิ�งสำาคัญที�จะต้องระบุวัตถึุป้ระสงค์ของภัาษี/ค่าธิรรมเนียมให้ช้ัดเจน ภัาษีควรนำาไป้บังคับใช้้เสมอ ดังนั�น 
จ่งไม่ควรซ้ำับซ้ำ้อนมากนัก หากวัตถึุป้ระสงค์หลัก คือ การส่งเสริมความสามารถึในการรีไซ้ำเคิล ก็ควรเก็บภัาษีบรรจุภััณฑ์์ที� 
รีไซ้ำเคิลไม่ได้ ซ้ำ่�งในกรณีนี� ต้องมีกฎีที�ช้ัดเจนว่า อะไรคือ บรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิลได้ หรือหากมีรายช้ื�อของบรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิลได้ ก็จะ 
ยิ�งดี หากวัตถึุป้ระสงค์หลัก คือ การเก็บภัาษีจากการใช้้ทรัพื่ยากร ก็อาจไม่จำาเป้็นต้องพื่ิจารณาความสามารถึในการรีไซ้ำเคิล 
เพื่่�อลดความซ้ำับซ้ำ้อน

 • เป้็นสิ�งสำาคัญที�จะต้องหลีกเลี�ยงการทับซ้ำ้อนกับมาตรการทางเศรษฐกิจที�มีอย้่ เช้่น ระบบมัดจำาคืนเงิน ที�ครอบคลุมภัาช้นะ 
เครื�องดื�มใช้้ครั�งเดียว เป้็นต้น

 • ป้ฏิิบัติตามกลไกความโป้ร่งใสและความน่าเช้ื�อถึือ(8) t is important to avoid overlaps with existing economic 
measures such as a Deposit-Return Scheme that e.g. covers single-use beverage containers. 



การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

  • ให้หลักป้ระกันว่า มีทางเลือก (เช้่น ถึุงพื่ลาสติกที�ใช้้ซ้ำำ�าได้) ที�คนสามารถึใช้้แทนผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ทำาจากพื่ลาสติกใช้้ครั�ง
เดียว ทางเลือกที�มีอย้่จะต้องเป้็นการป้รับป้รุงด้านสิ�งแวดล้อมอย่างแท้จริงสำาหรับผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว(29) เช้่น ถึ่ง
แม้ว่าภัาษีจะป้ระสบความสำาเร็จในการทำาให้ไม่ใช้้ถึุงพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทางเลือกที�เลือกจะช้่วยลดขยะ
หรือป้กป้้องสิ�งแวดล้อมอย่างแท้จริง (29,34)

 • การเป้ลี�ยนอย่างมากจากผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวไป้ยังบรรจุภััณฑ์์ที�ใช้้ซ้ำำ�า ต้องใช้้ ก) และ ข) ดังนี�: 

           o A) การขายผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ที�มีความมั�นคงและความคงทนมากกว่า (เช้่น กล่อง ขวด) สำาหรับการใช้้ซ้ำำ�าที�เป้็น 
อเนกป้ระสงค์ ยืดหยุ่น และป้ลอดภััย โดยผ้้บริโภัค ก่อนนำาไป้ทิ�ง และทางเลือกในการเติมผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ที�มีความคงทน 
กว่าตามข้างบน เมื�อเทียบกับผลิตภััณฑ์์ดั�งเดิม โดยมีข้อแม้ว่า การเติมจะต้องถึ้กสุขอนามัย และคาดว่าจะสามารถึป้กป้้อง 
สิ�งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

           o B) การใช้้ระบบร่วมกัน โดยผ้้ผลิตตกลงที�จะใช้้วัสดุทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ร่วมกัน มีการจัดให้มีแรงจูงใจ (เช้่น 
ระบบมัดจำา โป้รดด้ข้อม้ลสรุป้ 6) และมีการเก็บร่วมกัน เพื่่�อทำาความสะอาดและการใช้้ซ้ำำ�าอย่างมืออาช้ีพื่

 • ภัาษีที�เรียกเก็บจากพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว ต้องมาพื่ร้อมมาตรการที�กระตุ้นความสามารถึในการรีไซ้ำเคิล การใช้้วัสดุรีไซ้ำเคิล 
ในบรรจุภััณฑ์์ และการหลีกเลี�ยงขยะฝัังกลบ (เช้่น โดยภัาษีที�เก็บจากขยะฝัังกลบ) การเผาขยะในเตาเผา (เช้่น โดยภัาษีที�เก็บจาก 
การเผาขยะในเตาเผา) หรือการทิ�ง (เช้่น โดยภัาษีที�เก็บจากการทิ�ง)

 • หนดให้ยกเลิกการยกเว้นภัาษีอย่างค่อยเป้็นค่อยไป้ เมื�อเป้็นไป้ได้ 

 • กำาหนดให้ทบทวนเครื�องมือทางภัาษีอย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อให้มีการป้รับตัว(3) 

ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:

 • หลีกเลี�ยงช้่องโหว่และการโยนภัาระให้น้อยที�สุด(25) การใช้้ข้อบังคับกับอุป้สงค์ของผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�ง 
เดียวที�เฉพื่าะเจาะจง อาจนำาไป้ส้่การใช้้วัสดุครั�งเดียวทิ�งป้ระเภัทอื�นๆ โดยไม่ป้กป้้องสิ�งแวดล้อม( 25)

 • สำาหรับผ้้บริโภัคบางราย การเสียค่าธิรรมเนียมจะสะดวกกว่าการเป้ลี�ยนพื่ฤติกรรม เช้่น การถึือถึุงช้็อป้ป้้�งที�ใช้้ซ้ำำ�าได้ หรือ 
ถึ้วยกาแฟุ่ที�ใช้้ซ้ำำ�าได้ เป้็นต้น(16)

 • ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมจะไม่เหมาะสม หากการใช้้บรรจุภััณฑ์์บางช้นิดจะต้องหยุดโดยเด็ดขาดและทันที เช้่น ในกรณีของ   
ผลกระทบที�ร้ายแรงต่อสิ�งแวดล้อม ยาก หรือการรีไซ้ำเคิลที�แพื่งเกินไป้ เช้่น ถึาดอาหารหรือถึ้วยทำาจากสไตโรโฟุ่ม(16) ซ้ำ่�งการ    
เรียกเก็บเงินตามนำ�าหนักหรือตามการป้ล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซ้ำด์ ไม่ช้่วยแก้ป้ัญหาด้านสิ�งแวดล้อม บ่อยครั�ง ในกรณีนี� 
การห้ามจะ เหมาะสมมากกว่า

 • ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมจะไม่มีป้ระสิทธิิผลในการเป้ลี�ยนแป้ลงอุป้สงค์ หากผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวยังมี 
ราคาถึ้กและหาซ้ำื�อได้ง่าย ความสะดวกและค่าใช้้จ่ายที�ส้งกว่าด้านสิ�งแวดล้อมของบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว จะต้องมา 
พื่ร้อมกับราคาตลาดที�ส้งกว่า

 • ความไม่โป้ร่งใสต่อผ้้บริโภัคเป้็นการบิดเบือนอุป้สงค์:  การใช้้ซ้ำำ�าขวดเครื�องดื�มหรือภัาช้นะอาหารสะอาดหรือถึ้กสุขอนามัย 
หรือไม่ สินค้าบรรจุภััณฑ์์สามารถึใช้้ซ้ำำ�าได้อย่างป้ลอดภััยกี�ครั�ง  คำาถึามเหล่านี�จะต้องมีคำาตอบเพื่่�อให้ผ้้บริโภัคและผ้้ผลิตหันเหไป้
จากบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว 

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม: ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:  ความเห็นพื่้องเพื่ิ�มข้�นเรื�อยๆ ถึ่งผลลัพื่ธิ์เช้ิงลบของพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียวและขยะบรรจุภััณฑ์์ที�มีต่อสุขภัาพื่  
ของคน และระบบนิเวศน์ในทะเลและบนบก การเป้ลี�ยนแป้ลงของสภัาพื่ภั้มิอากาศ และความหลากหลายทางช้ีวภัาพื่ อย่างไรก็ตาม 
การดำาเนินมาตรการเพื่่�อแก้ป้ัญหาจะแตกต่างกันอย่างมาก ความไม่สอดคล้องของมาตรการที�จะแก้ป้ัญหาพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว
และขยะบรรจุภััณฑ์์ ส่วนหน่�งเป้็นเพื่ราะขาดความร้้เรื�องผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและศักยภัาพื่ของทางเลือกวัสดุ สำาหรับการ 
ออกแบบบรรจุภััณฑ์์ที�ยั�งยืน และทางเลือกพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว การตัดสินใจเลือกวัสดุด้วยวิธิีทางวิทยาศาสตร์เป้็นหัวใจของ 
การลดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมของบรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียว การศ่กษาเรื�อง “การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภััณฑ์์ที� 
เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม-การวิเคราะห์การศ่กษาการป้ระเมินวัฏิจักรช้ีวิตที�มีอย้่” แสดงให้เห็นถึ่งการขัดผลป้ระโยช้น์ที�เป้็นไป้ได้ 
ระหว่างเป้้าหมายด้านสิ�งแวดล้อมที�แตกต่างกัน ซ้ำ่�งเป้็นผลของการเลือกวัสดุ รายงานฉบับนี�ใช้้การทบทวนวรรณกรรมของการ 
ศ่กษาการป้ระเมินวัฏิจักรช้ีวิตหลายการศ่กษา เพื่่�อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมของวัสดุบรรจุภััณฑ์์และวัสดุทางเลือกที� 
แตกต่างกัน รายงานเน้นการใช้้บรรจุภััณฑ์์ 5 ป้ระเภัท คือ ถึุงช้้อป้ป้้�ง ภัาช้นะเครื�องดื�ม ถึ้วยเครื�องดื�ม บรรจุภััณฑ์์อาหารซ้ำื�อ 
กลับบ้าน และบรรจุภััณฑ์์เนื�อสัตว์ ที�:  https://greentechknowledgehub.de/sites/default/files/2021-10/Material_
choices_211020.pdf
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มาตรการ 3: ภัาษี/ค่าธิรรมเนียมบรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิลไม่ได้
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

วัสดุบรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิลไม่ได้ จะถึ้กเรียกเก็บภัาษีหรือค่าธิรรมเนียม

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

สิ�งที�ไม่ใช้่แรงจูงใจ (การเรียกเก็บเงิน) กำาหนดสำาหรับการใช้้วัสดุบรรจุภััณฑ์์ที�ไม่รีไซ้ำเคิลหลังการใช้้ ภัาษี/ค่าธิรรมเนียมอาจเรียก 
เก็บจากผ้้จัดจำาหน่ายหรือในระดับป้ระเทศ (โป้รดด้ตัวอย่าง:  ค่าธิรรมเนียมของสหภัาพื่ยุโรป้เก็บจากบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกที� 
รีไซ้ำเคิลไม่ได้) ดังนั�น วัสดุบรรจุภััณฑ์์ที�จะถึ้กนำาไป้รีไซ้ำเคิลหลังการใช้้ จ่งเป้็นที�ด่งด้ดผ้้ผลิตและผ้้บริโภัค อัตรา/จำานวนอาจ 
กำาหนดโดย

ตัวอย่างตัวอย่าง

 • สหภัาพื่ยุโรป้: ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2021 ป้ระเทศสมาช้ิกสหภัาพื่ยุโรป้จะต้องจ่ายการมีส่วนร่วมระดับป้ระเทศด้าน 
พื่ลาสติก (National Plastic Contribution หรือ NPC) 

ตามจำานวนขยะบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล มาตรการดังกล่าว ซ้ำ่�งบ่อยครั�งถึ้กเรียกอย่างผิดๆ ว่าเป้็นภัาษี ได้เริ�มนำามาใช้้ 
เป้็นแหล่งรายได้แห่งใหม่ของงบป้ระมาณของสหภัาพื่ยุโรป้ ป้ระเทศสมาช้ิกต้องจ่ายเงิน 800 ย้โรต่อตันของขยะบรรจุภััณฑ์์ 
พื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล NPC คำานวณจากข้อบังคับของการรายงานที�มีอย้่ ภัายใต้ระเบียบขยะบรรจุภััณฑ์์ (Packaging Waste 
Directive 94/62/EEC) และข้อม้ลจาก Eurostat data ทั�งนี� ป้ระเทศสมาช้ิกจ่ายเป้็นรายเดือน เริ�มจากการคาดการณ์จำานวน 
พื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล ต่อมาจากจำานวนที�แท้จริง ป้ระเทศสมาช้ิกที�รวยน้อยกว่าได้รับการป้กป้้องจากการมีส่วนร่วมที�ส้งเกิน 
ไป้ ในขณะที�คาดว่า NPC จะกระตุ้นให้ป้ระเทศสมาช้ิกลดขยะบรรจุภััณฑ์์ และให้อิสรภัาพื่แก่รัฐบาลระดับช้าติ ในการกำาหนด 
นโยบายที�เหมาะสมที�สุด เพื่่�อลดมลภัาวะที�เกิดจากขยะบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก ซ้ำ่�งสอดคล้องกับหลักการของการกระจายอำานาจ 
ให้ท้องถึิ�น ป้ระเทศสมาช้ิกสามารถึเลือกได้ว่าจะจัดหาเงินดังกล่าวอย่างไร: การจ่ายเงินโดยตรงจากงบป้ระเทศป้ระเทศ หรือออก
แบบกฎีหมายการเก็บภัาษีของตนเอง เพื่่�อเก็บเงินรายได้ โดยเก็บภัาษีสาขาพื่ลาสติก/บรรจุภััณฑ์์

 • ออสเตรีย: เพื่่�อให้สอดคล้องกับหลักการผ้้ก่อมลพื่ิษเป้็นผ้้จ่าย (“polluter pays” princi-ple) ในอนาคต ผ้้ผลิตและผ้้นำา  
เข้าจะต้องเสียค่าธิรรมเนียมโดยเฉลี�ย 80 เซ้ำ็นต์ต่อ กก. ของบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก ที�จำาหน่ายในตลาด ค่าธิรรมเนียมจะลดลง 
หากบรรจุภััณฑ์์สามารถึแสดงหลักฐานว่า ป้ระกอบด้วยวัสดุรีไซ้ำเคิลหรือออกแบบเพื่่�อการรีไซ้ำเคิล(10) ค่าธิรรมเนียมดังกล่าว 
เช้ื�อมโยงกับ ‘ค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล’ ของสหภัาพื่ยุโรป้ และจะลดลง หากอัตราการรีไซ้ำเคิล 
ของออสเตรียเพื่ิ�มข้�น(10) 

ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดีข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี

 • ในการออกกฎีหมายดังกล่าว ต้องกำาหนด (1) จุดจ่ายเงิน (ที�ไหนและจากใคร) (2) ผลิตภััณฑ์์ที�ครอบคลุมและข้อยกเว้น (3) 
ฐานภัาษี/ค่าธิรรมเนียม เช้่น นำ�าหนัก ป้ริมาณ หรือจำานวน (4) อัตราภัาษี/ค่าธิรรมเนียม กล่าวคือ จำานวน และ (5) ความรับผิด 
ช้อบในการจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง และการเก็บ (8)

 • ภัาษี/ค่าธิรรมเนียมต้องส้งพื่อที�จะเพื่ิ�มความพื่ยายามในการบรรลุสัดส่วนการรีไซ้ำเคิลที�มากยิ�งข้�น ส่วนการเลี�ยง และการ 
ทิ�งขยะต้องหลีกเลี�ยงหรือถึ้กลงโทษ

 • ให้ผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผ้้ผลิต ผ้้บริโภัค โรงงานรีไซ้ำเคิล เป้็นต้น) กำาจัดจุดบอด และเพื่ิ�มป้ระสิทธิิภัาพื่การออกแบบภัาษี/
ค่าธิรรมเนียมดังกล่าว ให้เกิดความโป้ร่งใสและการครอบคลุมเพื่่�อกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน การป้ฏิิบัติตามข้อกำาหนด 
ของภัาษี/ค่าธิรรมเนียมมากข้�น และการสนับสนุนอย่างต่อเนื�อง ในการป้รับป้รุงมาตรการทางเศรษฐกิจให้เป้็นป้ัจจุบัน 

 • เงินรายได้จากค่าธิรรมเนียม อาจนำาไป้ใช้้อย่างมีเป้้าหมายในการลงทุนในโครงสร้างพื่่�นฐานด้านการรีไซ้ำเคิลที�ดียิ�งข้�น หรือ 
การวิจัยและพื่ัฒนาเพื่่�อการรีไซ้ำเคิลที�ดีข้�น(1, 21)

 • จะเป้็นการดี หากภัาษีดังกล่าวไม่เพื่ียงแต่จะพื่ิจารณาว่า เป้็นผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์รีไซ้ำเคิลหรือไม่ แต่จะพื่ิจารณาจำานวน 
รอบของการรีไซ้ำเคิล กล่าวคือ มีมากเท่าไหร่ ก็จะดีกว่าเท่านั�น

 • เป้็นสิ�งสำาคัญที�จะหลีกเลี�ยงข้อขัดแย้งกับมาตรการทางเศรษฐกิจที�มีอย้่ เช้่น ระบบการขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต 
โป้รดด้ข้อม้ลสรุป้ 5 



 • ในขณะที�ภัาษีที�เรียกเก็บจากพื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล ควรกระตุ้นการรีไซ้ำเคิล แต่ภัาษีดังกล่าวควรเสริมด้วยมาตรการที� 
กระตุ้นการใช้้ซ้ำำ�า เช้่น ภัาษี/ค่าธิรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว โป้รดด้ข้อม้ลสรุป้ 2

 • ป้ฏิิบัติตามกลไกความโป้ร่งใสและความน่าเช้ื�อถึือ(8)

การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

 • การกระตุ้นให้มีการลงทุนในการแยกขยะและโครงสร้างพื่่�นฐานสำาหรับการรีไซ้ำเคิล เพื่่�อที�ความพื่ยายามในการมีอัตราการ 
รีไซ้ำเคิลที�มากข้�น จะไม่ถึ้กกีดขวางจากข้อจำากัดด้านเทคนิค และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจจะเผยผลลัพื่ธิ์ออกมา  

 • ข้อม้ลที�เช้ื�อถึือได้เกี�ยวกับสายธิารขยะและการจัดการขยะ (% ที�รีไซ้ำเคิล %ที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล การแยกความแตกต่างของ 
บรรจุภััณฑ์์จากพื่ลาสติกป้ระเภัทอื�น การกำาหนดป้ระเภัทของ

การรีไซ้ำเคิลอย่างช้ัดเจน เป้็นต้น) เป้็นฐานในการใช้้มาตรการดังกล่าว ให้ริเริ�มระบบการทำาบัญช้ีที�เรียบง่ายและมีผลผ้กพื่ันทาง 
กฎีหมาย เพื่่�อให้สอดคล้องกับสถึานภัาพื่ป้ัจจุบัน รวมทั�งการพื่ัฒนาในส่วนของพื่ลาสติกที�รีไซ้ำเคิล 

 • ภัาษี/ค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากพื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล อาจมาพื่ร้อมกับมาตรการทางเศรษฐกิจอื�นๆ เพื่่�อป้้องกันการเกิด 
ขยะบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก โดยเฉพื่าะโควตาการรีไซ้ำเคิล และภัาษี/ค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากพื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว หรือจาก         
ผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว 

 • กำาหนดให้มีการยกเลิกข้อยกเว้นด้านภัาษี/ค่าธิรรมเนียมอย่างค่อยเป้็นค่อยไป้ทุกครั�งที�เป้็นไป้ได้ 

 • กำาหนดให้มีการทบทวนเครื�องมือภัาษี/ค่าธิรรมเนียมอย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อให้มีการป้รับตัว3

ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:

