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บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ (1) บบบบบบบบบ (2) บบบบบบบบบบบบบ (3) บบบบบ บบบ (4) บบบบบ
โครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว (Export Initiative for Green Technologies)

โครงการระดับโลกของ GIZ เรื่อง “การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว” เป็นการดำาเนินความพยายามในการแก้ไข 
ปัญหาสิ�งแวดล้อมที่สำาคัญของกระทรวงสิ�งแวดล้อม คุ้มครองธ์รรมช่าติ ความปลอดภูัยทางปรมาณู และการคุ้มครองผู้บริโภูค 
แห่งสหพันธ์์สาธ์ารณรัฐเยอรมนี (BMUV) โครงการส่งออกของกระทรวงสิ�งแวดล้อมมีเป้าหมายที่จำะส่งออกความช่ำานาญที่มี   
อยู่ในเยอรมนี และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก โครงการดังกล่าว ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่่น การจำัดการขยะที่ไม่มี 
ประสิทธ์ิภูาพ มลพิษทางอากาศึและนำ�า หรือโครงสร้างพื�นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ประเทศึพันธ์มิตร 
ประกอบด้วย อียิปต์ จำอร์แดน อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และยูเครน มาตรการของโครงการเน้นการเสริมสร้างความ 
ช่ำานาญทางเทคนิคและสถาบัน และวางรากฐานสำาหรับการแนะนำาและการใช่้เทคโนโลยีที่ปกป้องสิ�งแวดล้อมและสภูาพภููมิอากาศึ ที ่
“ผลิตในเยอรมนี”

“โครงการทำางานร่วมกันเพื่อการลดพลาสติกแบบใช่้ครั�งเดียวทิ�งในภููมิภูาคเอเซียตะวันออกเฉีียงใต้ (Collaborative Action for 
Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรือ CAP SEA)” เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานระดับโลกของ GIZ เรื่่อง 
“การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว”  ที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดขยะพลาสติกแบบใช่้ครั�งเดียวทิ�ง (SUP) 
ระบบใช่้บรรจำุภูัณฑ์์แบบใช่้ซำ�า  และดำาเนินการในประเทศึไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

โครงการส่งออกเทคโนโลยีสีเขียว (Export Initiative for Green Technologies)

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมของกิจำกรรมของโครงการ CAP SEA โปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

โครงการ CAP SEA 2021

https://www.giz.de/en/downloads/2021_FS_ExI_1_CAP%20SEA_EN_barrierefrei.pdf
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ภูาพ 1-1 : หลักการการออกแบบที่ง่ายต่อการดำาเนินการ

ที่มา: Sharma 2019

 • มีการดำาเนินมาตรการทั�งต้นนำ�าและปลายนำ�า ในการป้องกันการเกิดขยะและการจำัดการขยะตามลำาดับ มาตรการต้นนำ�า
พยายามบรรลุการใช่้ทางเลือกที่เป็นที่ต้องการในลำาดับช่ั�นของขยะ ในระยะต้นของวงจำรช่ีวิตวัสดุ เช่่น การออกแบบ และการผลิต  
ซึ่งแนวคิดของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล (Design for Recycling หรือ D4R) เป็นหนึ่งในมาตรการต้นนำ�าที่มีประสิทธ์ิภูาพและ 
เป็นวัตถุประสงค์ของการศึึกษาเบื�องต้นนี� โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 2

 • การออกแบบวัสดุเพื่อให้สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ เป็นหลักการการออกแบบที่แก้ปัญหาการสามารถนำาไปรีไซเคิลของ 
สินค้าต่างๆ ทั�งหมด จำึงรวมข้อพิจำารณาการหมดอายุของสินค้าในระยะแรกของวงจำรช่ีวิต การเข้าใจำที่กว้างขวางของการสามารถ
นำาไปรีไซเคิลยังครอบคลุมการพิจำารณาระบบการเก็บ การคัดแยก และการรีไซเคิลที่มีอยู่ เช่่น ในเยอรมนี บรรจำุภูัณฑ์์อาจำถือว่า 
สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ หากมีเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี�: มีโครงสร้างการเก็บ วัสดุถูกระบุในมาตรการการคัดแยกทั่วไป การรีไซเคิล
มีความเป็นไปได้ในระดับอุตสาหกรรม วัสดุมีปริมาณที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้สูง และไม่มีสิ�งที่เข้ากันไม่ได้กับระบบการรีไซเคิล เช่่น 
ลามิเนตหรือสารเคมีบางช่นิด ทั�งนี� แนวทางเหล่านี�จำะก่อให้เกิดความสอดคล้องกับระบบการจำัดการขยะ แต่ไม่ใช่่มาตรการปฏิิบัติ 
สำาหรับมาตรการปลายนำ�า เพราะไม่มีการบังคับทางกฎหมาย ดังนั�น จำึงควรเข้าใจำว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ 
โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 3 

 • มีแนวทางของ D4R ที่แตกต่างกันกว่า 100 แนวทาง ในยุโรป กระบวนการที่นำาโดยภูาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ได้เริ่มที่
จำะประเมินและจำัดทำามาตรฐานแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมีประสิทธ์ิผล โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 4 .

 • จำุดเริ่มต้นของการนำา D4R ไปปฏิิบัติจำะขนานกับนโยบายและ “ลู่” เทคนิค ส่วนแรกมีวัตถุประสงค์ที่จำะรวบรวมแนวทาง 
หรือหลักเกณฑ์์ที่กำาหนดภูายใต้กฎหมายที่ครอบคลุมและเสนอวิธ์ีที่จำะเพิ่มแนวทางใหม่ๆ ลงไปในกรอบ ส่วนที่สองจำะเน้นข้อกำาหนด
ทางเทคนิคสำาหรับวัสดุหรือผลิตภูัณฑ์์บางประเภูท โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 5

 • ผลิตภูัณฑ์์ที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ง่ายที่สุด ได้รับการระบุในยุโรป ซึ่งผลิตภูัณฑ์์เหล่านี�อาจำเป็นจำุดเริ่มต้นของการจำัด
ทำานโยบายและมาตรฐานทางเทคนิค ภูายใต้บริบทที่พิจำารณา ซึ่งในกรณีนี� คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โปรดดูบทที่ 5.3     
หลักการการออกแบบที่ง่ายต่อการดำาเนินการ สามารถติดตามได้ดังนี�: 

บทสรุปผู้บริหาร

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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 • ข้อจำำากัด ความสามารถในการปรับปรุง และการแลกเปลี่ยน อยู่ในบทที่ 6 และ 7 

 • ในการจำัดทำาเอกสารฉีบับนี� มีประเด็นที่สำาคัญและเป็นรูปธ์รรมบางประการที่ปรากฏิ ที่ควรพิจำารณา เมื่อนำา D4R 
ไปปฏิิบัติ ประเด็นดังกล่าว จำัดเป็น “มิติการนำาไปปฏิิบัติหลัก” ในบทสุดท้าย ซึ่งรวมองค์ประกอบต่างๆ เช่่น 

  - แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลสำาหรับผลิตภูัณฑ์์พลาสติก ได้รับการพัฒนาสำาหรับผลิตภูัณฑ์์เฉีพาะ  
  ทำาจำากโพลิเมอร์เฉีพาะ หรือวัสดุอื่นๆ และอาจำเพิ่มเป็นรายสาขาเฉีพาะ หากจำำาเป็น

  - แนวทาง D4R ที่หลากหลายสำาหรับผลิตภูัณฑ์์ที่แตกต่างกัน สามารถใช่้เป็นพิมพ์เขียวสำาหรับการพัฒนา   
  บริบทเฉีพาะของตัวมันเอง

  - แนะนำาให้ดำาเนินการ D4R ร่วมกับเป้าหมายการใช่้วัสดุที่รีไซเคิล โดยอาจำใช่้การออกแบบเช่ิงนิเวศึน์      
  (Ecodesign) 

  - สถานประกอบการปัจำจำุบันในยุโรป แนะนำาให้หลีกเลี่ยงแนวทางที่แตกต่างสำาหรับผลิตภูัณฑ์์และ/หรือโพลิเมอร์  
  ช่นิดเดียวกัน ควรปรับปรุงแนวทางดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ และควรจำัดทำาขั�นตอนการทดสอบเพื่อประเมิน 
  ความสามารถในการรีไซเคิล และเพื่อให้มีการปฏิิบัติตามแนวทางดังกล่าว โปรดดูบทที่ 5.3

  - เน้นการรีไซเคิลในประเทศึ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการใช่้พลาสติกนำาเข้าที่คัดแยกมาแล้วเป็นอย่างดี  
  เพื่อนำาไปรีไซเคิล โดยผลิตภูัณฑ์์สำาหรับป้อนเข้าไปในกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกควรจำัดหาจำากในประเทศึ 

  - ต้องดำาเนินมาตรการต้นนำ�าและปลายนำ�าไปพร้อมกัน 

โครงการ CAP SEA 2021
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1. ภููมิหลัง

ในเศึรษฐกิจำหมุนเวียนที่เป็นอุดมคติ จำะไม่มีทรัพยากรปฐมภููมิเข้าสู่ขั�นตอนการผลิต นอกจำากวัสดุที่รีไซเคิลแล้วเท่านั�น 
โดยเงื่อนไขขั�นแรกเลย คือ ผลิตภูัณฑ์์จำะต้องแยกส่วนได้และส่วนประกอบจำะต้องรีไซเคิลได้ การปรับเปลี่ยนไปสู่เศึรษฐกิจำหมุนเวียน
จำะครอบคลุมแนวความคิดใหม่ของการออกแบบผลิตภูัณฑ์์ เพื่อให้รวมข้อพิจำารณาเกี่ยวกับการบำาบัดสินค้าที่หมดอายุและความ
สามารถในการนำาไปรีไซเคิลได้ เพื่อช่ี�นำาการดำาเนินการของสินค้าที่หมดอายุการใช่้งานในช่่วงแรกของช่ีวิตของผลิตภูัณฑ์์ ซึ่งก็คือ 
ขั�นตอนของการออกแบบ ได้มีการพัฒนาแนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลเป็นจำำานวนมาก สำาหรับไปใช่้กับโพลิเมอร์และ  
พลาสติกที่เฉีพาะเจำาะจำง 

ความพยายามในการเริ่มนำาหลักการของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล (Design for Recycling หรือ D4R) ไปใช่้ในผลิตภูัณฑ์์ 
พลาสติกที่ผลิตในประเทศึ เป็นองค์ประกอบสำาคัญของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจำากรัฐบาลเยอรมัน ช่ื่อ (1) 
“โครงการ ทำางานร่วมกันเพื่อการลดพลาสติกแบบใช่้ครั�งเดียวภูายในเอเช่ียตะวันออกเฉีียงใต้” (“Collaborative Action for 
Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรือ CAP SEA)” โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่ง 
ออกเทคโนโลยีทั่วโลก    ในการลดขยะพลาสติกและเน้นการป้องกันพลาสติกใช่้ครั�งเดียว (single-use plastic หรือ SUP) 
และการเตรียม ทางเลือกของการนำากลับมาใช่้ใหม่ โครงการดังกล่าวกำาลังดำาเนินการอยู่ในไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
โดยกรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ ประเทศึไทย) ร่วมกับกระทรวงสิ�งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซีย (Ministry of 
Environment and Forestry หรือ MOEF, ID) สำานักงานวางแผนเศึรษฐกิจำของมาเลเซีย (Economic Planning Unit หรือ 
EPU, MY) โดยเริ่มตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ไปจำนถึงเดือนกุมภูาพันธ์์ 2023 

หนึ่งในผลลัพธ์์จำะเป็น ‘การปรับปรุงการออกแบบของผลิตภูัณฑ์์เฉีพาะ จำากสาขาที่ใช่้พลาสติก เพื่อให้มีการจำัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธ์ิภูาพมากยิ�งข้�น’ ซึ่งจำะสอดคล้องกับการศึึกษาเรื่องเศึรษฐกิจำหมุนเวียนและการวิเคราะห์ช่่องว่างของพลาสติกในประเทศึ 
สมาช่ิกอาเซียน  การวิเคราะห์ดังกล่าว ระบุว่า “การเลือกพลาสติกที่มีประสิทธ์ิผลมากที่สุด” และ “หลักการการออกแบบสำาหรับ 
เศึรษฐกิจำหมุนเวียนของพลาสติก”สามารถแก้ปัญหาของช่่องว่างที่วิเคราะห์ได้ (European Commission; ASEAN 2019)       
รายงานนี�จำัดทำาข้�นเพื่อสนับสนุนพันธ์มิตรต่างๆ ของ CAP SEA ในการจำัดทำาแนวคิดเรื่องการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล

2. การดำาเนินการ

ในบทนี� เราพยายามนำาเสนอภููมิหลังเพื่อพัฒนารายงานและแนวคิดของมาตรการต้นนำ�า ก่อนอื่น ต้องทราบว่า มาตรการต้นนำ�า 
และปลายนำ�าแก้ปัญหาการป้องกันการเกิดขยะและการจำัดการขยะตามลำาดับ สิ�งที่มาตรการต้นนำ�าพยายามบรรลุ คือ การใช่้      
ทางเลือกที่เหมาะสมของลำาดับความสำาคัญของขยะ (ภูาพ 2-1 ข ขั�นตอน 1-3) ในระยะแรกของวงจำรช่ีวิตของวัสดุ เช่่น 
การออกแบบ การผลิต (ภูาพ 2-1 ก) ทั�งนี� ภูาพ 2-1 อธ์ิบายความหมายของคำาว่า “ต้นนำ�า” และ “ปลายนำ�า” ด้วยกราฟ 

ในขณะที่มาตรการปลายนำ�ามีวัตถุประสงค์ที่จำะบำาบัดขยะที่เกิดข้�นในปัจำจำุบัน มาตรการต้นนำ�ากลับมีวัตถุประสงค์ที่จำะลดปริมาณ 
ของขยะ เพื่อที่ช่ีวิตช่่วงแรกของผลิตภูัณฑ์์ จำะทำาให้ช่ีวิตช่่วงที่สองมีความเป็นไปได้ และผลิตภูัณฑ์์ดังกล่าวสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ 
โดยง่าย ซึ่งมีความสำาคัญ เพราะกว่า 80% ของผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมของผลิตภูัณฑ์์ ถูกกำาหนดตั�งแต่ขั�นตอนการออกแบบ 
(European Commission 2020b)

(1) ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจำากกระทรวงสิ�งแวดล้อม การอนุรักษ์ธ์รรมช่าติ และความปลอดภูัยนิวเคลียร์ ของรัฐบาลสหพั
นธ์์สาธ์ารณรัฐเยอรมัน ภูายใต้ “โครงการการส่งออก” (“Export Initiative”) 

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล



// 6

D E SI G N - FO R- R EC YCLIN G (D4R) – S TAT E O F PL AY

ภูาพ 2.1: แนวความคิดสองประการที่อธ์ิบายคำาว่า “ต้นนำ�า” (สีฟ้าใน ค) และ “ปลายนำ�า” (สีเขียวใน ค)

(ค) สองวิธ์ีการรวมกัน

(ก) วงจำรช่ีวิตของวัสดุ (ข) ลำาดับความสำาคัญของขยะ

 ที่มา: กราฟฟิกที่จำัดทำาข้�นเอง

โครงการ CAP SEA 2021
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ตัวอย่างของมาตรการต้นนำ�า (2) มีดังนี�: 

 • (การออกแบบสำาหรับ) การนำากลับมาใช่้ใหม่ จำะช่่วยยีดช่ีวิตการใช่้งานช่องผลิตภูัณฑ์์ เช่่น บรรจำุภูัณฑ์์ที่สามารถนำา   
กลับมาใช่้ใหม่ได้สำาหรับการจำัดจำำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ซื�อกลับบ้าน ถุงช่้อปปิ�งอเนกประสงค์ ลังเครื่องดื่มของขวดที่ไม่มี 
แบรนด์ที่จำะนำากลับมาใช่้ใหม่โดยบริษัทต่างๆ เพื่อการรีฟิล และมาตรฐานลังไม้ของยุโรป (euro-pallet) เดียวกันที่มี โลจำิสติกส์ 
ที่ง่าย เป็นต้น (ภูาพ 2-2)

 • การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล (D4R) จำะพิจำารณาส่วนประกอบของผลิตภูัณฑ์์และความสอดคล้องกับโครงสร้าง 
พื�นฐานของการรีไซเคิลที่มีอยู่ เช่่น การตัดสินใจำเลือกใช่้วัสดุช่นิดเดียวในการออกแบบผลิตภูัณฑ์์หรือบรรจำุภูัณฑ์์

 • มาตรการลดการใช่้พลาสติก เช่่น รูปแบบธ์ุรกิจำของผลิตภูัณฑ์์ที่เป็นบริการ (3) และการออกแบบอื่นๆ 
เพื่อสิ�งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจำะช่่วยป้องกันการทิ�งขยะ และการงดหรือการลดการใช่้สารเคมีที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 • เป้าหมายการใช่้วัสดุที่รีไซเคิล (ดูรายงานการศึึกษาเบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุที่รีไซเคิล)

ภูาพ 2.2: การออกแบบเพื่อนำากลับมาใช่้ใหม่

ที่มา: ภูาพของผู้เขียน (ช่าม) pixabay.com (โลจำิสติกส์ของลังเครื่องดื่ม ถุงผ้าฝ้้าย) ใบอนุญาตทั่วไปเช่ิงสร้างสรรค์ (มาตรฐาน euro pallets) และ pxhere (ถุงใส่ส้ม)

(2) มาตรการทั�งสี่ประการระบุใน “สี่กลยุทธ์์เพื่อพัฒนาการออกแบบเช่ิงนิเวศึน์สำาหรับโครงการบรรจำุภูัณฑ์์” ของการเสวนาโต๊ะกลมนำาโดยภูาค          
อุตสาหกรรมเพื่อการออกแบบเช่ิงนิเวศึน์ของบรรจำุภูัณฑ์์พลาสติก จำัดโดยสมาคมสำาหรับบรรจำุภูัณฑ์์และฟิล์มพลาสติกของเยอรมนี (German 
Association for Plastic Packagings and Films) (2019)

(3) การขายการบริการของผลิตภูัณฑ์์ มากกว่าตัวผลิตภูัณฑ์์เอง อย่างไรก็ตาม ผลิตภูัณฑ์์จำะยังเป็นของผู้จำัดหา และลูกค้าจำ่าย เช่่น ใช่้ผลิตภูัณฑ์ ์
ในระบบเช่่า 