 • วัสดุใหม่ที�ราคาถึ้กจะลดอุป้สงค์ของวัสดุรีไซ้ำเคิล และลดความมีป้ระสิทธิิผลของภัาษี/ค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากพื่ลาสติกที�ไม่
ได้รีไซ้ำเคิล 6

 • ความมีป้ระสิทธิิผลของภัาษี/ค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากพื่ลาสติกที�รีไซ้ำเคิลไม่ได้ ไม่เพื่ียงแต่ข้�นอย้่กับความเต็มใจของผ้้ผลิต 
รายบุคคลเท่านั�น แต่ยังข้�นอย้่กับการเก็บและโครงสร้างพื่่�นฐานการรีไซ้ำเคิลที�มีอย้่ อัตราการรีไซ้ำเคิลจะส้งข้�น ก็ต่อเมื�อมีการคัด 
แยกขยะและเมื�อบรรลุสายธิารขยะสะอาดเท่านั�น ดังนั�น การระดมเงินลงทุนในการคัดแยกขยะ การเก็บและโครงสร้างพื่่�นฐานการ
รีไซ้ำเคิล เป้็นมาตรการเสริมที�มีความสำาคัญ เพื่่�อทำาให้ภัาษี/ค่าธิรรมเนียมที�เก็บจากพื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิลมีป้ระสิทธิิผล 

 • ไม่เพื่ียงแต่ป้ริมาณเท่านั�น แต่คุณภัาพื่ก็มีความสำาคัญ ในการตัดสินผลการดำาเนินงานของระบบการรีไซ้ำเคิล เป้้าหมายก็ 
เพื่่�อเก็บวัสดุให้มากที�สุดเท่าที�จะเป้็นไป้ได้ในล้ป้ โดยไม่ส้ญเสียคุณสมบัติการใช้้งานและคุณภัาพื่ กล่าวคือ หลีกเลี�ยงกระบวนการ
นำาวัสดุเหลือใช้้มาทำาเป้็นโพื่ลิเมอร์และผลิตภััณฑ์์ที�มีคุณภัาพื่ลดลง (downcycling) ส่วนมาตรการ NPC ของสหภัาพื่ยุโรป้ที�   
เก็บจากพื่ลาสติกที�ไม่รีไซ้ำเคิลไม่เข้าข่าย

 • ป้ระเทศสหภัาพื่ยุโรป้ส่วนใหญ่อาจจ่ายเงินการมีส่วนร่วมจากงบป้ระมาณทั�วไป้ มากกว่าจะเช้ื�อมโยงไป้ยังผ้้ก่อมลพื่ิษที�แท้ 
จริง ซ้ำ่�งหมายความว่า มาตรการ NPC จะไม่มีผล และไม่มีอิทธิิพื่ลโดยตรงต่อความพื่ยายามในการเพื่ิ�มอัตราการรีไซ้ำเคิล  

 • เงินรายได้ที�ได้จากมาตรการ NPC ของสหภัาพื่ยุโรป้ ป้ัจจุบัน ไม่ได้นำาไป้ใช้้ในการทำาวิจัยและพื่ัฒนาเพื่่�อการรีไซ้ำเคิลที�ดีข้�น 
1 แต่เป้็นการสนับสนุนด้านการเงินสำาหรับมาตรการฟุ่ื�นฟุู่จากโรคระบาด COVID-19 11 เงินเรียกเก็บดังกล่าวอาจทำาให้มีการ 
เป้ลี�ยนจากพื่ลาสติกเป้็นแก้ว กระดาษและกระดาษแข็ง ซ้ำ่�งอาจไม่พื่ึงป้ระสงค์มากนัก

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม: ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:  

เพื่่�อให้เข้าใจความเกี�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อมมากยิ�งข้�น ในการเพื่ิ�มสัดส่วนการรีไซ้ำเคิลที�ส้งข้�น: การรีไซ้ำเคิลพื่ลาสติก 1 ตัน  แทนที� 
จะใช้้วัตถึุดิบตั�งต้นใหม่ จะลดการป้ล่อยแก๊สได้ 1.1-3.0 ตันคาร์บอนไดออกไซ้ำด์เทียบเท่า
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มาตรการ 4 ภัาษีที�เรียกเก็บจากการเผาขยะในเตาเผาและการ
ฝัังขยะในขยะฝัังกลบ 
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

ภัาษีการเผาขยะในเตาเผาเป้็นภัาษีสิ�งแวดล้อมที�เรียกเก็บจากใครก็ตาม (เช้่น บริษัท เทศบาล) ที�ต้องการทิ�งขยะ ที�โรงงานเตาเผา 
ขยะ13 เพื่่�อการเผาขยะที�มีการควบคุม บ่อยครั�ง การเผาขยะจะมาพื่ร้อมกับการนำาขยะกลับมาใช้้เป้็นพื่ลังงาน สำาหรับนำาไป้ 
ผลิตความร้อนและไฟุ่ฟุ่้า เช้่นเดียวกัน ภัาษีขยะฝัังกลบก็เรียกเก็บจากผ้้ที�ทิ�งขยะในขยะฝัังกลบ

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

ทั�งภัาษีที�เก็บจากการเผาขยะในเตาเผาขยะและการฝัังขยะในขยะฝัังกลบ เป้็นการเผาขยะในเตาเผาและฝัังขยะในขยะฝัังกลบที�เป้็ 
นทางเลือกสุดท้ายที�มีราคาแพื่ง สำาหรับการจัดการขยะตามลำาดับ13 ค่าเรียกเก็บเพื่ิ�มเติมจะกระตุ้นการใช้้ขยะ (ช้ีวภัาพื่) ที�ใช้้ 
ซ้ำำ�าได้ ที�รีไซ้ำเคิลได้ หรือที�ย่อยสลายได้ ภัาษีทั�งสองจะเรียกเก็บจากเจ้าของเตาเผาขยะและขยะฝัังกลบตามลำาดับ แต่ค่าใช้้จ่ายจะถึ้ก
ส่งต่อไป้ยังผ้้บริโภัค ผ้้ที�นำาขยะไป้ทิ�งที�เตาเผาขยะหรือที�ขยะฝัังกลบ13 ในกรณีที�ไม่มีข้อห้าม (เช้่น การห้ามทิ�งขยะที�ไม่ได้ผ่านการ
บำาบัด) ภัาษีเตาเผาขยะและภัาษีขยะฝัังกลบจะเสริมซ้ำ่�งกันและกัน หากมีการใช้้ภัาษีเตาเผาขยะแต่เพื่ียงอย่างเดียว จะมีการนำาขยะ 
ไป้ยังขยะฝัังกลบมากข้�น และตรงกันข้ามกัน

ตัวอย่างตัวอย่าง

ออสเตรีย : ริเริ�มการนำาภัาษีขยะฝัังกลบ การห้ามการนำาขยะไป้ฝัังที�ขยะฝัังกลบ และในป้ี 2016 การนำาภัาษีเตาเผาขยะมาใช้้ 
รายได้จากภัาษีขยะฝัังกลบ (1.2 พื่ันล้านย้โร จนถึ่งป้ี 2014) นำาไป้ใช้้ในการทำาความสะอาดพื่่�นที�ที�ป้นเป้ื�อนแต่เพื่ียงอย่างเดียว 
ก่อนการบังคับใช้้กฎีหมายดังกล่าว เจ้าของขยะฝัังกลบเสียภัาษีตามนำ�าหนักขยะที�ทิ�งเป้็นตันและตามป้ระเภัทของขยะฝัังกลบ (เช้่น 
ขยะจำานวนมาก/ขยะอันตราย จ่าย 29.80 ย้โรต่อตัน) ขยะที�มีป้ริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวมมากกว่า 5% จะถึ้กห้ามใช้้ขยะฝัังกลบ 
ตั�งแต่ป้ี 2004 เป้็นการบังคับอย่างมีป้ระสิทธิิภัาพื่ให้ขยะม้ลฝัอยของเทศบาลต้องผ่านการบำาบัดทางช้ีววิทยาและเช้ิงกลก่อน 
หรือเผาในเตาเผาขยะ  การเผาในเตาเผาขยะเสียภัาษีที� 8 ย้โรต่อตัน ผลกระทบสำาคัญของการห้ามใช้้ขยะฝัังกลบด้เหมือนจะนำาไป้
ส้่การเผาในเตาเผาขยะเพื่ิ�ม (โป้รดด้ร้ป้ 4.1)

ร้ป้ 4.1: อัตราภัาษีขยะฝัังกลบและแนวทางการป้ฏิิบัติในการจัดการของเสียในออสเตรีย (1989-2012) ที�มา: (IEEP 2016)

สหราช้อาณาจักร: ภัาษีขยะฝัังกลบ  (1996) เป้็นภัาษีสิ�งแวดล้อมป้ระเภัทแรกของสหราช้อาณาจักร จำานวนภัาษีข้�นอย้่กับ 
นำ�าหนักและป้ระเภัทของเสีย (ที�ย่อยสลายได้หรือไม่ได้) ขยะที�ย่อยสลายได้ป้ัจจุบันเก็บที� 94 ป้อนด์สเตอร์ลิง และขยะที�ย่อยสลาย 
ไม่ได้ 3 ป้อนด์สเตอร์ลิง ต่อตัน อัตราภัาษีขยะฝัังกลบในสหราช้อาณาจักรเพื่ิ�มข้�นอย่างต่อเนื�องในช้่วงเวลาที�ผ่านมา (8 ป้อนด์ 
สเตอร์ลิง/ตัน/ป้ี) ทำาให้บริษัทต่างๆ มีเวลาเตรียมตัว เป้ลี�ยนและลดขยะบรรจุภััณฑ์์ โดยรวม(16) ราคาที�ส้งข้�นของขยะฝัังกลบทำา 
ให้การลงทุนในเทคโนโลยีการจัดการขยะที�นำาสมัยเป้็นที�น่าด่งด้ดยิ�งข้�น โรงงานอาจลดภัาระภัาษีโดยการสมทบทุนให้กับกองทุน 
ชุ้มช้นท้องถึิ�น ที�ลงทุนในชุ้มช้นและโครงการสิ�งแวดล้อม ในสหราช้อาณาจักร ภัาษีขยะฝัังกลบอาจเรียกเก็บตามนำ�าหนัก 
ค่าความร้อน หรือการย่อยสลายได้ทางช้ีวภัาพื่(16)

 (43) IEEP (2016).



แคว้นคาตาโลเนีย ป้ระเทศสเป้น: ภัาษีขยะฝัังกลบของแคว้นคาตาโลเนีย (การทิ�งขยะ) ครอบคลุมขยะม้ลฝัอยเทศบาล การให้    
รางวัลชุ้มช้นที�มีผลการดำาเนินงานดีในการเก็บแยกขยะอินทรีย์ ภัาษีดังกล่าวนำาไป้ส้่ความพื่ยายามมากยิ�งข้�นของเทศบาลต่างๆ 
ในการแยกขยะช้ีวภัาพื่ (ชุ้มช้น 766 แห่งจาก 947 แห่งเริ�มเก็บแยก สถึานะป้ี 2016)

ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดีข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี

 • ป้รับภัาษีเตาเผาขยะและขยะฝัังกลบให้เข้ากัน เพื่่�อร่วมกระตุ้นการป้้องกันการเกิดขยะ การนำาวัสดุกลับมาใช้้ใหม่และการ 
รีไซ้ำเคิลวัสดุ (ควรใช้้การนำาวัสดุกลับมาใหม่แบบเช้ิงกล สำาหรับการใช้้งานหรือการป้ระยุกต์ใช้้ในสาขาที�เหมือนกัน) (13) 

 • ตัดสินใจว่าจะเรียกเก็บภัาษี ตามนำ�าหนักหรือตามการป้ล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซ้ำด์ ซ้ำ่�งอาจได้รับการช้ดเช้ย

 • กำาหนดการข้�นภัาษีทีละน้อยเมื�อเวลาผ่านไป้ จัดหาแรงจูงใจที�ช้ัดเจน และวิธิีการลดการเผาขยะในเตาเผาและการฝัังขยะใน 
ขยะฝัังกลบให้น้อยที�สุด

 • กำาหนดการข้�นภัาษีทีละน้อยเมื�อเวลาผ่านไป้ จัดหาแรงจูงใจที�ช้ัดเจน และวิธิีการลดการเผาขยะในเตาเผาและการฝัังขยะใน 
ขยะฝัังกลบให้น้อยที�สุด (13) คำาอธิิบายที�เช้ื�อถึือได้เรื�องการข้�นภัาษี จะทำาให้เกิดการลงทุนที�มีการพื่ิจารณามาแล้วเป้็นอย่างดี 
เกี�ยวกับมาตรการลดขยะ (16)

 • ขยะฝัังกลบหรือโรงงานเตาเผาขยะสมัยใหม่ อาจมีเทคโนโลยีที�ป้รับป้รุงแล้ว ภัาษีที�เก็บจากขยะฝัังกลบหรือโรงงานเตาเผา 
ขยะที�แตกต่างกัน จะเป้็นการกำาหนดอัตราภัาษีที�แตกต่างกัน แล้วแต่มาตรฐานสิ�งแวดล้อมและผลการดำาเนินการ (13)

 • ขยะป้ระเภัทใดที�ควรถึ้กห้ามจากขยะฝัังกลบ (เช้่น เพื่ดานของอินทรีย์คาร์บอนรวม กล่าวคือ

 • ขยะช้ีวภัาพื่ พื่ลาสติก) (13, 45) หรืออีกทางเลือกหน่�ง สามารถึนำากลไกรางวัลมาใช้้ เพื่่�อลดสัดส่วนป้ริมาณขยะช้ีวภัาพื่

 • ขอให้โรงงาน (เตาเผาขยะและขยะฝัังกลบ) แสดงรายงานป้ระจำาป้ีเกี�ยวกับป้ริมาณ (และคุณภัาพื่) ของขยะที�แป้รร้ป้และภัาษีที� 
ตามมา (13)

 • ควรนำาเงินได้จากภัาษีเหล่านี�ไป้ทำากิจกรรมเพื่่�อให้เกิดป้ระโยช้น์ส้งสุด (13) เช้่น การริเริ�มหรือการป้รับป้รุงการแยกขยะเพื่่�อ 
การแก้ไข (ด้ตัวอย่างของออสเตรีย) ตรวจสอบ หรือตระหนัก

 • ใช้้กลไกความโป้ร่งใสและความน่าเช้ื�อถึือ ทั�งนี� การหลบเลี�ยงและการทิ�งขยะต้องหลีกเลี�ยงหรือถึ้กลงโทษ

 • ภัาษีที�เก็บจากโรงงานเตาเผาขยะและจากการฝัังในขยะฝัังกลบ ยังเป้็นส่วนเสริมที�สำาคัญต่อมาตรการทางเศรษฐกิจของ 
GPP เพื่ราะค่าใช้้จ่ายในการทิ�งที�ส้งข้�น จะเพื่ิ�มค่าใช้้จ่ายของวัฏิจักรช้ีวิตของทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ที�ใช้้วัสดุเข้มข้นและมีความ 
ยั�งยืนน้อยกว่า เมื�อเทียบกับทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ที�ลดลง ใช้้ซ้ำำ�าได้ และ/หรือที�นำาไป้รีไซ้ำเคิลได้  

(44) UK Government (1996).
(45) Tomas Ekvall et al. (2014).
(46) Sahlin et al. (2007).

การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

 • ภัาษีทั�งสองจะดีที�สุด หากขยะ (ช้ีวภัาพื่) ถึ้กแยกตั�งแต่ระดับครัวเรือน  ทำาให้เอื�อต่อการเก็บ การคัดแยก และการทิ�งวัสดุที� 
ใช้้ซ้ำำ�าได้ ที�สามารถึรีไซ้ำเคิลได้ และที�ย่อยสลายได้ การนำาภัาษีป้ระเภัทเดียวหรือสองป้ระเภัทดังกล่าวมาใช้้  จะต้องมาพื่ร้อมกับ (1) 
การรณรงค์ข้อม้ล (2) มาตรการที�เอื�อต่อการแยกขยะ และ (3)  ความสามารถึในการคัดแยกและการรีไซ้ำเคิล 

 • สนับสนุนการเป้ลี�ยนแป้ลงระบบ จากการเผาในเตาเผาขยะหรือการฝัังในขยะฝัังกลบ การลงทุนขนาดใหญ่ในโรงงานเตาเผา
ขยะและขยะฝัังกลบที�มีป้ระสิทธิิภัาพื่ จะต้องใช้้เวลาในการคุ้มทุน (29) ดังนั�น การลงทุนดังกล่าวจ่งต้องติดตามอย่างใกล้ช้ิด เพื่่�อ
หลีกเลี�ยงการย่ดติดกับการจัดการขยะที�ไม่ยั�งยืน 

 • ภัาษีที�เก็บจากเตาเผาขยะและขยะฝัังกลบไม่จูงใจให้มีการทิ�งบรรจุภััณฑ์์ แต่ภัาษีดังกล่าวอาจเสริมได้ด้วยมาตรการทาง 
เศรษฐกิจ ที�จูงใจให้มีการใช้้ซ้ำำ�าและการรีไซ้ำเคิล เช้่น ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมที�เรียกเก็บจากบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติกใช้้ครั�งเดียว ภัาษี/
ค่าธิรรมเนียมที�เรียกเก็บจากพื่ลาสติกที�ไม่ได้รีไซ้ำเคิล ระบบมัดจำา-คืนเงิน เป้็นต้น
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ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:

 • การเริ�มนำาภัาษีมาใช้้ เช้่น ภัาษีขยะฝัังกลบ จะต้องมาพื่ร้อมกับการห้าม หรืออย่างน้อยการจำากัดการส่งออกที�เข้มงวด   
นอร์เวย์และสวีเดนได้ริเริ�มภัาษีขยะฝัังกลบ และขยะเศษเหลือทิ�งถึ้กส่งไป้เดนมาร์กและอังกฤษ เพื่ราะการขนส่งถึ้กกว่าการเสีย 
ภัาษีขยะฝัังกลบ (29)  ถึ่งแม้ทุกป้ระเทศจะริเริ�มนำาภัาษีขยะฝัังกลบมาใช้้ จำานวนภัาษีก็จะต่างกันอย่างมาก ซ้ำ่�งจะนำาไป้ส้่การส่งขยะ 
ออกไป้ทั�วโลก หากไม่มีกฎีระเบียบควบคุม ทั�งนี� ควรมีค่าใช้้จ่ายขั�นตำ�าต่อตันที�เผาในเตาเผาขยะ/ที�ฝัังในขยะฝัังกลบ (29) ทำาให้ 
การขนส่งไป้ทั�วโลกไม่มีป้ระโยช้น์ 

 • เนื�องจากโรงงานเตาเผาขยะ บ่อยครั�ง ไม่สามารถึควบคุมการแยกและการรีไซ้ำเคิลขยะโดยตรง จ่งอาจลงทุนในการผลิต 
ความร้อนและไฟุ่ฟุ่้าร่วม เพื่่�อลดการป้ล่อยของเสียและลดค่าใช้้จ่าย หากภัาษีถึ้กเกินไป้ อาจไม่มีแรงจูงใจที�จะลดขยะที�เผาในเตา 
เผาโดยรวม

 • ในเยอรมนี  มีการลงทุนขนาดใหญ่ในโรงงานเตาเผาขยะ ทำาให้ค่าเผาขยะในเตาเผามีราคาถึ้ก

 • และเป้็นทางเลือกของระยะการหมดอายุการใช้้งานที�น่าสนใจสำาหรับบรรจุภััณฑ์์และขยะป้ระเภัทอื�นๆ แต่ภัาษีขยะฝัังกลบจะ 
ตีโต้ ราคาที�ถึ้ก ทั�งนี� มาตรการที�กล่าวมาก่อนข้างต้น ในการเก็บวัสดุไว้ในล้ป้ โดยการใช้้ซ้ำำ�าและการรีไซ้ำเคิล น่าจะเป้็นแรงจูงใจ 
เพื่ิ�มข้�น ในการป้้องกันการเผาขยะในเตาเผา

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:

สามารถึดาวน์โหลดข้อม้ลภัาษีขยะฝัังกลบและข้อห้ามของสหภัาพื่ยุโรป้ที�นี� ข้อม้ลการบำาบัดขยะเทศบาล 
ของป้ระเทศสมาช้ิกสหภัาพื่ยุโรป้ บวกสวิตเซ้ำอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสหราช้อาณาจักร

(47) UBA (2014).



มาตรการที� 5: การขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต (Exten-
ded Producer Responsibi-lity หรือ EPR) 
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

การขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิตสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ เป้็นนโยบายที�ทำาให้ผ้้ผลิตและผ้้จัดจำาหน่ายต้องรับผิดช้อบต่อการเก็บ 
การบำาบัด การรีไซ้ำเคิลและการทิ�งบรรจุภััณฑ์์ ในขั�นตอนหลังการบริโภัคของผ้้บริโภัค (16 17; 18)

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

การเรียกเก็บจากผ้้ผลิตและผ้้จัดจำาหน่าย สำาหรับการจัดการบรรจุภััณฑ์์ของตน (หรือในจำานวนที�เท่ากัน) จะเป้็นแรงจูงใจในการ
ลดป้ริมาณวัสดุบรรจุภััณฑ์์ (16,17,18) รวมทั�งการลดป้ระเภัทบรรจุภััณฑ์์ที�ไม่สามารถึใช้้ซ้ำำ�าหรือที�ไม่สามารถึนำาไป้รีไซ้ำเคิลได้ 
การขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิตเป้็นป้ระโยช้น์ทางเศรษฐกิจสำาหรับผ้้ผลิตและผ้้จัดจำาหน่ายที�ก่อมลพื่ิษน้อยกว่า  และอาจ 
ช้่วยสนับสนุนด้านการเงินในการดำาเนินการเพื่่�อแยกขยะ (23) เพื่่�อเพื่ิ�มอัตราการรีไซ้ำเคิล มาตรการการขยายความรับผิดช้อบ 
ของผ้้ผลิต ยังสามารถึใช้้ในการส่งเสริมวัสดุที�ใช้้ซ้ำำ�าได้อีกด้วย

ตัวอย่างตัวอย่าง

เยอรมนี: พื่ระราช้กฤษฎีีกาบรรจุภััณฑ์์ของเยอรมนี (1991) เป้็นกฎีหมายฉบับแรกของโลกที�ครอบคลุมแนวคิดของการขยาย 
ความรับผิดช้อบของผ้้ผลิตสำาหรับขยะบรรจุภััณฑ์์  (22) ซ้ำ่�งครอบคลุมเป้้าหมายในการเก็บ คัดแยก อัตราการรีไซ้ำเคิล (และต่อมา 
คือ การใช้้ซ้ำำ�า) ค่าธิรรมเนียมของการขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต ตอนแรก จ่ายตามสินค้า และต่อมา (ตั�งแต่ป้ี 1993) 
ตามวัสดุและตามนำ�าหนักด้วย พื่ระราช้บัญญัติบรรจุภััณฑ์์ 2019 เพื่ิ�มเป้้าหมายอัตราการรีไซ้ำเคิลและให้อำานาจแก่เทศบาลมาก
ข้�น กฎีหมายเงกล่าวริเริ�มการจดทะเบียนบรรจุภััณฑ์์กลาง รวมทั�งแรงจูงใจในการรีไซ้ำเคิลที�ดีข้�น พื่ระราช้บัญญัติบรรจุภััณฑ์์ของ
เยอรมนีที�ป้รับป้รุงใหม่ ในป้ี 2021 ริเริ�มมาตรการอื�นๆ อีก เช้่น ข้อบังคับใหม่สำาหรับผ้้ผลิตสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ที�ไม่เข้าข่ายการเข้า
ร่วมระบบ (เช้่น การขนส่งหรือบรรจุภััณฑ์์ที�สามารถึใช้้ซ้ำำ�าได้) การขยายข้อบังคับของมัดจำาคืนเงิน ให้ครอบคลุมขวดเครื�องดื�มและ
กระป้๋องเครื�องดื�มทางเดียว (มีข้อยกเว้นเล็กน้อย) ข้อเสนอเช้ิงบังคับโดยผ้้จัดจำาหน่ายสุดท้ายของวัสดุทางเลือกที�ใช้้ซ้ำำ�า และ      
ป้ริมาณวัสดุรีไซ้ำเคิลขั�นตำ�าสำาหรับภัาช้นะเครื�องดื�ม

ญี�ปุ้�น (19): การขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต เริ�มนำามาใช้้ผ่านทางพื่ระราช้บัญญัติการรีไซ้ำเคิลบรรจุภััณฑ์์ (1995 
ป้รับป้รุงครั�งสุดท้าย 2006) และครอบคลุมบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก บรรจุภััณฑ์์ เช้่น กระดาษล้กฟุู่ก กระป้๋อง แก้ว และขวด PET 
วัตถึุป้ระสงค์หลัก ก็เพื่่�อลดป้ริมาณของขยะที�ทิ�งในขยะฝัังกลบ ทั�งนี� นำ�าหนักของบรรจุภััณฑ์์ (เช้่น ขวดนำ�าดื�ม) ลดลงและป้ริมาณ 
ของขยะบรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิลเพื่ิ�มข้�นทุกป้ี ซ้ำ่�งจะช้่วยลดขยะบรรจุภััณฑ์์และบรรเทาการขาดแคลนขยะฝัังกลบในญี�ปุ้�น

ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดีข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี

คำาถึามที�สำาคัญสำาหรับการออกแบบการขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต มีดังนี�:

 • กำาหนดขอบเขตของระบบของท่าน: ควรครอบคลุมวัสดุอะไรและที�ไหน (24)

 • ก่อนอื�น ทำาอย่างไรเพื่่�อสร้างแรงจูงใจในการลดบรรจุภััณฑ์์ ใช้้ซ้ำำ�า และนำาไป้รีไซ้ำเคิล (ที�ช้อบการรีไซ้ำเคิลมากกว่า (ควรเป้็น 
การนำาวัสดุกลับมาใช้้ใหม่เช้ิงกล สำาหรับการใช้้งานหรือสาขาการใช้้ที�เหมือนกัน (12,24)  ใบอนุญาต EPR อาจเรียกเก็บตาม 
การใช้้ ซ้ำำ�าและการรีไซ้ำเคิล ของบรรจุภััณฑ์์ รวมทั�งการใช้้วัสดุรีไซ้ำเคิล (12)

 • คิดถึ่งการแยกขยะ: ทำาอย่างไรจ่งจะให้สายธิารขยะมีป้ระสิทธิิภัาพื่ส้งสุด เพื่่�อให้เอื�อต่อการคัดแยกและบรรลุผลผลิตที� 
สะอาดสำาหรับการรีไซ้ำเคิล (21) สภัาพื่พื่่�นฐาน: แยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะบรรจุภััณฑ์์ (พื่ลาสติก) (25). ซ้ำ่�งจะช้่วยป้รับป้รุง 
คุณภัาพื่ การซ้ำื�อหาได้ และราคาของวัสดุรีไซ้ำเคิล 

 • กำาหนดสายธิารวัสดุป้ัจจุบัน และทางเลือกการรีไซ้ำเคิลทางเทคนิค (19) จะมีการเก็บขยะบรรจุภััณฑ์์เท่าไหร่ ใครจะเป้็น 
ผ้้รับผิดช้อบ จะมีการจัดซ้ำื�อจัดจ้างภัาครัฐที�ให้บริการการจัดการขยะหรือเทศบาลจะด้แล (24)

 • ในการวางแผน: จะเกี�ยวข้องกับผ้้ป้ฏิิบัติ ไม่เพื่ียงแต่ผ้้เช้ี�ยวช้าญด้านกฎีหมาย นักการเมือง และนักวิช้าการ (24)

(48) Ecologic (2021).
(49) Ecologic (2021).
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 • การรีไซ้ำเคิลและการทิ�งมีค่าใช้้จ่ายเท่าใด เช้่น สำาหรับการเก็บ การขนส่ง รวมทั�งการจัดตั�ง การเดินเครื�องและการบำารุง 
รักษาโรงงาน และค่าแรง เป้็นต้น (24,14). ค่าใช้้จ่ายดังกล่าวต้องอย้่ภัายใต้ค่าธิรรมเนียม EPR(24) ค่าใช้้จ่ายในการป้ฏิิบัติและ 
การดำาเนินการยังข้�นอย้่กับว่า ป้ัจจุบัน ขยะเก็บและบำาบัด(24) หากต้องการศ่กษาเรื�องจำานวนภัาษี โป้รดด้ที� ราคาและการ 
คำานวณของ Green Dot Europe (24). ภัาษีอาจแตกต่างกันตามภั้มิภัาค ข้�นอย้่กับสายธิารขยะ ความง่ายในการเก็บขยะ 
การรีไซ้ำเคิล และทางเลือกการทิ�ง ทั�งนี� ค่าธิรรมเนียมที�เรียกเก็บจากการทิ�งขยะต้องส้งกว่าจากการรีไซ้ำเคิล/การใช้้ซ้ำำ�า(20) 
แต่ต้องไม่ส้งมาก มิฉะนั�น จะเป้็นการกระตุ้นการทิ�งขยะในสิ�งแวดล้อม

 • พื่ิจารณา ทางเลือกสำาหรับค่าธิรรมเนียม EPR ในอัตราที�แตกต่าง  เพื่่�อป้้องกันการเกิดขยะ(8,48)   กล่าวคือ การนำาระบบ 
การให้โบนัส-การตัดโบนัสมาใช้้ สำาหรับการป้ฏิิบัติที�ดีหรือไม่ดีโดยเฉพื่าะ ป้ัจจัยค่าใช้้จ่ายสำาหรับการป้้องกันการเกิดขยะ          
(ซ้ำ่�งรวมเป้้าหมายในการป้้องกันการเกิดขยะ) และกันรายได้สำาหรับภัาคเศรษฐกิจสังคม เพื่่�อส่งเสริมนวัตกรรมเกี�ยวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช้่น ในฝัรั�งเศส ได้มีการจัดตั�งกองทุน  Solidarity Re-Use Fund โดยได้รับเงิน 5% จากค่าธิรรมเนียม EPR ระดับช้า
ติที�เรียกเก็บจากสิ�งทอและซ้ำากผลิตภััณฑ์์ไฟุ่ฟุ่้าและอิเล็กทรอนิกส์(48) 

ake into considerations options for the eco-modulation of EPR fees for waste pre-vention(8,49)   i.e. introducing 
a bonus-malus system for particularly good or bad prac-tices, factor-in costs for waste prevention (include 
targets for waste prevention) and earmark revenues for social economy actors to encourage innovations on 
cir-cular economy. E.g. in France, a ‘ Solidarity Re-Use Fund’ was established, which re-ceives 5% of the 
national EPR fees collected for textiles and WEEE(48.) 

 • เพื่่�อป้ฏิิบัติตามการขยายความรับผิดช้อบ ผ้้ผลิตโดยป้กติจะจ่ายค่าธิรรมเนียมให้กับองค์กรที�รับผิดช้อบของผ้้ผลิต 
(Producer Responsibility Organization หรือ PRO) ที�ร่วมกันดำาเนินงาน และให้เงินสนับสนุนการนำาผลิตภััณฑ์์มาคืนทั�งหมด
และการบำาบัดขยะแทนผ้้ผลิต (17) หน่วยงาน PRO ที�รับผิดช้อบโดยตรงต่อการซ้ำื�อ เก็บ คัดแยกและใช้้ซ้ำำ�า เรียกว่า ‘หน่วยป้ฏิิบัติ 
การ PRO’ (operational PRO)17. หน่วยงาน PRO ที�รับผิดช้อบโดยตรงต่อการซ้ำื�อ เก็บ คัดแยกและใช้้ซ้ำำ�า เรียกว่า ‘หน่วย 
ป้ฏิิบัติการ PRO’ (operational PRO)  การแข่งขันระหว่างหน่วยดังกล่าวหลายหน่วยจะเพื่ิ�มป้ระสิทธิิภัาพื่และใช้้ป้ระโยช้น์จาก 
นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม โดยป้กติ การแข่งขันก็จะลดแรงจูงใจที�จะป้กป้้องสิ�งแวดล้อม ส่วน EPR ด้านการเงิน แสดงว่าความ   
รับผิดช้อบในการป้ฏิิบัติการจะเป้็นของหน่วยงานท้องถึิ�น เป้็นต้น ซ้ำ่�งเป้็นผ้้ที�ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร PRO ที�ไม่แสวงหา 
ผลกำาไรแห่งเดียว โครงการเดียวต้องมีกฎีข้อบังคับ (การกำากับด้แลและการป้ระสานงาน) ของเงินสนับสนุน เพื่่�อให้สามารถึครอบ
คลุมค่าใช้้จ่ายได้อย่างเพื่ียงพื่อ (49)

 • ป้ระสบการณ์จากยุโรป้และอเมริกาเหนือ (21,24)  แสดงว่า การจำากัดตลาดให้เป้็นการผ้กขาดของหน่วยงาน PRO 
ที�ไม่แสวงหากำาไร ในช้่วง 5-10 ป้ีแรก เอื�อต่อการนำาระบบ EPR มาใช้้ นำาไป้ส้่ตลาดที�มั�นคง เกิดมาตรฐานและกระบวนการ ทั�งนี� 
การเป้ลี�ยนแป้ลงไป้ส้่ตลาดเป้้ด บริษัทเอกช้นที�แสวงหากำาไร (เหมือนในเยอรมนี) จ่งสามารถึต่อยอดโครงสร้างที�มีอย้่ เพื่ิ�มการ 
แข่งขัน นำาไป้ส้่การลดราคาและการป้รับป้รุงการให้บริการอย่างมีนัยสำาคัญ (21,24) อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในเยอรมนียังนิยม
ค่าใช้้จ่ายที�ถึ้กกว่ามากกว่าการจัดการขยะที�ดีกว่าสำาหรับสิ�งแวดล้อม เป้็นการช้ะลอการป้รับป้รุงโครงสร้างพื่่�นฐานที�มีความ 
สำาคัญมากกว่าในสาขาการรีไซ้ำเคิล (21.) 

 • หากเป้็นไป้ได้ ให้จัดแรงจูงใจในการแข่งขันในหม้่หน่วยงาน PRO เพื่่�อให้มีผลการดำาเนินที�ป้กป้้องสิ�งแวดล้อม ไม่เพื่ียงแต่ 
ราคาถึ้ก (เท่านั�น) เนื�องจากราคาถึ้กอย่างเดียวทำาลายผลงาน เช้่น ผลงานของโรงงานรีไซ้ำเคิล (12)

 • จะเป้็นการดี หากทั�วภั้มิภัาคเศรษฐกิจมีระบบที�สอดคล้องกัน เพื่่�อจดทะเบียนผ้้ผลิต/ผ้้นำาเข้า เพื่่�อป้ฏิิบัติตามขั�นตอนเดียว 
กันอย่างอิสระ ในเขตป้กครองของตน (18,24) ตลาดที�ใหญ่กว่าที�มีข้อกำาหนดเหมือนกันจะเอื�อต่อการป้ฏิิบัติตามของผ้้ผลิต (16) 
ท้ายที�สุด การออกแบบที�รอบคอบของกฎีหมายที�เกี�ยวข้องมีความสำาคัญ โดยจำาเป้็นต้องครอบคลุมคำาจำากัดความที�ช้ัดเจน 
แนวทาง กำาหนดเวลา ข้อห้าม และกลไกการควบคุม เพื่่�อให้มีการดำาเนินการที�มีป้ระสิทธิิผล (24) กรอบกฎีหมายดังกล่าวควร 
ป้รับให้เป้็นป้ัจจุบันอย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อให้สอดคล้องกับความเป้็นไป้ได้ทางเทคนิคที�พื่ัฒนาตลอดเวลา ต้องมีการจัดทำาแนวทาง 
ที�ช้ัดเจน สำาหรับโรงงานรีไซ้ำเคิล และขั�นตอนการรีไซ้ำเคิล รวมทั�งคำานวนและตรวจสอบโควตาการรีไซ้ำเคิลและป้ริมาณวัสดุที� 
รีไซ้ำเคิลในผลิตภััณฑ์์

(50) Deloitte (2017).

การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

 • นอกเหนือจากการเป้ลี�ยนแป้ลงทางเทคนิคที�จำาเป้็นแล้ว ควรคิดถึ่งการเป้ลี�ยนแป้ลงทางสังคม (14) : ผ้้ผลิตและผ้้บริโภัค 
ต้องการข้อม้ลอะไร อะไรคือพื่ฤติกรรมการแยกขยะที�จำาเป้็นต้องเป้ลี�ยน จะให้ผ้้เก็บขยะอย่างไม่เป้็นทางการเข้ามามีส่วนร่วมได ้
อย่าง ไร จะมีผลกระทบต่อการวางผังเมืองอย่างไร 

 • จำาเป้็นต้องมีข้อบังคับด้านกฎีหมายเกี�ยวกับการขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต โดยอธิิบายอย่างช้ัดเจนว่า เป้็นเรื�องอะไร 
และเกี�ยวกับใคร ซ้ำ่�งรวมความจำาเป้็นในการจัดเตรียมเอกสารอ้างอิงและบทลงโทษสำาหรับผ้้ไม่ป้ฏิิบัติตาม 



 • โควตาขั�นตำ�าที�เกี�ยวข้องกับการรีไซ้ำเคิล (และวัสดุที�ใช้้ซ้ำำ�าได้อีก) จะต้องมีการทบทวนอย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานทางเทคโนโลยีล่าสุด

 • การเก็บข้อม้ลที�ได้มาตรฐานเกี�ยวกับสายธิารของขยะ เป้็นสิ�งจำาเป้็นเพื่่�อให้มีการย่ดโควตา (29,21, 24) จะต้องมีหน่วยงาน 
กลางที�เป้็นอิสระในการจดทะเบียนเพื่่�อเก็บข้อม้ลและเพื่่�อให้มีการป้ฏิิบัติตาม (29)  

 • บริษัทส่วนใหญ่ยินดีที�จะเข้าร่วมในระบบ EPR หากทราบอย่างช้ัดเจนว่าต้องทำาอะไร และมีค่าใช้้จ่ายเท่าใด ความกังวลมาก 
ที�สุด คือ ความป้ลอดภััยในการวางแผน (29,24)

 • การมีผ้้เล่นเป้็นตลาดใหญ่เพื่ียงไม่กี�ราย ที�เข้าร่วมระบบ EPR ตั�งแต่แรก ช้่วยสร้างแรงกระตุ้นและการป้ฏิิบัติตามในสาขา 
ต่างๆ ทั�งหมด (24)

 • มาตรการสร้างความตระหนัก การสื�อสารกับตลาด โดยเฉพื่าะกับแพื่ลทฟุ่อร์มผ้้ขายหลายราย (18) และการควบคุมตลาด
เพื่่�อให้มีการป้ฏิิบัติตาม (21) รวมทั�งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที�บังคับใช้้กฎีหมาย (18) วิธิีหน่�ง คือ ทำาให้ค่าธิรรมเนียม 
เห็นได้ช้ัด เช้่น บนใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี� เพื่่�อที�ผ้้บริโภัคจะได้ทราบถึ่งโบนัสหรือการลงโทษ (49) อีกวิธิีหน่�ง คือ ริเริ�มนำาฉลากที�มี 
ข้อม้ลการรีไซ้ำเคิลมาใช้้(49) 

 • การตั�งราคาและการออกแบบระบบ EPR จะต้องป้รับป้รุงอย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อครอบคลุมค่าใช้้จ่ายและเพื่่�อให้สอดคล้องกับ
ความเป้็นจริงของสายธิาร (24) 