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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จำนถึงปัจำจำุบัน บ่อยครั�ง ผู้กำาหนดนโยบายมักเน้นมาตรการปลายนำ�า ซึ่งมีข้อจำำากัด จำากการออกแบบผลิตภูัณฑ์์ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การรีไซเคิลคุณภูาพสูง นอกจำากนี� ต่างไปจำากความเห็นที่ว่า ต้องจำัดการและแยกขยะที่แหล่งกำาเนิดอย่างเต็มที่เสียก่อน ต้องเสริม
สร้างความสามารถในการรีไซเคิล และความสามารถในการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์ของผลิตภูัณฑ์์ยังไม่มีความสำาคัญ เพราะ 
“จำนถึงขณะนี� ก็ไม่มีวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลมากอยู่แล้ว” (ภูาษาพูด) มาตรการต้นนำ�าและปลายนำ�าจำึงต้องดำาเนินการไปพร้อมกัน

มาตรการทั�งต้นนำ�าและปลายนำ�าจำะดำาเนินการร่วมกันเพื่อป้องกันการเกิดขยะและจำัดทำานโยบายการจำัดการอย่างมีประสิทธ์ิผล 
ในส่วนของมาตรการต้นนำ�า มีเครื่องมือและนโยบายมากมายที่มีอยู่และควรดำาเนินการร่วมกันเพื่อความสอดคล้องกับนโยบาย 
ผลิตภูัณฑ์์ที่ดียิ�งข้�น 

การศึึกษาเบื�องต้นนี� จำะเน้น D4R ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการต้นนำ�าหลายมาตรการสำาหรับการออกแบบเช่ิงนิเวศึน์ (Ecodesign)

3. การแนะนำาแนวคิด

 3.1 คำาจำำากัดความ ข้อกำาหนดเบื�องต้น และข้อสันนิษฐาน

การออกแบบเพื่อการรีไซเคิลเป็นหลักการการออกแบบสำาหรับการรีไซเคิลผลิตภูัณฑ์์ประเภูทต่างๆ จำึงครอบคลุมการพิจำารณา 
การหมดอายุการใช่้ ในช่่วงแรกของวงจำรช่ีวิต (ขั�นตอนการออกแบบ) ซึ่งจำะครอบคลุมทั�งผลิตภูัณฑ์์และวัสดุบรรจำุภูัณฑ์์ การเข้าใจำ 
ความสามารถในการรีไซเคิลในวงกว้าง ยังครอบคลุมการพิจำารณาระบบการเก็บ การคัดแยก และการรีไซเคิล โปรดดูบทที่ 3.2 
แม้แต่ก่อนการผลิตผลิตภูัณฑ์์ นักออกแบบควรถามคำาถามที่เป็นอุดมคติว่า วัสดุจำะจำบลงในสายธ์ารใด และมันจำะถูกเก็บ คัดแยก 
และรีไซเคิล ภูายใต้สถานการณ์ปัจำจำุบันหรือไม่ เช่่น สำาหรับซองบรรจำุภูัณฑ์์ใส่ข้าว วัสดุอาจำสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ แต่มีความเป็น
ไปได้สูงที่มันอาจำไม่ถูกคัดแยกจำากสายธ์ารขยะผสม ก่อนการเผาหรือการทิ�ง บรรจำุภูัณฑ์์ขวดแข็งอาจำระบุได้ง่ายกว่าในขยะผสม 
แต่อาจำมีฝ้าทำาจำากวัสดุที่แตกต่างกัน ในกรณีดังกล่าว ควรออกแบบฝ้าเกลียวเพื่อให้เอาออกมาได้ทั�งหมดสำาหรับการรีไซเคิล 
(ภูาพ 3-1 หน้าต่อไป) 

การออกแบบเพื่อการรีไซเคิลมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ มันอำานวยความสะดวกในการรับมือกับขยะและขั�นตอนการคัดแยก 
และเปลี่ยน ‘ ถนนทางเดียวของวัสดุ’ ให้เป็นสายธ์ารของวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลคุณภูาพสูงเป็นจำำานวนมาก ที่จำะใช่้เป็นวัตถุดิบ 
ทุติยภููมิสำาหรับผลิตภูัณฑ์์ใหม่ ดังนั�น มันจำึงสร้างสถานการณ์ที่ได้ประโยช่น์ทั�งสองฝ้่าย ทางหนึ่ง คือ การบำาบัดการหมดอายุ 
ใช่้งานที่ง่าย และอีกทางหนึ่ง คือ หลักประกันของวัตถุดิบทุติยภููมิที่มีคุณภูาพสูง ทั�งนี� D4R ช่่วยลดขยะพลาสติกในโรงงานที่นำา 
กลับคืน ขยะฝ้ังกลบ หรือการทิ�งขยะ โดยการออกแบบผลิตภูัณฑ์์ที่จำะเพิ่มความเป็นไปได้ของการรีไซเคิลคุณภูาพสูง 

ข้อกำาหนดเบื�องต้นและข้อสันนิษฐาน สิ�งสำาคัญ คือ ต้องแยกแยะอย่างช่ัดเจำนระหว่าง D4R (ในฐานะมาตรการต้นนำ�า) 
และมาตรการปลายนำ�า ถึงแม้ว่า D4R จำะมีผลต่อห่วงโซ่คุณค่าทั�งหมด ซึ่งรวมการจำัดการขยะ นอกจำากนี� D4R ยังเน้นความจำำาเป็น
ในการร่วมมืออย่างใกล้ช่ิดในห่วงโซ่คุณค่า 

 • ก่อนอื่น แนวทางของ D4R ควรเฉีพาะเจำาะจำงเรื่องวัสดุและผลิตภูัณฑ์์ เช่่น ฉีลากไม่มีปัญหาหากเอาออกได้ง่าย มันยัง 
อาจำเป็นไปได้ที่จำะแน่ใจำว่าวัสดุของฉีลากสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ (เช่่น ไม่มี PVC) อย่างไรก็ตาม ยกตัวอย่างเช่่น กาวที่ลอกออก 
ยาก มันแสดงว่าไม่เพียงแต่ประเภูทวัสดุของผลิตภูัณฑ์์และของฉีลากเท่านั�นที่มีบทบาท แต่การมีอิทธ์ิพลซึ่งกันและกันด้วย เช่่น 
กาวอาจำลอกออกง่ายหรือไม่ ในการดำาเนินการด้าน D4R ให้ประสบความสำาเร็จำนั�น จำำาเป็นอย่างยิ�งยวดที่จำะมีความรู้เกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของผลิตภูัณฑ์์และวัสดุเมื่อหมดอายุการใช่้งาน ภูายใต้การดำาเนินการจำัดการขยะของประเทศึต่างๆ  

 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำาคัญ คือ ความรู้ของสัดส่วนของวัสดุหรือโพลิเมอร์ในภูาพรวมของปริมาณขยะ ควรจำัดทำาหลัก  
เกณฑ์์การออกแบบเพื่อการรีไซเคิลผลิตภูัณฑ์์ที่ใช่้ในปริมาณมาก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงของสายธ์ารขยะ (พลาสติก) การระบุประ 
เด็นสำาคัญเหล่านี�เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ในสาขาการจำัดการขยะ 

 • มีข้อสันนิษฐานว่า การรวมกันของ การออกแบบเพื่อการรีไซเคิลและเป้าหมายการใช่้วัสดุที่รีไซเคิล ทำาให้ประเด็นเรื่อง 
การต้องมีการคัดแยกและการเก็บขยะที่ดีข้�นอ่อนลงไป ก่อนที่จำะมีการนำา D4R ใดๆ มาใช่้ เช่่น จำากข้อกำาหนดของ PET ที่ผ่านการ 
รีไซเคิล (rPET) ในผลิตภูัณฑ์์ใหม่ ทำาให้ตลาดจำำาเป็นต้องผลิต rPET เพิ่มข้�น ซึ่งจำะเป็นการทำาให้การคัดแยกและการเก็บผลิตภูัณฑ์ ์
PET หลังการบริโภูคเพิ่มข้�นเช่่นกัน อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้เกิดประสิทธ์ิภูาพที่เพิ่มข้�น ผลิตภูัณฑ์์ที่ทำาจำาก PET ควรออกแบบเพื่อ 
สนับสนุนการรีไซเคิลคุณภูาพสูง ซึ่งหมายความว่า สารเติมแต่งและวัสดุอื่นๆ เช่่น กาว สี และฉีลาก จำะถูกเลือกและออกแบบให้ 
สนับสนุนการรีไซเคิลคุณภูาพสูง 

โครงการ CAP SEA 2021
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 • เป็นที่สังเกตว่า มาตรการต้นนำ�าจำะให้ประโยช่น์ หากปรับเข้ากับสายธ์ารขยะในประเทศึ และรูปแบบการทำางานของภูาค 
รีไซเคิลในท้องถิ�นเท่านั�น เช่่น หลักเกณฑ์์ของ D4R แตกต่างกันในประเทศึต่างๆ บางประเทศึคัดแยกขยะด้วยเครื่องอัตโนมัติ ในขณะ
ที่บางประเทศึคัดแยกขยะด้วยมือ หลักเกณฑ์์เดียวของ D4R ไม่สามารถนำาไปใช่้กับทุกประเทศึ นอกจำากนี� หลักเกณฑ์์ของ D4R  
ต้องอยู่บนพื�นฐานของการรีไซเคิลในปริมาณมาก ไม่ใช่่ขั�นตอนในระดับห้องปฏิิบัติการที่สัญญาไว้ในอนาคต ทั�งนี� เพื่อให้ได้ 
ผลลัพธ์์ในวงกว้าง

 • ท้ายที่สุด ประโยช่น์ที่ได้จำาก D4R และมาตรการต้นนำ�าอื่นๆ สามารถเห็นได้และนับได้ในขั�นตอนปลายนำ�า เช่่นกัน หาก 
D4R มีการนำาไปใช่้ในพลาสติกเฉีพาะและดำาเนินการโดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ ในทางทฤษฎีจำะนำาไปสู่อัตราการเก็บและการรีไซเคิลขยะ
ที่ดีข้�นของผลิตภูัณฑ์์ประเภูทนั�น แต่เนื่องจำากโดยปกติอัตราการเก็บและการรีไซเคิลเป็นเครื่องมือกำากับของภูาคการคัดแยกและ 
การเก็บขยะ จำึงต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ช่ิดในการกำากับความสำาเร็จำของมาตรการต้นนำ�า  มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า อัตราการ 
เก็บและการรีไซเคิลที่สูงข้�น สามารถกระตุ้นการพัฒนา D4R 

ภูาพ 3-1: การเอาฝ้าเกลียวออกทั�งหมด

  ที่มา: ภูาพของผู้เขียน

ประเด็นที่ว่ามาตรการต้นนำ�ามีความสำาคัญเท่ากับมาตรการปลายนำ�านั�นมีมากมาย จำากเป้าหมายในการลดพลาสติก มาตรการ 
ต้นนำ�ามีจำุดแข็งของการมีผลกระทบที่สูงในอนาคต เป็นมาตรการที่ “แก้ปัญหาตั�งแต่ต้นเหตุ” การคาดการณ์การใช่้วัสดุใน         
สถานการณ์ปกติก้าวข้ามขีดจำำากัดความปลอดภูัยของโลก (เช่่น PEW und Systemiq 2020) และไม่มีความเป็นไปได้อื่นนอกจำาก
การลดการบริโภูควัสดุ และการรีไซเคิลวัสดุ เพื่อบรรลุความต้องการของวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิต นอกจำากนี� ปัญหาของ  
มาตรการปลายนำ�าจำะได้ประโยช่น์จำากมาตรการต้นนำ�า ภูายใต้เงื่อนไขเบื�องต้นที่เน้นกิจำกรรมในการจำัดตั�งวงจำรวัสดุภูายในประเทศึ 
(4) นอกจำากนี� มาตรการต้นนำ�ายังใช่้พลังงานน้อยกว่า และลดการปล่อยแก๊ส เช่่น โดยหลีกเลี่ยงการสกัดทรัพยากรปฐมภููมิ 
และการเผา ผ่านทางการลดปริมาณวัสดุโดยทั่วไป 

(4) วัสดุที่จำะป้อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกควรจำัดหาจำากภูายในประเทศึ ผู้รีไซเคิลจำะมีข้อได้เปรียบทางเศึรษฐกิจำ หากสามารถใช่้พลาสติกที ่
คัดแยกอย่างดี ที่จำะนำาไปสู่ผลิตภูัณฑ์์คุณภูาพสูง มาตรการที่ใช่้ในระดับประเทศึจำะเสริมความแข็งแกร่งให้กับภูาคคัดแยกและรีไซเคิลภูายในประเทศึ และ 
ความผิดพลาดของการใช่้พลาสติกนำาเข้าที่คัดแยกอย่างดี เพื่อนำาไปรีไซเคิล ไม่ควรเกิดข้�น 

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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ในการมุ่งไปที่เป้าหมายที่ทำาสำาเร็จำได้ง่าย มีอีกประเด็นหนึ่ง คือ ในการเปรียบเทียบจำำานวนของผู้บริโภูค จำำานวนของผู้ผลิต 
ผลิตภูัณฑ์์ที่จำะใช่้ D4R สำาหรับผลิตภูัณฑ์์และประเภูทโพลิเมอร์มีน้อย การนำามาตรการไปใช่้ในระดับผู้ผลิตจำะลดจำำานวนของบริษัท
ที่คาดว่าจำะดำาเนินการระบบใหม่ เนื่องจำากข้อกำาหนดในการรายงานของผู้ผลิตอาจำมีอยู่แล้ว การรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที ่
รีไซเคิล หรือการดำาเนินการด้าน D4R จำะทำาได้ง่ายข้�น การติดตามความคืบหน้าและการควบคุมการผลิตจำะง่ายกว่าการพิจำารณา
ระดับการบริโภูค ที่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลจำำานวนมาก และที่ซึ่งวัสดุกระจำัดกระจำายทั่วไป  

 3.2 ความสัมพันธ์์ของความสามารถในการรีไซเคิล 

ภูายใต้แนวคิดของ D4R ความสามารถในการรีไซเคิลของผลิตภูัณฑ์์หรือบรรจำุภูัณฑ์์เป็นพื�นฐานของการออกแบบและวัสดุ ใน 
มุมมองที่แคบ คำาถามของความสามารถในการรีไซเคิล คือ  มีขั�นตอนที่เป็นไปได้ทางเทคนิคหรือไม่ในระดับอุตสาหกรรม ที่จำะทำาให้ 
เกิดผลลัพธ์์ที่แปรรูปได้จำากเศึษขยะ ในมุมมองที่กว้าง ความสามารถในการรีไซเคิลไม่เพียงแต่ครอบคลุมความสามารถในการ 
รีไซเคิลของวัสดุเท่านั�น แต่ยังครอบคลุมประเด็นที่ว่าวัสดุดังกล่าวสามารถนำาไปรีไซเคิลได้จำริงและอย่างมีประสิทธ์ิผลในระดับ 
อุตสาหกรรมหรือไม่ ดังนั�น มุมมองที่กว้างของความสามารถในการรีไซเคิลครอบคลุมการมีระบบการเก็บขยะ (ที่แยกกัน) ที่ไม่   
เพียงแต่ส่งมอบขยะให้เจำ้าของเตาเผาขยะเท่านั�น แต่ให้ผู้รีไซเคิลด้วย และความสามารถในการคัดแยกขยะซึ่ง ประการแรก ข้�นอยู ่
กับการระบุขยะ/วัสดุ หรือพลาสติกประเภูทต่างๆ เช่่น ขวดจำากฝ้า ซึ่งฉีลากหรือขั�นตอนการทดสอบสามารถช่่วยได้ ประการที่สอง 
ส่วนประกอบทำาจำากวัสดุที่ต่างกัน เช่่น ฉีลากที่ลอกออกได้ น่าจำะแยกส่วนออกง่าย ความสามารถในการรีไซเคิลในความหมายที่
แคบ ข้�นอยู่กับการมีสายธ์ารวัสดุประเภูทเดียว และการไม่มีสิ�งสกปรกและวัสดุหลายช่ั�น/วัสดุผสม/วัสดุคอมโพสิต ตัวอย่างของ   
สิ�งสกปรกคือพลาสติกช่ีวภูาพบางประเภูทซึ่งอาจำเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุทำาจำากฟอสซิล หากมี 
โครงสร้างทางเคมีที่ต่างกัน 

เงื่อนไขเบื�องต้นของความสามารถในการรีไซเคิลในเยอรมนีกำากับโดยกฎหมายบรรจำุภูัณฑ์์ (Packaging Act) และโดยเฉีพาะจำาก  
หน่วยงานสิ�งแวดล้อมของสหพันธ์์สาธ์ารณรัฐเยอรมนี (German Federal Environmental Agency) ทั�งนี� ในเยอรมนี            
บรรจำุภูัณฑ์์อาจำสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ ตามคำาจำำากัดความนี� (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister 2020): 

 • ต้องจำัดให้มีโครงสร้างพื�นฐานในการเก็บขยะ

 • จำะต้องมีการระบุวัสดุในมาตรการการคัดแยกทั่วไป และเข้ากับหนึ่งในผลลัพธ์์ (5) เช่่น เครื่องคัดแยกด้วยลมเป็นหนึ่งใน
ขั�นตอนแรกในการคัดแยกบรรจำุภูัณฑ์์นำ�าหนักเบาแบบอัตโนมัติ เพื่อแยกแผ่นฟิล์ม  (PREVENT Waste Alliance เอกสาร 
หมายเลข 7) ดังนั�น จำึงต้องระบุแผ่นฟิล์มในระหว่างการคัดแยกด้วยลม และคัดแยกไปยังฟิล์มอื่นๆ 

 • การรีไซเคิลวัสดุจำะต้องเป็นไปได้ในระดับอุตสาหกรรม ไม่ใช่่ระดับห้องปฏิิบัติการที่เป็นเรื่องของอนาคต เช่่น การรีไซเคิล 
PET ได้มีการทำาอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ EPS (extended polystyrene) ไม่สามารถรีไซเคิลได้ในระดับอุตสาหกรรม

 • วัสดุควรมีปริมาณที่สามารถนำาไปรีไซเคิลสูง เป็นการคำานวนตัวเลข (ร้อยละ) ตามกฎหมาย และการรายงานตัวเลขดัง
กล่าวเป็นข้อบังคับ วัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ เป็นวัสดุของบรรจำุภูัณฑ์์ที่สามารถนำากลับคืนมาได้ใหม่ ผ่านทางกระบวนการ 
รีไซเคิลของวัสดุเฉีพาะ เช่่น เหล็กกล้า อะลูมิเนียมสีเมทัลลิก PE (เซลลูโลส) เส้นใย PET เป็นต้น ซึ่งฉีลากติดกาวบนบรรจำุภูัณฑ์์ 
ลดคุณค่าดังกล่าว เพราะวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการรีไซเคิลแบบตัวต่อตัว