 • เพื่่�อที�จะให้ระบบ EPR กระตุ้นการลดบรรจุภััณฑ์์ขยะอย่างมีป้ระสิทธิิผล ผ่านทางอัตราการรีไซ้ำเคิลที�ส้งข้�น จะต้องสามารถึ
ตรวจสอบย้อนกลับและตรวจสอบได้ ดังนั�น ก่อนอื�นจ่งต้องมีการกำาหนดอย่างช้ัดเจนว่า อะไรคือการยอมรับว่าเป้็นการรีไซ้ำเคิล 
(การรีไซ้ำเคิลเช้ิงกลคุณภัาพื่ส้ง เช้่น พื่ลาสติกเป้็นพื่ลาสติกที�มีคุณภัาพื่เหมือนกัน) โรงงานรีไซ้ำเคิลที�เหมาะสมจะต้องได้รับการรับ
รองและยอมรับ การไหลของวัสดุจากการเก็บ การคัดแยก จนถึ่งการรีไซ้ำเคิล จะต้องมีการบันท่กและและควบคุมอย่างช้ัดเจนในใบ
รับรองการไหลเช้ิงป้ริมาตร ในเยอรมนี การตรวจสอบการไหลของทรัพื่ยากรเหล่านี�มีความแม่นยำาส้ง แต่ต้องใช้้ผ้้เช้ี�ยวช้าญ ที� 
ต้องได้รับการฝัึกอย่างดีและได้รับการรับรอง 

ป้ัจจัยที�กีดขวางและวิธิีแก้ไขป้ัจจัยที�กีดขวางและวิธิีแก้ไข

 • ค่าธิรรมเนียม EPR ในเยอรมนี ที�ใช้้นำ�าหนักเป้็นฐาน บางครั�งนำาไป้ส้่ผลข้างเคียงที�ไม่พื่ึงป้ระสงค์ เช้่น บรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก 
ขนาดบางมาก ซ้ำ่�งยากที�จะนำาไป้รีไซ้ำเคิล และเผาขยะในเตาเผาเพื่่�อนำาความร้อนทิ�งกลับมาใช้้ (29, 14,23, 34) หากไม่ได้รับการ 
ออกแบบอย่างรอบคอบ EPR อาจนำาไป้ส้่การอย้่กับที� ซ้ำ่�งจะนำาไป้ส้่การนำาความร้อนทิ�งกลับมาใช้้ มากกว่าการลด การใช้้ซ้ำำ�า และ
ความสามารถึในการรีไซ้ำเคิลของบรรจุภััณฑ์์อย่างมีนัยสำาคัญ ดังนั�น เพื่่�อหลีกเลี�ยงการอย้่กับที�ดังกล่าว EPR ควรเสริมด้วย 
โควตาการรีไซ้ำเคิล และการลงโทษอย่างมีป้ระสิทธิิผลสำาหรับผ้้ที�ไม่ป้ฏิิบัติตาม อาจมีการนำานโยบาย เพื่ิ�มเติมมาใช้้ เพื่่�อป้้องกัน 
การเผาขยะในเตาเผา กระตุ้นให้เกิดการใช้้ซ้ำำ�า รางวัล และยืนยันความสามารถึในการรีไซ้ำเคิล

 • ในสหภัาพื่ยุโรป้ ป้ระเทศสมาช้ิกมีแนวทางต่างๆ ในการใช้้ EPR พื่ร้อมมาตรฐานต่างๆ ในการป้้องกันการเกิดขยะและการ 
รีไซ้ำเคิลขยะ ป้ัจจุบัน (2021) มีระบบ EPR อย้่ 21 ระบบในสหภัาพื่ยุโรป้ ค่าธิรรมเนียมที�แตกต่างกัน ทำาให้ยากที�จะอธิิบายต่อผ้ ้
ผลิตต่างช้าติ ดังนั�น ระบบและมาตรฐานที�เหมือนกันจะทำาให้การยอมรับง่ายข้�น

 • ค่า EPR ต้องทบทวนอย่างสมำ�าเสมอเพื่่�อไม่ให้ขาดดุล

 • ระบบ EPR ที�แยกออกจากกัน อาจทำาให้เกิดความไม่มีป้ระสิทธิิภัาพื่ หากป้ระเภัทขยะบรรจุภััณฑ์์ที�แตกต่างกัน ถึ้กเก็บและ 
รีไซ้ำเคิลแยก (โดยสถึาบันที�แตกต่างกัน) (19) If various PROs offer their service, competition for lowest prices may 
result in lower quali-ty recycling (21)

 • หากหน่วยงาน PRO ต่างๆ เสนอบริการ การแข่งขันสำาหรับราคาตำ�าสุด อาจนำาไป้ส้่การรีไซ้ำเคิลคุณภัาพื่ตำ�า (21)

 • ระบบ EPR ไม่ควรมีผลกระทบต่อบริการการจัดการขยะเทศบาลที�มีอย้่แล้ว (16)  แต่ควรร่วมมือกันเพื่่�อกระตุ้นให้ป้ระช้าช้น 
มีหลักป้ฏิิบัติที�เป้็นเลิศในการจัดการขยะบรรจุภััณฑ์์ 

 • ผ้้ที�ได้รับป้ระโยช้น์โดยไม่ลงแรง เช้่น ผ้้ผลิตที�ไม่มีความรับผิดช้อบ อาจทำาให้ระบบ EPR ล้มเหลว(18) จ่งจำาเป้็นต้องมีการ 
ควบคุมให้มีการป้ฏิิบัติตามเช้ิงรุก 

 • การนำาเข้าและ/หรือการส่งออกวัสดุรีไซ้ำเคิลที�มีค่า (เช้่น ขวด PET จากญี�ปุ้�น) อาจเสี�ยงต่อการกระทบความยั�งยืนทางการ 
เงินของระบบการรีไซ้ำเคิลในป้ระเทศ (19) “สินค้าที�ขายก่อนการบังคับใช้้ระบบ EPR บ่อยครั�งไม่อย้่ภัายใต้ขอบเขตความรับผิด 
ช้อบของ (18)

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:

สำาหรับการถึอดบทเรียนเกี�ยวกับ EPR ในสโลวาเกีย โป้รดอ่านรายงานเรื�อง Packaging and Packaging Waste (7.)
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มาตรการที� 6  ระบบมัดจำา-คืนเงิน (Deposit-Return-     
System หรือ DRS)
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

เงินมัดจำาจะเรียกเก็บเมื�อมีการซ้ำื�อผลิตภััณฑ์์ที�มีบรรจุภััณฑ์์ เงินมัดจำาจะคืนให้เมื�อนำาบรรจุภััณฑ์์ที�ว่างเป้ล่ากลับมาคืน ไม่ว่าจะที�
จุดที�จำาหน่ายผลิตภััณฑ์์ (28) หรือจุดที�เก็บขยะ DRS อาจครอบคลุมทั�งภัาช้นะที�ใช้้ซ้ำำ�า/ที�เติมได้ หรือที�ใช้้ครั�งเดียว (16)

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

ผ้้บริโภัคนำาขยะบรรจุภััณฑ์์มาคืน เพื่่�อหลีกเลี�ยงการทิ�งขยะและทำาให้เกิดสายธิารที�ค่อนข้างสะอาด (โพื่ลิเมอร์ป้ระเภัทเดียวหรือไม่
กี�ป้ระเภัท) ของวัสดุที�ใช้้ซ้ำำ�าได้/เติมได้ หรือที�รีไซ้ำเคิลได้ เพื่่�อลดป้ริมาณวัสดุบรรจุภััณฑ์์จากวัสดุใหม่ (หากรีไซ้ำเคิล) หรือการลด 
การใช้้วัสดุทั�งหมดและการใช้้พื่ลังงานสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ (หากใช้้ซ้ำำ�าบ่อย) (28; 16)

ตัวอย่างตัวอย่าง

เยอรมนี:  เยอรมนีมีระบบมัดจำา ทั�งสำาหรับภัาช้นะใช้้ซ้ำำ�าได้/เติมได้ และใช้้ครั�งเดียว (เพื่ิ�มเติมเร็วๆ นี� ในการแก้ไขกฎีหมาย 
บรรจุภััณฑ์์ในป้ี 2021) เนื�องจากเป้้าหมายส่วนแบ่ง 70% ของเครื�องดื�มที�เติมในภัาช้นะเครื�องดื�มที�ใช้้ซ้ำำ�าป้ระสบความล้มเหลว   
จ่งมีการตัดสินใจที�จะรวมภัาช้นะใช้้ครั�งเดียวในระบบ DRS ด้วย ระบบดังกล่าวใช้้กับกระป้๋องเครื�องดื�ม แก้วใช้้แล้วทิ�งและขวด 
เครื�องดื�มทำาจากพื่ลาสติก หากภัาขนะดังกล่าวบรรจุเครื�องดื�มระหว่าง 0.1 ลิตร และ 3 ลิตร และเพื่่�อให้แน่ใจว่า ภัาช้นะใช้้ครั�ง    
เดียวมีน้อยกว่าภัาช้นะที�ใช้้ซ้ำำ�าได้/ที�เติมได้ เงินมัดจำาจะตั�งไว้ในราคาที�ส้งกว่าสำาหรับภัาช้นะใช้้ครั�งเดียว (25 เซ้ำ็นต์) เงินมัดจำา 
สำาหรับสินค้าที�นำากลับมาคืนได้ อย้่ที� 8 เซ้ำ็นต์เท่านั�น (ขวดเบียร์) หรือ 15 เซ้ำ็นต์ (ขวดที�ใช้้ซ้ำำ�าได้อื�นๆ) 

บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียวที�อย้่ภัายใต้ระบบเงินมัดจำา สามารถึนำาไป้คืนได้ที�จุดขายใดๆ ก็ได้ ที�ขายภัาช้นะใช้้ครั�งเดียวที�ทำาจากวัสดุ 
เดียวกัน ป้ัจจัยช้ี�ขาด คือ วัสดุ อย่างเดียว และไม่ใช้่ร้ป้ทรง 

แบรนด์ หรือป้ริมาณของบรรจุภััณฑ์์ ยกตัวอย่าง เช้่น ผ้้ใดที�ขายนำ�าอัดลมโคลาในขวดและกระป้๋องพื่ลาสติก จะต้องรับคืนขวดนำ�า
แร่ทำาจากพื่ลาสติกหรือกระป้๋องเบียร์ด้วย ผ้้ใดที�ขายเพื่ียงเครื�องดื�มในขวดพื่ลาสติกใช้้แล้วทิ�ง จะต้องรับคืนเพื่ียงขวดพื่ลาสติก 
ใช้้แล้วทิ�งเท่านั�น ผ้้ใดที�ขายเพื่ียงกระป้๋อง จะต้องรับคืนกระป้๋องเท่านั�น

ผ้้ค้าป้ลีกจะต้องรับคืนบรรจุภััณฑ์์เป้ล่าและจ่ายเงินมัดจำา 25 เซ้ำ็นต์ ถึ่งแม้เครื�องดื�มจะซ้ำื�อจากร้านอื�น การคืนเงินมัดจำาไม่ผ้กกับ 
การซ้ำื�อครั�งใหม่

สำาหรับร้านที�มีขอบเขตการขายน้อยกว่า 200 ตารางเมตร ( เช้่น ร้านเล็กๆ หรือร้านในป้ั�มนำ�ามันเล็กๆ) มีการนำากฎีระเบียบ 
เฉพื่าะมาใช้้ คือ เพื่ียงแต่รับคืนแบรนด์และวัสดุเหล่านั�นที�หมดแล้ว ที�มีขายอย้่ในร้าน เช้่น หากขายเพื่ียงกระป้๋องโคลาแบรนด์ XY 
ก็ให้รับคืนกระป้๋องโคลาแบรนด์ XY เท่านั�น (ไม่สำาคัญว่า กระป้๋อง XY ซ้ำื�อที�ไหน)

ในรัฐ Maine ของสหรัฐฯ มีการกำาหนดเงินมัดจำา 5-10 เหรียญฯ สำาหรับภัาช้นะบรรจุยาฆ่่าแมลง 
ซ้ำ่�งแต่เดิมบ่อยครั�งทิ�งอย่างผิดกฎีหมาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ�งแวดล้อม (28) 

ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดีข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี

 • ระบบ DRS จะมีป้ระสิทธิิผลส้งสุด หากเจาะเป้้าหมายผลิตภััณฑ์์ที�มีอัตราการนำากลับคืนตำ�า ที�ก่อให้เกิดป้ัญหาการทิ�งขยะ  
หรือที�สามารถึใช้้ซ้ำำ�าได้และสามารถึนำาไป้รีไซ้ำเคิลได้ดีเป้็นพื่ิเศษ  เมื�อเก็บแยก (28)

 • ตัวอย่างของเงินมัดจำาทั�วโลก ได้แก่ เงินมัดจำาสำาหรับภัาช้นะใส่อาหารและเครื�องดื�ม บรรจุภััณฑ์์เครื�องสำาอางและผลิตภััณฑ์์ 
ทำาความสะอาด ที�เป้็นบรรจุภััณฑ์์ป้ฐมภั้มิ ส่วนบรรจุภััณฑ์์ทุติยภั้มิและตติยภั้มิ (ลังและภัาช้นะขนาดใหญ่สำาหรับขนส่ง) อาจค่อน 
ข้างง่ายที�จะเก็บและใช้้ซ้ำำ�า และบ่อยครั�งมีการเรียกเก็บเงินมัดจำาด้วยเช้่นกัน

 • จำานวนเงินมัดจำาต้องกำาหนดอัตราการนำากลับคืนที�ดีที�สุดโดยผ้้บริโภัค คือ ต้องมีจำานวนส้งพื่อที�ผ้้บริโภัคจะใส่ใจเรื�องเงิน 
มัดจำา และหากผ้้บริโภัคต้องลงทุนกับเวลาในการนำาบรรจุภััณฑ์์ไป้คืนเพื่่�อรับเงินมัดจำาคืน เงินมัดจำาต้องส้งพื่อที�จะเป้็นแรง 
กระตุ้นให้นำาผลิตภััณฑ์์ไป้คืน (16)

 • เงินมัดจำาอาจแตกต่างกัน เพื่่�อที�บรรจุภััณฑ์์ที�เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมมากกว่า จะมีเงินมัดจำาตำ�ากว่า เพื่่�อกระตุ้นให้ผ้้ผลิต 
หันไป้ผลิตบรรจุภััณฑ์์ที�ดีกว่า



 • ผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ที�จ่ายเงินมัดจำาไป้แล้ว ต้องป้้องกันไม่ให้มีการทุจริต และต้องแตกต่างอย่างช้ัดเจนจากผลิตภััณฑ์์ที�ยัง
ไม่ได้จ่ายเงินมัดจำา เช้่น ในกรณีของสินค้านำาเข้า ในเยอรมนี รหัสและสัญลักษณ์จะพื่ิมพื่์ลงไป้บนภัาช้นะเครื�องดื�ม ในขณะที�ภัาช้นะ
เครื�องดื�มจากต่างป้ระเทศไม่มีรหัสดังกล่าว ฉลากที�ช้ัดเจนทำาให้เครื�อง DSR อัตโนมัติในเยอรมนี สามารถึสแกนและทำาให้เห็น 
ความแตกต่างระหว่างภัาช้นะในป้ระเทศและนำาเข้า ภัาช้นะที�ไม่มีรหัสจะถึ้กป้ฏิิเสธิ  แต่จะยังมีการเก็บภัาช้นะที�ไม่มีรหัสต่อไป้ จาก 
การเป้็นส่วนหน่�งของระบบ EPR ของเยอรมนี และควรจะจบลงในระดับครัวเรือน ในถึุงสีเหลือง (Gelber Sack) สำาหรับวัสดุ 
บรรจุภััณฑ์์

 • ผลข้างเคียงทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ ในขณะที�ผ้้บริโภัคที�มีฐานะอาจบริจาคผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ที�มีเงินมัดจำา (เช้่น 
กระป้๋องหรือขวดเครื�องดื�ม) ผ้้บริโภัครายได้น้อย (คนช้รา หรือคนที�ไม่มีที�อย้่เป้็นหลักแหล่ง) อาจเก็บและนำาผลิตภััณฑ์์ดังกล่าว 
กลับมาคืน เพื่่�อหารายได้ (16, 27) ซ้ำ่�งกรณีดังกล่าวพื่บในเยอรมนีและเดนมาร์ก(16)

 • สำาหรับการรีไซ้ำเคิลภัาช้นะใช้้ครั�งเดียว การรีไซ้ำเคิลคุณภัาพื่ส้ง (ระบบป้้ด เช้่น ขวด PET ที�รีไซ้ำเคิลให้เป้็นขวด PET) พื่ร้อม 
การควบคุมที�มีป้ระสิทธิิผลและหลักฐาน ควรกำาหนดเป้็นข้อบังคับ (16)

การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

 • แรงจูงใจในการคืนผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์ที�ใช้้ซ้ำำ�าได้จะลดลง หากไม่มีความเร่งด่วน และเงินค่ามัดจำาตำ�า ทั�งนี� ข้อจำากัดด้าน 
เวลา ที�ติดตามผ่านทางแอป้ พื่ิส้จน์แล้วว่ามีป้ระโยช้น์ (29)

 • ระบบการรวมผลิตภััณฑ์์ที�ใช้้เงินมัดจำา จะดี หากมีมวลขั�นตำ�าและเครือข่ายที�เหนียวแน่นเพื่ียงพื่อที�จุดเก็บ  ดังนั�น จ่งเป้็นการ
ง่ายที�ผ้้บริโภัคจะไป้ยังจุดคืนสินค้า (29)

 • การป้ฏิิบัติตาม DRS ไม่เพื่ียงแต่สำาหรับภัาช้นะเครื�องดื�มที�ใช้้ซ้ำำ�าเท่านั�น แต่สำาหรับการใช้้ครั�งเดียวด้วย เงินมัดจำาสำาหรับ 
ภัาช้นะเครื�องดื�มใช้้ครั�งเดียวควรส้งกว่าภัาช้นะที�ใช้้ซ้ำำ�ามาก ดำาเนินมาตรการ DRS ที�ครอบคลุมวัสดุทั�งหมด

 • ดำาเนินมาตรการ DRS ที�ครอบคลุมวัสดุทั�งหมด

 • วัสดุบรรจุภััณฑ์์ที�ไม่อย้่ภัายใต้ DRS ควรอย้่ภัายใต้มาตรการ EPR ที�เป้็นเรื�องทั�วไป้มากกว่า (25)

 • พื่ิจารณาการขยายการใช้้ DRS มากไป้กว่าภัาช้นะเครื�องดื�ม เช้่น ภัาช้นะใส่อาหาร

 • การตั�งเป้้าหมายที�เป้็นข้อบังคับระดับช้าติสำาหรับโควตาที�เติมได้ของบรรจุภััณฑ์์เครื�องดื�ม และการติดตามอย่างต่อเนื�องจะ 
ช้่วยสนับสนุนให้มีการป้ฏิิบัติในวงกว้าง

 • จะต้องมีข้อบังคับด้านกฎีหมายสำาหรับระบบ DRS พื่ร้อมกฎีระเบียบที�ช้ัดเจนสำาหรับผ้้ที� (จำาเป้็นต้อง) ป้ฏิิบัติตาม DRS 
ข้อบังคับด้านกฎีหมายดังกล่าว จะต้องอธิิบายอย่างช้ัดเจนว่า DRS ครอบคลุมอะไรและใคร รวมทั�งความจำาเป้็นในการจัดเตรียม
เอกสารอ้างอิงและบทลงโทษหากไม่ป้ฏิิบัติตาม

 • นอกจากความเป้ลี�ยนแป้ลงด้านเทคนิคที�จำาเป้็นแล้ว ต้องคำาน่งถึ่งการเป้ลี�ยนแป้ลงทางสังคมด้วย: ผ้้ผลิตและผ้้บริโภัคต้อง
การข้อม้ลอะไร ต้องเป้ลี�ยนแป้ลงพื่ฤติกรรมอะไรบ้าง DRS จะมีผลกระทบต่อผ้้เก็บขยะอย่างไม่เป้็นทางการอย่างไรบ้าง ต้องป้้ด 
ช้่องโหว่อย่างไรเพื่่�อป้้องกันการทุจริต การตอบคำาถึามดังกล่าวและการสื�อสารเสียแต่เนิ�นๆ กับผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จะทำาให้การริเริ�มนำา DRS มาใช้้เป้็นไป้อย่างง่ายข้�น

 Consider expanding the use of DRS beyond beverage containers, such as food containers.

ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:

 •  DRS เก็บค่าใช้้จ่ายด้านเวลาและโลจิสติกส์สำาหรับผ้้บริโภัค หากเงินมัดจำาตำ�าไป้ หากเวลาสำาหรับผ้้บริโภัคมีค่าเกินไป้ และ 
หากโลจิสติกส์ยุ่งยากมากเกินไป้สำาหรับผ้้บริโภัค ผลิตภััณฑ์์ดังกล่าวก็อาจไม่ได้นำากลับมาคืน (16)

 • ระบบ DRS ระดับช้าติ จะต้องได้รับการป้กป้้องจากทุจริต เพื่่�อให้เห็นความแตกต่างอย่างช้ัดเจนระหว่างภัาช้นะที�จ่ายค่า 
มัดจำาแล้ว และภัาช้นะที�ไม่ใช้้ระบบมัดจำา เช้่น วัสดุหรือภัาช้นะนำาเข้า

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:

Deloitte (2019): Deposit-Refund Systems (DRS) - Facts & Myths; https://www2.deloitte.com/content/dam/
Deloitte/pl/Documents/Brochures/pl_DRS_Brochure_Deloitte.pdf

Short Report | Economic Measures for packaging waste reduction 25รายงานสรุป้ย่อ| มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่่�อป้้องกันการเกิดขยะจากบรรจุภััณฑ์์



TOMRA (n.y.): Rewarding Recycling - Learnings from the World’s Highest Perfor-ming Deposit Return Systems, 
White Paper, https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/deposit-return-schemes/white-paper;  

Zero Waste Europe (2021): It’s time to acknowledge the role of Deposit Refund Systems (DRS) in achieving a 
Circular Economy for beverage packaging in the EU; 

https://zerowasteeurope.eu/press-release/its-time-to-acknowledge-the-role-of-deposit-refund-systems-drs-
in-achieving-a-circular-economy-for-beverage-packaging-in-the-eu/;



มาตรการ 7: การจ่ายค่าขยะตามป้ริมาณที�ทิ�ง (Pay-as-you-
throw หรือ PAYT)
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

บุคคล ครัวเรือน หรือชุ้มช้นต้องจ่ายเงินสำาหรับการเก็บขยะตามจำานวนขยะที�ทิ�ง PAYT เป้็นบริการการจัดการขยะเหมือน 
สาธิารณ้ป้โภัคอื�นๆ (เช้่น ไฟุ่ฟุ่้าหรือแก๊ส) ระบบ PAYT ยังเรียกว่า ระบบการตั�งราคาต่อหน่วย หรือการตั�งราคาตามอัตรา 
ผันแป้ร (26)

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

สร้างแรงจูงใจโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจ เพื่่�อให้เกิดขยะน้อยลง (26)  PAYT เป้็นโอกาสในการนำาเสนอการแบ่งป้ันค่าใช้้จ่ายที� 
ยุติธิรรม สำาหรับการทำางานของระบบการจัดการขยะม้ลฝัอยของเทศบาล (26)

ตัวอย่างตัวอย่าง

 • สหรัฐอเมริกา (26) และเยอรมนี : ชุ้มช้นส่วนใหญ่ที�ใช้้ระบบ PAYT เรียกเก็บค่าธิรรมเนียมจำานวนหน่�งจากผ้้อย้่อาศัย    
สำาหรับถึุงหรือภัาช้นะที�ก่อให้เกิดขยะ บางชุ้มช้นคิดตามนำ�าหนัก บุคคลใดที�ทิ�งขยะน้อย ก็จะจ่ายน้อย 

 • อิตาลี : ชุ้มช้นหลายแห่งได้เริ�มนำาระบบ PAYT มาใช้้ ตัวอย่างเช้่น ชุ้มช้น Seveso ที�ริเริ�มใช้้ถึุงโป้ร่งใสใส่ขยะ ติดด้วยฉลาก  
RFID ซ้ำ่�งตรวจจับได้ด้วยเสาอากาศของรถึขนขยะ และอาจทำาให้เกิดป้ระสิทธิิภัาพื่ส้งสุดของเส้นทางการเก็บขยะ ระบบ PAYT 
ได้นำามาใช้้ร่วมกับระบบ KAYT หรือ Know-as-you-throw (ทราบก่อนทิ�งขยะ) เพื่่�อสร้างความตระหนักเกี�ยวกับการเกิดขยะ 
ลดโอกาสการเกิดขยะ และผลการดำาเนินการรายบุคคลเทียบกับบุคคลทั�วไป้ การใช้้ระบบ RFID อัตโนมัติ ในการส่งมอบถึุง 
การวัด และค่าใช้้จ่ายในการออกบิล จะอย้่ที�ป้ระมาณ 5 ย้โร/ต่อหัว/ป้ี ทั�งนี� Seveso บรรลุ 85% ของอัตราการเก็บขยะแยก (50)

ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดีข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี

 • การป้ฏิิบัติที�ป้ระสบความสำาเร็จต้องมีการวางแผนแต่เนิ�นๆ และการสื�อสารกับผ้้เล่น (ผ้้เก็บขยะ โรงงานรีไซ้ำเคิลหน่วยงาน 
ราขการท้องถึิ�น กลุ่มป้ระช้าสังคม ผ้้ค้าป้ลีกภัาช้นะ และผ้้บริโภัค เป้็นต้น) (14, 26)

 • ป้ัจจัยพื่่�นฐานของการออกแบบที�ดี คือ คำาจำากัดความที�ช้ัดเจนว่า ใครมีหน้าที�อะไร (26)

 • โครงสร้างค่าธิรรมเนียมจะเลือก โดยการหารือกับผ้้จัดการขยะ และเจ้าหน้าที�การเงิน/บัญช้ีของเทศบาล (26) ตามป้กติ 
มักจะใช้้ได้ผล หากมีค่าธิรรมเนียมขั�นตำ�าที�ตำ�าอัตราเดียว รวมกับจำานวนตัวแป้ร ซ้ำ่�งข้�นอย้่กับจำานวนขยะที�แท้จริง และอาจข้�น 
อย้่กับเศษ/คุณภัาพื่ขยะ ในเช้ิงอุดมคติ ค่าธิรรมเนียมคงที�จะช้่วยเป้็นเงินสนับสนุนจำานวนขยะที�คาดการณ์ไว้ 

 • อาจพื่ิจารณาอัตราพื่ิเศษ โดยเฉพื่าะสำาหรับส่วนของป้ระช้ากรที�ยากจน (26)

 • ให้คิดถึ่งระบบ PAYT ที�แตกต่างกันระหว่างพื่่�นที�เมืองและช้นบท14 ซ้ำี�งน่าจะมีหลักเกณฑ์์การออกแบบที�แตกต่างกัน เช้่น     
ในส่วนของการเก็บขยะและความหนาแน่นของป้ระช้ากร ช้นิดและจำานวนของขยะทั�งหมดที�เกิดข้�น การจัดการด้านที�อย้่อาศัย  
(ระหว่างบ้านเดี�ยวกับบ้านหลายช้ั�นและบ้านอย้่กันหลายครอบครัว) ขอให้เลือกระบบที�ง่าย เหมาะที�สุดสำาหรับภัาช้นะเก็บ (ถึัง ถึุง 
ตะกร้า) วิธิีที�ดีที�สุดในการจัดเก็บ (ยกพื่่�นเพื่่�อกันสัตว์) และวิธิีการขนส่งสำาหรับผ้้เก็บขยะ (จักรยาน รถึบรรทุก) (14)

 • โครงการนำาร่องจะมีป้ระโยช้น์ในการวัดกับระบบ ก่อนการช้ั�งด้วยสเกล (26) ในขณะเดียวกัน การทดลองใช้้ระบบ PAYT 
ใหม่ในชุ้มช้นหน่�ง อาจเสี�ยงกับการเกิด ‘ขยะที�เกิดจากการท่องเที�ยว’ ในที�ซ้ำ่�งชุ้มช้นที�ถึ้กควบคุมหรือบ้าน จะนำาขยะไป้ทิ�งในที�ที� 
ไม่ได้ถึ้กควบคุม การริเริ�มนำาระบบ PAYT มาใช้้ในระดับป้ระเทศ เป้็นวิธิีที�ดีที�สุด นอกเสียจากว่าชุ้มช้นจะอย้่ในที�ห่างไกล เช้่น 
บนเกาะหรือในภั้เขา (14)

 • สำาหรับเครือเรือนที�ใหญ่ข้�นมา การจ่ายค่าธิรรมเนียมสำาหรับจำานวนและช้นิดของขยะควรแตกต่างกันตามครัวเรือน เพื่่�อให้
รางวัลความมุ่งมั�นเป้็นรายตัวในการลดจำานวนขยะ  และเก็บข้อม้ลเพื่่�อให้มีการติดตามอัตราการเก็บขยะ (26)

 • ใช้้กลไกความโป้ร่งใสและความน่าเช้ื�อถึือ (8)

(51) interreg Europe (2021).
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การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

 • นอกจากการเป้ลี�ยนแป้ลงด้านเทคนิคที�จำาเป้็นแล้ว ควรคิดถึ่งการเป้ลี�ยนแป้ลงทางสังคมด้วย (14)  ข้อม้ลใดที�ผ้้บริโภัค 
(ครัวเรือนและธิุรกิจ) ต้องการ พื่ฤติกรรมการแยกขยะใดที�ต้องเป้ลี�ยน อะไรจะเกิดข้�นกับผ้้เก็บขยะที�ไม่เป้็นทางการ จะให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมอย่างไร จะเกี�ยวข้องกับการวางแผนเมืองอย่างไร และจะบ้รณาการผ้้มีความร้้ป้ัจจุบันอย่างไร เช้่น ผ้้เก็บขยะท้องถึิ�น

 • การนำาระบบ PAYT มาใช้้ ควรมาพื่ร้อมกับการทำาให้ป้ระช้ากรในวงกว้างตระหนักและหลีกเลี�ยงการทิ�งขยะ หรือการนำาขยะ 
ไป้ทิ�งที�อื�น (บ้านของเพื่่�อนบ้านหรือชุ้มช้นใกล้เคียง ถึังขยะสาธิารณะ หรือไป้ทำางาน) ข้อม้ลอาจติดไว้ที�ถึังขยะ จุดนัดป้ระชุ้ม 
ของชุ้มช้น หรือโรงเรียน

 • การนำาระบบ PAYT มาใช้้ ควรมาพื่ร้อมกับการทำาให้ป้ระช้ากรในวงกว้างตระหนักและหลีกเลี�ยงการทิ�งขยะ หรือการนำาขยะ 
ไป้ทิ�งที�อื�น (บ้านของเพื่่�อนบ้านหรือชุ้มช้นใกล้เคียง ถึังขยะสาธิารณะ หรือไป้ทำางาน) ข้อม้ลอาจติดไว้ที�ถึังขยะ จุดนัดป้ระชุ้มของ 
ชุ้มช้น หรือโรงเรียน

 • ฝัีกอบรมบุคลากรที�บังคับใช้้กฎีหมาย และหลีกเลี�ยงไม่ให้ป้ระช้าช้นหันไป้ทิ�งขยะเพื่่�อหลีกเลี�ยงการจ่ายค่าธิรรมเนียม PAYT 
(26) แนวคิดก็เพื่่�อสร้าง ‘ฉลากความผิด’ (error tag) ที�ทีมคนเก็บขยะสามารถึเห็นขยะที�นำามาทิ�งอย่างไม่เหมาะสมได้ คือ ไม่เก็บ 
ในถึุงที�ถึ้กต้อง หรือถึุงที�หนักเกินไป้ (26)

 • อาจจัดให้มีบริการล้กค้าสำาหรับคำาถึามเกี�ยวกับระบบ PAYT ใหม่ (26) จะเป้็นการดี หากสามารถึจัดให้มีการป้ระเมินป้ระจำา
ป้ีการให้บริการล้กค้า เพื่่�อเป้็นหลักป้ระกันว่า จะให้บริการคุณภัาพื่ส้งแก่พื่ลเมือง (26)

 • คิดถึ่งระบบ KAYT หรือ Know-as-you-throw (ทราบก่อนทิ�ง) โดยใช้้เครื�องมือการสื�อสารที�ง่ายและช้ัดเจน (50)

 • เก็บข้อม้ลที�ได้มาตรฐานเกี�ยวกับสายธิารขยะ ซ้ำ่�งเป้็นสิ�งจำาเป้็นในการตัดสินป้ริมาณและคุณภัาพื่ของขยะ

 • จัดให้มีการให้ข้อม้ลย้อนกลับ เพื่่�อเรียนร้้และป้รับป้รุงการออกแบบระบบ PAYT (26) ต้องทบทวนข้อม้ลย้อนกลับและ 
โลจิสติกส์อย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อทำาให้ระบบ PAYT มีป้ระสิทธิิผลตลอดเวลาและป้รับป้รุงการใช้้งานด้วย

ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:

 • หากค่าธิรรมเนียมถึ้กมองว่าส้งไป้ คนอาจเป้ลี�ยนไป้ทิ�งขยะอย่างผิดกฎีหมาย (การทิ�งขยะ การเผา)

 • ความเป้ลี�ยนแป้ลงใดๆ ของระบบ จำาเป้็นต้องมีการลงทุนล่วงหน้า กล่าวคือ การหารือกับผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้้ระบบ 
โลจิสติกส์ และเสริมโครงสร้างพื่่�นฐานที�มีอย้่

 • ผ้้ที�ได้ป้ระโยช้น์โดยไม่ต้องลงแรง ได้แก่ ผ้้ผลิตที�ป้ัดความรับผิดช้อบ อาจเป้็นอันตรายต่อความสำาเร็จของระบบ PAYT และ 
ต้องมีการควบคุมการป้ฏิิบัติตามข้อกำาหนดแบบเช้ิงรุก

 • การริเริ�มนำาระบบ PAYT มาใช้้ ในขณะที�อัตราการเก็บขยะแยก และการรีไซ้ำเคิลมีราคาส้งอย้่แล้ว เป้็นสิ�งท้าทาย (50) 
เพื่ราะต้องใช้้แรงจูงใจเพื่ิ�มเติม เช้่น การให้ข้อม้ลย้อนกลับรายบุคคล กิจกรรมของชุ้มช้น การสร้างความตระหนัก และความ  
โป้ร่งใสเกี�ยวกับสายธิารขยะ (ที�ไม่พื่ึงป้ระสงค์)

 • หากป้ราศจากการให้คำาป้ร้กษาอย่างเข้มข้นและที�เป้็นองค์รวม และการสร้างความตระหนักแล้ว การทิ�งขยะ การนำาขยะไป้ 
ทิ�งที�ถึังขยะสาธิารณะ หรือที�ทำางาน เป้็นต้น ก็อาจเกิดข้�น

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:

 • EPA USA ตีพื่ิมพื่์กรณีศ่กษา วีดีทัศน์ และคำาป้ร้กษา เกี�ยวกับการเรียกเก็บเงิน ภัาช้นะทางเลือก การเบี�ยงเบนที� 
ผิดกฎีหมาย โป้รแกรมเสริม (26)

(52) Innotec (2021).



มาตรการ 8: การจัดซ้ำื�อจัดจ้างโดยรัฐสีเขียว (Green Public 
Procurement หรือ GPP) 
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

การจัดซ้ำื�อจัดจ้างโดยรัฐสีเขียวกำาหนดมาตรฐานความยั�งยืนสำาหรับการซ้ำื�อสินค้าและบริการของภัาครัฐ 

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

การใช้้จ่ายภัาครัฐเป้็นอำานาจการซ้ำื�อที�ส้ง เช้่น ในเยอรมนี การใช้้จ่ายของรัฐบาลกลาง (กล่าวคือ การจ่ายเงินในการดำาเนิน      
กิจกรรมของรัฐบาลในการจัดหาสินค้าและบริการ) มีสัดส่วนป้ระมาณ 28.5% ของ GDP ในป้ี 2019 ส่วนการใช้้จ่ายของรัฐบาล
กลางมีสัดส่วนป้ระมาณ 18% ของ GDP ในไทยและมาเลเซ้ำีย และป้ระมาณ 15% ในอินโดนีเซ้ำียและอินเดีย  หน่วยงานภัาครัฐ 
สามารถึใช้้มาตรฐานความยั�งยืนกับบรรจุภััณฑ์์และบรรจุภััณฑ์์ของสินค้าและบริการที�จัดซ้ำื�อจัดจ้าง หลักเกณฑ์์การจัดซ้ำื�อ 
จัดจ้างใหม่ (อุป้สงค์) จะแสดงถึ่งการเป้ลี�ยนไป้ยังการผลิตที�มีความยั�งยืนมากกว่า (ป้ระโยช้น์ของป้ลายนำ�า ก่อนการจัดซ้ำื�อ 
จัดจ้าง) รวมทั�งการเพื่ิ�มการให้ความสำาคัญต่อการลด การใช้้ซ้ำำ�า และการรีไซ้ำเคิลวัสดุบรรจุภััณฑ์์  (นำาไป้ใช้้ป้ลายนำ�าโดยผ้้บริโภัค
หรือผ้้ใช้้ หลังการจัดซ้ำื�อจัดจ้าง) ป้ระเด็นของ ‘การลดการใช้้บรรจุภััณฑ์์ให้น้อยที�สุด’ ‘การลดขยะให้น้อยที�สุด’ และ ‘การรีไซ้ำเคิล’ 
ควรนำามาใช้้ ภัายใต้หลักเกณฑ์์การให้รางวัล

ตัวอย่างตัวอย่าง

แคว้นบาสก์ สเป้น : GPP โดยบริษัท Mutualia ผ้้บริหารศ้นย์บริการสังคมและการแพื่ทย์ 17 แห่งในแคว้นบาสก์ ได้ถึ้กนำาไป้ใช้้ใน
การแก้ป้ัญหาขยะพื่ลาสติกและการลดการซ้ำื�อนำ�าบรรจุขวด Matualia ตัดสินใจที�จะสร้างนำ�าพื่่ที�เช้ื�อมต่อกับระบบนำ�าป้ระป้า และ 
เสนอนำ�าก๊อกแทนที�จะซ้ำื�อนำ�าบรรจุขวด บริษัทฯ ตีพื่ิมพื่์การยื�นป้ระม้ล GPP เป้็น 2 ล็อต คือ การยื�นป้ระม้ลล็อต 1: การติดตั�งและ
การว่าจ้างสร้างนำ�าพื่่ (เช้ื�อมต่อกับเครือข่ายนำ�าป้ระป้า) ซ้ำ่�งรวมการบำารุงรักษา การซ้ำ่อมแซ้ำม หรือการจัดหามาให้ใหม่ ในกรณีที� 
เสีย และการจัดหาช้ิ�นส่วนอะไหล่ เป้็นต้น และการยื�นป้ระม้ลล็อต 2: การส่งมอบเหยือกแก้วและขวดที�เติมได้ คาดว่าจะสามารถึ 
ป้ระหยัดนำ�าได้ป้ระมาณ 17,000 € สำาหรับคนไข้ พื่นักงาน และผ้้มาเยือน โดยรวม สามารถึป้ระหยัดถึ้วยพื่ลาสติกได้ 147,000 
ใบ ขวดพื่ลาสติกทำานำ�าเย็น 4,000 ใบ และขวดพื่ลาสติกขนาดเล็ก 7,000 ใบ