 • วัสดุควรง่ายต่อการนำาไปรีไซเคิล ดังนั�น จำึงไม่ควรมีระบบการรีไซเคิลที่ไม่เข้ากัน เช่่น ลามิเนต หรือพลาสติกที่ย่อย 
สลายได้ทางช่ีวภูาพ ซึ่งข้�นอยู่กับระบบการรีไซเคิล

(5) ผลผลิต ได้แก่ Tetra โลหะที่ไม่ใช่่เหล็ก พลาสติกแข็งที่ผสม PE, PP, PS, PET กระดาษและกล่อง โลหะที่เป็นเหล็ก ฟิล์มและสิ�งตกค้าง 
ตามเอกสารหมายเลข 7 ตีพิมพ์โดย PREVENT Waste Alliance (2020) 

โครงการ CAP SEA 2021



// 11

D E SI G N - FO R- R EC YCLIN G (D4R) – S TAT E O F PL AY

คำาอธ์ิบายเหล่านี� มีความหมายอย่างไรต่อการออกแบบสำาหรับการรีไซเคิล แนวทางของ D4R จำะหมายถึงขั�นตอนการจำัดการขยะ
อย่างแท้จำริง แต่ไม่ได้หมายความว่าการแยกขยะเกิดข้�นจำริง เช่่น ข้อกำาหนดของการแยกช่ิ�นส่วนใดๆ ของผลิตภูัณฑ์์หรือบรรจำุภูัณฑ์์
ช่ิ�นหนึ่ง เช่่น ฝ้าและขวด อาจำกำาหนดแตกต่างกันไป ข้�นอยู่กับว่าฝ้าและขวดถูกแยกด้วยมือหรือเครื่องมืออัตโนมัติ หรือพลาสติก 
ช่ีวภูาพบางช่นิดที่ได้รับอนุญาตที่จำะใช่้ในการผลิต ข้�นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีของวัสดุจำากฟอสซิล และต่อคำาถามที่ว่า มันจำะทำา 
ให้ขั�นตอนการรีไซเคิลยุ่งยากหรือไม่ ดังนั�น แนวทางดังกล่าวจำะทำาให้สอดคล้องกับระบบการจำัดการของเสีย แต่ไม่ใช่่มาตรการ 
ปฏิิบัติสำาหรับมาตรการปลายนำ�า ซึ่งหมายความว่า ความไม่สอดคล้องกับระบบการรีไซเคิลไม่ใช่่สิ�งต้องห้ามและแนวทางดังกล่าว 
ไม่ใช่่กฎหมาย เป็นเพียงข้อเสนอแนะ

 3.3 การเลือกวัสดุ 

บทบาทที่สำาคัญที่สุดของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของวัสดุบรรจำุภูัณฑ์์ คือ การให้แนวทางในการเลือกวัสดุและการแยกส่วน 
ต่างๆ ของผลิตภูัณฑ์์และฉีลาก ซึ่งจำะครอบคลุมรายละเอียดดังนี�: ประเภูทโพลิเมอร์ สีและสิ�งพิมพ์ สารเติมแต่ง ฉีลาก ฉีลากกาว 
หมึกสำาหรับฉีลาก และส่วนประกอบเพิ่มเติม 

ประเด็นหลักต่างๆ ในการพัฒนาหลักเกณฑ์์ของ D4R ดังนี�: 

 1.องค์ประกอบและการลดวัสดุ

  - วัสดุช่นิดใดควรใช่้กับการใช่้งานประเภูทใด

  - เราสามารถลดปริมาณวัสดุและเน้นวัสดุที่สามารถแยกออกในขั�นตอนการคัดแยกทั่วไปได้หรือไม่ เป็นไปได้  
  หริอไม่ที่จำะลดปริมาณของกาวที่ใช่้สำาหรับฉีลาก ฉีลากมีความจำำาเป็นหรือไม่ ซึ่งอาจำนำาไปสู่วัสดุบรรจำุภูัณฑ์์ที่  
  เบากว่า หรือแผ่นฟิล์มที่บางกว่า หรือความหนาของผนัง

 2.ขั�นตอนการเก็บ การคัดแยก และการรีไซเคิล

  - มีขั�นตอนการแยก การคัดแยก และการรีไซเคิล หรือไม่สำาหรับวัสดุที่มีอยู่ เช่่น มีสำาหรับ PET หรือไม่มีสำาหรับ  
  HDPE (หรือไม่มากเท่า) หรือขวดแช่มพูควรผลิตจำาก PET มากกว่า HDPE หรือไม่

  - สารเติมแต่ง กาว หรือสิ�งพิมพ์บางช่นิดเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลคุณภูาพสูง ผ่านทางการปนเป้�อนของ  
  สายธ์ารผลผลิตหรือไม่ เช่่น กาวทำาให้เกิดจำุดดำาใน PET ที่ผ่านการรีไซเคิล

 3.การใช่้งานของบรรจำุภูัณฑ์์หรือผลิตภูัณฑ์์

  - วัสดุดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์การใช่้งานหรือไม่ ซึ่งนำาไปสู่ประเด็นเรื่อง การใช่้งานใดต้องใช่้วัสดุประเภูทใด  
  ณ จำุดนี� การใช่้วิธ์ีของท้องถิ�น เช่่น การใช่้ใบตองมากกว่ากระดาษแข็งที่เคลือบพลาสติก อาจำมีบทบาทสำาคัญ

การออกแบบเพื่อการรีไซเคิลเกี่ยวข้องกับทั�งสามส่วนประกอบอย่างเท่าเทียมกัน ทางเลือกที่ดีภูายใต้หนึ่งมิติ อาจำไม่ดี หากมันมี 
จำุดอ่อนภูายใต้อีกหนึ่งมิติ เช่่น ไม่มีการลดนำ�าหนักของวัสดุบรรจำุภูัณฑ์์ หากไม่มีหลักประกันว่าจำะสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ 

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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4. สถานะการดำาเนินการ: แนวทางของ D4R ที่มีในปัจำจำุบัน
เราจำะเห็นจำากบทย่อยข้างล่างนี�ว่า มีแนวทางหลายแนวทางสำาหรับกลุ่มผลิตภูัณฑ์์ที่แตกต่างกันและโครงการระดับโลกที่หลากหลาย 
ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่เป็นอุตสาหกรรมข้ามช่าติ ในสหภูาพยุโรป เริ่มมีขั�นตอนในการแก้ปัญหาของความหลากหลายของแนว 
ทางต่างๆ ในองค์รวม สำาหรับรายละเอียดของโครงการของสหภูาพยุโรปดังกล่าว มีดังนี� 

 4.1 กลุ่มพันธ์มิตร EU Circular Plastic Alliance และการศึึกษาของศึูนย์ JRC เพื่อสนับสนุน D4R 
ของผลิตภูัณฑ์์พลาสติก

กลยุทธ์์พลาสติกที่กว้างกว่าของสหภูาพยุโรป (European Commission 2018) มีเป้าหมายที่โครงการริเริ่มของภูาคอุตสาหกรรม
ที่สมัครใจำ เพื่อให้แน่ใจำว่า พลาสติกที่รีไซเคิลอย่างน้อย 10 ล้านตัน จำะนำาไปผลิตเป็นผลิตภูัณฑ์์ใหม่ในตลาดสหภูาพนยุโรปภูายในปี 
2025 (เมื่อเทียบกับเพียง 3.9 ล้านตันในปี 2016) ภูายใต้บริบทนี� กลุ่มพันธ์มิตร EU Circular Plastics Alliance (CPA) จำัดตั�งข้�น 
เป็นเครือข่ายที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำำานวนมาก เพื่อช่่วยลดช่่องว่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิล   
ในปี 2020 คณะทำางานภูายใต้กลุ่มพันธ์มิตร  Circular Plastic Alliance ได้ตีพิมพ์แผนงานเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรฐานของ D4R 
(European Commission 2020a)  

ในขั�นตอนแรก ศึูนย์ JRC ได้รับมอบหมายให้ทำาการศึึกษาเพื่อสนับสนุนกิจำกรรมข้างต้นของ CPA เพื่อพัฒนาแนวทางและมาตรฐาน
ของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของผลิตภูัณฑ์์พลาสติก (JRC 2020) การศึึกษาดังกล่าวประกอบด้วยการคัดเลือกผลิตภูัณฑ์์ 
พลาสติกหรือกลุ่มผลิตภูัณฑ์์ที่มีความสำาคัญ การจำัดทำาแผนที่และการวิเคราะห์แนวทางของ D4R ในปัจำจำุบัน รวมทั�งข้อเสนอแนะ 
สำาหรับงานของ CPA ในอนาคต 

ในส่วนของกลุ่มผลิตภูัณฑ์์ที่มีความสำาคัญในห้าสาขา คือ เกษตร บรรจำุภูัณฑ์์ เครื่องใช่้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง 
และพลาสติกในรถยนต์ ผลิตภูัณฑ์์ดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจำากความสามารถในการรีไซเคิลที่สามารถเพิ่มวัตถุดิบพลาสติก 
รีไซเคิลของสหภูาพยุโรป ในปริมาณที่คาดไว้ 10 ล้านตัน ภูายในปี 2025 ได้อย่างค่อนข้างง่าย (“เป้าหมายที่ทำาสำาเร็จำได้ง่าย”)         
ซึ่งกำาหนดโดยรูปแบบการไหลเวียนของมวลสารข้ามสาขา ทั�งนี� กลุ่มผลิตภูัณฑ์์ที่มีความสำาคัญ อยู่ในตาราง 4-1

ตาราง 4-1: กลุ่มผลิตภูัณฑ์์ที่มีความสำาคัญเพื่อเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิล ผ่านทางหลักการการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล

 ที่มา: JRC 2020

โพลิเมอร์ ผลิตภูัณฑ์์/กลุ่มผลิตภูัณฑ์์

สาขาบรรจำุภูัณฑ์์                                                               

LDPE บรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดอ่อน                                                      

PET ขวด ถาด                                                                   

HDPE ขวดที่มีคอ (เช่่น สำาหรับนม และผงซัก
ฟอก)                        

PP ภูาช่นะใส่อาหาร ฝ้าและที่ปิด                                          

PS บรรจำุภูัณฑ์์ (ถ้วย ถาด บรรจำุภูัณฑ์์ผลิต
ภูัณฑ์์นม)                     

สาขาเครื่องใช่้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์                          

PP    เครื่องล้างจำาน เครื่องเป่าผม อุปกรณ์แ
ปรรูปอาหาร                  

PS    ตู้เย็น

PUR   เครื่องทำาความเย็น                                                         

โพลิเมอร์ ผลิตภูัณฑ์์/กลุ่มผลิตภูัณฑ์์

สาขาเกษตร

LDPE ฟิล์มคลุมดินและฟิล์มพันหญ้า

HDPE ตาข่าย (ฟิลม์ห่อและปกป้องม้วนหญ้า)                                     

PP    เกลียว

สาขาการก่อสร้าง

PVC    วงกบหน้าต่าง  ประตูม้วน ประตู

HDPE ท่อ

EPS ฉีนวนกันความร้อน

สาขารถยนต์

PP      กันช่น ตัวถังด้านข้าง จำอ

PUR  เบาะรองนั่ง

PVC  ด้านในของรถยนต์ ฝ้าครอบสายเคเบิล

ตาราง 4-1: ตัวอย่างแนวทางของ D4R 

โครงการ CAP SEA 2021
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แผนงานของคณะทำางานภูายใต้กลุ่มพันธ์มิตร Circular Plastic Alliance เกี่ยวกับแนวทาง/มาตรฐานของ D4R 
ดำาเนินต่อเนื่องไปจำนถึงปลายปี 2021 (European Commission 2020a) กิจำกรรมต่างๆ ดำาเนินการโดยทีมงานผลิตภูัณฑ์์ที่อุทิศึ 
ให้กับงาน โดยทำางานด้านผลิตภูัณฑ์์ที่ระบุว่ามีความสำาคัญ (ดูตาราง 4-1) เนื่องจำาก “มาตรฐานถูกระบุว่ามีส่วนสำาคัญ” ต่อเป้า 
หมายที่ทะเยอทะยานของกลุ่มพันธ์มิตร Circular Plastic Alliance ดังนั�น องค์กรมาตรฐาน CEN และ CENELEC คาดว่า จำะมี 
การเรียกร้องการกำาหนดมาตรฐานอย่างเป็นทางการของ ‘การรีไซเคิลพลาสติกและพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิล’ 
ซึ่งจำะพิจำารณาโดยคณะทำางาน CPA จำนถึงปลายปี 2021 (CEN-CENELEC 2021)

 4.2 แนวทาง D4R ที่คัดเลือกไว้

จำากการจำัดลำาดับความสำาคัญของผลิตภูัณฑ์์ (ตาราง 4-1) จำะเห็นว่า หลักเกณฑ์์การออกแบบเพื่อการรีไซเคิลในสาขาพลาสติก 
เจำาะจำงกับผลิตภูัณฑ์์บางประเภูทที่ทำาจำากโพลิเมอร์บางช่นิด ซึ่งความแตกต่างของสาขาต่างๆ อาจำมีความสำาคัญมากข้�น เช่่น 
ความแตกต่างของวิธ์ีการเก็บขยะ เช่่น สำาหรับฟอยล์ LDPE ในบรรจำุภูัณฑ์์และเกษตรกรรม สำาหรับแนวทาง D4R มีการใช่้วิธ์ี 
หลักสองวิธ์ี กล่าวคือ เมทริกส์ (matrices) หรือ รายการตรวจำสอบ (checklists) ดังตัวอย่างต่อไปนี�  

RecyClass TM ฟิล์มสีช่นิดอ่อนทำาจำาก PE

โพลิเมอร์

ใช่่ 

การเข้ากันอย่างสมบูรณ์

วัสดุที่ผ่านข้อกำาหนดการทดสอบโดย

ไม่มีผลกระทบทางลบหรือวัสดุที่

ยังไม่ได้ทดสอบแต่เป็นที่ทราบกันว่า

เป็นที่ยอมรับในการรีไซเคิล PE

มีเงื่อนไข 

การเข้ากันได้อย่างมีข้อจำำากัด

วัสดุที่ผ่านข้อกำาหนดการทดสอบ หากมีเงื่อนไข 

บางประการที่ใช่้ได้ หรือ วัสดุที่ยังไม่ได้ทดสอบ 

แต่มีความเสี่ยงต่ำาที่จำะแทรกแซงการรีไซเคิล PE

ไม ่

การเข้ากันได้ในระดับต่อ 

วัสดุที่ไม่ผ่านข้อกำาหนดการทดสอบ หรือ วัสดุที่ยังไม่ได้     

ทดสอบแต่มีความเสี่ยงสูงที่จำะแทรกแซงการรีไซเคิล PE

PE-LD PE-LLD PE-HD PP/PE หลายช่ั�น โพลิเมอร์อื่นใดๆ

สี สีอ่อน สีทึบ สีเข้ม

สิ�งกีดขวาง สิ�งกีดขวางในเมทริกส์ของโพลิเมอร์

<5% ของ EVOH (เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล์)

(ในฟิล์มที่มีส่วนผสมของโพลิโอเลฟิน) 

ช่ั�นที่เคลือบโลหะ “ECOLAM High Plus” “VO+LLDPE”

>5% ของ EVOH (เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล์)

(ในพิล์มที่มีส่วนผสมของโพลิโอเลฟินช่ั�นกีดขวางที่ทำาจำาก PVC PA

PVDC หรือสารที่ทำาให้เกิดโฟมที่มีช่ั�นกีดขวางอื่นๆที่ใช่้ในสารเคมีที่

ขยายตัว อะลูมิเนียม

สารเติมแต่ง ความเข้มข้นของสารเติมแต่ง >0.97 กรัม/ลูกบาศึก์เมตร

ฉีลาก ฉีลากทำาจำาก PE ฉีลากทำาจำาก PP ฉีลากทำาจำากกระดาษ ฉีลากเคลือบโลหะ ช่นิดอื่น

กาว ละลายในน้ำา (ต่ำากว่า 60 องศึาเซลเซียส)

หมึก ไม่มีหมึก ไม่เป็นพิษ (ปฏิิบัติตามแนวทางยอง EUPIA 

หรือ สมาคมหมึกพิมพ์ของยุโรป)

หมึกซึม หมึกที่มีพิษหรืออันตราย

การพิมพ์

โดยตรง

ทำาเครื่องหมายด้วยเลเซอร์การผลิตใน

ปริมาณน้อยและมีวันหมดอายุ การพิมพ์ครอบคลุม <50% การพิมพ์ครอบคลุม >50%

ตาราง 4-2: ตัวอย่างแนวทางของ D4R 

 (ก) เมทริกส์ D4R ของ RecyClass สำาหรับฟิล์มสีช่นิดอ่อนทำาจำาก PE (สำาหรับการเพิ่มความสามารถในการอ่าน 
โปรดดูภูาพ 8-1 ในภูาคผนวก)

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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 (ข) หลักเกณฑ์์  D4R ของ PETCO สำาหรับถาด PET (6)  

ที่มา: Recyclass 2019, Petco 2019

(6) เป็นที่สังเกตว่า Petco เพิ่มเมทริกสที่ละเอียดมากกว่า

(7) ดาวน์โหลดด้วยโปรแกรม Excel ของรายช่ื่อที่ยาว (“ภูาคผนวก 3”) ที่นี่ https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/
support-circular-plastics-alliance-establishing-work-plan-develop-guidelines-and-standards-design 
(เข้าไปล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2021)    

จำากรายช่ื่อแนวทางต่างๆ กว่า 100 ช่ื่อ (7)   รายงานการศึึกษาของศึูนย์ JRC ได้คัดเลือกแนวทาง D4R ของภูาคอุตสาหกรรม 
จำำานวน 25 แนวทาง (โปรดดูหลักเกณฑ์์เอกสารอ้างอิงสำาหรับการคัดเลือก และ 25 ตัวอย่างในภูาคผนวกของรายงานฉีบับนี�) 
นักวิจำัยของ JRC (2020) เน้นว่า แนวทาง D4R ที่ได้รับการคัดเลือกเกือบทั�งหมด ใช่้ในสาขาบรรจำุภูัณฑ์์ ส่วนแนวทาง D4R 
ในสาขาอื่นๆ ยังไม่ได้ดำาเนินการ 

 การวิเคราะห์สรุปได้ดังนี�: 

 • 68 % ใช่้กับประเภูทผลิตภูัณฑ์์เฉีพาะ (เช่่น ขวด ถาด เป็นต้น) และ 36 % ใช่้กับกลุ่มผลิตภูัณฑ์์ (เช่่น บรรจำุภูัณฑ์์ทั�งหมด 
บรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดอ่อน เป็นต้น) หากดูละเอียดลึกลงไป จำะเห็นว่า 20 % ของแนวทางใช่้กับขวด 16 % ใช่้กับถาด 28 % ใช่้กับฟิล์ม 
และ 28 % ใช่้กับภูาช่นะ ในส่วนของกลุ่มผลิตภูัณฑ์์ (หรือประเภูทของบรรจำุภูัณฑ์์) 28 % ใช่้กับบรรจำุภูัณฑ์์ทุกประเภูท ในขณะที่ 12 
% ใช่้กับบรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดอ่อนโดยเฉีพาะ และ 4 % ใช่้กับบรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดแข็ง 

 • แนวทางที่คัดรายช่ื่อออกมาส่วนใหญ่ ใช่้เฉีพาะสำาหรับโพลิเมอร์ช่นิดเดียวหรือหลายช่นิด มีเพียงกรณีเดียว ที่ไม่มีการ
ระบุประเภูทของโพลิเมอร์ ทั�งนี� 64 % ของแนวทางที่คัดรายช่ื่อออกมา ครอบคลุม PP และ 56 % ครอบคลุม PET ในขณะที่ 68 % 
ใช่้กับ HDPE, LDPE หรือ PE โดยทั่วไป โดยเป็นโพลิเมอร์ที่ครอบคลุมบ่อยที่สุด 

 • แนวทางที่ทำาการศึึกษาใช่้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก โดยมีจำำานวนของแนวทางที่เน้นขั�นตอนต่างๆ เช่่น การเก็บ 
(1) การคัดแยก (8) หรือการรีไซเคิลทั่วไป  (2) และจำำานวนของแนวทางที่เน้นการรีไซเคิลแบบปิด (12) หรือการใช่้งานโดยเฉีพาะ (5) 

 • มีการเปลี่ยนแปลงบางประการในวิธ์ีที่ใช่้ ในขณะที่แนวทางจำำานวนมาก (66 %) นำาเสนอเมทริกส์หรือรายการตรวจำสอบ 
เพื่อใช่้พิจำารณาลักษณะของผลิตภูัณฑ์์เฉีพาะ และ/หรือประเภูทของโพลิเมอร์ ซึ่งจำะเพิ่มความสามารถในการนำาไปรีไซเคิล” (JRC 
2020)

ฝ้า

ให้ทำา: ให้แน่ใจำว่าฝ้าต้องเป็นส่วนหนึ่งของถาด

สี

ให้ใช่้: สีโปร่งแสง สีโปร่ง อย่าใช่้: สีอื่น/สีเข้ม สีทึบ

การระบุวัสดุ 

ให้ทำา: แสดง PIC หรือรหัสระบุสินค้า 
ที่เห็นได้อย่างช่ัดเจำน

ฉีลาก

อย่าทำา: อย่าใช่้วัสดุที่มีความหนาแน่นมากกว่า 1 กรัม/
ลูกบาศึก์เมตร เช่่น PVC PET PS

อย่าทำา: อย่าใช่้โลหะหรือกระดาษ 

อย่าทำา: อย่าใช่้ฉีลากที่ติดกาวในตัว ที่ลอกออกไม่ได้

กาว

อย่าใช่้: กาวบนตัวผลิตภูัณฑ์์ หมึก และการพิมพ์โดยตรง:

อย่าทำา: อย่าพิมพ์ลงไปในถาดโดยตรง

โครงการ CAP SEA 2021
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 4.3 โครงการริเริ่มทั่วโลกและสาขาวัสดุที่ไม่ใช่่พลาสติก

วิสาหกิจำที่ร่วมลงนามใน “เจำตนารมณ์ระดับโลกว่าด้วยระบบเศึรษฐกิจำพลาสติกแบบใหม่”  (New Plastics Economic Global 
Commitments) ตกลงที่จำะ “ใช่้นวัตกรรมเพื่อที่พลาสติกทั�งหมด ที่เราจำำาเป็นต้องใช่้ ได้รับการออกแบบให้มีการนำาไปใช่้ใหม่ การ 
รีไซเคิล หรือ การย่อยสลายเป็นปุ�ยหมักอย่างปลอดภูัย” สมาช่ิกทุกรายที่แสดงเจำตนารมณ์นี� จำะรายงานกิจำกรรมเกี่ยวกับ 
“บรรจำุภูัณฑ์์พลาสติก ที่จำะนำากลับมาใช่้ใหม่ สามารถนำาไปรีไซเคิล หรือ ที่สามารถย่อยสลายได้ 100 % ภูายในปี 2025” ตัวอย่าง 
เช่่น PepsiCo กลุ่ม H&M Barilla Nestlé และรายอื่นๆ กำาลังมุ่งไปที่เป้าหมายพลาสติกที่สามารถรี ไซเคิลได้ 100 % ภูายในปี 
2025 (Ellen MacArthur Foundation 2019)

ในส่วนของเจำตนารมณ์ดังกล่าว ภูาคอุตสาหกรรมกำาลังเข้าร่วมโครงการเพื่อลดพลาสติกและการจำัดการขยะพลาสติก เช่่น 
Nestlé เป็นพันธ์มิตรของโครงการ STOP ที่นำาโดย Systemiq ในอินโดนีเซีย ภูาคอุตสาหกรรมยังดำาเนินกิจำกรรมร่วมกัน เช่่น 
กลุ่มพันธ์มิตร Circular Plastic Alliance หรือภูายใต้องค์การ the Global Consumer Goods Forum เพื่อพิจำารณาประเด็น 
ต่างๆ เช่่น การออกแบบบรรจำุภูัณฑ์์ ทั�งนี� The Global Consumer Goods Forum ได้ตีพิมพ์กฎทองสองประการของการออก
แบบ คือ (1) เพิ่มคุณค่าของการรีไซเคิล PET โดยการใช่้ PET ที่โปร่งใสและไม่มีสี หรือ ขวด PET ที่มีสีฟ้าหรือสีเขียวที่โปร่งใส เพื่อ 
เป็นหลักประกันว่า การเลือกวัสดุ กาว และ sleeves จำะไม่เป็นปัญหาในการรีไซเคิล (2) กำาจำัดส่วนประกอบที่เป็นปัญหาออกจำาก 
บรรจำุภูัณฑ์์ ตัวอย่างที่เป็นรูปธ์รรม เช่่น คาร์บอนแบล็คที่ตรวจำไม่พบ ไม่มี PVC หรือ PVDC ไม่มี EPS หรือ PS หรือ PETG ใน 
บรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดแข็ง และไม่มีพลาสติกที่แตกสลายได้ช่นิดอ๊อกโซ (The Global Consumer Goods Forum 2021)

ตัวอย่างของวัสดุที่ไม่ใช่่พลาสติก:

 • แนวทาง D4R ยังใช่้สำาหรับบรรจำุภูัณฑ์์จำากเส้นใย (นอกเหนือจำากบรรจำุภูัณฑ์์พลาสติก) 
คำาแนะนำาการออกแบบขององค์กร WRAP เพื่อให้บรรจำุภูัณฑ์์กระดาษและบรรจำุภูัณฑ์์กะดาษแข็งมีความสามารถในการรีไซเคิลที่ดี
ข้�น ครอบคลุมการพิจำารณาช่ั�นหลายช่ั�น การเคลือบ หมึก UV กระดาษกันนำ�า กาว หรือกระดาษห่อของขวัญ (WRAP 2020) นอก 
จำากนี� อุตสาหกรรมกระดาษได้ริเริ่มการรณรงค์  4Evergreen (8) เพื่อ “ทำาให้การหมุนเวียนของบรรจำุภูัณฑ์์จำากเส้นใยมี 
ประสิทธ์ิภูาพมากที่สุด” (CEPI 2021)

 • ในสาขาสิ�งทอและเสื�อผ้า การออกแบบเพื่อการรไซเคิลดำาเนินการโดยหลีกเลี่ยงส่วนผสมของเส้นใยและวัสดุสำาหรับผ้า
ผืนและส่วนประกอบ เช่่น กระดุม และ/หรือการออกแบบเพื่อให้แยกวัสดุต่างๆ ได้อย่างสะดวก (Nordic Council of Ministers 
2017) บริษัทดัทช่์ ช่ื่อ MUD Jeans ใช่้การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล โดย “เลือกวัสดุที่ถูกต้อง กล่าวคือ วัสดุที่บริสุทธ์ิ�มากที่สุด 
เท่าที่จำะเป็นไปได้ กระดุมและหมุดยำ�าทำาจำากวัสดุประเภูทเดียว และไม่ใช่้ฉีลากทำาด้วยหนัง สารเคมีมีพิษ หรือโพลิเอสเตอร์” 
(mudjeans.eu 2020)

 • เทียบกับกระดาษ สิ�งทอและพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาจำมีส่วนประกอบหลายช่ิ�น ที่มีความต้องการ
การรีไซเคิลที่แตกต่างกัน หลักการสำาคัญของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล คือ ความสามารถในการแยกช่ิ�นส่วนและการคัดแยก 
ของส่วนประกอบ เช่่น ส่วนประกอบโลหะจำากพลาสติก เช่่นกล่อง หรือสายเคเบิลหุ้มฉีนวนซึ่งมีแนวโน้มอย่างสูงที่จำะประกอบด้วย 
สารเติมแต่งที่ไม่ติดไฟ 

 4.4 การวิเคราะห์ประสบการณ์พร้อมข้อกำาหนดของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล  (ภูาคบังคับ)

จำากแนวทางที่มีอยู่กว่า 100 แนวทาง (ภูาคผนวก 3 ของศึูนย์ JRC 2020) ไม่มีการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
ของศึูนย์ฯ นอกจำากนี� นักวิจำัยของ JRC (2020) ยังช่ี�ให้เห็นถึงความยุ่งยากในการประเมินและเปรียบเทียบแนวทางการออกแบบ 
เพื่อการรีไซเคิล ในส่วนของความมีประสิทธ์ิผล เช่่น การวัดอัตราการรีไซเคิล การยอมรับของตลาด หรืออัตราการรีไซเคิลที่ได้ 
(สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูการศึึกษาของศึูนย์ JRC)

อย่างไรก็ตาม ศึูนย์ JRC (2020) ได้เน้นประสบการณ์สองเรื่อง ดังนี�:

(8) 4evergreen เป็นกลุ่มพันธ์มิตรข้ามอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายในการทำาให้ความหมุนเวียนของบรรจำุภูัณฑ์์ทำาจำากเส้นใย 
และผลการดำาเนินงานด้านภููมิอากาศึ มีประสิทธ์ิภูาพสูงสุด 

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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ปัจำจำุบัน ยังไม่มีแนวทาง D4R ที่เป็นภูาคบังคับ ศึูนย์ JRC (2020) ไม่สามารถนับจำำานวนของวิสาหกิจำที่ใช่้หลักเกณฑ์์ของ D4R 
ในการออกแบบผลิตภูัณฑ์์ บ่อยครั�ง D4R ได้รับการพัฒนาและตีพิมพ์โดยผู้รีไซเคิล เพื่อให้มีอิทธ์ิพลต่อการออกแบบผลิตภูัณฑ์์ 
ในการหาประโยช่น์ส่วนตัว ซึ่งหมายความว่า จำำาเป็นต้องมี การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภูาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพิจำารณาความต้องการในการออกแบบและความสามารถในการรีไซเคิลในเวลาเดียวกัน 

โดยทั่วไป ค่าใช่้จำ่ายของการดำาเนินการส่วนใหญ่จำะเป็นภูาระของผู้ใช่้แนวทางดังกล่าว (ผู้ผลิตสินค้า) และส่วนหนึ่งโดยสมาช่ิกของ 
หน่วยงานที่ออกแนวทาง ไม่มีการพบข้อมูลมากนักในส่วนของประโยช่น์ทางการเงินที่เป็นไปได้ของแนวทางสำาหรับบริษัทเดี่ยวๆ แต่

จำากข้อมูลของศึูนย์ JRC (2020), “โดยหลักการ ประโยช่น์สามารถพอกพูนให้กับทั�งสังคมโดยรวม (จำากการรีไซเคิลที่เพิ่มข้�น) 
และให้กับผู้รีไซเคิล (วัตถุดิบที่มีคุณภูาพสูงข้�น) หรือผู้ผลิตสินค้า (เช่่น จำากประโยช่น์ของการมีช่ื่อเสียงหรือการประหยัดตามหลัก 
การความรับผิดช่อบที่เพิ่มข้�นของผู้ผลิต (EPR))” บางแนวทางเรียกเก็บค่าสมาช่ิกจำากผู้ใช่้ (จำากหลักร้อยถึง 10,000 ยูโร) ในขณะ
ที่บางแนวทางก็ให้ใช่้ฟรีและจำริงๆ แล้ว จำ่ายโดยสมาช่ิกของหน่วยงานที่ออกแนวทาง ค่าใช่้จำ่ายในการทดสอบดูเหมือนจำะเป็นปัจำจำัย
ด้านราคาที่สำาคัญที่สุดสำาหรับผู้ใช่้ (สำาหรับแนวทางที่ต้องใช่้การทดสอบ) ในขณะที่ค่าใช่้จำ่ายในการออกใบรับรองโดยปกติจำะถูก 
กว่า ค่าใช่้จำ่ายในการเปลี่ยนผลิตภูัณฑ์์ให้สอดคล้องกับแนวทาง ไม่สามารถนับได้เป็นปริมาณ แต่อาจำมีราคาสูง
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ในความหมายที่กว้างกว่า การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล อาจำมองว่าเป็นมุมมองของประสิทธ์ิภูาพของวัสดุ 
เกี่ยวกับการออกแบบเช่ิงนิเวศึน์ (Ecodesign) การปฏิิบัติตาม D4R มีอยู่สองประการ คือ การพัฒนาด้านเทคนิคของหลักเกณฑ์์ 
และการบรรจำุหลักการของการออกแบบนี�ในกรอบกฎหมายหรือนโยบายสำาคัญ 

 5.1 การปฏิิบัติผ่านมาตรฐานและหลักเกณฑ์์ – มุมมองด้านเทคนิค

การออกแบบเช่ิงนิเวศึน์ (Ecodesign) ดำาเนินการบนพื�นฐานของกลุ่มผลิตภูัณฑ์์ที่ออกแบบมาอย่างดี ผ่านทางรายการหลักเกณฑ์์
และข้อกำาหนดที่อาจำอ้างอิงจำากมาตรฐานเทคนิคทางอุตสาหกรรม ในสาขาการรีไซเคิล มีหลักเกณฑ์์หลายประเภูท ข้�นอยู่กับเรื่อง 
ของการจำัดทำามาตรฐาน และมีความสำาคัญต่อใคร จำากมุมมองด้านสิ�งแวดล้อม มาตรฐานขั�นตำ่าของโรงงานรีไซเคิลจำะช่่วยลด 
มลภูาวะ ผู้ที่ต้องการหรือจำำาเป็นต้องใช่้วัสดุรีไซเคิล ต้องการความแน่ใจำว่า จำะได้รับวัสดุที่มีคุณภูาพพอสมควรในตลาด ผู้รีไซเคิล 
สนใจำที่จำะผลิตผลิตภูัณฑ์์ให้ออกมามากที่สุดจำากโรงงานของตน จำึงต้องการวัสดุที่ง่ายต่อการรีไซเคิลและไม่แพงนักที่จำะทำาการ 
คัดแยก  

มีการเปรียบเทียบมาตรฐานสามประเภูทระหว่างกันในบริบทของการรีไซเคิลตามภูาพข้างล่างนี� ภูายใต้ระบบนี� แนวทางการออก 
แบบเพื่อการรีไซเคิลสามารถดำาเนินการได้ทั�งในระดับวัสดุและผลิตภูัณฑ์์/ บรรจำุภูัณฑ์์ เช่่น  หลักเกณฑ์์อาจำเกี่ยวข้องกับประเภูท 
ของกาวที่ใช่้ในการติดฉีลาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจำากไม่สามารถลอกกาวออกได้ในกระบวนการรีไซเคิล และในตัวอย่าง จำะยังคงอยู่
ในวัสดุที่รีไซเคิลแล้ว แนวทางของ D4R ไม่แนะนำาให้ใช่้กาวดังกล่าวเพราะจำะกระทบต่อคุณภูาพของวัสดุที่รีไซเคิลได้ (หลักเกณฑ์์ 
ในระดับวัสดุ) หากหลักเกณฑ์์อ้างอิงถึงความสามารถในการแยกกันของช่ิ�นส่วนเดี่ยวๆ ที่แตกต่างกัน เช่่น ยาแนวซิลิโคนระหว่าง 
ส่วนของท่อไม่ควรติดอย่างแยกไม่ได้กับท่อที่ทำาจำาก HDPE ก็จำะมีหลักเกณฑ์์ที่อ้างอิงกับผลิตภูัณฑ์์ที่เป็นรูปธ์รรม กล่าวคือ 
ในระดับผลิตภูัณฑ์์ (ตรงนี� คือ ท่อ)

5. การปฏิิบัติ

ตาราง 5-1: มาตรฐานประเภูทต่างๆ ในบริบทของการรีไซเคิลและเป้าหมาย

เป็นที่สังเกตว่า มาตรฐานดังกล่าวไม่สามารถเป็นหลักประกันว่า ผลิตภูัณฑ์์ใดจำะสามารถรีไซเคิลได้ เมื่อหมดอายุการใช่้งาน      
เพราะข้�นอยู่กับประเภูทของการเก็บขยะและสภูาพของกรอบเศึรษฐกิจำโดยทั่วไปของการรีไซเคิล 

ที่มา: การรวบรวมของผู้เขียน 

 ที่มา: JRC 2020

ขั�นตอน (การรีไซเคิล) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

มาตรฐานคุณภูาพสำาหรับวัสดุที่รีไซเคิล

มาตรฐานความสามารถในการรีไขเคิล/การออกแบบสำาหรับมาตรฐานการรีไซเคิล

ระดับขั�นตอน

ระดับวัสดุ

ระดับผลิตภูัณฑ์์

ˤ การออกใบรบัรองของโรงงานรไีซเคลิ

ˤ เช่น่ กำาจำดัสารอันตรายออกจำาก PET ที่รไีซเคลิ

ˤ มีเป า้หมายที่สายธ์ารวัสดุประเภูทเดียว (โพสิเมอร ์)
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 5.2 การบรรจำุแนวทางลงไปในกรอบกฎหมายหรือนโยบายท่ีสำาคัญ 