ฝัรั�งเศส : ที�เมือง Ville de Venelles มีการซ้ำื�อผลิตภััณฑ์์ทำาความสะอาดสำาหรับโรงเรียน โดยให้ระบุรายละเอียดบนบรรจุภััณฑ์์ 
และมาตรการลดขยะในข้อกำาหนดทางเทคนิค หลักเกณฑ์์การให้รางวัลครอบคลุมราคา (45%) คุณสมบัติทางเทคนิค (30%) และ
ผลการดำาเนินงานด้านการป้กป้้องสิ�งแวดล้อม (20% ซ้ำ่�งรวมบรรจุภััณฑ์์ที�เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม ภัาช้นะที�เติมได้ บรรจุภััณฑ์์ 
กระดาษ ที�เป้็นไป้ตามหลักเกณฑ์์ของฉลากสิ�งแวดล้อม เช้่น FSC PEFC หรือเทียบเท่า) และเวลาการส่งมอบ (5%)

ป้ัจจัยที�สนับสนุน/ข้อม้ลที�สำาคัญ:ป้ัจจัยที�สนับสนุน/ข้อม้ลที�สำาคัญ:

 • ป้ัจจัยในการริเริ�มนำามาตรการมาใช้้ในหัวข้อที�ค่อนข้างใหม่ของการลดการบริโภัค และการใช้้ซ้ำำ�า คือ การป้ระกาศในระดับ 
ป้ระเทศ ที�แสดงถึ่งความสำาคัญลำาดับต้นของรัฐบาลในการส่งเสริมวัสดุที�ใช้้ซ้ำำ�า ภัายใต้กรอบของการจัดซ้ำื�อจัดจ้างโดยรัฐสีเขียว 
ซ้ำ่�งจะช้่วยสร้างการยอมรับระบบการใช้้ซ้ำำ�าในตลาดมวลช้น

 • การใช้้ GPP จะต้องมีกรอบกฎีหมายที�ช้ัดเจน เพื่่�อทำาให้ความยั�งยืนเป้็นข้อบังคับของการจัดซ้ำื�อจัดจ้างโดยรัฐ

 • นโยบายระดับช้าติเกี�ยวกับ GPP ควรมาพื่ร้อมความมุ่งมั�นในระดับช้าติและระดับป้ระเทศอื�นๆ

เช้่น เป้้าหมายการพื่ัฒนาอย่างยั�งยืน วิถึีการเติบโตสีเขียว หรือแผนที�นำาทางและกลยุทธิ์ของ GPP

 • ในระดับช้าติและระดับเทศบาล การออกกฎีหมายเกี�ยวกับ GPP ต้องบ้รณาการเป้็นอย่างดีและแทนที�นโยบาย การจัดซ้ำื�อจัด
จ้างป้ัจจุบันอย่างช้ัดเจน เสริมกฎีหมายสิ�งแวดล้อมที�มีอย้่ เช้่น นโยบายการบรรเทาการเป้ลี�ยนแป้ลงของสภัาพื่ภั้มิอากาศ และจะ
ต้องเป้็นส่วนหน่�งของแผนพื่ัฒนาป้ระเทศ  ทั�งนี� ในระดับช้าติ GPP ควรเช้ื�อมกับดัช้นีช้ี�วัดความสำาเร็จ (KPIs) เป้้าหมายและ 
มาตรฐาน

 • ในระดับเทศบาล GPP ต้องรวมอย้่ในแผนป้ฏิิบัติการหรือกฎีหมายป้กครอง เช้่น เอกสารแนวทางการจัดซ้ำื�อจัดจ้าง

(53) OWID (2021)
(54) EC (2019): GPP in Practice, From the tap: replacing single-use water containers with glass in the Basque    
        Country, Spain, Issue no. 91, Available at: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_91_      
        Case_Study_173_Mutualia.pdf, Accessed: 31.03.2022
(55) EC (2012).
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 • จะต้องมีการทบทวนพื่่�นฐานกฎีหมายของ GPP อย่างสมำ�าเสมอ เพื่่�อที�จะได้สมบ้รณ์และป้รับป้รุงให้เป้็นป้ัจจุบัน

 • ต้องมอบหมายบทบาทและความรับผิดช้อบของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการจัดซ้ำื�อจัดจ้าง และการใช้้งานที�ช้ัดเจน

 • ต้องต่อยอดความสามารถึ เพื่่�อนำาทฤษฎีี GPP (ข้อกำาหนดทางกฎีหมาย) ไป้ส้่การป้ฏิิบัติ (ป้รับป้รุงความยั�งยืนของสินค้า 
และบริการที�จัดซ้ำื�อจัดจ้าง) 

 • การคิดเรื�องวัฏิจักรช้ีวิต (การป้ระเมินวัฏิจักรช้ีวิตและการคิดต้นทุนของวัฏิจักรช้ีวิต) ควรนำาไป้ใช้้ในทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ 
ต่างๆ เพื่่�อกำาหนดหลักเกณฑ์์การจัดซ้ำื�อจัดจ้างที�ถึ้กต้อง โดยอาจไม่รวมช้นิดวัสดุหรือบรรจุภััณฑ์์ ที�ใช้้ซ้ำำ�าหรือรีไซ้ำเคิลได้ยาก และ 
เป้็นที�ทราบว่า ก่อให้เกิดป้ัญหาการทิ�งขยะ (เช้่น ถึาดอาหารและกล่องทำาจากสไตโรโฟุ่ม ถึ้วยกาแฟุ่ใช้้ครั�งเดียว)

 • หลักเกณฑ์์ความยั�งยืนสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ต้องเป้็นเรื�องเฉพื่าะ โดยต้องหลีกเลี�ยงช้่องโหว่ เช้่น การออกแบบหลักเกณฑ์์การ
รีไซ้ำเคิลควรพื่ิจารณาสมรรถึนะท้องถึิ�นในการรีไซ้ำเคิล หลักเกณฑ์์เสริมก็อาจหลีกเลี�ยงวัสดุบรรจุภััณฑ์์คอมโพื่สิต ซ้ำ่�งยากต่อ 
การรีไซ้ำเคิล

 • การหารือกับตลาดเสียแต่เนิ�นๆ กับผ้้ผลิตในอนาคต เป้็นกุญแจเพื่่�อเป้็นหลักป้ระกันการตอบสนองที�เพื่ียงพื่อต่อผ้้ยื�น 
ป้ระม้ล ซ้ำ่�งครอบคลุมหลักเกณฑ์์การจัดซ้ำื�อจัดจ้างใหม่ (ยั�งยืนมากข้�นและเข้มงวดข้�น)  

การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

ป้ระเด็นที�สำาคัญเหนือสิ�งอื�นใด ในการพื่ิจารณา มีดังนี�:

 • ต้องมีการหารืออย่างกว้างขวางกับตลาด เพื่่�อตรวจสอบการมีผ้้เล่นในตลาด ในการป้ฏิิบัติตามข้อกำาหนดของการยื�นการ
ป้ระม้ล

 • การหารือและการสื�อสารกับตลาด ยังช้่วยกระตุ้นความตระหนักของซ้ำัพื่พื่ลายเออร์ 

 • จำาเป้็นต้องมีความยืดหยุ่น หากไม่มีผ้้ให้บริการใดที�สามารถึป้ฏิิบัติตามข้อกำาหนดทั�งหมด (กล่าวคือ ตีพื่ิมพื่์ล็อตอื�นที� 
แตกต่างกัน สำาหรับข้อกำาหนดที�แตกต่างกัน)

 • ควรอธิิบายข้อกำาหนดการออกแบบและมาตรการการจัดการสิ�งแวดล้อมที�ละเอียด ในข้อกำาหนดทางเทคนิค

 • ให้ความสำาคัญมากยิ�งข้�นต่อคุณภัาพื่และคุณสมบัติด้านสิ�งแวดล้อม (หลักเกณฑ์์รางวัล) (award criteria)

ในระหว่างขั�นตอนการจัดซ้ำื�อจัดจ้าง มีจุดเริ�มต้นหลายจุด ที�สามารถึดำาเนินการ GPP  ดังนี�:

 • ในช้่วงแรกของการป้ระเมินความต้องการ จะมีการพื่ิจารณาว่าบรรจุภััณฑ์์มีความต้องการหรือไม่ หากมีความต้องการ 
จะต้องมีการเรียกร้องให้มีทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ที�มีความยั�งยืนมากที�สุด (ที�ใช้้ซ้ำำ�าได้และที�รีไซ้ำเคิลได้) นี�เป้็นเวทีที�ควรริเริ�มการหารือ 
ล่าสุดกับตลาดเฉพื่าะ เพื่่�อช้่วยให้ผ้้ผลิตสามารถึเตรียมตัวและป้รับตัวเข้ากับข้อกำาหนดขั�นตำ�าใหม่ และหลักเกณฑ์์การให้รางวัล

 • ในการกำาหนดวิธิีและกลยุทธิ์การจัดซ้ำื�อจัดจ้าง จะมีการตัดสินใจว่า จะซ้ำื�อบรรจุภััณฑ์์ หรืออาจเช้่า และควรให้ธิุรกิจท้องถึิ�น
มีความได้เป้รียบในการแข่งขันหรือไม่

 • ในการกำาหนดหลักเกณฑ์์การจัดซ้ำื�อจัดจ้าง จะต้องระบุป้ระเด็นของความยั�งยืน โดยในทางป้ฏิิบัติ สิ�งแวดล้อมและการเงินถึ้ก
กำาหนดโดยนำ�าหนัก (เช้่น ราคา: 60% และความยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อม (ความสามารถึในการใช้้ซ้ำำ�า ความสามารถึในการรีไซ้ำเคิล): 
40%) บรรจุภััณฑ์์หรือวัสดุบางป้ระเภัทอาจได้รับการยกเว้นจากฟุ่่ตพื่ริ�นท์ด้านสิ�งแวดล้อมที�เป้็นลบ และความท้าทายของช้่วง 
การหมดอายุการใช้้งาน สำาหรับป้ระเภัท 1 ฉลากสิ�งแวดล้อมอาจอ้างถึ่งสำาหรับทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ที�เข้าข่ายมาตรฐานพื่่�นฐาน
ด้านสิ�งแวดล้อม ทั�งนี� ในเยอรมนี ฉลากสิ�งแวดล้อม Blue Angel (Blauer Engel) ออกให้กับบรรจุภััณฑ์์ที�ใช้้ในการขนส่งที�นำา 
กลับมาคืน (DE-UZ 27)  สำาหรับขวดและแก้วที�นำากลับมาคืน (DE-UZ 2) และสำาหรับกระดาษบรรจุภััณฑ์์ที�รีไซ้ำเคิล (DE-UZ 
217a)  

 • ในระหว่างการขอเอกสารการจัดซ้ำื�อจัดจ้าง ควรหารือกับตลาดอีกครั�งหน่�ง

 • ในระหว่างการเสนอราคา หรือการป้ระเมินข้อเสนอ ต้องพื่ิจารณาหลักเกณฑ์์ของความยั�งยืน และให้นำ�าหนักเมื�อเทียบกับ 
ป้ระเด็นที�สำาคัญอื�นๆ และควรพื่ิจารณาต้นทุนตลอดวงจรช้ีวิตด้วย

 • ในระหว่างช้่วงสัญญา ควรตรวจสอบการป้ฏิิบัติตามมาตรฐานสิ�งแวดล้อมด้วย

(56) Blauer Engel (2019).
(57) Blauer Engel (2021).



ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:

 • การขาดซ้ำัพื่พื่ลายเออร์ท้องถึิ�นสำาหรับสินค้าบรรจุภััณฑ์์ที�ใช้้ซ้ำำ�าได้และที�รีไซ้ำเคิลได้ จุดเริ�มต้น คือ ควรคัดเลือกผ้้จัดหาที�มีผล
การดำาเนินงานที�ดีที�สุด ตั�งเป้้าหมายที�ทะเยอทะยานแต่ทำาได้จริง เพื่่�อที�ตลาดท้องถึิ�นจะได้มีเวลาในการป้รับตัว สำาหรับภัาคธิุรกิจ 
แรงจูงใจที�สำาคัญสำาหรับการลงทุน คือ การวางแผนสำาหรับความมั�นคง การสื�อสารกับตลาดเป้็นกุญแจที�จะช้่วยให้ภัาคธิุรกิจ 
ตอบสนองต่อความต้องการของรัฐบาลได้ สำาหรับผลิตภััณฑ์์และบริการที�มีความยั�งยืนมากยิ�งข้�น

 • เงินลงทุนที�ส้งข้�นสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ที�มีความยั�งยืนมากข้�น อาจไม่เป้็นแรงจูงใจหรือแม้แต่อาจเป้็นการขัดกับงบป้ระมาณ 
การจัดซ้ำื�อจัดจ้างที�มีอย้่

 • การขาดความเข้าใจถึ่งความจำาเป้็นเร่งด่วนและพื่ลังของ GPP ในฐานะที�เป้็นมาตรการทางเศรษฐกิจที�กระตุ้นการผลิตและ 
การบริโภัคที�ยั�งยืน นอกเหนือจากสินค้าบรรจุภััณฑ์์

Lack of understanding towards the urgency and potency of GPP as an economic measure to foster sustainable 
production and consumption, not only but also for packaging items.

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:

 • European Commission has published good practice examples for GPP since 2010

 • GPP 2020 project published over 100 case studies

 • SPP Regions project published 40 tender models of GPP

 • Procura+ Network has activity profiles on each participant

 • Sustainable Procurement Platform has  a database of case studies

 • Example for an e-catalogue in Thailand: http://gp.pcd.go.th/cat-1-ssl

 • A tool for assessing both LCC and CO2 emissions in procurement, developed within the SMART-SPP 
project: http://www.smart-spp.eu; 

 • An LCC tool produced by the Swedish National Agency for Public Procurement: https://www.upphandling-
smyndigheten.se/en/subject-areas/lcc-tools/; 

 • LCC tool by the OnePlanet-Network: https://www.oneplanetnetwork.org/initiative/life-cycle-cost-tool-lcc-
tool; 

 • Overview on LCC tools in the European Union: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_prac-
tices/GP_fiche_28.pdf

Short Report | Economic Measures for packaging waste reduction 31รายงานสรุป้ย่อ| มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่่�อป้้องกันการเกิดขยะจากบรรจุภััณฑ์์



มาตรการ 9: พื่ลาสติกเครดิต (Plastic Credits)
คำาจำากัดความคำาจำากัดความ

เครดิต (ระบบรางวัล การจ่ายเงินช้ดเช้ย (29) สำาหรับความพื่ยายามในการเก็บขยะพื่ลาสติกเพื่ิ�มเติม รวมทั�งการใช้้ซ้ำำ�า และการ 
รีไซ้ำเคิล ที�อาจนำาไป้ขาย เช้่น ให้กับป้ระเทศหรือบริษัท และต้องการป้รับป้รุงผลการดำาเนินงานด้านการรีไซ้ำเคิล ความคิดดังกล่าว 
เหมือนกลไกตลาดของคาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิต อาจ ‘มีเจ้าของ’ หรือ ‘เป้็นของบุคคลที�สาม’ โดยป้กติ เกิดจากการ  
ดำาเนินโครงการขนาดเล็กมาก ขนาดเล็กและขนาดกลาง (35) คำาศัพื่ท์อื�นๆ ที�ใช้้สำาหรับพื่ลาสติกเครดิต คือ Circular Credits, 
Social Plastic Collection Credits, Waste Collection Credits, Waste recycling Credits, Ocean Bound Plastic 
Credits (OBP Credits) หรือ Neutralization Certificates (35) 

ข้อสังเกต: พื่ลาสติกเครดิตเป้็นเครื�องมือใหม่ การทบทวนครั�งแรก (35) ของมาตรการให้เครดิต 38 มาตรการ (สถึานะในป้ี2021) 
แสดงว่า พื่ลาสติกเครดิตถึ้กมองว่า เป้็นมาตรการที�จะจัดการขยะพื่ลาสติก แต่ป้ัจจุบันตลาดพื่ลาสติกเครดิตไม่ถึ้กควบคุม 
ดังนั�น จ่งไม่เหมาะที�จะลดวัสดุบรรจุภััณฑ์์ในภัาพื่รวม หากไม่สอดคล้องกับหลักการของ EPR (36) โป้รดด้อุป้สรรค และป้ัจจัย 
ที�กีดขวางด้วย (35)

แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์แนวทางการลดบรรจุภััณฑ์์

พื่ลาสติกเครดิตมีเป้้าหมายที�จะให้รางวัลการเก็บ การคัดแยก และการรีไซ้ำเคิลขยะ (31) ที�มีการป้รับป้รุงให้ดีข้�น โดยเช้ื�อมโยงกับ 
โครงการรีไซ้ำเคิลและการนำาขยะกลับมาใช้้ป้ระโยช้น์ใหม่ ทั�งที�เป้็นทางการและไม่เป้็นทางการ (อาจเช้ื�อมโยงกับทั�วโลก)  พื่ร้อมการ 
ลงทุนที�เน้นผลงาน (29) ในการป้รับป้รุงการเก็บและการรีไซ้ำเคิลขยะ พื่ลาสติกเครดิตจะช้่วยลดการทิ�งขยะ และในเช้ิงอุดมคติ    
จะเพื่ิ�มป้ริมาณและคุณภัาพื่ของวัสดุรีไซ้ำเคิลที�มีอย้่ (31) นำาไป้ส้่การลดขยะบรรจุภััณฑ์์

ตัวอย่างตัวอย่าง

 • อินเดีย และ เวียดนาม29: ป้ัจจุบัน กำาลังพื่ัฒนามาตรฐาน (ValuCred) เพื่่�อการคำานวณ การให้การรับรอง และการตรวจ 
สอบพื่ลาสติกเครดิต ในเวียดนาม โครงการ TonToTon สำาหรับ ‘พื่ลาสติกกำาพื่ร้า’ ได้เป้้ดตัวเมื�อต้นป้ี 2021 ในชุ้มช้นเกาะ 2 
แห่ง (Phu Quoc และ Hon Son)  : โดยพื่ลาสติกกำาพื่ร้าจะถึ้กเก็บ แป้รร้ป้ และใช้้ในการผลิตซ้ำีเมนต์ (กล่าวคือ เป้็นการ down-
cycling) บริษัทอาจซ้ำื�อพื่ลาสติกเครดิต เพื่่�อที�จะมีการเก็บและการรีไซ้ำเคิลขยะที�เทียบเท่าเป้็นตัน โดยในโครงการ TonToTon   
บริษัทที�เข้าร่วมอาจติดฉลากผลิตภััณฑ์์ของตน ว่า ‘พื่ลาสติกที�เป้็นกลาง’

 • บราซ้ำิล และ เม็กซ้ำิโก: การจ่ายตามผลการดำาเนินการสำาหรับการให้บริการด้านสิ�งแวดล้อม ผ่านทางกลไก Circular Credit 
(CCM)(31) เป้็นส่วนหน่�งของหน่วยงาน Circular Action Hub(32)  CCM เป้็นไป้ตามโครงการเครดิตโลจิสติกส์ย้อนกลับ 
(Reverse Logistics Cred-its) โดยองค์กร BVrio ซ้ำ่�งครอบคลุมเครดิตที�ซ้ำื�อขายได้ สำาหรับพื่ลาสติก โลหะ แก้ว และกระดาษ 
ทั�งนี� ในป้ี 2012 บราซ้ำิลผลิตขยะป้ระมาณ 67 ล้านตันต่อป้ี และมีเพื่ียง 1% ที�มีการรีไซ้ำเคิล ในขณะที�ม้ลค่าของวัสดุที�รีไซ้ำเคิลจาก
ขยะในแต่ละป้ี จะอย้่ที�มากกว่า 3 พื่ันล้านเหรียญสหรัฐฯ(33) นอกจากนี�  บราซ้ำิลมีคนเก็บขยะอย่างไม่เป้็นทางการกว่า 800,000 
คน(33) รัฐบาลบราซ้ำิลได้ออกกฎีหมายขยะม้ลฝัอย (Solid Waste Legislation) ใหม่ เพื่่�อให้ผ้้ผลิต ผ้้นำาเข้า ผ้้ค้าป้ลีก และผ้้จัด 
จำาหน่ายต้องมีความรับผิดช้อบต่อการเก็บและการทิ�งขยะม้ลฝัอยที�เกิดจากกิจกรรมธิุรกิจของตน ข้อบังคับดังกล่าวครอบคลุม
บรรจุภััณฑ์์โดยทั�วไป้ ยางล้อ นำ�ามันหล่อลื�น แบตเตอรี ยาฆ่่าแมลง หลอดฟุ่ล้ออเรสเซ้ำนต์ และผลิตภััณฑ์์ไฟุ่ฟุ่้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เครดิตจะเกิดข้�นและขายโดยสหกรณ์ของผ้้เก็บขยะและซ้ำื�อโดยผ้้นำาเข้า หรือผ้้ผลิต ที�จำาเป้็นต้องป้ฏิิบัติตามกฎีหมายม้ลฝัอยของ 
บราซ้ำิล(33)

(58) Forbes (2021).

ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี:ข้อพื่ิจารณาสำาหรับการออกแบบที�ดี:

 • ควรกำาหนดมาตรฐานคุณภัาพื่ของพื่ลาสติกเครดิตอย่างไร (29) มาตรการเมื�อหมดอายุการใช้้งาน (การรีไซ้ำเคิล การเผา 
ในเตาเผาขยะ) ที�มีม้ลค่าเพื่ิ�มอย่างถึ้กต้องแม่นยำา จะต้องแจ้งให้ผ้้ซ้ำื�อในอนาคตทราบ ต้องมีการกำาหนดมาตรฐานทางสังคมขั�นตำ�า 
(ความป้ลอดภััย เงินเดือน อายุ) สำาหรับคนงานเก็บขยะ เพื่่�อให้เข้ามามีส่วนในมาตรการดังกล่าว 

 • กลไกในการดำาเนินการพื่ลาสติกเครดิตต้องมีความโป้ร่งใสและมีความครอบคลุม (รวมผ้้เล่นทั�งหมดหรือส่วนใหญ่ในห่วงโซ้ำ่
คุณค่าขยะท้องถึิ�น) (29)

 • ต้องจัดให้มีการจดทะเบียนพื่ลาสติกเครดิตและแพื่ลทฟุ่อร์มการค้า (29) ต้องมีระบบการค้าแบบเรียลไทม์ (29) สำาหรับ 
พื่ลาสติกเครดิต ที�แสดงราคาและคุณภัาพื่



 • โรงงานรีไซ้ำเคิลท้องถึิ�นอาจได้รับการกระตุ้นผ่านทางเงินรายได้เพื่ิ�มเติม (29) : การสื�อสารแต่เนิ�นๆ กับกลุ่มผ้้มีส่วนได้ส่วน 
เสียที�แตกต่างกัน เป้็นหัวใจของการออกแบบที�ดี เช้่น การออกแบบที�ป้รับเข้ากับสถึานการณ์และวัฒนธิรรมท้องถึิ�น

 • การบ้รณาการผ้้เก็บขยะที�ไม่เป้็นทางการเข้าไป้ในมาตรการเครดิตจะง่ายกว่า หากรวมกลุ่ม เช้่น เป้็นสมาคมหรือสหกรณ์ 
ดังในบราซ้ำิล (33)

 • ตรวจสอบความสอดคล้องของพื่ลาสติกเครดิตกับ EPR ท้องถึิ�นว่า การทับซ้ำ้อนขัดแย้งหรือเสริมกัน (29)

 • ป้ัจจุบัน มาตรฐานโลกกำาลังพื่ัฒนาเพื่่�อให้เกิดคุณภัาพื่ของพื่ลาสติกเครดิตต่างๆ (34)

 • ใช้้กลไกความโป้ร่งใสและความน่าเช้ื�อถึือ (8)

 • ในส่วนของความสอดคล้องของพื่ลาสติกเครดิตกับมาตรการอื�นๆ ผ้้แทนองค์กร เช้่น Re-thinking Plastics (14) พื่ร้อม 
ป้ระสบการณ์ส้งทางด้าน EPR และพื่ลาสติกเครดิต กล่าวคือ เวียดนาม มองว่า พื่ลาสติกเครดิตต้องออกแบบเพื่่�อเสริม และต้อง 
ไม่แข่งกับระบบ EPR เนื�องจากป้ัจจุบัน พื่ลาสติกเครดิตไม่ได้นำาไป้ส้่การลดการใช้้วัสดุบรรจุภััณฑ์์พื่ลาสติก พื่ลาสติกเครดิต 
อาจใช้้เป้็นระบบการค้าเสริมที�มีการจัดตั�งโควตาขั�นตำ�า (เช้่น สำาหรับใช้้กับวัสดุรีไซ้ำเคิล) เพื่่�อที�บริษัทที�เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 
อาจขายส่วนหน่�งของความพื่ยายามเพื่ิ�มเติมของตนให้กับบริษัทที�เป้็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมน้อยกว่า สำาหรับในระบบที�ไม่มีโควตา 
ในที�ซ้ำ่�งบริษัทที�มีผลงานดีที�สุดจะได้รับรางวัล (เช้่น การลดราคา) และบริษัทที�แย่ที�สุดจะต้องเสียภัาษีหรือค่าธิรรมเนียม ซ้ำ่�งคาดว่า
จะนำาการค้าไป้ส้่การดำาเนินการที�มีศักยภัาพื่ตำ�า ของมาตรการป้้องกันการเกิดขยะ

การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:การป้ฏิิบัติที�มีป้ระสิทธิิผล:

 • การริเริ�มนำาพื่ลาสติกเครดิตมาใช้้ จะต้องมีมาตรฐานขั�นตำ�า สำาหรับ

           o คุณภัาพื่ของการรีไซ้ำเคิลThe quality of recycling

           o สภัาพื่ทางสังคมของคนงานที�เกี�ยวข้องกับการเก็บ การคัดแยก และการแป้รร้ป้ขยะ

            o การให้ชุ้มช้นมีส่วนร่วมในการออกแบบและการดำาเนินการจัดการขยะ รวมทั�งความโป้ร่งใสของรายได้และการเข้า 
ร่วมโครงการ

 • ควรริเริ�มนำาการออกใบรับรองจากบุคคลที�สาม ที�ติดฉลากมาตรฐานเฉพื่าะอย่างช้ัดเจน มาใช้้ เพื่ราะตราบเท่าที�ยังไม่มี 
มาตรฐานระดับโลก ก็เป้็นความรับผิดช้อบของแต่ละป้ระเทศหรือชุ้มช้นในการกำาหนดและสื�อสารมาตรฐานดังกล่าว เพื่่�อที�ล้กค้า
จะสามารถึเลือกโครงการที�มีผลการดำาเนินงานที�ดี ได้รับการออกแบบมาอย่างดี และมีป้ระโยช้น์ มากกว่าการเป้รียบเทียบด้าน 
ราคาเท่านั�น

 • นอกจากร้ป้แบบธิุรกิจใหม่และโลจิสติกส์แล้ว ขอให้คิดถึ่งการเป้ลี�ยนแป้ลงทางสังคม14: ชุ้มช้นป้ฏิิบัติต้องการข้อม้ลหรือ 
การฝัึกอบรมอะไรบ้าง อะไรเกิดข้�นกับโครงการริเริ�มของชุ้มช้นที�มีอย้่ หรือแบบจำาลองธิุรกิจที�เกี�ยวข้องกับขยะ หากมีการเก็บขยะ 
ท้องถึิ�นทั�งหมด จะทำาอย่างไร เงินได้สามารถึนำาเข้ากองทุนชุ้มช้นที�ให้เงินสนับสนุนธิุรกิจใหม่ๆ และธิุรกิจทางเลือก เพื่่�อจ้างสมาช้ิก 
ชุ้มช้น ได้หรือไม่

 • การเก็บและการสื�อสารข้อม้ลที�มีมาตรฐานเกี�ยวกับขยะ (บรรจุภััณฑ์์) พื่ลาสติก เป้็นสิ�งจำาเป้็นในการดำาเนินความพื่ยายาม 
เพื่ิ�มเติม เพื่่�อให้บรรลุเป้้าหมายผ่านทางพื่ลาสติกเครดิต ซ้ำ่�งจำานวนควรต้องได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที�สามที�รับรอง

Collecting and communicating standardized data on plastic (packaging) litter is a prerequisite to claim addi-
tional efforts and cash these in through plastic credits. Ideally, the amounts should be verified by an independ-
ent authority. 

ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:ป้ัจจัยที�กีดขวาง/อุป้สรรค:

 • ราคาต่อตัน (เพื่่�อให้ได้พื่ลาสติกเครดิต) แตกต่างกัน แล้วแต่สถึานที�และซ้ำัพื่พื่ลายเออร์ ซ้ำ่�งมักเกี�ยวข้องกับคุณภัาพื่ ป้ระเภัท 
และความยากในการเก็บ การรีไซ้ำเคิล หรือการทิ�งขยะ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั�ง ผ้้ซ้ำื�อไม่เห็นรายละเอียดเหล่านี� (34) และยังเกิด 
คำาถึามว่า ต้องมีเครดิตที�พื่ึงป้ระสงค์เท่าไหร่ สำาหรับบริษัทที�ต้องช้ดเช้ยกิจกรรมทางธิุรกิจของตน  หากสามารถึซ้ำื�อเครดิตที�ถึ้ก 
กว่าที�อื�น โรงงานรีไซ้ำเคิลท้องถึิ�นเองอาจขาดเงินสนับสนุนสำาหรับกิจกรรมของตน 

 • ในตลาดเป้้ดทั�วโลก มีความเสี�ยงที�ขยะจะถึ้กขนส่งไป้ยังป้ระเทศที�การรีไซ้ำเคิลจะถึ้กที�สุด และพื่ลาสติกเครดิตอาจเกิดข้�นใน 
ส่วนหน่�งของโลก และ ‘ใช้้ไป้’ ในอีกส่วนหน่�งของโลก (เหมือนคาร์บอนเครดิต)

 • เช้่นเดียวกับคาร์บอนฟุ่่ตพื่ริ�นท์ ช้่องโหว่ เช้่นการทำาบัญช้ีค้่ ต้องหลีกเลี�ยง
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 • ในขณะที�ค่าคาร์บอนไดออกไซ้ำด์เทียบเท่า เป้็น ‘ค่าเงิน’ ที�แตกต่างออกไป้ ไม่มีหน่วยเทียบเท่าสำาหรับโพื่ลิเมอร์ ซ้ำ่�งทำาให้การ 
นำาไป้ป้ฏิิบัติยุ่งยากมากยิ�งข้�น (34)

 • ช้ื�อ “ความเป้็นกลางทางพื่ลาสติก” ทำาให้เข้าใจไขว้เขว เพื่ราะมันหมายความว่า แทนที�จะลดขยะ เราควรเพื่ิ�มการเก็บขยะ 
ความจริงแล้ว เราจำาเป้็นต้องลดป้ริมาณขยะบรรจุภััณฑ์์ทั�งหมด เพื่่�อให้วัสดุบรรจุภััณฑ์์มีฟุ่่ตพื่ริ�นท์ด้านสิ�งแวดล้อมที�ตำ�าที�สุดเท่า
ที�จะเป้็นไป้ได้ และทำาให้ขั�นตอนการรีไซ้ำเคิลมีป้ระสิทธิิภัาพื่ส้งสุด เพื่่�อให้คงวัสดุไว้ในล้ป้

 • ณ เดือนมิถึุนายน 2021 ยังไม่มีการให้บริการการรับรองสำาหรับโครงการพื่ลาสติกเครดิต35 อย่างไรก็ตาม Verra กำาลัง 
พื่ัฒนามาตรฐานการเก็บขยะพื่ลาสติกและการรีไซ้ำเคิล ภัายใต้มาตรฐาน ISO 17029 และ ISO 14065:202035

 • โครงการพื่ลาสติกเครดิตอาจป้ฏิิบัติตามข้อบังคับ (ด้วยการอ้างเอง) หรือได้รับการรับรอง (โดยองค์กรตรวจสอบอิสระ 
ภัายนอก)35 คำาศัพื่ท์ที�ใช้้ในตลาดพื่ลาสติกเครดิตป้ัจจุบันไม่ถึ้กต้อง จ่งทำาให้เกิดความสับสน

 • ป้ัจจุบัน โครงการเครดิตโดยป้กติจัดตั�งข้�นและมีต่างช้าติเป้็นเจ้าของ มากกว่าชุ้มช้นท้องถึิ�น สภัาพื่การทำางานที�เหมาะสม 
ซ้ำ่�งรวมค่าตอบแทนที�เหมาะสม การจัดหาอุป้กรณ์ป้้องกันส่วนบุคคล และการห้ามการใช้้แรงงานเด็ก ควรเป้็นมาตรฐานขั�นตำ�าใน 
การเตรียมตัวเข้าส้่โครงการเครดิต

Credit schemes are currently typically set up and owned by foreigners rather than local communities. Fair 
working conditions including a fair remuneration, the provi-sion of personal protective equipment, the prohibi-

ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:ข้อม้ลเพื่ิ�มเติม:

ข้อพื่ิจารณา: ในขณะที�ตลาดคาร์บอนทำาให้เกิดความเคลื�อนไหวของบรรยากาศความยุติธิรรม พื่ลาสติกเครดิตมีแนวโน้มที�จะ  
ตั�งคำาถึามเกี�ยวกับความเสมอภัาคและความยุติธิรรมเกี�ยวกับมลภัาวะจากพื่ลาสติก เนื�องจากการรีไซ้ำเคิลที�ดีจะใช้้แรงงานเข้มข้น 
และผ้้เล่นตลอดห่วงโซ้ำ่คุณค่าจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเพื่ียงพื่อ (35) 

ระบบการค้าสำาหรับวัสดุรีไซ้ำเคิล - สัดส่วนภัายใต้โควตาขั�นตำ�าสำาหรับวัสดุรีไซ้ำเคิล สามารถึอ้างอิงได้เป้็นการถึอดแบบบทเรียน 
(29)



บทสรุป้
มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่่�อลดขยะบรรจุภััณฑ์์สร้างเสาหลักที�สำาคัญเพื่่�อกระตุ้นให้เกิดการเป้ลี�ยนแป้ลงไป้ส้่เศรษฐกิจ 
บรรจุภััณฑ์์ ที�ยั�งยืน อย่างไรก็ตาม จะต้องป้ระกอบด้วยเครื�องมือทางนโยบายเพื่่�อให้เกิดป้ระสิทธิิผล ต้องมีกลไกเสริมเป้็นจำานวน 
มาก เพื่่�อเพื่ิ�มผลลัพื่ธิ์ของมาตรการทางเศรษฐกิจ ดังตัวอย่างต่อไป้นี�:

 • ข้อห้ามสำาหรับวัสดุที�ทำาลายสิ�งแวดล้อมมากที�สุด (เช้่น บรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�งเดียวบางช้นิด)

 • เป้้าหมายระดับช้าติภัาคบังคับ (เข่น สัดส่วนขั�นตำ�าของวัสดุที�ใช้้ซ้ำำ�า ในการค้าป้ลีก)

 • ข้อกำาหนดเฉพื่าะผลิตภััณฑ์์ภัาคบังคับ (เช้่น สัดส่วนขั�นตำ�าของการนำาวัสดุที�ใช้้แล้วกลับมาใช้้อีก ในบรรจุภััณฑ์์บางช้นิด)

 • ข้อกำาหนดรายสาขาภัาคบังคับ (เช้่น ข้อบังคับในการรับคืน ในการค้าป้ลีก)

 • มาตรฐานและแนวทางของความแตกต่างเฉพื่าะตัวของผลิตภััณฑ์์ภัาคบังคับ (เช้่น การกำาจัดสารอันตรายและความไม่สอด 
คล้องในการรีไซ้ำเคิลของบรรจุภััณฑ์์)

 • โครงการสนับสนุนทางการเงิน (เช้่น โลจิสติกส์ย้อนกลับสำาหรับวัสดุที�ใช้้ซ้ำำ�าได้และการเก็บ การคัดแยก และโครงสร้าง 
พื่่�นฐานการรีไซ้ำเคิล)

ดังนั�น มาตรการทางเศรษฐกิจอาจมองได้ว่าเป้็นป้ัจจัยที�เอื�อต่อนวัตกรรมในสาขาบรรจุภััณฑ์์ เพื่ราะกำาหนดแรงจูงใจให้บริษัท 
ก้าวไป้ไกลกว่าข้อบังคับขั�นตำ�า มีความได้เป้รียบในการแข่งขัน และป้ระหยัดค่าใช้้จ่าย เช้่น โดยเสียภัาษีและค่าธิรรมเนียมน้อยลง 
เป้็นต้น

ผลกระทบของมาตรการทางเศรษฐกิจอาจอย้่ในวงจำากัด หากใช้้เป้็นมาตรการเดี�ยว หรือหากไม่มีข้อกำาหนดขั�นตำ�า และโครงสร้าง
พื่่�นฐานสนับสนุนที�จำาเป้็น เช้่น สำาหรับการเก็บ การแยก การคัดแยก และการรีไซ้ำเคิลขยะ ผลกระทบที�จำากัดของมาตรการทาง 
เศรษฐกิจในการลดขยะบรรจุภััณฑ์์ในภัาพื่รวม มีหลายเหตุผล ดังนี�: 

 • การขาดป้ระสบการณ์ในการออกแบบเครื�องมือ (เช้่น ค่าธิรรมเนียมบรรจุภััณฑ์์ที�มีผลกระทบตำ�า)

 • การขาดนโยบายที�สอดคล้องกัน (เช้่น การเน้นที�การจัดการขยะป้ลายนำ�าเท่านั�น)

 • การขาดการสนับสนุนจากสังคมสำาหรับมาตรการดังกล่าว (เช้่น การนำาภัาษีและค่าธิรรมเนียมมาใช้้ โดยไม่หารือกับ      
สาธิารณช้นอย่างเป้็นกิจจะลักษณะก่อน และการสร้างความตระหนัก)

 • ความซ้ำับซ้ำ้อนที�ส้งของมาตรการ (เช้่น ความไม่ช้ัดเจนว่าจะเรียกเก็บภัาษีจากใคร จำานวนภัาษี ภัาระที�ส้งของฝั�ายบริหาร)

 • การขาดความร้้องค์รวมเกี�ยวกับความเกี�ยวพื่ันกันของมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆ (เช้่น การมีวัสดุรีไซ้ำเคิลในป้ริมาณและ
คุณภัาพื่ที�เพื่ียงพื่อ ข้�นอย้่กับสายธิารขยะในป้ระเทศที�สะอาด ผ่านทางการแยก การคัดแยก และโรงงานรีไซ้ำเคิล)

เป้็นสิ�งสำาคัญที�จะกล่าวว่า มาตรการทางเศรษฐกิจ เช้่น ภัาษี ค่าธิรรมเนียม เป้็นต้น เป้็นเรื�องที�มีความอ่อนไหวและมีข้อโต้เถึียง 
และต้องการการยอมรับและความเข้าใจร่วมกันในสังคม มาตรการทางเศรษฐกิจที�มีเป้้าหมายในการลดขยะบรรจุภััณฑ์์ ไม่พื่้นที� 
จะทำาให้มีทั�งผ้้ช้นะ (เช้่น ธิุรกิจการใช้้ซ้ำำ�า ผ้้ผลิตวัสดุรีไซ้ำเคิล) และผ้้แพื่้(เช้่น ผ้้ผลิตเม็ดพื่ลาสติกใหม่ ผ้้บริหารจัดการโรงงานเตา 
เผาขยะและขยะฝัังกลบ) ดังนั�น ต้องมีการอภัิป้รายที�เป้้ดและโป้ร่งใสเกี�ยวกับผลกระทบที�อาจเป้็นไป้ได้ของนโยบายการลดขยะ 
รวมทั�งการวางแผนระยะยาวของการเป้ลี�ยนแป้ลง ทั�งนี� เครื�องมือทางเศรษฐกิจที�มีป้ระสิทธิิผลเป้็นไป้ตามบริบทสังคมและ 
เศรษฐกิจ (3) และต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ก่อนที�จะออกมาตรการ (3)

โดยรวม มาตรการทางเศรษฐกิจต้องระบุแรงจูงใจ (หรือสิ�งที�ไม่ใช้่แรงจูงใจ) ทางการเงิน ที�ส้งพื่อที�จะมีอิทธิิพื่ลต่อผ้้ผลิตและ 
ผ้้บริโภัค เพื่่�อ: 

 • ลดขยะบรรจุภััณฑ์์ให้เหลือน้อยที�สุด

 • กระตุ้นการใช้้ซ้ำำ�า

 • ใช้้หรือซ้ำื�อผลิตภััณฑ์์ป้ลายทางที�มีสัดส่วนของการนำาวัสดุที�ใช้้แล้วกลับมาใช้้อีกส้ง และ

 • มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเพื่ิ�มอัตราการรีไซ้ำเคิล เช้่น โดยการแยกขยะและการมีส่วนร่วมในมาตรการ EPR
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ดังนั�น หลักการ “ผ้้ก่อมลพื่ิษเป้็นผ้้จ่าย” ควรเป้็นพื่่�นฐานของเครื�องมือเศรษฐกิจใดๆ โดยป้กติ ผ้้ก่อมลพื่ิษ หมายถึ่งผ้้ป้ระกอบ 
การทางเศรษฐกิจที�นำาผลิตภััณฑ์์หรือบรรจุภััณฑ์์เข้าส้่ตลาดระดับช้าติ ทั�งนี� การป้ล่อยให้ผ้้ผลิต (และผ้้บริโภัคเช้่นกัน) จ่ายเงิน 
ที�แตกต่างกัน ตามผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมที�แท้จริงของขยะบรรจุภััณฑ์์ จะก่อให้เกิดกลไกข้อม้ลย้อนกลับที�ดี เป้็นการกระตุ้น 
การลดขยะบรรจุภััณฑ์์ สิ�งเหล่านี�อาจเกิดได้ผ่านทางเครื�องมือต่างๆ เช้่น ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียม สำาหรับสินค้าบรรจุภััณฑ์์ใช้้ครั�ง
เดียว มาตรการการจ่ายค่าขยะตามป้ริมาณที�ทิ�ง หรือผ่านทางการขยายความรับผิดช้อบของผ้้ผลิต

ในทางตรงกันข้าม ภัาษีหรือค่าธิรรมเนียมที�มีราคาส้งเกินไป้ อาจนำาไป้ส้่การเลี�ยงภัาษี และในกรณีที�ร้ายแรงที�สุด ผลข้างเคียงที� 
คาดไว้ เช้่น การทิ�งขยะในสิ�งแวดล้อม เพื่่�อหลีกเลี�ยงค่าใช้้จ่าย (59) 

การออกแบบที�ดีและมาตรการการเพื่ิ�มความตระหนักที�มาพื่ร้อมกัน เป้็นตัวกำาหนดความสำาเร็จของมาตรการ การออกแบบที�ด ี
ยังเกี�ยวข้องกับการกำาหนดอัตราเพื่ิ�มข้�นที�คาดการณ์ได้ (แบบก้าวหน้า) สำาหรับผ้้เล่นในตลาด ที�จะค่อยๆ เป้ลี�ยนไป้ลด 
บรรจุภััณฑ์์ และไป้ส้่ทางเลือกบรรจุภััณฑ์์ที�ดีกว่า ที�อาจใช้้ซ้ำำ�าและ/หรือนำาไป้รีไซ้ำเคิล หลายครั�งเท่าที�จะเป้็นไป้ได้ รายได้จาก 
มาตรการทางเศรษฐกิจ ควรนำาไป้ใช้้สำาหรับวัตถึุป้ระสงค์สิ�งแวดล้อมเฉพื่าะ เช้่น การป้รับป้รุงโครงสร้างพื่่�นฐานให้เป้็นป้ัจจุบัน 
สำาหรับโลจิสติกส์การใช้้ซ้ำำ�า การแยกขยะ การเก็บ และการรีไซ้ำเคิลคุณภัาพื่ส้ง (3) 

(59) For instance, in cases of weak enforcement, underdeveloped institutional arrange-ments for implementing 
penalties and sanctions and unregulated shipment or exports, companies and municipalities may tend to 
reduce the total weight of the waste gen-erated by either diverting it (illegally) to open environment or transport-
ing it to other destinations. This may happen to avoid paying high costs incurred through incinera-tion and 
landfill taxes, or within the Pay-As-You-Throw schemes. 



 Öko-Institut e.V | Freiburg | Darmstadt | Berlin

Öko-Institut เป้็นหน่�งในองค์กรอิสระช้ั�นนำาด้านการวิจัยและการให้คำาป้ร้กษาเกี�ยวกับอนาคตที�ยั�งยืน นับแต่เริ�มก่อตั�งเมื�อป้ี 
1977 สถึาบันฯ ได้วางพื่่�นฐานและกำาหนดกลยุทธิ์เพื่่�อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพื่ัฒนาที�ยั�งยืน ในระดับโลก ระดับช้าติ 
และระดับท้องถึิ�น Öko-Institut มีสำานักงานอย้่ที�เมือง Freiburg, Darmstadt และที�กรุง Berlin

www.oeko.de | info@oeko.de

 ผ้้ติดต่อ

Siddharth Prakash | +49 761-45295-244 | s.prakash@oeko.de

รายการอ้างอิง
Be Waste Wise (2016): Economic Instruments and Packaging Consumption, Global Dialogue on Waste. Global  
 Dialogue on Waste. Be Waste Wise. Wales, England, 2016. Online available at https://www.youtube.com/  
 watch?v=yzPclv11gNk, last accessed on 14.15.2021.

Berck, P.; Moe-Lange, J.; Berti Villas-Boas, S.; Stevens, A. (2016): Measuring Con-sumer Responses to a   
 Bottled Water Tax Policy. In: American Journal of Agricul-tural Economics (98), pp. 981–996. Online availa  
 ble at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3575997, last accessed on 27 Sep 2021.

Blauer Engel (2019): Transportation Packagings. Online available at https://www.blauer-engel.de/en/products/ 
 business-municipality/returnable-transportation-packagings/transportation-packagings, last accessed on  
 28 Sep 2021.

Blauer Engel (2021): Blauer Engel fÖr Verpackungen. Blauer Engel (ed.). Online available at https://www.blau  
 er-engel.de/en/s/packaging, last accessed on 28 Sep 2021.

CAH (2015): BVRio Reserve Logistics Credit System in Brazil. CAH (ed.). Online available at https://www.  
 circularactionhub.org/reverse-logistics-waste-brazil, last accessed on 27 Jul 2021.

CAH (2021): Circular Action Hub Website. CAH (ed.). Online available at https://www.circularactionhub.org/,   
 last accessed on 27 Jul 2021.

CCM (2021): Performance-based payments for circular services. CCM (ed.). Online available at https://www.  
 circularcredits.org/, last accessed on 27 Jul 2021.

Deloitte (2017): Extended Producer Responsibility and competition, An analysis of the consistency of organisa 
 tional frameworks for collective schemes for packaging recovery, 2017.

Dikgang, J.; Leiman, A.; Visser, M. (2012): Elasticity of demand, price and time: les-sons from South Africa’s   
 plastic-bag levy. In: Applied Economics 44 (26), pp. 3339–3342. DOI: 10.1080/00036846.2011.572859.

EC (2012): Green Public Procurement, A collection of good practices. European Commission (ed.), 2012. Online  
 available at https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/GPP_Good_Practices_Brochure.pdf, last accessed  
 on 28 Sep 2021.

EC (2019): GPP Traning Toolkit (2019), European Commission. Online available at https://ec.europa.eu/environ 
 ment/gpp/toolkit_en.htm, last accessed on 28 Sep 2021.

Ecologic (2021): Extended Producer Responsibility and Ecomodulation of Fees. Eco-logic (ed.), 2021. Online   
 available at https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2021/08/Ecologic-report-EPR-and-eco  
 modulation-August2021-1.pdf, last accessed on 2 Sep 2021.

EPA USA (2016): Pay-As-You-Throw, EPA USA. Online available at https://archive.epa.gov/wastes/conserve/  
 tools/payt/web/html/index.html, last ac-cessed on 27 Jul 2021.

Short Report | Economic Measures for packaging waste reduction 37รายงานสรุป้ย่อ| มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่่�อป้้องกันการเกิดขยะจากบรรจุภััณฑ์์



European Commission (2021): Plastic own resource. EC (ed.). Online available at https://ec.europa.eu/info/  
 strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastic-own-resource_en,   
 last updated on 2021, last accessed on 7 Jun 2021.

European Environmental Bureau - ÖI Interview (22 Jul 2021): Economic instruments for packaging waste   
 reduction. Interview with Piotr Barczak. Freiburg. MS Teams.

Forbes (2021): Innovative Program To Rescue Tons Of ‘Orphan Plastics’ Along Vi-etnam’s Coastline. In collabo 
 ration with Brett Davis, Forbes. Online available at https://www.forbes.com/sites/davisbrett/2021/06/10/  
 innovative-program-to-rescue-tons-of-orphan-plastics-along-vietnams-coastline/?sh=71ea44ed472e,   
 last ac-cessed on 21 Sep 2021.

Government of Scottland. (2020): Securing a green recovery on a path to net zero: climate change plan 2018–  
 2032 - update, Energy and Climate Change Direc-torate. Online available at https://www.gov.scot/publica  
 tions/securing-green-recovery-path-net-zero-update-climate-change-plan-20182032/, last updated on 27  
 Sep 2021, last accessed on 27 Sep 2021.

Green Dot - ÖI Interview (29 Jul 2021): Ökonomische Instrumente zur Plastikabfall-reduzierung. Interview with   
 Ursula Denison. Freiburg. MS Teams.

IEEP (2016): Landfill Tax, Incineration Tax and Landfill Ban in Austria. Institute for European Environmental   
 Policy (ed.), 2016. Online available at https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/5bba177-793e-4ed5-  
 acbb-ffc8e0dc238f/AT%20Landfill%20Tax%20final.pdf?v=63680923242, last accessed on 4 Sep 2021.

Innotec (2021): Website Innotec. Online available at https://www.innotec-abfallmanagement.de/, last updated  
 on 19 Nov 2021.

interreg Europe (2021): PAYT (Pay As You Throw) to reach 80% recycling. interreg Europe (ed.). Online available  
 at https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4331/payt-pay-as-you-throw-to-  
 reach-80-recycling/, last accessed on 28 Sep 2021.

irish environment (2015): Plastic Bag Levy. Online available at http://www.irishenvironment.com/iepedia/  
 plastic-bag-levy/, last accessed on 27 Sep 2021.

Knecht, A.; Catterfeld, P. (2015): Flaschensammeln, Öberleben in der Stadt, Alpen-Adria-UniversitÖt Klagenfurt.  
  Online available at https://www.researchgate.net/publication/323540127_Flaschensammeln_-_Eine_Ein  
 fuhrung, last accessed on 2 Jun 2021.

NATUR-PACK (2021): Extended Producer Responsibility – Packaging and Packag-ing Waste in Slovakia.   
 Bratislava, Slovakia, 2021. Online available at https://www.oecd.org/environment/waste/Slovakia%20final. 
 pdf, last accessed on 14 May 2021.

OECD (1993): Applying Economic Instruments to Packaging Waste: Practical Issues for product charges and   
 deposit-refund systems. OECD. Paris, 1993. Online available at https://www.oecd.org/officialdocuments/  
 publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(93)194&docLanguage=En, last accessed on 11 May 2021.

OECD (2007): Instrument mixes for environmental policy, OECD. Paris: OECD. Online available at http://site.  
 ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10245385.

OECD (2019): Extended Producer Responsibility. Online available at https://www.oecd.org/environment/  
 extended-producer-responsibility.htm, last up-dated on 14 May 2021.

OECD (2020): Policy Instruments for the Environment (PINE) Database. OECD (ed.). Online available at https://  
 pinedatabase.oecd.org/, last accessed on 27 Sep 2021.

Öko Institut internal - ÖI Interview (13 Apr 2021): EPR. Interview with GÖnter Dehoust. Freiburg.

OWID (2021): Government Spending. Our World In Data (ed.). Online available at https://ourworldindata.org/  
 government-spending, last accessed on 28 Sep 2021.



PIK (2021): Umweltsteuern kÖnnten hunderte Milliarden Euro mobilisieren - und damit Haushalte an anderer   
 Stelle entlasten. In collaboration with PresseBox. Online available at https://www.pressebox.de/inaktiv/  
 potsdam-institut-fuer-klimafolgenforschung-ev/Umweltsteuern-koennten-hunderte-Milliarden-Euro-mo  
 bilisieren-und-damit-Haushalte-an-anderer-Stelle-entlasten/boxid/1061545, last accessed on 1 Jun 2021.

PREVENT (2020): EPR Toolbox: The origin of Germany’s EPR system for packag-ing. Bonn, Germany, 2020.   
 Online available at https://prevent-waste.net/wp-content/uploads/2020/09/Germany.pdf, last accessed on  
 25 May 2021.

PREVENT (2021a): EPR+: Mandatory and voluntary mechanisms for financing the circular economy for plastics  
 and packaging. Hosted by: PREVENT, 21 Sep 2021. Online available at https://prevent-waste.net/en/  
 event-epr-plus-financing-the-circular-economy-20210921/, last accessed on 21 Sep 2021.

PREVENT (2021b): Plastic Credits, For inclusive and transparent circularity. Online available at https://pre  
 vent-waste.net/en/pilotprojects/plastic-credits/, last accessed on 27 Jul 2021.

Recycling magazine (8 Aug 2020): Press release: Mixed market reaction to EU €800/tonne plastics charge,   
 Trends, Analyses, Opinions and Facts for the Recy-cling Industry: Recycling magazine. Contact: Mark   
 Victory. Online available at https://www.recycling-magazine.com/2020/08/08/mixed-market-reaction-to-  
 eu-e800-tonne-plastics-charge/, last accessed on 27 Jul 2021.

Recycling Netwerk Benelux (2021): The Polluter Pays: How to implement the EU contribution to create incen  
 tives for the plastic transition. Recycling Netwerk Bene-lux, 2021.

Roechling Stiftung - ÖI interview (22 Jul 2021): Ökonomische Instrumente zur Plasti-kabfallreduzierung.   
 Interview with Uwe Amrhein. Freiburg. MS Teams.

Sahlin, J.; Ekvall, T.; Bisaillon, M.; Sundberg, J. (2007): Introduction of a waste in-cineration tax: Effects on the  
 Swedish waste flows. In: Resources, Conservation and Recycling 51 (4), pp. 827–846. DOI: 10.1016/j.  
 resconrec.2007.01.002.

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (2021): Webseite der Zentralen Stelle Verpackungsregister. Online  
 available at https://www.verpackungsregister.org/, last accessed on 28 Sep 2021.

The Government of the UK (2021): Introduction of Plastic Packaging Tax from April 2022, Updated 20 July 2021.  
 The Government of the UK. London, 2021. Online available at https://www.gov.uk/government/publications/ 
 introduction-of-plastic-packaging-tax-from-april-2022/introduction-of-plastic-packaging-tax-2021, last  
 ac-cessed on 27 Jul 2021.

Tomas Ekvall; Jan-Olov Sundqvist; Kristian HemstrÖm & Carl Jensen (2014): Stake-holder analysis of incinera  
 tion tax, raw material tax, and weight-based waste fee. SERI, 2014. Online available at https://www.ivl.se/  
 download/18.343dc99d14e8bb0f58b7721/1445517852690/C74.pdf, last accessed on 6 Sep 2021.

UBA (2014): Entwicklung von Instrumenten und MaÖnahmen zur Steigerung des Einsatzes von SekundÖrrohst  
 offen – mit Schwerpunkt SekundÖrkunststoffe. Online available at https://www.umweltbundesamt.de/sites/ 
  default/files/medien/376/publikationen/texte_65_2016_steigerung_einsatz_sekundaerrohstoffe.pdf, last   
 accessed on 28 Sep 2021.

UBA (2016): Entwicklung von Instrumenten und MaÖnahmen zur Steigerung des Einsatzes von SekundÖrrohst  
 offen – mit Schwerpunkt SekundÖrkunststoffe. UBA. UBA (ed.). Dessau-RoÖlau, 2016. Online available at   
 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/texte_65_2016_   
 steigerung_einsatz_sekundaerrohstoffe.pdf, last accessed on 7 Jun 2021.

UK Government (1996): The Landfill Tax Regulations 1996. Online available at https://www.legislation.gov.uk/  
 uksi/1996/1527/contents/made, last accessed on 6 Sep 2021.

UNEP (2020): Tackling plastic pollution: legislative guide for the regulation of single-use plastic products. UNEP  
  (ed.). Nairobi, Kenya, 2020. Online available at https://www.unep.org/resources/toolkits-manu   
 als-and-guides/tackling-plastic-pollution-legislative-guide-regulation, last accessed on 27 Jul 2021.

Short Report | Economic Measures for packaging waste reduction 39รายงานสรุป้ย่อ| มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่่�อป้้องกันการเกิดขยะจากบรรจุภััณฑ์์



ValuCred (2021): Plastic Credits – Friend or Foe?, Retrospective of recent market dynamics 2021. Online   
 available at https://yunusenvironmenthub.com/wp-content/uploads/2021/09/Plastic-Credits-   
 %E2%80%93-Friend-or-Foe.pdf, last ac-cessed on 21 Sep 2021.

Werner & Mertz - ÖI interview (7 Sep 2021): Ökonomische Instrumente zur Plasti-kabfallreduzierung. Interview   
 with Timothy Glaz. Freiburg. MS Teams.

Wider Sense (2020): Polyproblem report, Warum der Markt fÖr recycelten Kunststoff nicht rund lÖuft… und wie   
 sich das Öndern kÖnnte. Wider Sense (ed.), 2020. Online available at https://widersense.org/content/  
 uploads/2020/12/polyproblem-report-2-wertsachen.pdf?x74604, last accessed on 12 Apr 2021.

World Economic Forum & Ellen Macarthur Foundation (2016): The New Plastics Economy, Rethinking the future  
 of plastics. World Economic Forum & Ellen Macarthur Foundation, 2016.

Wuppertal Institut - ÖI Interview (22 Jul 2021): Ökonomische Instrumente zur Plasti-kabfallreduzierung. Interview  
 with Henning Wilts. Freiburg. MS Teams.

WWF (2021): Incineration Tax., Plastic Smart Cities. WWF (ed.). Online available at https://plasticsmartcities.  
 org/products/incineration-tax, last accessed on 4 Sep 2021.

WWF-Malaysia (2020): Study on EPR Scheme Assessment for Packaging Waste in Malaysia (1. edition). WWF.  
  WWF (ed.). Selangor, Malaysia, 2020. Online availa-ble at https://www.wwf.org.my/media_and_information/ 
 media_centre/?28105/WWF-Releases-Report-Proposing-Effective-Solution-to-Mitigate-Plastic-Pollu  
 tion-in-Malaysia.

Yamakawa, H. (2013): The Packaging Recycling Act: The Application of EPR to Packaging Policies in Japan.   
 Kyoto Prefectural University. Kyoto, Japan, 2013. Online available at https://www.oecd.org/environment/  
 waste/EPR_Japan_packagingFinal%20corrected0502.pdf, last accessed on 14 May 2021.

Zero Waste Europe (2017): Extended Producer Responsibility - Creating the Frame for Circular Products. In   
 collaboration with Levi Alvares, D. and Ferran, R., 2017. Online available at https://zerowasteeurope.eu/  
 wp-content/uploads/edd/2017/12/ZWE-EPR-policypaper.pdf, last accessed on 30 Jul 2021.

Zero Waste Europe (2018): Research Paper on a European tax on plastics, 2018. Online available at https://  
 zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2018/11/ZWE-Position-paper-Plastic-tax-in-Europe.pdf, last   
 accessed on 23 Jul 2021.

Zero Waste Europe- ÖI Interview (30 Jul 2021): Economic instruments for packaging waste reduction. Interview  
 with Delphine Levi Alvares. Freiburg. MS Teams.