หลักเกณฑ์์ทางเทคนิคมักจำบลงในตู้เสื�อผ้า และไม่เป็นท่ียอมรับหรือนำาไปใช่้ หากพัฒนาโดยปราศึจำากการเช่ื่อมโยงกับความคิด 
ริเริ่มท่ีใหญ่กว่า อีกทั�งการสื่อสารเก่ียวกับหลักเกณฑ์์ดังกล่าว จำะมีประสิทธ์ิภูาพสำาหรับชุ่ดหลักเกณฑ์์ (ในอนาคต)ซึ่งชุ่ด            
หลักเกณฑ์์ดังกล่าวสามารถนำาไปใช่้ในมาตรการการติดฉีลากสิ�งแวดล้อม และ/หรือผ่านทางกรอบกฎหมายของการออกแบบ 
เช่ิงนิเวศึน์  

จำากตาราง 5-2 จำะเห็นความแตกต่างของวิธี์การทั�งสองอย่างชั่ดเจำน เป็นที่สังเกตว่า มันไม่ใช่่ทางเลือก แต่สามารถเพิ่มเข้าไปได้ 
ในบริบทของโครงการปัจำจำุบัน ในมาเลเซีย คณะทำางานด้านเทคนิค 3 นำาโดยสถาบันวิจัำยมาตรฐานและอุตสาหกรรมแห่งมาเลเซีย 
(หรือ SIRIM, MY) กำาลังจัำดทำาข้อเสนอแนะในการจำัดทำากรอบทางการเมือง ซึ่งจำะรวมหลักเกณฑ์์ของ D4R สำาหรับผลิตภัูณฑ์์ 
ในขอบเขต การศึึกษาเบื�องต้นท่ีดำาเนินการโดยคณะทำางานด้านเทคนิค 2 นำาโดยสถาบัน SIRIM, MY เช่่นกัน จำะวิเคราะห์และศึึกษา
ข้อกำาหนดด้านเทคนิคเพื่อความสามารถในการรีไซเคิล และทางเลือกของการเสนอมาตรการต้นนำ�าอื่นๆ ภูายใต้กรอบของการ 
ออกแบบเช่ิงนิเวศึน์ในอนาคต 

แนวทางทางเทคนิคของ D4R อาจำกำาหนดมาตรฐานสูงซึ่งสามารถใช่้ในฉีลากสิ�งแวดล้อม ในขณะท่ีข้อกำาหนดท่ีเข้มงวดน้อยกว่าใน
ส่วนของการสามารถนำาไปรีไซเคิล เช่่น ผ่านทางหลักการของการผ่านการทดสอบ อาจำสามารถอ้างอิงในข้อกำาหนดของการออก 
แบบเช่ิงนิเวศึน์ สำาหรับผลิตภูัณฑ์์เฉีพาะท่ีมีการใช่้งานเหมือนกัน เช่่น ในกรณีของภูาขนะเครื่องดื่ม ข้อกำาหนดขั�นตำ่าของความ 
สามารถในการรีไซเคิล ในข้อกำาหนดของการออกแบบเช่ิงนิเวศึน์ อาจำเล็งเป้าหมายไปท่ีการแยกฝ้าขวดได้ง่ายด้วยมือ (ภูาพ 3-1 
หน้า 9) ในขณะเดียวกัน ข้อกำาหนดท่ีกว้างกว่าของ D4R สามารถใช่้กับฉีลากสิ�งแวดล้อม เช่่น ในตัวอย่างของขวด หลักเกณฑ์์ 
สำาหรับวัสดุทำาฉีลากและกาว นอกเหนือไปจำากฝ้าท่ีสามารถเอาออกได้

ตาราง 5-2: ระบบหลักของสองนโยบายท่ีต่างกันสำาหรับหลักเกณฑ์์ของผลิตภัูณฑ์์

ท่ีมา: การรวบรวมของผู้เขียน 

ฉีลากสิ�งแวดล้อม การออกแบบเช่ิงนิเวศึน์

สมัครใจำ บังคับ

ส่งเสริมผลิตภูัณฑ์์ที่ดีที่สุดในตลาด กำาจำัดผลิตภูัณฑ์์ที่เลวที่สุดในตลาด

การศึึกษาเบื�องต้นวิเศึราะห์และศึึกษาแนวคิดของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล 
สัคส่วนการใช่้วัสดุริไซเศิึล เป็นต้น

การพัฒนาหลักเกณฑ์์

ฉีลากสิ�งแวตล้อม (ความหวังท่ีสูง) การออกแบบเชิ่งนิเวศึน์ (ความหวังที่ตำ่าลงมา)
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ทันทีท่ีกรอบกฎหมายออกมาสำาหรับผลิตภูัณฑ์์ท่ีดีท่ีสุดและเลวที่สุดในตลาด ก็จำะสามารถเน้นงานทั�งหมดท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์์ ทันทีท่ีกรอบกฎหมายออกมาสำาหรับผลิตภูัณฑ์์ท่ีดีท่ีสุดและเลวที่สุดในตลาด ก็จำะสามารถเน้นงานทั�งหมดท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์์ 
ทางเทคนิคและการพัฒนาแนวทาง สำาหรับวัตถุประสงค์นี� กรอบดังกล่าวจำะรวมขั�นตอน ท่ีกำาหนดว่าจำะเพิ่มหลักเกณฑ์์ทางเทคนิค ทางเทคนิคและการพัฒนาแนวทาง สำาหรับวัตถุประสงค์นี� กรอบดังกล่าวจำะรวมขั�นตอน ท่ีกำาหนดว่าจำะเพิ่มหลักเกณฑ์์ทางเทคนิค 
ชุ่ดใหม่ เข้าไปในชุ่ดแนวทาง ภูายใต้กรอบกฎหมายอย่างไร  ชุ่ดใหม่ เข้าไปในชุ่ดแนวทาง ภูายใต้กรอบกฎหมายอย่างไร  

 5.3 ทางเลอืกของการดำาเนนิการ 5.3 ทางเลอืกของการดำาเนนิการ

บทนี�พยายามช่ี�ไปในทศิึทางวา่ จำะเริม่การพจิำารณา D4R ในการดำาเนนิธ์รุกจิำอยา่งไร รวมทั�งสำาหรับผูก้ำาหนดนโยบาย เพราะคำาช่ี�แจำงบทนี�พยายามช่ี�ไปในทศิึทางวา่ จำะเริม่การพจิำารณา D4R ในการดำาเนนิธ์รุกจิำอยา่งไร รวมทั�งสำาหรับผูก้ำาหนดนโยบาย เพราะคำาช่ี�แจำง
อาจำทำาใหเ้หน็ภูาพของความซับซอ้น  อาจำทำาใหเ้หน็ภูาพของความซับซอ้น  

เปา้หมายท่ีบรรลไุดง้า่ย ท่ีสามารถเพิม่ความสามารถในการรีไซเคลิไดง้า่ยท่ีสดุ ถกูระบโุดยศึนูย์ JRC (2020) สำาหรับยโุรป กลุม่ เปา้หมายท่ีบรรลไุดง้า่ย ท่ีสามารถเพิม่ความสามารถในการรีไซเคลิไดง้า่ยท่ีสดุ ถกูระบโุดยศึนูย์ JRC (2020) สำาหรับยโุรป กลุม่ 
ผลติภูัณฑ์ท่ี์มีลำาดับความสำาคัญ ครอบคลมุประเภูทของผลติภูัณฑ์แ์ละบรรจำภุูัณฑ์์ในหา้สาขา ตามบางหลักเกณฑ์์ เช่น่ สดัสว่นของ ผลติภูัณฑ์ท่ี์มีลำาดับความสำาคัญ ครอบคลมุประเภูทของผลติภูัณฑ์แ์ละบรรจำภุูัณฑ์์ในหา้สาขา ตามบางหลักเกณฑ์์ เช่น่ สดัสว่นของ 
ผลติภูัณฑ์์ในสายธ์ารของขยะ มันคุม้คา่ท่ีจำะประเมนิวา่ ผลติภูัณฑ์เ์หลา่นี�อาจำเปน็จำดุเริม่ตน้ของนโยบายการจำดัทำามาตรฐานทาง ผลติภูัณฑ์์ในสายธ์ารของขยะ มันคุม้คา่ท่ีจำะประเมนิวา่ ผลติภูัณฑ์เ์หลา่นี�อาจำเปน็จำดุเริม่ตน้ของนโยบายการจำดัทำามาตรฐานทาง 
เทคนคิ ในบรบิทท่ีพจิำารณา ซึง่ในกรณนีี� คอื ไทย มาเลเซยีและอนิโดนเีซยี  เทคนคิ ในบรบิทท่ีพจิำารณา ซึง่ในกรณนีี� คอื ไทย มาเลเซยีและอนิโดนเีซยี  

 • สาขาบรรจำภุูัณฑ์:์ บรรจำภุูัณฑ์ช์่นิดออ่น (LDPE) ขวดและถาด (PET) ขวดท่ีมีคอขวดสำาหรับนมและผงซักฟอก (HDPE)  • สาขาบรรจำภุูัณฑ์:์ บรรจำภุูัณฑ์ช์่นิดออ่น (LDPE) ขวดและถาด (PET) ขวดท่ีมีคอขวดสำาหรับนมและผงซักฟอก (HDPE) 
ภูาช่นะใสอ่าหาร ฝ้าและท่ี ปดิ (PP) ถว้ย ถาด บรรจำภุูัณฑ์ผ์ลติภูัณฑ์น์ม (PS)ภูาช่นะใสอ่าหาร ฝ้าและท่ี ปดิ (PP) ถว้ย ถาด บรรจำภุูัณฑ์ผ์ลติภูัณฑ์น์ม (PS)

 • สาขาไฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกส:์ PP ในเครือ่งใช่้ในครวัเรอืน (เครือ่งซักผา้ เครือ่งเปา่ผม อุปกรณแ์ปรรปูอาหาร และกระตกิ  • สาขาไฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกส:์ PP ในเครือ่งใช่้ในครวัเรอืน (เครือ่งซักผา้ เครือ่งเปา่ผม อุปกรณแ์ปรรปูอาหาร และกระตกิ 
นำ�ารอ้น เครือ่งดดูฝุ้น่ PS และ PU จำากฉีนวนกันความรอ้น (ในตูเ้ยน็)นำ�ารอ้น เครือ่งดดูฝุ้น่ PS และ PU จำากฉีนวนกันความรอ้น (ในตูเ้ยน็)

 • สาขาเกษตรกรรม: แผน่ฟลิม์ (LDPE) ตาขา่ย (HDPE) เกลยีว (PP) • สาขาเกษตรกรรม: แผน่ฟลิม์ (LDPE) ตาขา่ย (HDPE) เกลยีว (PP)

 • สาขาการกอ่สรา้ง: กรอบหนา้ตา่ง ประตู เปน็ตน้ (PVC) HDPE จำากทอ่ EPS จำากฉีนวนกันความรอ้น • สาขาการกอ่สรา้ง: กรอบหนา้ตา่ง ประตู เปน็ตน้ (PVC) HDPE จำากทอ่ EPS จำากฉีนวนกันความรอ้น

 • สาขารถยนต:์ โฟมในท่ีน่ัง (PU) กันช่น จำอ (PP) การตกแตง่ภูายใน และเคเบลิ (PVC) • สาขารถยนต:์ โฟมในท่ีน่ัง (PU) กันช่น จำอ (PP) การตกแตง่ภูายใน และเคเบลิ (PVC)

สันนษิฐานวา่ กลุม่ผลติภูัณฑ์ท่ี์เปรยีบเทยีบกันได้ อาจำเปน็จำดุเริม่ตน้ของการพฒันาแนวทางของ D4R สำาหรับประเทศึพันธ์มติรใน สันนษิฐานวา่ กลุม่ผลติภูัณฑ์ท่ี์เปรยีบเทยีบกันได้ อาจำเปน็จำดุเริม่ตน้ของการพฒันาแนวทางของ D4R สำาหรับประเทศึพันธ์มติรใน 
โครงการ CAP SEA  โครงการ CAP SEA  

หลักการของการออกแบบท่ีทำาตามไดง้า่ยดงัตอ่ไปนี� ทำาใหส้ามารถเนน้หวัขอ้ได้ หลักการของการออกแบบท่ีทำาตามไดง้า่ยดงัตอ่ไปนี� ทำาใหส้ามารถเนน้หวัขอ้ได้ 

ภูาพ 5-1: หลักการการออกแบบท่ีทำาตามได้ง่าย 

ท่ีมา: Sharma 2019 

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล



// 20

D E SI G N - FO R- R EC YCLIN G (D4R) – S TAT E O F PL AY

จำากข้อเสนอของศึูนย์ JRC สำาหรับกระบวนการของ D4R ในยุโรป ความรู้ต่อไปนี�สามารถถ่ายทอดไปยังบริบทของโครงการได้ จำากข้อเสนอของศึูนย์ JRC สำาหรับกระบวนการของ D4R ในยุโรป ความรู้ต่อไปนี�สามารถถ่ายทอดไปยังบริบทของโครงการได้ 
(JRC 2020) ดังนี�:  (JRC 2020) ดังนี�:  

 1) ช่่องว่างของความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนของความโปร่งใสของกระบวนการรีไซเคิล อาจำพิจำารณาโดยเริ่มจำากแนวทางท่ีมี  1) ช่่องว่างของความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนของความโปร่งใสของกระบวนการรีไซเคิล อาจำพิจำารณาโดยเริ่มจำากแนวทางท่ีมี 
ประสิทธ์ิผลสำาหรับบางผลิตภัูณฑ์์ แล้วจำึงปรับเพื่อพิจำารณากลุ่มผลิตภัูณฑ์์ทั�งหมด ควรหลีกเล่ียงแนวทางท่ีต่างกันสำาหรับ ประสิทธ์ิผลสำาหรับบางผลิตภัูณฑ์์ แล้วจำึงปรับเพื่อพิจำารณากลุ่มผลิตภัูณฑ์์ทั�งหมด ควรหลีกเล่ียงแนวทางท่ีต่างกันสำาหรับ 
ผลิตภูัณฑ์์หรือบรรจำุภูัณฑ์์เดียวกัน เช่่น ขวด PET และ/หรือโพลิเมอร์ ผลิตภูัณฑ์์หรือบรรจำุภูัณฑ์์เดียวกัน เช่่น ขวด PET และ/หรือโพลิเมอร์ 

  • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: กระบวนการรีไซเคิลของขวด PET และถาด PET เหมือนกัน หลักเกณฑ์์สำาหรับฉีลาก     • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: กระบวนการรีไซเคิลของขวด PET และถาด PET เหมือนกัน หลักเกณฑ์์สำาหรับฉีลาก   
 และกาวอาจำเหมือนกันในประเภูทบรรจำุภูัณฑ์์ทั�งสอง อย่างไรก็ตาม การเก็บขวดอาจำต่างจำากการเก็บถาด     และกาวอาจำเหมือนกันในประเภูทบรรจำุภูัณฑ์์ทั�งสอง อย่างไรก็ตาม การเก็บขวดอาจำต่างจำากการเก็บถาด    
 อย่างน้อยก็ในสหภูาพยุโรป ขวดเก็บด้วยระบบมัดจำำา (เยอรมนี) หรือเก็บแยกจำากขยะบรรจำุภัูณฑ์์อื่นๆ     อย่างน้อยก็ในสหภูาพยุโรป ขวดเก็บด้วยระบบมัดจำำา (เยอรมนี) หรือเก็บแยกจำากขยะบรรจำุภัูณฑ์์อื่นๆ    
 (ฝ้รั่งเศึส) ในขณะท่ีถาดเก็บจำากถังขยะสำาหรับบรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดเบา   (ฝ้รั่งเศึส) ในขณะท่ีถาดเก็บจำากถังขยะสำาหรับบรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดเบา  

 2) ปรับปรุงให้เป็นปัจำจำุบันอย่างสมำ่าเสมอ โดยบูรณาการการพัฒนาการออกแบบผลิตภัูณฑ์์พลาสติก เทคโนโลยีการ  2) ปรับปรุงให้เป็นปัจำจำุบันอย่างสมำ่าเสมอ โดยบูรณาการการพัฒนาการออกแบบผลิตภัูณฑ์์พลาสติก เทคโนโลยีการ 
รีไซเคิลท่ีมีผลกระทบอย่างสูง และแนวโน้มการบริโภูครีไซเคิลท่ีมีผลกระทบอย่างสูง และแนวโน้มการบริโภูค

 • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: แน่นอน เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการ และเนื่องจำากตรงจำุดนี� ต้องตระหนักอย่างชั่ดเจำนถึงการไหลของ  • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: แน่นอน เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการ และเนื่องจำากตรงจำุดนี� ต้องตระหนักอย่างชั่ดเจำนถึงการไหลของ 
 วัสดุและขยะเป็นจำำานวนมาก และเนื่องจำากปริมาณดังกล่าวจำะมีเปล่ียนแปลง จำึงควรทบทวนแนวทาง D4R อย่าง    วัสดุและขยะเป็นจำำานวนมาก และเนื่องจำากปริมาณดังกล่าวจำะมีเปล่ียนแปลง จำึงควรทบทวนแนวทาง D4R อย่าง   
 สมำ่าเสมอ เช่่น PP อาจำเป็นโพลิเมอร์ท่ีมีความสำาคัญต่อบรรจำุภัูณฑ์์มากข้�นกว่าในปัจำจำุบัน สมำ่าเสมอ เช่่น PP อาจำเป็นโพลิเมอร์ท่ีมีความสำาคัญต่อบรรจำุภัูณฑ์์มากข้�นกว่าในปัจำจำุบัน

 3) มีการระบุว่า ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�นอาจำนำาไปสู่การใช่้งานที่ลดลง แนวทางจำะเป็นท่ียอมรับของตลาด  3) มีการระบุว่า ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�นอาจำนำาไปสู่การใช่้งานที่ลดลง แนวทางจำะเป็นท่ียอมรับของตลาด 
ก็ต่อเมื่อให้หลักประกันการแข่งขันท่ีมีความยุติธ์รรมกับผู้แข่งทุกฝ้่าย ผ่านทางการเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมดและการก็ต่อเมื่อให้หลักประกันการแข่งขันท่ีมีความยุติธ์รรมกับผู้แข่งทุกฝ้่าย ผ่านทางการเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั�งหมดและการ
ออกมาตรฐานท่ีแม่นยำาเท่านั�น เช่่น เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานมาตรฐาน ความสอดคล้องกับโครงการริเริ่มอื่นๆ และกฎระเบียบ ออกมาตรฐานท่ีแม่นยำาเท่านั�น เช่่น เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานมาตรฐาน ความสอดคล้องกับโครงการริเริ่มอื่นๆ และกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ (และข้อกำาหนดด้านการออกแบบเชิ่งนิเวศึน์) ก็มีความสำาคัญข้อบังคับ (และข้อกำาหนดด้านการออกแบบเชิ่งนิเวศึน์) ก็มีความสำาคัญ

 • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: คนอาจำคิดว่าหมึกบางช่นิดบนฉีลาก มีความเหมาะสมเป็นพิเศึษท่ีจำะโฆษณา อย่างไรก็ตาม หาก   • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: คนอาจำคิดว่าหมึกบางช่นิดบนฉีลาก มีความเหมาะสมเป็นพิเศึษท่ีจำะโฆษณา อย่างไรก็ตาม หาก  
 พบว่าหมึกเหล่านี�ไม่สามารถเข้ากันได้กับการรีไซเคิล บริษัทต่างๆ ท่ีปฏิิบัติตามแนวทาง D4R อาจำจำะต้องหลีกเล่ียงมัน   พบว่าหมึกเหล่านี�ไม่สามารถเข้ากันได้กับการรีไซเคิล บริษัทต่างๆ ท่ีปฏิิบัติตามแนวทาง D4R อาจำจำะต้องหลีกเล่ียงมัน  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจำาก D4R ไม่ใช่่การบังคับ ผู้ผลิตอื่นๆ อาจำจำะยังคงใช่้หมึกบนฉีลากของตนต่อไป และอาจำมีความได้   อย่างไรก็ตาม เนื่องจำาก D4R ไม่ใช่่การบังคับ ผู้ผลิตอื่นๆ อาจำจำะยังคงใช่้หมึกบนฉีลากของตนต่อไป และอาจำมีความได้  
 เปรียบทางการแข่งขัน เปรียบทางการแข่งขัน

 4) ขั�นตอนการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการรีไซเคิล และแสดงให้เห็นถึงการปฏิิบัติตามแนวทาง ผ่านทาง  4) ขั�นตอนการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการรีไซเคิล และแสดงให้เห็นถึงการปฏิิบัติตามแนวทาง ผ่านทาง 
ข้อกำาหนด เป็นสิ�งจำำาเป็นสำาหรับทุกสาขาและผลิตภูัณฑ์์ ในขณะท่ีออกมาตรการเพื่อลดภูาระทางการเงินจำากค่าทดสอบในห้อง ข้อกำาหนด เป็นสิ�งจำำาเป็นสำาหรับทุกสาขาและผลิตภูัณฑ์์ ในขณะท่ีออกมาตรการเพื่อลดภูาระทางการเงินจำากค่าทดสอบในห้อง 
ปฏิิบัติการ และการตรวจำสอบในเวลาเดียวกันปฏิิบัติการ และการตรวจำสอบในเวลาเดียวกัน

 • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: แนวทาง D4R ประกอบด้วยข้อบังคับเป็นรายๆ ไป ซึ่งต้องตรวจำสอบ การท่ีหมึกพิมพ์หรือกาวจำะ  • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: แนวทาง D4R ประกอบด้วยข้อบังคับเป็นรายๆ ไป ซึ่งต้องตรวจำสอบ การท่ีหมึกพิมพ์หรือกาวจำะ 
 ต้องไม่ประกอบด้วยสารบางตัว ท่ีมีผลกระทบทางลบต่อการรีไซเคิล จำะต้องระบุโดยการวิเคราะห์ทางเคมี ไม่ว่าส่วน     ต้องไม่ประกอบด้วยสารบางตัว ท่ีมีผลกระทบทางลบต่อการรีไซเคิล จำะต้องระบุโดยการวิเคราะห์ทางเคมี ไม่ว่าส่วน    
 ประกอบสองส่วนของผลิตภัูณฑ์์หนึ่งจำะแยกกันได้หรือไม่ จำะต้องมีกระบวนการทดสอบท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเป็นหลัก    ประกอบสองส่วนของผลิตภัูณฑ์์หนึ่งจำะแยกกันได้หรือไม่ จำะต้องมีกระบวนการทดสอบท่ีได้มาตรฐาน เพื่อเป็นหลัก   
 ประกันว่าผลิตภัูณฑ์์จำะเข้ากันได้กับแนวทางของ D4R  ประกันว่าผลิตภัูณฑ์์จำะเข้ากันได้กับแนวทางของ D4R 

 5) การส่งเสริมแนวทางตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่่น ผ่านทางการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของผู้มี  5) การส่งเสริมแนวทางตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่่น ผ่านทางการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในภูาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาแนวทางและการจำัดทำาฉีลาก ส่วนได้ส่วนเสียในภูาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาแนวทางและการจำัดทำาฉีลาก 

 • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: เป็นท่ีน่ายินดีว่า ผู้ออกแบบผลิตภัูณฑ์์และผู้เช่ี่ยวช่าญด้านการรีไซเคิล ร่วมกันคิดเก่ียวกับข้อ    • ตัวอย่าง/คำาอธ์ิบาย: เป็นท่ีน่ายินดีว่า ผู้ออกแบบผลิตภัูณฑ์์และผู้เช่ี่ยวช่าญด้านการรีไซเคิล ร่วมกันคิดเก่ียวกับข้อ   
 กำาหนดท่ีเป็นรูปธ์รรมของ D4R และจำะดำาเนินการอย่างไร การพิจำารณาจำำาเป็นต้องมีการจำัดตั�ง ส่งเสริมและสนับสนุน  กำาหนดท่ีเป็นรูปธ์รรมของ D4R และจำะดำาเนินการอย่างไร การพิจำารณาจำำาเป็นต้องมีการจำัดตั�ง ส่งเสริมและสนับสนุน 
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6.ข้อจำำากัดและการปรับปรุงแนวคิด

 6.1 การเน้นปัญหา 6.1 การเน้นปัญหา

การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล ครอบคลุมมุมมองท่ีกว้างมากบางประการเกี่ยวกับวงจำรของวัสดุ และมุมมองท่ีแคบมากในส่วนของ การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล ครอบคลุมมุมมองท่ีกว้างมากบางประการเกี่ยวกับวงจำรของวัสดุ และมุมมองท่ีแคบมากในส่วนของ 
ผลิตภูัณฑ์์ บรรจำุภูัณฑ์์ และประเภูทของโพลิเมอร์เฉีพาะ การพิจำารณาทั�งสองระดับต้องช่ี�นำาการพัฒนาหลักเกณฑ์์ท่ีเป็นชุ่ด ผลิตภูัณฑ์์ บรรจำุภูัณฑ์์ และประเภูทของโพลิเมอร์เฉีพาะ การพิจำารณาทั�งสองระดับต้องช่ี�นำาการพัฒนาหลักเกณฑ์์ท่ีเป็นชุ่ด 

มุมมองท่ีกว้างมุมมองท่ีกว้าง

 • การพิจำารณาความยุ่งยากในการแยกระหว่างมาตรการต้นนำ�าและปลายนำ�า จำะเป็นสิ�งท้าทายท่ีจำะเน้นคำาถามที่เก่ียวข้อง  • การพิจำารณาความยุ่งยากในการแยกระหว่างมาตรการต้นนำ�าและปลายนำ�า จำะเป็นสิ�งท้าทายท่ีจำะเน้นคำาถามที่เก่ียวข้อง 
โดยยังคงเน้นการจำัดทำาหลักเกณฑ์์ของระยะการออกแบบของผลิตภัูณฑ์์ แนวทางหนึ่งของ D4R จำะใช่้กับผลิตภัูณฑ์์ท่ีเข้าสู่ตลาด ซึ่ง โดยยังคงเน้นการจำัดทำาหลักเกณฑ์์ของระยะการออกแบบของผลิตภัูณฑ์์ แนวทางหนึ่งของ D4R จำะใช่้กับผลิตภัูณฑ์์ท่ีเข้าสู่ตลาด ซึ่ง 
ก็คือ ต้นนำ�า ก็คือ ต้นนำ�า 

 • การแนะนำาหลักการของ D4R ในผลิตภูัณฑ์์และกรอบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับวัสดุ จำะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิ่ดกับเป้าหมาย  • การแนะนำาหลักการของ D4R ในผลิตภูัณฑ์์และกรอบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับวัสดุ จำะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิ่ดกับเป้าหมาย 
สัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล เพราะจำะมีความสนใจำมากข้�นต่อความสามารถในการรีไซเคิลเพิ่มข้�น เมื่อมีการใช่้ผลผลิตจำากสายธ์าร สัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล เพราะจำะมีความสนใจำมากข้�นต่อความสามารถในการรีไซเคิลเพิ่มข้�น เมื่อมีการใช่้ผลผลิตจำากสายธ์าร 
รีไซเคิล และผู้รีไซเคิลมีหลักประกันว่า จำะขายได้เท่านั�น รีไซเคิล และผู้รีไซเคิลมีหลักประกันว่า จำะขายได้เท่านั�น 

มุมมองท่ีแคบมุมมองท่ีแคบ

 • ผลิตภูัณฑ์์และวัสดุท่ีใช่้ผลิตผลิตภัูณฑ์์หรือบรรจำุภัูณฑ์์มีความซับซ้อนมาก ผลิตภัูณฑ์์ ประเภูทของบรรจำุภัูณฑ์์และวัสดุ  • ผลิตภูัณฑ์์และวัสดุท่ีใช่้ผลิตผลิตภัูณฑ์์หรือบรรจำุภัูณฑ์์มีความซับซ้อนมาก ผลิตภัูณฑ์์ ประเภูทของบรรจำุภัูณฑ์์และวัสดุ 
ท่ีแนวทาง D4R ควรจำะพัฒนา มีรายช่ื่อท่ียาว  ดังนั�น จำะเริ่มท่ีไหน ดูเหมือนว่าจำะเป็นความท้าทายสำาคัญจำนกว่าจำะเห็นแสงของ ท่ีแนวทาง D4R ควรจำะพัฒนา มีรายช่ื่อท่ียาว  ดังนั�น จำะเริ่มท่ีไหน ดูเหมือนว่าจำะเป็นความท้าทายสำาคัญจำนกว่าจำะเห็นแสงของ 
ความสำาเร็จำความสำาเร็จำ

 • นอกจำากนี� จำากภููมิหลังของโครงการริเริ่ม D4R ท่ีมีอยู่กว่า 100 แนวทาง ท่ีจัำดทำารายช่ื่อโดยศึูนย์ JRC การปฏิิบัติท่ี  • นอกจำากนี� จำากภููมิหลังของโครงการริเริ่ม D4R ท่ีมีอยู่กว่า 100 แนวทาง ท่ีจัำดทำารายช่ื่อโดยศึูนย์ JRC การปฏิิบัติท่ี 
เป็นเลิศึยากท่ีจำะระบุมากกว่า เพราะโครงการริเริ่มบางโครงการมีจำุดแข็งและจำุดอ่อนเฉีพาะซึ่งแนวคิดดังกล่าวใหม่เกินไปท่ีจำะมีพิมพ์ เป็นเลิศึยากท่ีจำะระบุมากกว่า เพราะโครงการริเริ่มบางโครงการมีจำุดแข็งและจำุดอ่อนเฉีพาะซึ่งแนวคิดดังกล่าวใหม่เกินไปท่ีจำะมีพิมพ์ 
เขียวท่ีจำัดทำาอย่างดีและครบวงจำรสำาหรับนำาไปปฏิิบัติ เขียวท่ีจำัดทำาอย่างดีและครบวงจำรสำาหรับนำาไปปฏิิบัติ 

 6.2 ความรู้เก่ียวกับการจำัดการขยะ 6.2 ความรู้เก่ียวกับการจำัดการขยะ

ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อกำาหนดเบื�องต้น จำำาเป็นต้องมีความรู้ท่ีละเอียดมากเก่ียวกับการจัำดการขยะปลายนำ�า เพื่อระบุหลักเกณฑ์์ของ ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อกำาหนดเบื�องต้น จำำาเป็นต้องมีความรู้ท่ีละเอียดมากเก่ียวกับการจัำดการขยะปลายนำ�า เพื่อระบุหลักเกณฑ์์ของ 
ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีกว้างข้�น (ดูบทท่ี 3.2) ซึ่งหมายถึงปริมาณขยะของโพลิเมอร์บางช่นิด และคำาถามที่ว่าสาขาใดมีการ  ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีกว้างข้�น (ดูบทท่ี 3.2) ซึ่งหมายถึงปริมาณขยะของโพลิเมอร์บางช่นิด และคำาถามที่ว่าสาขาใดมีการ  
ใช่้วัสดุรีไซเคิล นอกจำากนี� การเก็บขยะในประเทศึและระบบการคัดแยกก็เป็นประเด็นตรงนี� ใช่้วัสดุรีไซเคิล นอกจำากนี� การเก็บขยะในประเทศึและระบบการคัดแยกก็เป็นประเด็นตรงนี� 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความละเอียดของการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ ได้เพิ่มภูาพต่อไปนี� (ภูาพ 6-1 หน้าต่อไป)ท่ีแสดงบางส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความละเอียดของการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ ได้เพิ่มภูาพต่อไปนี� (ภูาพ 6-1 หน้าต่อไป)ท่ีแสดงบางส่วน 
ของการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ สำาหรับสาขาบรรจำุภูัณฑ์์ โครงการริเริ่มใดในปัจำจำุบัน ภูายใต้กลุ่มพันธ์มิตร Circular Plastic ของการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ สำาหรับสาขาบรรจำุภูัณฑ์์ โครงการริเริ่มใดในปัจำจำุบัน ภูายใต้กลุ่มพันธ์มิตร Circular Plastic 
Alliance จำะขยายวิธี์ของยุโรปต่อการดำาเนินการ D4R Alliance จำะขยายวิธี์ของยุโรปต่อการดำาเนินการ D4R 

เครื่องมือ EPR (PREVENT Waste Alliance 2020) ประกอบด้วยความรู้ท่ัวไป ไม่เพียงแต่เก่ียวกับการจัำดตั�งระบบ EPR เท่านั�น เครื่องมือ EPR (PREVENT Waste Alliance 2020) ประกอบด้วยความรู้ท่ัวไป ไม่เพียงแต่เก่ียวกับการจัำดตั�งระบบ EPR เท่านั�น 
(โมดุล 1) แต่ในโมดุล 2 จำะเก่ียวกับการเก็บและการคัดแยกขยะบรรจำุภูัณฑ์์และเน้นการบูรณาการของสาขานอกระบบ สิทธ์ิประโยช่น์ (โมดุล 1) แต่ในโมดุล 2 จำะเก่ียวกับการเก็บและการคัดแยกขยะบรรจำุภูัณฑ์์และเน้นการบูรณาการของสาขานอกระบบ สิทธ์ิประโยช่น์ 
สำาหรับพลเมือง และการจำัดตั�งระบบมัดจำำา ในโมดุล 3 จำะพิจำารณาว่า จำะดำาเนินการให้การรีไซเคิลมีคุณภูาพสูงได้อย่างไรจำะปรับปรุงสำาหรับพลเมือง และการจำัดตั�งระบบมัดจำำา ในโมดุล 3 จำะพิจำารณาว่า จำะดำาเนินการให้การรีไซเคิลมีคุณภูาพสูงได้อย่างไรจำะปรับปรุง
ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจำุภูัณฑ์์ได้อย่างไร และจำะเพิ่มความต้องการตลาดของพลาสติกรีไซเคิลอย่างไร นอกจำากความ ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจำุภูัณฑ์์ได้อย่างไร และจำะเพิ่มความต้องการตลาดของพลาสติกรีไซเคิลอย่างไร นอกจำากความ 
รู้แล้ว ความร่วมมือกับสาขาการจำัดการขยะในการติดตามการบรรลุวัตถุประสงค์ของ D4R ก็มีความสำาคัญอย่าง ยิ�งยวดรู้แล้ว ความร่วมมือกับสาขาการจำัดการขยะในการติดตามการบรรลุวัตถุประสงค์ของ D4R ก็มีความสำาคัญอย่าง ยิ�งยวด

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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ภูาพ 6-1 การวิเคราะห์การไหลของวัสดุของสาขาบรรจำุภัูณฑ์์ในยุโรป

หมายเหตุ: สำาหรับการสามารถอ่านได้มากข้�น ขอให้ดูจำุดกำาเนิด ตัวเลขถูกรวมเพื่อแสดงระดับของรายละเอียดของการวิเคราะห์ 
สายธ์ารของวัสดุท่ีรีไซเคิลท่ีออกจำากกราฟตรงมุมขวาล่าง จำะใช่้ในสาขาอื่นๆ กราฟประเภูทนี�ก็มีสำาหรับสาขาอื่น 

 6.3 ระดับการเจำาะจำง 6.3 ระดับการเจำาะจำง

ศึูนย์ JRC (2020) พบว่า ยิ�งแนวทางของ D4R แม่นยำามากกว่าและอยู่ใกล้ขั�นตอนของสาขาต่างๆ มากกว่า จำะเป็นท่ียอมรับ ศึูนย์ JRC (2020) พบว่า ยิ�งแนวทางของ D4R แม่นยำามากกว่าและอยู่ใกล้ขั�นตอนของสาขาต่างๆ มากกว่า จำะเป็นท่ียอมรับ 
มากกว่า ในทางตรงกันข้าม แนวทางและหลักเกณฑ์์ดังกล่าวควรมีความเข้มแข็งและมีความเป็นเฉีพาะเพียงพอท่ีจำะใช่้เป็นข้อ มากกว่า ในทางตรงกันข้าม แนวทางและหลักเกณฑ์์ดังกล่าวควรมีความเข้มแข็งและมีความเป็นเฉีพาะเพียงพอท่ีจำะใช่้เป็นข้อ 
กำาหนดและการบังคับใช่้ มุมมองทั�งสองแสดงว่า ความรู้ท่ีละเอียดและความร่วมมือย่างใกล้ชิ่ดกับการจัำดการขยะ และอุตสาหกรรมกำาหนดและการบังคับใช่้ มุมมองทั�งสองแสดงว่า ความรู้ท่ีละเอียดและความร่วมมือย่างใกล้ชิ่ดกับการจัำดการขยะ และอุตสาหกรรม
การผลิตเป็นสิ�งจำำาเป็น การผลิตเป็นสิ�งจำำาเป็น 

ในสหภูาพยุโรป องค์กรมาตรฐาน CEN-CENELEC กำาลังพิจำารณาการร้องขอให้มีมาตรฐานท่ีครอบคลุม และจำะเริ่มทำางานเกี่ยวในสหภูาพยุโรป องค์กรมาตรฐาน CEN-CENELEC กำาลังพิจำารณาการร้องขอให้มีมาตรฐานท่ีครอบคลุม และจำะเริ่มทำางานเกี่ยว
กับรายละเอียดของมาตรฐาน ภูายในปลายปี 2021 หรือต้นปี 2022 จำากโครงการริเริ่มระดับโลกท่ีนำาเสนอก่อนหน้า (หน้า 15)    กับรายละเอียดของมาตรฐาน ภูายในปลายปี 2021 หรือต้นปี 2022 จำากโครงการริเริ่มระดับโลกท่ีนำาเสนอก่อนหน้า (หน้า 15)    
ไม่ใช่่โครงการปฏิิบัติทั�งหมดท่ีจำะมีระดับรายละเอียดเหมือนกัน เทียบกับขั�นตอนของสหภูาพยุโรป  ไม่ใช่่โครงการปฏิิบัติทั�งหมดท่ีจำะมีระดับรายละเอียดเหมือนกัน เทียบกับขั�นตอนของสหภูาพยุโรป  

โครงการ CAP SEA 2021
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7. การแลกเปลี่ยน 

ทางเลือกหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี� คือ ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�น มีข้อจำำากัดเกือบตลอดเวลาในสาขาอื่น หรือภูายใต้ ทางเลือกหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี� คือ ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�น มีข้อจำำากัดเกือบตลอดเวลาในสาขาอื่น หรือภูายใต้ 
สถานการณ์เฉีพาะ บทนี�จำะกล่าวถึงการแลกเปล่ียนท่ีถูกระบุแต่ยังไม่สามารถนำาเสนอทางแก้ที่ดีท่ีสุด มันเป็นเพียงการกระตุ้นให้ผู ้สถานการณ์เฉีพาะ บทนี�จำะกล่าวถึงการแลกเปล่ียนท่ีถูกระบุแต่ยังไม่สามารถนำาเสนอทางแก้ที่ดีท่ีสุด มันเป็นเพียงการกระตุ้นให้ผู ้
อ่านเห็นความซับซ้อนของเป้าหมายท่ีขัดแย้งกันอ่านเห็นความซับซ้อนของเป้าหมายท่ีขัดแย้งกัน

ผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมของบรรจำุภูัณฑ์์ท่ีรีไซเคิลได้ เปรียบเทียบกับบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีรีไซเคิลไม่ได้ในบริบทเฉีพาะผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมของบรรจำุภูัณฑ์์ท่ีรีไซเคิลได้ เปรียบเทียบกับบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีรีไซเคิลไม่ได้ในบริบทเฉีพาะ

D4R ท่ีเพิ่มข้�น ช่ี�อย่างช่ัดเจำนไปยังทิศึทางของสายธ์ารวัสดุช่นิดเดียวท่ีนำาไปรีไซเคิลได้ อย่างไรก็ตาม อาจำมีคำาถามว่า มันเป็นก้าวD4R ท่ีเพิ่มข้�น ช่ี�อย่างช่ัดเจำนไปยังทิศึทางของสายธ์ารวัสดุช่นิดเดียวท่ีนำาไปรีไซเคิลได้ อย่างไรก็ตาม อาจำมีคำาถามว่า มันเป็นก้าว
ท่ีมีประสิทธ์ิภูาพมากท่ีสุดหรือไม่ เมื่อแก้ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมท่ีเกิดจำากพลาสติก บรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดอ่อนหลายช่ั�นสำาหรับ ท่ีมีประสิทธ์ิภูาพมากท่ีสุดหรือไม่ เมื่อแก้ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมท่ีเกิดจำากพลาสติก บรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดอ่อนหลายช่ั�นสำาหรับ 
บรรจำุภูัณฑ์์อาหารบรรจำุภูัณฑ์์อาหาร

ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ แสดงให้เห็นว่า ทำางานได้ดีกว่าฟิล์มข้�นรูปด้วยความร้อนท่ีรีไซเคิลได้ ในการประเมินวงจำรชี่วิตของ ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ แสดงให้เห็นว่า ทำางานได้ดีกว่าฟิล์มข้�นรูปด้วยความร้อนท่ีรีไซเคิลได้ ในการประเมินวงจำรชี่วิตของ 
สิ�งแวดล้อม (LCA) อย่างไรก็ตาม บรรจำุภัูณฑ์์ดังกล่าวมีประสิทธ์ิภูาพด้อยลงมา ตามหลักของความสามารถในการรีไซเคิล ท่ี  สิ�งแวดล้อม (LCA) อย่างไรก็ตาม บรรจำุภัูณฑ์์ดังกล่าวมีประสิทธ์ิภูาพด้อยลงมา ตามหลักของความสามารถในการรีไซเคิล ท่ี  
กำาหนดโดยกฎหมายบรรจำุภัูณฑ์์ของเยอรมนี (บทท่ี 3.2)  ในขณะที่ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�นเป็นส่วนหนึ่งของ กำาหนดโดยกฎหมายบรรจำุภัูณฑ์์ของเยอรมนี (บทท่ี 3.2)  ในขณะที่ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�นเป็นส่วนหนึ่งของ 
เศึรษฐกิจำหมุนเวียน วัสดุบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้บางช่นิด ดูจำะมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมน้อยกว่า ในระหว่างการผลิต เศึรษฐกิจำหมุนเวียน วัสดุบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้บางช่นิด ดูจำะมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมน้อยกว่า ในระหว่างการผลิต 
การขนส่ง และเวลาหมดอายุการใช่้งาน การแลกเปล่ียนดังกล่าว ได้กล่าวถึงโดย Pauer et al (2020) เช่่นเดียวกับกรณีปกติของ การขนส่ง และเวลาหมดอายุการใช่้งาน การแลกเปล่ียนดังกล่าว ได้กล่าวถึงโดย Pauer et al (2020) เช่่นเดียวกับกรณีปกติของ 
เป้าหมายท่ีขัดแย้งกัน เราต้องมองข้ามการเปรียบเทียบง่ายๆ และช่ั่งวัตถุประสงค์ในบริบทของปัญหา มีการพิจำารณาขอบเขตของ เป้าหมายท่ีขัดแย้งกัน เราต้องมองข้ามการเปรียบเทียบง่ายๆ และช่ั่งวัตถุประสงค์ในบริบทของปัญหา มีการพิจำารณาขอบเขตของ 
มิติใดในการวิเคราะห์ เช่่น บรรจำุภัูณฑ์์อาหารมีข้อกำาหนดด้านสุขอนามัยเฉีพาะหรือไม่ การมองปัญหาท่ีละเอียดยิ�งข้�นด้วยขอบเขตมิติใดในการวิเคราะห์ เช่่น บรรจำุภัูณฑ์์อาหารมีข้อกำาหนดด้านสุขอนามัยเฉีพาะหรือไม่ การมองปัญหาท่ีละเอียดยิ�งข้�นด้วยขอบเขต
ของระบบท่ีกว้างยิ�งข้�น อาจำทำาให้มีการประเมินว่าทางเลือกใดจำะดีกว่าหรือไม่ เช่่น เศึรษฐกิจำหมุนเวียนมีเป้าหมายในการลดการ ของระบบท่ีกว้างยิ�งข้�น อาจำทำาให้มีการประเมินว่าทางเลือกใดจำะดีกว่าหรือไม่ เช่่น เศึรษฐกิจำหมุนเวียนมีเป้าหมายในการลดการ 
สกัดทรัพยากรปฐมภููมิ ในกรณีนี� ความสามารถในการรีไซเคิลมีความสำาคัญมากท่ีจำะใช่้วัตถุดิบทุติยภููมิแทนวัตถุดิบปฐมภููมิ แต่ สกัดทรัพยากรปฐมภููมิ ในกรณีนี� ความสามารถในการรีไซเคิลมีความสำาคัญมากท่ีจำะใช่้วัตถุดิบทุติยภููมิแทนวัตถุดิบปฐมภููมิ แต่ 
หากพิจำารณาข้อกำาหนดด้านสุขอนามัยสำาหรับบรรจำุภูัณฑ์์อาหาร สายธ์ารของบรรจำุภูัณฑ์์นี�ต้องใช่้การบำาบัดพิเศึษ เมื่อเทียบกับ หากพิจำารณาข้อกำาหนดด้านสุขอนามัยสำาหรับบรรจำุภูัณฑ์์อาหาร สายธ์ารของบรรจำุภูัณฑ์์นี�ต้องใช่้การบำาบัดพิเศึษ เมื่อเทียบกับ 
สายธ์ารของขยะท่ีมีข้อกำาหนดน้อยกว่า นอกจำากนี� ผลของสิ�งแวดล้อมท่ีดีกว่า สำาหรับบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ ในการ สายธ์ารของขยะท่ีมีข้อกำาหนดน้อยกว่า นอกจำากนี� ผลของสิ�งแวดล้อมท่ีดีกว่า สำาหรับบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ ในการ 
ศึึกษาข้างต้น สันนิษฐานว่า เตาเผาขยะติดตั�งด้วยระบบควบคุมไอเสียที่ทำางานได้ดี ซึ่งไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่า เตาเผาทุกแห่งจำะศึึกษาข้างต้น สันนิษฐานว่า เตาเผาขยะติดตั�งด้วยระบบควบคุมไอเสียที่ทำางานได้ดี ซึ่งไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่า เตาเผาทุกแห่งจำะ
ติดตั�งเหมือนกันในระดับโลกติดตั�งเหมือนกันในระดับโลก

การสูญเสียความสามารถในการรีไซเคิล ในขณะท่ีเก็บข้อมูลการลดพลาสติกจำากวัสดุท่ีผ่านการรีไซเคิลในปริมาณที่น้อยกว่าการสูญเสียความสามารถในการรีไซเคิล ในขณะท่ีเก็บข้อมูลการลดพลาสติกจำากวัสดุท่ีผ่านการรีไซเคิลในปริมาณที่น้อยกว่า

ในหลายกรณี ข้อกำาหนดเฉีพาะของพลาสติกช่นิดแข็งท่ีอยู่ในสายธ์ารของวัสดุช่นิดเดียว สามารถใช่้งานได้ดีในการเก็บและการคัดในหลายกรณี ข้อกำาหนดเฉีพาะของพลาสติกช่นิดแข็งท่ีอยู่ในสายธ์ารของวัสดุช่นิดเดียว สามารถใช่้งานได้ดีในการเก็บและการคัด
แยกในระดับอุตสาหกรรม มากกว่าบรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดอ่อน ส่วนใหญ่เป็นเพราะผลิตภัูณฑ์์จำากพลาสติกช่นิดแข็ง เช่่น ขวด ภูาช่นะ แยกในระดับอุตสาหกรรม มากกว่าบรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดอ่อน ส่วนใหญ่เป็นเพราะผลิตภัูณฑ์์จำากพลาสติกช่นิดแข็ง เช่่น ขวด ภูาช่นะ 
ถังขยะ เป็นต้น เมื่อหมดอายุการใช่้งาน จำะจำบลงในรูปแบบท่ีเหมือนกัน ไม่มากก็น้อย กับเมื่อตอนเข้าสู่ตลาด เช่่น เมื่อเทียบกับ ถังขยะ เป็นต้น เมื่อหมดอายุการใช่้งาน จำะจำบลงในรูปแบบท่ีเหมือนกัน ไม่มากก็น้อย กับเมื่อตอนเข้าสู่ตลาด เช่่น เมื่อเทียบกับ 
ฟอย์ลท่ีใช่้ในเกษตรกรรม ซึ่งอาจำแตกเป็นชิ่�นเล็กๆ ในระหว่างการใช่้ อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่ชั่ดว่า บรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดอ่อน ซึ่งกลุ่ม ฟอย์ลท่ีใช่้ในเกษตรกรรม ซึ่งอาจำแตกเป็นชิ่�นเล็กๆ ในระหว่างการใช่้ อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีแน่ชั่ดว่า บรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดอ่อน ซึ่งกลุ่ม 
Flexible Packaging Europe ให้คำาจำำากัดความว่าเป็น “ฟิล์มพลาสติก กระดาษ และอะลูมิเนียมฟอย์ล ไม่ว่าแยกกันหรือรวมกัน” Flexible Packaging Europe ให้คำาจำำากัดความว่าเป็น “ฟิล์มพลาสติก กระดาษ และอะลูมิเนียมฟอย์ล ไม่ว่าแยกกันหรือรวมกัน” 
ท่ีเบากว่าบรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดแข็ง ทั�งนี� ในการตั�งเป้าหมายท่ีจำะลดพลาสติก ข้อยุติท่ีเรียบง่ายของกลุ่ม Flexible Packaging Europe ท่ีเบากว่าบรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดแข็ง ทั�งนี� ในการตั�งเป้าหมายท่ีจำะลดพลาสติก ข้อยุติท่ีเรียบง่ายของกลุ่ม Flexible Packaging Europe 
(Flexible Packaging Europe 2021) คือ ข้อเสนอท่ีจำะใช่้บรรจำุภูัณฑ์์เบาแทนบรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดแข็ง ซึ่งจำะช่่วยลดปริมาณของ (Flexible Packaging Europe 2021) คือ ข้อเสนอท่ีจำะใช่้บรรจำุภูัณฑ์์เบาแทนบรรจำุภัูณฑ์์ช่นิดแข็ง ซึ่งจำะช่่วยลดปริมาณของ 
พลาสติกโดยนำ�าหนัก ตามท่ีระบุในบทท่ี 3.3  ควรตระหนักเรื่ององค์ประกอบและการลดวัสดุ ควบคู่กับขั�นตอนการเก็บ การคัดแยก พลาสติกโดยนำ�าหนัก ตามท่ีระบุในบทท่ี 3.3  ควรตระหนักเรื่ององค์ประกอบและการลดวัสดุ ควบคู่กับขั�นตอนการเก็บ การคัดแยก 
และการรีไซเคิล ในขณะเดียวกัน บรรจำุภูัณฑ์์ท่ีใช่้แทนจำะต้องเติมเต็มความต้องการ ซึ่งความสมเหตุสมผลในการใช่้บรรจำุภัูณฑ์์ และการรีไซเคิล ในขณะเดียวกัน บรรจำุภูัณฑ์์ท่ีใช่้แทนจำะต้องเติมเต็มความต้องการ ซึ่งความสมเหตุสมผลในการใช่้บรรจำุภัูณฑ์์ 
ช่นิดเบาแทนบรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดแข็ง และการมีอิทธิ์พลมากน้อยเพียงใดต่อปริมาณทั�งหมดของบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีรีไซเคิลได้ในตลาด ช่นิดเบาแทนบรรจำุภูัณฑ์์ช่นิดแข็ง และการมีอิทธิ์พลมากน้อยเพียงใดต่อปริมาณทั�งหมดของบรรจำุภัูณฑ์์ท่ีรีไซเคิลได้ในตลาด 
จำะต้องดูต่อไป จำะต้องดูต่อไป 

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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8. การดำาเนินการหลัก

 บทนี�ประกอบด้วยการรวบรวมการถอดบทเรียนจำากข้อมูลและการวิจัำย  บทนี�ประกอบด้วยการรวบรวมการถอดบทเรียนจำากข้อมูลและการวิจัำย 

 • แนวทางของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลสำาหรับผลิตภัูณฑ์์พลาสติกได้พัฒนาเป็นผลิตภัูณฑ์์เฉีพาะทำาจำากโพลิเมอร์  • แนวทางของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลสำาหรับผลิตภัูณฑ์์พลาสติกได้พัฒนาเป็นผลิตภัูณฑ์์เฉีพาะทำาจำากโพลิเมอร์ 
เฉีพาะ หรือวัสดุอื่นๆ หรืออาจำเป็นสาขาเฉีพาะ หากจำำาเป็น ความรู้เกี่ยวกับขั�นตอนการจัำดการขยะและสายธ์ารของวัสดุในระดับ เฉีพาะ หรือวัสดุอื่นๆ หรืออาจำเป็นสาขาเฉีพาะ หากจำำาเป็น ความรู้เกี่ยวกับขั�นตอนการจัำดการขยะและสายธ์ารของวัสดุในระดับ 
การรีไซเคิลมีความสำาคัญอย่างยิ�งยวด นอกจำากนี� แนวทางควรครอบคลุมศัึกยภูาพของความสามารถในการรีไซเคิลสำาหรับวัสดุ การรีไซเคิลมีความสำาคัญอย่างยิ�งยวด นอกจำากนี� แนวทางควรครอบคลุมศัึกยภูาพของความสามารถในการรีไซเคิลสำาหรับวัสดุ 
และยังพิจำารณาการเก็บและการคัดแยกภูายใต้ระบบการจัำดการขยะท่ีใช่้ท่ัวไปในประเทศึ จำากข้อกำาหนดเฉีพาะดังกล่าว อาจำควร และยังพิจำารณาการเก็บและการคัดแยกภูายใต้ระบบการจัำดการขยะท่ีใช่้ท่ัวไปในประเทศึ จำากข้อกำาหนดเฉีพาะดังกล่าว อาจำควร 
เริ่มจำากผลิตภูัณฑ์์ท่ีมีความสำาคัญเริ่มจำากผลิตภูัณฑ์์ท่ีมีความสำาคัญ

 • แนวทาง D4R ท่ีหลากหลายของผลิตภูัณฑ์์ท่ีแตกต่างก็มีอยู่แล้วและใช่้โดยโครงการของภูาคอุตสาหกรรมในยุโรป  • แนวทาง D4R ท่ีหลากหลายของผลิตภูัณฑ์์ท่ีแตกต่างก็มีอยู่แล้วและใช่้โดยโครงการของภูาคอุตสาหกรรมในยุโรป 
(โปรดดู 25 แนวทางแรกในภูาคผนวกของรายงานฉีบับนี� และกว่า 100 แนวทาง D4R ในภูาคผนวก 3 ของศึูนย์  JRC (2020) และ (โปรดดู 25 แนวทางแรกในภูาคผนวกของรายงานฉีบับนี� และกว่า 100 แนวทาง D4R ในภูาคผนวก 3 ของศึูนย์  JRC (2020) และ 
โปรดดูดาวน์โหลดลิงค์ท่ีเช่ิงอรรถ 7 ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถใช่้เป็นพิมพ์เขียวเพื่อการพัฒนาของตัวเองท่ีมีบริบทเฉีพาะ  โปรดดูดาวน์โหลดลิงค์ท่ีเช่ิงอรรถ 7 ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถใช่้เป็นพิมพ์เขียวเพื่อการพัฒนาของตัวเองท่ีมีบริบทเฉีพาะ  

 • จำุดเริ่มต้นของการพัฒนา D4R พบว่า เปรียบเทียบได้กับกลุ่มผลิตภัูณฑ์์ท่ีมีลำาดับความสำาคัญสูง เนื่องจำากมันได้รับ  • จำุดเริ่มต้นของการพัฒนา D4R พบว่า เปรียบเทียบได้กับกลุ่มผลิตภัูณฑ์์ท่ีมีลำาดับความสำาคัญสูง เนื่องจำากมันได้รับ 
การเสนอแนะให้เป็นเป้าหมายสัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล (โปรดดูการศึึกษาเบื�องต้นเรื่องสัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล) เช่่น ท่อทำาจำาก การเสนอแนะให้เป็นเป้าหมายสัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล (โปรดดูการศึึกษาเบื�องต้นเรื่องสัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล) เช่่น ท่อทำาจำาก 
HDPE (สาขาการก่อสร้าง) หรือฟอย์ลท่ีใช่้ในเกษตรกรรม (LDPE) นอกจำากนี� ในส่วนของกลุ่มมาตรการต้นนำ�าท่ีเก่ียวข้องกัน HDPE (สาขาการก่อสร้าง) หรือฟอย์ลท่ีใช่้ในเกษตรกรรม (LDPE) นอกจำากนี� ในส่วนของกลุ่มมาตรการต้นนำ�าท่ีเก่ียวข้องกัน 
มีการเสนอให้ดำาเนินมาตรการ D4R ร่วมกับเป้าหมายสัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล โดยอาจำผ่านทางการออกแบบเชิ่งนิเวศึน์มีการเสนอให้ดำาเนินมาตรการ D4R ร่วมกับเป้าหมายสัดส่วนการใช่้วัสดุรีไซเคิล โดยอาจำผ่านทางการออกแบบเชิ่งนิเวศึน์

 • จำุดเริ่มต้นการดำาเนินการ D4R เป็นทางคู่ขนานระหว่างนโยบายและ “ลู่” เทคนิค ประการแรกมีเป้าหมายในการรวบรวม • จำุดเริ่มต้นการดำาเนินการ D4R เป็นทางคู่ขนานระหว่างนโยบายและ “ลู่” เทคนิค ประการแรกมีเป้าหมายในการรวบรวม
แนวทางหรือหลักเกณฑ์์ภูายใต้ข้อกำาหนดหลักทางกฎหมาย และเสนอวิธี์ท่ีจำะเพิ่มแนวทางใหม่ๆ เข้าไปในกรอบ ส่วนประการหลังจำะ แนวทางหรือหลักเกณฑ์์ภูายใต้ข้อกำาหนดหลักทางกฎหมาย และเสนอวิธี์ท่ีจำะเพิ่มแนวทางใหม่ๆ เข้าไปในกรอบ ส่วนประการหลังจำะ 
เน้นข้อกำาหนดทางเทคนิค สำาหรับวัสดุหรือผลิตภัูณฑ์์ใด ตราบเท่าท่ีไม่มีกรอบของข้อกำาหนดหลักทางกฎหมาย แนวทางจำะทำาให้ เน้นข้อกำาหนดทางเทคนิค สำาหรับวัสดุหรือผลิตภัูณฑ์์ใด ตราบเท่าท่ีไม่มีกรอบของข้อกำาหนดหลักทางกฎหมาย แนวทางจำะทำาให้ 
เกิดการเข้ากันของระบบการจำัดการขยะ ไม่ใช่่มาตรการปฏิิบัติสำาหรับมาตรการปลายนำ�า ไม่ให้ความแน่นอนทางกฎหมายใดๆ และ เกิดการเข้ากันของระบบการจำัดการขยะ ไม่ใช่่มาตรการปฏิิบัติสำาหรับมาตรการปลายนำ�า ไม่ให้ความแน่นอนทางกฎหมายใดๆ และ 
ดังนั�น จำึงควรเป็นท่ีเข้าใจำว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือความมุ่งม่ันของภูาคอุตสาหกรรมดังนั�น จำึงควรเป็นท่ีเข้าใจำว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือความมุ่งม่ันของภูาคอุตสาหกรรม

 • ข้อเสนอแนะจำากธ์ุรกิจำยุโรปในปัจำจำุบัน สอนให้เราหลีกเล่ียงแนวทางท่ีต่างกันสำาหรับผลิตภัูณฑ์์และ/หรือโพลิเมอร์ท่ี  • ข้อเสนอแนะจำากธ์ุรกิจำยุโรปในปัจำจำุบัน สอนให้เราหลีกเล่ียงแนวทางท่ีต่างกันสำาหรับผลิตภัูณฑ์์และ/หรือโพลิเมอร์ท่ี 
เหมือนกัน เพื่อให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจำจำุบันอย่างสมำ่าเสมอ และจำัดตั�งขั�นตอนการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการ     เหมือนกัน เพื่อให้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจำจำุบันอย่างสมำ่าเสมอ และจำัดตั�งขั�นตอนการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการ     
รีไซเคิลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิิบัติตามแนวทางดังกล่าว สำาหรับผลิตภัูณฑ์์บางประเภูท ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�น รีไซเคิลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิิบัติตามแนวทางดังกล่าว สำาหรับผลิตภัูณฑ์์บางประเภูท ความสามารถในการรีไซเคิลท่ีเพิ่มข้�น 
อาจำนำาไปสู่การใช่้งานท่ีลดลง แนวทางจำะได้รับการยอมรับจำากตลาด หากสามารถให้หลักประกันของการแข่งขันท่ีมีความยุติธ์รรมอาจำนำาไปสู่การใช่้งานท่ีลดลง แนวทางจำะได้รับการยอมรับจำากตลาด หากสามารถให้หลักประกันของการแข่งขันท่ีมีความยุติธ์รรม
กับผู้แข่งทุกฝ้่ายเท่านั�น โดยการจำัดตั�งมาตรฐานท่ีแม่นยำา เช่่น ยอมรับโดยหน่วยงานด้านมาตรฐาน ความสอดคล้องกับโครงการ กับผู้แข่งทุกฝ้่ายเท่านั�น โดยการจำัดตั�งมาตรฐานท่ีแม่นยำา เช่่น ยอมรับโดยหน่วยงานด้านมาตรฐาน ความสอดคล้องกับโครงการ 
ริเริ่มอื่นๆ และกฎระเบียบข้อบังคับก็มีความสำาคัญเช่่นกันริเริ่มอื่นๆ และกฎระเบียบข้อบังคับก็มีความสำาคัญเช่่นกัน

 • D4R และมาตรการต้นนำ�าอื่นๆ ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการคัดแยกและการรีไซเคิลใน • D4R และมาตรการต้นนำ�าอื่นๆ ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการคัดแยกและการรีไซเคิลใน
ประเทศึ ซึ่งเป็นข้อกำาหนดเบื�องต้นท่ีจำำาเป็น เป้าหมายของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลจำะต้องกระตุ้นและปรับปรุงการคัดแยกและ ประเทศึ ซึ่งเป็นข้อกำาหนดเบื�องต้นท่ีจำำาเป็น เป้าหมายของการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลจำะต้องกระตุ้นและปรับปรุงการคัดแยกและ 
การรีไซเคิลในอนาคต ผู้รีไซเคิลมีความได้เปรียบทางเศึรษฐกิจำ หากสามารถใช่้พลาสติกท่ีคัดแยกอย่างดี และไม่ควรทำาผิดพลาด  การรีไซเคิลในอนาคต ผู้รีไซเคิลมีความได้เปรียบทางเศึรษฐกิจำ หากสามารถใช่้พลาสติกท่ีคัดแยกอย่างดี และไม่ควรทำาผิดพลาด  
ในการใช่้พลาสติกนำาเข้าท่ีคัดแยกอย่างดีเพื่อการรีไซเคิล วัสดุท่ีป้อนเข้าขั�นตอนการรีไซเคิลพลาสติกควรหาจำากแหล่งภูายใน ในการใช่้พลาสติกนำาเข้าท่ีคัดแยกอย่างดีเพื่อการรีไซเคิล วัสดุท่ีป้อนเข้าขั�นตอนการรีไซเคิลพลาสติกควรหาจำากแหล่งภูายใน 
ประเทศึประเทศึ

 • ตรงกันข้ามกับความเห็นท่ัวไปว่า การคัดแยกจำากจำุดกำาเนิดจำะต้องดำาเนินการอย่างสมบูรณ์ก่อน จำากนั�นต้องเสริม  • ตรงกันข้ามกับความเห็นท่ัวไปว่า การคัดแยกจำากจำุดกำาเนิดจำะต้องดำาเนินการอย่างสมบูรณ์ก่อน จำากนั�นต้องเสริม 
สร้างความสามารถในการรีไซเคิล และไม่จำำาเป็นต้องมีความคืบหน้า ในส่วนของความสามารถในการรีไซเคิลของผลิตภัูณฑ์์ เพราะ สร้างความสามารถในการรีไซเคิล และไม่จำำาเป็นต้องมีความคืบหน้า ในส่วนของความสามารถในการรีไซเคิลของผลิตภัูณฑ์์ เพราะ 
“จำนถึงปัจำจำุบัน ถึงอย่างไร ก็ไม่วัสดุท่ีผ่านการรีไซเคิลมากนัก” มาตรการต้นนำ�าและปลายนำ�าต้องดำาเนินการไปพร้อมกัน “จำนถึงปัจำจำุบัน ถึงอย่างไร ก็ไม่วัสดุท่ีผ่านการรีไซเคิลมากนัก” มาตรการต้นนำ�าและปลายนำ�าต้องดำาเนินการไปพร้อมกัน 
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ภูาคผนวก
ตาราง 8-1: รายช่ื่อแนวทางของ D4R ท่ีนำาโดยภูาคอุตสาหกรรม 25 แนวทาง คัดเลือกโดยศึูนย์ JRC 2020 

ช่ื่อแนวทางช่ื่อแนวทาง หน่วยงานที่ออกแนวทางหน่วยงานที่ออกแนวทาง

จำรรยาบรรณ 10 ประการของบริษัท Borealis สำาหรับการออกแบบเพื่อการ

รีไซเคิลสำาหรับการออกแบบบรรจำุภูัณฑ์์ทำาจำากโพลิโอเลฟิน

บริษัท Borealis

https://circularanalytics.com บริษัท Circular Analytics

แนวทางการออกแบบบรรจำุภูัณฑ์์หมุนเวียน มหาวิทยาลัย FH Campus Management Wien ฝ้่ายบรรจำุภูัณฑ์์และทรัพยากร

รายการอัตราการรีไซเคิลบรรจำุภูัณฑ์์ครัวเรือนของ Citeo 2020 บริษัท Citeo (ฝ้รั่งเศึส)

แนวทางของสถาบัน cyclos-HTP สถาบัน cyclos-HTTP

การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล การออกแบบบรรจำุภูัณฑ์์พลาสติกเพื่อให้

สามารถนำาไปรีไซเคิลได้

บริษัท Der Gröne Punkt

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล บริษัท SUEZ.circpack®

คู่มือการออกแบบสำาหรับความสามารถในการรีไซเคิลขวด PET สมาคม EFBW (European Federation of Bottled Waters) และสมาคม

UNESDA (Union of European Beverages Associations)

การออกแบบแนวทางของเศึรษฐกิจำหมุนเวียน (ร่าง) กลุ่ม CEFLEX

สมาคม European (EPBP) PET Bottle Platform initiative สมาคม European Association of Plastics Recycling and Recovery 

Organisations (EPRO) องค์กร European Plastics Recyclers (EuPR) 

สมาคม PET Containers Recycling Europe (Petcore) สมาคม Union of 

European Beverages Association (UNESDA) สภูา European

Federation of Bottled Water (EFBW)

บรรจำุภูัณฑ์์สำาหรับการรีไซเคิล คณะทำางานความยั่งยืนและบรรจำุภูัณฑ์์ (Sustainability and Packaging 

Working Group) ของกลุ่มพันธ์มิตร Extended Producer Responsibility 

Alliance หรือ EXPRA

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของสมาคมรีไซเคิลภูาช่นะทำาจำาก PET

ของยุโรป (PETCORE Europe) สำาหรับ ถาดที่ข้�นรูปด้วยความร้อนทำาจำาก PET 

ซึ่งมีความโปร่งใสสำาหรับนำาไปรีไซเคิล แม้แต่การนำาไปใช่้ที่เกี่ยวกับอาหาร

สมาคม PETCORE (PET COntainers REcycling) Europe

บริษัท RECOUP บริษัท Recycling of Used Plastics Limited (RECOUP)

ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจำุภูัณฑ์์พลาสติก: การออกแบบเช่ิงนิเวศึน์

เพื่อการรีไซเคิลที่ดีข้�น

สมาคมเทคนิคของการรีไซเคิลหีบห่อพลาสติก (COTREP หรือ Comite 

Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques) ฝ้รั่งเศึส

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของ RecyClass สำาหรับภูาช่นะสี

ทำาจำาก HDPE

บริษัท RecyClass / องค์กรผู้รีไซเคิลพลาสติกของยุโรป 

(Plastics Recyclers Europe ) (PRE)
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ช่ื่อแนวทางช่ื่อแนวทาง หน่วยงานที่ออกแนวทางหน่วยงานที่ออกแนวทาง

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของ RecyClass 

สำาหรับภูาช่นะสีธ์รรมช่าติทำาจำาก HDPE 

บริษัท RecyClass / องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE)

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของ RecyClass 

สำาหรับฟิล์มสีช่นิดอ่อนทำาจำาก PE 

บริษัท RecyClass / องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE)

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของ RecyClass 

สำาหรับฟิล์มโปร่งใสช่นิดอ่อนทำาจำาก PE 

บริษัท RecyClass / องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE)

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของ RecyClass สำาหรับกระถาง อ่าง 

ภูาช่นะ  และถาดทำาจำาก PO

บริษัท RecyClass / องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE)

แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลของ RecyClass สำาหรับภูาช่นะสีทำาจำาก PP บริษัท RecyClass / องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE)

แนวทางการออกแบบสำาหรับการรีไซเคิลของ RecyClass 

สำาหรับภูาช่นะสีธ์รรมช่าติทำาจำาก PP 

บริษัท RecyClass / องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE)

แนวทางการออกแบบสำาหรับการรีไซเคิลของ RecyClass สำาหรับฟิล์มสีธ์รรมช่า

ติโปร่งใสช่นิดอ่อนทำาจำาก PP 

บริษัท RecyClass / องค์กร Plastics Recyclers Europe (PRE)

พลาสติกรีไซเคิล – คู่มือปฏิิบัติในการบูรณาการพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วให้เป็นเครื่

องใช่้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท Eco-systemes (ฝ้รั่งเศึส)

การนำากลับมาใช่้ใหม่และการรีไซเคิลบรรจำุภูัณฑ์์พลาสติกสำาหรับผู้บริโภูคส่วนตัว เครือข่ายสำาหรับบรรจำุภูัณฑ์์พลาสติกที่หมุนเวียน (Network for Circular Plastic 

Packaging) (ดำาเนินการแทน สภูาพลาสติกของเดนมาร์ก หรือ Danish Plas-

tics Federation)

โครงการ Round Table Packaging Eco Design of

Plastics  

IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.              

     (สมาคมบรรจำุภูัณฑ์์และฟิล์มพลาสติกของเยอรมนี หรือ German Associa-

tion for Plastic Packaging and Films) 

ท่ีมา: JRC 2020 
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RecyClass TM ฟิล์มสีช่นิดอ่อนทำาจำาก PE

โพลิเมอร์ ใช่่ 

การเข้ากันอย่างสมบูรณ์

วัสดุที่ผ่านข้อกำาหนดการทดสอบโดย

ไม่มีผลกระทบทางลบหรือวัสดุที่

ยังไม่ได้ทดสอบแต่เป็นที่ทราบกันว่า

เป็นที่ยอมรับในการรีไซเคิล PE

มีเงื่อนไข 

การเข้ากันได้อย่างมีข้อจำำากัด

วัสดุที่ผ่านข้อกำาหนดการทดสอบ หากมีเงื่อนไข 

บางประการที่ใช่้ได้ หรือ วัสดุที่ยังไม่ได้ทดสอบ 

แต่มีความเสี่ยงต่ำาที่จำะแทรกแซงการรีไซเคิล PE

ไม ่

การเข้ากันได้ในระดับต่อ 

วัสดุที่ไม่ผ่านข้อกำาหนดการทดสอบ หรือ วัสดุที่ยังไม่ได้       

ทดสอบแต่มีความเสี่ยงสูงที่จำะแทรกแซงการรีไซเคิล PE

PE-LD PE-LLD PE-HD PP/PE หลายช่ั�น โพลิเมอร์อื่นใดๆ

สี สีอ่อน สีทึบ สีเข้ม

สิ�งกีดขวาง สิ�งกีดขวางในเมทริกส์ของโพลิเมอร์ <5% ของ EVOH (เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล์)

(ในฟิล์มที่มีส่วนผสมของโพลิโอเลฟิน) 

ช่ั�นที่เคลือบโลหะ “ECOLAM High Plus” “VO+LLDPE”

>5% ของ EVOH (เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล์)

(ในพิล์มที่มีส่วนผสมของโพลิโอเลฟินช่ั�นกีดขวางที่ทำาจำาก PVC PA

PVDC หรือสารที่ทำาให้เกิดโฟมที่มีช่ั�นกีดขวางอื่นๆที่ใช่้ในสารเคมีที่

ขยายตัว อะลูมิเนียม

สารเติมแต่ง ความเข้มข้นของสารเติมแต่ง >0.97 กรัม/ลูกบาศึก์เมตร

ฉีลาก ฉีลากทำาจำาก PE ฉีลากทำาจำาก PP ฉีลากทำาจำากกระดาษ ฉีลากเคลือบโลหะ ช่นิดอื่น

กาว ละลายในน้ำา (ต่ำากว่า 60 องศึาเซลเซียส)

หมึก ไม่มีหมึก ไม่เป็นพิษ (ปฏิิบัติตามแนวทางยอง EUPIA 

หรือ สมาคมหมึกพิมพ์ของยุโรป)

หมึกซึม หมึกที่มีพิษหรืออันตราย

การพิมพ์

โดยตรง

ทำาเครื่องหมายด้วยเลเซอร์การผลิตใน

ปริมาณน้อยและมีวันหมดอายุ

การพิมพ์ครอบคลุม <50% การพิมพ์ครอบคลุม >50%

ภูาพ 8-1: เมทริกส์ D4R ของ RecyClass สำาหรับฟิล์มสีช่นิดอ่อนทำาจำาก PE 

 ท่ีมา: Recyclass 2019

การศึึกษาเบื�องต้นการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
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